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Niby ta sama, a jednak inna

Nadal zamierzamy wydawać gminną gazetę. Taka jest
wola radnych. Niestety, mimo wielkiej uprzejmości Urzę-
du Miasta i Gminy Zawichost (prawowitego właściciela ty-
tułu „Wieść gminna”, który wyraził zgodę byśmy tytuł
współużytkowali) tytuł pozostanie zmieniony – takie jest
stanowisko Sądu Okręgowego w Gliwicach. Wracamy na-
tomiast, by uniknąć swarów, do pierwotnej szaty graficznej
i do pewnych stałych rubryk: historia sołectw, sylwetki lu-
dzi, … Przepraszamy opóźnienie. Mimo, że gazeta była go-
towa do druku 31 stycznia, nie mogliśmy jej wydać, gdyż
Pan Adam Miszta zagroził zgłoszeniem do prokuratury
faktu braku rejestracji tytułu gazety. Zmniejszamy objętość
czasopisma o reklamy i teksty sponsorowane. Znowu reda-
gujemy je sami. Dzięki temu oszczędzamy ok. 900zł mie-
sięcznie. Oczekujemy jednak na informacje i materiały ze
strony sołtysów, mieszkańców sołectw i urzędników. Z gó-
ry za nie dziękujemy!

Rada i Zarząd Gminy Zbrosławice
ciąg dalszy na str. 6

Dlaczego 
„Wieœæ z Gminy”!

Są jeszcze ludzie, którym chce się śpiewać i to jak...!
W niedzielę 20.01.02 r. wieszowski Proboszcz  Ks. Rudolf

Halemba gościł w swoim Kościele Parafialnym p.w. Trójcy
Przenajświętrzej wszystkich entuzjastów muzyki chóralnej.

Organizatorem Gminnego Koncertu Kolęd i Pastorałek
był Urząd Gminy w Zbrosławicach.

ciąg dalszy na str. 3

Zim¹ te¿ bywaZim¹ te¿ bywa
ciep³o ... !ciep³o ... !

Na początku roku we wszystkich OSP
odbywać się będą zebrania sprawozdawcze,
na które serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców. Jest to okazja by zapoznać się
z tym, co działo się u strażaków, z ich sukce-
sami i porażkami. Być może zachęci to nie-
których do wstąpienia w ich szeregi.

W dniu 15.12.2001 w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Kamieńcu strażacy rozegra-
li pierwszy turniej o Puchar Wójta Gminy
Zbrosławice w piłce siatkowej.

Wystartowało 8 drużyn strażackich: Ka-
mieńca, Księżego Lasu, Czekanowa, Święto-
szowic, Łubia, Szałszy, Wieszowej i Zbrosła-
wic. W finale zespół OSP Kamieniec wygrał z
OSP Zbrosławice, a trzecie miejsce przypadło
OSP Księży Las.             

ciąg dalszy na str. 3

Z ¿ycia stra¿aków

Kalendarz gminny:
l 23 kwiecień - sesja Rady Gminy - ocena wyko-

nania budżetu.

By te Święta WBy te Święta Wielkanocneielkanocne
szczęśliwe były i by radośćszczęśliwe były i by radość
w każdym domu zagościław każdym domu zagościła

życzą życzą 
Zarząd i Rada Zarząd i Rada 

Gminy ZbrGminy Zbrosławiceosławice



Z prac Zarz¹du Gminy
• W związku z nadzwyczajnymi opadami śniegu Za-

rząd odwołał zajęcia w szkołach     w dniach od 02
stycznia do 04 stycznia. Uchwałę podjęto aby unik-
nąć zagrożenia dla zdrowia i życia uczniów w dro-
dze do szkoły i drodze powrotnej. O odpracowaniu
odwołanych zajęć zadecydują dyrektorzy szkół.

• Zarząd dokonał zmian w projekcie Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Zbrosławice polegających na po-
większeniu:

a/ obszarów pod zabudowę w sołectwie Kamieniec o
teren znajdujący się na  wysokości Szkoły,

b/  obszaru pod zabudowę usługową w Szałszy – w
linii drogi krajowej,

c/  obszaru pod zabudowę w sołectwie Jaśkowice.  
Uwzględniono również drogę dojazdową do sołec-

twa Przezchlebie. 
Negatywnie natomiast rozpatrzono propozycję prze-

znaczenia pod zabudowę obszarów przy drodze łą-
czącej Zbrosławice z Wieszową.

Zarząd uznał, iż miejscowości nie powinny się łą-
czyć zabudową.

• Zarząd przystąpił do wdrożenia Regionalnego Sys-
temu Zarządzania Środowiskiem dla Powiatu Tar-
nogórskiego.

• Przy ulicy Słonecznej i Spokojnej z inicjatywy i na
koszt właścicieli położonych tam nieruchomości
powstanie 5 punktów świetlnych. Zarząd pokryje
koszty eksploatacji oświetlenia.

• Od 1 stycznia bezpańskie zwierzęta będą wyłapy-
wane przez „ZAMEX” z Miasteczka Śląskiego. Fir-
ma będzie podejmowała działania na wniosek
Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej oraz sołtysów.

• Od 1 stycznia bezpańskie zwierzęta będą przekazy-
wane do Schroniska dla Zwierząt Anna Czempik w
Miedarach przy ul. 1 Maja.

• Zarząd udzielił dotacji Stacji Caritas w Zbrosławi-
cach na świadczenia bezpłatnych usług lekarskich,
opiekuńczych i rehabilitacyjnych na rzecz miesz-
kańców naszej gminy w kwocie 88.500zł.

• Oddał w użyczenie nieruchomość gruntową o po-
wierzchni 868 m.kw. położoną
w Wilkowicach przy ul. Zwycięstwa, Radzie Sołec-

kiej w Wilkowicach 
z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci.

• Oddał w użyczenie na okres 3 lat budynek położo-
ny w Szałszy przy ul. Wiejskiej 13, Stowarzyszeniu
Ochotnicza Straż Pożarna w Szałszy z przeznacze-
niem na cele    statutowe.

• Rozpoczęto prace nad gminnymi projektami pla-
nów:

a/ zaopatrzenia w ciepło , paliwa gazowe i ener-
gię elektryczną ,

b/ gospodarki odpadami ,
c/ ochrony środowiska

Z prac Rady Gminy
• 28.12.2001r. – sesja Rady Gminy. Głównym tematem

były: przekształcanie gruntów rolnych pod budow-
nictwo i budżet 2002. Mimo wcześniejszych zapo-
wiedzi w prasie lokalnej – frekwencja zainteresowa-
nych (mieszkańcy, inwestorzy) była niewielka. Za-
proszony gość – Prezydent Gliwic – Zygmunt Fran-
kiewicz, przekazywał swoje doświadczenia w oma-
wianej problematyce. Stwierdził, że Gmina Gliwice
nie dokonuje przekształceń na wyrost, lecz pod
konkretne przedsięwzięcie („rekordem świata” na-
zwał 6 miesięcy, które upłynęły od porozumienia z
„Oplem” do momentu przekształcenia terenów bę-
dących własnością gminy). Nie zna też przypadku,
by ktokolwiek zmusił gminę do wykonania infra-
struktury przekształconych terenów.

W przypadku budżetu na 2002r. ostro dyskutowano
dwa wnioski Komisji Rewizyjnej. Jeden dotyczył
zmniejszenia wydatków na wyłapywanie i utrzy-
manie bezpańskich psów (zaakceptowany przez
radnych), drugi zmniejszenia dotacji na OSP (nie za-
akceptowany). Budżet na 2002 rok został przyjęty
(patrz art. „Budżet 2002”).

• 04.01.2002 - posiedzenie Komitetu Sterującego Reali-
zacją Strategii Gminy Zbrosławice, zakończone na-
stępującymi wnioskami:

1. Urząd Gminy opracuje projekt uchwały szczegóło-
wo określającej prawa i obowiązki podmiotów reali-
zujących inwestycje budowlane w Gminie Zbrosła-
wice, uwzględniając maksymalną wysokość środ-
ków gminnych przeznaczonych na budowę infra-
struktury (drogi, wodociągi i kanalizacja, sieć ener-
getyczna itp.) na 50 %. Uchwała przed podjęciem
zostanie przedstawiona do zaopiniowania Komisji
Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Rozwoju i
Promocji.

