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Wyró¿nienie dla gminnego projektu
Prezentacj¹ najlepszych
projektów zakoñczy³ siê w Katowicach w dniu 19 wrzenia
2003 r. cykl szkoleñ pracowników samorz¹du terytorialnego naszego województwa.
W obecnoci Wojewody, Marsza³ka, przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, prasy i zaproszonych goci prezentowa³o
wyró¿nione projekty 6 powiatów i 3 gminy, w tym Zbros³awice. Nasz projekt Gminne
Centrum Informacji, jako przyk³ad orodka wspieraj¹cego
przeciwdzia³anie bezrobociu
jako jedyny, w segmencie
szkoleniowym dotycz¹cym aktywizacji zawodowej, zosta³
wytypowany do koñcowej prezentacji. Szkolenie prowadzi-

³a Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach realizacji Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich. W omiomiesiêcznym szkoleniu uwieñczonym opracowaniem projektu wziê³o udzia³ czworo pracowników gminy - Stanis³aw
Garncarz, Wies³aw Olszewski,
Aleksandra Stolarska i Marzena ¯o³êdziewska-B³aszczyk.
Prezentacja projektu towarzyszy³a promocji gminy Zbros³awice. Nasze stoisko wspomagane przez firmy: "Gaster",
"Pracowniê Artystyczn¹ Rzeba w Drewnie" pana Wo³czyka z Wieszowy oraz zespó³
"Miedarzanie" cieszy³o siê
ogromnym zainteresowaniem.
Redakcja

26 wrzenia grupa m³odzie¿y
ze szkó³ w Zbros³awicach i Kamieñcu pod opiek¹ p. Barbary
Wicha-Kudlek i p. Partycji Slodczyk wyjecha³a na tygodniowy pobyt w ramach wymiany szkolnej
do Brackenheim.
Podró¿ trwaj¹ca 14 godzin, by³a
d³uga i mecz¹ca, ale uczniowie mieli mo¿liwoæ spokojnego spêdzenia
weekendu w niemieckich rodzinach.
W poniedzia³ek dyrektor gimnazjum w Brackenheim p. Wolfgang
Frey przywita³ nasz¹ grupê oficjalnie.
Nastêpnie spotkalimy siê z panem
Burmistrzem, który wyrazi³ sw¹ radoæ, ¿e niemieccy i polscy uczniowie siedz¹ obok siebie.
Po po³udniu podziwialimy przepiêkne okolice gminy Brackenheim,
mielimy równie¿ przyjemnoæ przespacerowaæ siê cie¿kami winnic,
gdzie u szczytu wzgórza wspólnie
grilowalimy.
Oczywicie nie zapomnielimy
o szkole. We wtorek i czwartek
uczestniczylimy w zajêciach lekcyjnych. Z³o¿ylimy wizytê w firmie
AFRISO, która ma swoj¹ filiê w naszej gminie, a dok³adniej w miejscowoci Sza³sza.
Jak przysta³o na region s³yn¹cy
z winnic bylimy w zak³adzie przetwarzaj¹cym winogrona, gdzie moglimy zobaczyæ jak od kici winogron a¿ do zabutelkowania powstaje wino.
ci¹g dalszy na stronie 6.

Kronika Policyjna
12.10, Jasiona ul. Pyskowicka. Znaleziono samochód m-ki Daewoo Tico
skradziony w dniu 8.10. z terenu Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Uszkodzony pojazd
przekazano w³acicielowi. Postêpowanie prowadzi KPP w Tarnowskich
Górach.
8.10, £ubie, kradzie¿ samochodu Daewoo Tico o wartoci 16 tys. z³ na
szkodê mieszkañca Kopienicy.
4.10, Wieszowa ul. Bytomska, w trakcie awantury w lokalu nieznany
sprawca zniszczy³ lokal, uszkodzi³
drzwi, po³ama³ sto³y i krzes³a oraz
st³uk³ nakrycia sto³ów.
1.10, Zbros³awice ul. Wolnoci, nieznany sprawca zniszczy³ mienie, wybi³
szyby w czêci tylnej oraz w drzwiach
budki telefonicznej na szkodê Telekomunikacji Polskiej S.A. w Tarnowskich
Górach. Wartoæ szkody- 1400 z³.
23.09, Przezchlebie, skradziono telefon komórkowy Nokiê 3310 o wartoci 300 z³ na szkodê mieszkañca Przezchlebia.
28.09, Laryszów ul. Wolnoci, nieznany sprawca skrad³ z terenu posesji
3 rowery górskie o ³¹cznej wartoci
2100 z³ na szkodê mieszkañca Laryszowa.
28.09, Karchowice ul. Bytomska,
mieszkaniec Lubliñca w stanie nietrzewym kieruj¹c samochodem m-ki
Honda uderzy³ w ogrodzenie posesji.
27.09, Ksiê¿y Las, mieszkaniec Ksiê¿êgo Lasu uj¹³ i przekaza³ funkcjonariuszowi KPP w Tarnowskich Górach
mieszkañca D¹brówki, który w stanie
nietrzewym kierowa³ samochodem
m-ki Fiat 126 p.
26.09 Kamieniec ul. Gliwicka, na terenie boiska Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych 3 nieznanych sprawców
u¿ywaj¹c si³y fizycznej wobec 13-letniego ch³opca skrad³o na jego szkodê
telefon komórkowy.
15.09 Zbros³awice, mieszkaniec Wieszowy zawiadomi³ KPP, ¿e nieznani
sprawcy wykorzystali jego nieuwagê
i skradli z samochodu dowód osobisty, kartê bankomatow¹ oraz telefon
komórkowy m-ki Samsung o ³¹cznej
wartoci 1000 z³ na szkodê zg³aszaj¹cego.
25.09 £ubie Dolne, nieznany sprawca
skrad³ ok. 3000 m przewodów napowietrznej linii telekomunikacyjnej
o wartoci 500 z³ na szkodê TP S.A.
25.09 Zbros³awice ul. Wolnoci,
mieszkaniec Karchowic kieruj¹c samochodem m-ki BMW najecha³ na ty³
samochodu m-ki Audi A-4 prowadzonego przez mieszkañca Gliwic, w wyniku czego ogólnych obra¿eñ cia³a
dozna³ kieruj¹cy samochodem Audi.
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Z prac Wójta Gminy
Wójt zatwierdzi³ przetarg na budowê kanalizacji sanitarnej dla wsi Wieszowa 
zadanie I.
Ruroci¹gi przerzutowe cieków sanitarnych Wieszowa-wiêtoszowice z przepompowni¹ cieków, zbiornikiem retencyjnym,doprowdzeniem wody na teren
przepompowni i czêci¹ elektryczn¹ zasilania przepompowni cieków.
Wygra³o Przedsiêbiorstwo Produkcyjno
Handlowe OMNIX z Zabrza.
Kwota brutto 1.059.281,90 z³., gwarancja 6 lat.
Wójt zatwierdzi³ postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Uregulowanie sp³ywu wód Zbros³awice
ul.Powstañców.
Wybrano ofertê REPEX Iwona Gryc ,
Jan Gryc z Tarnowskich Gór.
Cena 21.393,99 z³ brutto, gwarancja
4 lata.
Wójt zatwierdzi³ postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie przykanalików na kanalizacji sanitarnej w wiêtoszowicach.
Wybrano ofertê GAZOPLAST z Tarnowskich Gór.
Cena 28.635,13 z³ brutto, gwarancja
3 lata.
Wójt zatwierdzi³ protokó³ przetargu nie-

