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Do mieszkañców
gminy Zbros³awice
Zgodnie z ide¹ porozumienia zawartego z niemieck¹
Gmin¹ Brackenheim, oraz zapowiedzian¹ wizyt¹ mieszkañców tego miasta w Zbros³awicach w dniach 30 maj 2 czerwiec zwracam siê z prob¹ do naszych mieszkañców
o zorganizowanie noclegów w naszych domach dla goci
z Niemiec.
Przyje¿d¿a do nas grupa 50 osób, s¹ to rodziny (ma³¿eñstwa), które chc¹ nawi¹zaæ bezporedni kontakt z naszymi
mieszkañcami.
Gest ten na pewno zostanie pozytywnie odebrany przez
naszych goci, tym bardziej, ¿e w zesz³ym roku m³odzie¿
ze szkó³ z terenu gminy spotka³a siê z bardzo mi³ym przyjêcie ze strony rodzin niemieckich.
Zainteresowane rodziny proszê o kontakt z Pani¹ Kamil¹ S³awik, pok. Nr 6 Urz¹d Gminy w Zbros³awicach, lub
pod numerem telefonu 233-70-40.
Za zorganizowan¹ pomoc w wizycie z góry dziêkujê.
Z powa¿aniem
Wójt Gminy
Teresa Korab

Kalendarz gminny
22 kwiecieñ - godz. 1400
Posiedzenie Komisji Bud¿etowej
22 kwiecieñ - godz. 1600
Posiedzenie Komisji Kultury, Owiaty, Sportu,
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
23 kwiecieñ - godz. 900
Sesja Rady Gminy - ocena wykonania bud¿etu
w 2001 roku

G³os Zarz¹du
w sprawie kanalizacji
W jednym na pewno jestemy zgodni - trzeba zintensyfikowaæ dzia³ania, by
tempo realizacji budowy
kanalizacji zosta³o wyranie przyspieszone. Nie zawsze jest to zale¿ne od
nas. Przewodnicz¹cy Zespo³u Koordynacyjnego
Stowarzyszeñ
Gminy
Zbros³awice wrêczy³ radnym zarzuty wobec Zarz¹du dopiero na samej sesji.
Dyskusja nad nimi si³¹
rzeczy nie mog³a mieæ
charakteru merytorycznego. Wszystkie Stowarzyszenia otrzyma³y pisemn¹
odpowied na postawione
zarzuty. Jej treæ przedstawiamy w dalszym ci¹gu
artyku³u.
Na pocz¹tku stwierdzamy, ¿e realizacja rozwi¹zañ z zakresu gospodarki
ciekowej
przyjêtych

uchwa³¹ Rady Gminy
w dniu 9.11.2000 r. jest
jednym z zadañ priorytetowych.
W tym czasie Zarz¹d
Gminy samodzielnie b¹d
wraz z przedstawicielami
Waszego Zespo³u podj¹³
szereg dzia³añ maj¹cych
przyspieszyæ budowê kanalizacji w Gminie.
Dzia³ania te by³y i s¹
podejmowane w trzech
kierunkach:
1. Bie¿¹ca realizacja zadania z rodków bud¿etowych zaplanowanych na
dany rok,
2. Poszukiwanie rodków zewnêtrznych na budowê (g³ównie europejskich),
3. Pozyskanie inwestora strategicznego.
Zarz¹d Gminy
ci¹g dalszy na str. 6

Jak w szkole byæ... morze?
Nie miejcie siê! To nie b³¹d! Tu naprawdê chodzi
o wielk¹ wodê i ¿eglarstwo, które jest nie tylko sportem. To
pasja dostarczaj¹ca jej mi³onikom zarówno sporej dawki
adrenaliny jak i rozrywki, a przede wszystkim wypoczynku. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e ¿eglarstwo to nie tylko
przyjemnoæ i zabawa. Dobry ¿eglarz musi byæ wytrwa³y,
cierpliwy, pe³en powiêcenia, odpowiedzialny, wyczulony
na potrzeby innych. Krótko mówi¹c - musi to byæ cz³owiek
z charakterem.
ci¹g dalszy na str.3

Zarz¹d Gminy Z prac Zarz¹du Gminy
Zbros³awice zoWykonane wydatki za
w Zbros³awicach sta³aGmina
zwolniona z obowi¹z- 2001rok
to
kwota
og³asza przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda¿ dzia³ek budowlanych,
po³o¿onych w Kamieñcu
przy ul. Gliwickiej k. m. 8:
1. dzia³ka nr 102/30
o pow. 1112 m2 cena wywo³awcza: 19.500, - z³.
wadium: 1.000, - z³.
2. dzia³ka nr 103/30
o pow. 1182 m2 cena wywo³awcza: 21.900, - z³.
wadium: 1.100, - z³.

oraz dzia³ek budowlanych po³o¿onych w £ubiu przy ul. D³ugiej k. m.
1 dod. 2:
1. dzia³ka nr 414/112
o pow. 887 m2 cena wywo³awcza: 15.200, - z³.
wadium: 800, - z³.
2. dzia³ka nr 415/112
o pow. 1147 m2 cena wywo³awcza: 20.000, - z³.
wadium: 1.000, - z³.
3. dzia³ka nr 416/112
o pow. 1181 m2 cena wywo³awcza: 20.100, - z³.
wadium: 1.100, - z³.
4. dzia³ka nr 417/112
o pow. 681 m2 cena wywo³awcza: 13.600, - z³.
wadium: 700, - z³.
W planie zagospodarowania przestrzennego dzia³ki
przeznaczone s¹ pod teren
zabudowy mieszkaniowej
i us³ugowej.
Przetarg odbêdzie siê
w dniu 16.05.2002r. w wietlicy Gminnej w Zbros³awicach przy ul. Wolnoci 97
o godz. 1200.
Wadia w podanych wysokociach nale¿y wp³acaæ
do dnia 10.05.2002r. do
godz. 1300 w Kasie Urzêdu
Gminy w Zbros³awicach
przy ulicy Owiêcimskiej 2.
Jednoczenie informuje
siê, ¿e skutkiem uchylenia
siê od zawarcia umowy po
wygranym przetargu jest
przepadek wp³aconego wadium.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny.
Bli¿szych informacji na
temat nieruchomoci przeznaczonych do sprzeda¿y
mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomociami i Ochrony rodowiska w Zbros³awicach
przy ul. Wolnoci 109
(Bank Spó³dzielczy
I piêtro pok. nr 4) tel.
233-71-02.
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ku sp³aty 80% zaci¹gniêtej
po¿yczki
tj.
kwoty
307.888,00 z³. udzielonej
zgodnie z umow¹ na realizacjê zadania Modernizacja
gospodarki cieplnej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zbros³awicach.
Rada Nadzorcza W. F. O.
 i G. W zaleci³a przeznaczenie co najmniej 10 %
umorzonej kwoty na realizacjê zadañ z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki
wodnej, w szczególnoci o
charakterze pozainwestycyjnym.
l podj¹³ uchwa³ê w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
bud¿etu za 2001 r.
Wykonane dochody za
2001r. to kwota 18.152.339,21
z³. co stanowi 102,3% planu.

17.894.409,00 z³. co stanowi 96,5 % wykonania.
l wyrazi³ zgodê na zawarcie umowy dzier¿awy
na grunt z Nadlenictwem
Brynek celem umo¿liwienia wybudowania przepompowni cieków na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach przez Przedsiêbiorstwo POLWÓD.
l zaproponowa³ przygotowanie projektu wraz
z wycen¹ zatoki autobusowej przy drodze Kamieniec- Boniowice oraz partycypowanie w kosztach
budowy tej zatoki przez
Miêdzygminny Zwi¹zek
Komunikacji Pasa¿erskiej
w Tarnowskich Górach.
l wyrazi³ zgodê na po-

wierzenie stanowisk dyrektora Gminnego Przedszkola na okres 5 lat;
w wiêtoszowicach Zuzannie Korgiel,
w Zbros³awicach - El¿biecie Bochoñ,
w Czekanowie - Alicji
Bojdo³.
l wyrazi³ zgodê na podnajem pomieszczeñ przez
FAM-MED w Zbros³awicach na gabinet medycyny pracy.
l pozytywnie zaopiniowa³ projekt uchwa³y Rady
Gminy w sprawie zmiany
uchwa³y
Nr
XXXIII/336/01 Rady Gminy Zbros³awice z dn.
28.06.01r. w sprawie nadania statutu Z. G. K i M.
w Zbros³awicach.
l powo³a³ Komisjê Egzaminacyjn¹ dla nauczyciela ubiegaj¹cego siê

o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego.
l powo³a³ komisjê do
udzielenia
zamówienia
w trybie zapytania o cenê
na zakup kub³ów na mieci.
l powo³a³ komisjê do
udzielenia
zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego na Bie¿¹ce
utrzymanie dróg - remonty
cz¹stkowe.
l zaproponowa³ przyjêcie 30% stawki renty planistycznej od wzrostu wartoci dzia³ki, który zostanie
spowodowany uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów;
Boniowice - Karchowice
zachodnio - pó³nocna
czêæ nieruchomoci
Wieszowa wschdnio po³udniowa czêæ miejscowoci Wieszowa.

