Jednak daj¹...

Dzieñ Edukacji

U schy³ku XVIII w. Polska by³a
krajem rozbitym wewnêtrznie i os³abionym politycznie. Dzie³o naprawy
Rzeczypospolitej rozpoczêto od reformy szkolnictwa, dlatego te¿ w 1773
roku sejm powo³a³ Komisjê Edukacji
Narodowej. Jedn¹ z najwa¿niejszych
reform w ówczesnym szkolnictwie
by³o wprowadzenie nauczania w jêzyku polskim, a nie, jak w dawnych
szko³ach jezuickich  po ³acinie. Za³o¿ono, ¿e wychowuj¹c m³odzie¿,
nale¿y trzymaæ siê zasady, aby m³odzie¿y by³o dobrze i z m³odzie¿¹ innym by³o dobrze.
W kolejn¹ ju¿ rocznicê tych donios³ych wydarzeñ uczniowie Gimnazjum

w Zbros³awicach postanowili uczciæ
wiêto kontynuatorów wielkiego dzie³a epoki owiecenia, czyli wszystkich
pracowników owiaty.
Przygotowaniem uroczystoci zajê³a siê klasa 3a. Pierwsze s³owa wypowiedziane na akademii by³y wyrazem
ciep³a i serdecznoci, jak¹ uczniowie
gimnazjum obdarzaj¹ swoich pedagogów i pozosta³ych pracowników szko³y. Dope³nieniem tych niezwykle wzruszaj¹cych wypowiedzi, jakie pada³y
z ust gimnazjalistów, by³o zaprezentowanie przez siostry Stryjakiewicz  Iwonê i Kasiê piêknego utworu muzycznego na flet i gitarê.
ci¹g dalszy na stronie 3

Zmiany w dowozie gimnazjalistów

Ka¿da Gmina ma obowi¹zek zapewniæ bezp³atny transport lub zwróciæ
koszty przejazdu rodkami komunikacji
publicznej, jeli droga gimnazjalisty
z domu do szko³y przekracza 4 km

(art. 17.2 i 3 Ustawy z dnia 7 wrzenia
1991r. o systemie owiaty Dz.U.
z 1996r Nr 67, poz. 329 z pón. zm.).
Przypadki, gdy gminy zapewniaj¹
bezp³atny dowóz uczniom, których
droga z domu do szko³y nie przekracza
ustawowych 4 km., kwestionuj¹ organy kontroli. Wzglêdy prawne a tak¿e
finansowe spowodowa³y, ¿e powsta³a
koncepcja aby uczniów naszej Gminy
do gimnazjów dowoziæ rodkami komunikacji miejskiej, z której bêd¹ równie¿
ci¹g dalszy na stronie 3

Powszechne s¹ ostatnio pogl¹dy,
¿e pieni¹dze z Unii Europejskiej to tzw.
gruszki na wierzbie, i w³aciwie to
nikt ich nie dostaje. Pragniemy poinformowaæ, ¿e 23 padziernika 2003
roku wp³ynê³y na konto Gminy pieni¹dze z programu SAPARD. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przekaza³a dwie kwoty:
959.066,94 z³ oraz 335.136,82 z³.
Nale¿y jednak¿e podkreliæ, ¿e nie s¹
to ³atwe pieni¹dze. W przypadku naszej
Gminy ca³a procedura rozpoczê³a siê minionej jesieni wype³nieniem wniosku
o dofinansowanie, a nastêpnie w kolejnoci: wizytacja terenowa ARiMR, promesa, og³oszenie o przetargu, procedura przetargowa, podpisanie umowy z wykonawc¹, podpisanie umowy z ARiMR,
rozpoczêcie robót, wizytacja terenowa
ARiMR, zakoñczenie robót (lipiec), wniosek o p³atnoæ, wizytacja terenowa
ARiMR, oczekiwanie ... (3 miesi¹ce),
przekazanie rodków na konto Gminy.
Nie jest mo¿liwe przedstawienie w jednym artykule procedury, której dokumentacja zajmuje pó³ szafy.
W ostatnim okresie wniosek o dofinansowanie kanalizacji sanitarnej w wiêtoszowicach by³ równie¿ kontrolowany
przez przedstawicieli Izby Kontroli Skarbowej w Katowicach  kontrola nie wykaza³a ¿adnych nieprawid³owoci, wniosek ten
by³ kontrolowany w sumie 5 razy i ka¿da
z kontroli nie wykaza³a nieprawid³owoci.
Dodatkow¹ trudnoci¹ w monta¿u finansowym ca³ej inwestycji by³o zaanga¿owanie rodków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOiGW) w budowê kanalizacji
w wiêtoszowicach, pozwoli³o to jednak
na maksymalne wykorzystanie rodków
zewnêtrznych.
Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e
pieni¹dze z Unii Europejskiej wymagaj¹
du¿ego nak³adu pracy i na pewno nie s¹
to ³atwe pieni¹dze, ale jednak mo¿na je
dostaæ. Mamy nadziejê, ¿e dowiadczenie nabyte w toku ca³ej procedury pozwoli nam osi¹gn¹æ jeszcze lepsze wyniki w przysz³oci.
Roman Kowolik

