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SPRAWOZDANIE Z POBYTU
W CHARNAY-LES-MACON
6 maja b. r. trzyosobowa delegacja Zbros³awic
z pani¹ wójt Teres¹ Korab wyjecha³a do Francji na obchody Dni Europy w celu podpisania umowy partnerskiej pomiêdzy Zbros³awicami a gmin¹ Charnay-lesMacon. Kontakty z gmin¹ francusk¹ zosta³y nawi¹zane za porednictwem Rolfa Kieser- burmistrza niemieckiego miasteczka Brackenheim, z którym podpisanie umowy partnerskiej nast¹pi³o dok³adnie rok temu, 7 maja 2001.
We wtorek 7 maja uroczyste inauguracje rozpoczyna³y siê od godziny 17.00, wiêc do tego czasu zwiedzalimy zabytki Charnay-les-Macon i miasta powiatowego Macon.
dokoñczenie na str. 3
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Absolutorium dla Zarz¹du!
Jak corocznie na prze³omie pierwszego i drugiego
kwarta³u wszystkie organy
stanowi¹ce jednostki samorz¹du terytorialnego, nawet
te, w których z regu³y panuje
niezm¹cony spokój, o¿ywaj¹, z uwagi na nadchodz¹cy
czas absolutoriów komunalnych. Najwy¿sza temperatura panuje oczywicie w samorz¹dach gminnych. W zasadzie nie powinno byæ k³opotu z tak oczywist¹ spraw¹
jak ocena przed³o¿onego
sprawozdania. Organ zobowi¹zany, to jest zarz¹d, przygotowuje stosowny dokument a organ uprawniony, to
jest rada, ocenia go i ewentualnie przyjmuje. Jednak materia, której to sprawozdanie
dotyczy jest tak skomplikowana a mo¿liwoæ oceny zawartych tam twierdzeñ tak
szeroka, ¿e w praktyce czynnoæ polegaj¹ca na rozpatrzeniu sprawozdania zarz¹-

du, czasem jest trudna do
przeprowadzenia, co w konsekwencji mo¿e generowaæ
dalsze perturbacje w procedurze absolutoryjnej.
Przechodz¹c na grunt
Gminy Zbros³awice, sprawozdanie z wykonania bud¿etu za rok 2001 nie wprowadzi³o ¿adnych w¹tpliwoci, czego dowodem by³o
jednog³one, udzielenie absolutorium dla Zarz¹du Gminy za okres od 1 stycznia
2001 r. do 31 grudnia 2001
(uchwa³a Rady Gminy
w
Zbros³awicach
Nr
XL/404/02 z dnia 23 kwietnia 2002 r.).
Bud¿et w 2001 r. by³ realizowany przy osi¹gniêtych
dochodach 18.152.339 z³.,
a wydatkowany do kwoty
17.894.409 z³. Wynik bud¿etu osi¹gniêty w 2001 r. by³
dodatni i wyniós³ 257.930 z³.
Marzena ¯o³êdziewska-B³aszczyk

W pierwszych miesi¹cach
roku we wszystkich OSP odby³y siê zebrania sprawozdawcze za dzia³alnoæ w roku
2001. Stra¿acy dokonali oce-

tegoriach wiekowych. Jury
postanowi³o przyznaæ równorzêdne nagrody, i tak w grupie
najm³odszej nagrodzono prace:

Z ¿ycia stra¿aków
ny swych dzia³añ, a ocena wypad³a pomylnie, bo wszystkie Zarz¹dy otrzyma³y absolutorium od swych cz³onków.
W m-cu marcu Zarz¹d Gminny OSP og³osi³ konkurs plastyczny pt. Zapobiegajmy
po¿arom dla dzieci szkó³
podstawowych i gimnazjalnych. Na konkurs nades³ano
oko³o 100 prac w ró¿nych ka-

Zakaz wypalania traw Micha³a i Mariusza Rutkowskich
 Praca stra¿aków - Damaris ¯yme³ki
Nie baw siê zapa³kami Moniki Pieczko
Wszyscy s¹ uczniami
Szko³y Podstawowej w Czekanowie.
dokonczenie na stre.4

SZKOLNE
Z prac Zarz¹du Gminy
DO¯YWIANIE
l Zarz¹d zatwierdzi³ protokó³ przetargu nieograniczonego
Od kilku lat w gminie
wzrasta liczba uczniów, którym rodzice nie s¹ w stanie
zapewniæ w³aciwego wy¿ywienia i zap³aciæ za posi³ki
w szkole. W takim wypadku
orodek pomocy spo³ecznej
udziela wsparcia ze rodków
w³asnych lub zleconych pokrywaj¹c koszty tych posi³ków. W zale¿noci od lokalnych warunków i mo¿liwoci szkó³ dzieci z ubo¿szych
rodzin mog¹ liczyæ na niadanie, gor¹c¹ zupê lub nawet
pe³ny dwudaniowy obiad.
Jeszcze trzy lata temu orodek pomocy spo³ecznej zapewnia³ bezp³atne posi³ki
199 dziecin ze 102 rodzin,
a obecnie w I kwartale bie¿¹cego roku takich uczniów
by³o ju¿ 263.

