Za trud rolnika
dobre do¿ynki!

Równie¿ owacyjnie zosta³y przyjête zespo³y tañca nowoczesnego
Paradoks i Maxi Foxi z Pyskowic.
Zespo³y zaprezentowa³y ciekawe tañce, które zosta³y wykonane z du¿¹
ekspresj¹.
Mieszkañcy Wieszowy brali udzia³
w turnieju sprawnociowym. Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna ze Stowarzyszenia a drugie miejsce reprezentacja Szko³y. Trochê ¿a³ujemy ¿e inne
organizacje dzia³aj¹ce na terenie
Wieszowy nie wystawi³y do turnieju
dru¿yn, ale mamy nadziejê i¿ w przysz³ym roku siê zmobilizuj¹ do zmagañ
sportowych.
Zupe³nie inaczej zaprezentowa³
siê zespó³ karate z Gliwic. Pokazy
wali i si³y w doskona³ym wykonaniu zachwyci³y przede wszystkim
ch³opców. Jednym z ostatnich punktów programu by³ mecz siatkówki
¿onaci kontra kawalerowie. Oczywicie zwyciê¿yli kawalerowie 2  1
w setach. Przegrany zespó³ po meczu zarezerwowa³ sobie sta³e wejcie na salê gimnastyczn¹ by przy
nastêpnej konfrontacji zwyciê¿yæ.
Na zewn¹trz sali od 19.00 rozpoczê³a siê zabawa taneczna, która trwa³a do pó³nocy.

Tegoroczne Do¿ynki Gminne Urz¹d Gminy organizowa³
z So³ectwem £ubie . Rozpoczê³y siê one uroczyst¹ msz¹ w.
dziêkczynn¹, któr¹ odprawi³
Ks. bp Gerard Kusz. Po mszy
wiêtej barwny korowód z orkiestr¹ dêt¹ na czele, ruszy³ od
kocio³a w £ubiu do parku przy
Szkole Podstawowej w Kopienicy, gdzie w wielkim namiocie biesiadnym odby³ siê dwudniowy festyn do¿ynkowy.
Mieszkañcy domów, przed
którymi przechodzi³ korowód
piêknie przystroili swoje posesje.
By³y kuk³y ze s³omy i kosze z p³odami rolnymi, przed jedn¹ z bram
s³omiany chocho³ siedzia³ za stolikiem z kuflem piwa, a napis g³osi³ : Po robocie o to chodzi, s³oñce grzeje piwo ch³odzi
W korowodzie wziê³y udzia³
korony so³ectwa £ubie, Kopienica, Laryszów, Ksiê¿y Las, wiêtoszowice, Ziemiêcice, Boniowice, Wieszowa, Miedary, Zbros³awice, Karchowice oraz barwne
zaprzêgi i pojazdy. Najlepiej prezentowa³ siê kurnik  so³ectwa
Kopienica, który zaj¹³ I miejsce,
II miejsce Nowoczesne odchudzanie so³ectwa £ubie, III miejsce Ekologiczna pralnia so³ectwa Boniowice a nastêpne

Grzegorz K³aczek

Ci¹g dalszy na stronie 4.

Sala na miarê XXI wieku

Uroczyste rozpoczêcie roku
szkolnego po³¹czone z otwarciem
nowoczesnej sali gimnastycznej
odby³o siê 01.09.2003 r. w Szkole
Podstawowej im. Gen. Jerzego
Ziêtka w Wieszowie.
Przeciêcia wstêgi dokonali cz³onkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej NASZA SALA
GIMNASTYCZNA wraz z w³adzami
gminy i dyrekcj¹ Szko³y, przy fanfarach naszej orkiestry dêtej. Nastêpnie w³adze Stowarzyszenia podziêkowa³y wszystkim mieszkañcom i sponsorom za uzyskan¹ pomoc przy budowie sali. S³owa wielkiego uznania
skierowano do w³adz Gminy, która
sfinansowa³ wiêkszoæ prac. Przy tej
okazji Stowarzyszenie wraz ze Szko³¹ Podstawow¹ zorganizowali dla
wszystkich mieszkañców festyn
sportowy.
Po czêci oficjalnej rozpoczê³y siê
wystêpy dzieci ze szko³y. Kolejnym
punktem programu by³y pokazy gimnastyczne zawodniczek ze Szko³y Mistrzostwa Sportowego w Zabrzu.
Dziewczêta popisa³y siê doskona³¹
sprawnoci¹ fizyczn¹ prezentuj¹c
trudne i ciekawe æwiczenia gimnastyczne takie jak: ( fiflaki, rundaki,
salta zgrupowane w przód ). Zawodniczki podczas pokazu zebra³y wiele
oklasków.