Kronika Policyjna
15.11. Wieszowa - na terenie cegielni dosz³o do bójki oraz kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 100 z³.
12.11. Zbros³awice - nieznany
sprawca skrad³ samochód marki Seat
Cordoba o wartoci 30.000 z³ na szkodê mieszkañca Zbros³awic.
10.11 Zbros³awice, ul. Fabryczna 
w nocy nieznany sprawca po uprzednim zdemolowaniu os³ony metalowej
i wywa¿eniu okna dosta³ siê do domu
jednorodzinnego, gdzie wy³ama³ drzwi
z kasy pancernej i skrad³ broñ myliwsk¹ marki BRNO oraz 60 sztuk amunicji ró¿nego rodzaju.
9.11. Ksiê¿y Las, ul.Wiejska  mieszkaniec £ubia zg³osi³, ¿e nieznany
sprawca skrad³ z kabiny ci¹gnika
w bazie Przedsiêbiorstwa Nasiennego w Ksiê¿ym Lesie saszetkê z gotówk¹ w kwocie 4.000 z³, z prawem jazdy, dowodami rejestracyjnymi dwóch
pojazdów.
8.11 Wieszowa, ul. Bytomska 
mieszkanka Wieszowy kieruj¹c samochodem marki Fiat 126 p potr¹ci³a pieszego, który z obra¿eniami zosta³ przewieziony do Szpitala Urazowego
w Piekarach l¹skich.
7.11. £ubie Górne - nieznany sprawca po uprzednim odgiêciu kraty
w drzwiach i zerwaniu skobla, dosta³
siê do rodka sklepu i skrad³ papierosy o wartoci 240 z³ oraz gotówkê
w kwocie 20 z³ na szkodê mieszkañca Zbros³awic.
6.11 £ubie Dolne  nieznany sprawca w³ama³ siê do pomieszczenia wody
pitnej i skrad³ kabel elektryczny d³ugoci 70 metrów o wartoci 100 z³ na
szkodê Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbros³awicach
6.11. Zbros³awice, ul. Gliwicka  nieznany sprawca skrad³ 140 mb linii
energetycznej o wartoci 580 z³ na
szkodê Rejonu Energetycznego w Pyskowicach.
5.11. Wieszowa  mieszkaniec Tarnowskich Gór zawiadomi³ Komendê
Powiatow¹ Policji, ¿e z terenu firmy
transportowej dokonano kradzie¿y tokarki numerycznej typ 16K20 o wartoci 15 000 z³ na szkodê Banku Spó³dzielczego w Tarnowskich Górach.
3.11. wiêtoszowice, ul. Mikulczycka  nieznany sprawca po uprzednim
wybiciu okna w ³azience domu letniskowego, dosta³ siê do rodka sk¹d
skrad³ rurki i kszta³tki aluminiowe,
m³ot udarowy i wiertarkê marki CELMA, narzêdzia lusarskie, pilarkê tarczow¹ marki BLECK&DECKER oraz
komplet pocieli powoduj¹c straty
w wysokoci 2500 z³ na szkodê mieszkañca Zabrza.
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Z prac Wójta Gminy Z prac
Rady
Gminy
Wójt wyda³ 29 zarz¹dzeñ, w tym
w sprawach:
- ustalenia czasu realizacji minimum
podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych
w szko³ach podstawowych.
- powo³ania komisji do udzielenia
zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na wybór wykonawcy konserwacji owietlenia ulicznego w latach 20042005.
- ustalenia maksymalnej wysokoci refundacji indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2003r. Ustalono maksymaln¹ wysokoæ refundacji kosztów indywidualnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli w kwocie 50% dokonanej wp³aty na ka¿dy semestr.
Ponadto:
- wójt postanowi³ przeprowadziæ losow¹ kontrole prawid³owoci opodatkowania nieruchomoci we
wszystkich so³ectwach w maju
2004 r.
- spotka³ siê z radnymi wojewódzki-