2. Urząd Gminy powoła trzy zespoły robocze, które
wykonają plany:

- Plan gospodarki gruntami , plan inwestycyjny, plan
oświaty i plan energetyczny

- Plan ochrony środowiska, plan gospodarki odpada-
mi i plan gospodarki wodno-ściekowej

- Plan działań na wypadek klęsk żywiołowych i plan
organizacji ruchu drogowego

• 23.01 -  posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spor-
tu, Zdrowia i Opieki Społecznej, na którym przyjęto
plan pracy na 2002 rok. Zwrócono się do Zarządu o:

1. Przedstawienie gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Opracowanie zasad używania herbów gminy i so-
łectw.

3. Poszukiwanie osoby chętnej do prowadzenia Kroni-
ki Gminy Zbrosławice.

4. Łatwiejszy dostęp dzieci szkolnych do poradni psy-
chologiczno – pedagogicznej.

• 25.01 - posiedzenie Komisji Rolnictwa. Opracowano
plan pracy komisji na I półrocze 2002.

• 25.01 - posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej.
Omówiono działalność w 2001r. i uchwalono plan
pracy na I półrocze 2002r.

• 30.01, 21.02 – posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
• 15.02 - posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej,

na którym dokonano analizy propozycji Rad Sołec-
kich dotyczących zadań rzeczowych i opracowano
plan zadań do realizacji w bieżącym roku.

• 20.02 - na tym posiedzeniu Komisji Kultury, Oświa-
ty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej dokonano
oceny działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i
Gminnej Komisji d.s. rozwiązywania problemów al-
koholowych i planów na 2002r.

• 22.02 - spotkanie Komisji Rolnictwa z posłem na
Sejm RP Stanisławem Duliasem. Głównym tematem
spotkania były problemy ze sprzedażą gruntów
przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa.

• 22.02 -  Komisji Rozwoju i Promocji z redaktorem
Adamem Misztą. Komisja odrzuciła ofertę autono-
micznej wkładki w prywatnym czasopiśmie i podję-
ła wniosek obligujący Zarząd do wydawania gazety
gminnej p.t. „Wieść z Gminy”. Na posiedzeniu
opracowano również plan pracy komisji w bieżą-
cym roku.
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Jest rzeczą powszechnie
znaną, że młodość równa
się wiek przekory, a co nie-
dozwolone kusi bardziej
niż zwykle. Dzieci i mło-
dzież próbują w tajemnicy
przed dorosłymi zaciągać
się papierosowym dym-
kiem, wzbudzając respekt
wśród bardziej bojaźliwych
kolegów. Zwykle próby
kończą się kaszlem, dolegli-
wościami żołądkowymi i
ciekawość mija. Zostaje jed-
nak pewien procent
uczniów, którzy w wieku
nastu lat stają się nałogowy-
mi palaczami. To oni – na
przerwach – nie odpoczy-
wają, nie grają w piłkę oni
szukają ustronnego miejsca,
by zapalić papierosa. 

Nie boją się, że zostaną
przyłapani  przez nauczy-
ciela, bo co on im może zro-
bić? Obniżyć ocenę ze spra-
wowania? Dla niektórych to
żadna kara.

Rodzice często nie widzą
problemu, albo problem ba-
gatelizują: „on w domu nie
pali” – są rodzice, którzy tak
twierdzą na wywiadów-
kach. Czasem można odno-
sić wrażenie, że to szkoła
uczy palić, więc jest to spra-
wa, którą powinna zająć się
szkoła. Inni nie wierzą na-
uczycielom – „niemożliwe,
żeby moje dziecko paliło” –
nie widzą, że ma żółte palce
a ubranie przesiąknięte dy-
mem. Poznajemy również
rodziców, którzy cieszą się,
że dziecko w ten sposób do-
rośleje – „no wie pani on ma
16 lat”- czyżby szkodliwość
nałogu była mało ważna?

Kolejne pytanie jakie na-
leży sobie zadać brzmi:
skąd młodzi ludzie mają pa-
pierosy? Odpowiedzi
udzielają mi chętnie sami
palacze w bezpośrednich
rozmowach. Wyśmiewając
przy okazji moją naiwność
oni zadają mi pytanie; „kto
twierdzi, że nieletniemu nie
sprzedaje się papierosów?”
Podobno nawet w naszych
Zbrosławicach, gdzie wszy-
scy się przecież znają - wie-
dzą, czyje dziecko w jakim
jest wieku, nie ma problemu
by „uszczęśliwić dziecko”
papieroskiem.

Cecylia Mikulska  

Czy
tylko

sprawa
szko³y?
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Koniec starego i początek nowe-
go roku to ostry atak zimy. Obfite
opady śniegu, a przede wszystkim
zawieje i zamiecie spowodowały, że
nasze drogi zostały zasypane.

Brak przejezdności dróg lokal-
nych, a głównie powiatowych spo-
wodował, że w okresie świątecz-
nym i noworocznym mieliśmy kło-
poty z dostaniem się do pracy, po
chleb, do lekarza, do szkół (zostały
zamknięte od 02.01 do 04.01.2002),
jednak dzięki ofiarności ludzi, któ-
rzy walczyli ze skutkami tego kata-
klizmu, w ciągu 48 godzin zostały
one pokonane. Utrudnienie poru-
szania się pojazdami, czy pieszo są
do dziś, ale nie ma przeszkód nie do
pokonania.

Mimo, że zima dokuczała nam
już od początku grudnia, to sytuacja
krytyczna nastąpiła w nocy z 20 na
21 grudnia i od tej pory działalność
rozpoczął sztab antykryzysowy,
który kierował całą akcją z siedziby
ZGKiM w Zbrosławicach. Tej nocy o
godzinie 210 jako szef sztabu podją-
łem decyzję o skierowaniu sprzętu
będącego w naszej dyspozycji na
drogi powiatowe, które przysypy-
wane śniegiem stały się nieprze-
jezdne.

W okresie kryzysowym na tere-
nie naszej Gminy przez całą dobę
pracowało 8 pługów ciągnikowych,
spychacz gąsienicowy, 4 spycharko-
-ładowarki i 4 ładowarki typu „Fa-
droma”. Największe podziękowa-
nie należy się „bezimiennym” - ope-
ratorom tego sprzętu, którzy bez

wytchnienia pomimo świąt ciężko
pracowali. W tym miejscu jako szef
sztabu jeszcze raz z całego serca
dziękuję.

Chciałbym również podzięko-
wać właścicielom sprzętu, którzy
użyczyli swych maszyn do tej akcji.

Sprzęt PP Henryka Lisa (częściowo
nieodpłatnie przy odśnieżaniu ulic
Wieszowy), Janusza Waloszczyka z
Miedar i Andrzeja Alamody z Żer-

nik pracował głównie na drogach
gminy, zaś PP Zbigniewa Klimowi-
cza z Księżego Lasu i Józefa Piguły
z Wieszowy na zlecenie Zarządu
Dróg Powiatowych.

Wiem, że mimo tak ofiarnej pra-
cy ludzi i sprzętu, zima mocno dała

nam w kość i za te utrudnienia
wszystkich zagniewanych przepra-
szam. Myślę jednak, że gdy popa-
trzymy na te zwały śniegu, które

świadczą o tym jak ciężka to była
praca, to ze zrozumieniem ocenimy
tą sytuację.

Zima jeszcze trwa więc musimy
stale czuwać. Dysponujemy odpo-
wiednią ilością sprzętu i na drogach
lokalnych poradzimy sobie z każdą
nawałnicą.

Gorzej wygląda sprawa z droga-
mi powiatowymi, za które jako
Gmina nie odpowiadamy, ale gdy
zostaną zasypane, to nasz sprzęt nie
dojedzie do dróg gminnych.

Zapewniam Mieszkańców, że zi-
ma nas nie zaskoczyła i nie zasko-
czy, ale nie wszystko leży w naszej
kompetencji.

Jeszcze raz proszę o wyrozumia-
łość, przy anomaliach pogodowych
nie zawsze w porę i zgodne z Pań-
stwa oczekiwaniami odbywa się od-
śnieżanie ale zapewniam, że o każ-
dym pamiętamy i każdemu nieść
będziemy pomoc.

Chciałbym również gorąco po-
dziękować tym osobom, które za-
opiekowały się kierowcami, którzy
ugrzęźli w zaspach, za okazaną
szczerą ludzką dobroć. Tym, którzy
dostarczali żywność do odciętych
miejscowości, za poniesiony trud i
wysiłek równie serdecznie dziękuję.

Nie wymieniam tych osób z
imienia, gdyż mógłbym kogoś po-
minąć. Mógłby również ktoś pomy-
śleć, że niesiono pomoc nie z po-
trzeby serca, lecz dla splendoru.