PODZIÊKOWANIE
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej Zbros³awice
z/s w Kamieñcu sk³ada podziêkowanie wszystkim ludziom dobrej woli za dostarczon¹ odzie¿ u¿ywan¹ do
siedziby orodka, z której
chêtnie korzystaj¹ mieszkañcy naszej gminy.

na wybór wykonawcy Bie¿¹cego utrzymania dróg - remonty
cz¹stkowe nawierzchni asfaltobetonowych na terenie Gminy
Zbros³awice. Komisja przetargowa wybra³a wykonawcê: Zak³ad Budowlany S. Nierych³o z Tarnowskich Gór.
l Od bie¿¹cego roku so³tysi nie otrzymuj¹ wynagrodzenia
za wydawanie wiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t, bowiem wykonanie tego obowi¹zku nastêpuje w ramach zadañ
so³tysa.
l Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ wniosek dot. wydzier¿awienia wietlicy w Miedarach na prowadzenie dzia³alnoci
kulturalnej i klubu.
l Zarz¹d postanowi³ rozwi¹zaæ zawart¹ umowê na budowê
kanalizacji ze wzglêdu na brak rodków finansowych oraz warunki stawiane przy ubieganiu siê o rodki pomocowe na to zadanie.
l Zarz¹d podj¹³ uchwa³ê w sprawie og³oszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y. Przeznaczono do sprzeda¿y lokal mieszkalny nr 5 po³o¿ony w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 33a.
l Zarz¹d zaakceptowa³ propozycjê nieodp³atnego przejêcia
gruntów od osób prywatnych stanowi¹cych drogê / ul. Radosna
w Zbros³awicach / oraz zobowi¹za³ siê do wykonania w przysz³oci drogi na tym gruncie.

Z prac Rady Gminy
l 3, 17.04 - posiedzenia Komisji Rewizyjnej
l 19.04 - posiedzenie Komisji Rolnictwa powiêcone
problematyce stosowania rodków chemicznych w rolnictwie (szersze omówienie tego problemu w artykule Wa¿ne
dla rolników)
l 19.04 - posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej,
którego g³ównym tematem by³a ocena wykonania bud¿etu
w 2001r. Komisja wnios³a równie¿ o wyegzekwowanie od
w³acicieli gruntów w Sza³szy przyrzeczonych 2 ha gruntu
oraz 1 mln z³.
l 22.04 - posiedzenia Komisji Bud¿etowej i Komisji Kultury, Owiaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej powiêcone g³ównie ocenie wykonania bud¿etu w 2001r. Ta ostatnia zajê³a siê równie¿ sposobem naliczania subwencji owiatowej.

Wa¿ne dla rolników!
Od stycznia br. wesz³y w ¿ycie przepisy ustawy O ochronie rolin uprawnych / Dz. U.
nr 66 poz. 751/ w myl których
ka¿dy producent rolny stosuj¹cy rodki ochrony rolin zobowi¹zany jest posiadaæ przeszkolenie w tym zakresie, natomiast
sprzêt do wykonywania tych zabiegów powinien przejæ przegl¹d techniczny / jak ka¿dy sa-

PODZIÊKOWANIE
Zarz¹d OSP Wieszowa
dziêkuje firmom: CELIMPEX Zabrze, Zak³ad Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Zbros³awicach, Firma Budowlana Nierych³o, Zak³ad Remontowo-Budowlany Sykosz oraz stra¿akom za
wk³ad w remont macierzystej jednostki.
Strona 2

l Zarz¹d podj¹³ uchwa³ê w sprawie oddania w u¿yczenie
nieruchomoci gruntowej po³o¿onej w Sza³szy, Radzie So³eckiej Sza³szy. Oddano w u¿yczenie na okres 3 lat nieruchomoæ gruntow¹ o pow. 0,2148 ha, po³o¿on¹ na osiedlu Ptasim z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw dla dzieci.
l Zarz¹d przyj¹³ informacjê Wicemarsza³ka Województwa
l¹skiego dot. odmowy dofinansowania budowy sali gimnastycznej w Wieszowie ze wzglêdu na ograniczone rodki przyznane Urzêdowi Marsza³kowskiemu na realizacjê inwestycji
sportowych.
l Zarz¹d zatwierdzi³ protokó³ z przeprowadzonego postêpowania zapytania o cenê dot. zakupu pojemników na mieci.
Wybrano ofertê firmy SKATOM z Dobrzan.
l Zarz¹d podj¹³ uchwa³ê w sprawie og³oszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeda¿y. Przeznaczono do sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomoæ zabudowan¹ po³o¿on¹ w Sza³szy przy ul. Lenej 12 o pow. 4980 m2.
l Zarz¹d zatwierdzi³ protokó³ przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy Utrzymanie remonty, modernizacja i budowa rowów, przepustów, studzienek i kanalizacji
deszczowej na terenie Gminy Zbros³awice. Wybrano Zak³ad Robót Wodnych i Melioracyjnych J. Baron z Wieszowy.