ograniczonego na wykonanie  Modernizacji drogigruntowej transportu rolnego w Wieszowie.
Wygra³ REPEX Iwona i Jan Gryc z Tarnowskich Gór.
Cena 23.970,21 z³. brutto, gwarancja
3 lata.
Wójt zatwierdzi³ protokó³ przetargu nieograniczonego na wykonanie Podbudowy z gruntu stabilizowanego metod¹
stabilizacji na miejscu wraz z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem 
remont ul.Bohaterów w Kopienicy.
Wygra³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.z Kêdzierzyna Kola.
Cena 119.709,22 z³. brutto, gwarancja
1 rok.
Wójt zobowi¹za³ dyrektora Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych p. Z. Teperka
do poinformowania stra¿y po¿arnej, lenictwa i policji o paleniu papierosów
przez m³odzie¿ szkoln¹ w lesie w pobli¿u szko³y. Wójt poleci³ tak¿e rozeznaæ
sprawê monitoringu Szko³y w Kamieñcu oraz przeprowadzenie w szko³ach
pogadanki z pedagogiem, policj¹ i innymi osobami nt. narkomanii, palenia papierosów, kradzie¿y i przemocy. Zaproponowa³ równie¿ przeprowadzenie
w szko³ach kontroli z udzia³em psów wy-

Z prac Rady Gminy
03 i 17.09.2003r.  posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Omówienie przebiegu kontroli w Gminnym Orodku Pomocy Spo³ecznej
w Zbros³awicach, uzgodnienie zaleceñ
i wniosków pokontrolnych.
Uzgodnienie zakresu oraz sposobu kontroli w temacie realizacji budownictwa
siedliskowego w Gminie.

misji Owiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Omówienie dzia³alnoci klubów i sekcji sportowych dzia³aj¹cych na terenie
gminy.
Omówienie dzia³alnoci s³u¿by zdrowia
na terenie gminy.

25.09.2003r. - posiedzenie Komisji
Statutowej
15.09 i 07.10.2003r.  posiedzenie Dalsze prace nad dostosowaniem StaKomisji Bud¿etu, Gospodarki i Roz- tutu So³ectwa do aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
woju
Omówienie Strategii Rozwoju Gminy.
Omówienie potrzeb w zakresie dobu- 26.09 i 08.10.2003r. - posiedzenie Kodowy owietlenia drogowego na tere- misji Rolnictwa
Ustalenie planu bud¿etu na rok przysz³y.
nie gminy.
Omówienie Studium uwarunkowañ Omówienie akcji wapnowania gleb.
i kierunków zagospodarowania Gminy Zapoznanie z miejscem lokalizacji
oczyszczalni cieków w Kamieñcu.
Zbros³awice.
24.09 i 08.10.2003r. - posiedzenie Ko- Zbros³awice, dnia 13.10.2003r.

OG£OSZENIE
Uprzejmie informujê, i¿ znaleziono motocykl marki WSK nr rej. SV 3641.
Pojazd mo¿na odebraæ za porednictwem Urzêdu Gminy w Zbros³awicach.
Bli¿szych informacji udziela p. M. Langer tel. 233-70-40.

krywaj¹cych narkotyki.
Wójt oraz Przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa pan Tomasz Siegel spotkali siê
z dyrektorem Agencji Rynku Rolnego w
Opolu w sprawie przejêcia niektórych
gruntów na cele publiczne jak i przekazanie gruntów rolnych do sprzeda¿y dla
rolników z terenu gminy w drodze przetargu ograniczonego.
Omówiono wstêpny roboczy projekt
przebiegu autostrady przez Gminê Zbros³awice.
Uznano, i¿ nale¿y preferowaæ przebieg
autostrady w wykopie i przeciwdzia³aæ
umiejscowieniu jej na nasypie. Zdecydowano przygotowaæ protest i zatrudniæ specjalistê do przygotowania alternatywnego projektu.
W wyniku spotkania z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddzia³ w Katowicach ustalono, ¿e GDDK i A:
- wymaluje liniê ci¹g³¹ w Czekanowie
i pasy przy szko³ach,
- usunie dziury w Czekanowie i dokona
frezowania progów w Czekanowie
i Wieszowie.
- rozwa¿y kwestiê przebudowy skrzy¿owania drogi 78 z drog¹ z wiêtoszowic.
Wójt zleci³ przeprowadzenie kontroli posiadania kub³ów na mieci.
Wójt spotka³ siê z so³tysami, gdzie omówiono sprawy bie¿¹ce.