Z prac Rady Gminy
l 7.03 - posiedzenie Komisji Bud¿etowej, na którym zaopiniowano projekty
uchwa³ bud¿etowych na sesjê Rady Gminy i ustalono
plan pracy komisji na bie¿¹cy rok.
l 8.03 - Komisja Gospodarki Komunalnej w terenie zapozna³a siê z przedsiêwziêciami, które obejmuje plan zadañ rzeczowych na 2002 rok w poszczególnych so³ectwach.
l 12.03 - sesja Rady
Gminy z udzia³em Starosty
Powiatowego dr in¿. Antoniego
Jankowskiego
i przedstawicieli stowarzy-

szeñ zajmuj¹cych siê tworzeniem sieci kanalizacyjnej w naszej gminie. Starosta przedstawi³ radnym planowane przedsiêwziêcia na
drogach powiatowych przebiegaj¹cych przez teren
gminy
i
zaapelowa³
o wspó³uczestniczenie gminy w tym przedsiêwziêciu.
Poniewa¿ w bud¿ecie gminy brak jest rodków, radni
podjêli wniosek o ewentualne zaci¹gniêcie kredytu
na ten cel.
Drugim wa¿nym tematem by³ problem kanalizacji
gminy. Przewodnicz¹cy Zespo³u Koordynacyjnego
Stowarzyszeñ Gminy Zbros³awice wrêczy³ radnym na

sesji materia³y do dyskusji.
W tej sytuacji trudno by³o
prowadziæ dyskusjê i na
wniosek Pani Wójt zosta³a
ona prawie jednog³onie (1
g³os przeciw) zakoñczona. Artyku³ G³os Zarz¹du
w sprawie kanalizacji jest
odpowiedzi¹ na zarzuty.

l 27.03 - posiedzenie
Komisji Rolnictwa, na którym omawiano zagadnienia
zwi¹zane z badaniem
i wapnowaniem gleb.

l 20.03 - posiedzenie
Komisji Rewizyjnej.

l 27.03 - Komisja Kultury, Owiaty, Sportu,
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej dokona³a oceny dzia³alnoci s³u¿by zdrowia i stacji Caritas w gminie.

l 25.03 - posiedzenie
Komitetu Steruj¹cego Strategi¹ Gminy Zbros³awice,
na którym analizowano
projekt uchwa³y o wspó³finansowaniu budowy infrastruktury i podjêto plan pracy na 2002r.

l 28.03 - na posiedzeniu
Komisji Rozwoju i Promocji
opiniowano projekt uchwa³y
o wspó³finansowaniu budowy infrastruktury i dokonano oceny prac zwi¹zanych
z przekszta³caniem terenów
rolnych na budowlane.

Oferty M³odzie¿owego Biura Pracy
Kamieniec ul. Tarnogórska 34
tel. 233-70-25
Czynne:
Pon., r., pt. - 7.00-15.00
Wt. - 7.00-10.00
Czw. - 8.00-10.00

Oferty pracy sta³ej:

Murarz, in¿ynier programista, in¿ynier elektronik, agent
ubezpieczeniowy, dostawca pizzy, szwaczka, handlowiec,
pracownik biurowy, dekarz-blacharz, sprzedawca, kucharka, mechanik samochodowy, pilarz, blacharz, lakiernik,

ogrodnik, doradca finansowy, konstruktor budowlany, stolarz.

Oferty pracy sezonowej dla osób ucz¹cych siê:

Hostessa, magazynier, osoba do wyk³adania towaru, roznoszenie ulotek, kasjer, wychowawca kolonijny.

Oferty kursowe:

· Kurs: Wychowawca Kolonii i Obozów- 110 z³
· Kurs: Maszynopisanie komputerowe- 360 z³
· Kurs:  Minimum sanitarne- 110 z³
· Kurs:  Obs³uga komputera w pakiecie biurowym- 450 z³
· Kurs:  Obs³uga wózków wid³owych- 450 z³

Jak w szkole byæ... morze?
dokoñczenie ze str. 1
Dnia 09.03.2002 w Zespole Szkó³ w Kamieñcu
grupka osób zafascynowanych tym sportem
przygotowa³a Spotkanie
z piosenk¹ ¿eglarsk¹ maj¹ce na celu przybli¿enie
¿eglarstwa jako sportu,
formy spêdzania wolnego
czasu i..... (dyscypliny?)
kszta³tuj¹cej charakter.
Bogdan ¯ytko (czeñ kl.
IV LO) wraz ze swoim
koleg¹ Karolem Ko³kowskim zadbali o muzyczn¹
stronê imprezy. piewali
szanty oraz najbardziej
znane i lubiane piosenki
¿eglarskie. Profesjonalne
wykonanie tych utworów
przy akompaniamencie
gitar, zainteresowa³o zarówno uczniów jak i nauczycieli. Nie wszystkie
teksty zosta³y w pe³ni
zrozumiane przez typowe
szczury l¹dowe, ale
i tak wytworzy³a siê atmosfera
towarzysz¹ca
prawdziwym festiwalom
piosenki ¿eglarskiej. Jed-

n¹ z piosenek wykona³y
licealistki z klasy II a,
które od zesz³ego roku
uczestnicz¹ w spotkaniach klubu ¿eglarskiego
na terenie naszej szko³y.
Bogdan i Karol - ¿eglarze jachtowi - czêæ wakacji spêdzaj¹ na Mazurach, ¿egluj¹c Szlakiem
Wielkich Jezior. Dziêki
temu mogli równie¿ przybli¿yæ nieobytym jeszcze
mi³onikom wodnych wêdrówek przebieg i charakter typowego rejsu po jeziorach. Zapoznali te¿
m³odzie¿ z niektórymi
zwyczajami ¿eglarskimi
i elementami etyki, której
ka¿dy ¿eglarz przestrzegaæ powinien.
Du¿y wk³ad w przygotowanie i prowadzenie
spotkania w³o¿y³ Patryk
Winiowski, uczeñ III
klasy naszego liceum.
Patryk oprócz patentu
¿eglarza jachtowego posiada Licencjê Regatow¹
oraz Licencjê Polskiego
¯eglarza Sportowego. Na

Na podstawie propozycji Rad
So³eckich, po przeanalizowaniu
przez Komisjê Gospodarki Komunalnej, Rada Gminy na posiedzeniu w dniu 12 marca zatwierdzi³a
do realizacji na rok 2002 nastêpuj¹ce zadania:
- Boniowice wykonanie projektu budowy chodnika przy ul.
Bytomskiej
- Czekanów odwodnienie ulicy 3 Maja - II etap
- Jasiona
remont przepustu
i poszerzenie wjazdu z ul. Bocznej
na Pyskowick¹
- Kamieniec remont drogi dojazdowej do posesji przy ul. Polnej
- Karchowice remont rowów
przeciwdeszczowych wzd³u¿ ulicy
Polnej - II etap
- Kopienica remont
rowu
przy ulicy Bohaterów
- Ksiê¿y Las budowa dalszego
ci¹gu chodnika wzd³u¿ ulicy Wiejskiej (przy wspó³udziale Zarz¹du
Dróg Powiatowych)
- Laryszów utwardzenie drogi na plac zabaw i boisko
- £ubki
wykonanie rowu
odwadniaj¹cego przy ul. Wiejskiej
(do Kolonii)
- Miedary
remont
ulicy
Górniczej - II etap

spotkanie przywióz³ swoj¹ ³ód regatow¹ klasy
Laser z dwoma ¿aglami:
Radial - o powierzchni
5,7 m 2 i Standard - 7,03

m 2 . Jacht ten prezentowa³
siê znakomicie przed
szko³¹. Póniej, w szkolnym holu, podkrela³ specyficzny charakter imprezy.
Patryk Winiowski zapozna³ uczniów gimnazjum i liceum z histori¹
szant i ¿eglarstwa morskiego,
przypomnia³
o najwiêkszych osi¹gniêciach polskich ¿eglarzy
jachtowych i przybli¿y³
istotê ¿eglarstwa regatowego na jeziorach i na
morzu. Przy okazji zaprezentowa³ swój strój regatowy i zdjêcia z regat,
w których regularnie
uczestniczy.
Pomys³odawc¹ i organizatorem spotkania by³a
Ludmi³a Manek, która
wraz z mê¿em Krzysztofem równie¿ ¿egluje. Na

razie s¹ to tylko rejsy po
Mazurach, ale w przysz³oci, podobnie jak
wszyscy prawdziwi ¿eglarze, maj¹ nadziejê zasmakowaæ morskiej przygody. Jednym z elementów scenografii by³y zdjêcia z rejsów mazurskich,
dziêki którym zainteresowani mogli przekonaæ siê
jak wygl¹da ¿ycie na ³onie natury, a dok³adniej na wodzie.
¯eglarstwo jest wspania³¹ form¹ spêdzania
czasu. ¯eglarz czuje siê
wielki
wspó³pracuj¹c
z potê¿nymi si³ami natury
- wiatrem i wod¹, a jednoczenie odczuwa swoj¹
ma³oæ w momentach gdy
staj¹ siê one kapryne.
Wszystkich zainteresowanych
prze¿yciem
wspanialej przygody gor¹co zachêcamy do podjêcia wspó³pracy z naszym klubem. W ci¹gu
roku szkolnego odbywaj¹
siê spotkania, na których
mo¿na
zapoznaæ
siê