mochód/ i uzyskaæ atest dopuszczaj¹cy do pracy - wa¿ny
na 2 lata.
Na posiedzeniu Komisji
Rolnictwa gocilimy Pana mgr
Henryka Brzêczek i Pana mgr
Krzysztofa Horzelê - pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Nasiennej w Katowicach Oddzia³ Tarnowskie
Góry. Zaproszeni gocie poinformowali zebranych, i¿ na terenie Gminy Zbros³awice zarejestrowanych jest 119 opryskiwaczy, z czego 50 % nie posiada atestu sprawnoci. Jeszcze
gorzej jest z przygotowaniem
teoretycznym uprawniaj¹cym
do stosowania rodków ochrony rolin - wa¿ne wiadectwa
posiada oko³o 30 rolników.
Przepisy ustawy s¹ bardzo
rygorystyczne. Nak³adaj¹ na
pracowników Inspekcji obowi¹zek przeprowadzenia kontroli. Je¿eli stwierdzi ona brak

przeszkolenia lub atestu sprzêtu
wyznacza siê termin ich wykonania, a przy ponownej kontroli, je¿eli stwierdz¹ nie wykonanie zaleceñ sprawê kieruje siê
do s¹du.
Aby wyjæ naprzeciw potrzebom w/w pracownicy Inspekcji zorganizuj¹ w tym roku
szkolenia i przegl¹dy opryskiwaczy na terenie naszej gminy.
Przegl¹dy opryskiwaczy
odbêd¹ siê w dniach 27 sierpnia br. w bazie SKR w Kamieñcu oraz 28 sierpnia br.
w bazie SKR w Kopienicy.
O terminie szkolenia poinformujemy rolników w póniejszym terminie. Niestety - szkolenia i przegl¹dy s¹ odp³atne.
Przegl¹d opryskiwacza to
wydatek w zale¿noci od d³ugoci belki roboczej od 100 -120
z³. Szkolenie 14-to godzinne to
wydatek 150, -z³.
Cz³onkowie Komisji Rolnictwa, ze wzglêdu na bardzo trudn¹ sytuacjê materialn¹ wiêkszoci rolników, zawnioskowali do
Zarz¹du Gminy o dofinansowanie szkoleñ i przegl¹dów.
Obecna na posiedzeniu Pani

l 23.04 - sesja Rady Gminy, na której jednog³onie
udzielono absolutorium Zarz¹dowi Gminy za wykonanie
bud¿etu w 2001r. ¯ywo dyskutowano problem niespe³nionych obietnic w³acicieli przekszta³conych gruntów
w Sza³szy i zagro¿eñ dla gminy z tym zwi¹zanych. Odwo³ano z funkcji Skarbnika Gminy Pani¹ Jadwigê Bartos
na jej w³asn¹ probê. W dowód uznania za wieloletnia
pracê na rzecz gminy Zbros³awice przyznano Panu Helmutowi Musio³owi pierwszy tytu³ - Honorowy Obywatel
Gminy Zbros³awice. Wrêczono równie¿ nastêpuj¹ce wyró¿nienia: Pani Wójt Teresa Korab otrzyma³a br¹zowy
medal za zas³ugi w obronnoci kraju, natomiast Pan Henryk Mazur otrzyma³ tytu³ Weteran Walk o Wolnoæ
i Niepodleg³oæ Ojczyzny.
Wójt Teresa Korab ze zrozumieniem podesz³a do tych problemów i zapewni³a zebranych, i¿
uczyni wszystko, aby znalaz³y
siê rodki finansowe na wsparcie tych tak wa¿nych zagadnieñ.
Apelujmy równie¿ do rolników aby nie lekcewa¿yæ tych
przepisów, gdy¿ s¹ one szalenie

wa¿ne w produkcji rolnej, przyczyniaj¹ siê do efektywnego
wykorzystania pestycydów,
a co za tym idzie do uzyskania
wy¿szych plonów, jak równie¿
dbania a nasze wspólne dobro czystoæ rodowiska, w którym
¿yjemy.
Jacek Kamiñski

Poznajmy siê
Kamila S³awik - od 11
marca 2002 pracownik ds.
promocji Gminy, wspó³pracy
z zagranic¹ oraz pozyskiwania rodków finansowych
z funduszy pomocowych.
Urodzona 31 padziernika
1979 roku na Lubelszczynie.
Mê¿atka, 3-letni syn, wykszta³cenie wy¿sze - Filologia Angielska, specjalnoæ j.
Angielski w biznesie; kontynuacja studiów magisterskich
na
Politechnice
l¹skiej, wydzia³ Marketingu
i Zarz¹dzania, specjalnoæ
zarz¹dzanie w sektorze publicznym.