Kronika Policyjna
1. Wieszowa, noc z 20/ 21 sierpnia - nieznany sprawca dokona³
w³amania do samochodu marki
VW dokonuj¹c kradzie¿y radioodtwa¿acza Sony, zniszczy³ stacyjkê oraz zamki w tylnych
drzwiach. Straty oszacowano na
4 tys. z³. na szkodê obywatela
Niemiec.
2. Laryszów, 22 sierpnia nieznany sprawca po uprzednim wybiciu szyby w oknie, w³ama³ siê
do gara¿u, sk¹d skrad³ sprzêt
elektryczny o ogólnej kwocie 3
tys. z³. na szkodê mieszkañca
Laryszowa.
3. Zbros³awice, 28 sierpnia - zatrzymano nietrzewego kierowcê autobusu Ikarus.
4. Centrum Ogrodnicze w Zbros³awicach, 28 sierpnia - nieznany sprawca po uprzednim przeciêciu siatki ogrodowej skrad³ 70
sztuk drzewek ozdobnych o
³¹cznej wartoci 2 tys. z³.
5. Sza³sza, 30 sierpnia - nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y z
w³amaniem do Poloneza
Trucka. £¹czna wartoæ szkody- 2 tys. z³.

Masz 15 do 25 lat? Interesuje
Ciê tematyka Wymian M³odzie¿y?
Znasz dobrze j. angielski, niemiecki b¹d francuski? Chcia³by prze¿yæ przygodê swojego ¿ycia? Masz
kilka dobrych pomys³ów na zorganizowanie czasu sobie oraz innym
uczestnikom programu? Chcesz
nawi¹zaæ kontakty z rówienikami
z innych krajów Europy? Chcia³by
zostaæ uczestnikiem Wymiany
M³odzie¿y i tym samym przyczyniæ
siê do zwiêkszenia swojego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym?
W³anie Ciebie szukamy. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ u
pani Kamili S³awik w pok. nr 6 w
Urzêdzie Gminy w Zbros³awicach
b¹d pod numerem telefonu 23377-89.

Z prac Wójta Gminy

Wójt zatwierdzi³ protokó³ postêpowania na udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi dojazdowej
w wiêtoszowicach. Wybrano ofertê Zak³adu Budowlanego Stanis³awa
Nierych³o o wartoci 10.764,95.z³.

- powo³ania komisji do udzielenia zamówienia na Dostawê wapna do rolników Gminy Zbros³awice,
- powo³ania komisji do udzielenia zamówienia na zakup urz¹dzeñ technologicznych kuchni wraz z monta¿em
dla szko³y w Miedarach,
- przed³u¿enia powierzenia stanowiska
dyrektora Zespo³u Szkó³ w Kamieñcu,
Panu Zdzis³awowi Teperkowi,
- odst¹pienia od dalszych przetargów
na sprzeda¿ dzia³ek w Czekanowie
przy ul.Sadowej. Postanowiono zbyæ
nastêpuj¹ce nieruchomoci w drodze
rokowañ; dzia³ka nr 914/41 o pow.884
m kw oraz dzia³ka nr 915/41 o
pow.740 m kw.

Wójt zatwierdzi³ protokó³ postêpowania na udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi dojazdowej
w £ubiu. Wybrano ofertê REPEX
Jana i Iwony Gryc o wartoci
14.736,10 z³.

Wójt wyda³ nastêpuj¹ce zarz¹dzenia:

Odebrano budowê sieci wodoci¹gowej przesy³owej i zasilaj¹cej O 200 i
O 160 Karchowice-Jakowice-D¹browa- £ubie Dolne i przekazano j¹ w administrowanie Zak³adowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbros³awicach. Wartoci inwestycji
852.025,93 z³.
Wójt odmówi³ dokonania darowizny
na rzecz Miasta Gliwice udzia³ów w
Przedsiêbiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gliwicach.