-

-

-

-

-

mi p. Antonim Piechniczkiem i Karolem Stasic¹ w celu pozyskania
rodków na dokoñczenie budowy
szko³y w Kamieñcu,
spotka³ siê z aspirantem Mariuszem
Dud¹, kandydatem na stanowisko
komendanta posterunku Policji
w Kamieñcu i pozytywnie zaopiniowa³ jego kandydaturê na wspomniane stanowisko,
przyzna³ stypendia 10 uczniom
za szczególne wyniki w nauce,
prowadzi³ rozmowy z polsko-austriackim konsorcjum z regionu Styrii w sprawie dofinansowania budowy kanalizacji w naszej gminie,
podziêkowa³ Stowarzyszeniu Budowy kanalizacji w wiêtoszowicach
za pomoc i wspó³pracê przy budowie i uruchomieniu kanalizacji,
uczestniczy³ w szeregu spotkañ
w sprawie przebiegu autostrady
przez nasz¹ gminê, w tym w l¹skim Urzêdzie Wojewódzkim.
uzgodni³ z proboszczem parafii
w Ziemiêcicach, ksiêdzem Józefem Germanem w³¹czenie do programu Jadwigafest w 2004 r.
wystêpów zespo³ów z Niemiec,
Francji i Wêgier.

Punktacja po 7 konkurencjach
rozegranych w ramach turnieju so³ectw
o Puchar Przechodni Wójta
Miejsce So³ectwo
Pi³ka Skat Szachy Wêdk. Biegi Siatk. Tenis stol. Suma
1
Wieszowa
16
23
27
29
28
30
27
180
2
Miedary
24
29
28
20
23
24
29
177
2
Przezchlebie
19
28
30
20
30
22
28
177
3
Ziemiêcice
25
30
29
20
29
20
22
175
4
Laryszów
18
27
24
30
27
23
25
174
5
Czekanów
26
22
26
25
22
25
23
169
6
Ksiê¿y Las
28
24
0
20
26
28
26
152
7
Kamieniec
27
25
0
20
24
29
24
149
8
Boniowice+£ubki
17
21
23
27
0
27
21
136
9
Sza³sza
30
26
25
0
0
0
30
111
10
Wilkowice
20,5
0
0
24
25
21
0
90,5
11
Zbros³awice
20,5
20
0
20
0
26
0
86,5
12
Zawada
22
0
0
20
0
0
0
42
13
Ptakowice
29
0
0
0
0
0
0
29
14
Karchowice
0
0
0
28
0
0
0
28
15
wiêtoszowice
0
0
0
26
0
0
0
26
16
£ubie
23
0
0
0
0
0
0
23
17
Kopienica
15
0
0
0
0
0
0
15
18
Jasiona
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Jakowice
0
0
0
0
0
0
0
0
UWAGA! 13 grudnia o godz. 12.00 w SP w Miedarch odbêdzie siê Fina³ Turnieju So³ectw.
Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Czekanowie sk³ada serdeczne podziêkowania INSPEKTORATOWI PZU
S.A . W TARNOWSKICH GÓRACH
za przekazanie na rzecz szko³y rodków
z funduszu prewencyjnego, które przeznaczono na dofinansowanie zakupu wyk³adziny pod³ogowej do sali lekcyjnej.
Alicja Bojdo³
dyrektor szko³y

Sk³adam serdeczne podziêkowanie
Inspektoratowi PZU S.A. w Tarnowskich Górach, za przyznanie dotacji prewencyjnej do zakupu wyk³adziny pod³ogowej na potrzeby szko³y. Liczê na dalsz¹ wspó³pracê.
Z powa¿aniem Hanna Miczka
 Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Przezchlebiu