Zalety:
pracowita;
ambitna;
energiczna;
skromna.
Wady:
pedantyczna;
³atwowierna;
uparta.

Zacz¹³ siê spis

Od 21 maja do 8 czerwca odbywa siê, zapowiadany od wielu miesiêcy spis powszechny ludnoci, mieszkañ oraz spis rolny. Zwracam siê, zatem z serdeczn¹ prob¹ o pomoc
i ¿yczliwoæ przy jego przeprowadzaniu. Spis
przeprowadzaj¹ rachmistrzowie spisowi. S¹ to
z regu³y m³odzi ludzie, dla których jest to czêsto pierwsza praca i pierwsze dowiadczenie
zawodowe ze spotkania z nami- mieszkañcami gminy.
Apelujê zatem o ich ¿yczliwe przyjêcie,
traktowanie nie jako intruzów, ale jako osoby,
które chc¹ rzetelnie wykonywaæ swój obowi¹zek. Proszê tak¿e nie obawiaæ siê o to, i¿ podane dane zostan¹ udostêpnione w innych celach ni¿ do zestawieñ, opracowañ i analiz statystycznych.
Specyfik¹ naszej gminy jest znaczna liczba
osób, które wyjecha³y do Niemiec, ale nadal
s¹ tutaj zameldowane. Nie nale¿y zatem siê
dziwiæ, ¿e rachmistrz o nie zapyta. Podobnie
zreszt¹ pytania dotyczyæ bêd¹ osób, które
zmieni³y miejsce zamieszkania w kraju, ale
nie wymeldowa³y siê z naszej gminy. Jeli

przy ustaleniu danych takich osób rachmistrz
poprosi Pañstwa o pomoc, to ani Wy, ani te
osoby nie musza siê obawiaæ czegokolwiek.
Podaj¹c te dane u³atwi¹ Pañstwo pracê rachmistrzowi.
Nie ma równie¿ racjonalnych podstaw, aby
nie podawaæ zgodnych z rzeczywistoci¹ informacji o gruntach, na których gospodarzycie. Dla celów spisu rolnego nie ma znaczenia
to, czy grunty s¹ u¿ytkowane na podstawie pisemnej umowy, umowy ustnej, kto p³aci podatki itp. Docieraj¹ do mnie informacje, i¿
obawiacie siê Pañstwo, aby nie zosta³y te informacje wykorzystane do innych np. podatkowych celów. Pozostaje mi tylko zaprzeczyæ,
i¿ na takie wykorzystanie danych ze spisu
przepisy nie pozwalaj¹.
Na koñcu pragnê podziêkowaæ wszystkim
mieszkañcom, którzy tak ¿yczliwie przyjêli
rachmistrzów przy obchodzie przedspisowym. Wyra¿am przekonanie, ¿e spotkaj¹ siê
z takim samym przyjêciem w czasie spisu.
Gminny Komisarz Spisowy
Teresa Korab

SPRAWOZDANIE Z POBYTU
W CHARNAY-LES-MACON
dokoñczenie ze str. 1
Pod wieczór mielimy okazjê obejrzeæ ekspozycjê na temat Unii Europejskiej i pañstw
cz³onkowskich przygotowan¹
przez mieszkañców Charnay
a przede wszystkim przez
przedszkolaków i uczniów
szko³y podstawowej.
8 maja jest we Francji
dniem wolnym od pracy ze
wzglêdu na to, ¿e jest to Dzieñ
Zwyciêstwa. Dlatego te¿ rano
pod pomnikiem zebrali siê
cz³onkowie delegacji by
uczestniczyæ w uroczystoci
z okazji zakoñczenia II Wojny
wiatowej. Po obiedzie zdecydowalimy zdobyæ szczyt góry
Solutre.
Tego te¿ dnia burmistrz Gerard Voisin przywita³ delegacje
a przede wszystkim delegacje
z Polski, Rumunii i Wêgier, bo
w³anie z gminami z tych krajów mia³y zostaæ podpisane
porozumienia. Na obchody
Dni Europy, oprócz wy¿ej wymienionych pañstw zaproszo-

