Centrex...
 czy warto ?

Gor¹ce wiêto uliczne
w Brackenheim
wiêto uliczne organizowane jest
w Brackenheim co dwa lata. Zaproszeni
na Festyn zostali przedstawiciele wszystkich gmin partnerskich Brackenheim.
W tym roku wziê³a w nim udzia³ trzyosobowa delegacja z naszej gminy.
Obchodzone po raz 24 wiêto ulicy
w Brackenheim zosta³o otwarte przez burmistrza Rolfa Kieser. Grupa muzyczna
z Brackenheim wprowadzi³a w wi¹teczny nastrój, który podtrzymywany by³ przez
dwa dni bogatymi programami innych zespo³ów artystycznych, równie¿ z s¹siednich miejscowoci. Odgrywano na ulicy
sztuki teatralne, wspólnie piewano, teatr dzieciêcy bawi³ ma³ych goci, kto
chcia³ móg³ skorzystaæ z przejazdów kolejk¹ ¿elazn¹. W ten sposób bawiono siê
przez te dni a¿ do pónej nocy. Przy wszystkich stoiskach kwit³o bogate ¿ycie i du¿y
ruch a¿ do pónej nocy.
W ramach drugiego dnia wiêta mia³
miejsce najwa¿niejszy punkt, austriacka
pos³anka i deputowana Parlamentarnego
Zgromadzenia Wspólnoty Europejskiej
pani Johanna Schicker przekaza³a burmistrzowi Rolfowi Kieserowi, a tym samym
i ca³emu miastu sztandar honorowy Rady
Europejskiej z tytu³u wyj¹tkowego zaanga¿owania siê w dziedzinie porozumienia
pomiêdzy ró¿nymi grupami ludnociowymi Europy. Pan Hans-Martin Bury, minister stanu, podkreli³ z pozycji swojego sta-

nowiska jako ministra stanu dla Europy,
i¿ jednoczenie siê na miarê ca³ego kontynentu to wydarzenie epokowe, w ramach
którego upad³ ostatni segment dzia³añ zimnowojennych. Zjednoczona Europa wyrasta jedynie z ludzkich serc, z serc takich
obywateli, którzy poprzez swoje partnerstwo w stosunku do s¹siadów i ludzi nieufnie nastawionych do pojêcia demokracji daj¹ im kolejn¹ szansê zjednoczenia..
Uroczystoæ zakoñczono odpiewaniem
na stoj¹co TE DEUM, pieni eurowizyjnej
oraz utworu Beethovena Ody do radoci
- hymnu Unii Europejskiej.
Po po³udniu odby³ siê Teodor-HeussLauf  masowy bieg uliczny organizowany dla uczczenia pamiêci Teodora Heuss
 pierwszego demokratycznego prezydenta RFN, który urodzi³ siê i ¿y³ w³anie
w Brackenheim. Pierwszy bieg odby³ siê
dok³adnie w 50-t¹ rocznicê wyboru prezydenta t.j. 12.09.1999r. W tym roku honorowym gociem biegu na 5 km by³
dr Klauss Kinkel  minister spraw zagranicznych Niemiec. Rolf Kieser mimo i¿ jest
maratoñczykiem, kurtuazyjnie towarzyszy³
gociowi i wbieg³ z nim na metê na 181
miejscu. Nasz reprezentant Wies³aw Olszewski z czasem 25 min 45 s uplasowa³
siê na koñcu pierwszej setki biegaczy.
Kamila S³awik,
Wies³aw Olszewski

Na wstêpie gor¹co przepraszamy za chwilowe problemy zwi¹zane z ³¹cznoci¹ telefoniczn¹ z Urzêdem Gminy jak i niektórymi gminnymi jednostkami. Pragniemy jednak zapewniæ, ¿e jest to sytuacja
przejciowa zwi¹zana z wdro¿eniem tzw. Centrexu  nowej us³ugi
telefonicznej. Osoby kontaktuj¹ce
siê z Urzêdem, b¹d jednostkami
bud¿etowymi mog¹ nadal dzwoniæ
na znane im numery, zmianie ulega jedynie sposób ³¹czenia siê pomiêdzy tymi jednostkami. W ramach tzw. grupy centexowej (czyli
pomiêdzy Urzêdem Gminy, szko³ami, wietlicami, przedszkolami
i innymi gminnymi jednostkami)
rozmowy s¹ darmowe. Wed³ug
wstêpnych wyliczeñ pozwoli to na
zaoszczêdzenie miesiêcznie oko³o
500 z³ na samych abonamentach telefonicznych, nie wliczaj¹c w to
rozmów, które do tej pory by³y p³atne. Planowany okres zwrotu kosztów inwestycji wynosi 6 miesiêcy.
Dok³adne okrelenie skali oszczêdnoci bêdzie mo¿liwe po kilkumiesiêcznym okresie eksploatacji systemu. Ca³a akcja by³a przygotowywana przez oko³o rok i w chwili obecnej jest finalizowana. Na drugiej stronie przypominamy wa¿niejsze numery telefonów dla mieszkañców.
ci¹g dalszy na stronie 2.

Kronika Policyjna

26.07. Ziemiêcice ul. Polna - trzynastomiesiêczne dziecko po uprzednim dostaniu siê na parapet
okna, wypad³o z pierwszego piêtra. W stanie ciê¿kim zosta³o wywiezione do szpitala.
21.07. Wieszowa ul. Tarnogórska - zatrzymano
nietrzewego kierowcê. Postêpowanie prowadzi
KPP w Tarnowskich Górach.
19.07 Zbros³awice ul.Wolnoci - kierowca potr¹ci³ pieszego, który z urazami krêgos³upa i obra¿eniami lewego kolana przewieziony zosta³ do Szpitala w Piekarach, gdzie udzielono mu pomocy.
18.07 Wilkowice ul. Polna - nieznany sprawca
po uprzednim wybiciu okna na zapleczu budynku biurowego dosta³ siê do wnêtrza sk¹d skrad³
kosiarkê spalinow¹ o wartoci 899 z³.
14.07 Wieszowa skrzy¿owanie ulic Bytomskiej
i wierczewskiego - kierowca motoroweru nie
udzieli³ pierwszeñstwa przeje¿d¿aj¹cemu samochodowi ciê¿arowemu marki Mercedes z przyczep¹ w wyniku czego najecha³ na prawy bok
przyczepy. Ogólnych obra¿eñ cia³a doznali kieruj¹cy i pasa¿er motoroweru.
14.07 Wieszowa ul. Lompy - nieznany sprawca
wybi³ szybê w prawych tylnych drzwiach samochodu i dokona³ kradzie¿y radioodtwarzacza oraz
dwóch p³yt CD o wartoci 1500 z³.
13.07 Przezchlebie ul. Jelina - nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y sieci elektroenergetycznej
w iloci 480 mb.
13.07 Ziemiêcice - dokonano kradzie¿y portfela
z zawartoci¹ dowodu osobistego, karty KCH,
legitymacji szkolnej oraz z³otego wisiorka o ogólnej wartoci 740 z³.
20.06 Jasiona ul. G³ówna - nieznany sprawca
po uprzednim wybiciu szyby w oknie, spenetrowa³ pomieszczenia, a nastêpnie dokona³ kradzie¿y licznika energii elektrycznej oraz innych przedmiotów o wartoci 600 z³.

Centrex...
ci¹g dalszy ze strony 1.

