Tomasz Kipka

Wszystkiego najlepszego z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia, spokoju ducha, b³ogos³awieñstwa Bo¿ego oraz wielu
sukcesów w Nowym Roku
¿ycz¹: Wójt Gminy Pawe³ Kowolik oraz Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Andrzej Dramski.
* * *
In der Weihnachtszeit wünschen wir alles Gute, Ruhe im
Innern, Gottessegen und viel Erfolg im Neuen 2004 Jahr
wünschen: der Gemeindevorsteher Pawe³ Kowolik und der
Vorsitzender des Gemeinderates Andrzej Dramski.

DIAMENTOWE I Z£OTE GODY

60 rocznicê po¿ycia ma³¿eñskiego
w br.wiêtowali Pañstwo Maria i Alojzy Kudlek z Boniowic.
50 i wiêcej lat wspólnie prze¿yli: Józef i Joanna Rygol z Zawady, Ryszard
i Cecylia Urzeniczok z Miedar, Eryk i

Ruta Starzec z £ubek, Alfred i Agnieszka Kowolik ze Zbros³awic, Pawe³ i Hildegarda Gaidzik z Ptakowic, Eryk i Pelagia Jezierowscy z Ptakowic, Jan i Helena Piernikarczyk w Wieszowy, Helmut
i Lidia Greif z Wieszowy, Jerzy i Stefa-

W dniu 9 grudnia b.r.
w wietlicy Gminnej w Zbros³awicach odby³o siê zebranie
za³o¿ycielskie Zbros³awickiego Stowarzyszenia Twórców
Amatorów pod przewodnictwem Jerzego Wo¿niaka.
Otwarto równie¿ wystawê prac
o tematyce wi¹tecznej ró¿nych autorów.
Wy³oniono Komitet Za³o¿ycielski Stowarzyszenia w sk³adzie: Jerzy Woniak, Jolanta
Terlecka, Jan Drechsler. Obecnie Komitet Za³o¿ycielski przygotowuje dokumentacjê jaka
wymagana jest do zarejestrowania stowarzyszenia w S¹dzie
Rejonowym w Gliwicach.
Lista cz³onków stowarzyszenia jest jeszcze otwarta
i chêtni proszeni s¹ o zg³aszanie siê do Kierownika Biblioteki Gminnej w Zbros³awicach.
Jerzy Woniak
nia Latoska z Wieszowy, Edmund
i Maria Janke ze Zbros³awic, Maria
i Rufin Szeliga z Czekanowa.
Dostojnym jubilatom 1 grudnia
2003r.zorganizowano spotkanie, na którym Wójt Gminy Pawe³ Kowolik
w towarzystwie z-cy Przewodnicz¹cego Rady Gminy Jacka Kamiñskiego,
wrêczy³ nadane przez Prezydenta RP
medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie, kwiaty, listy gratulacyjne wraz
z ¿yczeniami doczekania kolejnych jubileuszy.
Zofia Kociarz

Kronika Policyjna
26.11. Wieszowa, ul. Tarnogórska 
nieznany sprawca skrad³ saszetkê
z zawartoci¹ gotówki w kwocie 800
z³ i telefonem komórkowym marki
Nokia 6210 (ogólna suma strat 1150
z³ na szkodê mieszkañca Bytomia.
27.11 Czekanów, Gliwicka  nieznany sprawca ukrad³ 70 mb kabla telekomunikacyjnego na szkodê Telekomunikacji Polskiej w Gliwicach.
28.11. Zbros³awice, ul.Wolnoci 
mieszkaniec Zbros³awic uj¹³, a nastêpnie przekaza³ funkcjonariuszom
KPP w Tarnowskich Górach mieszkañca Tarnowskich Gór, który skrad³ telefon komórkowy marki Siemens
o wartoci 500 z³.
28.11., Zbros³awice, ul. Zielona 
dwóch nieznanych sprawców ukrad³o
metalow¹ bramê wjazdow¹ o wartoci 600 z³ na szkodê mieszkañca Zbros³awic.
1.12. Czekanów  funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach (KPP) zatrzymali na
gor¹cym uczynku mieszkañca Zabrza,
który usi³owa³ ukraæ kabel telekomunikacyjny ziemny na szkodê Telekomunikacji Polskie S.A. ( TP S.A.)
4.12 Wieszowa, ul. Tarnogórska  nieznany sprawca skrad³ liniê energetyczn¹ na szkodê Rejonu Energetycznego w Gliwicach.

Z prac Wójta Gminy
Wójt przygotowa³ 13 projektów
uchwa³ Rady Gminy i wyda³ 11 zarz¹dzeñ w tym w sprawach:
- zmiany stawki czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych.
Ustalono stawkê czynszu regulowanego dla lokali mieszkalnych za 1m2
powierzchni u¿ytkowej za terenie Gminy Zbros³awice w wysokoci 0,72 z³.
Wzrost o 0,02 z³. w stosunku do stawki czynszu w 2003 r.
- powo³ania komisji przetargowej na
ustalenie wysokoci stawki czynszu
wolnego w dwóch mieszkaniach przy
ul.Tarnogórskiej 4a w Kamieñcu.
Ponadto:
- podj¹³ decyzjê o nie podwy¿szaniu
cen za dostarczon¹ wodê i odprowadzanie cieków w 2004 r.
- wyrazi³ zgodê Z.G.K. i M. w Zbros³awicach na czêciowe sfinansowanie
inwestycji Przebudowa wodoci¹gu
Zbros³awice  Wieszowa z rodków
w³asnych w wysokoci 21.265,- z³.
- postanowi³ zbyæ dzia³kê nr 1259/44
po³o¿on¹ w Miedarach przy ul.1-go
Maja w drodze rokowañ za cenê nie
ni¿sz¹ ni¿ 15.000,- z³.

Weryfikacja
informacji podatkowych
W zwi¹zku, ze zmianami jakie ustawodawca wprowadzi³
z dniem 1 stycznia 2003 r.
w podatkach lokalnych (od
nieruchomoci, rolnym, lenym i op³atach lokalnych)
Gmina musia³a przygotowaæ
nowe wzory informacji podatkowych.
Nowe wzory informacji podatkowych podatnicy wype³niali
na pocz¹tku br. Porównanie
danych zawartych w nowych
deklaracjach z wczesniejszymi
deklaracjami podatników oraz
informacjami z rejestru gruntów w Starostwie w Tarnowskich Górach wykaza³o wiele
nieprawid³owoci. Bez pomocy podatnika wyeliminowanie
tych b³êdów okaza³o siê niemo¿liwe. St¹d so³tysi informuj¹ podatników o koniecznoci
osobistego zg³oszenia siê i pisemnego wyjaniania rozbie¿2 | Wieæ z Gminy

noci w Urzêdzie Gminy
Zbros³awice. Niekiedy niezbêdne jest okazanie dokumentów np. aktów notarialnych, wypisów z ksi¹g wieczystych, czy wypisów z rejestru gruntów.
Ta pracoch³onna i uci¹¿liwa
weryfikacja le¿y w interesie
Urzêdu i podatnika. Urz¹d
uzyskuje dane do wydania poprawnych decyzji, a podatnik,
który poda³ prawdziwe dane
nie musi siê obawiaæ wyników
kontroli, która bêdzie prowadzona pocz¹wszy od maja
2004 r.
Liczê zatem na Pañstwa wyrozumia³oæ dla tych dzia³añ
oraz dziêkujê wszystkim,
zw³aszcza so³tysom, za okazan¹ pomoc.
Skarbnik Gminy
Marzena Zo³êdziewskaB³aszczyk