Szef Sztabu Antykryzysowego
Z-ca Wójta Paweł Kowolik

WWalka z zim¹alka z zim¹

Całe Przezchlebie ogar-
nęła wielka euforia na
wieść okolejnym zwycię-
stwie Michała Janika. Tym
razem zawodnik ULKS
„Karlik” Przezchlebie wy-
biegał złoty medal i tytuł
Mistrza Polski. Zawody w
ramach XIII Olimpiady
Młodzieży odbywały się w
dniach 27 luty do 1 marca
br. W Zakopanem i tam
właśnie na dystansie 10
km stylem dowolnym zdo-
był zasłużone i upragnio-
ne złoto. Gratulując Mi-
chałowi, dziękujemy jego
rodzicom za wsparcie i
wychowanie, Urzędowi
Gminy Zbrosławice za po-
moc finansową oraz na-
uczycielom i wychowaw-
com Szkoły Podstawowej
w Przezchlebiu za wyro-
zumiałość i umożliwienie
treningów.

Pozostali zawodnicy,
naśladując sukcesy swoje-
go kolegi, osiągali w tym
sezonie również bardzo
wysokie wyniki sportowe.
Na szczególną uwagę za-
sługuje II miejsce dziew-
cząt SP Przezchlebie w

składzie: Natalia Kałuża,
Dorota Aplik, Marta Sko-
ludek oraz V miejsce
dziewcząt Gimnazjum z
Kamieńca w składzie: Iwo-
na Bielesz, Małgorzata
Brzoza, Karolina Krupa w
Wojewódzkich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w
Narciarstwie Klasycznym.
W ramach tych Igrzysk
chłopcy z Przezchlebia:
Robert Wyleżoł, Marek
Kozioł, Krzysztof Ciasto,
Marek Cieślik wywalczyli
wśród szkół podstawo-
wych województwa ślą-
skiego VIII miejsce, a gim-
nazjaliści z Kamieńca:
Grzegorz Dragon, Dawid

Dragon, Sebastian Bura-
nowski i Damian Kraw-
czyk – VII miejsce.
Życząc narciarzom

„Karlika” wielu sukcesów
osiąganych w prestiżo-
wych zawodach sporto-
wych, pozostajemy ze
sportowym pozdrowie-
niem.

Zarząd ULKS „Karlik”
Przezchlebie

Na zdjęciu najmłodsi
zawodnicy „Karlika” z Ja-
nuszem Krężelokiem –
dziewiątym zawodnikiem
tegorocznej Olimpiady w
alt Lake City.

Micha³ mistrzem Polski !!!

5.03.2002 do Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu
przybył niezwykły gość. Był nim Ksiądz Biskup Jan Wie-
czorek. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie w wielkim
napięciu czekali na jego przybycie. Przyczyną tych nie-
codziennych o dwiedzin była wizytacja parafii Ziemięci-
ce. Po oficjalnym przywitaniu ks. Biskupa przez dyrek-
tora szkoły, głos oddano dzieciom. Uczniowie poprzez
słowa wierszy i piosenek wyrazili swoją radość z Jego
obecności. Przedstawili dzieje szkoły na przestrzeni lat,
a także podzielili się informacjami o codziennym funk-
cjonowaniu społeczności uczniowskiej. Miłym akcentem
było śpiewanie ks. Biskupa z zespołem „Karolinka”, do
którego przyłączyli się pozostali uczniowie i nauczycie-
le. Na długo w naszej pamięci pozostaną słowa refrenu
piosenki zainicjowanej przez ks. Biskupa:

„cudowne okulary poprawią serca wzrok, cudowne okulary
za jeden grosz, inaczej spojrzysz na życie i na los, gdy takie
okulary założysz na nos”.

Ważnym momentem, który przejdzie do historii szko-
ły był pamiątkowy wpis dostojnego gościa do kroniki
dziejów i sukcesów uczniów. Z pewnością uświetni jej
karty na wiele lat.

Niecodzienna wizyta
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Gminna Biblioteka Publiczna w
Zbrosławicach zaprasza do swoich placówek

usytuowanych w ośmiu sołectwach naszej
gminy wg niżej wymienionego

harmonogramu

BIBLIOTEKI CZYNNE
Zbrosławice Poniedziałek 10.00 - 17.00

Wtorek 9.00 - 17.00
Środa 10.00 - 17.00
Piątek 10.00 - 17.00

Miedary Poniedziałek 14.30 - 18.30
Środa 14.30 - 18.30
Czwartek 13.00 - 17.00
Piątek          8.30 - 12.30

Wieszowa Poniedziałek 15.00 - 19.00
Wtorek 15.00 - 19.00
Środa 15.00 - 19.00
Piątek 15.00 - 19.00

Kamieniec Poniedziałek 14.00 - 18.00
Wtorek 14.00 - 18.00
Środa 14.00 - 18.00
Czwartek 14.00 - 18.00

Łubie Wtorek 13.00 - 18.00
Czwartek 13.00 - 18.00
Piątek 10.00 - 16.00

Ziemięcice Poniedziałek     10.45 - 16.45
Czwartek 12.30 - 16.30
Piątek 10.45 - 16.45

Czekanów Poniedziałek 16.30 - 18.00
Środa 13.15 - 16.45
Czwartek 15.00 - 18.00

Ptakowice Poniedziałek 14.00 - 18.00
Środa 14.00 - 18.00
Piątek 14.00 - 18.00

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Zbrosławicach
zaprasza dzieci do wspól-
nego spędzania czasu w
czytelni biblioteki (dawna
świetlica).

Czytelnia czynna jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 15.00 do
19.00 z wyjątkiem środy
od 16.00 do 20.00.

Na rozmowy o filmie i
nie tylko zapraszamy w
każdy wtorek o godzinie
16.00 w ramach “Dysku-
syjnego Klub u Filmowe-
go”.

Środa zarezerwowana
jest dla młodych artystów,
którzy o godzinie 17.15
rozpoczynają zajęcia “Kół-
ka plastycznego”. Po zi-
mowo - świątecznych ak-
centach nadszedł czas na
naukę rysunku. Co tym ra-
zem wymyśli prowadząca
zajęcia Pani Betyna Hem -
okaże się na najbliższych
zajęciach.

Czwartkowe popołu-
dnia to czas urzędowania

sołtysa Pana Gotfryda Ho-
rzeli,

do którego jak zwykle
mieszkańcy mogą zwracać
się z nurtującymi ich pro-
blemami. Pan sołtys urzę-
duje również we wtorki od
10.00 do 12.00.

Na “Aerobik” zaprasza-
my w każdy piątek na go-
dzinę 17.00 - wystarczy
“mały kocyk”, dobre chęci
i trochę muzyki, a Pani Ka-
sia Czubasiewicz postara
się by czas spędzić mile i z
pożytkiem dla ciała i du-
cha.

Mamy również nadzie-
ję, że głośne czytanie ba-
jek, które rozpocznie
uczeń klasy V - Adrian
Morawiecki, na stałe zago-
ści w naszej czytelni. Być
może uda nam się namó-
wić do głośnego czytania
bajek przedstawicieli na-
szych władz, którzy w ten
sposób choć na chwilę ze-
chcą przenieść się w świat
dzieciństwa i baśni.

Marzec jest pomyślny dla uczniów obu zbrosławickich szkół. Uczestnictwo w róż-
norodnych konkursach pokazuje, że mamy wielu uczniów, którzy czas nauki dobrze
wykorzystują budując swoją przyszłość, zapewniając sobie lepszy start. Kochani, bar-
dzo cieszymy się z Waszych osiągnięć. Gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów.

Przybliżmy zimowo-wiosenne laury naszych podopiecznych:
Gimnazjum:
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 
– historia – opiekun Halina Jarosz

do 2. etapu rejonowego zakwalifikowali się: Anna Morawiecka i Mariusz Augustynowicz
do 3. etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Mariusz Augustynowicz
- język polski – opiekun Maria Komędera

do 2. etapu rejonowego zakwalifikował się: Daniel Kamiński.
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zobacz Europo co mamy najlepszego” z ponad stu
prac wybrano prace uczniów pracujących pod wrażliwym okiem Beaty Wagi przy-

znając im 3. miejsce.
VI Ogólnopolski Konkurs na Pracę Literacką dla Uczniów Szkół Podstawowych 

i Gimnazjów
– opiekun Maria Komędera
wyróżnienie otrzymała Anna Morawiecka.