Wójt interweniowa³ u Prezesa Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa
w sprawach:
- wykupu drogi w Sza³szy,
- wykupu drogi pod strefê ekonomiczn¹,
- terenu pod rekreacjê w Ptakowicach.

Powstanie regulamin zagospodarowania odpadów w Gminie Zbros³awice
oraz zespó³, który opracuje i przedstawi Radzie Gminy warianty gospodarowania odpadami w naszej gminie.

Wójt u¿yczy³ Radzie So³eckiej w Zbros³awicach na okres 3 lat nieruchomoæ gruntow¹ po³o¿on¹ w Zbros³awicach na dzia³kach nr 317/110 o
pow.816 m kw. oraz 291/69 o
pow.797 m kw. z przeznaczeniem na
utrzymanie terenu zieleni wraz z infrastruktur¹ parkow¹.

Z prac Rady Gminy

Zapoznanie siê ze stratami, jakie ponieli rolnicy na skutek wymarzniêcia
ozimin oraz suszy.
Posumowanie pracy komisji za pierwsze pó³rocze br.

Ponadto:
Odebrano budowê kanalizacji sanitarnej w so³ectwie wiêtoszowice i prze-

06.08.2003r.  posiedzenie Komisji
Rewizyjnej
Przeprowadzenie kontroli dzia³alnoci
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Zbros³awicach.
Analiza realizacji zadañ inwestycyjnych za rok 2002 oraz analiza procedur przetargowych w zakresie inwestycji

18.08. i 28.08.2003r.  posiedzenie
Komisji Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju
Omówienie problemu segregacji
mieci oraz powo³anie zespo³u do
opracowania regulaminu utrzymania
czystoci w gminie.
Ocena realizacji rzeczowego zakresu
zadañ na drogach gminnych.
Omówienie potrzeb bud¿etowych
owiaty w perspektywie rozpoczynaj¹cego siê roku szkolnego.

Zapraszamy do wspó³pracy przedsiêbiorców zainteresowanych reklamowaniem swoich towarów. Gmina uczestniczy w wielu imprezach organizowanych
w kraju i zagranic¹, na których jest mo¿liwoæ promowania towarów produkowanych na naszym terenie.
Przyk³adowo mo¿na tu wymieniæ takie formy jak: targi POLAGRA w Poznaniu,
targi w Katowicach, prezentowanie wyrobów regionalnych na imprezach organizowanych przez nasze gminy partnerskie z Niemiec i Francji, promocja firm i
wyrobów przy okazji udzia³u gminy w regionalnych imprezach i prezentacjach.
Pozytywna decyzja Pañstwa o skorzystaniu z zaproponowanych form promocji
nie wi¹¿e siê z ¿adnymi op³atami na rzecz gminy. Poza tym oczekujemy na Pañstwa propozycje wskazania innych sposobów promowania firm przez gminê.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ u pani Kamili S³awik pok. 6 Urz¹d Gminy ul.
Owiêcimska 2.

2 | Wieæ z Gminy

kazano j¹ w administrowanie Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbros³awicach. Wartoæ
inwestycji 2.519.865,72 z³.

Analiza sprawozdania z wykonania
bud¿etu gminy za I pó³rocze 2003r.
Zaopiniowanie projektów uchwa³
wchodz¹cych na sesjê w dniu
29.08.br.
26.08.2003r. - posiedzenie Komisji
Statutowej
Dalsze prace nad dostosowaniem Statutu So³ectwa do aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
27.08.2003r. - posiedzenie wyjazdowe Komisji Owiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Wyjazd Komisji do orodków zdrowia
w Ziemiêcicach i Zbros³awicach i
omówienie dzia³alnoci s³u¿by zdrowia na terenie gminy.
28.08.2003r. - posiedzenie Komisji
Rolnictwa

29.08.2003r. - sesja Rady Gminy.
Przyjêcie informacji o przebiegu wykonania bud¿etu gminy za I pó³rocze
2003r.
Podjêcie uchwa³ w sprawie:
- powo³ania Zespo³u, który przedstawi Radzie Gminy w Zbros³awicach
opiniê o zg³oszonych kandydatach na
³awników na kadencjê 2004-2007,
- zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym, zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej na
rok 2003,
- wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnogórskim
dotycz¹cego dofinansowania dróg
powiatowych i przejêcia zadañ,
- zmian w bud¿ecie gminy na rok 2003
 3 uchwa³y.