- wiêtoszowice
remont
mostu na drodze ³¹cz¹cej ulicê
Doln¹ z Mikulczyck¹

W roku bie¿¹cym do zmniejszenia
iloci rodków finansowych na remonty przyczyni³a siê równie¿ zi-

- Sza³sza
odwodnienie odcinka ulicy Tarnogórskiej (Kunica)
- Wieszowa remont
ulicy
Dolnej
- Zbros³awice remont ul 3 Maja
- I etap
- Ziemiêcice remont
ulicy
redniej
Na realizacjê powy¿szych zadañ zarezerwowano w bud¿ecie
kwotê 405 000,00 z³. Jak widaæ
kilka pozycji jest podzielonych na
etapy, co wiadczy o notorycznym
braku pieniêdzy na remonty naszych dróg ale równie¿ o zdecydowanej woli do maksymalnego wykorzystania dostêpnych rodków.

ma, która na terenie gminy ju¿ poch³onê³a kwotê 113 000,00 z³.
Pozosta³¹ kwotê zarezerwowano na: utrzymanie znaków drogowych i tabliczek nazw ulic, zimowe utrzymanie dróg, remonty
cz¹stkowe nawierzchni dróg, usuwanie drzew suchych i zagra¿aj¹cych, utrzymanie porz¹dku, koszenie traw, nadzory inwestorskie,
projekty, remonty kanalizacji,
czyszczenie studzienek, rowów;
kanalizacji deszczowej, roboty
awaryjne, usuwanie skutków zdarzeñ losowych oraz rezerwê.
Równie¿ Zarz¹d Dróg Powiatowych w roku bie¿¹cym zaplanowa³ kilka remontów. Z wstêpnie

Co na drogach?

z teori¹ ¿eglowania, popiewaæ szanty oraz pop³ywaæ
na
jachtach
(Dzier¿no i Przeczyce).
Na wakacje zapraszamy na Mazury. Istnieje
równie¿ mo¿liwoæ zorganizowania obozu ¿eglarskiego, na którym
mo¿na zdobyæ patent ¿eglarza jachtowego.
Niestety
¿eglarstwo
nie nale¿y do tanich sportów, dlatego do wspólnego ¿eglowania zapraszamy tak¿e sponsorów, którzy mog¹ pomóc wartociowym m³odym ludziom w realizacji marzeñ, a jednoczenie
prze¿yæ najwiêksz¹ przygodê swego ¿ycia.
Prosimy o kontakt
z Ludmi³¹ Manek - poprzez sekretariat Zespo³u
Szkó³ w Kamieñcu tel.
233 78 14, lub z Patrykiem Winiowskim tel.
0 502 892 201; e-mail
patrickhome1@go2. pl.
Samorz¹d Uczniowski

otrzymanych informacji wynika,
¿e maj¹ one obejmowaæ:
- remont nawierzchni drogi
i chodników przy DP 14107 (Tarnowskie Góry - Kamieniec) pod
warunkiem dofinansowania przez
Gminê Zbros³awice,
- nak³adka na DP 14104 (Wielowie - Sza³sza) na odcinku od leniczówki do m. Sza³sza,
- remont przepustu pod DP
14777 (Gliwice - Ziemiêcice)
w m. Przezchlebie,
- nak³adka na DP 14172 (Kamieniec - Karchowice) na odcinku
od sanatorium do koñca zabudowy,
- remont mostu ceglanego pod
DP14108 (Brynek - Pyskowice)
w m. £ubie,
- utrwalenie powierzchniowe
lub SMA na DP14170 (Ksiê¿y Las
- Wilkowice) w m. Ksiê¿y Las,
- frezowanie z nak³adk¹ na
DP14170 (Ksiê¿y Las - Wilkowice) w m. Wilkowice,
- remont DP14169 (£ubie Ksiê¿y Las) ze rodków pomocowych.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e tendencja wzrostowa remontów na
naszych drogach utrzyma siê jak
najd³u¿ej.
Strona 3

Kamila Krawczyk) i dru¿yna z klasyVI ( w
sk³adzie: Izabela Pytel, Dominika Hamerla,
Adam Kowol, Katarzyna Zadro¿na). Uczestnicy
otrzymali czeki - rodem z telewizyjnego turnieju
oraz cenne nagrody.
Po tak emocjonuj¹cym turnieju uczniowie
wraz z nauczycielami powêdrowali nad zalew, by
tam utopiæ marzanny, wczeniej przygotowane
przez uczniów. Podczas topienia kukie³ uczniowi
piewali: ¯egnaj zimo, witaj wiosno! '. Tym ak-

monta¿ poetycko-muzyczny pt.: Witaj wiosno.
Nastêpnie og³oszono wyniki konkursu plastycznego Moja piosenka wielkanocna przeprowadzonego kilka dni wczeniej przez pani¹ mgr Ma³gorzate Skubisz. Zwyciêzcom wrêczono atrakcyjne nagrody ufundowane przez Samorz¹d Uczniowski.
Drug¹ czêæ imprezy przeprowadzili uczniowie
starszych klas. Przygotowali oni ciekawe i pe³ne humoru konkursy i zabawy.
Samorz¹dy klasowe przygotowa³y dla swoich ró-

Jak wiêtowalimy
Dzieñ wagarowicza?
Topienie Marzanny w pierwszy dzieñ wiosny
jest wszystkim dobrze znana tradycj¹, a chodzenie na wagary to ju¿ prze¿ytek. Tylko ci, którzy
nie maj¹ pomys³u na spêdzenie tego jak¿e przyjemnego dnia wybieraj¹ drugi wariant. Oto, jakie
pomys³y mieli uczniowie szkó³ i ich nauczyciele.

Czekanów

W dniu 16.03. w Szkole Podstawowej w Czekanowie uczniowie wagarowicze poszukiwali
wiosny. Najpierw próbowali j¹ odnaleæ w poezji
Juliana Tuwima, gdy¿ klasa VI przygotowa³a
monta¿ poetycki oparty na wierszach tego poety
pt. Co dzieje siê wiosn¹ w poezji Juliana Tuwima? Wystêp ten przeplatany by³ wiosennymi piosenkami w wykonaniu poszczególnych klas. Nastêpnie wszyscy uczniowie i nauczyciele wyruszyli szukaæ oczekiwanej pory roku na ³onie
przyrody: w przydomowych ogródkach, na polu,
w lesie. Po odnalezieniu pierwszych zwiastunów
wiosny, spo³ecznoæ szkolna po¿egna³a zimê pal¹c przygotowane wczeniej Marzanny. Wiosenny, radosny nastrój umila³y wszystkim kolorowe
gaiki.
Urszula Wrzos

centem uczniowie ze Szko³y Podstawowej definitywnie po¿egnali zimê i powitali wiosnê.
Magdalena Bojdo³
M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ w Kamieñcu ten
niepowtarzalny dzieñ w roku postanowi³a wiêtowaæ w bardzo oryginalny sposób. Samorz¹d
szkolny wraz z jego opiekunami - Paniami mgr
Ludmi³¹ Manek oraz mgr Iwon¹ Szczepanik wpad³ na pomys³ zorganizowania festiwalu piosenek z repertuaru Maryli Rodowicz oraz zespo³u The Beatles.
Festiwal zosta³ zainaugurowany wystêpem
gimnazjalistki Magdy Czarneckiej, która ku pokrzepieniu serc wykonawców zaprezentowa³a
przebój piewaæ ka¿dy mo¿e, jak sama zaznaczy³a trochê lepiej, trochê gorzej. Konferansjerkê poprowadzili licealici - Oliwia Pawlikowska i Marcin Macio³ek. W jury zasiad³o grono
ekspertów pod przewodnictwem Pana Dyrektora
Adriana Korgla. ( ) Inwencja uczniów w zakresie doboru strojów i rekwizytów okaza³a siê nie-