Szkoła Podstawowa:
V Ogólnopolski Konkurs na Baśń dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
– opiekun Beata Ibrom
wyróżnienie otrzymała Karolina Łątka
Drugi Międzygminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Brynek 2002 
– opiekun Beata Ibrom
3. miejsce zajęła Oliwia Segiet
XIV Rejonowy Konkurs Recytatorski Młodzieży Szkół Podstawowych  i Gimnazjów
- etap powiatowy – opiekun Beata Ibrom
Nagroda Wójta Gminy dla Oliwii Segiet
Teraz wychowawczynie klas 1-3 Barbara Ochman, Teresa Ciukaj i Iwona Ochman

przygotowują - wytypowaną w eliminacjach wewnętrznych - silną drużynę do Gmin-
nego Konkursu Recytatorskiego „Przyroda w Poezji”. Oczywiście trzymamy kciuki i
wierzymy, że Betina Ziaja, Krzysiu Sterna i Ela Skrzypczyk przywiozą 
z Kamieńca nagrody, czego im z całego serca życzymy.

Barbara Szyszko

Cieszymy siê z sukcesów
naszych uczniów

Tym były przesycone
obie Zbrosławickie szkoły
w dniu 8 marca.

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. T. Kościusz-
ki pod opieką Joanny
Mrowiec i Beaty Wagi
przygotowali przesympa-
tyczną inscenizację.
Chłopcy recytacjami pod-
kreślali, ile w ich życiu
znaczą mamy, siostry, ko-
leżanki. Dziewczęta pięk-
nymi strojami uprzytom-
niły wszystkim obecnym,
jakie zawody wykonują
aktualnie panie. Były
kwiaty i życzenia od dy-
rektora gimnazjum, 100
lat wykonane na waltorni
oraz upominki. Chłopcy
wszystkim paniom poda-
rowali przestrzenne laur-
ki a koleżanki częstowali
cukierkami. 

Mężczyźni z gimnazjum
upoważnili swojego dyrek-
tora Mariana Szukalskiego
aby na ręce pani dyrektor
Urszuli Gierszewskiej prze-
kazał serdeczne życzenia
wszystkim paniom pracują-
cym w szkole oraz uczącym
się w niej. Zaproszoną pa-
nią wójt Teresę Korab po-
proszono o przyjęcie sym-
bolicznej wiązanki dla
wszystkich pań zamieszku-
jących Gminę Zbrosławice.
Zaproszoną przewodniczą-
cą Rady Rodziców panią
Agnieszkę Mekę proszono
o przekazanie serdeczności
mamom pracującym w na-
szej radzie. Zaświadczam,
że dyrektor w pełni wywią-
zał się z powierzonego mu
zadania.

Wszystkie serdeczności
ozdobił występ kółka te-
atralnego prowadzonego

przez Agnieszkę Bilińską a
teraz, podczas jej nieobec-
ności,  wspieranego do-
świadczeniem Joanny Mro-
wiec i Marii Komędery.
Purpurowo białe stroje i no-
stalgiczne strofy o miłości
stworzyły niepowtarzalny,
podniosły nastrój. 

Uroczyściej niż zazwy-
czaj wyglądało życie klaso-
wo-korytarzowe. Zarówno
młodsze jak i nastoletnie
damy obdarowane przez
kolegów kwiatami i upo-
minkami współtworzyły
aurę czegoś niepowtarzal-
nego. Było jakby ciszej, jak-
by dostojniej ale radość
emanowała z każdego za-
kątka.

To dobrze, że są okazje
do wyczarowywania takich
magicznych chwil. 

Barbara Szyszko

Nas t ró j ,  s ³ owa ,  nu ty,
kw ia ty. . .  
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Z początkiem roku we-
szła w życie ustawa o zmia-
nie ustawy o pomocy spo-
łecznej , ustawy o planowa-
niu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach do-
puszczalności przerywania
ciąży, ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, ustawy o
systemie ubezpieczeń spo-
łecznych oraz ustawy o
emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.

Wprowadziła ona wiele
istotnych zmian

� Zasiłek stały z tytułu
opieki nad dzieckiem nie-
pełnosprawnym przysługu-
je gdy dochód rodziny nie
przekracza półtora krotnego
dochodu określonego zgod-
nie z art..4 ustawy o pomocy
społecznej, a dziecko ma
orzeczoną niepełnospraw-
ność wraz ze wskazaniami
konieczności stałej lub dłu-
gotrwałej opieki lub pomo-
cy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną moż-
liwością samodzielnej egzy-
stencji oraz konieczności
stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w
procesie jego leczenia , reha-
bilitacji i edukacji.

� W przypadku zbiegu
uprawnień do zasiłku sta-
łego wyrównawczego i ren-
ty socjalnej zasiłek stały
wyrównawczy nie przysłu-
guje.

� W przypadku zbiegu
uprawnień do renty ro-
dzinnej i renty socjalnej
kwota renty socjalnej ulega
takiemu obniżeniu , aby
łączna kwota świadczeń do
wypłaty nie przekraczała
200% renty socjalnej. Kwo-
ta obniżonej renty socjalnej
nie może być niższa niż 50
zł. miesięcznie. Jeżeli kwo-
ta renty rodzinnej przekra-
cza 200% renty socjalnej ,
renta socjalna nie przysłu-
guje.

� Osobie, która utraciła
prawo do zasiłku dla bez-
robotnych, pobieranego na
podstawie przepisów o za-
trudnieniu i przeciwdziała-
niu bezrobociu, z powodu
upływu okresu jego pobie-
rania , a dochód rodziny
nie przekracza kryterium
dochodowego ustalonego
zgodnie z art. 4 ust.1 -
przysługuje gwarantowany
zasiłek okresowy, jeżeli w
dniu utraty prawa do zasił-
ku dla bezrobotnych oraz
w okresie pobierania gwa-
rantowanego zasiłku okre-

sowego samotnie wycho-
wuje co najmniej jedno
dziecko do 7 roku życia .

� Macierzyński zasiłek
okresowy przysługuje

- matce dziecka zajmują-
cej się jego wychowaniem,

- ojcu dziecka zajmujące-
mu się jego wychowaniem
w razie śmierci matki   lub
porzucenia przez nią dziec-
ka,

- w okresie pierwszych 4
miesięcy życia dziecka,

- osobie , która przyjęła
dziecko na wychowanie i
wystąpiła do sądu opiekuń-
czego o przysposobienie
dziecka,

- osobie, która przyjęła
dziecko na wychowanie w
ramach rodziny zastępczej,

- w okresie pierwszego
roku życia dziecka.

Łączny okres pobierania
zasiłków nie może przekro-
czyć 4 miesięcy , a w przy-
padku urodzenia dziecka
martwego lub jego zgonu
okresu 1 miesiąca .

� Ośrodki pomocy spo-
łecznej mogą uczestniczyć
na prawach strony w spra-
wach, w których orzekają
powiatowe zespoły .

Urszula Furtok

Istotne zmiany w pomocy spo³ecznej

Z początkiem roku weszła w życie nowa
ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

Wprowadziła ona wiele istotnych zmian
w dotychczasowych zasadach przyznawania
dodatków mieszkaniowych. Nowy zapis
umożliwia przyznawanie dodatków najem-
com oraz podnajemcom lokali mieszkalnych.

Zupełną nowością jest zapis umożliwiają-
cy przedstawicielom urzędu przeprowadze-
nia wywiadu środowiskowego, co pozwoli
na ustalenie, czy osoby ubiegające się o przy-
znanie dodatku mieszkaniowego, składające
wniosek rzeczywiście podały swój faktyczny
stan majątkowy.

Ustawodawca wprowadza: ograniczenie
wysokości przyznanego dodatku, dodatek
nie może przekroczyć 70% wydatków przy-
padających na normatywną powierzchnię
zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70%
faktycznych wydatków ponoszonych za ten
lokal, jeśli powierzchnia tego lokalu jest
mniejsza lub równa powierzchni normatyw-
nej.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkal-
nego nie może przekroczyć powierzchni
normatywnej o więcej niż 30% lub 50% pod
warunkiem, że udział powierzchni pokoi i
kuchni w powierzchni użytkowej tego loka-
lu nie przekracza 60%.

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełno-
sprawna, poruszająca się na wózku inwa-
lidzkim lub osoba niepełnosprawna, która z
powodu choroby musi przebywać w od-
dzielnym pokoju,  powierzchnię normatyw-
ną powiększa się o 15m2.

Nowe terminy składania wniosków – do-
datek mieszkaniowy przyznaje się od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
dniu złożenia wniosku.

Wszelkich informacji dotyczących dodat-
ków mieszkaniowych można uzyskać bez-
pośrednio w GOPS w Kamieńcu ul. Tarno-
górska 34 tel. 233-78-92.