Z dniem 1 wrzenia 2003 r. w siedzibie rodowiskowego Hufca
Pracy w Pyskowicach przy ul. Paderewskiego 5 uruchomiony
zosta³ PUNKT PROFILAKTYKI I INTERWENCJI SPO£ECZNEJ.
G³ównym jego zadaniem bêdzie poradnictwo dla rodowiska lokalnego
(gminy Pyskowice, Toszek, Wielowie i Rudziniec oraz Zbros³awice) oraz zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej dla ludzi z problemami alkoholowymi, rodzinnymi, szkolnymi itp. Uruchomiony zosta³ telefon zaufania dla dzieci,
które doznaj¹ przemocy w rodzinie (tel. 233-36-99). HARMONOGRAM PRACY:
Poniedzia³ek - prawnik - godz. 17.00-19.00, Wtorek - terapeuta - godz. 17.0019.00, roda - kurator s¹dowy, oligofrenopedagog - godz. 15.00-17.00, Czwartek - socjolog - godz. 15.00-17.00, Pi¹tek - psycholog - godz. 15.00-17.00.
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Wracamy z umiechem
Minê³y kolejne wakacje, d³ugie
letnie wieczory i te upa³y (w tym
roku bardzo dokuczliwe). Powrócilimy szczêliwi, zdrowi i wypoczêci  do pracy, do szko³y, do ulubionych klas.
W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zbros³awicach 1 wrzenia obchodzony jest bardzo uroczycie. W
tym dniu wszyscy uczniowie, grono
pedagogiczne, pracownicy szko³y oraz
rodzice uczniów spotkali siê na sali
gimnastycznej, aby wspólnie otworzyæ nowy rok szkolny.
Tê niecodzienn¹ galê tradycyjnie
rozpocz¹³ hymn narodowy. Gdy ten
zabrzmia³ , ca³a sala zamilk³a a
wszystkich ogarn¹³ nastrój wznios³oci i powagi. Chwilê póniej znów pojawi³ siê umiech na wielu twarzach
a to za spraw¹ niezwykle humorystycznego programu artystycznego