- wyst¹pi³ do Agencji Nieruchomoci
Rolnej Skarbu Pañstwa w Warszawie
ze skarg¹ na Oddzia³ w Opolu wobec
nie zrealizowaniu jej zapewnienia zbycia gruntów na rzecz rolników naszej
gminy.
- zaopiniowa³ pozytywnie projekt regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Zbros³awice.
- odby³ cykl spotkañ z radami so³eckimi i radnymi przedstawiaj¹c za³o¿enia do projektów planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych so³ectw oraz informacje o konsekwencjach nie zg³oszenia przez
mieszkañców propozycji do zmian
w przygotowywanych planach zagospodarowania przestrzennego.
- wraz z so³tysem Zbros³awic Piotrem

Jankowskim spotka³ siê z Komendantem Wojewódzkim Policji nadkomisarzem Kazimierzem Szwajcowskim od
którego uzyska³ zapewnienie , ¿e Posterunek Policji w Kamieñcu zostanie
uruchomiony nie póniej ni¿ 1 stycznia 2004 r.
- spotka³ siê z przedstawicielami Stowarzyszenia Budowy Kanalizacji
w wiêtoszowicach i podziêkowa³ za
pomoc przy budowie i uruchomieniu
kanalizacji w wiêtoszowicach.
- wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Budowy Kanalizacji wiêtoszowic spotka³ siê z I Wicewojewod¹ l¹skim oraz przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przebiegu przez gminê autostrady A 1. Generalny projektant autostrady zobowi¹za³ siê do rozwa¿enia zaproponowanego przez Stowarzyszenie wariantu przebiegu autostrady.

Z prac Rady Gminy
26.11.2003 r. - posiedzenie Komisji
Owiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i
Opieki Spo³ecznej
Analiza przebiegu remontów w placówkach owiatowych na terenie
gminy.
Zaopiniowanie projektów uchwa³.

26.11.2003 r. - posiedzenie Komisji
Rolnictwa
Omówienie zmian przepisów bankowych zwi¹zanych z otrzymywaniem
przez rolników dotacji z Unii oraz dotycz¹cych udzielania rolnikom kredytów.
01.12.2003 r.  posiedzenie Komisji
Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju
Ustalenie stawek podatku od nieruchomoci, rolnego, lenego, od posiadania psów, op³aty targowej na rok
2004.
Zaopiniowanie projektów uchwa³.
02.12.2003 r. - posiedzenie Komisji
Statutowej
Przyjêcie poprawki do statutu Gminy
Zbros³awice zwi¹zanej z dostêpem do
informacji publicznej.

03.12.2003 r.  posiedzenie Komisji
Rewizyjnej
Podsumowanie kontroli w temacie realizacji budownictwa siedliskowego
w Gminie oraz opracowanie wniosków koñcowych.
05.12.2003 r.  Sesja Rady Gminy
Podjêcie 5 uchwa³ podatkowych na
rok 2004 oraz uchwa³ w sprawie;
zmian w bud¿ecie gminy - 9, w sprawie zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2003 - 2,
zawarcia porozumienia z Gmin¹ Gliwice, zmiany statutu Gminy Zbros³awice, nadania nazwy nowo powsta³ej
ulicy w miejscowoci Kamieniec,
wyra¿enia opinii co do w³¹czenia Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego Nr 1 w Tarnowskich Górach do
Wielospecjalistycznego Szpitala Rejonowego im. dr B.Hagera z siedzib¹
przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich Górach oraz wyra¿enia opinii co
do likwidacji samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej pn.
Orodek Kompleksowej Rehabilitacji
dla dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej w Radzionkowie.

Naszej drogiej Seniorce Pani Emmie Parusel
z okazji Jubileuszu 90 Rocznicy Urodzin
¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomylnoci
sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Nr 10 (41) 2003  Grudzieñ 2003

Pomoc
Potrzebuj¹cym
Na prze³omie listopada
i grudnia w Gminnym Orodku
Pomocy Spo³ecznej w Zbrosa³awicach z/s w Kamieñcu by³a
udzielana pomoc w ramach
Programu nieodp³atnego przekazania ¿ywnoci z zapasów Agencji Rynku Rolnego
w 2003r.”
Orodek Pomocy pozyska³
asortyment produktów ¿ywnociowych w sk³ad którego
wchodzi³: pasztet, konserwa Tyrolska, Lancheon met, wieprzowina w sosie w³asnym, co
pozwoli³o na objêcie t¹ form¹
pomocy oko³o 500 rodzin
najubo¿szych, wielodzietnych
i osób samotnych.
Za okazan¹ pomoc przy
transporcie towaru ze Starostwa
Powiatowego za przychylnoæ,
zrozumienie, dotychczasow¹
wspó³pracê podziêkowania dla
dyrekcji i pracownikom Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Zbros³awicach.
sk³ada
Kierownik Orodka.

Og³oszenia
przedsiêbiorców
Us³ugi ogólnobudowlane J. Migus
Wykonuje us³ugi w zakresie wykañczania wnêtrz a w szczególnoci:
 Podwieszane sufity, g³adzie
 Malowanie, tapetowanie
 Kafelkowanie
 Panele
 Monta¿ okien, drzwi
 Przeróbki pomieszczeñ
 Docieplanie budynków
Tel. 0 691554840
Konkurencyjne ceny!!!
* * *
Gra¿yna Staniszewska
42-674 Zbros³awice, ul. Kociuszki 4
tel. (32) 233 73 01 ( po 18 )
tel. kom. 693 70 70 93
e-mail: staniszewska@onet.pl
Poleca us³ugi ksiêgowe w zakresie:
 prowadzenie ksi¹g handlowych,
PKPIR, rycza³t
 obs³uga kadrowo-p³acowa
 rozliczenia roczne i inne
Wieloletnie dowiadczenie w prowadzeniu ksi¹g rachunkowych
Uprawnienia Ministra Finansów
Odbiór dokumentów od klienta
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Wójt Gminy
Zbros³awice
og³asza przetarg na wysokoæ stawki najmu czynszu
wolnego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokali mieszkalnych w Kamieñcu ul. Tarnogórska 4a (stara szko³a).
1. mieszkanie o pow. 90,79
m.kw. (cz. wschodnia),
przedpokój, 3 izby, konieczne wykonanie ³azienki; stawka wywo³awcza
czynszu 1,05 z³/m.kw.
2. mieszkanie o pow. 86,17
m.kw. (cz. zachodnia), 2
przedpokoje, kuchnia, 3
izby, WC; stawka wywo³awcza czynszu 1,19 z³/
m.kw.

Wyposa¿enie: instalacja wodkan, elektryczna, CO wspólne dla ca³ego budynku.
Wadium w wysokoci
1000,00 z³ nale¿y wp³acaæ do
dnia 9.01.2004r. do godz.
1200 w kasie Urzêdu Gminy w
Zbros³awicach przy ulicy
Owiêcimskiej 2.
Udostêpnienie lokalu w celu
zapoznania siê z jego stanem
technicznym nast¹pi w dniu
6.01.2004r. w godz. 10.00 do
13.00.
Przystêpuj¹cy do przetargu
oraz ich ma³¿onkowie s¹ zobowi¹zani przed³o¿yæ prowadz¹cemu przetarg dowód osobisty, dowód uiszczenia wadium oraz zawiadczenie z
Urzêdu Gminy o braku zaleg³ych zobowi¹zañ wobec bud¿etu gminy oraz zawiadczenie obecnego Wynajmuj¹cego o braku zaleg³oci z tytu³u

Bank Spó³dzielczy
Rachunek bie¿¹cy
dla rolników

W Banku Spó³dzielczym w
Tarnowskich Górach rolnicy
mog¹ otwieraæ rachunki bie¿¹ce.
Rachunki te mog¹ rolnikom
s³u¿yæ do:
- gromadzenia rodków z tytu³u dop³at bezporednich,
- regulowania wszelkiego rodzaju op³at (podatki, wp³aty
na KRUS, energia, raty kredytów i inne zobowi¹zania).
Bank Spó³dzielczy w Tarnowskich Górach gwarantuje
rolnikom obs³ugê solidn¹,
szybk¹ i tani¹: Prowadzenie
rachunku  15 z³ kwartalnie,
Przelew  0,1% min. 4 z³,
wp³ata i wyp³ata gotówki 
0,2 % min. 4 z³.
Z czasowo wolnych rodków
pozostaj¹cych na rachunku
mo¿na zak³adaæ lokaty terminowe:
- 1 miesiêczne  3,25 %
- 3 miesiêczne  4,00%
- 6 miesiêczne  4,35%
- 12 miesiêczne  4,54 %