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
233-77-89.
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M³odzie¿owe Biuro Pracy
Oferty pracy sta³ej:
- in¿ynier programista, konsultant ds. telekomunikacji,konsultant ds. klienta, pomiarowiec, in¿ynier elektronik, przedstawiciel handlowy,agent ubezpieczeniowy, mechanik
samochodowy, stolarz, blacharz samochodowy, sprzedawca gazet, referent ds. sprzeda¿y kredytów, blacharz  lakiernik, pozyskiwanie zleceñ, ogrodnik, pracownik ochrony, kelner, operator obieraka, lusarz  spawacz, operator maszyny produkuj¹cej galaretki, magazynier, murarz, ciela budowlany, zbrojarz, kierownik budowy, mistrz budowy, pracownik fizyczny przy produkcji spo¿ywczej.
Oferty pracy krótkoterminowej dla m³odzie¿y ucz¹cej siê:
hostessa, kasjer, promotor, sprzedawca, magazynier, personel sprz¹taj¹cy, ankieter,
hostessa, pakowacz, personel kasowy, merchandiser, kolporter ulotek.
OFEROWANE KURSY
M³odzie¿owe Biuro Pracy w Kamieñcu organizuje nastêpuj¹ce kursy:
KURS WYCHOWAWCY KOLONII I OBOZÓW

Czas trwania kursu  35 godz./3 tygodnie/

Koszt kursu  110 z³

Miejsce odbywania zajêæ  Zbros³awice

KURS MASZYNOPISANIA KOMPUTEROWEGO
 Czas trwania kursu  80 godz. /6 tygodni/
 Koszt kursu  360 z³
 Miejsce odbywania zajêæ  Zbros³awice lub Tarnowskie Góry
KURS MINIMUM SANITARNE (z egzaminem pañstwowym)
 Czas trwania kursu  17 godz. /2 dni/
 Koszt kursu  130 z³
 Miejsce odbywana zajêæ  Zbros³awice lub Tarnowskie Góry
KURS OBS£UGI KOMPUTERA (Pakiet Office)
 Czas trwania kursu  60 godz. /5 tygodni/
 Koszt kursu  450 z³
 Miejsce odbywania zajêæ  Zbros³awice lub Tarnowskie Góry
KURS OBS£UGI WÓZKÓW WID£OWYCH
 Czas trwania kursu  60 godz. /5 tygodni/
 Koszt kursu  450 z³
 Miejsce odbywania zajêæ  Tarnowskie Góry lub Gliwice
Szczegó³owe informacje oraz zapisy
w M³odzie¿owym Biurze Pracy w Kamieñcu,
ul. Tarnogórska 4A, tel. (032) 233-70-25

DOP£ATY BEZPOREDNIE Dbaj o zdrowie

Informujemy, ¿e od padziernika 2003 r. do marca 2004 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspólnie z Orodkami Doradztwa Rolniczego, Bankami Spó³dzielczymi i Izbami Rolniczymi przeprowadzi akcjê informacyjno-szkoleniow¹ dla rolników z zakresu wype³niania wniosków o p³atnoci obszarowe oraz o wpis do ewidencji producentów.
Szkolenia odbywaæ siê bêd¹ w ka¿dym so³ectwie wg przedstawionego
poni¿ej harmonogramu.
Celem szkoleñ jest przygotowanie rolników do wype³niania wniosków oraz do skorzystania z dop³at bezporednich. Ka¿dy rolnik otrzyma
wzór wniosku wraz z materia³ami informacyjnymi. Wszystkich zainteresowanych prosimy o liczny udzia³ w tych spotkaniach.
MIEJSCOWOÆ
ZBROS£AWICE
LARYSZÓW
SZA£SZA
WIÊTOSZOWICE
£UBKI
KARCHOWICE
£UBIE
PRZEZCHLEBIE
WIESZOWA
KOPIENICA
ZBROS£AWICE
ZIEMIÊCICE
CZEKANÓW
ZAWADA
KAMIENIEC
JASIONA
KSIÊ¯Y LAS
WILKOWICE
MIEDARY
JAKOWICE
BONIOWICE
PTAKOWICE
ZBROS£AWICE

DATA
28.10.2003
07.11.2003
18.11.2003
26.11.2003
05.12.2003
09.12.2003
11.12.2003
15.12.2003
18.12.2003
08.01.2004
12.01.2004
15.01.2004
20.01.2004
28.01.2004
02.02.2004
12.02.2004
18.02.2004
23.02.2004
16.03.2004
17.03.2004
19.03.2004
23.03.2004
29.03.2004

GODZINA
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

MIEJSCE
wietlica so³ecka
Remiza OSP
Remiza OSP
Remiza OSP
wietlica so³ecka
Restauracja Violetta
Dom parafialny
wietlica so³ecka
wietlica so³ecka
Dom parafialny
wietlica so³ecka
wietlica so³ecka
Remiza OSP
Budynek kuni
Szko³a podstawowa
Pomieszczenie so³eckie
Szko³a podstawowa
Remiza OSP
wietlica nad poczt¹
wietlica so³ecka
Szko³a podstawowa
wietlica so³ecka
wietlica so³ecka
D. Musio³
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BADANIA RADIOLOGICZNE. 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 (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
grudnia 2003r. Nale¿y ze sob¹
zabraæ dokument to¿samoci
np. dowód osobisty lub paszport
lub prawo jazdy.
* * *
BADANIA MAMMOGRAFICZNE W KATOWICACH.
Kobiety w wieku 50-56 lat mog¹
skorzystaæ z badañ mammograficznych, które zostan¹ wykonane w l¹skim Centrum Osteoporozy w Katowicach przy ul.
Opolskiej. Badania przeprowadzi dr n.med. Ma³gorzata D¹browska - Laureat Konkursu
Ró¿owej Wst¹¿eczki. Badania
odbêd¹ siê w dniu 22 listopada
2003r. Zbiórka o godz. 8.20
przed Przychodni¹ w Zbros³awicach ul. Piastowska 3. Przyjazd
do Katowic zapewnia Zarz¹d
Klubu Drama Zbros³awice. Koniecznie nale¿y zabraæ ze sob¹

chipowe karty ubezpieczeniowe.
Rejestracja chêtnych w Przychodni w Zbros³awicach lub telefonicznie pod nr tel. 233-7030.
dr Marek Gomoliñski
BADANIA MAMMOGRAFICZNE W TARNOWSKICH GÓRACH.
Kobiety w wieku 50-56 lat mog¹
równie¿ zg³aszaæ siê do bezp³atnego badania mammograficznego w Szpitalu Nr 1 w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej
od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. od 8.00 do 17.00. Termin
do 31.12.2003 r. Prosimy zg³aszaæ siê z dowodem osobistym.
* * *
Zak³ad Opieki Zdrowotnej
FAM-MED w Zbros³awicach
zaprasza na:
BADANIA DENSYTOMETRYCZNE. celem wykrycia
osteoporozy, które odbêdzie siê
dnia 7 listopada br. od godz.9 00
-12 00 w Zbros³awicach przy ul.
Piastowskiej 3 oraz w Wieszowie ul. Sienkiewicza 123, tel.
273-73-52 od godz 12 30- 15 00
Prosimy o wczeniejsz¹ rejestracjê. Koszt Badania 20 z³.
* * *
SZCZEPIENIA OCHRONNE
PRZECIW GRYPIE I WZW.
Szczepienia odbywaj¹ siê w punktach szczepieñ w Zbros³awicach,
Miedarach i Wieszowie w godzinach pracy Przychodni. Koszt 25
z³. Ul. Piastowska 3, tel. 233-7030, tel. kom.: 600289793
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Tak jest. Widok na budynek przedszkola.