Kamieniec

23 marca w Szkole Podstawowej w Kamieñcu
odby³ siê zorganizowany przez mgr Iwonê Witaszczyk konkurs pt.: Milionerzy. W rolê telewizyjnego Huberta Urbañskiego wcieli³a siê pani
pedagog mgr Aleksandra Tyczka.
Turniej zorganizowany by³ w dwóch
kategoriach: I-III i IV-VI oraz klas IV,V,VI.
(...)Atmosfera by³a gor¹ca. Ostatecznie
najwy¿sz¹ sumê - czyli 1mln z³. - wywalczy³y:
dru¿yna reprezentuj¹ca klasê IV ( w sk³adzie:
Dagmara Bulinska, Karolina Kowol, Marta Król,
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docigniona. Królowa³y d³ugie spódnice, skórzane marynarki, jeansy, okaza³e peruki i... pokanych rozmiarów biusty, a tak¿e gitary w³asnej roboty. Publicznoæ owacyjnie przyjmowa³a
wszystkich uczestników, gdy¿ ka¿dy wystêp mia³
w sobie co niezwyk³ego.
(...) Impreza zosta³a dobrze zorganizowana
i sprawnie przeprowadzona. Dostarczy³a wielu
emocji zarówno uczestnikom jak i publicznoci.
Gor¹ca atmosfera nie ustawa³a do momentu, a¿
wybrzmia³y ostatnie akordy. Jako podsumowanie
warto by przytoczyæ s³owa piosenki naszej
gwiazdy:, Ale to ju¿ by³o i dodaæ I na pewno
wróci. 0 swoich wra¿eniach opowiedzia³a Barbara Dusiñska Wieszowa. Pierwszoklasici
pod kierunkiem pani Ewy Bulli przygotowali

wieników liczne nagrody za udzia³ w konkursach.
Wszyscy bawili siê wietnie, pod koniec uroczystoci ca³a szko³a uda³a siê na boisko aby spaliæ symboliczn¹ Marzannê.
Ma³gorzata Skubisz

Kopienica

Chocia¿ tradycja mówi, ¿e tego dnia uczniowie
omijaj¹ swoja szko³ê du¿ym ³ukiem, w Kopienicy
stworzylimy od kilku lat inny zwyczaj i 21.03 ani
jeden uczeñ nie zwia³ z zajêæ. Zorganizowalimy
wielk¹ zabawê przebierañców, konkursy na najpiêkniejsz¹ Marzannê i inne atrakcje. Ponadto ju¿ na kilka dni przez wiêtem uczniowie dwoili siê i troili,
by przygotowaæ has³a i transparenty do swojego korowodu, który mia³ przejæ przez wie i kwestowaæ
na rzecz szko³y. Wykonalimy te¿ w³asnorêcznie
sporo uroczych bibelotów zwi¹zanych z Wielkanoc¹
i wiosn¹, by w czasie obchodu wrêczaæ je darczyñcom. Ka¿da klasa mia³a swój rewir i jako rozpiewane, kolorowe, ha³asuj¹ce na ró¿ne sposoby gromadki - wêdrowalimy od domu do domu.
Skandowalimy swoje has³a, wszystkie zwi¹zane
z celem naszej kwesty- planowanym zakupem komputera:
Np. Jestemy dzieæmi nowej ery, a zakosili nam
komputery!
Nasze mêki skróæ - do skarbonki wrzuæ! lub
Mutter! Ciepnijcie na KOMPUTER!
Nasze wysi³ki nie posz³y na marne; wie okaza³a
siê hojna- zebralimy prawie 1500 z³.
Po powrocie do szko³y urz¹dzilimy uroczyste
po¿egnanie zimy poprzez symboliczne spalenie kukie³ Marzanny i zjedlimy przygotowane przez
uczniów niadanka ekologiczne. By³o pysznie!
Beata Owczarek

Sukcesy muzyczne i koncerty
mgr Ritê Bulinsk¹ oraz nauczycielkê
jêzyka niemieckiego mgr in¿. Barbarê Wicha-Kudlek, zajê³y I miejsce
w swych kategoriach wiekowych.
Pierwsze miejsce zaj¹³ tak¿e solista
Robert Liszka, uczeñ III klasy gimnazjum.
Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbêdzie siê 20 kwietnia
2002r. w VI Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Gliwicach - £abêdach.
Barbara Wicha-Kudlek

Kamieniec

Tak jak w ubieg³ym roku uczniowie z Kamieñca po raz kolejny zdobyli laury w konkursie piosenki niemieckiej. Tym razem wziêli oni udzia³
w X Konkursie Piosenki Niemieckiej, który mia³ miejsce 18 marca
2002 r. w Spo³ecznym Liceum Ogólnokszta³c¹cym NASZA SZKO£A
w Zabrzu - Mikulczycach. W konkursie, który sta³ na wysokim poziomie
artystycznym, brali udzia³ uczniowie
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i rednich z ca³ego województwa l¹skiego.
Zespo³y Dzwoneczki Dramy ze
Szko³y Podstawowej i Kamyczki
Dramy z Gimnazjum w Kamieñcu,
kierowane przez nauczycielkê muzyki

UWAGA. Wywiad z Grzegorzem
Nowar¹, mieszkañcem gminy Zbros³awice, który wygra³ Miêdzynarodowy Konkurs Instrumentów Dêtych
w Jastrzêbiu Zdroju zostanie opublikowany na ³amach nastêpnego numeru Wieci z Gminy.

Wieszowa

Dnia 8 marca zorganizowano
w Domu Kultury koncert muzyczno-edukacyjny dla uczniów i przedszkolaków. Uczniowie Szko³y Muzycznej
w Tarnowskich Górach zaprezentowali swoje przygotowane utwory muzyczne na skrzypce, wiolonczelê, fortepian, akordeon, tr¹bkê i.t.p. Oprócz
tego mgr Karina Kapuciok - nauczycielka szko³y muzycznej - w sposób
ciekawy i dostêpny t³umaczy³a ró¿nice miêdzy poszczególnymi instrumentami. Dzieci z zainteresowaniem
wys³ucha³y koncertu tym bardziej, i¿
uczestnikami wystêpu byli ich koledzy z klasy, którzy s¹ uczniami Szko-

Piêknie rozwinê³a siê akcja, nazwana przeze mnie
nasz recycling, zainicjowana przez samorz¹dy
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum Zbros³awic. M³odzie¿ w ramach akcji zbiera puszki aluminiowe i makulaturê a uzyskane pieni¹dze przeznacza na wzbogacenie zbiorów biblioteki szkolnej. Tym sposobem
uczniowie umo¿liwili zakup nowoci za kwotê
615,60 z³ - miêdzy innymi aktualnie najpoczytniejsze tomy przygód Harryego Pottera i W³adcê Piercieni.
Korzyci jest wiele. Obdarowuj¹c ksi¹¿nicê,
uczniowie zapracowuj¹ na swój sukces, bo zgarniaj¹ dodatkowe punkty za aktywnoæ (sk³adow¹ oceny
ze sprawowania). Inicjatywa jest jak najbardziej
zgodna z programami wychowawczymi, m³odzie¿,
ucz¹c siê pracy na w³asne konto, uczy siê te¿, ¿e
wa¿na jest ochrona rodowiska i wspó³praca z lokalnym spo³eczeñstwem.
Niestety, i tê beczu³kê miodu psuje ³y¿eczka
dziegciu. Otó¿ na wywiadówkach wychowawcy s³y-

³y Muzycznej w Tarnowskich Górach.
Na koncercie tym by³a obecna
równie¿ pani Wójt Teresa Korab, która przyjê³a ¿yczenia z okazji Dnia Kobiet od ch³opców z Wieszowej.
( ) Dla tych, którzy równie¿ pragn¹ osi¹gaæ sukcesy muzyczne informujê, ¿e Pañstwowa Szko³a Muzyczna w Tarnowskich Górach rozpoczê³a
ju¿ zapisy na rok szkolny 2002/2003.
Nauka w Pañstwowej Szkole Muzycznej przebiega w dwóch cyklach
nauczania:
I cykl nauczania trwa 6 lat i przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 8 lat (tj. tegoroczna klasa tzw. 0
oraz I klasa szko³y podstawowej).
W cyklu szecioletnim dzieci mog¹
podj¹æ naukê gry na instrumentach:
fortepian, akordeon, skrzypce,
wiolonczela, gitara, flet, tr¹bka.
II cykl nauczania trwa 4 lata
i przeznaczony jest dla dzieci w wieku
9 - 12lat (tj. tegoroczna klasa II, III
szko³y podstawowej). W cyklu cztero-