Radosnych i spokojnych
wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wszystkiego co najlepsze w nadchodz¹cym Nowym Roku
¿yczy
Rada Nadzorcza
Zarz¹d oraz Pracownicy
Banku Spó³dzielczego
w Tarnowskich Górach

Serdeczne ¿yczenia dla Pañstwa Marii i Helmuta Gaworek z okazji 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego sk³ada So³tys
i Rada So³ecka Sza³szy

Dyrektor Szko³y Podstawowej w Wieszowie sk³ada serdeczne podziêkowania Radzie So³eckiej oraz
rolnikom Wieszowy za
przekazanie na rzecz szko³y rodków finansowych,
które przeznaczono na dofinansowanie zakupu kserokopiarki.
Danuta Lihs
Dyrektor szko³y

czynszów.
Wygrywaj¹cy przetarg obowi¹zany jest w terminie do 7
dni od daty przetargu zawrzeæ
umowê najmu na wylicytowany lokal. W razie uchylenia siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia
umowy najmu, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wp³acone przez pozosta³ych uczestników podlega zwrotowi w nastêpnym
dniu roboczym po przetargu
w kasie Urzêdu Gminy, w godzinach jego urzêdowania.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania
przyczyny.
Przetarg odbêdzie siê
w dniu 12.01.2004r. w wietlicy Gminnej w Zbros³awicach przy ul. Wolnoci 97
o godz. 1200.

Gdy szwankuje
uliczne owietlenie...
Informujemy, ¿e w przypadku awarii owietlenia ulicznego
(lampy nie wiec¹, migaj¹ lub
nie gasn¹) mo¿na to zg³aszaæ telefonicznie na nr 303-76-81 lub
601-70-90-96 a po godzinach
pracy lub w wiêta na nr domowy pracownika Energo Serwisu
p. Tadeusza Szczyg³a 230-55-42.
W Urzêdzie Gminy zg³oszenia
awarii przyjmuje p. U.Grabiñska
tel. 233-77-90.

KALENDARZ IMPREZ ZG£OSZONYCH PRZEZ ORGANIZATORÓW
4 styczeñ 2004r. godz. 15.00 - koció³ w Kamieñcu - koncert kolêd
i pastora³ek w wykonaniu gminnych chórów
6 styczeñ 2004r. - Stodo³a pod
Strzech¹ w Zbros³awicach - wieczór Trzech Króli
17 styczeñ 2004r. - zabawa karnawa³owa - SP Kamieniec
17 styczeñ 2004r. - zabawa karnawa³owa w wietlicy w Wieszowie, organizowana przez Ko³o £owieckie ¯ubr Ksiê¿y Las
18 styczeñ 2004r. godz. 15.00 koció³ w £ubiu - koncert kolêd
i pastora³ek w wykonaniu gminnych zespo³ów dzieciêcych i m³odzie¿owych.
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Miko³ajki... Miko³ajki...
Zbros³awice
ZBROS£AWICE

Przyjd, przyjd
wiêty Miko³aju!

6 grudnia, w dniu wiêtego Miko³aja, wszystkie dzieci z niecierpliwoci¹ oczekuj¹ na jego przybycie.
Szczególnym zainteresowaniem milusiñskich cieszy siê jego worek pe³en
spe³nionych marzeñ zapakowanych
w mniejsze lub wiêksze paczuszki. Na
widok siwobrodego w charakterystycznym czerwonym stroju i w wielkiej czapie umiechaj¹ siê wszyscy
dooko³a  starsi do wspomnieñ z dzieciñstwa, a dzieci do nowych zabawek.
I w tym roku tradycji sta³o siê zadoæ
 Miko³aj znów odwiedzi³ Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Zbros³awicach,
gdzie czeka³a na niego pe³na sala dzieci wraz z rodzicami. To oczekiwanie
umila³o im przedstawienie teatralne pt
Ba³wankowe serduszko, przygotowane przez aktorów z Katowic.
Prócz kukie³ek widowniê wspaniale zabawia³ klaun, on te¿ wprowadzi³
na salê d³ugo oczekiwanego gocia 
wiêtego Miko³aja, z koszem pe³nym
niespodzianek. Dzieci z widowni recytowa³y Miko³ajowi wierszyki, piewa³y piosenki, oraz odpowiada³y na jego
pytania o oceny i zachowanie.
Wszystkie dzieci okaza³y siê grzeczne, bo nikt nie dosta³ rózgi tylko s³odk¹ tabliczkê czekolady. Ca³ej zabawie
towarzyszy³ radosny miech zadowolonych dzieci.
Mamy nadziejê, ze impreza sponsorowana przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Zbros³awicach pozostanie
na d³ugo w pamiêci naszych milusiñskich.
Barbara Zdañska
WIESZOWA
W dniu 8 grudnia w siedzibie Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego
Niemców w Wieszowie odby³ siê uro-
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czysty Koncert Miko³ajkowy. Chór
Gimnazjalno-Licealny pod kierownictwem Pani Joanny Kostoñ przygotowa³ czêæ artystyczn¹, na któr¹ sk³ada³y siê piosenki i wiersze.
Nastêpnie na salê wkroczy³ w.
Miko³aj w towarzystwie anio³ków
i diab³a. Najodwa¿niejsze z dzieci zarecytowa³y wierszyki by przekonaæ w.
Miko³aja, ¿e wszystkie by³y grzeczne.
w. Miko³aj w imieniu Zarz¹du DFK
w Wieszowie wrêczy³ ponad 30 paczek wszystkim przyby³ym dzieciom
oraz ¿yczy³ im wszystkiego najlepszego.
Andrzej Dramski

Hojny Miko³aj
wiêty Miko³aj to postaæ niezwyk³a, tajemnicza której oczekuj¹ doroli i dzieci. Wiadomo, ¿e podarunki najbardziej kochaj¹ dzieci dlatego w.
Miko³aj jest przede wszystkim ich patronem najbardziej przez nie kochanym.
W tym roku Miko³aj pamiêta³
o dzieciach zamieszkuj¹cych gminê
Zbros³awice i dotar³ w niedziele
7XII2003r. do wietlicy w Zbros³awicach, Wieszowie, Ziemiêcicach i £ubiu. Dzieci wraz z rodzicami oczekiwa³y na przyjazd wiêtego Miko³aja.
By³ równie¿ poczêstunek oraz wystêpy artystyczne dzieci z przedszkola
Zbros³awice, szko³y podstawowej
z Ziemiêcic, Wieszowy i Kopienicy
tworz¹c nastrój, któremu ulegli nie
tylko dzieci ale towarzysz¹cy im rodzice. M³odzi artyci wspaniale rozbawiali widowniê zapraszaj¹c do
wspólnej zabawy. Eksplozja emocji
nast¹pi³a gdy wiêty Miko³aj siêga³
po prezenty.
Nad bezpieczeñstwem i dobrym
samopoczuciem wszystkich goci
czuwali pracownicy Gminnego