A tak bêdzie po zakoñczeniu budowy autostrady.

Ka¿dy z nas chêtnie jedzi po dobrych drogach, zw³aszcza
po autostradach, ka¿da jednak sprawa ma dwie strony medalu
 autostradê gdzie siê buduje i wtedy staje siê ona przyczyn¹
ogromnych zmian dla ludzi, którzy mieszkaj¹ w jej s¹siedztwie.
Sprawa autostrady A-1 ³¹cz¹cej Gdañsk z po³udniow¹ granic¹ Polski rozpoczê³a siê w naszej Gminie w roku 1995, kiedy to przekazano do konsultacji kilka wariantów trasy autostrady. Po wielu burzliwych spotkaniach (równie¿ z mieszkañcami), wymianie korespondencji z projektantami autostrady oraz z obecn¹ Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad - Rada Gminy podjê³a uchwa³ê nr XXVII/220/96
z dnia 13.12.1996r. wyra¿aj¹c¹ negatywn¹ opiniê co do przebiegu autostrady A-1 przez teren Gminy Zbros³awice. Do dnia
dzisiejszego stanowisko Gminy nie uleg³o zmianie.

Pomimo licznych protestów Minister Spraw Wewnêtrznych
i Administracji decyzj¹ numer 9/99 z dnia 31 grudnia 1999
roku zatwierdzi³ przebieg autostrady A-1 na odcinku £ódGorzyczki.
Wed³ug wskazania ministra autostrada ma przebiegaæ przez
miejscowoci Sza³sza, Czekanów, wiêtoszowice (dziel¹c je
praktycznie na pó³) i Wieszowê (koniecznoæ wyburzenia kilku budynków, likwidacja kapliczki).
W dniu dzisiejszym trudno jest oszacowaæ wszystkie skutki budowy autostrady, a dyskusja na ten temat na pewno nie
przynios³aby jednoznacznych wyników. Pewne jest, ¿e spowoduje ona nieodwracalne zmiany w otaczaj¹cym nas krajobrazie, co chcielimy zilustrowaæ poni¿sz¹ symulacj¹ (dotyczy ona odcinka przebiegaj¹cego przez wiêtoszowice).

KILKA S£ÓW O AUTOSTRADZIE

Roman Kowolik

Posprz¹talimy kawa³ek wiata

Dnia 20 wrzenia ju¿ po raz szósty uczniowie i nauczyciele zbros³awickich szkó³ w³¹czyli siê w ogólnopolsk¹ akcjê SPRZ¥TANIA WIATA.
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Aby wprowadziæ w temat,
przeprowadzono konkurs wiedzy ekologicznej. Dru¿yny z³o¿one z uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum musia³y rozwi¹zywaæ problemy o rozmaitym stopniu trudnoci. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta i tylko
niewiele punktów zadecydowa³o o zwyciêstwie reprezentacji
gimnazjum.
Po prze¿yciach zwi¹zanych
z konkursem, zaopatrzeni w rêkawice i 120 litrowe worki na
odpady, grupy uczniów pod
opiek¹ nauczycieli uda³y siê na
wczeniej wyznaczone rejony
sprz¹tania. M³odsi mieli za zadanie uporz¹dkowaæ teren po³o-

¿ony najbli¿ej budynku szko³y,
starsi  gimnazjalici  centrum
Zbros³awic, oraz tereny oko³o
1,5 kilometra wokó³. Wiele emocji wzbudzi³y znajdowane przez
m³odzie¿ ,,odpady cywilizacji.
Z rowów przydro¿nych i zaroli
wyci¹gano ca³¹ ich gamê: od papierów i folii pocz¹wszy, poprzez butelki szklane i plastikowe oraz puszki, stare opony,
skrzynki, dywany. Bior¹c pod
uwagê, ¿e podobn¹ akcjê zorganizowano w maju tego roku,
jak równie¿ iloæ zebranych tym
razem mieci (rednio grupa zebra³a 20 worków odpadów),
mo¿na s¹dziæ, ¿e mieszkañcy
Zbros³awic d¹¿¹ do ,,samozamiecenia.
Agnieszka Drechsler
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Ju¿ od samego rana mo¿na
by³o zauwa¿yæ niecodzienn¹ armosferê podekscytowania wród
m³odzie¿y gimnazjalnej. Szczególne emocje towarzyszy³y
pierwszoklasistom, poniewa¿ to
w³anie oni, tego dnia znajdowali siê w centrum zainteresowania.
Dzieñ Kota  czyli wiêto
wszystkich uczniów rozpoczynaj¹cych pierwsz¹ klasê sta³ siê
tradycj¹ niemal¿e wszystkich
szkó³. Jest to wietna zabawa dla
ca³ej spo³ecznoci szkolnej, pe³na ciekawych konkursów, oryginalnych dowcipów i niepowta-

Dzieñ Kota
rzalnych wra¿eñ. Przyk³adem
mo¿e tutaj s³u¿yæ Turniej Wiedzy Dziwnej polegaj¹cy na zadawaniu rozmaitych i doæ humorystycznych pytañ, uczniom
pierwszych klas gimnazjalnych.
Zadanie to nie sprawia³o uczestnikom wiêkszych trudnoci, bowiem pytania te dotyczy³y wiedzy na temat wszystkich rzeczy
znajduj¹cych siê w szkole, któ-

re mo¿na policzyæ, zobaczyæ,
znaleæ np. iloæ schodów z parteru na piêtro. Turniej ten zakoñczy³ siê remisem, a w nagrodê
obie pierwsze klasy mia³y darmowy wstêp na szkoln¹ dyskotekê.
Zdecydowanie najwa¿niejszym momentem tego wiêta
by³o uroczyste lubowanie
i otrzymanie aktu pasowania od

p. dyrektora M.Szukalskiego.
Od tej pory wszystkie kociaki
s¹ ju¿ pe³noprawnymi cz³onkami Gimnazjum w Zbros³awicach.
Na zakoñczenie wszyscy
obecni ¿yczyli pierwszakom
powodzenia w nowej szkole,
a oni sami wraz z dyrekcj¹, wychowawcami i nauczycielami
wznieli toast  mlekiem.
Wszystkich wra¿eñ i pozytywnych odczuæ dostarczy³ nam
Zarz¹d Samorz¹du Szkolnego
Gimnazjum w Zbros³awicach
oraz p. A.Bilinska z klas¹ II a.