Urszula Furtok

Nowe zasady przyznawania dodatków
mieszkaniowych

O G £ O S Z E N I E
Zarząd Gminy w Zbrosławicach informuje, że zostały

wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 15.02.02r. do dnia
8.03.02r. na tablicy ogłoszeń wykazy nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży tj. 
1. Sprzedaż działek budowlanych określonych nr, nr

102/30 i 103/30 k.m.8 obr. Kamieniec położonych w
Kamieńcu przy ul. Gliwickiej.

2. Sprzedaż działek budowlanych określonych nr, nr
414/112, 415/112, 416/112, 417//112 k.m. 1 dod. 2 obr.
Łubie położonych w Łubiu przy ul. Długiej.
Sprzedaż działek nastąpi w drodze przetargu ustnego

nieograniczonego.
Termin składania wniosku osobom, którym przysługuje

w myśl art.34 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości określa się
do dnia 29.03.2002r.

-to ogólnie znana rzecz. Ale nie w Kopienicy! Aura
okresu ferii zimowych nie była, niestety, łaskawa dla
uczniów. Zima bez zimy? To niesprawiedliwe!

Choć nie mog1iśmy tej niełaski przewidzieć, postano-
wiliśmy jednak zaplanować co najmniej połowę ferii ,,na
wypadek” niepogody, braku śniegu i innych nieszczęść.

Drzwi SP w Kopienicy były otwarte, co więcej  otwo-
rzyły się drzwi zamówionych autobusów, które zawio-
zły naszych spragnionych atrakcji feriowiczów do MUL-
TIKINA i do AQUA PARKU. W pozostałe dni odbywały
się w szkole kilkugodzinne zajęcia, które zapewniły
dzieciom relaks, rozrywkę i sportowe ,,wyżycie się”.

Były więc siatkówka, tańce, aerobik, szaleństwo wy-
obraźni plastycznej, tenis stołowy z nagrodami oraz in-
ne rozrywki pt. ,,Dla każdego coś miłego”

Wielu uczniów zgodnie z tradycją naszej szkoły przy-
szło tu tylko po to, by zapytać szczerze: ,,Proszę pani,
czy jest coś ciekawego do roboty ? - i znalazło się, jak
zwykle  ku uciesze pytającego.

Ferie, ferie i po feriach. Minęły szybko, ale u nas w
Kopienicy nie żałowaliśmy tego tempa: ,,Wszystko, co
dobre, to się szybko kończy”...

,,W czasie deszczu
dzieci siê nudz¹”…

W sytuacjach awaryjnych:
1. Dyrektor Józef Burda                -  0 600 291 009
2. Z-ca dyr. Agnieszka Meka        -  0 600 381 814
3. Sp. ds. tech. Krzysztof Sosada  -  0 600 916 180

Oddział wodociągowy: -  0 604 460 641
-  0 604 465 511
-  0 604 838 278

Schronisko dla zwierząt: -  0 603 476 642
Rakarz: -  0 608 021 852

Telefony służbowe (dzisiaj ZGK i M): W godz. 7.00 – 15.00:   233-70-74,  wodociągi  233-70-92
po 15.00 informacji udziela automatyczna sekretarka.
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Problematyka ochrony
najbliższego środowiska
przyrodniczego powinna
być dla każdego człowieka
priorytetowym zadaniem.
Uwrażliwienie na piękno
przyrody oraz pogłębienie
zachowań proekologicz-
nych wśród uczniów klas
nauczania zintegrowanego
było celem Konkursu Wie-
dzy Przyrodniczej w Szko-
le Podstawowej w Czeka-
nowie zorganizowanego w
dniu 22.01.2002 r.

Uczniowie klas I-III ry-
walizowali w pięciu gru-
pach . Grupy te były zróż-
nicowane wiekowo, tzn. w

każdej grupie uczestnikiem
był uczeń klasy I, II i III .
Tematyka konkursu kon-
centrowała się m.in. wokół
zbierania i wykorzystywa-
nia surowców wtórnych.

Impreza rozpoczęła się
teatrzykiem satyryczno -
ekologicznym przygoto-
wanym przez członków
Koła Przyrodniczego.
Uczniowie starszych klas
czynnie włączyli się do
konkursu uczestnicząc w
drugim jego etapie. Istotą
tej rywalizacji było wyko-
nanie dowolnej pracy pro-
ekologicznej zgodnie z ha-
słem:

„Zanim wyrzucisz
śmieci może cię oświeci i
wykorzystasz je ponow-
nie”.

To szkolne spotkanie
zaszczycili swoją obecno-
ścią z-ca wójta gminy
Zbrosławice Paweł Kowo-
lik, radny Wiesław Ol-
szewski oraz rodzice
uczniów naszej szkoły. Ze
szczególną radością środo-
wisko szkolne przyjęło
fakt podarowania przez
pana wójta obiecanego
wcześniej zestawu kom-
puterowego do niedawno
otwartej pracowni kompu-
terowej.

Przygotowaniem uczniów
klas I-III do tegoż konkursu
zajęły się oczywiście wy-
chowawczynie - Małgorza-
ta Sobota, Beata Kaczmar-
czyk i Renata Łozińska ,na-
tomiast organizacją całości
szkolnego współzawodnic-
twa - nauczycielka przyro-
dy Katarzyna Kuczora.
Uczestnicy nie kryli swego
zadowolenia i rywalizację
konkursową uznali za cie-
kawą przygodę.

Wśród klas I-III pierw-
sze miejsce zajęła grupa w
składzie: Iwona Cichorow-
ska, Michał Mann, Damian
Penkala, drugie miejsce:

Kamil John, Monika Piecz-
ka,  Natalia Czmok,  trze-
cie: Piotr Styczeń, Michał
Rutkowski ,Mateusz Kulik.

W drugim etapie zma-
gań wśród klas IV-VI
pierwsze miejsce zajął Łu-
kasz Krupa, drugie Joanna
Kalus, trzecie Daniel Mar-
tis.

Należy mieć nadzieję, że
inicjowanie nauczania wła-
ściwych postaw od naj-
młodszych lat przyczyni
się do utworzenia przyja-
znego ludziom środowiska
naturalnego.

Katarzyna Kuczora

KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZEJ 

Dlaczego „Wieœæ z Gminy”!
ciąg dalszy ze str. 1
W pierwszej połowie stycznia zo-

staliśmy zaskoczeni wydaniem cza-
sopisma „Wieść Zbrosławicka”. Nie
tyle samym faktem, gdyż w świetle
zbliżających się wyborów było to do
przewidzenia, ale formą. Zwykle
każdy wydawca dąży do zachowa-
nia odrębności, by już na pierwszy
rzut oka można było odróżnić jego
produkt od innych. Tutaj dołożono
wszelkich starań, by przypominać
„Wieść Gminną”. Dyskutować moż-
na długo nad tym, kto jest właścicie-
lem makiety, czyli wizerunku gazety
– gmina przecież płaciła za redakcję
w odpowiedniej formie. Tytuł rów-
nież zostałby „przyswojony”, gdyby
nie został zastrzeżony przez inną
gminę. Pana Adam Miszta bowiem
złożył wniosek o rejestrację tego ty-
tułu dla swojej firmy, będąc jeszcze
w trakcie trwania umowy z gminą i
nie powiadamiając jej o tym. Na po-
siedzeniu Komisji Rozwoju i Promo-
cji oświadczył, że zrobił to
11.12.2001r. Z akt Sądu Okręgowego
w Gliwicach wynika jednak, że zro-
bił to już miesiąc wcześniej. Wie-
dział więc, że dwa ostatnie „Wieści
gminnej” były wydawane niezgod-
nie z prawem. Nie powiadomił ani
gminy, ani prokuratora. Zatrudnia-
jąc profesjonalistę wierzyliśmy, że
dla gminy i za nią dopełni wszelkich
formalności związanych z prawem
prasowym.

Mistyfikacja wypadła znakomi-
cie. Skoro nabrały się osoby blisko
związane z urzędem, to tym bar-
dziej pozostali. Chcemy podkreślić,
że „Wieść Zbrosławicka” jest gaze-
tą prywatną - nie jest wydawana
przez Radę i Zarząd Gminy Zbro-
sławice.