Ziemiêcice
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Zbros³awicach oraz Urszula Hajda, Pawe³
Bujara, Szygu³a Alojzy, Kornelia Sikora.
Za przychylnoæ i pomoc w zorganizowaniu spotkania ze wiêtym Miko³ajem serdeczne podziêkowania dla
Pani Dyrektor i uczniów szko³y podstawej z Ziemiêcic, Pani Dyrektor
i uczniów ze szko³y podstawowej z Kopienicy, Pani Halinie Grall i uczniów ze
szko³y podstawowej z Wieszowy, Pani
Dyrektor, gronu pedagogicznemu
i dzieciom z przedszkola ze Zbros³awic
ponadto Pani Anieli Krawczyk, Pani
Halinie Michalik,Panu Stanis³awowi
Sofinskiemu, Pani Jolancie Skandy,
Panu Andrzejowi Stuchlik, Pani Annie
Mateja, Pani Annie Sztos, Gminnej
Spó³dzielni S.Ch., Piekarni Pani Krystyny Rozkosz, Piekarni Pani Ewy Górny,
Piekarni Pañstwa Biskupek oraz wiêtemu Miko³ajowi.
sk³adaj¹ organizatorzy
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej

Koncert Orkiestry
Dêtej w Wieszowie
Uroczysty koncert Górniczej Orkiestry Dêtej Miechowice z okazji w. Cecylii  patronki orkiestr i piewaków,
odby³ siê w dniu 21 listopada w wietlicy Gminnej w Wieszowie. Koncert,
który zorganizowali: Kapelmistrz Józef S³odczyk oraz Kornelia Sikora, zgromadzi³ ponad 350 s³uchaczy, w tym
przedstawicieli Urzêdu i Rady Gminy
oraz ksiêdza proboszcza Rudolfa Halembê. Liczna bo ponad 50 osobowa
orkiestra choæ zaprezentowa³a w trakcie koncertu tylko czêæ swego bogatego repertuaru to wzbudzi³a powszechny aplauz publicznoci. Dodatkowym urozmaiceniem by³ pokaz tañców klasycznych i latynoamerykañskich w wykonaniu pary tanecznej.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e orkiestrê prowadzi ju¿ od 23 lat mieszkaniec Wieszowy - Kapelmistrz Józef S³odczyk. Ponadto wród obecnych cz³onków orkiestry jest wielu mieszkañców Gminy Zbros³awice. Górnicza Orkiestra
Dêta Miechowice istnieje ju¿ od 1920
roku. W swym dorobku ma liczne nagrody krajowe i miêdzynarodowe (których wyliczanie zajê³o by sporo miejsca) niemniej wspomnieæ nale¿y, ¿e
czterokrotnie spotyka³a siê w Watykanie z Papie¿em Janem Paw³em II
oraz nagra³a kilka audycji radiowych
i telewizyjnych. W trakcie koncertu
odznakami Polskiego Zwi¹zku Chórów
i Orkiestr udekorowani zostali: Klementowski Marek, Mitrenga Manfred,
Klimek Marian i Sroka Katarzyna. Ponadto Certyfikat Honorowego Cz³onka Stowarzyszenia Muzyczno  Kulturalnego Górniczej Orkiestry DêtejMiechowice otrzyma³a Kornelia
Sikora.
Andrzej Dramski

Andrzejki dla Kamila
Pod znakiem wielu imprez
up³ynê³y ostatnie dni listopada
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach. W dniu
25.11.2003r. w szkole odby³a siê
dyskoteka zorganizowana przez
klasê III gimnazjum. Na dyskotece oprócz uczniów z Miedar bawili siê tak¿e niedawni koledzy
i kole¿anki z gimnazjum w Zbros³awicach oraz absolwenci obydwu szkó³. Dwa dni póniej dyskotekê andrzejkow¹ zorganizowa³a Szko³a Podstawowa. Zabawa
by³a po³¹czona z wró¿bami i przepowiadaniem swojej przysz³oci.
Imprezie przywieca³ wspania-

³y cel: pieni¹dze za wstêp na dyskotekê oraz zysk ze sklepiku
otwartego podczas dyskoteki
przeznaczono na operacjê dla
chorego Kamila  ucznia SP
z Tworoga. Nie zapomniano
o najm³odszych uczniach szko³y;
28 listopada wietlica szkolna
w po³¹czeniu z bibliotek¹ zorganizowa³y tak¿e dla nich zabawê
andrzejkow¹, w której uczestniczyli uczniowie przebrani za
wró¿ki, czarodziejów i cyganki.
To wspania³e, ¿e dobrze siê bawi¹c, nie zapominamy o potrzebach drugiego cz³owieka.
in¿. Sebastian Nowicki
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Sportowcy z DPS w Miedarach

Pragnê zwyciê¿yæ, lecz jeli nie
bêdê móg³ zwyciê¿yæ niech bêdê
dzielny w swym wysi³ku.
Pod has³em Olimpiad Specjalnych
w listopadzie w Domu Pomocy Spo³ecznej w Miedarach odby³o siê podsumowanie rocznej dzia³alnoci Sekcji Terenowej SOKO£Y.
Nasza sekcja jest jedyn¹ w powiecie tarnogórskim, a 22 w woj. l¹skim.
Jej zawodnicy to mieszkañcy naszego
Domu, a tak¿e mieszkañcy powiatu
o niepe³nosprawnoci intelektualnej.
Misj¹ Ruchu Olimpijskiego jest zapewnienie ca³orocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w ró¿nych olimpijskich dyscyplinach sportowych zapewniaj¹c ci¹g³y rozwój
sprawnoci fizycznej, nawi¹zanie
przyjani miêdzy zawodnikami.
Nasi niezwykli sportowcy mog¹ pochwaliæ siê licznymi osi¹gniêciami na
zawodach i mityngach w dyscyplinach
sportowych takich jak: pi³ka no¿na, p³ywanie, lekkaatletyka, tenis sto³owy, koszykówka zunifikowana oraz dwubój si-

³owy, w którym nasi zawodnicy æwicz¹c pod okiem p. Cofalika zakwalifikowali siê do Ogólnopolskiego Mityngu w Grodzisku Mazowieckim, gdzie
nasz mieszkaniec Hubert Gonska zdoby³ III miejsce w swojej kategorii.
Chcemy aby sport sta³ siê sposobem i celem ¿ycia naszych zawodników (liczne wyjazdy na zawody motywuj¹ do ciê¿kiej pracy) i cieszy³ siê
poparciem spo³ecznoci lokalnej.
Nasza sekcja za³o¿y³a sobie pewne cele na 2004 rok, chc¹c realizowaæ
program Sport  oknem na wiat,
a do dyscyplin ju¿ trenowanych do³¹czyæ nowe zarówno letnie (kolarstwo,
bouling, ¿eglarstwo) jak i zimowe (narciarstwo biegowe).
Mylê, i¿ przy poparciu ¿yczliwych
nam osób zrealizujemy nasze za³o¿enia i bêdziemy cieszyæ siê kolejnymi
osi¹gniêciami naszych sportowców.
Jestemy otwarci na propozycje oraz
pragniemy poszerzyæ nasz¹ sekcjê
o kolejnych zawodników.
Joanna Michalik