ne zosta³y delegacje z 15 krajów: Belgii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Holandii, Irlandii,
Japonii. Luksemburga, Niemiec, Portugalii, W³och
i Wielkiej Brytanii.
Charnay-les-Macon sta³o
siê 9 maja stolic¹ Europy. Po
ceremonii
ekumenicznej
uczestniczylimy w pochodzie
i razem z innymi delegacjami
maszerowalimy ulicami miasteczka. W po³udnie, zgodnie
z wczeniejszymi ustaleniami
nast¹pi³o podpisanie porozumieñ o wspó³pracy z wêgiersk¹ gmin¹ Tarnalelesz, rumuñsk¹- Tudor Vladimirescu
i oczywicie ze Zbros³awicami. Po podpisaniu umów ka¿dy z Wójtów mia³ mo¿liwoæ
wyg³oszenia przemowy. Pani
Wójt Teresa Korab podziêkowa³a wszystkim, którzy przyczynili siê do jej podpisania,
a przede wszystkim burmistrzowi Brackenheim za bezinteresown¹ pomoc, jak¹ okaza³
Zbros³awicom w ci¹gu ostat-

Wieæ z Gminy

Redaktor odpowiedzialny: Stanis³aw Garncarz
tel. (032) 233 70 12, fax. (032) 233 70 00
Adres kontaktowy:
42-674 Zbros³awice ul. Wolnoci 97
e-mail: urzad@zbroslawice.pl

niego roku. £zy zakrêci³y siê
w oku, gdy zabrzmia³ hymn
naszego kraju. Us³yszelimy
równie¿ hymny innych krajów, w tym Marsyliankê
i hymn Europejski.
Ostatniego dnia z ciê¿kim
¿alem po¿egnalimy siê z organizatorami i gospodarzami.
Zostalimy przyjêci przez nich
bardzo mi³o. Nie spodziewalimy siê tak mi³ego przyjêcia.
1500 km od Zbros³awic poznalimy bardzo gocinnych
ludzi. Mam nadziejê, ¿e z wieloma nich bêdê mia³a okazjê
spotkaæ siê za trzy tygodnia
podczas wizyty niemiecko-francuskiej delegacji.
Co da³a nam ta wizyta?
Oprócz podpisania umowy nawi¹zane zosta³y kontakty z innymi krajami, a przede
wszystkim z Wêgrami. Jak siê
okaza³o mamy ze sob¹ wiele
wspólnego. Wójt gminy Tarnalelesz- Akos Palkovics opowiedzia³ pani Wójt o problemach z jakimi borykaj¹ siê wêgierskie gminy. Warte podkrelenia jest to, ¿e sytuacja na
Wêgrzech jest podobna do sytuacji w Polsce. Wójt Palkovics zosta³ zaproszony do
Zbros³awic pod koniec maja.
O tym, czy przyjedzie, obieca³
poinformowaæ w póniejszym
terminie.
Kamila S³awik

Dzi o:

Wilkowice

Wilkowice, obecnie nale¿¹ce do gminy Zbros³awice, pojawi³y siê na kartach historii
w 1256 r. Nazwa ród³owa Wilcowitz. Kto by³ za³o¿ycielem, nie wiadomo.
O Wilkowicach jako w³asnoci prywatnej dowiadujemy
siê przy podziale dóbr miêdzy
synami Katarzyny Prowitz:
Samborem, Striczko i Jankiem
w 1438r. (dokument: Toszek,
1 czerwca 1438 r.). Wie dzieli³a losy ze Zbros³awicami.
W po³owie XV wieku nale¿a³a
do Wenczke Zbros³awsky
(wym. w dok. CDS. I, nr 128,
Toszek 12 stycznia 1456 r.).
W 1532 r. wymienia siê jako
w³acicielkê Wilkowic niejak¹
Staczyñsk¹ Ju¿ w 1534 r. w³oci posiada³ Melchior Wilkowicki, który sprzeda³ po³owê
Wilkowic Janowi Kokors z Kamieñca. Melchior Wilkowicki
zmar³ w 1556r. i zosta³a po nim
wdowa z dzieæmi. W roku 1573
otrzyma³a Wilkowice, jako
wiano, Anna Suchowska. Natomiast w 1633 r. w³acicielem
wsi zosta³ Jan Strza³a z Wieszowej. Po nim ju¿ w roku 1697
Jan Ozorowski, póniej Adam
Ozorowski, który sprzeda³ maj¹tek Joachimowi Laryszowi.
Po jego mierci w 1759 w³oci
obj¹³ jego syn Gustaw, by
w 1807 r. sprzedaæ Karolowi
Koszyckiemu, o którym czytamy w Zarysie rozwoju powiatu Tarnogórskiego - Henryka
Rechowicza... by³ gorliwym
dzia³aczem, przyjacielem ludu