Z prac Wójta Gminy
Wójt wyda³ nastêpuj¹ce zarz¹dzenia
w sprawach:
1. powo³ania komisji do udzielenia zamówienia na;
- wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej
dla wsi Wieszowa, zadanie Ruroci¹gi przerzutowe cieków sanitarnych Wieszowa 
wiêtoszowice z przepompowni¹, zbiornikiem retencyjnym, doprowadzeniem wody
na teren przepompowni i czêci¹ elektryczn¹ zasilania pompowni cieków,
- uregulowanie sp³ywu wód przy ul.Powstañców  Przewielika w Zbros³awicach,
- Remont chodnika ul.Czerwona  Koció³
w Zbros³awicach,
- Modernizacjê drogi gruntowej transportu rolnego w Wieszowie,
- Remont drogi ³¹cz¹cej ul.Mikulczyck¹

z ul.Doln¹ w wiêtoszowicach,
Remont drogi dojazdowej do posesji przy
ul.D³ugiej w £ubiu,
- Remont ul.Bocznej w Laryszowie,
- Remont ul.Bohaterów w Kopienicy,
- Wykonanie odwodnienia ul.Bocznej
w Jasionie,
2. og³oszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeda¿y. Przeznaczono do
sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomoæ zabudowan¹ po³o¿on¹
w Karchowicach przy ul. Wiejskiej,dzia³ka
nr 477/244, 478/244 i 645/242 o pow. 3840
m2,
3. powo³ania komisji do spraw odszkodowañ zwi¹zanych z budow¹ kanalizacji
w so³ectwie wiêtoszowice.
4. powo³ania komisji do udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenê na bada-

Z prac Rady Gminy
16.06.  posiedzenie Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju
Omówienie i ocena stanu dróg krajowych oraz
planu prac remontowo-inwestycyjnych na
tych drogach. Omówienie stanu sieci wodoci¹gowej i ujêæ wodnych oraz ocena zaopatrzenia mieszkañców w wodê i kosztów jej
dostarczania. Zaopiniowanie projektów
uchwa³ Rady Gminy.

17.06.2003r.  sesja Rady Gminy
Zapoznanie siê z informacj¹ na temat utrzymania porz¹dku i czystoci na terenie gminy oraz
informacj¹ na temat gospodarki odpadami.
Zapoznanie siê z informacj¹ na temat wspó³pracy z gminami partnerskimi.
Podjêcie uchwa³ w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy  5 uchwa³, zmian w planie wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Go-
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Instytucja

Adres

numer

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Urz¹d Gminy
Urz¹d Gminy - FAX
Wójt Gminy
Rada Gminy
Biblioteka
wietlica
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
Gminny Zespó³ Obs³ugi
Placówek Owiatowych
Gminny Orodek Pomocy Spo³.
M³odzie¿owe Biuro Pracy
Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Oddzia³ Wodoci¹gów Z-ce
Gminne Centrum Informacji
Gminne Centrum Rozw. Probl. Alk.
Zespó³ Szkó³ w Kamieñcu
Szko³a Podstawowa w Kamieñcu
Zespó³ Szk. - Przedszk. w Miedarach
Szko³a Podstawowa w Kopienicy
Szko³a Podstawowa w Ziemiêcicach
Szko³a Podstawowa w Przezchlebiu
Szko³a Podstawowa w Zbros³awicach
Gimnazjum w Zbros³awicach
Szko³a Podstawowa w Czekanowie
Gm. Przedszk. nr 1 w Zbros³awicach
Gm. Przedszk. nr 3 w Kamieñcu
Gmi. Przedszk. nr 8 w Przezchlebiu
Gm. Przedszk. nr 4 w wiêtoszowicach
Gm. Przedszk. nr 6 w Ksiê¿ym Lesie
Gminne Przedszkole nr 2 w Wieszowie
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
wietlica
Szko³a Podstawowa w Wieszowie

42-674 Zbros³awice ul. Owiêcimska 2
42-674 Zbros³awice ul. Owiêcimska 2
42-674 Zbros³awice ul. Owiêcimska 2
42-674 Zbros³awice ul. Wolnoci 97
42-674 Zbros³awice ul. Wolnoci 97
44-135 Ziemiêcice ul.Mikulczycka
42-676 Wilkowice ul. Ksiê¿olena 23
42-674 Zbros³awice ul. Wolnoci 112
42-674 Kamieniec ul. Tarnogórska 34

2337012
2337100
2337040
2337582
2337080
2336860
2337059
2337064
2337650

42-674 Kamieniec ul. Tarnogórska 34
42-674 Kamieniec ul. Tarnogórska 4a
42-674 Zbros³awice ul. Owiêcimska 6

2337892
2337025
2337074

42-674 Zbros³awice ul. Wolnoci 89
42-674 Kamieniec ul. Tarnogórska 4a
42-674 Kamieniec ul. Tarnogórska 4a
42-674 Kamieniec ul.Gliwicka 6
42-674 Kamieniec ul.Gliwicka 6
42-676 Miedary ul. G³ówna 26
42-674 Kopienica ul. 1-go Maja
42-675 Ziemiêcice ul. Szkolna 6
42-675 Przezchlebie ul. Szkolna 46
42-674 Zbros³awice ul.Wolnoci 67
42-674 Zbros³awice ul.Wolnoci 67
42-677 Czekanów ul. Szkolna 26
42-674 Zbros³awice ul.Batorego 6
42-674 Kamieniec ul.Gliwicka 6
44-135 Przezchlebie ul. Mikulczycka 11
42-675 wiêtoszowice ul.Mikulczycka 90
42-674 Ksiê¿y Las ul.Wiejska 26
42-672 Wieszowa ul.Bytomska 144
42-672 Wieszowa ul. Bytomska 144
42-672 Wieszowa ul. Bytomska 156
42-672 Wieszowa ul.Bytomska 62

2337092
3338740
2337566
2337814
2337976
2337053
2331218
2336828
2336877
2337043
2337235
2306578
2337010
2337903
2336934
2336917
2337872
2723384
2737341
2737487
2737554

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

2 | Wieæ z Gminy

nie radiologiczne klatki piersiowej mê¿czyzn
rocznik 1943-1958.
5. og³oszenia wykazu na wydzier¿awienie
dzia³ki nr 1147/122 k.m. 9 dod. 2 w Wieszowie o pow. 0,0648 ha na okres 2 lat.
6. og³oszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeda¿y. Przeznaczono do
sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomoæ niezabudowan¹
o pow.2530 m2, po³o¿on¹ w Miedarach
przy ul.1-go Maja, dz.nr 1259/44 k.m. 2 dod.
2.
7. powo³ania komisji do odbioru wodoci¹gu Karchowice  £ubie.
Ponadto:
Wyrazi³ zgodê na refundacjê kosztów zakupu lekarstwa Bayvarol, przeznaczonego do
leczenia pszczó³ z rodków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska.
Wójt z³o¿y³ odwo³anie od decyzji Wojewody l¹skiego w sprawie nie wyra¿enia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych IV klasy o pow.55,3524 ha we
wsi Boniowice.
spodarki Wodnej, nadania nazw nowym ulicom
w Jakowicach, likwidacji Gminnego Przedszkola w Ksiê¿m Lesie i utworzenie oddzia³u Gminnego przedszkola w Kamieñcu, za³o¿enia publicznego gimnazjum w Miedarach, ustalenia op³at
za wiadczenia w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez gminê oraz ustalenia zasad wynagrodzenia pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego.
25.06. i 16.07  posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Kontrola realizacji inwestycji prowadzonych
w Gminie. Analiza dzia³alnoci Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
25.06 i 07.07.  posiedzenie Komisji Rolnictwa
Omówienie zakresu i zadañ Inspekcji Ochrony
Rolin. Zapoznanie siê z dzia³alnoci¹ Agencji Rynku Rolnego.
30.07  posiedzenie komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju.
Omówiono problemy zwi¹zane z gospodark¹
odpadami i utrzymaniem czystoci na terenie
gminy. Podjêto dzia³ania zmierzaj¹ce do wyegzekwowania obowi¹zku posiadania pojemników na mieci przez wszystkich mieszkañców oraz poprawy gospodarki odpadami segregowanymi. Negatywnie zaopiniowano propozycje MPGK Pyskowice i RETHMANN Tarnowskie Góry co do przejêcia obowi¹zku utrzymania porz¹dku i czystoci na terenie gminy
Zbros³awice.