Obk³adaj¹c
ksi¹¿ki...
szeli czasami opiniê brzmi¹c¹ mniej wiêcej tak: mam
siê rozpiæ na staroæ, ¿eby dziecku daæ puszki?
Przykro s³yszeæ takie s³owa, bo przecie¿ nie chodzi³o nam ani o to, ¿eby rodzice inwestowali w z³om
aluminiowy, ani o to, ¿eby doroli wyrêczali swoje
pociechy. Zale¿y nam, aby uczniowie uruchamiali
swoj¹ aktywnoæ, aby widzieli swoj¹ rolê jako wartociowych cz³onków spo³eczeñstwa - daj¹cych co
innym, a nie tylko bior¹cych od rodziców, od nauczycieli, od spo³eczeñstwa. Pragniemy równie¿,
aby o ocenê ze sprawowania zabiega³ uczeñ a nie rodzic. Je¿eli natomiast komu nie odpowiada taka forma dzia³alnoci - a ma pe³ne prawo do w³asnego, od-

letnim dzieci mog¹ podj¹æ naukê gry
na instrumentach: flet, obój, klarnet,
saksofon, tr¹bka, waltornia, puzon,
gitara, wiolonczela. ( )
Komisja Kwalifikacyjno - Rekrutacyjna dzia³a w nastêpuj¹cych
dniach:
Wtorek - godz. 18 00 - 19 00
sala nr 8
roda - godz. 17 00 - 18 00
sala nr 4
Czwartek - godz. 16 00 - 17 00
sala nr 30
Pi¹tek - godz. 18 00 - 19 00
sala nr 13
Adres szko³y: Pañstwowa Szko³a
Muzyczna I stopnia ul. 9 Maja 1
(obok dworca autobusowego)
42 - 600 Tarnowskie Góry
tel. 285 - 43 - 24, 285 - 35 - 15
Osoby
zg³aszaj¹ce
prosimy
o wczeniejszy kontakt telefoniczny
z sekretariatem szko³y w celu ustalenia terminu badania.
Karina Kapuciok

miennego ni¿ nasze, zdania - zaproponowalimy
przecie¿ wiele innych mo¿liwoci.
Ka¿dy uczeñ, który jest zainteresowany budowaniem osobistego sukcesu znajdzie najbli¿sz¹ jego
temperamentowi formê aktywnoci. Informuj¹
o tym uczniowie z samorz¹dów, wychowawcy, nauczyciele, którzy maj¹ prace do zlecenia a nawet
ostatnio w wietlicy wywiesilimy konkretne wykazy prac, dziêki którym mo¿na zarobiæ plusiaki.
Cenimy sobie konstruktywn¹ krytykê, jednak
serdecznie prosimy rodziców aby wsparli nasze wysi³ki i nie podwa¿ali autorytetu niesprawiedliw¹, nieprzemylan¹, rzucon¹ emocjonalnie opini¹. Zapraszamy do zajmowania stanowiska w tej kwestii na
comiesiêcznych poniedzia³kowych spotkaniach
z wychowawcami, na wywiadówkach, na ³amach
naszej gazety.
¯ycz¹c Uczniom sukcesów, serdecznie pozdrawiam Rodziców
Barbara Szyszko

Telefony s³u¿bowe (dzisiaj ZGK i M): W godz. 7.00  15.00: 233-70-74, wodoci¹gi 233-70-92
po 15.00 informacji udziela automatyczna sekretarka.
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

Oddzia³ wodoci¹gowy:
Schronisko dla zwierz¹t:
Rakarz:

-

0 604 460 641
0 604 465 511
0 604 838 278
0 603 476 642
0 608 021 852
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G³os Zarz¹du w sprawie

dokoñczenie ze str. 1
Ad. 1 W ramach tego kierunku wykonano nastêpuj¹ce prace:
- ci¹g dalszy budowy kanalizacji w Przezchlebiu i Ziemiêcicach,
- wykonano projekt z przy³¹czami dla miejscowoci Ziemiêcice i wiêtoszowice,
- wykonano Koncepcjê gospodarki ciekowej dla ca³ej
Gminy,
- dokonano oceny tej koncepcji przez niezale¿nego specjalistê,
- przyjêto ostateczn¹ wersjê
koncepcji, tzn. wersji C,
- wykonano studium wykonalnoci przyjêtej koncepcji
pod wzglêdem technicznym i
finansowym,
- opracowano ocenê oddzia³ywania tej inwestycji na rodowisko,
- opracowano w 8 wariantach
koszty eksploatacji oraz ceny
1m3 cieku (za ich odbiór do kanalizacji i oczyszczalni),
- wykonano projekt techniczny kanalizacji wraz z pozwoleniem na budowê dla miejscowoci Wieszowa,
- wykonano projekt techniczny kanalizacji wraz z pozwoleniem na budowê dla osiedla
Ptasiego w Sza³szy,
- rozpoczêto i s¹ kontynuowane prace projektowe budowy kanalizacji dla miejscowoci
Laryszów, Wilkowice, Ptakowice, Zbros³awice, Kamieniec, Boniowice, £ubki,
- dokonano analizy techniczno-ekonomicznej celowoci budowy dwóch oczyszczalni w
Zbros³awicach i Kamieñcu,
- wykonano koncepcjê kanalizacji sanitarnej dla zabytkowego parku w Sza³szy,
- wykonano analizê mo¿liwoci zastosowania na terenie
Gminy Zbros³awice innych systemów oczyszczania cieków, tj.
oczyszczalni przydomowych,
budowê kanalizacji cinieniowej
b¹d podcinieniowej,
- opracowano prospekt inwestycyjny budowy kanalizacji
w
jêzyku
polskim
i niemieckim, by zarekomendowaæ j¹ potencjalnym inwestorom,
Ad. 2 Dzia³ania dotycz¹ce
pozyskiwania rodków z zewn¹trz na realizacjê budowy kanalizacji by³y skierowane wy³¹cznie o pozyskanie rodków
Unii Europejskiej, które otrzymuje siê w formie dotacji.
Wykorzystano tu wszystkie
mo¿liwoci sk³adania wniosków
o przydzia³ tych rodków z programów, które zosta³y uruchomione, tj. takich, które posiada³y
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zabezpieczone rodki finansowe. O wielu du¿o siê mówi, ale
nie zawsze s¹ uruchamiane.
Opracowano i z³o¿ono nastêpuj¹ce wnioski o pozyskanie
rodków z zewn¹trz:
- w dniu 9.11.1999 - wniosek
o udzielenie dotacji z rodków
funduszu Phare2000 na ma³e
projekty infrastrukturalne, na
budowê kanalizacji sanitarnej
dla wsi Ziemiêcice,
- w dniu 18.02.2000 - wniosek do Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
o udzielenie dotacji z funduszu
ISPA na uporz¹dkowanie gospodarki wodno ciekowej zlewni
rzeki Dramy zasilaj¹cej zbiornik
Dzier¿no, a porednio wody rzeki Odry wraz z gmin¹ Pyskowice i Tarnowskie Góry.
- w dniu 29.05.2000 - wniosek o udzielenie dotacji ze rodków programu Phare 2000 na
wspó³finansowanie inwestycji
s³u¿¹cych realizacji priorytetowych za³o¿eñ do Strategii Rozwoju Województwa l¹skiego
dla tematu Budowa kanalizacji
sanitarnej dla wsi Ziemiêcice
- w dniu 13.04.2001 - wniosek o dotacjê w ramach programu Phare dla tematu j. w. w celu
stworzenia infrastruktury niezbêdnej do rozwoju ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw,
- w dniu 24.09.2001 - wniosek pod tytu³em j. w. dla tematu
budowa kanalizacji sanitarnej
dla wsi Ziemiêcice i wiêtoszowice,
W opracowaniu tych wniosków posi³kowano siê fachowcami z instytucji oceniaj¹cych te
wnioski.
Na pierwsze 2 wnioski przysz³y odpowiedzi pozytywne, ¿e
przyznano rodki, ale ich nie
przekazano. Równie wysoko zosta³ oceniony wniosek o dotacjê
z funduszu ISPA ale i tu nie dosz³o do otrzymania rodków.
Stawianie zarzutu Zarz¹dowi, ¿e niewiele w tym zakresie
dzia³a, budzi ogromne zdziwienie, gdy¿ przewodnicz¹cy Zespo³u bra³ czynny udzia³ w opracowywaniu wniosków, ba, do
pomocy przy ich wype³nianiu
korzystalimy z firm przez niego
wskazanych. Pan Przewodnicz¹cy wie równie¿, ile tysiêcy kilometrów przejedzi³ w tej sprawie jako Przewodnicz¹cy Rady
i jakie uzyska³ efekty.
W zwi¹zku z tym, ¿e dzia³ania te pomimo do³o¿onych starañ nie przynios³y po¿¹danego
efektu, w grudniu ubieg³ego roku rozpoczêto rozmowy z WFOiGW o pozyskanie rodków
ekologicznych w formie kredytu preferencyjnego i dotacji.