B A R B Ó R K A

Barbórka  tradycyjne górnicze
wiêto obchodzone kiedy hucznie,
w wyniku przemian w naszym kraju traci blask. Skutecznie jednak broni¹ siê przed tym górnicy ziemiêcickiej parafii. W tym roku ju¿ po raz pi¹ty spotkali siê 4 grudnia na obchodach
Dnia Górnika. Rozpoczê³y siê one uroczyst¹ msz¹ wiêt¹ z udzia³em górniczych pocztów sztandarowych. Po
niej, górnicy z rodzinami i zaproszonymi goæmi ( wród nich: ksi¹dz Józef German, pos³anka Maria Wisniowiecka, Wójt Pawe³ Kowolik na czele
delegacji gminnego samorz¹du), przeszli przy dwiêkach orkiestry dêtej
( nie górniczej  tych, ju¿ niestety dzisiaj coraz mniej) na pobliski cmentarz.
Tam, po krótkiej modlitwie w intencji
zmar³ych górników, z³o¿yli wieniec.
Dalszy ci¹g uroczystoci mia³
miejsce w wietlicy, gdzie równie¿
przygrywa³a orkiestra, piewano gór-

nicze pieni popijaj¹c piwo i podjadaj¹c ko³ocz podawany przez Jadwi¿ki w strojach ludowych. So³tys Helmut Kapek, od zesz³ego roku honorowy górnik, obleczony zosta³ w górniczy mundur.
Spiritus movens ziemiêcickich,
barbórkowych obchodów jest Alojzy
Szygu³a. Za jego przyczyn¹ w parafialnym kalendarzu wpisuje siê to górnicze wiêto.
Kolejnym przedsiêwziêciem, które
ma szanse na trwa³e wpisaæ siê w ten
kalendarz jest wi¹teczny kiermasz
organizowany przy kociele w trzeci¹
niedzielê adwentu. Mo¿na tam nabyæ
wypieki i ozdoby wi¹teczne, a i napiæ siê wybornego grzañca. Wprawdzie, gdy ta gazeta dotrze do czytelników, bêdzie ju¿ po kiermaszu, ale warto go wpisaæ ju¿ teraz w kalendarz na
2004 r.
Wies³aw Olszewski

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
Co na nim zyskasz?
Zasadniczym celem Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji (Programu ONE) jest ograniczenie emisji
szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przez kot³y zainstalowane zarówno w gminnych
obiektach komunalnych i prywatnych domach jednorodzinnych. Spowoduje to poprawê warunków ¿ycia ze wzglêdu na czystsze powietrze, poprawê stanu zdrowia mieszkañców oraz polepszenie walorów
estetycznych regionu.
Program ten realizowany jest
poprzez wymianê nieefektywnych
róde³ ciep³a na kot³y efektywne
i ekologiczne. W ramach programu
propaguje siê tak¿e stosowanie odnawialnych róde³ energii, gdy¿ wykorzystanie energii s³onecznej, bio-
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masy czy z wnêtrza ziemi nie powoduje uci¹¿liwych zaburzeñ w równowadze termodynamicznej przyrody.
Przewiduje siê, i¿ modernizacje prowadzone w ramach programu,
oprócz wymiany nieefektywnego
ród³a obejmowaæ bêd¹ opcjonalnie
tak¿e wymianê okien, docieplenie
budynku oraz zabudowanie ogniw
solarnych, pompy ciep³a itd.
Realizacja Programu ONE przebiegaæ bêdzie w dwóch kierunkach.
Pierwszy skoncentruje siê na zabudowie rozproszonej. Dotyczy³ bêdzie
prywatnych inwestorów, którzy dobrowolnie zechc¹ przyst¹piæ do
programu. Drugi kierunek bêdzie
obejmowa³ swym zakresem obiekty u¿ytecznoci publicznej bêd¹ce
we w³adaniu gminy.

Najwa¿niejsz¹ z punktu widzenia
mieszkañców gminy zalet¹ Programu ONE jest fakt, ¿e po wprowadzeniu w ¿ycie Programu ka¿dy
uczestnicz¹cy w nim inwestor otrzyma w formie dotacji czêciowy
zwrot nak³adów poniesionych przy
realizacji inwestycji zgodnie
z wytycznymi programu. Pieni¹dze
te pozyskane zostan¹ na preferencyjnych warunkach przez w³adze
Gminy z dostêpnych w Polsce instytucji wspieraj¹cych dzia³ania proekologiczne. Szczegó³owe zasady finansowania modernizacji dla poszczególnych zakresów prac w ramach Programu, znane bêd¹ po pozyskaniu rodków na jego realizacjê.
Orientacyjnie do kalkulacji przyj¹æ
mo¿na, i¿ mieszkaniec realizuj¹cy
w ramach programu modernizacjê

kot³owni (kot³a wraz z osprzêtem),
bêdzie musia³ pokryæ tylko ok. 3035% kosztów ca³ej inwestycji! Równie¿ koszty wymiany okien oraz ocieplania murów refundowane s¹
w tych samych proporcjach.
Wstêpnym warunkiem przyst¹pienia do Programu ONE jest z³o¿enie deklaracji przez co najmniej 200
w³acicieli domów po³o¿onych
w naszej gminie.
Wzór ankiety za³¹czamy do niniejszej gazety. Prosimy j¹ wype³niæ
i przes³aæ na adres Urzêdu Gminy lub
z³o¿yæ w Urzêdzie ( w Kancelarii)
Bli¿szych informacji udziela
pan Henryk Panczek pod nr tel.
233-77-94.
Roman Kowolik
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Rozk³ad jazdy nowych autobusów

Zgodnie z zapowiedzi¹ w bie¿¹cym
numerze Wieci z Gminy przedstawiamy rozk³ady jazdy trzech nowych linii autobusowych o nastêpuj¹cych numerach: S 112, S 134 i S 191, których
zadaniem bêdzie przede wszystkim dowo¿enie Gimnazjalistów do szkó³, a tak¿e u³atwienie wszystkim mieszkañcom
poruszania siê po terenie gminy oraz
dojazd do Tarnowskich Gór. Raz jeszcze
przypominamy, ¿e z nowych linii autobusowych mog¹ korzystaæ wszyscy
mieszkañcy, autobusy bêd¹ siê zatrzymywaæ na danej trasie na wszystkich
przystankach (z powodu ograniczonej
iloci miejsca podajemy godziny odjazdów na wybranych przystankach).
Autobus linii S112 bêdzie kursowaæ
na trasie Przezchlebie  Ziemiêcice 
Kamieniec  Zbros³awice  Tarnowskie Góry.
Trasa dojazdowa autobusu linii S112:
Tarn. Góry Dworzec 647, ul. Bytomska 650,
ul. Gliwicka 652, Kol. Staszica 654, Repty
l. Polna 655, ul. D³uga 657, ul. £¹czna
659, Górniki Droga do Stolarzowic 701,
Górn. Skrzy¿. 703, Górn. Gospoda 704, Leniczówka 7 06, Wieszowa Droga do
Górn. 708, Grzybowice Zak³ad Energet.
710, Hallera 712, Czekanów Droga do
wiêtoszowic 713, wiêtosz. Czarna
Droga 715, Szko³a 717, wiêtosz. OSP 718,
wiêtosz. Skrzy¿. 719, Ziemiêcice Or.
Zdr. 720, Ziemiêcice Mikulczycka 7 21,
Przezchlebie Mikulczycka 723, Przezchl.
Skrzy¿. 724, Dworzec PKP 726.
I kurs Wyjazd z Przezchlebia Pêtla 728
przez Ziemiêcice (Or. Zdr. 738), wiêtosz. Skrzy¿. 740, Leniczówka 742, Boniowice Skrzy¿. do ZS Kamieniec 745.
Powrót autobusu t¹ sam¹ tras¹ do Przezchlebia.
II kurs Wyjazd z Przezchlebia Pêtla 759
przez Ziemiêcice (Or. Zdr. 807), wiêtosz. Skrzy¿. 809, Czekanów 818, Czekanów Droga do wiêtosz. 820, wiêtosz.
Czarna Droga 822, Szko³a 824, wiêtosz.
OSP 825, wiêtosz. Skrzy¿. 826, Leniczówka, Boniowice Skrzy¿. do ZS Kamieniec 831
Autobus jedzie do Zbros³awic  przystanek przy U. G. 839.
III kurs Wyjazd ze Zbros³awic U. G. 938
i powrót do Przezchlebia przez Zbros³awice, Kamieniec Szko³a 946, Boniowice,
wiêtosz. Skrzy¿. 951, Ziemiêcie (Or.
Zdr. 9 52), Przezchlebie Mikulczycka,
Dworzec PKP, Przezchlebie Pêtla 1000.
IV kurs Wyjazd z Przezchlebia Pêtla 1000
przez Ziemiêcice (Or. Zdr. 1008), wiêtosz. Skrzy¿. 1010, Leniczówka 1012, Boniowice Skrzy¿. do ZS Kamieniec 1015.
Autobus jedzie do Zbros³awic  przystanek przy U. G. 1023.
V kurs Autobusu linii S112 do Tarn.
Gór (od Zbros³awice U. G. 1023 do Tarn.
Góry Dworzec 1050 ) Trasa autobusu:
Zbros³awice U. G. 1023, Piaskowa, Ptakowice Wyzwolenia 1027, Ptakowice
Szko³a, Górniki Skrzy¿. 1034, Górn. Dro-
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ga do Stolarzowic, Repty l. £¹czna,
D³uga, Polna, Tarn. Góry Kol. Staszica,
Gliwicka, Bytomska, Tarn. Góry Dworzec 1050.
Powrót t¹ sama tras¹ do Zbros³awic.
Wyjazd Tarn. Góry Dworzec 1204 - Zbros³awice U. G. 1231.
VI kurs Wyjazd ze Zbros³awic spod U.
G. 1232 i powrót do Przezchlebia przez
Zbros³awice, Kamieniec Szko³a 1240, Boniowice, wiêtosz. Skrzy¿. 1245, Ziemiêcie (Or. Zdr. 1246), Przezchlebie Mikulczycka, Dworzec PKP, Przezchlebie Pêtla 1254.
VII kurs Wyjazd z Przezchlebia Pêtla 1254
przez Ziemiêcice (Or. Zdr. 1302), wiêtosz. Skrzy¿. 1304, Leniczówka 1306, Boniowice Skrzy¿. do ZS Kamieniec 1309.
Autobus jedzie do Zbros³awic  przystanek przy U. G. 1317.
VIII kurs Wyjazd ze Zbros³awic spod U.
G. 1412 i powrót do Przezchlebia przez
Zbros³awice, Kamieniec Szko³a 1420, Boniowice, wiêtosz. Skrzy¿. 1425, Ziemiêcie (Or. Zdr. 1426), Przezchlebie Mikulczycka, Dworzec PKP, Przezchlebie Pêtla 1434.
IX kurs Wyjazd z Przezchlebia Pêtla 1434
przez Ziemiêcice (Or. Zdr. 1442), wiêtosz. Skrzy¿. 1444, Leniczówka 1446, Boniowice Skrzy¿. do ZS Kamieniec 1449.
Autobus jedzie do Zbros³awic U.G 1457.
X kurs Wyjazd ze Zbros³awic U.G. 1502
i powrót do Przezchlebia przez Zbros³awice, Kamieniec Szko³a 1510, Boniowice, wiêtosz. Skrzy¿. 1515, Ziemiêcie
(Or. Zdr. 1516), Przezchlebie Mikulczycka, Dworzec PKP, Przezchlebie Pêtla 1524
.Autobus wraca do bazy  Tarn. Góry
Dworzec tras¹ dojazdow¹ (Tarn. Góry
Dworzec 1608)