29.10.2003r.  sesja Rady Gminy
Dokonanie wyboru ³awników do orzekania w S¹dzie Okrêgowym w Gliwicach i S¹dzie Rejonowym w Tarnowskich Górach.
Podjêcie uchwa³ w sprawie: zasad
wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji przez gminê, zmian w bud¿ecie gminy  12 uchwa³, zmian
w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003, wysokoci diet
i zwrotu kosztów podró¿y radnym,statutu Gminy Zbros³awice oraz statutu
wszystkich so³ectw, przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru wszystkich so³ectw
oprócz so³ectwa Wieszowa, która taki
plan ma ju¿ opracowany, wyra¿enia
opinii co do w³¹czenia Zespo³u Szpitali Nr 2 w Gliwicach i Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach do
Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 1 w Gliwicach.
04.11.2003r.  posiedzenie Komisji
Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju
Omówienie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru so³ectwa Wieszowa.
19.11.2003r.  posiedzenie Komisji
Rewizyjnej
Omówienie realizacji budownictwa
siedliskowego w Gminie.

AEROBIK 
sport czy zabawa?
A mo¿e to sposób na szczup³¹ sylwetkê lub dobre samopoczucie? A mo¿e to tylko relaks i odreagowanie od spraw dnia codziennego? Ka¿dy korzystaj¹c z zajêæ aerobiku ma inn¹ motywacjê do æwiczeñ, wiêc
odpowied na te pytania jest spraw¹ indywidualn¹. Panie (niezale¿nie od wieku) chc¹ce siê przekonaæ czym dla nich jest ruch,
zapraszam we wtorki na godz. 19.00 do
Szko³y Podstawowej w Zbros³awicach.
ÆWICZ RAZEM Z NAMI.
Anna Moñka

Uprzejmie informujemy, ¿e z przyczyn
od nas niezaleznych uleg³ zmianie termin
spotkania pracowników Powiatowego
Urzêdu Pracy z osobami bezrobotnymi
z terenu naszej gminy. Spotkanie to wyznaczono na 27.11.2003 o godz. 12.00
w wietlicy Gminnej w Zbros³awicach.

Nr 9 (40) 2003  Listopad 2003

Konkurs na naj³adniejszy
ogród i posesjê

w so³ectwie Zbros³awice rozstrzygniêty
Do konkursu na naj³adniejszy
ogród i obejcie w 2003 zg³osi³o siê
12 rodzin. Rada So³ecka wytypowa³a
komisjê konkursow¹ w sk³adzie: Danuta Nowara, Stefania Michalik i Marian Twardawa.
Komisja Konkursowa dokona³a
trzykrotnej lustracji zg³oszonych posesji. Dokonuj¹c objazdu so³ectwa komisja zwróci³a uwagê na wyró¿niaj¹ce siê pod wzglêdem czystoci, estetyki i ukwiecenia cztery posesje, którym przyznano wyró¿nienia poza konkursem.
Wyniki konkursu og³oszono
30 wrzenia br. na uroczystym spotkaniu wszystkich uczestników
w wietlicy gminnej.
Uroczystoæ zaszczyci³ Wójt Pawe³ Kowolik, który ufundowa³ cztery
nagrody w postaci okaza³ych i oryginalnych krzewów, radni  Zofia Woniak, Janusz Zielonka i Ginter Kreihs

oraz so³tys Piotr Jankowski wraz
z Rad¹ So³eck¹. Laureaci:
I miejsce  Cecylia i Waldemar Weimanowie, II miejsce  Erna i Jerzy Nowarowie, III miejsce  Katarzyna i Marek
Gomoliñscy, Danuta i Jan Segietowie,
IV miejsce  Irena i Edwin Sobañscy,
V miejsce  Ilona Zarzyñska.
Wyró¿nienia: Urszula Grabiñska,
Lidia i Engelbert S³odczyk, Maria Siwiec, Ilona i Marek Cielikowie, Krystyna Kaczmarek.
Wyró¿nienia poza konkursem
otrzymali: Urszula Wilczewska, Urszula i Karol Nitsch, Anna i Ginter Sowa,
Ks. Prob. Romuald Kokoszka.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody, dyplomy i kalendarze. Zwyciêzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy, ¿ycz¹c aby swoj¹ prac¹ i pasj¹ inspirowali innych
mieszkañców.
Danuta Nowara