Do koñca marca zostanie w tym
temacie z³o¿ony w³aciwy wniosek i jest szansa na jego pozytywne za³atwienie.
W tym miejscu zwracamy
równie¿ uwagê, ¿e iloæ sk³adanych wniosków, jak i wysokoæ
kwot o jakie mo¿na siê staraæ,
zale¿y od wk³adu w³asnego
czyli od rodków jakimi siê dysponuje z bud¿etu Gminy.
Do tej pory Rada Gminy, by
spe³niæ warunki wype³niania
wniosków o dotacje podejmowa³a decyzje, by na ten cel zaci¹gaæ kredyt komercyjny, co
wiadczy o determinacji z jak¹
podchodzi siê do tematu budowy kanalizacji i uzyskania na ten
cel rodków pozabud¿etowych.
Ad. 3 Rozmowy oraz nawi¹zywanie kontaktów celem pozyskania inwestora, który by pomóg³ sfinansowaæ, czy wybudowaæ w ca³oci b¹d czêci system kanalizacji sanitarnej by³y
prowadzone od co najmniej
8 lat.
By³y to ró¿ne firmy: z Niemiec, Wêgier, S³owacji i Austrii,
ale wart¹ wymienienia jest tylko
firma PORR z Austrii, z któr¹
rozmowy prowadzono przez
prawie rok, ale równie¿ jak z pozosta³ymi - bez oczekiwanego
efektu, przy aktywnym udziale
przewodnicz¹cego Zespo³u.
G³ównym powodem, (choæ
¿adna z firm tego nie potwierdzi³a) zrywania tych rozmów by³y
wzglêdy ekonomiczne. Po prostu rachunek op³acalnoci dla tej
inwestycji nie jest dobry. Gdy
ka¿da z tych firm wyliczy³a sobie czasokres sp³aty wydanych
funduszy - to rezygnowa³a.
Nie trzeba tu dokonywaæ
skomplikowanych obliczeñ by
sobie to wyobraziæ. Koszt budowy kanalizacji wynosi wg koncepcji oko³o 125 mln z³, za
ewentualny dochód (bez odliczenia kosztów eksploatacji)
wyniós³by na dzieñ dzisiejszy
w skali roku oko³o 816 000 z³
(iloæ sprzedawanej wody
w miesi¹cu to 40 000 m3 x 1,70
z³ x 12 m-cy, przyjmuj¹c 100%
wody i cieków). Reszta jest ju¿
³atwa do wyliczenia i pokazuje
jak trudne s¹ to rozmowy. Nie
mo¿na wiêc mówiæ, ¿e inwestor
zbuduje kanalizacjê za 3 do 5 lat
i problem z g³owy, bo wtedy
koszt 1 m3 cieków bêdzie kosztowa³ o wiele wiêcej ni¿ pozwalaj¹ na to mo¿liwoci naszych
mieszkañców.
Pomimo powy¿szych faktów
w dalszym ci¹gu poszukuje siê
firm, przedsiêbiorstw, które na
dogodnych dla obu stron warunkach pomog³yby w realizacji tej
inwestycji. Obecnie tocz¹ siê
rozmowy z firm¹ niemieck¹,

o wynikach których bêdziemy
informowaæ.
Oprócz tych dzia³añ w celu
promocji i lobbingu Gminy, Zarz¹d podj¹³ inne czynnoci maj¹ce rozpropagowaæ mo¿liwoci
i potrzeby jej mieszkañców oraz
kierunki jej rozwoju, co cile
wi¹¿e siê z realizacj¹ zadania
budowy kanalizacji. W zwi¹zku
z powy¿szym:
- opracowano i uchwalono
Strategiê Rozwoju Gminy,
- nawi¹zano wspó³pracê
z gminami Brenna i Brackenheim,
- czynione s¹ starania
o wspó³pracê z gminami francusk¹ i ukraiñsk¹,
- bierzemy udzia³ w spotkaniach promuj¹cych potrzeby inwestycyjne Gminy (ostatnie
31.01.2002 w Gliwicach),
- wziêlimy udzia³ w targach
Intereco w Katowicach, pokrywaj¹c koszt stoiska z dotacji
WFOiGW w Katowicach,
- nawi¹zalimy kontakt
z Gmin¹ Gliwice w celu wspólnej realizacji kanalizacji dla
Sza³szy i ¯ernik,
- w uzgodnieniu z firm¹
z Czekanowa i na jej koszt wykonano pod³¹czenie do oczyszczalni w Mikulczycach i przejêto na stan Gminy.
- stworzono zal¹¿ek Zwi¹zku Gmin Zbros³awice, Pyskowice, Tarnowskie Góry dla celów ochrony zlewni rzeki Dramy i tym samym zbiornika wód
g³êbinowych GZWP330 (na razie koñcowego porozumienia
nie podpisano),
- czynione s¹ starania
o wst¹pienie do Zwi¹zku Gmin
o nazwie Trias Opolski,
- przyjêto do pracy pracownika ds. promocji Gminy
i wspó³pracy zagranicznej,
- ka¿d¹ sprawê problemow¹
zwi¹zan¹ z kanalizacj¹ przedstawia siê w³aciwemu Stowarzyszeniu Budowy Kanalizacji,
- w czasie majowej wizyty
u nas goci z Brackenheim prowadzone bêd¹ rozmowy z bezporednim
reprezentantem
struktur Unii Europejskiej,
- wykorzystuje siê ka¿d¹ pomoc osób, które w tym temacie
mog¹ co zdzia³aæ.
Odpowiadaj¹c na zarzut niegospodarnoci w finansowaniu
budowy oczyszczalni i kanalizacji stwierdzamy, ¿e dotychczasowe kontrole przeprowadzone przez instytucje do tego
powo³ane nie wykaza³y znamion niegospodarnoci. Nadmieniamy, ¿e jedna z tych kontroli odby³a siê na pisemny
wniosek Przewodnicz¹cego
Rady Gminy i dotyczy³a g³ównie realizacji inwestycji.

Zawarta w 1992 roku umowa z ZRB W. Sykosz odby³a
siê na podstawie przeprowadzonego przetargu oraz obowi¹zuj¹cych wówczas przepisów. W 1996 roku Gmina mimo obowi¹zuj¹cej w/w umowy
otrzyma³a kredyt preferencyjny
z WFOiGW w wysokoci 500
000 z³ na budowê oczyszczalni.
Zarzuty jakie siê obecnie
stawia wynikaj¹ z perspektywy
obowi¹zuj¹cej dzi ustawy
o zamówieniach publicznych,
która reguluje tok postêpowania o udzielenie zamówienia na
roboty w sposób ró¿ni¹cy siê
od obowi¹zuj¹cego w 1992 roku.
Od 1996 roku by³y podejmowane próby rozwi¹zania tej
umowy tak przez Zarz¹d Gminy, jak przewodnicz¹cych Rad
Gmin dwóch kadencji, jednak
po analizie opinii prawnych
niezale¿nych biur, tak Zarz¹d
jak i Rada nie podjê³a decyzji
o jej rozwi¹zaniu. G³ównym
powodem tego by³a koniecznoæ regulacji odszkodowania
na rzecz wykonawcy, co nie
jest rzecz¹ now¹, gdy¿ klauzule
takie obowi¹zuj¹ w umowach
aktualnie zawieranych.
Nadu¿yciem ze strony Zespo³u Koordynuj¹cego jest to,
¿e podwa¿a siê stawki cenotwórcze do kosztorysowania
robót, a to podwy¿sza koszty
wykonania kanalizacji o 30%.
Punktem wyjcia w negocjacjach z wykonawc¹ co do ustalenia wysokoci stawek s¹
wskaniki cenotwórcze jakie
obowi¹zuj¹ na naszym terenie
w zawieranych umowach na
wykonawstwo tego typu robót.
Bierze siê równie¿ pod uwagê
wskanik inflacji. Potwierdzeniem dla takiego postêpowania,
które nie ma znamion niegospodarnoci s¹ publikowane
wskaniki budowlane Sekocenbud obowi¹zuj¹ce w województwie l¹skim. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dane do ustalenia
Sekocenbudu pochodz¹ z zawartych umów na terenie naszego województwa w danym
kwartale, podkrelamy - umów
zawartych po przetargach.
Fakty s¹ nastêpuj¹ce: stawki
roboczogodziny firm buduj¹cych kanalizacjê w naszym s¹siedztwie wynosz¹ od 6,90
z³/godz. do 7,60 z³/godz.
Stawki wg Sekocenbudu dla
robót in¿ynieryjnych (str. 15)
wynosz¹: najni¿sza 6,90 z³,
najwy¿sza 9,80 z³, rednia
8,60 z³. Zatwierdzona stawka
przez Zarz¹d dla ZRB W. Sykosz wynosi 6,40 z³. Pozostaje
wiêc pytanie czy jest to niegospodarnoæ.