Blanka Dydak

Jestemy ju¿ uczniami

Rozpoczêcie nauki w szkole
jest wa¿nym momentem w ¿yciu dziecka i jego rodziny. Ka¿de dziecko z niecierpliwoci¹
czeka na pierwszy szkolny
dzwonek. Chce poznaæ nowych
kolegów, nauczycielkê. Wiêkszoæ pierwszoklasistów, zapewne z wielk¹ trem¹, przekroczy³a pierwszego wrzenia
próg naszej szko³y. Pocz¹tkowe
tygodnie mija³y dzieciom na
poznawaniu szko³y i wczuwaniu siê w jej klimat. Nabra³y te¿
z pewnoci¹ przekonania, ¿e
wspaniale potrafi¹ sprostaæ
szkolnym obowi¹zkom. To,
czego nauczy³y siê w pierwszym miesi¹cu nauki, mia³y
okazjê zaprezentowaæ siódmego padziernika na szkolnej
uroczystoci pasowania na
ucznia. W obecnoci pani dyrektor i zaproszonych goci
zdawa³y pierwszy szkolny egzamin. Na szczêcie wypad³ on
pomylnie i dzieci mog³y z³o¿yæ
lubowanie, a po nim nast¹pi³
akt pasowania. Dyrektor szko³y mgr Urszula Gierszewska pasowa³a pierwszoklasistów na
uczniów przez symboliczne dotkniêcie ramienia dziecka
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ogromnym o³ówkiem i s³owami: Pasujê Ciê na ucznia Szko³y Podstawowej im. Tadeusza
Kociuszki w Zbros³awicach.
Dzieci odwiêtnie ubrane zrozumia³y, jak wielka moc posiada rytua³ pasowania, bowiem
na ich buziach pojawi³ siê wyraz dumy i powagi. Po pasowaniu uczniowie paluszkiem pieczêtowali kartê lubowania,
otrzymali te¿ pami¹tkowe dyplomy.
Tego dnia uczniowie z klasy
pierwszej oficjalnie stali siê
cz³onkami Szkolnej Kasy
Oszczêdnociowej. Otrzymali
te¿ upominki od kolegów i kole¿anek z klasy czwartej. Uroczystoæ zakoñczono s³odkim
poczêstunkiem przygotowanym przez rodziców.
Mylê, ¿e uroczystoæ ta
by³a wielk¹ przyjemnoci¹,
a tak¿e wielkim prze¿yciem zarówno dla dzieci jak i dla rodziców i mam nadziejê, i¿ na d³ugo zostanie w ich pamiêci.
Wychowawczyni
klasy pierwszej
Barbara Ochman

Jak nie zostaæ jaskiniowcem

Coroczne otrzêsiny uczniów klas
pierwszych, od pocz¹tku istnienia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kamieñcu, s¹ sta³ym punktem kalendarza szkolnych imprez. Wspólne kocenie, na zorganizowanej w tym celu
zabawie, ma zapobiegaæ samowolnemu znêcaniu siê uczniów klas starszych nad pierwszakami  kotami. W
tym szczególnym dniu neofici spo³ecznoci uczniowskiej s¹ poddawani jednak niewybrednym torturom.
W b.r. szkolnym zabawa przybra³a formê cywilizowania jaskiniowców.
Uczniowie musieli wykazaæ siê
odwag¹, odpornoci¹ i pomys³owoci¹, jaka zapewne cechowa³a ludzi
pierwotnych. Pomylnie przeszli m.in.

przez takie próby jak: chodzenie boso
po szyszkach, budowanie sza³asu, taniec deszczu wokó³ ogniska czy plecenie wianków z pokrzyw (ta ostatnia by³a wspania³a).
Najwiêcej emocji wywo³a³a bitwa
o mamuta, która polega³a na wzajemnym bombardowaniu siê galaretk¹. Tu
niestety najbardziej ucierpia³ szkolny
hol. Przegrane plemiê ch³opców
musia³o go póniej doæ d³ugo sprz¹taæ.
Przy wrêczaniu aktów mianowania na cywilizowanego cz³onka spo³ecznoci szkolnej, ex-jaskiniowcy byli
czêstowani pysznym szpinakiem
z tabasco (dziwne, ale nie wszystkim
smakowa³o).
c.d. na stronie 7.
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Jadwi¿ki
na konkursie

27 wrzenia w Centrum
Kultury Karolinka w Radzinkowie odby³ siê 2 Festiwal
Chórów okrêgu tarnogórskiego. W festiwalu wziê³o udzia³
11 zespo³ów, w tym chór Jadwi¿ki z Ziemiêcic. Jury konkursu wy³oni³o trzy najlepsze
chóry i przyzna³o trzy wyró¿nienia. Pierwsze miejsce zdoby³ chór Kolejarz z Tarnowskich Gór, a pierwsze wyró¿nienie chór Jadwi¿ki z Ziemiêcic, co jest pierwszym powa¿niejszym osi¹gniêciem zespo³u.
Jak powsta³y Jadwi¿ki?
5 lat temu grupa mieszkanek
Ziemiêcic spotka³a siê i zorganizowa³a zespó³ do wspólnego
piewania. Nazwê wziêto od
patronki ziemiêcickiej parafii
w. Jadwigi l¹skiej. Szeregi
chóru zasilili tak¿e panowie
i liczba uczestników szybko
wzros³a do ponad trzydziestu
osób. Pocz¹tkowo piewali ró¿ne pieni i piosenki przy akompaniamencie fortepianu, a od
prawie trzech lat, od kiedy chórem dyryguje pani Maria Garbal, wykonuje wielog³osowe
pieni kocielne, kolêdy, pieni
maryjne, wielkopostne, ludowe. Panie nale¿¹ce do zespo³u
w³asnym kosztem i wysi³kiem

ci¹g dalszy ze strony 1.
P³ynêlimy statkiem po rzece Neckar
oraz zwiedzalimy Stuttgart.
Po tak bogatym tygodniu w pi¹tek
uczniowie wspólnie zorganizowali wieczór po¿egnalny: przepyszne jedzenie,
wspóln¹ zabawê... Niestety to, co piêkne szybko siê koñczy... i ju¿ nastêpnego ranka (4 padziernika) trzeba by³o
siê po¿egnaæ - p³acz, ostatnia wymiana adresów, maili, ostatnie uciski...
Mimo lej¹cego siê z nieba deszczu nasi
niemieccy przyjaciele po¿egnali nas
gor¹co  zimnymi ogniami. Ich blask
mia³ symbolizowaæ ogieñ i ciep³o przyjani, która chyba tak szybko nie zganie.
Chcia³abym podziêkowaæ wszystkim, którzy umo¿liwili nam wyjazd:
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Pomyl, zanim wyrzucisz
cz. V