polskiego i ojczystego jêzyka,
choæ sam jest zniemczony.
W latach 1851 - 53 wyda³ Poradnik dla ludu górnol¹skiego. Po jego mierci w 1863 r.
maj¹tek kupi³ ¯yd Gratzer,
a wkrótce hr. Henckel v. Donnersmarck. W 1945 r. maj¹tek
objê³o Pañstwo Polskie i utworzy³o Pañstwowe Gospodarstwo Rolne.
Zachowa³
siê
zamek
z pierwszej po³owy XVII w.
Wybudowany przez Laryszów
- póno barokowy, piêtrowy,
podpiwniczony. W kilku izbach
sklepienia z lustrami. Na piêtrze salon o zaokr¹glonych naro¿nikach. Na sufitach dekoracja stiukowa. W jednym z pokoi okr¹g³y piec z XIX wieku.
W Przegl¹dzie Statystycznym z roku 1829 dowiadujemy siê, ¿e do osobliwoci Wilkowic zaliczone s¹ podziemne
ganki, które z jednej strony prowadz¹ z zamku do Zbros³awic,
a z drugiej strony przez Ptakowice do Tarnowskich Gór.
Wilkowice w ubieg³ym stuleciu dziesi¹tkowa³y ró¿ne epidemie, przewa¿nie tyfus. Zw³oki chowano w szczerym polu
miêdzy Wilkowicami a Zbros³awicami. Do dzi stoi tam kamienny krzy¿.
W rodku wsi, na ma³ym pagórku, jest przydro¿ny krzy¿,
upamiêtniaj¹cy zmar³ych tutaj
na cholerê ¿o³nierzy napoleoñskich.
Brygida Zdunek

Kalendarz gminny
28 maj - godz. 1600 -Posiedzenie Komisji Kultury,
Owiaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
- omówienie dzia³alnoci GOSP
30 maj - 2 czerwiec - Wizyta goci z gminy partnerskich
Brackenheim i Charnay-les-Macon
25 czerwiec - godz. 900 - Sesja Rady Gminy

Og³oszenie
Zarz¹d Gminy w Zbros³awicach informuje, ¿e zosta³y og³oszone wykazy nieruchomoci przeznaczonych do sprzeda¿y:
1. Lokal mieszkalny nr 5 w budynku w Ptakowicach ul.
Wyzwolenia 33, dzia³ka nr 1313/239 i 1314/239 o pow. 1.796
m2 k. m. 2 dod. 3 obr. Ptakowice zapisana w KW nr 40394.
Udzia³ w czêciach wspólnych 110/1000.
Termin sk³adania wniosku osobom, którym przys³uguje
pierwszeñstwo w nabyciu, w myl art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomociami, okrela siê na dzieñ 31.05.2002r.
2. Nieruchomoæ zabudowana budynkiem mieszkalnym,
budynkiem stodo³y oraz budynkami gospodarczymi, okrelona nr dzia³ki 359/47 o pow. 4.980 m2 k. m. 2 dod. 2 obr. Sza³sza, zapisana w KW nr 40710. Nieruchomoæ po³o¿ona jest
w Sza³szy przy ul. Lenej 12.
Termin sk³adania wniosku osobom, którym przys³uguje
pierwszeñstwo w nabyciu w myl art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomociami, okrela siê na dzieñ 13.06.2002r.

Strona 3

Z ¿ycia stra¿aków

dokoñczenie ze str. 1
W grupie starszej wyró¿niono pracê Anny Styczeñ
z kl. VI Szko³y Podstawowej
w Czekanowie pt. Wóz stra¿acki i Izabeli Ordon, która
namalowa³a swego tatê stra¿aka.
Anny Kotu³a z kl. VI Szko³y Podstawowej w Miedarach
za pracê pod nazw¹ Pomoc
stra¿y w wypadkach drogowych
Artura Foltyn z S. P.
w Miedarach za rysunek zatytu³owany P³on¹cy wie¿owiec
Z grupy gimnazjalnej wyró¿niono 2 prace:
Ma³gorzaty Skrzypczyk
i Bo¿eny Grzeganek z kl.
I gimnazjum w Kamieñcu.
W dniu 26.04.2002 r. w S.
P. w Miedarach odby³ siê fina³
turnieju wiedzy po¿arniczej
M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom, do którego z eliminacji szkolnych zakwalifikowa³o
siê26 osób.