Praca wre

Tegoroczny okres letni w naszej
gminie obfituje w du¿e inwestycje (jak
na skalê naszego bud¿etu).
W lipcu zakoñczono budowê wodoci¹gu Karchowice  £ubie (d³ugoæ 5,6 km,
koszt 852 ty. w tym SAPARD 335 ty.), a
w sierpniu zakoñczono budowêkanalizacji
w So³ectwie wiêtoszowice (d³ugoæ 9,6
km, koszt 2 521 ty. w tym SAPARD 959
ty). Obecne zakoñczylimy rozliczenie finansowe oraz sprawy formalne i oczekujemy na zwrot kosztów z funduszu SAPARD.
Rozliczamy równie¿ po¿yczkê, któr¹ otrzymalimy z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na budowê kanalizacji w
Ziemiêcicach i wietoszowicach. Warto
dodaæ, ¿e przy budowie kanalizacji w wiêtoszowicach udzia³ bud¿etu Gminy wyniós³
tylko 11 % ca³oci kosztów. Ponadto w
sierpniu zakoñczono budowê sali gimnastycznej w Wieszowie.
Niestety nie wszystkie inwestycje przebiegaj¹ bez wiêkszych problemów. Rozpoczêta termomodernizacja ZSP w Miedarach
zosta³a przesuniêta w terminie ze wzglêdów
formalnych i wykonawczych, nie oby³o siê
równie¿ bez powa¿nych problemów natury
techniczno - projektowej. Jestemy jednak
przewiadczeni, ¿e po zakoñczeniu inwestycji (finansowanej g³ównie przez WFOiGW
w Katowicach) odnowiona szko³a pos³u¿y
wszystkim jej u¿ytkownikom. Równie¿ remont elewacji SP w Kopienicy przysparza
wielu problemów natury wykonawczo-technicznej. Nale¿y jednak wspomnieæ, ¿e wybór wykonawców reguluje ustawa o zamówieniach publicznych, której zapisy czêsto
powoduj¹, ¿e nale¿y wybraæ najkorzystniej-
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przygotowanego przez klasy V szko³y
podstawowej oraz klasê II A gimnazjum.
Zaintrygowani uczniowie ledzili
z uwag¹ ka¿dy ruch naszych szkolnych aktorów. £atwo by³o zauwa¿yæ
tê iskierkê zaciekawienia w oczach
pierwszaków. Bez w¹tpienia w tym
roku szkolnym najliczniejsz¹ klasê reprezentuj¹ w³anie pierwszoklasici.
Nie da siê ukryæ, ¿e ich wychowawczyni  mgr Barbara Ochman ju¿ od
dzi pe³ni ostry dy¿ur.
Dla pierwszoklasistów w gimnazjum, choæ wiêkszoæ z nich zna ju¿
szko³ê, 1 wrzenia by³ te¿ dniem szczególnym. Rozpoczêli przecie¿ kolejny
etap edukacyjny i naukê nowych
przedmiotów, tj biologia, chemia, fizyka, geografia i j. angielski. W klasach I A i I B naukê rozpoczê³o 50
uczniów ze Zbros³awic, Ptakowic i
Wieszowy.
sz¹ (czytaj najtañsz¹ przy ustalonych kryteriach) ofertê, co prawie nigdy nie znaczy
najlepsz¹.
Co dalej? Rozstrzygniêto przetarg na I
etap kanalizacji w Wieszowie (ruroci¹g
t³oczny wiêtoszowice-Wieszowa z przepompowni¹ cieków koszt oko³o 1 mln z³).
W trakcie realizacji s¹ nastêpuj¹ce prace:
modernizacja dachu na Zespole Szkó³ w
Kamieñcu, budowa rozdzielczej sieci wodoci¹gowej w Jakowicach, wykonywanie przy³¹czy na kanalizacji sanitarnej w
Swiêtoszowicach, remonty na drogach,
modernizacja sieci wodoci¹gowej w Miedarach, projektowanie oczyszczalni cieków w Kamieñcu, projektowanie modernizacji oczyszczalni cieków w Przezchlebiu,
przygotowanie przetargu na projekty kanalizacji sanitarnej w miejscowociach, w
których projektu tego jeszcze nie ma.
A jeszcze? W bie¿¹cym roku sk³adamy
wnioski: do SAPARDU na budowê kanalizacji w Wieszowie (3 wnioski  etap IIa, IIb,
III), do WFOiGW na budowê kanalizacji w
Wieszowie, do SAPARDU na remont kot³owni przy SP w Wieszowie, do NFOiGW (Fundusz Spójnoci) na ca³y system kanalizacji
sanitarnej w Gminie Zbros³awice, do Ekofunduszu na kanalizacjê sanitarn¹ w zlewni
rzeki Dramy (Kamieniece, Boniowice, Karchowice, Zawada, itd. ). Od przysz³ego roku
bêdziemy równie¿ aplikowali o rodki z funduszy które otworz¹ siê po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej, ale ju¿ w chwili obecnej przygotowujemy siê do tych wniosków
(baza PARTNER, ISEKP). Jest to ogromne
obci¹¿enie dla bud¿etu naszej Gminy, ale inwestycje te po pewnym czasie na pewno
bêd¹ przynosi³y wymierne, jak i niewymierne korzyci.
Reasumuj¹c ocenê pozostawiam
naszym mieszkañcom.
Roman Kowolik

Od drugiego wrzenia pracujemy
pe³n¹ par¹. Uczniowie naszych szkó³
czas wolny mog¹ spêdzaæ w szkolnej
wietlicy (czynnej codziennie od 7.30
do 15.30) pod czujnym okiem nauczycieli - wychowawców. Od czwartego wrzenia pracuje te¿ kuchnia przygotowuj¹c codziennie sto obiadów.
Dziêki pomocy Gminnego Orodka
Pomocy Spo³ecznej na dzieñ dzisiejszy 53 uczniów korzysta z nich nieodp³atnie. Ceny obiadów uda³o siê utrzymaæ w niezmienionej od trzech lat
wysokoci (2.50z³)
Z okazji nowego roku szkolnego
2003/2004 ¿yczymy wszystkim
uczniom nauczycielom , pracownikom
administracyjnym POWODZENIA!!!
Agnieszka Drechsler,
Blanka Dydak