Bezp³atne szkolenia
dla osób zagro¿onych
utrat¹ pracy
Szczegó³owe informacje
mo¿na uzyskaæ
pod numerem telefonu:
(032) 257 16 43
lub w Internecie
na stronie:
www.poz-phare2000.pl
Nabór na szkolenia
prowadzi:
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie,
Tarnowskie Góry,
ul. Sienkiewicza 16. Czynne
od 15.00 do 18.00
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FESTIWAL £UBIE 2003 Kalendarz

Ju¿ po raz czwarty mieszkañcy domów pomocy spo³ecznej
po³udniowej Polski spotkali siê w £ubiu na Festiwalu Piosenki. W tym roku przyjechali przedstawiciele 36 domów. Przez
dwa dni na terenie naszego domu królowa³a piosenka. By³o
to wielkie wiêto dla niepe³nosprawnych mieszkañców naszych domów oraz publicznoci, która przysz³a ich oklaskiwaæ. Tegoroczny festiwal wpisa³ siê w obchody Miêdzynarodowego Roku Osób Niepe³nosprawnych.
Czas festiwalu jest czasem,
w którym dokonuje siê zmiana w nastawieniu spo³eczeñstwa do osób
chorych psychicznie.
Pojawiaj¹ siê pierwsze oznaki
zmiany tego nastawienia. Najpierw jest to ca³kowite zaskoczenie, potem wyrazy podziwu, a na
koniec wspólna zabawa do pónych godzin nocnych. Raptem okazuje siê, ¿e s¹ to ludzie tacy sami
jak my. Jak my maj¹ tremê przed
publicznym wystêpem, a gdy
wszystko siê uda, jak my ciesz¹
siê z wystêpu.

Widaæ by³o ogromny wysi³ek artystów i ich opiekunów w³o¿ony
w przygotowanie wystêpu. St¹d poziom artystyczny by³ bardzo wysoki.
Jury mia³o nie lada problem z wy³onieniem zwyciêzcy.
Festiwalowym zmaganiom sprzyja³a tak¿e pogoda by³o ciep³o, s³onecznie, a lekki deszczyk sp³uka³ jedynie kurz. Na g³odnych i spragnionych czeka³ tradycyjny posi³ek
i orzewiaj¹ce napoje.
Podczas Festiwalu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Zbros³awice wrêczy³o nagrody za

promocjê Gminy Zbros³awice.
Pierwsz¹ nagrodê- Zbros³awicki
Laur otrzymali organizatorzy Jadwigafestu 2002. Wyró¿nieni zostali
równie¿: Barbara Barczyk za sukcesy w jedziectwie, organizatorzy
Festiwalu Piosenki DPS w £ubiu,
Stowarzyszenie Zbudujemy Salê
Gimnastyczn¹ w Miedarach oraz organizatorzy zesz³orocznych Do¿ynek
Gminnych w Ksiêzym Lesie. Wszyscy wyró¿nieni otrzymali nagrodyLwy Przedsiêbiorczoci.
Tak wiêc w dobrych humorach
dotrwalimy do ceremonii zakoñczenia festiwalu. Dokona³ jej Starosta Tarnogórski Pan Józef Burdziak,
który zaprosi³ uczestników za rok za
jubileuszowy V Festiwal Piosenki
£ubie 2004.
Zwyciêzcami Festiwalu £ubie
2003 zosta³ zespó³ OKO-RA-STAwanie z DPS z Pilchowic. Ich wystêp w rytmie regge by³ rewelacj¹
tegorocznego festiwalu.
Drugie miejsce zajêli Skauci
z Nielestna, a trzecie miejsce
przypad³o w udziale zespo³owi
o wdziêcznej nazwie Wêdrowcy
do witu z Kietrza.
O wysokim poziomie artystycznym mo¿e wiadczyæ fakt, ¿e jury
przyzna³o a¿ osiem wyró¿nieñ dla
domów z: Lelowa, Kuni Nieborowskiej, Bobrka, Karwodrzy, Opolna
Zdroju, Zawiercia, Zbros³awic i Poraja.
Festiwal ten nie móg³by siê odbyæ, gdyby nie ludzie dobrej woli 
sponsorzy. T¹ droga pragniemy im
serdecznie podziêkowaæ.
(DPS £ubie)

Obchody Europejskiego Roku
Osób Niepe³nosprawnych
w DPS w Zbros³awicach
14 lipca w dniu wiêtego
Kamila - Patrona chorych,
w Domu Pomocy Spo³ecznej
w Zbros³awicach odby³y siê
uroczyste obchody Europejskiego Roku Osób Niepe³nosprawnych. Patronat nad ca³oci¹ imprezy obj¹³ Starosta
Tarnogórski - Pan Jerzy Burdziak.
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O godzinie 10.00 zosta³a
odprawiona uroczysta msza
w. koncelebrowana wraz
z ks. biskupem Gerardem Kuszem, po której odby³a siê
konferencja na temat praw
osób niepe³nosprawnych i ich
realizacji w Polsce i w Niemczech. Konferencjê rozpocz¹³
Dyrektor Domu Pomocy Spo-

³ecznej w Zbros³awicach
- O. W³adys³aw Taras. Nastepnie g³os zabra³ Starosta
Tarnogórski - Jerzy Burdziak.
Nastêpnie zabierali g³os zaproszeni prelegenci: Zuzanna
Grabusiñska - specjalista Departamentu Polityki Spo³ecznej Ministerstwa Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej,

Imprez

zg³oszonych przez organizatorów
· 16 sierpieñ 2003r.
- turniej siatkówki dru¿yn OSP w Kamieñcu
nad zalewem, po³¹czony
z turniejem so³ectw
w wêdkarstwie.
· 30,31 sierpieñ 2003r.
- do¿ynki gminne w Kopienicy (park obok szko³y) organizowane przez
so³ectwo £ubie. Wród
wykonawców: Halina
Fr¹ckowiak, Waterloo.
· 6 wrzesieñ 2003r.
- do¿ynki so³eckie
w Ksiê¿ym Lesie.
· 13 wrzesieñ 2003r.
- do¿ynki so³eckie
w Kamieñcu.
Przepraszam za zmianê terminu
zabawy tanecznej w Kamieñcu
z 21 na 22 czerwca 2003 r.
So³tys Hubert Irmler

O. Arkadiusz Nowak - Dyrektor Orodka Readaptacyjnego
Ministerstwa Zdrowia w Karczewie i Wies³aw Barski Pe³nomocnik do spraw
PFRON w Starostwie Tarnogórskim. Konferencja spotka³a siê z ¿ywym zainteresowaniem licznie zgromadzonych
s³uchaczy.
Nastêpnie rozpocz¹³ siê
piknik integracyjny, w którym
a¿ roi³o siê od atrakcji. Jako
pierwsi pojawili siê policjanci Powiatowej Komendy Policji w Tarnowskich Górach,
przedstawiaj¹c pokaz tresury
psów policyjnych. Zaraz po
ci¹g dalszy na stronie 8.
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W Brennej na sportowo

W sobotê 12 lipca odby³ siê
w partnerskiej gminie Brenna Bieg o Puchar Górnego
l¹ska po³¹czony z festynem
sportowo-kulturalnym.
Jedn¹ z imprez by³ bieg
o nazwie Mila Samorz¹dowa.
Gmina Zbros³awice wystawi³a
najliczniejsz¹ ekipê: Maria Bujok (7 miejsce, 1 miejsce wród
kobiet) z mê¿em Andrzejem
(9) i Wies³aw Olszewski (6).
Siódma ju¿ z kolei edycja Bie-

gu o Puchar
Górnego l¹ska zgromadzi³a na starcie
170 zawodników rywalizuj¹cych w kilku
kategoriach
wiekowych.
Oprócz zawodników
z ca³ej Polski
w biegu wziêli udzia³ tak¿e
reprezentanci Ukrainy. Poniewa¿ czas biegu kolidowa³ z wystêpem An z Przezchlebia
w miejscowym amfiteatrze,
w biegu na 15 km wystartowa³
jedynie Wies³aw Olszewski,
który z czasem 1 godz 24 min
zaj¹³ 155 miejsce. Zwyciê¿y³
reprezentant Ukrainy Roman
Plemennyk (czas: 47 min.
47 sek).
Redakcja

Z ¿ycia stra¿aków...