kanalizacji
Tym bardziej, ¿e osoba zarzucaj¹ca to, sama wykonuj¹c
remont stra¿nicy w Sza³szy
do kosztorysowania stosowa³a stawkê 7 z³/h.
Ponadto na pocz¹tku roku
ustala siê z wykonawc¹ zakres rzeczowo-finansowy robót, gdzie za konkretny odcinek kanalizacji ustala siê
konkretn¹ wartoæ wykonania. Z góry wiêc wiadomo, za
co i ile siê zap³aci. Niezdyscyplinowanie pracowników
wykonawcy w trakcie robót,
niesolidnoæ wykonania, czy
inne przyczyny tego typu nie
zmieniaj¹ wartoci wykonywanej roboty.
Termin wykonania robót
kanalizacyjnych ustala siê
g³ównie pod mo¿liwoæ sfinansowania ich przez Gminê.
Nad ca³oci¹ wykonywanych
robót czuwa wybrany w drodze przetargu niezale¿ny inspektor nadzoru.
Zapewniam równie¿, ¿e
obowi¹zuj¹ca umowa nie jest
¿adn¹ przeszkod¹ w pozyskiwaniu rodków pozabud¿etowych, gdy¿ Zarz¹d po ich
otrzymaniu zobowi¹zany jest
do
wyboru
wykonawcy
w drodze przetargu, a utrata
dofinansowania z tego powodu by³aby niewyt³umaczaln¹
niegospodarnoci¹. Nie mo¿na równie¿ zgodziæ siê z zarzutem bezczynnoci Zarz¹du
odnonie przyspieszania pod³¹czenia siê mieszkañców do
kanalizacji, tam gdzie jest to
mo¿liwe. Wraz z rozbudow¹
sieci kanalizacyjnej liczba zawieranych umów z ZGKiM
na zrzut cieków ronie, za
g³ówn¹ przeszkod¹ w tym temacie s¹ trudnoci w sfinansowaniu przy³¹cza dla niektórych mieszkañców Gminy.
Fakt ten jest tak oczywisty
i zrozumia³y, ¿e nie wymaga
dalszych komentarzy.
Ustosunkowuj¹c siê do
wniosków Zespo³u, Zarz¹d
obecnie nie widzi potrzeby
zatrudnienia operatora ds.
kanalizacji. W chwili zintensyfikowania prac zostanie w
drodze przetargu, zgodnie
z wymogami unijnymi wybrany tzw. in¿ynier projektu.
Nie widzimy ¿adnych
przeszkód na linii wspó³pracy, wymiany dowiadczeñ i
informacji, wzajemnej pomocy pomiêdzy Zarz¹dem i Stowarzyszeniami, gdy¿ dzia³amy w tym samym celu.
Decyzjê o zmianie kolejnoci realizacji zadañ kanalizacyjnych mo¿e podj¹æ Rada
Gminy, dlatego na jej komi-

sjach Zarz¹d skieruje wniosek o przyspieszenie robót w
miejscowoci Zawada na
pierwsze miejsce.
W zwi¹zku z tym, ¿e w tegorocznym bud¿ecie nie ma
rodków na budowê kanalizacji, a dalsza jej kontynuacja
bêdzie uzale¿niona od otrzymania rodków pozabud¿etowych, Zarz¹d Gminy podj¹³
decyzjê o rozwi¹zaniu umowy z ZRB W. Sykosza.
Reasumuj¹c uwa¿amy, ¿e
ustosunkowalimy siê do
wszystkich spraw poruszonych na sesji w dniu
12.03.2002 r.
Ponadto si³y i czas przeznaczamy na konstruktywne
dzia³ania na rzecz budowy
kanalizacji, a nie na bezproduktywne pisanie.
Zarz¹d Gminy
P.S. Wprawdzie uwa¿am,
¿e gazeta gminna nie powinna zajmowaæ siê zarzutami
czy insynuacjami, jednak
ostatnie oszczerstwa w prywatnej Wieci Zbros³awickiej przekroczy³y normy
przyzwoitoci. Nie maj¹c innej mo¿liwoci publicznego
wypowiedzenia siê, proszê
o zamieszczenie mojej krótkiej repliki.
Zastêpca Wójta, obojêtnie
jak by siê nazywa³, nie dzia³a
w pró¿ni, lecz ka¿de jego
dzia³anie jest opiniowane, zatwierdzane,
sprawdzane
i kontrolowane przez organy
gminne (Zarz¹d, Rada Gminy
i jej komisje) oraz organy zewnêtrzne tj. Regionalna Izba
Obrachunkowa a w razie potrzeby i Prokurator.
Gdyby w okresie 10 lat
dzia³alnoci Zastêpcy Wójta
doprowadzi³ on do niegospodarnoci, nadu¿yæ, czy innych nieprawid³owoci, to ni¿ej podpisany nie mia³by
mo¿liwoci dalszego szkodliwego dzia³ania. Albo by³by odizolowany we w³aciwym do tego celu pomieszczeniu, albo co najmniej odwo³any ze stanowiska.
Kto walczy o ciep³e posadki w gminie, dobitnie
wiadczy ostatnie wydanie
Wieci Zbros³awickiej.
Zaznaczam, ¿e jestem
w ka¿dym czasie przygotowany do merytorycznej dyskusji na temat kanalizacji
i wyjaniæ populistyczne zarzuty.
Moje telefony: 233 70 12
i 602 379 863
Zastêpca Wójta
Pawe³ Kowolik

Dzi o:

Wieszowa

Na póniejszym terenie
powiatu bytomskiego istnia³y we wczesnym redniowieczu osiedla wiejskie, do których miêdzy innymi nale¿a³a Wieszowa.
Wie jest wzmiankowana
oko³o 1300 r. Nazwa ród³owa - Wessowa.
Na pocz¹tku XV w. Piotr
z Paniów podarowa³ wie
klasztorowi w. Ducha
w Bytomiu. Rycerz Pe³ka
z Wieszowej wzmiankowany jest na dokumentach Jana IV, ksiêcia gliwickiego
(CDSI, nr 128, s. 129 - 130
Toszek 12stycznia 1456),
jak równie¿ na dok. CDS.
VI, nr 256, Toszek 12 marca 1463 r. W roku 1463 rycerz Pe³ka by³ wiadkiem
na lubie pary ksi¹¿êcej.
W XVI wieku by³o ju¿
w Wieszowej kilka szybów
górnictwa kruszcowego,
a oko³o 1840 r. kopalnia
galmanu Leopold, kopalnia rud ¿elaza, wapienniki
i pota¿arnia. Z³o¿a eksploatowano do 1890 r.
Przez d³u¿szy czas wie
nale¿a³a do Grotowskich,
póniej do Stockmansa ze
Zbros³awic, w XVIII wieku
do Wilczków. Od 1839 r.
w³acicielem zosta³a rodzina Donnersmarck.
Z Wieszowej pochodzi³
Józef Piernikarczyk (1885 1945), który by³ samoukiem. Maturê zdawa³ eksternistycznie w Krakowie.
By³ pierwszym polskim historykiem górnictwa i hutnictwa, profesorem polskiego gimnazjum w Tarnowskich Górach.
W Wieszowej dzia³a³ od
1911 a¿ do 1945 r. chór
mieszany
Jutrzynka.
W okresie miêdzywojennym dzia³a³a tu polska
szko³a mniejszociowa.
Teren gminy Zbros³awice nale¿a³, jak ju¿ wielokrotnie pisa³am do ksiêstwa
toszeckiego, przekszta³cony póniej w pañstwo stanowe i powiat. W 1873 r.
wyodrêbniony zosta³ powiat tarnogórski, w którym
znalaz³a siê Wieszowa. Po
plebiscycie na Górnym l¹sku, w 1922 r. miejscowoæ
tê przyznano Niemcom
i w³¹czono do powiatu bytomskiego. Po jego rozwi¹zaniu w 1951 r. ponownie

wesz³y w obrêb powiatu
tarnogórskiego. W latach
1958 - 1973 Wieszowa posiada³a status osiedla.
Brygida Zdunek
Tym razem dotar³ do nas
list mieszkañca, Pana Zygmunta Pierszalika, historyka-hobbysty, w którym ma
zastrze¿enia do niektórych
faktów przedstawionych
w Herbarzu wsi gminy
Zbros³awice i naszych
notkach
historycznych.
Notki te niestety musz¹ byæ
zwiêz³e i trudno zamieszczaæ w nich ród³a historyczne. Poruszy³ te¿ problem odmiany nazwy miejscowoci. Pani Klaudia
Buchta, powo³uj¹c siê na
bezporedni¹
rozmowê
z prof. Janem Miodkiem
orzek³a, ¿e powinno siê
u¿ywaæ odmiany stosowanej przez wiêkszoæ mieszkañców. Zdania wród polonistów s¹ jednak podzielone. (red)
Poni¿ej przedstawiamy
informacje Pana Pierszalika o historii swojej miejscowoci:
Wieszowa (1935-1945
Randsdorf).
Pierwsza
wzmianka pochodzi z ok.
1295 roku, a zawarta jest
w Ksiêdze uposa¿enia biskupstwa wroc³awskiego.
Z zapisu dowiadujemy siê,
¿e wie Wessowa posiada³a
obszar 30 ³anów (04 ha)
i by³a zwolniona jeszcze
z p³acenia podatków. Oznacza to, ¿e by³a dopiero co
za³o¿on¹ wsi¹ na zasadach
tzw. prawa niemieckiego.
Jej nazwa to forma dzier¿awcza od imienia Wess,
jej za³o¿yciela i najprawdopodobniej te¿ pierwszego
so³tysa.
Do Wieszowy nale¿y
dawna wie Konary, wymieniona równie¿ w tej samej ksiêdze jako Conar. Jej
powstanie szacuje siê jednak na okres du¿o wczeniejszy. Nazwa Konary
pochodzi od s³ów koniary,
koniarze, czyli by³a to osad¹ hodowców koni na potrzeby ksi¹¿êcego dworu.
Powstanie pierwszego
kocio³a szacuje siê na pocz¹tek XIV w. Obecny koció³ p.w. w. Trójcy po-