Ruszy³a budowa
Gastera
W dniu 28 sierpnia Wójt Gminy Zbros³awice Pan Pawe³ Kowolik, Burmistrz Miasta
Pyskowice Pan Wac³aw Kêska oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach dokonali uroczystego wmurowania kamienia wêgielnego pod budowê nowego Zak³adu Przetwórstwa Rolno - Spo¿ywczego GASTER Sp. z o. o. w Jakowicach.
Licznie przyby³ych goci oraz plac budowy
pob³ogos³awi³ ks. Zbigniew Wnêkowicz z
parafii pod wezwaniem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Pyskowicach.
Maj¹c na uwadze w niedalekiej perspektywie wejcie Polski do Unii Europejskiej, firma podjê³a decyzjê o budowie nowego Zak³adu Przetwórstwa Rolno Spo¿ywczego, co
pozwoli na zachowanie i umocnienie jej pozycji na obecnym rynku w ramach norm obowi¹zuj¹cych w strukturach europejskich. Zak³ad, który powstanie na terenie so³ectwa Jakowice, zostanie wybudowany w technologii konstrukcji spawanej ob³o¿onej p³yt¹ warstwow¹ wraz z wszelk¹ infrastrukturê oraz
najnowszymi urz¹dzeniami technologicznymi
s³u¿¹cymi do przerobu ¿ywnoci. Zak³ad bêdzie posiada³ halê produkcyjn¹ o imponuj¹cych wymiarach 67m x 31m o kubaturze 15
721 m3 oraz budynek administracyjny o wymiarach 36 x 16 m o kubaturze 2320 m3. Szacuje siê, i¿ docelowo w zak³adzie znajdzie pracê oko³o 120 osób. Ca³oæ budowy planuje
siê zakoñczyæ w maju 2004 r., jednak¿e uzale¿nione jest to od monta¿u finansowego, który pochodziæ bêdzie w du¿ej czêci ze rodków unijnych programu SAPARD.
Firma Gaster prowadzi na terenie gminy
Pyskowice produkcjê smacznych sa³atek z dodatkiem wêdlin i ryb, wyrobów miêsnych, ryb
w galarecie oraz domowego smalcu o ró¿nych
smakach, jest tak¿e producentem sosów i

M£ODZIE¯,
Z M£ODZIE¯¥,
DLA M£ODZIE¯Y...
(CD.)

Wielkimi krokami zbli¿a siê wyjazd dwudziestoosobowej grupy
m³odzie¿y zbros³awickiego gimnazjum oraz kamienieckiego Zespo³u
Szkó³ do Niemiec ( 26.09.20034.10.2003 r). Nasza m³odzie¿ w
kwietniu b.r. goci³a w swoich domach rówieników z Brackenheim
i razem z nimi uczestniczy³a w wymianie szkolnej. Przez osiem dni
m³odzie¿ uczestniczy³a w warsztatach zorganizowanych w Domu
Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej w
Gliwicach, zwiedza³a Owiêcim,
Kraków oraz Kopalniê Zabytkow¹
w Tarnowskich Górach.
Rewizyta naszej m³odzie¿y odbêdzie siê na podobnych zasadach. Polacy zakwaterowani bêd¹
u uczniów, których gocili u siebie
w domu. W programie wizyty gospodarze zaplanowali m.in. zwiedzanie firmy AUDI, wycieczkê do
Stuttgartu, spotkanie z miejscowymi przedsiêbiorcami, przep³yw ³odzi¹ po rzece Neckar oraz prace
przy projekcie nt. BRACKENHEIM
I JEGO OTOCZENIE.
Wymianê m³odzie¿y w jest finansowa³a ze rodków pozyskanych z Polsko-Niemieckiej Wymiany M³odzie¿y (8.615 z³.) oraz ze
rodków gminy.

Kamila S³awik

majonezów. Po zakoñczeniu budowy zak³adu
w so³ectwie Jakowice ca³a produkcja firmy
zostanie przeniesiona w nowe miejsce.
Obecnie produkty firmy dostêpne s¹ wy³¹cznie na rynku polskim, ale w przysz³oci planowane jest rozszerzenie dzia³alnoci handlowej
o rynki pañstw Unii Europejskiej. Produkty firmy dostêpne s¹ nie tylko w najwiêkszych sklepach i hipermarketach, ale równie¿ w ma³ych
sklepach na terenie so³ectw naszej gminy.
W zwi¹zku z rozpoczêt¹ inwestycj¹ ¿yczymy w³acicielom oraz pracownikom firmy Gaster wszystkiego najlepszego, a logo
firmy (S³onik) niech stoi na stra¿y pomylnoci i dobrobytu.
Bernard Pigulla

TYMON TYMAÑSKI BAND
Stodo³a pod Strzech¹ w Zbros³awicach przy ul. Wolnoci 13 zaprasza
na wystêp zespo³u TYMON TYMAÑSKI BAND, który odbêdzie siê
26.09.2003 r. w. W zespole zagraj¹:
Tymon Tymañski  gitara, Jerzy Modzelewski  bass, Maciej Sika³a 
saksofon, Arek Skolik  perkusja.
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C.d. pobytu naszej delegacji w Brackenheim
Za trud rolnika...
Ci¹g dalszy ze strony 1.