uszy³y piêkne stroje l¹skie,
w których wystêpuj¹ z okazji
wi¹t kocielnych, do¿ynek czy
festynów.
Najs³ynniejszy w gminie
jest trzydniowy festyn Jadwigafest organizowany corocznie latem ku czci patronki ziemiêcickiej parafii.
Cz³onkinie chóru maj¹ ka¿dego roku bardzo du¿y udzia³
w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego festynu. Nie
tylko piewaj¹ na festynie, ale
przygotowuj¹ wiele atrakcyjnych potraw l¹skich i smako³yków dla uczestników festynu.
Jadwi¿ki wystêpuj¹
równie¿ na innych festynach
i uroczystociach poza parafi¹. W pamiêci chórzystów
pozostanie wystêp podczas
uroczystej mszy w. w Centawie z okazji 750-lecia tej
parafii.
Od roku zespó³ jest cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku
Chórów i Orkiestr z siedzib¹
w Warszawie  oddzia³ w Tarnowskich Górach. Próby chóru odbywaj¹ siê w ka¿d¹ rodê w godzinach wieczornych
w wietlicy wiejskiej w Ziemiêcicach, gdzie znajduje siê
równie¿ siedziba chóru.

panu wójtowi Kowolikowi i pracownikom urzêdu gminy w Zbros³awicach.
Dziêkujê równie¿ za pomoc ze strony
opiekunki p Barbary Wicha-Kudlek jak
i dyrektorów Gimnazjum w Zbros³awicach i Kamieñcu. Podziêkowanie sk³adam tak¿e na rêce rodziców za przygotowanie m³odzie¿y na ten wyjazd.
Patrycja Slodczyk
Kolejna wymiana odbêdzie siê
w marcu przysz³ego roku. Tym razem
nasz¹ gminê odwiedz¹ uczniowie niemieccy. Wszystkich gimnazjalistów
oraz licealistów chêtnych do goszczenia w swoich domach przyjació³ z Niemiec, zachêcam do zg³aszania siê
u swoich nauczycieli jêzyka niemieckiego.

Dzisiaj piszê z apelem do
mieszkañców naszej gminy,
szczególnie do tych, którzy
jeszcze nie posiadaj¹ pojemników na mieci. Skorzystajcie z ofert firm wywozowych
obs³uguj¹cych nasz¹ gminê
w tym zakresie. Informacjê
o adresach i telefonach firm
uzyskaæ mo¿na w Urzêdzie
Gminy w Zbros³awicach pod
nr 233-77-20.
Zachêcam do tego, gdy¿
zespó³ powo³any przy Radzie
Gminy pracuje nad regulaminem utrzymania czystoci
i porz¹dku w gminie.
Regulamin wymaga ju¿
tylko doszlifowania, by móg³
wejæ w ¿ycie. Zasady w nim
zawarte bêd¹ obowi¹zywaæ
nas wszystkich bez wyj¹tku.
Dostosowaæ siê bêd¹ musieli
wszyscy tj. w³aciciele, u¿ytkownicy, najemcy, dzier¿awcy itd.
Bêdziemy wszyscy musieli dostosowaæ siê do wymogów regulaminu, gdy¿ jest to
nie tylko wymóg ustawowy
ale przede wszystkim wymóg
osobistej dba³oci o nasze rodowisko.
Regulamin zostanie rozprowadzony tak jak nasza gazeta Wieæ z Gminy, wiêc
powinien bez wiêkszych trudnoci znaleæ siê w ka¿dym
domu.
Muszê ju¿ teraz zaznaczyæ,
¿e regulamin bêdzie przewidywa³ kary za jego nieprzestrzeganie.
Nie stwarzajmy wiêc sami
okazji do tego, by p³aciæ
grzywny. Nie jest to mi³e, ani
dla karz¹cego, a tym bardziej
dla ukaranego.
Regulamin bêdzie te¿ normowa³ sprawê niesfornych
w³acicieli psów, którzy nie
licz¹ siê z bezpieczeñstwem
i spokojem innych mieszkañców.

Zaznaczam, ¿e sprawa regulaminu jest spraw¹ nas
wszystkich, nie wy³¹czaj¹c
naszego samorz¹du, który
bêdzie musia³ znaleæ fundusze, by niejednokrotnie u³atwiæ ¿ycie mieszkañcom
w pozbywaniu siê nieczystoci k³opotliwych np. papa,
eternit.
Zreszt¹ czytaj¹c regulamin
i stosuj¹c go uznamy, ¿e nie
jest to sprawa trudna do wykonania a jak mo¿e pomóc
w utrzymaniu czystoci i porz¹dku w ca³ej naszej gminie.
Druga sprawa, z któr¹
chcia³am dzisiaj Pañstwa zapoznaæ to oferty firm skupuj¹cych surowce wtórne na terenie naszej gminy.
1/ Miedary ul.1 Maja 20
i ul. Kopernika - Sk³ad Kolonialny Janusz Walosczyk:
skup i sprzeda¿ surowców
wtórnych - z³om,
2/ Zbros³awice ul. Wolnoci 130 Szybowski Henryk:
skup i sprzeda¿ surowców
wtórnych - z³om,
3/ Zbros³awice, ul. Owiêcimska 7 Kurek Piotr PBEKO: skup surowców wtórnych - z³om stalowy, kolorowy i makulatura,
4/ Przezchlebie ul. Mikulczycka 2 Ga³¹ska Marek:
skup i sprzeda¿ z³omu.
Nie s¹ to wszystkie firmy,
dzia³aj¹ce na naszym terenie,
gdy¿ jest to bardzo ruchliwy interes, wiele firm przestaje dzia³aæ, wiele firm siê
tworzy, wiêc ponownie zapraszam na ³amy naszej gazety, tych których pominê³am oraz nowo tworz¹ce siê
punkty. Nasza gazeta bêdzie
og³aszaæ te informacje bezp³atnie.
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NOWA SZKO£A
W MIEDARACH