Pomó¿my ubo¿szym

Na terenie Gminy zosta³y ustawione kontenery na odzie¿ u¿ywan¹. S¹ one w³asnoci¹ Górnol¹skiego Towarzystwa Charytatywnego, które zebran¹ w ten sposób
odzie¿ przeznacza dla ludzi ubogich.
Do kontenerów mo¿na dawaæ
wszelkiego rodzaju ubrania, bieliznê,
rêczniki, pociel, ko³dry, poduszki, firanki, obrusy, zabawki i buty. Rzeczy
te najlepiej spakowaæ we wszelkiego
rodzaju torby foliowe. Nie zaleca siê
wk³adaæ du¿ych, wypakowanych
worków, gdy¿ takim du¿ym pakunkiem zdarza siê zaklinowaæ wlot do po-

Zostañ
wolontariuszem
Informujemy, ¿e w dniu 11.01.2004
r. w wietlicy Gminnej w Wieszowie
organizowany bêdzie XII Fina³ Wielkiej
Orkiestry wi¹tecznej Pomocy. Wszystkie osoby, które chcia³yby zostaæ wolontariuszami proszone s¹ o kontakt ze
wietlic¹ Gminn¹ w Wieszowie, ul. Bytomska 154, tel. 273-74-87 (od poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 16.00-18.00)
lub z Gminnym Orodkiem Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Kamieñcu, ul. Tarnogórska 4a,
tel. 233-75-66 ( poniedzia³ek i roda
w godz. 16.00-18.00). Zg³oszenia wolontariuszy do 5.12.2003 r.
Kornelia Sikora
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jemnika. Rzeczy mog¹ byæ mniej lub
bardziej u¿ywane, ale w miarê czyste.
W ten sposób pozbêdziemy siê niepotrzebnych rzeczy a ludzie biedni zyskaj¹. Szczególnie w okresie przedwi¹tecznych porz¹dków pojemniki
oka¿¹ siê przydatne. Na razie pojemniki s¹ ustawione w Wieszowie, Zbros³awicach, Miedarach, Kopienicy, Kamieñcu, Ziemiêcicach, Przezchlebiu,
wiêtoszowicach i Czekanowie. Je¿eli bêdzie zapotrzebowanie w przysz³ym roku zostan¹ one ustawione
w nastêpnych miejscowociach.
Urszula Grabiñska

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, paszport lub prawo jazdy.

BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Pacjentki rocznik 1950 do 1956 mog¹
siê zg³aszaæ do bezp³atnego badania
w Szpitalu Nr 1 w Tarnowskich Górach
przy ul. Opolskiej od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8 00- 17 00. Termin do 31.12.
2003. Prosimy zg³aszaæ siê z dowodem
osobistym.
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Druga czêæ akademii by³a bardziej zabawna. Uczniowie klasy 3a zaprezentowali parodiê lekcji matematyki, oraz kilka weso³ych wierszy bêd¹cych parodi¹ znanych i lubianych
utworów literackich.
W koñcowej czêci uroczystego
apelu znowu zrobi³o siê powa¿nie.
Uczniowie klasy 3a za zgod¹ Samorz¹du Szkolnego, w przeddzieñ akademii przeprowadzili wybory na najsympatyczniejszego nauczyciela
gimnazjum. St¹d te¿ atmosfera nagle sta³a siê bardzo napiêta (wszyscy uczniowie i nauczyciele czekali
na wyniki g³osowania). Dwie uczennice klasy 3a poda³y imiê i nazwisko
zwyciêzcy tego¿ g³osowania. I tak

c.d. ze strony 1
wród werbli (z gitary) pad³y s³owa:
Najmilszym i Najsympatyczniejszym
Nauczycielem Gimnazjum na rok
2003/2004 zosta³a Pani Agnieszka
Subocz (nauczycielka jêzyka angielskiego). Nastêpnie odby³o siê wrêczenie Wybrance bukietu kwiatów
i dyplomu, jak równie¿ obdarowano
kwiatami wszystkich pozosta³ych
nauczycieli i pracowników szko³y,
po czym pad³a komenda uczniowie
gimnazjum powstañ i nast¹pi³o odpiewanie przez m³odzie¿ gromkiego
STO LAT.
I ja z nimi by³am, i wszystko widzia³am, i kwiatka dosta³am, i Sto lat
s³ysza³am.
Aneta Bogacka

Dowóz gimnazjalistów

mogli korzystaæ wszyscy mieszkañcy
(na podstawie biletów jednorazowych
i miesiêcznych).
Przewiduje siê, ¿e od 1 stycznia
2004r. ka¿dy gimnazjalista, którego
droga z domu do szko³y przekracza
4 km otrzyma darmowy bilet miesiêczny uprawniaj¹cy do bezp³atnego, wielokrotnego przejazdu autobusem na
trasie dom  szko³a  dom.