Weekend rolnika so³ectwa Karchowice i Dom przysz³oci so³ectwa Kopienica.

Starostowie do¿ynek Pani
Weronika Dziambor i Pan Józef Skandy przekazali na rêce
Wójta Gminy Paw³a Kowolika
bochen chleba z tegorocznych
zbiorów.
Nastêpnie z programem ¿niwnym wyst¹pi³ Zespó³ Miedarzanie z Miedar. Prezentowa³y siê

Urz¹d Gminy nadal organizuje 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 (telef. 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 grudnia 2003r. Nale¿y ze sob¹ zabraæ dokument to¿samoci np. dowód
osobisty lub paszport lub prawo jazdy.
Informujemy, ¿e wyniki badañ
mammograficznych wykonanych 10
sierpnia b.r. mo¿na odbieraæ u pani
Marii Langer w pok. nr 6 w Urzêdzie
Gminy przy ul. Owiêcimskiej 2.

Autobus energetyczny

równie¿ Weso³e nutki z Kopienicy, zespó³ Karolinka z Przezchlebia a tak¿e taneczne zespo³y
Tees, Paradoxoraz Fox i
Max. Do dyspozycji wszystkich
chêtnych do piewania by³ mikrofon a wieczorem zabawa taneczna. Gwodziem programu by³
wystêp Haliny Fr¹ckowiak.
Du¿o radoci sprawi³a uczestnikom do¿ynek przygotowana
przez so³ectwo £ubie loteria fantowa.
W konkursie na najlepsz¹ koronê do¿ynkow¹ zwyciê¿y³ Laryszów. II miejsce zajê³o so³ectwo
wiêtoszowice, III miejsce so³ectwo Kopienica i Ziemiêcice.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania Radzie So³eckiej £ubie i mieszkañcom £ubia oraz
wszystkim so³ectwom, którzy
poprzez swój udzia³ w korowodzie uwietnili tê uroczystoæ.
Monika Kamiñska

Sk³adamy wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego
W zwi¹zku z rozpoczêt¹ procedur¹
zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zbros³awice informuje
siê w³acicieli nieruchomoci, i¿ mog¹
sk³adaæ wnioski o zmianê przeznaczenia
nieruchomoci na cele budowlane w terminie do dnia 31 padziernika 2003r. Przed³o¿one wczeniejsze wnioski zosta³y ju¿
poddane analizie w zwi¹zku, z czym nie
jest koniecznym sk³adanie nowych wniosków przez mieszkañców, którzy ju¿ je z³o¿yli.
Wzór wniosku znajduje siê w Referacie
Gospodarki Nieruchomociami i Ochrony
rodowiska w budynku Banku Spó³dzielczego w Zbros³awicach przy ulicy Wolnoci 109a I piêtro, pokój nr 4.

W dniu 9 padziernika 2003 r. mieszkañcy gminy Zbros³awice bêd¹ mieli mo¿liwoæ uzyskania informacji na temat ochrony rodowiska oraz efektywnoci energetycznej.
Zadaniem ekspertów, którzy przyjad¹ Autobusem Energetycznym bêdzie informowanie i doradzanie mieszkañcom, przedstawicielom lokalnych w³adz i przedsiêbiorcom w sprawach odnawialnych róde³ energii, przyjaznych dla rodowiska technologii, energooszczêdnych przedsiêwziêæ oraz
podniesienie poziomu wiadomoci ekologicznej. Patronat nad kampani¹ objê³y: Ministerstwo rodowiska, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, natomiast patronami medialnymi s¹:
dziennik Rzeczpospolita, miesiêcznik wiat Energii i Czysta Energia oraz portal internetowy CIRE.
Autobus stanie w Zbros³awicach na parkingu przy Kociele pw. Najwiêtszej Marii Panny w Zbros³awicach.