Autobus linii S134 bêdzie kursowaæ
na trasie Wieszowa  Zbros³awice 
Tarnowskie Góry
Trasa dojazdowa autobusu linii S134:
Tarn. Góry Dworzec 656, Tarn. Góry Bytomska 659 , Tarn. Góry Gliwicka 7 01,
Tarn. Góry Kol. Staszica 703, Repty l
Polna 704, D³uga 706, £¹czna 708, Górniki
Droga do Stolarzowic 710, Górn. Skrzy¿.
712, Górn. Gospoda 713, Leniczówka 715,
Wieszowa droga do Górnik 718 , Bytomska 719, Poczta 720, Kociuszki 721, Koció³ 722, Dworcowa 724, Wieszowa
Dworzec PKP 725
I kurs Wyjazd - Wieszowa Dworzec PKP
727, Dworcowa 7 28 , Koció³ 730, Kociuszki 731, Poczta 732, Bytomska 733,
Sienkiewicza 7 34 , Cmentarz 7 36,
Skrzy¿.7 37, Glinice 7 40, Zbros³awice
Szko³a 744, Zbros³awice Dom Opieki
Spo³.746
II kurs Autobus wraca do Wieszowy tras¹: Zbros³awice Dom Opieki Spo³. 747 ,
Zbros³awice Szko³a 748 , Glinice, Wieszowa Skrzy¿. 755 , Dworcowa, Wieszowa
Dworzec PKP 759
III kurs autobusu linii S134 do Tarnowskich Gór (Wieszowa Dworzec PKP 801

- Tarn. Góry Dworzec 830 ) i powrót do
Wieszowy (Tarn. Góry Dworzec 1309 Wieszowa Dworzec PKP 1338) Autobus
jedzie tras¹ dojazdow¹
IV kurs Wyjazd - Wieszowa Dworzec
PKP 1340, Dworcowa, Skrzy¿.1344, Glinice 1347, Zbros³awice Szko³a 1351, Zbros³awice Dom Opieki Spo³.1352
V kurs Autobus wraca do Wieszowy tras¹: Zbros³awice Dom Opieki Spo³. , Zbros³awice Szko³a, Glinice 1359 , Wieszowa Skrzy¿. 1402 , Koció³ , Kociuszki
1404, Poczta , Bytomska 1406, Sienkiewicza , Cmentarz 1409,Dworcowa, Wieszowa Dworzec PKP 1412
VI kurs Wyjazd - Wieszowa Dworzec
PKP 1439, Dworcowa, Skrzy¿.1443, Glinice 1446, Zbros³awice Szko³a 1450, Zbros³awice Dom Opieki Spo³.1451
VII kurs Autobus wraca do Wieszowy
tras¹: Zbros³awice Dom Opieki Spo³.
1452, Zbros³awice Szko³a, Glinice 1458,
Wieszowa Skrzy¿. 1501 , Koció³, Kociuszki 1503, Poczta, Bytomska 1505,
Sienkiewicza, Cmentarz 1508, Dworcowa, Wieszowa Dworzec PKP 1511
VIII kurs autobusu linii S134 do Tarnowskich Gór (Wieszowa Dworzec PKP
1511 - Tarn. Góry Dworzec 1540 ) Autobus jedzie tras¹ dojazdow¹.

Autobus linii S191 bêdzie kursowaæ
na trasie Jakowice  £ubie  Kopienica  Jasiona  Ksiê¿y Las - Kamieniec  Zbros³awice  Tarnowskie
Góry (przejazd przez miejscowoci
Boniowice  Karchowice  Zawada)
Trasa dojazdowa autobusu linii S191:
Tarn. Góry Dworzec 601, Bytomska 604,
Gliwicka 606, Kol. Staszica 608, Repty l.
Polna 609, D³uga 611, £¹czna 613, Górniki
Droga do Stolarzowic 615, Górn. Skrzy¿.
617, Górn. Gospoda 618, Leniczówka 620,
Wieszowa Droga do Górn. 623, Wieszowa Bytomska 624, Poczta 625, Kociuszki
626, Koció³ 627, Konary 629 , Boniowice
Skrzy¿.631 , Karchowice I 634, Karchowice II 635, Zawada 637 , Pyskowice K¹pielisko 640, Pysk. O. 642, Jakowice 647
I kurs do ZS w Kamieñcu - D¹browa
650, Jakowice 656, Srocza Góra 703, £ubie PGR 705, £ubie Dolne 706, £ubie I 708,
£ubie Górne 710, Kopienica Or. Zdr. 712,
Kopienica 714, Kopacz 716, Jasiona II 718,
Ks. Las 723, £ubki 728, Kamieniec PGR
730, Kamieniec 732, Kamieniec Szko³a
733
II kurs Kamieniec Szko³a 733, Kamieniec , PGR, £ubki 738, Ks. Las 743, Jasiona II 748, Kopacz 750, Kopienica 752, Or.
Zdr. 754, £ubie Górne 756, £ubie I, £ubie
Dolne 800, PGR, Srocza Góra 803, Pyskowice O., Pysk. K¹pielisko, Zawada 811,
Karchowice II 813, Karchowice I 814, Boniowice Skrzy¿., Kamieniec Szko³a 818.
Autobus jedzie do Zbros³awic  przystanek przy U. G. 826.
III kurs Wyjazd ze Zbros³awic U. G. 925,
Kamieniec Apteka 931, Kamieniec 932,
PGR 933, £ubki, Ks. Las 940, Jasiona II