chodzi z 1898 r. Z Wieszowy pochodzi wielu ksiê¿y,
miêdzy innymi Oskar Golombek, zmar³y w 1972 roku pra³at, protonotariusz
w kancelarii papieskiej.
Z 1535 roku pochodzi
pierwsza wzmianka o 4 kopalniach rudy o³owiu.
W 1730 r. Martin von
Löwencron
rozpoczyna
wydobywanie galmanu rudy cynku. W latach 18231868 istnia³a tu kopalnia
Leopold z wydobyciem
130 ton w 1825 r. Z Wieszowy pochodzi Franciszka
Hanisch, matka Karola Goduli - w³aciciela kopalñ
i hut cynku, nazywanego
królem cynku. W 1774
roku M. Wilczek zak³ada
koloniê Glinice. Nazwa
oznacza gliniaste ziemie.
Przez ostatnie 400 lat,
Wieszowa stanowi³a w³asnoæ Strzelów (16141677), Grotowskich (16771707), Löwencronów, M.
Wilczka, Stockmannsów,
Donnersmarcków (18391945).
Rok 1780 - wie liczy
348 mieszkañców w roku
1840 -1248 mieszkañców,
1902 - powstaje Ochotnicza Stra¿ Po¿arna oraz
cegielnia,
1912 - powstaje klub
sportowy, wie liczy ok.
2800 mieszkañców,
1915 - z Karchowitz doprowadzono wodoci¹g,
1920 - elektryfikacja
wsi,
1926 - budowa linii
tramwajowej,
1927 - budowa szosy
Wieszowa - Zbros³awice,
1928 - budowa linii kolejowej Mikulczyce - Wieszowa - Brynek,
1929 - powstaj¹ dwie
stacje benzynowe,
1934 - wie posiada 8 restauracji, 44 sklepy, 4 piekarnie, wiêkszoæ ma telefony,
1945 - wywóz kilkuset
mieszkañców do przymusowych robót w ZSRR, 174
przyp³aci³o to ¿yciem.
Zabytki:
- dwór z koñca XVII w.,
spichlerz dworski z XIX
w.,
- figura w. Nepomucena
z XVIII w. (przy cmentarzu),
- krzy¿ i ród³o w. Sarkandra znane od XVII w.
z cudownych uzdrowieñ,
- krzy¿ przydro¿ny
z 1876 roku (Glinice)
Strona 7

SUPERMÓZG w Kamieñcu

15. III. 2002 r. odby³y
siê w Szkole Podstawowej w Kamieñcu powiatowe rozgrywki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy SUPERMÓZG,
którego organizatorem
by³o Centrum Promocji
M³odzie¿owej z Warszawy.
Konkurs mia³ charakter edukacyjny. Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu wiedzy
ogólnej z nastêpuj¹cych
zakresów tematycznych:
wiat, Legendy i Mity,
Historia, Sport, Natura,
Rozrywka, Nauka. Pytania konkursowe, które

mia³y formê pytañ testowych jednokrotnego wyboru, skonstruowane by³y na podstawie informacji, które mo¿na by³o
znaleæ w kolejnych numerach czasopisma Supermózg Wygraj Turniej
Wiedzy.
W turnieju, który sk³ada³ siê z dwóch tur pytañ, wziê³y udzia³ zwyciêskie dru¿yny etapu
wewn¹trzszkolnego ze
szkó³ powiatu tarnogórskiego.
Zarówno w pierwszej
jak i w drugiej turze
uczniowie odpowiadali
na 70 pytañ, po 10 pytañ

Dyrekcja Szko³y Podstawowej w Kamieñcu
sk³ada serdeczne podziêkowania
Panu Krystianowi Hamerla
i Paniom
B. Pakosz, A. Ka³u¿na i J. Musialik
za bezinteresown¹ pomoc przy odnawianiu klas
Sk³adam gor¹ce podziêkowania
Wszystkim rodzicom, pracuj¹cym przy zorganizowaniu zabawy karnawa³owej, której dochód w ca³oci zostanie przeznaczony na potrzeby szko³y.
Dyrektor SP Kamieniec
mgr Joanna Mansfeld - Mucha

Podziêkowanie
Dyrekcja Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowej sk³ada podziêkowanie rodzicom: Piotrowi Kaczmarczykowi i Piotrowi Nierobisz za usuniêcie awarii i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w szatni przedszkola oraz pomiary nowej instalacji.

z ka¿dego zakresu tematycznego.
Zwyciê¿y³a dru¿yna
Uczennice Kostka,
w sk³adzie: Dominika
Hamerla, Anna Graczyk, ¯aneta Skubela
i Katarzyna Zadoro¿na,
reprezentuj¹ca Szko³ê
Podstawow¹ w Kamieñcu. Drugie miejsce zajê³a
dru¿yna Potê¿ne Or³y
ze Szko³y Podstawowej
w Kopienicy, a trzecie Supermózgi z Kalet
ze Szko³y Podstawowej
nr 1 w Kaletach.
Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz
medale. Zwyciêska dru¿yna, któr¹ opiekuje siê
dyrektor szko³y mgr Joanna Mansfeld-Mucha
i nauczycielka jêzyka
niemieckiego i matematyki mgr in¿. Barbara
Wicha-Kudlek, bêdzie
reprezentowaæ powiat
tarnogórski w etapie wojewódzkim, który odbêdzie siê 26 kwietnia 2002
roku.
Barbara Wicha-Kudlek

Poznajmy siê
Helmut Musio³

l Radny z Karchowic
l Przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki Komunalnej,
l Wykszta³cenie rednie
- techniczne,
l ¯onaty, dwoje dzieci,
oddany ¿yciu w rodzinie,
l Zwi¹zany emocjonalnie z Gmin¹, jej powiêci³
wiêksz¹ czêæ ¿ycia zaanga¿owany na rzecz jej rozwoju, zabiega o poprawê jej
infrastruktury komunalnej,
a tym samym o poprawê
warunków ¿ycia spo³ecznoci wiejskiej,
l Zalety: obowi¹zkowy,
pracowity, wra¿liwy na potrzeby innych,

l Wady: ³atwowierny,
skromny,
l
Kocha
przyrodê
i wszystko co z ni¹ zwi¹zane.
l Najpowa¿niejszy kandydat do otrzymania pierwszego tytu³u Honorowy
Obywatel Gminy Zbros³awice

wi¹teczne sklepiki

W Gminnym Przedszkolu nr4 w wiêtoszowicach jest ju¿ tradycj¹
urz¹dzanie wi¹tecznych sklepików. Mo¿na
w nich kupiæ wi¹teczne
kartki, ozdoby, stroiki,
a czasem nawet smako³yki. Na ogó³ wykonuje je
personel
przedszkola
przy wspó³udziale rodziców, jednak¿e tegoroczny sklepik wielkanocny urz¹dzi³y same dzieci. Samodzielnie wykona³y wszystkie sprzedawane ozdoby, wk³adaj¹c
w sw¹ pracê du¿o zaanga¿owania i serca, by zadowoliæ potencjalnych
klientów - czyli rodzi-

ców. Efekt przerós³ nasze
oczekiwania, ozdoby by³y przepiêkne, a sklepik
cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem wród rodziców. Ka¿dy chcia³ przyozdobiæ swoje mieszkanie kolorowymi kurczaczkami i zaj¹czkami,
tym bardziej, ¿e by³y one
dzie³em znakomitych artystów - dzieci. Nobilitacj¹ i wyró¿nieniem dla
dzieci by³a równie¿ praca
w sklepiku, poniewa¿
kilkuletni sprzedawca
musia³ siê wykazaæ nie
tylko znajomoci¹ cen,
ale równie¿ umiejêtnoci¹ kasowania i wydawania pieniêdzy. Dochód

ze sklepiku zasili³ fundusz Rady Rodziców
i zostanie przeznaczony
na dofinansowanie imprez dla dzieci. Natomiast wszystkie dzieci
zosta³y
nagrodzone,
otrzymuj¹c wi¹teczne
prezenty,
z³o¿one
w przedszkolnym ogrodzie przez zaj¹czka.
Fundatorem zaj¹czka
by³o przedszkole oraz
sponsorzy, którym sk³adamy serdeczne podziêkowanie...
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Gminnego
Przedszkola nr4
w wiêtoszowicach