Jak co roku po raz kolejny w dniu
7 czerwca b.r. odby³y siê gminne zawody sportowo-po¿arnicze z udzia³em 10 gminnych jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Gospodarzem zawodów by³a OSP £ubie.
O godz. 10.00 na boisku sportowym
w £ubiu przy licznej grupie sympatyków
zawodów, na zbiórce stawi³o siê 21 dru¿yn by wzi¹æ udzia³ w rywalizacji o tytu³ najlepszej dru¿yny w gminie w æwiczeniach sprawnego pokonania po¿arniczego toru przeszkód oraz rozwiniêcia linii wodnej i podania dwóch pr¹dów wody.
Otwarcia zawodów dokona³ Wójt
Gminy Pawe³ Kowolik w obecnoci zaproszonych goci, przedstawiciela PSP
Tarnowskie Góry kpt. Jana Ozga, Przewodnicz¹cego Rady Gminy - Andrzeja
Dramskiego, Z-cy Wójta Wies³awa Ol-

Turniej pi³ki no¿nej
W dniach 13 i 14 czerwca 2003r. na boisku LKS Naprzód
Wieszowa zosta³ rozegrany Turniej Pi³ki No¿nej Juniorów
o Puchar Wójta Gminy Zbros³awice. Do turnieju zg³osi³o siê
7 dru¿yn, które w drodze losowania zosta³y podzielone na dwie
grupy. Do grupy A zosta³y przydzielone nastêpuj¹ce zespo³y:
Naprzód Wierszowa (zesz³oroczny zwyciêzca), Drama Kamieniec,
Drama Zbros³awice. Natomiast w grupie B znalaz³y siê zespo³y:
Pogoñ Ziemiêcice, Start Przezchlebie, Naprzód £ubie, Korona Zawada. Mecze rozgrywane by³y w systemie 2 x 20 minut. W pi¹tek 13 czerwca odby³y siê nastêpuj¹ce mecze:
Naprzód Wieszowa - Drama Kamieniec
0:1
Drama Zbros³awice - Naprzód Wieszowa
0:1
Drama Zbros³awice - Drama Kamieniec
1:0
Zdarzy³a siê niespotykana sytuacja  wszystkie dru¿yny wygra³y po jednym meczu i strzeli³y po jednej bramce. Aby wy³oniæ
zwyciêzcê grupy musia³y odbyæ rzuty karne. Wyniki serii rzutów
karnych:
Drama Kamieniec - Naprzód Wieszowa
0:2
Drama Zbros³awice - Naprzód Wieszowa
3:5
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Drama Zbros³awice - Drama Kamieniec
3:5
Zwyciêzc¹ tej grupy zosta³ i awansowa³ do fina³u zespó³ Naprzodu Wieszowa. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna Dramy Kamieniec i trzecie miejsce dru¿yna Dramy Zbros³awice.
Mecze grupy B odby³y siê w sobotê 14 czerwca. Uzyskano
nastêpuj¹ce wyniki:
Pogoñ Ziemiêcice - Strat Przezchlebie
2:0
Naprzód £ubie - Korona Zawada
1:2
Pogoñ Ziemiêcice - Naprzód £ubie
11: 0
Start Przezchlebie - Korona Zawada
0:2
Pogoñ Ziemiêcice - Korona Zawada
1:3
Start Przezchlebie - Naprzód £ubie
2:4
Pierwsze miejsce w grupie zajê³a dru¿yna Korony Zawada
i awansowa³a do fina³u. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna Pogoni Ziemiêcice, trzecie dru¿yna Naprzodu £ubie i czwarte miejsce Startu
Przezchlebie.
W walce o trzecie miejsce w turnieju zmierzy³y siê dru¿yny
Pogoni Ziemiêcice i Dramy Kamieniec. Skuteczniej rzuty karne wykonywa³a dru¿yna Pogoni Ziemiêcie i ona zajê³a trzecie miejsce.
W finale spotka³y siê dru¿yny Naprzodu Wieszowa i Korony Zawada.
Zwyciê¿y³a dru¿yna Naprzodu Wieszowa 1 : 0. Bramkê zdoby³
Maniecki. Tak wiêc juniorzy Naprzodu Wieszowa po raz trzeci
z rzêdu zdobyli Puchar Wójta Gminy Zbros³awice. Warto tak¿e wyró¿niæ bramkarza Naprzodu Wieszowa Klaudiusza Jendryszczyka,
który podczas wykonywania rzutów karnych obroni³ ich a¿ 6,
co jest nie lada wyczynem, za co zosta³ wybrany najlepszym bramkarzem turnieju.
Najlepszym strzelcem zosta³ wybrany Dawid Piecha z dru¿yny
Pogoñ Ziemiêcice.
Prezes Zarz¹du LKS Naprzód Wieszowa
Andrzej Lis

szewskiego. Po zakoñczeniu rywalizacji
komisja sêdziowska og³osi³a wyniki:
- w grupie mê¿czyzn najlepsi okazali siê:
OSP Czekanów, OSP £ubie, OSP Zbros³awice
- w grupie kobiet i dziewcz¹t: OSP Czekanów,
- w grupie ch³opców starszych: OSP
Ksiê¿y Las, OSP £ubie, OSP Wilkowice,
- w grupie dziewcz¹t m³odszych: OSP
Czekanów, OSP £ubie, OSP Ksiê¿y Las,
- w grupie ch³opców: OSP Czekanów,
OSP Zbros³awice, OSP Kamieniec
Wszystkie dru¿yny bior¹ce udzia³
w zawodach uhonorowano dyplomami,
a puchary otrzyma³y dru¿yny, które
zajê³y I miejsce w poszczególnych grupach. Zawody dziêki dobrej organizacji
przebieg³y sprawnie i w sportowej
atmosferze, co by³o niew¹tpliwie
zas³ug¹ gospodarza tegorocznych zawodów.
A. Mansfeld

Niezwykle s³oneczny i ciep³y
w tym roku czerwiec stanowi³
obiecuj¹c¹ zapowied letnich
wakacji i sprzyja³ organizowaniu
wycieczek szkolnych, które
skraca³y uczniom czas oczekiwania na koniec roku szkolnego. Organizacji jednej z takich
imprez podjêli siê stra¿acy z zarz¹du gminnego OSP.
Wycieczka do Ogrodzieñca
w dniu 16 czerwca by³a form¹ nagrody dla tych uczniów z terenu
gminy Zbros³awice, którzy w bie¿¹cym roku szkolnym brali udzia³
w kolejnej edycji Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej i Konkursie Plastycznym pt. Zapobiegajmy po¿arom.
Pan Joachim Pieczka i Ryszard
Pyka doskonale poradzili sobie
z rol¹ przewodnika. Zwiedzono
równie¿ muzeum przyrodnicze.
Na zakoñczenie ka¿dy z uczestników wycieczki otrzyma³ du¿¹ porcjê lodów.
Szkoda tylko, ¿e z zaproszenia
stra¿aków nie skorzystali wszyscy
wyró¿nieni uczniowie bowiem
w autokarze zosta³o sporo wolnych
miejsc.
Agnieszka Za³êska.
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Wakacje, wakacje, znów s¹ wakacje