945, Kopacz , Kopienica 949, Or. Zdr. 951,
£ubie Górne 953, £ubie I, £ubie Dolne 957,
PGR, Srocza Góra 1000, Pyskowice O.,
Pysk. K¹pielisko, Zawada 1008, Karchowice II 1010, Karchowice I 1011, Boniowice Skrzy¿., Kamieniec Szko³a 1015.
Autobus jedzie do Zbros³awic  przystanek przy U. G. 1023.
IV kurs Autobusu linii S191 do Tarn.
Gór (od Zbros³awice U. G. 1023 do Tarn.
Góry Dworzec 1054 )
Trasa autobusu:
Zbros³awice U. G. 1023, ul. Piaskowa,
Ptakowice Wyzwolenia 1027, Ptakowice Szko³a, PGR 1032, Zbros³awice droga
do Ptakowic, Laryszów 1037, St. Tarn.
Szpital 1040, Janasa, O. Przyjañ, Tarn.
Góry Krótka, Wyszyñskiego, Powstañców l., Tarn. Góry Dworzec 1054
Powrót t¹ sama tras¹ do Zbros³awic.
Wyjazd Tarn. Góry Dworzec 1209 - Zbros³awice U. G. 1240
V kurs Zbros³awice U. G. 1240, Kamieniec Szko³a 12 48, Boniowice Skrzy¿,
Karchowice I 1252, Karchowice II 1253,
Zawada 1255, Pysk. K¹pielisko, Pyskowice O., Srocza Góra 1303, PGR, £ubie
Dolne 1306, £ubie I, £ubie Górne 1310, Or.
Zdr., Kopienica 1314, Kopacz, Jasiona II
1318, Ks. Las 1323, £ubki 1328, PGR, Kamieniec 1331, Apteka 1332, Zbros³awice
Wolnoci, Zbros³awice U.G.1338
VI kurs Zbros³awice U.G.1407, Kamieniec Szko³a 1415, Kamieniec, PGR 1418,
£ubki 1420, Ks. Las 1425, Jasiona II 1430,
Kopacz , Kopienica 1434, Or. Zdr. 1436,
£ubie Górne 1438, £ubie I, £ubie Dolne
1442, PGR, Srocza Góra 1445, Jakowice 1452, D¹browa 1455, Jakowice, Pyskowice O., Pysk. K¹pielisko, Zawada
1511, Karchowice II 1513, Karchowice I
15 14, Boniowice Skrzy¿., Kamieniec
Szko³a 1518.
VII kurs Kamieniec Szko³a 1518, Kamieniec, PGR 1521, £ubki 1523, Ks. Las 1528,
Jasiona II 1533, Kopacz , Kopienica 1537,
Or. Zdr. 1539, £ubie Górne 1541, £ubie I,
£ubie Dolne 1545, PGR, Srocza Góra 1548,
Jakowice 1555, D¹browa 1558, Jakowice, Pyskowice O., Pysk. K¹pielisko, Zawada 1614, Karchowice II 1616, Karchowice I 1617, Boniowice Skrzy¿., Kamieniec Szko³a 1621, Zbros³awice U.G. 1629
Trasa autobusu:
Zbros³awice U. G. 1629, ul. Piaskowa,
Ptakowice Wyzwolenia 1633, Ptakowice Szko³a 1635, Górniki Skrzy¿., Górn.
Droga do Stolarzowic, Repty l. £¹czna, D³uga, Polna, Tarn. Góry Kol. Staszica, ul. Gliwicka, Bytomska, Tarn. Góry
Dworzec 1656.
Uprzejmie informujemy, ¿e ze wzglêdów
organizacyjnych godziny odjazdów autobusów linii S191 od lutego 2004r. ulegn¹ zmianie (dla dobra dzieci dojazd do
SP Kopienicy i ZS Kamieñcu zostanie
opóniony aby uczniowie krócej oczekiwali na rozpoczêcie lekcji).
Z-ca Wójta Wies³aw Olszewski
Dyrektor GZOPO Aleksandra Hangiel

Nr 10 (41) 2003  Grudzieñ 2003

SAPARD

umów ubezpieczeñ obowi¹zkowych w rolnictwie s¹ rolnicy, czyli
osoby fizyczne, w których posiadaniu lub wspó³posiadaniu znajduje siê gospodarstwo rolne.
Rolnik, który nie spe³ni³ obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia, jest obowi¹zany wnieæ op³atê, której wysokoæ wynosi:
- w ubezpieczeniu OC rolników- równowartoæ w z³otych 30 euro,
- w ubezpieczeniu budynków rolniczych- równowartoæ w z³otych
100 euro.
Zgodnie z przepisami Rozdzia³u 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK, do przeprowadzenia kontroli spe³nienia przez rolników obowi¹zku ubezpieczenia OC i ubezpieczenia budynków rolniczych, jest zobowi¹zany wójt
w³aciwy ze wzglêdu na po³o¿enie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika, za organem uprawnionym jest starosta
w³aciwy ze wzglêdu na po³o¿enie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika.
Spe³nienie obowi¹zku ubezpieczenia ustala siê na podstawie polisy
lub innego dokumentu ubezpieczenia, wystawionego przez zak³ad
ubezpieczeñ.
Organem wzywaj¹cym rolnika do wniesienia op³aty za niespe³nienie obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych jest wójt, który przeprowadzi³ kontrolê.
Op³ata za niedope³nienie obowi¹zku ubezpieczenia OC wnoszona
jest przez rolnika na rzecz UFG, natomiast op³ata za niedope³nienie
obowi¹zku ubezpieczenia budynków rolniczych stanowi dochód
gminy.

l¹ski Oddzia³ Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Czêstochowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do sk³adania wniosków o pomoc finansow¹ w ramach specjalnego akcesyjnego programu na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich SAPARD.
Pomoc finansowa bêdzie udzielana na przedsiêwziêcia z zakresu:
RÓ¯NICOWANIA DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Dzia³anie 4.
W zakresie Schematu 4.1- Tworzenie róde³ dodatkowego dochodu
w gospodarstwach rolnych- pomoc finansowa mo¿e byæ udzielona
ROLNIKOM lub DOMOWNIKOM w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, na realizacjê przedsiêwziêæ
w zakresie: us³ug dla gospodarstw rolnych; drobnej wytwórczoci,
us³ug dla ludnoci, rzemios³a lub rêkodzielnictwa; robót i us³ug
budowlanych i instalacyjnych; us³ug turystycznych z uwzglêdnieniem agroturystyki; us³ug transportowych w zakresie przewozu osób
lub rzeczy; magazynowania lub przechowywania towarów; us³ug
komunalnych; rachunkowoci, doradztwa lub us³ug informatycznych.
W zakresie Schematu 4.2- Tworzenie miejsc pracy na obszarach
wiejskich- pomoc finansowa mo¿e byæ udzielona PRZEDSIÊBIORCOM na realizacje przedsiêwziêæ w takim samym zakresie jak dla
rolników w Schemacie 4.1, z wy³¹czeniem agroturystyki.
Prezes ARiMR wyznaczy³ nastêpuj¹ce terminy sk³adania wniosków o pomoc finansow¹:
od 3 grudnia 2003 r. do 22 grudnia 2003 r.
od 23 grudnia 2003 r. do 12 stycznia 2004 r.
Wnioski przyjmowane s¹ w l¹skim OdInformujemy, ¿e w so³ectwach odbywaj¹ siê szkolenia dla rolników w zakresie
dziale Regionalnym ARiMR w Czêstochowype³niania wniosków o p³atnoci obszarowe oraz o wpis do ewiwie przy ul. Sobieskiego 7. Szczegó³owe indencji producentów prowadzone przez Agencjê Restrukturyzacji i Moderformacje o warunkach ubiegania siê o ponizacji Rolnictwa wspólnie z Orodkami Doradztwa Rolniczego, Bankami Spó³moc finansow¹ mo¿na uzyskaæ w l¹sdzielczymi i Izbami Rolniczymi.
kim Oddziale Regionalnym ARiMR: nr
Spotkania umo¿liwiaj¹ prawid³owe wype³nianie wniosków o p³atnoci.
telefonu (034)3782217, e-mail: slaPonadto ka¿dy rolnik otrzyma bezp³atnie wypis z ewidencji gruntów, na podstaski@arimr.gov.pl a tak¿e na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl oraz
wie dowodu osobistego.Ustalone s¹ dwa dodatkowe spotkania w Zbros³awipod numerem bezp³atnej infolinii 0 800 38
cach, w dniach 12 stycznia, oraz 29 marca 2004 roku, dla wszystkich rolników,
00 84.
którzy nie mogli braæ udzia³u w szkoleniu w swoim so³ectwie. Harmonogram
Formularze wniosków dostêpne s¹ na stroszkoleñ na przysz³y rok przedstawia siê nastêpuj¹co:
nie internetowej www.arimr.gov.pl