Nowe rozwi¹zanie
 nowe mo¿liwoci.
Planuje siê uruchomienie od stycznia 2004r. nowych linii autobusowych
kursuj¹cych tylko w dni nauki szkolnej, specjalnie dostosowanych do
potrzeb uczniów. Nowoci¹ bêd¹ po³¹czenia na trasach: Przezchlebie 
Zbros³awice, Jakowice  Zbros³awice oraz Wieszowa  Zbros³awice.
Reszta gimnazjalistów bêdzie korzystaæ z po³¹czeñ kursowych na liniach
nr 20, 80 i 191. Trasy na pozosta³ych
liniach i dotychczasowe rozk³ady jazdy pozostan¹ bez zmian.
Takie rozwi¹zanie wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkañców naszej Gminy, gdy¿ dziêki tej zmianie
wszyscy gimnazjalici bêd¹ dowo¿eni do szkó³ a jednoczenie zwiêkszy
siê iloæ kursów autobusowych i tym
samym zostanie u³atwiony dojazd do
Urzêdu Gminy w Zbros³awicach oraz
do miejscowoci granicz¹cych z nasz¹ Gmin¹. Proponowana zmiana spowoduje powstanie oszczêdnoci finansowych, dla przyk³adu koszt obs³ugi gimbusów w miesi¹cach wrzesieñ  grudzieñ 2003r. wynosi ok. 100
tys. z³., natomiast koszt zakupu biletów miesiêcznych dla wszystkich
gimnazjalistów w ci¹gu 10 miesiêcy
2004r. wynosi ok. 90 tys. z³.
Szczegó³owy rozk³ad jazdy nowych linii zostanie podany do wiadomoci uczniów i pozosta³ych mieszkañców w grudniu br. (wyczerpuj¹ce

c.d. ze strony 1

informacje zostan¹ przekazane gimnazjalistom i ich rodzicom w szko³ach,
resztê mieszkañców zapraszamy do
lektury grudniowego numeru Wieci
z Gminy i odwiedzania przystanków
autobusowych, gdzie bêd¹ rozwieszone nowe rozk³ady).
Trasy autobusowe bêd¹ wygl¹daæ
nastêpuj¹co:
Do Gimnazjum w Zespole Szkó³
w Kamieñcu
trasa nr 1: Ks. Las  Jasiona  Kopienica - £ubie - Jakowice  Zawada 
Karchowice  Boniowice - Kamieniec,
Gimnazjum  Zbros³awice - Urz¹d
Gminy.
trasa nr 2: Przezchlebie  Ziemiêcice
- Kamieniec, Gimnazjum  Zbros³awice - Urz¹d Gminy.
trasa nr 3: Sza³sza  Czekanów 
wiêtoszowice  autobus linii 80.
trasa nr 4: Zawada  Karchowice Kamieniec, Gimnazjum  autobus linii
20.
Gimnazjalici z £ubek  autobus linii
191
Do Gimnazjum w Zbros³awicach
trasa nr 1: Wieszowa ( ul. Dworcowa, Bytomska, Sienkiewicza )  Glinice  Zbros³awice, Gimnazjum 
Urz¹d Gminy.
trasa nr 2: Ptakowice  Gimnazjum,
Zbros³awice  autobus linii 20.
Do Gimnazjum w Miedarach
Gimnazjalici z Laryszowa i Wilkowic
- autobus linii 191.
Mamy nadziejê, ¿e proponowane
zmiany uzyskaj¹ Pañstwa przychylnoæ i wszyscy przekonaj¹ siê o korzyciach z nich p³yn¹cych. Jeszcze
raz pragniemy zapewniæ, ¿e ka¿dy
gimnazjalista otrzyma darmowy bilet
miesiêczny, jeli spe³nia kryterium
ustawowe a wszyscy uczniowie bêd¹
mieli zapewniony dojazd do szko³y.
Z-ca Wójta Wies³aw Olszewski
Dyr. GZOPO Aleksandra Hangiel
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Stra¿nica OSP w Sza³szy
po remoncie
Maria
Bujok