Du¿o zabawy, radoci, mi³oci i krzyku by³o na naszym

JADWIGAFESCIKU

Trzeci weekend lipca by³ wielkim
wiêtem dla mieszkañców parafii p.w.
w. Jadwigi w Ziemiêcicach. W tych
dniach odby³ siê bowiem V Jubileuszowy Festyn Parafialny JADWIGAFEST
2003. Jak co roku, impreza cieszy³a siê
ogromnym zainteresowaniem wród
mieszkañców nie tylko naszej Gminy, ale
równie¿ ca³ego Województwa.
Do Ziemiêcic przybyli gocie m.in. z Tamowskich Gór, Gliwic, Bytomia, Katowic,
Strzelec Opolskich, Kêdzierzyna Kola, Brennej, Wis³y, a tak¿e z zagranicy.
Festyn rozpocz¹³ siê 18 lipca tradycyjnym barwnym korowodem, ulicami Ziemiêcic, Przezchlebia i wiêtoszowic. Pi¹tkowy
wieczór uatrakcyjni³y wystêpy zaprzyjanionych zespo³ów Heimat z Bytomia oraz ,Suskie Skowronki z Suchej. Pierwszy dzieñ
festynu zakoñczono na murawie boiska
ogromnym parafialnym warkoczem mi³oci.
Sobotnia zabawa up³ynê³a w atmosferze radoci, miechu i krzyku. Przeprowadzono wiele gier i zabaw dla najm³odszych,
rozegrano mecz pi³ki no¿nej Policjanci - Byli
Ministranci, którym dopingowa³y m.in. m³ode dziewczyny z zespo³ów tanecznych
No name i Just Five. Konkurencje sportowe urozmaici³y wystêpy zespo³ów Karolinka z Przezchlebia, Kotarzanie z Brennej oraz M.Jackson i LasKetchup.
Trzeci, najbardziej uroczysty dzieñ rozpocz¹³ siê sum¹ w naszym parafialnym kociele, po której nast¹pi³a wspólna biesiada przy suto zastawionych sto³ach. Tradycyjnie oprócz koncertu orkiestry dêtej za-

prezentowa³y siê nasze lokalne zespo³y: Jadwi¿ki, Weso³e Kumoszki i Any w specjalnie przygotowanych na tê okazjê programach.
Bardzo ciekawymi okaza³y siê tak¿e tegoroczne konkurencje Turnieju Trójwsi o Puchar Przechodni Ksiêdza Proboszcza, który
ponownie powêdrowa³ do Ziemiêcic. Najwiêcej miechu wzbudzi³y: pogoñ za macior¹ Pana - H. Kapka i rzut hutem Farorza.
Festyn w Ziemiêcicach cieszy siê ju¿ od
piêciu lat niesamowit¹ populamoci¹, tak¿e ze wzglêdu na smaczne swojskie potrawy, które s¹ przygotowywane przez najlepsze gospodynie Przezchlebia, Ziemiêcic
i wiêtoszowic. Mylê, i¿ pomys³odawca
i g³ówny organizator imprezy - Ksi¹dz Proboszcz Józef German mo¿e byæ zadowolony nie tylko z popularnoci Jadwigafestu,
ale równie¿ z wiêkszoci swoich parafian,
wspó³organizatorów tego wielkiego wiêta.
W imieniu organizatorów sk³adam serdeczne podziêkowania sponsorom, uczestnikom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili siê do sukcesu naszej imprezy. Dziêkujê
Panu Wójtowi Paw³owi Kowolikowi za okazan¹ pomoc, jak równie¿ STOWARZYSZENIU NA RZECZ ROZWOJU GMINY ZBROS£AWICE za docenienie naszej dzia³alnoci
i wyró¿nienia w postaci LAURU ZBROS£AWICKIEGO.
Dziêkuj¹c raz jeszcze, zapraszam wszystkich na VI Jadwigafest, który odbêdzie
siê w dniach od 30 lipca do 1 sierpnia 2004r.
Maria Bujok

Kamieniec
Tegoroczne wakacje bardzo mi³o rozpoczê³o 23 dzieci z wietlicy socjoterapeutycznej
dzia³aj¹cej przy SP Kamieniec. Uczestniczyli oni
w pó³kolonii zorganizowanej przez Urz¹d Gminy.
Zajêcia odbywa³y siê codziennie od poniedzia³ku do soboty przez dwa tygodnie. W trakcie trwania turnusu dzieci uczestniczy³y w zajêciach socjoterapeutycznych, plastycznych,
muzycznych, rekreacyjno - sportowych. By³o
tak¿e wspólne grilowanie i dyskoteka. Zorganizowano dla nich kilka wycieczek ca³odniowych. W pierwszym tygodniu by³y w ZOO
w Chorzowie, a tak¿e w Bielskiej Wytwórni
Filmów
Rysunkowych,
gdzie mia³y okazjê
poznaæ
etapy powstawania filmu
animowan e g o .
Z filmem animowanym, tym razem japoñskim
Spirited Away. W krainie bogów mia³y okazjê spotkaæ siê jeszcze w tarnogórskim kinie
Europa. Drugi tydzieñ tak¿e by³ pe³en wra¿eñ.
Ju¿ we wtorek dzieci szala³y w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach, a w czwartek pojecha³y do zabytkowego Krakowa. Wycieczka
ta by³a wakacyjn¹ lekcj¹ historii. Atrakcj¹ pó³koloni by³y równie¿ odwiedziny miejscowej
kawiarenki internetowej. Bardzo mi³o dzieci
wspominaj¹ tak¿e wizytê w Mc Donalds, Conieco, Pizzerii.
Wypoczynkowi dzieci sprzyja³a dobra pogoda oraz bardzo mi³a, ciep³a atmosfera.
W sobotê 12 VII dzieci z ¿alem przyjê³y wiadomoæ o koñcz¹cej siê pó³kolonii.
Wszystkim tym, którzy sprawili, ¿e na
twarzach dzieci pojawi³y siê promieniste
umiechy, a w szczególnoci Wójtowi Gminy Zbros³awice Panu Paw³owi Kowolik,
Przewodnicz¹cemu Rady Gminy Panu Andrzejowi Dramskiemu, inspektorowi Panu
Krzysztofowi Czekaj, kierownik GOPS-u
Pani Urszuli Furtak, paniom za przygotowanie posi³ków, Panu Januszowi Janas za
us³ugi transportowe oraz ludziom dobrej
woli, którzy obni¿ali ceny biletów b¹d
umo¿liwiali wejcie bezp³atne na tereny
obiektów w imieniu dzieci sk³adamy bardzo gor¹ce podziêkowania.
Opiekunowie grupy
Barbara Ochman, Grzegorz Sitek

Wieszowa
25 dzieci ze Szko³y Podstawowej w Wieszowie uczestniczy³o w dodatkowych zajêciach wietlicy socjoterapeutycznej. Zajêcia
zorganizowano przez Urz¹d Gminy w Zbros³awicach we wspó³pracy z Gminnym Orodkiem
Pomocy Spo³ecznej w terminie od 30.06 do
12.07.2003r.
W ramach zajêæ przeprowadzono:pogadanki tematyczne (bezpieczne dziecko, dzieciñstwo bez przemocy, zdrowy styl ¿ycia, uczymy siê mówiæ Nie), konkursy plastyczne,
konkurs piosenki wakacyjnej, konkursy sportowe. Du¿¹ atrakcj¹ dla dzieci by³ pobyt
w Szkó³ce Jedzieckiej w Wieszowie sponsorowany
przez pañstwa Bro¿yñskich.
Dzieci zapozna³y siê
z hodowl¹
i opiek¹ koni oraz odby³y indywidualn¹
jazdê konn¹ pod wnikliwym nadzorem instruktorów. Mi³ych i niezapomnianych wra¿eñ dostarczy³y naszym pociechom dwie wycieczki
turystyczno-krajoznawcze do Ustronia, Wis³y
i Szczyrku oraz do Zielonej i nad Zalew w Chechle. W Beskidzie l¹skim dzieci mia³y okazjê
zapoznaæ siê z piêknem krajobrazu i rodzinnym
miastem Adama Ma³ysza - Wis³¹. W Zielonej
uczestnicy wietlicy spacerowali brzegiem
zbiornika wodnego, poznawali zwyczaje bobrów
w rezerwacie i zbierali runo lene. Nad zalewem
w Chechle za k¹pali siê i brali udzia³ w konkursie na naj³adniejsz¹ budowlê z piasku. Wszystkie dzieci niezwykle mi³o wspomina³y wyjazd
do Bytomia na Miejski Plac Zabaw oraz posi³ek
w McDonaldzie. Na uwagê zas³uguj¹ dwa ogniska powitalne i po¿egnalne z bogatym programem artystycznym. Na ognisku po¿egnalnym
dzieci bawi³y siê wspólnie z panem Janem
Wysockim opiekunem wietlic socjoterapeutycznych z ramienia Urzêdu Gminy. Zorganizowany
wypoczynek cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem
w spo³ecznoci lokalnej.
W imieniu dzieci opiekunowie wietlicy
socjoterapeutycznej w Wieszowie sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania w³adzom i pracownikom Urzêdu Gminy oraz kierownikowi Gminnej wietlicy w Wieszowie za pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego, który dostarczy³ dzieciom mi³ych i niezapomnianych wra¿eñ.
D. Lihs M. Bugiel