Z drugiej strony, zaistniała sytu-
acja powinna oczyścić niezdrową at-
mosferę, jaka się wytworzyła wokół
gazety. Niejasność finansowania do-
prowadzała do paradoksalnych sy-
tuacji. Wielokrotnie słyszeliśmy, że
dzięki finansowemu wsparciu Sto-

warzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Zbrosławice gazeta ukazuje
się w zwiększonej o 4 strony objęto-
ści. To fakt, że umowa z gminą zobo-
wiązywała firmę „Adam Press” do

„opracowania, przygotowania i na-
pisania tekstów dziennikarskich …
o objętości minimum 4 stron” (tutaj
można jeszcze polemizować czy
zdjęcia są tekstem dziennikarskim
?). Innym faktem jest też, że wpływy
z reklam i słynnych już  tekstów
sponsorowanych („państwo nie bę-
dziecie czytali sponsorowanych ar-

tykułów” – A. Miszta), stanowiły
dodatkowy dochód firmy „Adam
Press” – nie gminy!

Osobną sprawą jest koszt samego
druku gazety i jej nakładu, który

wynosił nie 2400 egz. jak podają nie-
które źródła, lecz 2000 (co mogą po-
twierdzić pracownicy urzędu). Fir-
ma „Top-Pol”, która do tej pory dru-
kowała „Wieść”, zobowiązała się
drukować ją za te same pieniądze w
2002 roku (oczywiście przy zacho-
waniu tych samych warunków co
do tej pory: nakład 2000 egz., obję-

tość 8 str., kolory, …). Czy ktokol-
wiek uwierzy, że ceny  w tym roku
spadły o kilkadziesiąt procent?
Wniosek jest oczywisty. Gmina pła-
ciła za druk 8 stron (tylko jedno
wydanie liczyło 12 str.) i to właśnie
ona finansowała druk reklam i tek-
stów sponsorowanych, chociaż
„Adam Press” zobowiązał się do
pokrywania kosztu druku dodat-
kowych stron, przeznaczonych na
reklamy.

I gdzie tu tak szeroko rozdmuchi-
wany sponsoring?

Na ironię zakrawa fakt zwrócenia
się  Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Gminy Zbrosławice do Zarzą-
du Gminy o włączenie się gminy w
finansowanie „Wieści Zbrosławic-
kiej”  dopiero po jej ukazaniu. Prze-
cież można to było zrobić już dwa
miesiące wcześniej, z chwilą podję-
cia zamierzenia. Zaskoczenie i meto-
da faktów dokonanych są jednak
„chlebem powszednim” współcze-
snej polityki. Przerabiamy to dość
często.

Dyskusyjna była również oferta fi-
nansowa w wys. 1500zł+VAT=1830zł
(obniżona już po decyzji Zarządu do
1000zł+VAT=1220zł) za 2-stronico-
wą, autonomiczną wkładkę w „Wie-
ści Zbrosławickiej”. Przypominamy,
że zamierzamy w cenie ok. 1200zł
wydawać 4-stronicowe czasopismo
w nakładzie 2000egz..

Pozostaje zadać sobie pytanie,
czy w gminie muszą się ukazywać
dwa pisma? Kontynuujemy wyda-
wanie gazety gminnej. Ma ona mieć
charakter informacyjny. Każdemu,
kogo na to stać, wolno wydawać
swoje pismo. Zasadniczo może w
nim pisać co mu się podoba. Jeśli za-
chowane zostaną pewne zasady –
istnienie dwóch pism może być tyl-
ko korzystne dla mieszkańców.  Ży-
czymy wszystkim i sobie, by tak się
stało.

Rada i Zarząd 
Gminy Zbrosławice
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Sza³sza
Teren Księstwa Bytomskiego należał do dwóch diecezji:

krakowskiej i wrocławskiej. Tu najstarsze parafie powstały
w ośrodkach grodowych w Bytomiu, Toszku oraz w Koźlu,
Gliwicach  i Siewierzu. Tym najstarszym kościołom grodo-
wym podlegały  kościoły wiejskie.

Pierwsze kościoły wiejskie zaczęły powstawać już w XII
wieku,  a ich liczba znacznie wzrosła w następnym stuleciu,
bowiem rozwój  sieci parafialnych uzależniony był znacz-
nie od sytuacji osadniczej. Akcja podporządkowania istnie-
jących kościołów władzy biskupiej  skłaniała do tworzenia
archidiakonatów i dekanatów terytorialnych.

Księstwo Bytomskie, w części należące do diecezji wro-
cławskiej,  wchodziło do archidiakonatu opolskiego. Jedno-
cześnie doszło do  podziału archidiakonów na dekanaty. Na
podstawie materiałów  źródłowych wiadomo, iż pod ko-
niec XIII w. istniał już dekanat  gliwicki. W wykazie wsi na-
leżących do dekanatu gliwickiego ok. roku 1290 znajduje
się parafia NM Panny w Szałszy.

Właścicielem Szałszy był Mikołaj Bor, który występuje
jako  świadek na dokumencie Kazimierza, księcia oświę-
cimskiego, Gliwice  14 marca 1425 roku. Następnie Nico-
laus de Schalsch również  widnieje na dokumencie jako
świadek Przemysława, księcia  oświęcimskiego, Toszek 2
września 1438 r. Na późniejszym  dokumencie, Toszek 26
kwietnia 1472 r. występuje rycerz Jan  Solsche.

Do dnia dzisiejszego znajduje się w Szałszy stary drew-
niany  kościół, a w jego sąsiedztwie pałac neogotycki z 1877
r. zbudowany  przez Wiktora von Groelinga, na przyzie-
miach pałacu Zameckiego  z 1781 r., piętrowy, dwie wieże,
ryzality i wykusze zwieńczone  krenelażem.

Po 1945 roku majątek wraz z zamkiem należał do PGR-
-u,  zamek zaś był budynkiem mieszkalnym. Obecnie za-
mek jest  własnością prywatną.

Brygida Zdunek

Uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/389/01 z
dnia 28 grudnia 2001r. na  sesji został przyjęty
budżet na rok 2002.

Dochody budżetu Gminy to kwota
19.264.328,- zł, a wydatki wynoszą  kwotę
20.004.328.- zł i są wyższe od dochodów o
740.000.— zł., co  stanowi deficyt gminy..

Gmina w tym roku będzie spłacać pożyczkę
z WFOŚ-u w kwocie  80.000.- zł. pobraną w 2000
roku na wymianę ogrzewania w szkole  podsta-
wowej w Zbrosławicach , oraz kredyt w wyso-
kości 480.000.- zł.  pobrany w 2001 roku w Ban-
ku Zachodnim WBK Gliwice na działalność
bieżącą.

Z budżetu gminy na inwestycje wyda się
kwotę 2.193.300.- zł, z czego  893.300.- zł będzie
wydane z własnych środków a 1.300.000.- zł.
gmina  planuje zaciągnąć na ten cel kredyt.

Budżet po stronie wydatków zaplanowano
na poziomie roku 2001.  Wynagrodzenia założo-
no bez podwyżek. Podstawowe wydatki w  bu-
dżecie gminy to: utrzymanie dróg gminnych,
oświetlenie na drogach,  komunikacja pasażer-
ska, gospodarka komunalna, bieżące wydatki
na  OSP, utrzymanie stacji Caritas, świetlice, bi-
blioteki, sport, administracja  Urzędu Gminy,
diety radnych, diety za czynności sołtysów, in-
kaso za  pobór podatków, wydatki związane z
promocją gminy. Gmina prowadzi  w szerokim
zakresie profilaktykę przeciwalkoholową w 6-
ściu  świetlicach socjoterapeutycznych i punk-
cie konsultacyjnym.

Odrębne jednostki finansowane z budżetu
Gminy to Gminny Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych (szkoły podstawowe,  przedszko-
la, dwa gimnazja i liceum) oraz Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej.

Zakład Gospodarki Komunalnej, utrzymuje
się z własnych wpływów, jest tylko dotowany
przez gminę w zakresie administrowania sub-
stancji mieszkaniowej gminy.

Zaplanowane na ten rok inwestycje dotyczą
następujących zadań:  

- Zespół Szkół w Kamieńcu 190.000.-zł
- Sala Gimnastyczna w Miedarach 307.000.- zł  
- Sala Gimnastyczna w Wieszowej 300.000.-zł
- Budowa Kanalizacji Ziemięcice, Świętoszo-

wice i Wieszowa  1.000.000.- zł
-Projekty Kanalizacji: Wilkowice, Laryszów,

Ptakowice, Zbrosławice,    Kamieniec,   Łubki,
Boniowice 220.000.- zł

- Projekt Wodociągu Karchowice, Jaśkowice,
Łubie 60.000.- zł

- Budowa Wodociągu Szałsza (Osiedle Pta-
sie) 116.300.- zł

W budżecie 2002 r. założono rezerwę do wy-
sokości 65.000.- zł.