M³odzi zdolni
Ma³gosia Zuber

Mieszkanka Wieszowy, 19 lat.
Wród znajomych uchodzi za bardzo sympatyczn¹ nastolatkê; zawsze
umiechniêt¹ z mi³ym
s³owem dla ka¿dego. Mia³am okazjê przekonaæ siê osobicie, ¿e tak jest w rzeczywistoci. Jest niepoprawn¹ optymistk¹,
która swoim pozytywnym nastawieniem
do ¿ycia zara¿a innych. Niezwykle skromna, wra¿liwa dziewczyna, powinna byæ dla
wielu osób wzorem do naladowania. Powa¿na wada wzroku nie przeszkadza jej
osi¹gaæ sukcesy. Ma³gosia ma zaæmê ob³oczn¹. Choroba ta polega na zmêtnieniu
soczewki oka, co powoduje upoledzenie
wzroku. Jej leczenie - g³ównie operacyjnie  polega na usuniêciu zmêtnia³ej soczewki i korekcji wzroku za pomoc¹ odpowiednich szkie³.
- Kiedy wykryto u Ciebie wadê wzroku?
- Do pierwszego roku ¿ycia nie widzia³am.
Sytuacja uleg³a zmianie, gdy podczas operacji usuniêto mi soczewki.
- Czy ta wada utrudnia ci w jakim stopniu ¿ycie?
- Nie mogê powiedzieæ, ¿eby zaæma utrudnia mi ¿ycie. Bez problemu poruszam siê
na drodze, sama je¿d¿ê na uczelnie. Niestety, czytanie, nauka poch³ania mi wiêcej czasu, ni¿ moim rówienikom.
- Z tego, co widzê, masz bardzo du¿o
ksi¹¿ek...
- Bo czytanie to moje hobby. Czytam poezje, powieci oraz literaturê filozoficzn¹.
- Jakimi osi¹gniêciami mo¿esz siê pochwaliæ czytelnikom Wieci z Gminy
- W zasadzie to ja nie lubiê siê chwaliæ...
W tym roku ukoñczy³am I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stefanii Sempo³owskiej
w Tarnowskich Górach o profilu humanistyczno-prawnym. Maturê zda³am na dwie
szóstki z polskiego i dwie pi¹tki z historii.
Z jêzyka obcego by³am zwolniona.
- Teraz doje¿d¿asz na studia do Katowic?

- Tak. Po maturze zdawa³am na trzy kierunki: Historiê, Politologiê oraz na Miêdzywydzia³owe Indywidualne Studia Humanistyczne. Uda³o mi siê zdobyæ trzy indeksy ale wybra³am ten ostatni kierunek.
- Na czym polegaj¹ te studia?
Sama ustalam program studiów z wyk³adowcami, terminy zajêæ i egzaminów.
- Ile znasz jêzyków obcych?
- W liceum uczy³am siê angielskiego, niemieckiego i ³aciny. Na studiach mam grekê i ponownie ³acinê. Z jêzyka niemieckiego mam certyfikat. W przysz³oci chcê
zrobiæ certyfikat z jêzyka angielskiego oraz
uczyæ siê jêzyka rosyjskiego. Interesujê siê
histori¹ i kultur¹ Rosji.
- Jakie s¹ Twoje inne zainteresowania?
- Przede wszystkim przedmioty humanistyczne, muzyka klasyczna, polska poezja
piewana oraz, jak ju¿ wspomnia³am, bardzo lubiê czytaæ.
- A jakie plany na przysz³oæ?
- Pracê magisterska bêdê pisaæ z filozofii
dziejów w aspekcie filozofii wspó³czesnej.
Po skoñczeniu tego kierunku, chcia³abym
zostaæ na uczelni, zaj¹æ siê histori¹ i skupiæ siê na najnowszej historii Rosji, pocz¹wszy od XX wieku. Nawet jeli ze
wzglêdu na studia zamieszkam w Katowicach, to przynajmniej na weekendy bêdê
wracaæ do rodziców do Wieszowy. Wolê
ma³e miejscowoci, ni¿ du¿e miasta.
- Czy zajmujesz siê dzia³alnoci¹ spo³eczn¹?
- Musze przyznaæ, ¿e wspó³pracuje z Polskim Forum Edukacji Europejskiej na rzecz
promowania Unii Europejskiej.
- Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê Ci powodzenia oraz samych sukcesów.
Bez w¹tpienia Ma³gosia mo¿e byæ
wzorem do naladowania nie tylko dla
swoich rówieników. Jest dowodem na
to, ¿e ka¿dy cz³owiek jest kowalem w³asnego losu. Ona sama zapracowa³a na
sukces. Chyba lepiej przeczytaæ ciekaw¹
ksi¹¿kê, uczyæ siê jêzyków obcych i próbowaæ po swojemu zmieniæ wiat ni¿
tylko narzekaæ na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoæ. Mam racjê, Ma³gosiu?
Wywiad przeprowadzi³a
Kamila S³awik