Ze Zbros³awic do Brackenheim rowerem
W szczególny sposób zakoñczyli czerwcowy Festiwal w Kopienicy panowie Georg Bölt /75 lat/, by³y
przewodnicz¹cy, oraz pan Karl Seither /71 lat/ obecny przewodnicz¹cy Komitetu Partnerskiego miasta
Brackenheim. Obaj zapaleni fani rowerowi. Jeszcze
przed wyjazdem na Festiwal zrodzi³ siê u nich pomys³
powrotu ze Zbros³awic do Brackenheim w³anie tym
rodkiem lokomocji.
Wczesnym rankiem 23 czerwca opucili swoich
polskich gospodarzy. Podró¿ trwa³a osiem dni i nie
nale¿a³a do lekkich. Pocz¹tkowo do Gliwic pilotowani byli przez polskiego przyjaciela jad¹cego samochodem. Jeszcze przed po³udniem przekroczyli Odrê
a nastêpnie przejcie graniczne w Cha³upkach. Najtrudniejszy etap pokonali trzeciego dnia. W okolicy
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Havlickuv-Brod musieli zmierzyæ siê z wysok¹ temperatur¹, przeciwnym wiatrem i wysokimi wzniesieniami. Granicê czesko-niemieck¹ w miejscowoci Höll
/Oberpfalz/ przekroczyli piatego dnia.
Dziennie pokonywali ponad 100 km. Najwiêcej 
bo a¿ 131 km. uda³o im siê przebyæ trzeciego dnia.
D³ugoæ przebytej trasy to 985 km. W Brackenheim
burmistrz Kieser wraz ze swoimi pracownikami przywita³ ich szklank¹ szampana.
Obaj panowie odwiedzili na rowerach ju¿ wszystkie miasta partnerskie Brackenheim. W zwi¹zku z tym,
¿e w przysz³oci planuje siê podpisanie umowy partnerskiej z irlandzk¹ gmin¹, ju¿ teraz zastanawiaj¹ siê
nad tym, co zrobiæ by tradycji rowerowych podró¿y
sta³o siê zadoæ.
Kamila S³awik
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AGENCJA RYNKU ROLNEGO ODDZIA£ TERENOWY w KATOWICACH
40-584 Katowice ul. Brynowska 76 tel: (032) 203-70-12 do 14; fax 203-67-88

Skup zbó¿ (pszenicy i ¿yta)
ze zbiorów w 2003 roku z dop³atami ARR
do cen skupu udzielanym producentom

Agencja Rynku Rolnego informuje, ¿e w 2003 roku podstawow¹ form¹ interwencji na rynku zbó¿ bêdzie skup zbó¿ z dop³atami. Agencja Rynku Rolnego
bêdzie udzielaæ dop³at do sprzedanego zbo¿a (pszenicy i ¿yta) tym producentom, którzy sprzedadz¹ je przedsiêbiorcom maj¹cym podpisane umowy z ARR.
Nale¿ne producentom dop³aty do cen skupu bêd¹ wp³acane rolnikom, bezporednio na ich konta bankowe.
Dop³aty bêd¹ przekazywane producentom do 30 dni w przypadku gdy sprzeda¿ nast¹pi tylko na terenie Oddzia³u Terenowego ARR w³aciwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania (siedziby producenta) lub do 60 dni w przypadku
gdy sprzeda¿ nast¹pi³a na terenie innego OT ARR, od daty dostarczenia przez
producentów do OT ARR kompletu wymaganych dokumentów w tym:
 orygina³u owiadczenia producenta, powiadczonego przez Urz¹d Gminy;
 kserokopii faktur VAT lub VAT RR powiadczonych za zgodnoæ przez producenta;
 wniosku lub rachunku na nale¿ne dop³aty wg wzoru Agencji za³¹czonego
do owiadczenia producenta.
Producent uprawniony bêdzie do uzyskania dop³aty do iloci (wg wagi rozliczeniowej) nie wiêkszej ni¿ 6 ton z 1 ha powierzchni obsianej pszenic¹ i nie
wiêkszej ni¿ 4 tony z 1 ha powierzchni obsianej ¿ytem, okrelonej w owiadczeniu producenta.
Producent przy ka¿dej dostawie bêdzie zobowi¹zany pos³ugiwaæ siê wy³¹cznie jednym orygina³em owiadczenia, w którym miêdzy innymi zobowi¹zany bêdzie wskazaæ powierzchnie u¿ytków rolnych, w tym gruntów ornych we
wszystkich u¿ytkowanych formach (np. w³asnoæ, dzier¿awa).
Wskazane przez producenta powierzchnie u¿ytkowanych gruntów musz¹ byæ powiadczone przez w³aciwy Urz¹d Gminy po uprzednim wpisaniu przez producenta numeru NIP.
Wszelkie pytania prosimy kierowaæ do Sekcji Interwencji Rynkowej OT ARR,
w Katowicach tel. 203 70 12 do 14, wew. 40 i 45, lub bezporednio do Urzêdu Gminy tel. 233 77 35.
Do dnia 25.07.2003r. gotowoæ przyjêcia zbo¿a od producentów w ramach
skupu zbó¿ z dop³at¹ ARR zg³osi³y:
1. ROLIMPEX S.A. Al. Jerozolimskie 146D 02-305 Warszawa, Wytwórnia
Pasz Kochanowice ul. Wiejska 46 42-713 Kochanowice, Lubliniec, Kochanowice, tel. 022/570-21-11, 032/353-32-02
2. PROVIMI POLSKA TWORÓG Sp. z o.o. ul. A. Renarda 10 42-690 Tworóg,
Central Soya Tworóg ul. A. Renarda 10, Tarnowskie Góry, Tworóg, tel. 032/
381-81-30, 032/381-81-41
3. M³yn Handlowo-Us³ugowy A. i A. PATRZYK s.c. Kostrzyna 47 42-160 Krzepice, Kostrzyna 47 42-141 Przystajñ, K³obuck, Przystajñ, tel. 034/317-50-05
4. F.P-H-U Z£OTY K£OS H. i J. Jurkiewicz Ul. Krnowska 2/3 48-100 G³ubczyce, M³yn Wodzis³aw l. ul. Michalskiego 10 44-300 Wodzis³aw l¹ski,
Wodzis³aw, Wodzis³aw, tel. 077/485-27-58, 032/455-11-05, 032/455-30-10