Najwiêksz¹ wiedzê zaprezentowa³a Sabina Nierobisz,
która zajê³a I miejsce, nastêpnie Mateusz Skandy, Oboje
z Gimnazjum Kamieniec. III
miejsce zajê³a Justyna Pelka
z Szko³y Podstawowej w Wieszowie oraz Janusz wiêtek
z Gimnazjum w Kamieñcu.
Wszyscy zakwalifikowali
siê do turnieju wiedzy po¿arniczej na szczeblu powiatowym.
Wszyscy
nagrodzeni
uczestnicy konkursu plastycznego jak i finalici turnieju
wiedzy poza nagrodami ksi¹¿kowymi wyjad¹ na wycieczkê
do AQUA Parku w Tarnowskich Górach. Laureaci konkursu plastycznego otrzymali
równie¿ nagrody ufundowane
przez Zarz¹d Powiatowy OSP
w Tarnowskich Górach, który
ponadto przyzna³ równie¿ nagrodê dla S. P. w Czekanowie
za aktywn¹ edukacjê przeciw
po¿arow¹. S³owa podziêkowania nale¿¹ siê druhom: Joachimowi Pieczce z OSP Czeka-

nów i Ryszardowi Pyka z OSP
Wilkowice za zorganizowanie
i przeprowadzenie tych konkursów.
Prezes Zarz¹du Gminnego OSP
Pawe³ Kowolik

Dnia 12.05 02. r. z okazji
wiêta Stra¿aków Zarz¹d
OSP Ksiê¿y Las zorganizowa³
Turniej Pi³ki No¿nej dru¿yn
stra¿ackich o Puchar Prezesa
Zarz¹du Gminnego.
W turnieju wziê³o udzia³
8 zespo³ów 8-osobowych systemem pucharowym.
Po zaciêtej walce w finale
dru¿yna OSP Czekanów wygra³a 1: 0 z zespo³em OSP
Sza³sza i zdoby³a zas³u¿enie
Puchar.
Po wygranej z OSP £ubie
III miejsce zaj¹³ zespó³ z Wieszowy.
Medalem zosta³ udekorowany bramkarz dru¿yny
z Czekanowa za to, ¿e
w trzech meczach nie da³ sobie
strzeliæ ¿adnej bramki.

Harmonogram imprez
kulturalnych i sportowych
25 maj 2002 r. - Festyn Szkolny w Przezchlebiu,
organizator: Szko³a Podstawowa
25-26 maj 2002 r. - Turniej sportowy w Ziemiêcicach
organizator: LKS POGOÑ Ziemiêcice
1 czerwiec 2002 r. - Turniej sportowy przy Szkole Podstawowej w Zbros³awicach; organizator: LKS DRAMA Zbros³awice
1 czerwiec 2002 r. - 14.00 - ods³oniêcie figury w. Floriana - OSP Sza³sza
2 czerwiec 2002 r. - Festyn dzieciêcy - OSP Sza³sza
8-9 czerwiec 2002 r. - Festyn z okazji 100-lecia OSP Wieszowa boisko sportowe w Wieszowie; organizator OSP Wieszowa
15 czerwiec2002 r. - zawody stra¿ackie boisko sportowe
w Wieszowie; organizator - OSP Wieszowa
15-16 czerwiec 2002 r. - Gminny Przegl¹d Zespo³ów
Folklorystycznych w Parku Szko³y Podstawowej w Kopienicy
organizator: Urz¹d Gminy w Zbros³awicach, Komitet Rodzicielski S. P. w Kopienicy
16 czerwiec 2002 r. - Festyn odpustowy w Przezchlebiu
organizator: Zespó³ Any z Przezchlebia- Rajd rowerowy
w Przezchlebiu; organizator: ULKS KARLIK Przezchlebie
21-22-23 czerwiec 2002 r. - Turniej Sportowy Pi³ki No¿nej o Puchar Wójta Gminy organizator: LKS ORZE£
Miedary - boisko sportowe w Miedarach
29-30 czerwiec - Turniej Sportowy Pi³ki No¿nej Juniorów
o Puchar Wójta Gminy organizator: LKS NAPRZÓD
Wieszowa

PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓ£
POZNAJE SIÊ W ... SPORCIE

Emeryci w Brennej
Wycieczka do Brennej Seniorów i Rencistów Gminy
Zbros³awice w dniu
25 IV. by³a nadzwyczaj
udana, a to za spraw¹ naszej
Pani Wójt Teresy Korab, która zaproponowa³a nam ten
wyjazd w ramach wspó³pracy
pomiêdzy Gminami Brenna Zbros³awice. Pogoda o tej
porze roku by³a jak na zamówienie- s³oneczny ciep³y
dzieñ, przyjemnie by³o pospacerowaæ i posiedzieæ w
s³oñcu. Zatrzymalimy siê w
pensjonacie Malwa, gdzie
po smacznym obiedzie przygotowano dla nas niespodziankê w Karczmie Piwnej.
Uraczono nas poczêstunkiem
- przysmakami kuchni regionalnej, wêdliny i placek po
zbójnicku by³y pyszne. Degustacjê dodatkowo umila³
nam program artystyczny w
wykonaniu duetu Górali - ga-