W nowym sk³adzie i w nowym otoczeniu rozpocz¹³ siê rok szkolny 2003/
2004 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach. Oprócz dotychczasowych uczniów Szko³y Podstawowej i Przedszkola naukê rozpoczê³y trzy klasy
gimnazjum. W czasie wakacji zadbano tak¿e o wygl¹d zewnêtrzny i wewnêtrzny
szko³y; budynek szkolny zosta³ ocieplony, wyremontowano ³azienki, czêæ pomieszczeñ zosta³o odnowionych i przystosowanych do nowych funkcji. Wykonane remonty, poprzedzone wybudowaniem nowoczesnej sali gimnastycznej
i zainstalowaniem ekologicznego systemu grzewczego powoduj¹, ¿e Zespó³
Szkolno-Przedszkolny w Miedarach stwarza uczniom i nauczycielom znakomite
warunki do nauki i pracy.
Dyrekcja Szko³y pragnie w szczególny sposób podziêkowaæ:
wójtowi i wice-wójtowi gminy Paw³owi Kowolikowi i Wies³awowi
Olszewskiemu za osobisty nadzór nad prowadzonymi pracami remontowymi oraz p. dyr. GZOPO A. Hangiel za pomoc i zainteresowanie
w tym zakresie,
panu Wilhelmowi Glince, radnemu z Miedar za osobiste zaanga¿owanie i pomoc w realizacji zamierzonych celów, zwi¹zanych tak¿e
z otwarciem gimnazjum,
lokalnym przedsiêbiorcom, firmom: GACMET, K-Z, Sk³ad kolonialny za pomoc w wyposa¿eniu szko³y,
pani Ewelinie Gulik  przewodnicz¹cej Rady Rodziców za koordynacjê prac zwi¹zanych z remontem pomieszczeñ przeznaczonych do
adaptacji w zwi¹zku z otwarciem gimnazjum,
rodzicom uczniów Szko³y Podstawowej za wsparcie finansowe i prace fizyczne w przygotowaniu pomieszczeñ szkolnych,
so³tysom z Miedar, Laryszowa i Wilkowic za wspomaganie prowadzonych prac,
obs³udze szko³y za dyspozycyjnoæ w czasie trwania remontu.
Dyrektor
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego
w Miedarach
mgr Aleksandra Kotliñska

Jak nie zostaæ jaskiniowcem c.d. ze strony 5.
Imprezê zaszczyci³ swoj¹ obecnoci¹ Wójt Gminy Zbros³awice  Pan Pawe³ Kowolik. Os³odzi³ trochê szpinakowe tortury, czêstuj¹c uczniów sezamkami. Wszyscy bior¹cy udzia³ w zabawie mogli posiliæ siê kie³baskami z grilla,
które mimo deszczu upiekli prof. Jan Herdzina i Marcin Feldmann.
Spora grupa uczniów z klas IV a, II a, IV b (w szczególnoci Marcin Wonica, Konrad Matyja , Ewelina Zimny) wykaza³a siê du¿¹ samodzielnoci¹ przy
przygotowaniu imprezy, odpowiedzialnoci¹ i pomys³owoci¹.
Jako opiekun Samorz¹du Uczniowskiego jeszcze raz serdecznie im dziêkujê i gratulujê doros³oci.
Szkoda tylko, ¿e nie wszystkie pierwszaki doceni³y to, co dla nich przygotowano i nie stawi³y siê na uczniowskie lubowanie. Chyba nadal pozostan¹
dla nas jaskiniowcami.
Ludmi³a Manek

Zapraszamy bezrobotnych
na spotkanie
z pracownikami
Powiatowego Urzêdu Pracy.
Spotkanie odbêdzie siê
25.11.2003 r. o godz. 12.00
w wietlicy Gminnej
w Zbros³awicach.
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Tradycyjnie wzorem lat ubieg³ych w
grudniu na terenie gminy organizowane
jest spotkanie op³atkowe dla starszych
i samotnych mieszkañców gminy Zbros³awice.
W celu u³atwienia starszym, niejednokrotnie schorowanym osobom zapisanie siê na to spotkanie wigilijne zg³oszenia oprócz Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej, Stacji Caritas przyjmowane s¹ równie¿ przez so³tysów do 30
listopada 2003r.
Kierownik Gminnego Orodka
Pomocy Spo³ecznej
Urszula Furtak

Grzegorz Nowara 
duma naszej gminy

Grzegorz Nowara jest uczniem
4 klasy liceum Ogólnokszta³c¹cej
Szko³y Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Bytomiu. Od kilku lat gra
na tubie.
Kwintet, w którym wystepowa³,
zdoby³ pierwsze miejsce na ogólnopolskim konkursie zespo³ów kameralnych we Wroc³awiu. W³asnie podczas
tego konkursu cz³onkowie zespo³u zostali zauwa¿eni przez miêdzynarodowe jury. Oprócz nagrody g³ównej, któr¹ otrzymali, zostali wytypowani do
wrzeniowego wyjazdu na warsztaty
muzyczne w Luksemburgu prawie
w ca³oci finansowane przez Komisjê
Europejsk¹.
W ramach warsztatów zosta³a
utworzona orkiestra sk³adaj¹ca siê
z m³odzie¿y 15 krajów europejskich
(m.in. Niemiec, Belgii, Hiszpanii,
W³och i Austrii). Grzegorz oraz jego

koledzy grali pod batut¹ znanego dyrygenta Jana Cobera- dyrektora radiowej orkiestry Lipska. Zjazd m³odych
muzyków zakoñczy³ siê dwoma koncertami w g³ównej sali koncertowej
w Luksemburgu.
Grzegorz jest bardzo utalentowany muzycznie - powiedzia³a dyrektor
szko³y p. Jolanta Sznajder - i chocia¿
rozpocz¹³ naukê stosunkowo póno,
szybko zacz¹³ osi¹gaæ bardzo dobre
wyniki. Z³o¿ylismy wniosek do Fundacji na Rzecz Dzieci i ju¿ wkrótce otrzyma stypendium.
Jestem przekonana, ¿e tegoroczny wyjazd nie by³ ostatnim w jego
karierze i wkrótce otrzyma kolejne propozycje a mo¿e nawet pracê w zagranicznej orkiestrze dêtej. Tego ¿yczymy
Ci wszyscy z ca³ego serca.
Kamila S³awik

Punktacja po 6 konkurencjach
rozegranych w ramach turnieju so³ectw
o Puchar Przechodni Wójta
Miejsce So³ectwo

