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Dnia 23 sierpnia w samo
po³udnie Wójt Gminy Teresa
Korab i Przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia „Zbuduje-
my Salê Gimnastyczn¹” P.
Wilhelm Glinka w obecno-
œci radnych Gminy, budow-
niczych sali, dyrektorów
szkó³, dokonali uroczystego

przeciêcia wstêgi w nowo
powsta³ej sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w
Miedarach.

Tym samym po dwóch la-
tach budowy, oddano do
u¿ytku przepiêkny, nowo-
czesny obiekt sportowy, któ-
ry œmia³o mo¿emy nazwaæ
wizytówk¹ ca³ej Gminy.

Obiekt ten to efekt wzo-
rowej wspó³pracy mieszkañ-
ców Miedar i okolic, skupio-

nych woko³o Stowarzysze-
nia z Zarz¹dem i Rad¹ Gmi-
ny Zbros³awice.

Ci¹g dalszy na str. 2

Lipiec okaza³ siê bardzo
szczególnym miesi¹cem dla
dzieci z zespo³u „Karolin-
ka”, bowiem w dniach
18.07-22.07.2002  goœci³y
w zaprzyjaŸnionej gminie

Brackenheim na zaprosze-
nie Przewodnicz¹cego Sto-
warzyszenia Muzyków. Po-
mys³ zaproszenia zrodzi³ siê
rok temu podczas wizyty
niemieckich goœci w naszej
gminie.  Wtedy to witaj¹c
goœci dzieci zaprezentowa³y
swoje umiejêtnoœci. 

Przygotowania do wy-
jazdu rozpoczê³y siê na d³u-
go wczeœniej. Dziêki pomo-
cy Pani Wójt zakupiono ma-
teria³ na nowe stroje, rodzi-
ce natomiast przyczynili siê
do ich uszycia.

Pobyt w Brackenheim
trwa³ cztery dni. Gospoda-
rze z wielk¹ troskliwoœci¹

dbali o to, aby dzieciom ni-
czego nie zabrak³o. Dzieci
mia³y równie¿ mo¿liwoœæ
skorzystania z Parku Wod-
nego oraz Tripsdrill-Parku.

Dzieci zachwyci³y go-

spodarzy doskona³¹ znajo-
moœci¹ piosenek w jêzyku
niemieckim a tak¿e  ¿ywio-
³owoœci¹ i temperamentem
wzbudzaj¹c powszechny
aplauz. Ka¿dy wystêp koñ-
czy³ siê, pochlebnymi re-
cenzjami  i gromkimi okla-
skami. 

Program ca³ego
pobytu by³ napiêty. Dzieci
œpiewa³y pod murami ko-
œcio³a                      w Heil-
bronn, gdzie wœród s³ucha-
czy znaleŸli siê równie¿ ro-
dacy, w miejskim szpitalu,

na festynie oraz przed grup¹
siedmiuset seniorów. 

Ci¹g dalszy na str. 3

Z serdecznymi ¿yczeniami dla m³odzie-
¿y szkolnej z okazji rozpoczêcia 

Roku Szkolnego 2002/2003...
... b¹dŸcie dobrzy w jakiejkolwiek dziedzinie,
dzielcie siê swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami, 

poszerzajcie horyzonty swojego myslenia o ¿y-
ciu, œwicie i o innych ludziach,

osi¹gajcie sukcesy w nauce, konkursach i olim-
piadach przedmiotowych.

B¹dŸcie s³oneczni!

Teresa Korab
Wójt Gminy Zbros³awice

21, 22 wrzesieñ 
– do¿ynki gminne w Ksiê¿ym Lesie

Kalendarz gminny

SALA
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Poznajmy siê

l pozytywnie zaopiniowa³
wniosek Komendanta Poli-
cji w Tarnowskich Górach   
dot. utworzenia posterunku
Policji w Kamieñcu i posta-
nowi³ uj¹æ to zadanie w pro-
jekcie bud¿etu na 2003 rok.

l odst¹pi³ od przetargu na
sprzeda¿ dzia³ek budowla-
nych w £ubiu przy ul.D³u-
giej i postanowi³ zbyæ te

nieruchomoœci w drodze ro-
kowañ.