Brackenheim s³ynie z upraw
winoroli, winnice nale¿¹ do
wiêkszych w Wurttembergii, a
uprawy czerwonych winoroli
nale¿¹ do najwiêkszych w Niemczech.
W trakcie tej wizyty mielimy
okazjê zapoznaæ siê z codziennym
¿yciem tamtejszych mieszkañców,
którzy zajmuj¹ siê g³ównie wspomnian¹ upraw¹ winoroli. W celu
zapobie¿enia konkurencji plantatorzy zrzeszeni s¹ w zwi¹zku, który
ich promuje i reguluje m.in. ceny
winoroli i sprzeda¿y win  dziêki
temu utrzymuj¹ swoj¹ wysok¹ pozycjê na rynku.
Festyn, w którym wziêlimy
udzia³ organizowany jest przez tamtejsz¹ spo³ecznoæ od 1979 r.
Brackenheim liczy ok. 16 tys.
mieszkañców, sk³ada siê z 8 dzielnic, kadencja Burmistrza trwa 8 lat,
a Rady Miejskiej 4 lata. W sk³ad
Rady Miejskiej wchodzi 31 radnych,
na czele z przewodnicz¹cym i zastêpc¹. Burmistrz ma 3 zastêpców
(ka¿dy z innej frakcji politycznej),
którzy jednak nie maj¹ ¿adnych
kompetencji do podejmowania decyzji i podpisywania pism, pe³ni¹
jedynie funkcjê reprezentacyjn¹. Do
zadañ Gminy nale¿¹ m.in. zadania z
zakresu pomocy dla bezrobotnych
(PUP), zasi³ków ZUS, ubezpieczeñ
PZU. W magistracie zatrudnionych
jest ok. 130 pracowników (³¹cznie z
pracownikami przedszkoli i Zak³adu Gospodarki Komunalnej). Zak³ad
Gospodarki Komunalnej jest jednostk¹ bud¿etow¹ gminy i przynosi
bardzo du¿e dochody.
Najwy¿sze stanowiska kierownicze w magistracie obsadzane
s¹ w drodze dwuetapowego konkursu, rednio nap³ywa ok. 600 ofert z
ca³ego kraju, z tego 6 przechodzi do

nastêpnego etapu i osoby te s¹ zapraszane na Radê Gminy, gdzie siê
przedstawiaj¹. Z tych osób zostaje
wybrana jedna osoba, posiadaj¹ca
najwiêksz¹ wiedzê i kwalifikacje na
dane stanowisko.
Mi³ym zaskoczeniem by³o spotkanie ze Starost¹ powiatu Heilbronn, którego dziadkowie urodzili siê na l¹sku i jak wywnioskowalimy z rozmowy z Nim by³ z
tego dumny. Du¿¹ nowoci¹ dla nas
by³a wizyta w Centrum Obs³ugi
Klienta w miejscowoci Lauffen.
Jest to pierwszy pilota¿owy Zespó³
Biur w ca³ych Niemczech. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e petent zg³aszaj¹cy
siê do tego biura mo¿e w jednym
miejscu za³atwiæ wszystkie swoje
sprawy, poczynaj¹c od metryk urodzenia, zameldowania, paszportu,
porad prawnych, ubezpieczenia
ZUS i PZU, map geodezyjnych i
wypisów z rejestru gruntów, odpisów z ksi¹g wieczystych (KW prowadz¹ notariusze), zasi³ku dla bezrobotnych itp. Mimo ogromu spraw,
biuro to obs³uguj¹ 4 osoby (zatrudnionych jest 8 osób), ³¹cznie z dyrektorem tego biura.. Osoby tam
pracuj¹ce, s¹ wy³onione sporód
najlepszych pracowników magistratu i maj¹ najwy¿sze anga¿e, gdy¿
musz¹ byæ wszechstronne. Biuro
zajmuje parter domu towarowego,
czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 9.00 do 19.00,
w soboty od godz. 8.00 do 13.00,
czyli w godzinach otwarcia domu
towarowego.
Podsumowuj¹c, pe³ni zadowolenia i optymizmu wrócilimy do kraju, maj¹c nadziejê, ¿e i my doczekamy siê kiedy takiej organizacji
za³atwienia sprawy.
Krystyna Graca
Anna Goroll