Pi³ka Skat Szachy Wêdk. Biegi Siatk. Suma

1
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

25
16
19
18
24
26
28
27
17
20,5
20,5
30
22
29
0
0
23
15
0
0

Ziemiêcice
Wieszowa
Przezchlebie
Laryszów
Miedary
Czekanów
Ksiê¿y Las
Kamieniec
Boniowice+£ubki
Wilkowice
Zbros³awice
Sza³sza
Zawada
Ptakowice
Karchowice
wiêtoszowice
£ubie
Kopienica
Jasiona
Jakowice

30
23
28
27
29
22
24
25
21
0
20
26
0
0
0
0
0
0
0
0

29
27
30
24
28
26
0
0
23
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0

20
29
20
30
20
25
20
20
27
24
20
0
20
0
28
26
0
0
0
0

29
28
30
27
23
22
26
24
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
30
22
23
24
25
28
29
27
21
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0

153
153
149
149
148
146
126
125
115
90,5
86,5
81
42
29
28
26
23
15
0
0
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Janusz
Zielonka

Wiek 63 lat, mieszkaniec Zbros³awic. Emeryt Górnol¹skiego Zak³adu Elektroenergetycznego Gliwice, gdzie przepracowa³ 40 lat na ró¿nych stanowiskach od elektromontera
do kierownika Wydzia³u Kadr. Wdowiec, od 14 lat ojciec
dwóch córek i syna. Radny obecnej kadencji, zwolennik
obni¿enia podatków i otwarcia gminy dla inwestorów, którzy stworz¹ miejsca pracy. Proponuje powo³anie Gminnej
Izby Gospodarczej. Ho³duje zasadzie, ¿e na tyle jest siê czlowiekiem, na ile mo¿na drugiemu cz³owiekowi pomóc. Jest
cz³owiekiem pogodnym o du¿ym poczuciu humoru zw³aszcza sytuacyjnego nie tylko na spotkaniach towarzyskich,
ale równie¿ wtedy, gdy bierze udzia³ w wa¿nych spotkaniach.

Twórcy
amatorzy
Promocja gminy
³¹czcie
siê!
inaczej

Gmina Zbros³awice 
w malarstwie Jerzego Woniaka- taki tytu³ nosi³a wystawa malarska, której
otwarcie odby³o siê 8 padziernika 2003 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zbros³awicach.
Autor prac – pedagog,
mieszkaniec naszej gminy
postanowi³ w ten sposób zmobilizowaæ rodowisko rodzinnych artystów amatorów do
prezentacji swoich prac.
Wiêkszoæ obrazów pokazanych na wystawie ukazuje
zabytki i budowle architektoniczne doskonale znane
mieszkañcom gminy. Jest
wiêc pa³ac w £ubiu i Sza³szy,
drewniane koció³ki wtopione w wiejski krajobraz, Mysia Wie¿a i kwitn¹cy wiosn¹
sad. Jest cie¿ka nad Dram¹, która ciep³ymi barwami
jesieni zaprasza do spaceru.
Znajome miejsca i krajobrazy utrwalone na p³ótnie przez
pana Jerzego, to jak czas zatrzymany w kadrze. Dzisiaj
s¹ a - jutro, któ¿ wie jak bêd¹
wygl¹da³y?
Wystawa to równie¿ lekcje
plastyki dla uczniów szko³y
podstawowej i gimnazjum,
którzy na miejscu mog¹ poznaæ podstawowe techniki
malarskie. Do tej pory wystawê obejrza³o oko³o 200 osób

i o tym jakie wra¿enie wywar³y prace na zwiedzaj¹cych
wystawê, wiadcz¹ najlepiej
wpisy do pami¹tkowej Ksiêgi Goci.
Najbardziej zafascynowane wystaw¹, by³y dzieci z klasy III Szko³y Podstawowej
z Czekanowa, które wraz
z wychowawczyni¹  pani¹
Ma³gorzat¹ Sobot¹  obejrza³y nie tylko obrazy, ale zwiedzi³y równie¿ bibliotekê dla
dzieci i doros³ych.
Zakoñczenie wycieczki to
wpis do Ksiêgi Goci i pami¹tkowe zdjêcie na tle obrazów. Jako ostatnia zwiedzi³a
wystawê klasa pani Joanny
Twardawy ze Szko³y Podstawowej w Zbros³awicach.
Uczniowie III klasy, nie tylko bezb³êdnie rozpoznali znajome budowle, ale potrafili
dok³adnie okreliæ ich po³o¿enie. Stwierdzili równie¿, ¿e do
malowania oprócz farb, pêdzli i sztalugi, potrzebny jest talent, cierpliwoæ i odwaga.
Tej ostatniej organizatorzy
¿ycz¹ wszystkim twórcom
amatorom, zapraszaj¹c ich do
wspó³pracy przy organizacji
dalszych wystaw.
Dziêkujemy równie¿ panu
Jerzemu Woniakowi za udostêpnienie swoich obrazów.
Barbara Zdañska
Biblioteka Zbros³awice

Powsta³a inicjatywa
utworzenia stowarzyszenia
twórców amatorów gminy
Zbros³awice.

Wstêpnie przyjêto, ¿e stowarzyszenie ma s³u¿yæ:
- aktywizacji twórców amatorów róznych kierunków
artystycznych,
- stwarzaniu wiêzi z nasz¹
ma³¹ ojczyzn¹, propaguj¹c jej piêkno (jej walory
krajobrazowe, zwyczaj, obrzêdy...)

Informujemy,
¿e w dniu 10 listopada
Urz¹d Gminy
bêdzie nieczynny
(dzieñ wolny za 1 listopada).
Wyj¹tek stanowi
Urz¹d Stanu Cywilnego,
który bêdzie czynny
od 8.00 do 15.00.

- wymianie dowiadczeñ pomiêdzy twórcami i zainteresowaniu m³odzie¿y twórczoci¹ artystyczn¹ na
rzecz swojego rodowiska.
Zainteresowanych poparciem tej inicjatywy oraz okreleniem celów i zadañ stowarzyszenia prosimy o skontaktowanie siê z kierownikiem
Biblioteki Gminnej  pani¹
Urszul¹ Hajd¹; tel. 233-70-80
lub z panem Jerzym Woniakiem tel. 233-72-26.
Naszym drogim
Jubilatkom
pani Jadwidze Kupka
i pani
Elfrydzie Cichowskiej
z okazji 75 rocznicy
urodzin ¿yczenia zdrowia
i wszelkiej pomylnoci
sk³adaj¹ kole¿anki
i koledzy
Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.