Maria Bujok - lat 42, mê¿atka, m¹¿ Andrzej,
córka Magdalena - studentka Politechniki l¹skiej.
Od urodzenia mieszkanka Przezchlebia.
Z zawodu nauczyciel matematyki
i wychowania fizycznego.
Radna II kadencji Rady Gminy Zbros³awice.
Animatorka ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego
i sportowego w lokalnym rodowisku.
Wspó³za³o¿ycielka: Klubu Sportowego KARLIK,
oraz zespo³ów muzycznych KAROLINKA i ANY.
Wady: naiwnoæ, nie potrafi powiedzieæ nie.
Zalety: spontanicznoæ, ¿ywio³owoæ, szczeroæ.

Stra¿acy OSP w Sza³szy zakoñczyli
kolejny etap remontu swojej stra¿nicy,
wykonuj¹c ocieplenie elewacji ca³ego
budynku, ³¹cznie z dociepleniem ciany szczytowej i zabudowaniem jej
w drewnie. Wszystkie prace zosta³y
wykonane przez cz³onków OSP  Sza³sza w³asnym nak³adem si³, bez dofinansowania ze strony Urzêdu Gminy. Ocenia siê, i¿ koszt wykonanych prac re-

montowych zamkn¹³by siê ³¹czn¹ kwot¹ ok. 20.000 z³, gdyby zleciæ te prace
do wykonania firmie budowlanej. rodki
na zakup materia³ów zosta³y pozyskane ze zrealizowanych wczeniej imprez
i festynu dla mieszkañców Sza³szy. Nale¿y podkreliæ istotny wk³ad sponsorów, tj. pana Jêdroszkowiaka i pana
Barcza, którzy w znacz¹cy sposób
wspomagali wykonany remont.
Marian Wróbel

Oferta dla
przedsiêbiorców

Twórcy
amatorzy
³¹czcie siê!

Pocz¹wszy od grudniowego wydania Wieci z Gminy przedsiêbiorcy z naszej gminy mog¹ umieszczaæ
na ³amach gazety informacje o prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
W rubryce Przedsiêbiorczoæ mog¹
zamieszczaæ informacje przedsiêbiorcy, którzy rozpoczynaj¹ dzia³alnoæ,
zmieniaj¹ jej profil lub znacz¹co unowoczeniaj¹. Przekazywana do druku
informacja nie powinna mieæ wiêcej
ni¿ 700 znaków drukarskich. Og³oszenia s¹ bezp³atne. Zapraszamy do
wspó³pracy oraz oczekujemy na Pañstwa opinie o naszej propozycji.
Masz 18-21 lat? Interesuje Ciê
tematyka wymian m³odzie¿y? Znasz
dobrze jaki jêzyk obcy? Chcia³by
prze¿yæ we Francji przygodê swojego ¿ycia i przy okazji poznaæ rówieników z Niemiec i W³och? W³anie
Ciebie szukamy. Mile widziane osoby pos³uguj¹ce siê sztuk¹ graffiti.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
u pani Kamili S³awik w pok. nr 6
w Urzêdzie Gminy w Zbros³awicach,
b¹d pod nr tel. 233-77-89.

Powsta³a inicjatywa utworzenia
stowarzyszenia twórców amatorów gminy Zbros³awice.
Wstêpnie przyjêto, ¿e stowarzyszenie ma s³u¿yæ:
- aktywizacji twórców amatorów
ró¿nych kierunków artystycznych,
- stwarzaniu wiêzi z nasz¹ ma³¹ ojczyzn¹, propaguj¹c jej piêkno (jej
walory krajobrazowe, zwyczaje,
obrzêdy...)
- 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.