DOP£ATY BEZPOREDNIE !!!

UBEZPIECZENIA OBOWI¥ZKOWE
ROLNIKÓW
Z dniem 1 stycznia 2004 r. wchodzi w ¿ycie
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG)
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK)
(Dz.U. Nr 124 poz.1152).
Kontynuuj¹c rozwi¹zania prawne funkcjonuj¹ce od 1990 r. ustawa uznaje za ubezpieczenia obowi¹zkowe miêdzy innymi:
-ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej
rolników z tytu³u posiadania gospodarstwa
rolnego,
-ubezpieczenie budynków wchodz¹cych
w sk³ad gospodarstwa rolnego od ognia
i innych zdarzeñ losowych.
Podmiotami zobowi¹zanymi do zawarcia
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MIEJSCOWOÆ
KOPIENICA
ZBROS£AWICE
ZIEMIÊCICE
CZEKANÓW
ZAWADA
KAMIENIEC
JASIONA
KSIÊ¯Y LAS
WILKOWICE
MIEDARY
JAKOWICE
BONIOWICE
PTAKOWICE
LARYSZÓW
ZBROS£AWICE

DATA
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
24.03.2004
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

MIEJSCE
Dom parafialny £ubie
wietlica gminna
wietlica wiejska
Remiza OSP
Budynek kuni
Szko³a podstawowa
Pomieszczenie so³eckie
Szko³a podstawowa
Remiza OSP
wietlica nad poczt¹
wietlica so³ecka £ubki
Szko³a podstawowa
wietlica so³ecka
Dawna szko³a
wietlica gminna
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Jestemy
Europejczykami

Cz³onkostwo Polski w Unii
Europejskiej jest ukoronowaniem wieloletniego wysi³ku
polskiego spo³eczeñstwa, jest
symbolem powrotu Polski do
europejskich korzeni oraz zajêcia nale¿nego jej miejsca
wród narodów Europy.
Uczestnicy Gminnego
Konkursu Recytatorskiego
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów Kamieniec 2003 mieli okazjê zaprezentowaæ dzieje
ojczyzny, piêkno krajobrazu
polskiego, s³awnych Polaków,
tradycjê i wartoci chrzecijañskie w ramach przeprowadzonego konkursu, który odby³ siê
25 listopada na terenie Zespo³u Szkó³ w Kamieñcu. Patronat nad nim obj¹³ Wójt Gminy
Pan Pawe³ Kowolik, który by³
równie¿ sponsorem g³ównych
nagród.
Organizatorzy: Klub Europejski dzia³aj¹cy przy Szkole
Podstawowej w Kamieñcu,
prowadzony przez Pani¹ Izabelê Stêpniak i Biblioteka Szkolna Zespo³u Szkó³ - umo¿liwili
uczniom szkó³ gminy wypowiedzenie siê na zadany temat piêknymi strofami poezji
i prozy. Jury w sk³adzie - mgr
Zofia Woniak, mgr Aleksandra Peciak, mgr Rita Bulinska
oceni³o uczestników w nastê-

puj¹cy sposób: I miejsce Paulina Ba ( SP Zbros³awice), II
miejsce Agnieszka Sukienik (
SP Przezchlebie), III miejsce
Karolina Szyszka ( SP Ziemiêcice). Wyró¿nienia (nagrody
ksi¹¿kowe ufundowa³a Biblioteka Szkolna):£ukasz Pucha³a
(SP Zbros³awice), Katarzyna
K³aczek (SP Wieszowa), Konrad Kuku³ka (SP Zbros³awice),
Joanna Patycka (SP Kopienica) Wród gimnazjalistów wy³oniono nastêpuj¹cych zwyciêzców: I miejsce Aneta Król
(Gimnazjum w Kamieñcu), II
miejsce Dominika Hamerla
(Gimnazjum w Kamieñcu)
Nagrodê publicznoci
otrzyma³a Dominika Hamerla za interpretacjê wiersza Cypriana Kamila Norwida Fortepian Chopina. Natomiast
Adam Hojka (SP Kamieniec)
zosta³ zdobywc¹ nagrody specjalnej ks. dr Franciszka Jêdraka za najlepsz¹ prezentacjê
utworu o tematyce religijnej.
W imieniu organizatorów
Konkursu dziêkujê nauczycielom, którzy przygotowali
uczniów do recytatorskich
zmagañ. Proszê przyj¹æ s³owa
uznania dla Pañstwa pracy pedagogicznej.
Bo¿ena Graca

Ginter
Kreihs

Lat 59 emeryt. Urodzony i zamieszka³y w
Zbros³awicach. Radny czwart¹ kadencjê,
bezpartyjny. Cz³onek Komisji Rewizyjnej,
Owiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej oraz Bud¿etu, Gospodarki i
Rozwoju. Cz³onek Zarz¹du Stowarzyszenia
Budowy Kanalizacji. Program wyborczy:
rozwi¹zywaæ problemy Gminy w miarê
posiadanych rodków, popieraæ ka¿d¹
inicjatywê zapewniaj¹c¹ rodki pozabud¿etowe. Hobby: turystyka rowerowa.

Gwiazdy... pod strzech¹
I to dos³ownie. 13 grudnia w zbros³awickiej Stodole pod Strzech¹ wyst¹pi³
Mieczys³aw Szczeniak,
któremu towarzyszyli: Joachim Mancel (pianino),
Micha³ Barañski (kontrabas) i Arek Skolik (perkusja). Wspania³y klimat i
wra¿liwa publicznoæ ( a tak,
stodo³a siê ju¿ takiej dorobi³a) spowodowa³y, ¿e sam artysta stwierdzi³: dobrze, ¿e
s¹ takie koncerty jak ten.
Widaæ by³o wyranie, ¿e
bawi siê znakomicie a to dodatkowo podgrzewa³o pu-

blicznoæ, która nawet zaczê³a wtórowaæ wykonawcy.
Jednak¿e frazy artysty s¹
trudne do powtórzenia.
Jeli jednak organizatorzy
nadal bêd¹ wykonywaæ niezwyk³¹ prê¿noæ w organizowaniu takich imprez (chwa³a im za to, co ju¿ uczynili),
publicznoæ równie¿ podniesie swoje umiejêtnoci.
Pe³niejsza relacja z koncertu w dziale linków
www.zbroslawice.pl
Wies³aw Olszewski