wêdziarza i akordeonisty.
Dowcipy mówione gwar¹ dla
nas zrozumia³¹ by³y dosadne,
ale opowiedziane niezwykle
finezyjnie i zabawnie.
A to wszystko przeplatane
weso³¹ ¿ywio³ow¹ piosenk¹ z
towarzyszeniem akordeonu.
Jednym s³owem dwie godziny dobrej zabawy i miechu
do ³ez. Musimy tak¿e powiedzieæ, ¿e nasza grupa spotka³a siê ze strony artystów
z ciep³ym przyjêciem i
komplementami za ochocze
w³¹czenie siê ca³ej grupy do
wspólnej zabawy.
Mylimy ¿e nie by³o to
ostatnie spotkanie Emerytów
z Brenn¹
Tym artyku³em w naszej
gminnej gazetce dziêkujemy
w imieniu wszystkich uczestników wycieczki.
Gizela Dewor
i Gerda Soczyñska

To ju¿ piêkna tradycja - od
paru lat zaprzyjanione gminy
Brenna i Zbros³awice organizuj¹
wspania³e imprezy dla m³odych
sportowców. Ostatnio by³ to
HALOWY TURNIEJ pi³ki no¿nej dla szkó³ podstawowych.
Tym razem wycieczka licz¹ca 8
dru¿yn-reprezentantów naszych
szkó³ podstawowych wyruszy³a
wraz z opiekunami ze Zbros³awic w kierunku Brennej. To radosne dla dzieci wydarzenie
mia³o miejsce 16.04.02r. Pe³ni
entuzjazmu i ambicji ch³opcy
zostali uroczycie powitani i
przyjêci przez organizatorów
turnieju. W piêknej hali sportowej LKS Beskid czekali na nas
w ca³ej gali przedstawiciele
Urzêdu Gminy z p. Burmistrzem
Tadeuszem Mendrkiem na czele, który sympatycznie, ale i z
wszelkimi honorami nale¿nymi
uroczystoci, otworzy³ zawody.
Urz¹d naszej Gminy reprezentowali p. Wójt mgr Teresa
Korab, p. V-ce Wójt p. Pawe³
Kowolik oraz p. insp. Monika
Kamiñska.
Nast¹pi³a pe³na napiêcia
chwila losowania - zgodnie z zasadami FIFA i ze spektakularn¹
elegancj¹ przygotowano wielk¹
szklan¹ czarê z plastikowymi
kulami zawieraj¹cymi nazwy
dru¿yn. Nadszed³ moment ceremonii losowania, którego dokona³a p. Wójt Zbros³awic. Zawodnicy patrzyli na ni¹, jak w tele-

wizor, kiedy to losuje siê dru¿yny do eliminacji Pucharu wiata, oczekuj¹c niecierpliwie wyroków losu. Napiêcie roz³adowa³y jednak roztañczone, urocze
dziewczyny z pomponami i
frêdzlami w rêkach - Zespó³
Rytmics, który potem dopingowa³ swoich pi³karzy.
Pierwszy mecz rozpocz¹³ siê
punktualnie, podobnie jak
wszystkie kolejne - sprawnie zapowiadane i komentowane
przez m³odego energicznego
spikera - by³y rozgrywane o cile okrelonych godzinach. Sêdziowie byli obiektywni i przychylni, co zdopingowa³o zawodników do fair play i zdrowej
rywalizacji.
Jednym s³owem  impreza
dopiêta na ostatni guzik. Nastêpny dzieñ ( po pysznym niadanku) spêdzilimy równie¿ na
sportowo: ch³opcy wykorzystali
wspania³¹ halê sportow¹ i czas
do ostatniej chwili, rozgrywaj¹c
miêdzy sob¹ mecze sparingowe
- próbowali odegraæ siê na dru¿ynach, z którymi przegrali
ewentualnie poprzedniego dnia

w turnieju. Wymylilimy równie¿ nie planowan¹ w programie
wycieczkê na Równicê. Znów
by³a okazja do sportowo  turystycznych wyczynów, bo uczestnicy zdobyli górê na pieszo
mimo zmêczenia z poprzedniego dnia.
W drodze powrotnej m³odzi
sportowcy dzielili siê wra¿eniami i opowiadali sobie o wie¿o
zadzierzgniêtych znajomociach
i przyjaniach oraz o kolegach
poznanych w poprzednich latach. Pochwalili siê równie¿ panu kierowcy swoimi sukcesami:
wziêlimy 2 miejsca na podium:
I miejsce  dru¿yna z Czekanowa pod opiek¹ p. Koniecznego III miejsce dru¿yna z Kamieñca pod opiek¹ p. Szukalskiego II i IV miejsca zajêli pi³karze z Gminy Brenna. By³y
fanfary i PUCHARY i to jakie!...
przepiêkne kryszta³owe szko³o
we wspania³ych kszta³tach i
licznym szafirowym kolorze.
Ach jak by³o wietnie! My chcemy tak dalej...
Beata Owczarek