l pozytywnie zaopiniowa³
propozycjê termomoderni-
zacji Szko³y w Miedarach, 

która miêdzy innymi przewi-
duje now¹ kot³owniê opala-
n¹ zrêbkami drewnianymi.

l postanowi³ przej¹æ jako za-
danie w³asne z dniem
1.01.03 r. oœwietlenie

ul.D¹browskiej w Karchowi-
cach.

l zawar³ porozumienie ze Sta-
rostwem Powiatowym w
Tarnowskich Górach o dofi-
nansowanie przez Gminê w
kwocie 300 tys. z³ remontu
drogi Tarnowskie Góry –
Kamieniec 
oraz Karchowice – Kamie-
niec.

l zawar³ umowê ze Satro-
stwem Powiatowym w Tar-
nowskich Górach o udziele-
nie gminie dotacji w kwocie
165 tyœ. z³. na modernizacjê
rowów , budowê kanalizacji 

ogólnosp³awnej w Ziemiêci-
cach i rewaloryzacjê parku
w Kamieñcu nad rzek¹ Dra-
m¹.      

l 24.06 – posiedzenie Komisji
Rozwoju i Promocji po-
œwiêcone problematyce
przekszta³ceñ w Sza³szy.

l 25.06 – posiedzenie Komisji
Bud¿etowej, na którym do-
konano wstêpnej analizy
wykonania bud¿etu za 5 m-
-cy br. Stwierdzono, ¿e
szczególnie nale¿y przeana-
lizowaæ wydatki na energiê
elektryczn¹. Zaopiniowano
równie¿ projekty uchwa³
bud¿etowych.

l 27.06 – sesja Rady Gminy.
Najwiêcej emocji wzbudzi³
punkt programu poœwiêco-
ny zmianie planu zagospo-
darowania przestrzennego
w Sza³szy – w szczególno-
œci nie dotrzymania warun-
ków porozumienia ze strony
w³aœcicieli gruntów – patrz
artyku³ „…wnioski !!!”.
Ostatecznie rada podjê³a na-
stêpuj¹ce stanowisko wa¿ne
do dnia 15.08.2002r. 

1. Przekazanie dla Gminy
Zbros³awice 2 ha gruntu na
cele komercyjne skutkowaæ
bêdzie wycofaniem pozwu
do s¹du.

2. Sprzeda¿ gminie gruntów
pod drogi za cenê 1 gr. za 1

m. kw. spowoduje przekaza-
nie wp³ywów z tytu³u renty
planistycznej na poczet bu-
dowy dróg i infrastruktury.

Na sesji podjêto 18 uchwa³.
M.in.:

l Rada powierzy³a stanowisko
Skarbnika Gminy Zbros³a-
wice Pani mgr Marzenie
¯o³êdziewskiej-B³aszczyk.

l Okreœlono zasady korzysta-
nia z herbu gminy (artyku³
„Herb pod ochron¹”).

l Ustalono zasady odp³atnoœci
za korzystanie przez dzieci
w wieku szkolnym z gor¹-
cych posi³ków przyznawa-
nych i sfinansowanych ze
œrodków pomocy spo³ecznej
(artyku³ „Stypendia fundo-
wane”).

l Okreœlono zasady udzielania
stypendiów dla uczniów
szkó³ podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimna-
zjalnych.

l Dokonano podzia³u gminy
na okrêgi wyborcze i ustalo-
no granice, numery okrê-
gów i obwodów wybor-
czych (szczegó³y na stronie
)

l 22.07 – posiedzenie Komite-
tu Steruj¹cego Realizacj¹

Strategii Gminy Zbros³awi-
ce. Omawiano dzia³ania
zwi¹zane z przekszta³ca-
niem gruntów rolnych w ob-
szarze Boniowice-Karcho-
wice i Zbros³awice. Podjêto
wniosek o ustalenie renty
planistycznej w wysokoœci
30% wzrostu wartoœci nie-
ruchomoœci.

l 26.07 – posiedzenie Komisji
Gospodarki Komunalnej, na
którym dokonano oceny re-
alizacji zadañ gminy wyni-
kaj¹cych z ustawy o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodê i
odprowadzaniem œcieków.
Przyjêto wniosek o moder-
nizacji kot³owni (ogrzewa-
nie ekologiczne) doprowa-
dzaj¹cej ciep³o do nowej
Sali Gimnastycznej w Mie-
darach.