Ciekawostki
Chomik Europejski jest ssakiem z rzêdu gryzoni,
który jeszcze niedawno doæ licznie zamieszkiwa³
tereny pól uprawnych i nieu¿ytków po³udniowej
i centralnej Polski. Jest jednak coraz rzadszy; niedawno umieszczono go na licie zwierz¹t chronionych.
W zwi¹zku z tym Instytut Biologii i rodowiska
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
przeprowadza badania w formie ankiety na temat
jego wystêpowania na naszym terenie. Osoby mog¹ce pomóc w zebraniu informacji o tym sympatycznym ssaku, proszone s¹ o kontakt z pracownikiem
Urzêdu Gminy pod nr tel. 233-77-35.
D.M.
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MAMMOGRAFIA 2003
NZOZ Stacja Opieki, Centrum Pielêgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji, Opieki Paliatywnej Caritas Archidiecezji Wroc³awskiej uprzejmie informuje, ¿e podpisa³a
umowê ze l¹skim Oddzia³em Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na wykonanie wiadczeñ w ramach programu MAMMOGRAFIA 2003.
Celem programu jest wczesne wykrywanie zmian nowotworowych piersi oraz zmniejszanie umieralnoci na
raka piersi w grupie kobiet objêtych programem.
Badania te odbêd¹ siê w naszej gminie 10 i 11 sierpnia
w godzinach od 9.00 do 17.00.
wiadczenia te s¹ bezp³atne dla kobiet w wieku 50-55
lat, ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia
i zameldowanych na pobyt sta³y na terenie województwa
l¹skiego. Badania odp³atne (55 z³) mog¹ byæ wykonywane kobietom powy¿ej 35 roku ¿ycia, które nie s¹
w ci¹¿y i mia³y wykonywane ostatni¹ mammografiê co
najmniej 12 miesiêcy wczeniej. Porady profilaktyczne,
badania palpacyjne piersi, badania mammograficzne oraz
instrukta¿ samobadania bêd¹ wykonywane w ambulatorium nale¿¹cym do Caritas Archidecezji Wroc³awskiej.
Pacjentki zg³aszaj¹ce siê do badania powinny mieæ ze sob¹
dowód osobisty i dowód objêcia ubezpieczeniem zdrowotnym (np. ostatni odcinek renty lub emerytury, legitymacjê ubezpieczeniow¹, kartê powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, druk ZUS RMUA). Rejestracjê pacjentek przeprowadza na miejscu organizator - Urz¹d Gminy
w Zbros³awicach. W tym celu panie zainteresowane proszone s¹ o kontakt osobisty z pani¹ Mari¹ Langer
(Urz¹d Gminy, pok. nr 6) lub tel. pod numerem
233-70-40.

Dotacja do
wapnowania gleb
Gmina Zbros³awice ubiega siê
o przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej, do zakupu
i transportu wapna dla rolników naszej Gminy, na rok 2003. Z dotacji
w wysokoci do 90 % kosztów zakupu i transportu wapna mog¹ skorzystaæ jedynie gospodarstwa posiadaj¹ce gleby bardzo kwane
i kwane, z aktualnymi analizami
kwasowoci w których minimum
50 % próbek pobranych z danego gospodarstwa wykazuje pH 5,5. Do
dnia 22 sierpnia nale¿y przedstawiæ
posiadane analizy w Urzêdzie Gminy celem ich weryfikacji i rejestracji. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem tel. 233 77 35.
Dariusz Musio³

SAPARD
Gminny Orodek Informacji Europejskiej (GOIE) w Kamieñcu informuje, ¿e kontynuowane bêdzie przyjmowanie wniosków na realizacjê przedsiêwziêæ w zakresie inwestycji w gospodarstwach rolnych, czyli Dzia³ania
2 programu Sapard.
Szczegó³owych informacji w tej
sprawie udziela Grzegorz Zwoliñski
w GOIE w Kamieñcu pod nr tel. 333 87
40, oraz Dariusz Musio³ w Urzêdzie
Gminy  pod nr tel. 233 77 35.

OG£OSZENIE
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbros³awicach ul.Owiêcimska 6
uniewa¿nia zagubion¹ legitymacjê s³u¿bow¹ Dyrektora Zak³adu Nr.11/2002r. na nazwisko Józef Burda.
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RTG
Urz¹d Gminy organizuje równie¿ badanie profilaktyczne radiologiczne
klatki piersiowej mê¿czyzn w wieku 45 - 60 lat.
Mê¿czyni mog¹ wykonaæ zdjêcie RTG klatki
piersiowej bezp³atnie
w Zak³adzie Pulmonologii
w Tarnowskich Górach ul.
Lipowa 3 (tel. 285-44-30).
Zdjêcie RTG mo¿na
wykonywaæ w dniach: od
poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 8.00-18.00 w sobotê od 8.00 do 13.00
w terminie od 18 sierpnia
do 18 padziernika 2003r.
Nale¿y z sob¹ zabraæ dokument tj. dowód osobisty lub
paszport lub prawo jazdy.

Miêdzynarodowy Festiwal
Chórów i Zespo³ów Wokalnych
Tegoroczny dwudniowy
Przegl¹d Zespo³ów Folklorystycznych nie bez powodu zosta³ nazwany Miêdzynarodowym Festiwalem
Chórów i Zespo³ów Wokalnych. Po
raz pierwszy w tym roku zaprosilimy do udzia³u zespo³y z naszych
gmin partnerskich. Z Niemiec przyjecha³a orkiestra Brackenheim Musickverein, z Francji - rockowy zespó³ Semtazone a z Brennej Goroliczki znad Brennicy. Natomiast
nasz¹ gminê reprezentowa³y zespo³y: Miedarzanie z Miedar, Karolinka z Przezchlebia, Kamyczki Dramy z Kamieñca, Weso³e Nutki z
Kopie -nicy, Weso³e Kumoszki
ze wiêtoszowic, Jadwi¿ki z Zie-

REFLEKSJA NAD MINIONYM

ROKIEM SZKOLNYM
Koniec roku szkolnego to czas
podsumowañ, przemyleñ, a tak¿e
planów dotycz¹cych dalszego rozwoju szko³y i podniesienia jakoci jej
pracy.
Dla Szko³y Podstawowej
w Przezchlebiu bie¿¹cy rok szkolny
nie by³ czasem straconym. Uczniowie reprezentowali swoj¹ placówkê
oraz gminê w licznych konkursach,
festiwalach,przegl¹dach oraz zawodach sportowych, odnosz¹c znacz¹ce sukcesy. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje:
 wyró¿nienie I stopnia dla uczennicy Adrianny Król w Powiatowym
Konkursie Recytatorskim,
 wyró¿nienie w konkursie ekologicznym ,,Miêdzynarodowy Rok Gór organizowanym przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego l¹ska,
 zajêcie III miejsca w Wojewódzkim
Przegl¹dzie Zespo³ów Szopkowych
przez Zespó³ ,,Karolinka oraz przedstawicieli ,,Ko³a Teatralnego,
- I miejsce w kategorii recytacji dla
Korneli Lasota w II Festiwalu Kultury Krajów Unii Europejskiej i Polski,
 zajêcie II miejsca w kategorii chórów przez Zespó³ ,,Karolinka w II Festiwalu Kultury Krajów Unii Europejskiej i Polski,
 zajêcie licznych wyró¿nieñ w zawodach sportowych:
1) szachy  dziewczyny I miejsce
w Gminie, II miejsce w Rejonie,
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2) biegi sztafetowe  dziewczyny
I miejsce w Gminie,
3) biegi narciarskie  dziewczyny
I miejsce w województwie, ch³opcy V miejsce w województwie,
4) udzia³ w mistrzostwach Polski
ULKS-ów,
5) I miejsce dziewcz¹t w Gminnym
Biegu Prze³ajowym.
Sukcesy szko³y z pewnoci¹ s¹
wynikiem zaanga¿owania nauczycieli
i uczniów w ca³okszta³t pracy dydaktyczno-wychowawczej. Ich warunkiem jest równie¿ dobrze uk³adaj¹ca siê wspó³praca ze spo³ecznoci¹
lokaln¹, przedstawicielami Rady Rodziców, organem nadzoruj¹cym pracê szko³y oraz w³adzami samorz¹dowymi Gminy. Udzia³ uczniów w ró¿norodnych formach wspó³zawodnictwa wynika tak¿e z mo¿liwoci rozwijania zdolnoci i zainteresowañ
w trakcie zajêæ pozalekcyjnych, które oferuje szko³a. Uczy wspó³odpowiedzialnoci za kreowanie wizerunku placówki, a tak¿e integruje z ,,ma³¹
ojczyzn¹. Mam nadziejê, ¿e w kolejnych latach praca szko³y bêdzie owocowa³a w dalsze sukcesy.
W atmosferze wakacyjnego
wypoczynku pragnê ¿yczyæ wszystkim wiele radoci i s³oñca oraz mile
spêdzonego urlopu.
Dyrektor SP w Przezchlebiu
Hanna Miczka