Budżet po stronie dochodów stanowią do-
chody podatkowe, jest to kwota  6.289.513.- zł
,udziały w podatkach budżetu państwa wyno-
szą  4.665.402.- zł oraz subwencje w wysokości
6.460. 849.- zł i dotacje na  kwotę 1.848.564.- zł.

Główne dochody podatkowe to: podatek od
nieruchomości, rolny i leśny,  od środków trans-
portu powyżej 3.5 tony masy całkowitej. Poda-
tek od  czynności cywilno-prawnych, od spad-
ków i darowizn, wpływy z opłaty  skarbowej,
wpływy z karty podatkowej, odsetki, wpływy
za użytkowanie  wieczyste, ze sprzedaży skład-
ników majątkowych, wpływy za  zezwolenia al-
koholowe, dochody z czynszów i dzierżaw oraz
odpłatność  rodziców z tytułu czesnego w
przedszkolach.

Udziały w podatkach budżetu Państwa to
podatek dochodowy od osób  fizycznych i od
osób prawnych.

Subwencja dla gminy składa się z : 
części oświatowej (z tych środków  pokrywa

się wynagrodzenia w szkołach podstawowych,
gimnazjach i  liceum oraz dowożenie uczniów)

części rekompensującej (z tytułu częściowej
likwidacji podatku od  środków transportu)

części podstawowej (wg dochodu na jedne-
go mieszkańca, co w  naszej gminie wynosi 0.45
zł)

Dotacje otrzymuje gmina z przeznaczeniem
na: wydatki w opiece  społecznej (57 % ogółu
potrzeb stanowi dotacja), na wynagrodzenia dla
pracowników USC i Ewidencji Ludności, na
oświetlenie na drogach  powiatowych i woje-
wódzkich, na spis powszechny, oraz na świad-
czenia  socjalne dla nauczycieli emerytów i ren-
cistów.

W budżecie 2002 zostały zapisane przycho-
dy i wydatki środka  specjalnego w kwocie
334.675.- zł. z tytułu zajęcia pasa drogowego, z
wynajmu sal gimnastycznych oraz z tytułu
wpływów za wyżywienie  w stołówkach szkol-
nych.

Wydatki w tym zakresie zaplanowano w
dziale budżetu gdzie środek  wpływa.

Ponadto przy budżecie jest odrębny plan
przychodów i wydatków  Gminnego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w wysokości
300.000.- zł.  Na przychody składają się opłaty
za korzystanie w wód, za  zanieczyszczenia
środowiska i opłaty za składowanie odpadów
i.t.p.  Po stronie wydatków środki te będą an-
gażowane w inwestycje  ekologiczne jak np..
budowa kanalizacji, gazyfikacji, akcje zadrze-
wiania,  akcja sprzątanie świata i konkursy
ekologiczne.

Jadwiga Bartos – Skarbnik Gminy

Bud¿et na rok 2002

ciąg dalszy ze str. 1

Na imprezę zjechały talenty z różnych wsi i w różnym
wieku.

Od godz. 15-tej kościół brzmiał nastrojowymi dżwięka-
mi pieśni świątecznych, wykonywanych przez chóry o
zróżnicowanym stylu i repertuarze:

- Chór DFK ze Zbrosławic
- Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie” z Miedar
- Zespół „Any z Przezchlebia”
- Zespół dziecięcy „Karolinki” z Przezchlebia
- Chór Wesołe „Kumoszki” z Świętoszowic
- Chór „Jadwiżki” z Ziemięcic

Swój debiut na forum Gminy miał młodziutki zespół
chóralny „Wesołe nutki” z Kopienicy, powstały zaledwie w
pażdzierniku ub.r. pod kierunkiem młodego, energicznego
prac.szkoły Adama Wójcika. 

Kościół wypełniony był po brzegi wzruszoną widownią,
która wtórowała artystom w ich nastrojowych śpiewach,
ulegając niepowtarzalnej atmosferze i melodyce przepięk-
nych kolęd i pastorałek.

Monika Kamińska

W imieniu Urzędu Gminy składam serdeczne podzięko-
wania wszystkim chórom za udział w Koncercie. Panu
Henrykowi Snurawie za pomoc w organizacji.

Szczególne podziękowania należą się Księdzu Probosz-
czowi Rudolfowi Halemba za profesjonalne prowadzenie
Koncertu oraz włączenie  do Koncertu orkiestry dętej.

Z-ca Wójta Paweł Kowolik

Zim¹ te¿ bywaZim¹ te¿ bywa
ciep³o ... !ciep³o ... !

ciąg dalszy ze str. 1
Puchary i dyplomy wręczyła sama Pani

Wójt, a uczestnicy zapowiedzieli start w kolej-
nym tego typu turnieju.

W sobotę 21.12.2001 odbyło się spotkanie
opłatkowe strażaków, na którym złożono sobie
życzenia noworoczne by ilość wyjazdów do ak-
cji była równa ilości powrotów z akcji. Złożono
również przyrzeczenie, że strażacy będą wy-
wiązywać się ze swych obowiązków na miarę
istniejących możliwości dla dobra nas wszyst-
kich, a przyznane im z budżetu i wypracowane
przez nich środki finansowe nie pójdą na „za-
bawki” jak stwierdził to jeden z radnych. Orga-
nizatorem spotkania był zarząd OSP Wieszowa
na czele z prezesem druhem Henrykiem Snura-
wą.

Dnia 12.01.2002 w remizie strażackiej OSP
Czekanów strażacy wyłonili swego mistrza w
tenisie stołowym. Z 16 uczestniczących zawod-
ników najlepszym okazał się Ewald Tomanek z

OSP Szałsza, który pokonał wszystkich swych
przeciwników. Drugie miejsce zajął Hubert
Brylok z OSP Szałsza, a trzecie Dawid Olszew-
ski z OSP Księży Las. Nagrody ufundowane i
wręczone zostały przez niżej podpisanego, zaś
słowa podziękowania należą się druhowi Wie-
sławowi Olszewskiemu za zorganizowanie tur-
nieju.

Zaznaczam, że imprezy te nie są finanso-
wane z budżetu przeznaczonego na działal-
ność związaną z naszym bezpieczeństwem.

Kolejną miłą uroczystością było oficjalne
przekazanie i poświęcenie samochodu marki
mercedes dla OSP Czekanów. Jest to dar za-
przyjaźnionego z nami miasta Brackenheim.
Klucze do tego pojazdu z rąk Wójta Gminy Pa-
ni Teresy Korab odebrał dh Joachim Pieczka,
który osobiście przywiózł samochód z Nie-
miec. Pojazd ten przyznano OSP w Czekano-
wie za prowadzenie aktywnej działalności
głównie z młodzieżą.

Z ¿ycia stra¿aków
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Stanisław Garncarz – Se-
kretarz Gminy Zbrosławice
od 1 października 2001 r., ur.
24.01.1959 r., mieszka w Sta-
rych Tarnowicach w Tarnow-
skich Górach.

- stan rodzinny: żona i 8-
letnia córka,

- wykształcenie admini-
stracyjne i prawnicze, upraw-
nienia radcy prawnego.

Pochodzi z Wielkopolski,
na Śląsku od kilkunastu lat za
sprawą żony Ewy – pracow-
nika naukowego Uniwersyte-
tu Śląskiego.

Zalety: otwartość i wiara
w ludzi, przewidywalny dla
współpracowników, lojalny
wobec podwładnych i przeło-
żonych, w pracy ceni dobrą
organizację i sprawność dzia-

łania, nie uprzedza się do lu-
dzi, chyba, że dają ku temu
powody.

Wady: niekiedy choleryk,
o innych wadach woli nie
wspominać.

Poznajmy siê
KamieniecKamieniec
W dniu 26 stycznia 2002 r.

w Szkole Podstawowej w Ka-
mieńcu odbyło się  uroczyste
spotkanie z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Spotkanie miało cha-
rakter integracyjny, bo oto
przy stołach ze słodkim poczę-
stunkiem siedzieli dostojni se-
niorzy a obok nich  - ich dzieci
i wnuki, które przygotowały i
zaprezentowały wspaniały
program artystyczny pod kie-
runkiem nauczycielki Iwony
Witaszczyk.

Tańce, piosenki i wiersze
w wykonaniu wnuków wy-
woływały głębokie wzrusze-
nie u słuchaczy i co tu dużo
kryć - w niejednym oku poja-
wiła się łza. Wielkim powo-
dzeniem cieszył się młodzie-

żowy konkurs kolęd zatytuło-
wany „Szansa na sukces”, a
prowadzony przez Księdza
Proboszcza z parafii w Ka-
mieńcu - dra Franciszka Jędra-
ka. Słowo wprowadzające Ks.
Fr. Jędraka, a następnie pełne
życzliwości i ciepłej zachęty
słowa kierowane do nieco stre-
mowanych uczestników kon-
kursu przyczyniły się do ujaw-
nienia wielu wokalnych talen-
tów.

Słynną z telewizyjnych
konkursów linię melodyczną
śpiewanych kolęd wykonywa-
ła w mistrzowski sposób Pani
Rita Bulińska - nauczycielka
muzyki w miejscowej szkole.

Bardzo przejęte swą rolą ju-
ry ogłosiło wyniki konkur-
su.Pierwsze miejsce zajął

Krzysztof Trzęsicki za wyko-
nanie kolędy „Lulajże Jezu-
niu”. Drugie miejsce zajął chó-
rek wykonujący kolędę „Gdy
Śliczna Panna”. Trzecie miej-
sce zajęły Weronika Olszew-
ska i Mariola  Hoim śpiewają-
ce kolędę „Bóg się rodzi. Wy-
różnienie uzyskały Agata Sen-
dal, Ania Czaplińska i Marlena
Ćwiertnia za wykonanie kolę-
dy „Cicha noc”.

Seniorzy zaproszeni na to
uroczyste spotkanie wyrażają
głębokie podziękowanie
wszystkim organizatorom tej
przemiłej uroczystości t.j. Pani
Dyrektor Joannie Mansfeld-
-Mucha, gronu pedagogiczne-
mu i wykonawcom części ar-
tystycznej, czyli naszym wnu-
kom.

PrzezchlebiePrzezchlebie
Uczniowie Szkoły w Prze-

zchlebiu od wielu lat świętują
Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Początkowo były to spotkania
bardzo kameralne. W ubie-
głym roku po raz pierwszy
Święto miało charakter środo-

wiskowy. Podobnie było i te-
raz. 24 stycznia b.r. na występy
artystyczne swoich wnucząt
przybyli dziadkowie mieszka-
jący nie tylko w Przezchlebiu,
ale i w miejscowościach poło-
żonych dalej. Uczniowie za-
prezentowali wiersze, piosenki
i scenki teatralne. Uroczystość
przebiegała w miłej, serdecznej
atmosferze, przy stołach peł-
nych słodkości, które przygo-
towały mamy z Rady Rodzi-
ców. Ciepłe słowa dla Senio-
rów miały nie tylko dzieci. Pa-
dło ich wiele z ust dyrektora
szkoły – p. Hanny Miczki oraz
przybyłego na uroczystość wi-
cewójta – p. Pawła Kowolika.

ZbrosławiceZbrosławice
„Wiesz... Mam tremy tro-

chę... 
I przytulić się do Ciebie

wielką mam ochotę.”
Oczywiście Betinka zosta-

ła czule przytulona za co ze-
brała brawa od zaproszonych
gości, licznie zgromadzonych
w klasie nr 6. Cudownie
spontaniczni pierwszoklasi-
ści podstawówki  zbrosławic-
kiej malowali wierszem i pio-
senką idealne babcie oraz „za
uszy wyciągających z biedy”
dziadków. Były ukradkiem
osuszane łzy, rozjaśnione
uśmiechami twarze tych co
„swe  wnuki bardzo kochają”
były wspaniałe smakołyki na
pięknie udekorowanych sto-
łach. Obie klasy pierwsze

przygotowywane przez wy-
chowawczynie: panią Teresę
Ciukaj i Brygidę Pigułę,
wspierane przez życzliwych
rodziców, uczyły się, że Świę-
to Babci i Dziadka to napraw-
dę ważny dzień, że potrzeb-

ne są laurki czy drobne upo-
minki - symbole dziecięcej
miłości, że dobry czas jest
wtedy, kiedy możemy cie-
szyć się obecnością kocha-
nych osób.

Barbara Szyszko

21 grudnia 2001 roku w
Szkole Podstawowej w Prze-
zchlebiu po raz  kolejny odby-
ło się spotkanie wigilijne, które
uświetnili swoją  obecnością
zaproszeni goście: Wójt Gminy
Zbrosławice- pani Teresa  Ko-
rab, Wicewójt- pan Paweł Ko-
wolik, Przewodniczący Rady
Gminy pan Wieslaw Olszew-
ski, Radni naszego terenu,
przedstawiciele  sołectwa z pa-
nem Manfredem Bagsikiem,
członkowie Zarządu Związku
Mniejszości Niemieckiej oraz
przedstawiciele Rady  Rodzi-
ców.

Tradycyjnie spotkanie roz-
poczęły jasełka, które przygo-
towali  uczniowie klasy czwar-
tej i piątej . Szkolny zespół mu-
zyczny  „Karolinka” zaprezen-
tował szereg kolęd i pastora-
łek. Przeplatały się  utwory

dawne ze współczesnymi,
śpiewane po polsku i niemiec-
ku,  tworzące nastrój, któremu
ulegli nie tylko uczniowie, ale i
goście.  „Weź opłatek w swe
ręce, każdy dzisiaj życzenia
nam śle, tak jest  dzisiaj świą-
tecznie, jest nam cudnie jak w
pięknym śnie...” śpiewały
dzieci dzieląc się tradycyjnie
opłatkiem oraz składając sobie
i gościom  serdeczne życzenia.

Po występach artystycz-
nych przyszedł czas na wspól-
ną „wieczerzę  wigilijną” zor-
ganizowaną dzięki pomocy i
współpracy Rady  Rodziców..

Mamy nadzieję, że w tak
ciepłej i serdecznej atmosferze
spotkamy się  znowu w “No-
we Święta”, które będą za rok.

Rada Pedagogiczna 
i  Dyrektor SP Przezchlebie

Dzieñ Babci i Dzieñ DziadkaDzieñ Babci i Dzieñ Dziadka

Jase³ka w Przezchlebiu

Nie mogło być inaczej. Rów-
nież dzieci naszej gminy ogar-
nął duch Harry`ego Pottera. Ale
wydaje się, że nie tylko dzieci.
Bo jak inaczej można sobie wy-
tłumaczyć ogrom pracy i zaan-
gażowania ze strony dyrekto-
rów, nauczycieli i wreszcie sa-
mych dzieci szkoły podstawo-
wej i gimnazjum w Zbrosławi-
cach w zorganizowanie wspa-
niałego turnieju pod nazwą
„POTTEROSZALEŃSTWA”.
Szczególne podziękowania na-
leżą się Paniom – Agnieszce Bi-
lińskiej i Barbarze Szyszko.

Cała zabawa miała dwa etapy:
I – eliminacje wewnątrz-

szkolne wszystkich gmin-
nych szkół. Testy obejmujące
znajomość pierwszych
trzech tomów przygód Har-
ry`ego wyłoniły 3-osobowe
drużyny poszczególnych
szkół.

II – finał, w którym dru-
żyny zmierzyły się ze sobą w
świetlicy gminnej 11 marca.

Patronat honorowy nad

turniejem objęła Wójt Gminy
– Teresa Korab. Ona też
przewodniczyła jury.

Wspaniałe stroje uczestni-
ków i wystrój sali zaskoczyły
wszystkich. W kuluarach
dowcipkowano, czy nie pozo-
stawić wystroju sali do na-
stępnego dnia – na sesję Rady
Gminy. Być może atmosfera
czarów, a także niektóre wy-
nalazki pozwoliły by rozwią-
zać niektóre problemy gminy.

Rozegrano wiele konkuren-
cji – czas nie pozwolił na roze-
granie wszystkich. Bezkonku-
rencyjną okazała się drużyna
SP Czekanów w składzie:  Na-
talia Lach, Anna Styczeń, Seba-
stian Pradela.
Kolejne miejsca zajęli:
II miejsce – SP Miedary
III miejsce – SP Kopienica
IV miejsce – Gimnazjum Zbro-
sławice
V miejsce – SP Wieszowa

VI miejsce – Gimnazjum Ka-
mieniec
VII miejsce – SP Kamieniec

VIII miejsce – SP Zbrosławice
IX miejsce – SP Ziemięcice

Najmłodszą drużyną była
drużyna z Ziemięcic. Jeden z
uczestników zapytany jak to się
stało, że przeczytał tyle gru-
bych, bądź co bądź, książek od-
powiedział szczerze, że prze-
czytała mu je mama. Jej też na-
leżą się brawa. Czytanie ksią-
żek dzieciom nie jest już dzisiaj
zbyt powszechne.

wo

Magia w Zbros³awicach