miêcic, Any z Przezchlebia, Chór
DFK ze Zbros³awic.
Na zakoñczenie sobotniego
dnia mieszkañcy bawili siê przy
utworach lat 60-tych i 70-tych
w wykonaniu zespo³u Chrz¹szcze.
W niedzielê festiwal prowadzi³a Joanna Bartel. Dzieci korzysta³y z atrakcji - karuzel, zje¿d¿alni i eurobanji. By³o radonie, swojsko a jednoczenie - bezpiecznie; nad porz¹dkiem czuwa³a bowiem silna grupa
stra¿aków z naszej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej oraz profesjonalni pracownicy ochrony.
Oprócz zespo³ów gocilimy
w naszej gminie w³adze obu gmin zagranicznych. Z Niemiec przyjechali pa-

nowie: Seiter Karl (Przewodnicz¹cy
Komitetu ds. Partnerstwa) oraz Gerhard Weber (zastêpca Burmistrza
Brackenheim). Francjê reprezentowali: Simone Ducert (Z-ca Mera Charnay-les-Macon) oraz Jean-Marc-Paris
(Przewodnicz¹cy Komitetu ds. Partnerstwa). Towarzyszy³a im równie¿ Marth
Michell, osoba odpowiedzialna w Merostwie za wspó³pracê miêdzynarodow¹.
Wszyscy gocie zakwaterowani byli u rodzin. Gocie niemieccy spêdzili w gminie tylko dwa
dni. Francuzi byli trochê d³u¿ej
ci¹g dalszy na stronie 8.

PO WYBORACH
SO£ECKICH

Poni¿ej przedstawiamy imiona i nazwiska wszystkich so³tysów
naszej gminy wraz z numerami telefonicznymi:
LP.

NAZWA SO£ECTWA IMIÊ I NAZWISKO SO£TYSA

TELEFON

1.

Boniowice

Mariola Lizoñ

233-78-52

2.

Czekanów

Jan Rak

230-65-07

3.

Jasiona

Gerard Skopek

233-12-10

4.

Jakowice

Marek Szczerek

233-88-80

5.

Kamieniec

Hubert Irmler

233-78-62

6.

Karchowice

Jerzy Posmyk

233-78-03

7.

Kopienica

Ireneusz Paluchiewicz

233-12-83

8.

Ksiê¿y Las

Ginter Trautmann

305-25-84

9.

Laryszów

Piotr Szo³tysik

233-72-13

10.

£ubie

Pawe³ Bujara

233-12-49

11.

£ubki

Ewa Zadoro¿na

233-79-49

12.

Miedary

Janusz Walosczyk

233-71-29

13.

Ptakowice

Teresa Korab

233-70-60

14.

Przezchlebie

Manfred Bagsik

233-69-14

15.

Sza³sza

Janusz Kubisz

270-04-81

16.

wiêtoszowice

Beno Wonica

233-69-49

17.

Wieszowa

Tomasz Siegel

273-70-40

18.

Wilkowice

Renata Straschek

233-74-45

19.

Zawada

Stefan Jonda

305-13-21

20

Zbros³awice

Piotr Jankowski

233-77-54

21.

Ziemiêcice

Helmut Kapek

233-68-61
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Krystian
Trzêsiok

Obchody
Europejskiego Roku
Osób Niepe³nosprawnych

Lat 53, ¿ona Krystyna, ojciec dwóch
synów, wykszta³cenie rednie techniczne, pracownik Firmy Termosprzêt
w Zabrzu. Radny Gminy Zbros³awice cz³onek Komisji Kultury, Owiaty
i Sportu. Wieloletni dzia³acz sportowy zwi¹zany z K.S. Drama Kamieniec.
Zainteresowania: sport, turystyka, dobra
ksi¹¿ka. Ceni sobie szczeroæ i uczciwoæ.

Miêdzynarodowy
Festiwal Chórów
i Zespo³ów Wokalnych
ci¹g dalszy ze strony 7.

w DPS w Zbros³awicach
ci¹g dalszy ze strony 3.

nich gocie mogli zobaczyæ
pokaz sekcji aikido. Ka¿dy
z widzów móg³ osobicie
zmierzyæ siê z zawodnikami
na macie. Ko³o PCK w Tarnowskich Górach przygotowa³o pokaz ratownictwa medycznego oraz konkursy
z nagrodami. Jednostka Stra¿y Po¿arnej ze Strzybnicy zaprezentowa³a metody ratownictwa wysokociowego
przy u¿yciu 35 metrowej drabiny. Ka¿de dziecko mog³o
spróbowaæ swoich si³ w konkursie karaoke. Szczególnym
zainteresowaniem cieszy³ siê
mechaniczny byk, za symboliczn¹ z³otówkê ka¿dy móg³
spróbowaæ ujarzmiæ bestiê. Ogromne powodzenie
mia³a loteria fantowa.
Wszystkie losy zosta³y wykupione na trzy godziny
przed wielkim losowaniem
g³ównych nagród  radiomagnetofon - nagroda dyrektora DPS i discman ufundowa-

ny przez ksiêdza proboszcza.
Wieczorem rozpoczê³a siê
zabawa, która trwa³a a¿ do
pó³nocy.
Imprez¹ towarzysz¹c¹
obchodom by³a wystawa prac
osób niepe³nosprawnych.
Szczególne zainteresowanie
wzbudzi³y prace malowane
ustami przez Pani¹ Katarzynê Warachim. Ponadto na
wystawie mo¿na by³o obejrzeæ prace wykonane przez
mieszkañców DPS w Zbros³awicach min. malowane na
szkle obrazy Pana Andrzeja
Kêdry i nie¿yj¹cego ju¿ niestety Pana Stanis³awa Szymañskiego.
Wed³ug obliczeñ organizatorów przez imprezê przewinê³o siê oko³o 1200 osób.
Sprzyjaj¹ca aura sprawi³a ¿e
obchody odby³y siê be¿ wiêkszych zak³óceñ, a wszyscy
gocie wychodzili z Domu
Pomocy Spo³ecznej zadowoleni.
Grzegorz Ziaja

gdy¿ w poniedzia³ek koncertowali w Domu Kultury Karolinka w Radzionkowie.
Festiwal i wizyta goci sta³a
siê okazj¹ do oficjalnych rozmów. W Hotelu Olimpijskim w
Tarnowskich Górach omawiano
sprawy zwi¹zane z przysz³¹
wspó³prac¹. Zarówno przedstawiciele Brackenheim jak i Charnay-les-Macon wspomnieli
o wadze organizowania takich
spotkañ w celu bli¿szego pozna-

nia naszych kultur, zwyczajów
oraz wymiany dowiadczeñ.
Tegoroczny festiwal na d³ugo
pozostanie w naszej pamiêci. Nasi
zagraniczni gocie bardzo mi³o siê
o nim wyra¿ali i ju¿ zapowiedzieli, ¿e skorzystaj¹ z naszego zaproszenia w przysz³ym roku.
Osobom zaanga¿owanym
w organizacjê festiwalu sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Kamila S³awik
Monika Kamiñska