l 26.07 – posiedzenie Komisji
Rolnictwa z udzia³em
Przedstawiciela AWRSP.
Omawiano formy sprzeda¿y
ziemi przez AWRSP.

l 14.08 – posiedzenie Komisji
Gospodarki Komunalnej z
udzia³em przedstawicieli
stowarzyszeñ zajmuj¹cych
siê budow¹ kanalizacji. Do-
konano analizy dzia³alnoœci

Urzêdu Gminy dotycz¹cej
tej tematyki (patrz art. „Ka-
nalizacja - w najbli¿szym
czasie”). Komisja wnios³a
m.in. o przyspieszenie prac
projektowych budowy sieci
kanalizacyjnej w Czekano-
wie i Sza³szy.

l 20.08 – wyjazd Komisji Go-
spodarki Komunalnej w te-
ren w celu dokonania oceny
dzia³añ zwi¹zanych z prze-
kszta³caniem terenów rolni-
czych i budow¹ siedlisk.

l 22.08 – Komisje Bud¿etowa
oraz Rozwoju i Promocji
zaopiniowa³y projekty
uchwa³ na sesjê.

l 23.08 – sesja Rady Gminy
po³¹czona z otwarciem sali
gimnastycznej w Mieda-
rach. Na sesji podjêto m.in.
uchwa³ê o zaci¹gniêciu kre-
dytu na dokoñczenie kanali-
zacji w Ziemiêcicach. 

l 26.08 – Komisja Kultury,
Oœwiaty, Sportu, Zdrowia i
Opieki Spo³ecznej w terenie
zapozna³a siê ze stanem nie-
których placówek oœwiato-
wych.

Bernard Pigulla

Urodzony w Zbros³awi-
cach i od tego czasu silnie
zwi¹zany z gmin¹ Zbros³a-
wice

Od wrzeœnia 1999 roku
pracownik urzêdu gminy, w
grudniu 2000 roku obj¹³ sta-
nowisko   Kierownika Refe-

ratu Gospodarki Nierucho-
moœciami i Ochrony Œrodo-
wiska. 

¯onaty, dwóch synów
bliŸniaków, wykszta³cenie
wy¿sze magisterskie - o spe-
cjalnoœci Ochrona Œrodowi-
ska  na Uniwersytecie Opol-
skim, obecnie w trakcie uzy-
skiwania licencji Zarz¹dcy
Nieruchomoœciami. 

Ceni sobie pracê wykony-
wan¹ dla spo³ecznoœci lokal-
nej oraz mo¿liwoœæ niesienia
szeroko rozumianej pomocy. 

Wady : Impulsywnoœæ,
nieufnoœæ 

Zalety: Obowi¹zkowy,
pracowity, uparty w d¹¿eniu
do wyznaczonego celu,
wra¿liwy na potrzeby innych

Korekta A-1
w Sza³szy
31 maja do Urzêdu Gminy

w Zbros³awicach wp³ynê³a
korekta przebiegu autostrady
A-1 w miejscowoœci Sza³sza.
Z do³¹czonego pisma wynika,
¿e korekty dokonano na sku-
tek protestu mieszkañców
(bez powiadomienia UG). Ko-
rekta ta jednak zrodzi³a kolej-
ny protest, którego fina³ odby³
siê 25.06 br. w œwietlicy OSP
Sza³sza. W tym dniu na spo-
tkanie, oprócz mieszkañców i
przedstawicieli UG, przybyli
przedstawiciele Generalnej
Dyrekcji Dróg Pañstwowych.
Po wys³uchaniu obydwu stron
(Pan Marian Wróbel stwier-
dzi³, ¿e nie by³o protestu – je-
dynie zapytanie do Agencji
Budowy Autostrad o mo¿li-
woœæ korekty; Pan Stanis³aw
Krauze optowa³ za „starym”
przebiegiem) osi¹gniêto za-
dziwiaj¹co dobre porozumie-
nie. Przebieg A-1 ulegnie ko-
rekcie zadowalaj¹cej obydwie
strony. Najbardziej ucieszy³a
wszystkich mieszkañców ak-
ceptacja przeniesienia zachod-
niego zjazdu na pó³noc od uli-
cy Tarnogórskiej – na pola
AWRSP. Uzale¿niona jest ona
jednak od formalnego po-
twierdzenia likwidacji linii
kolejowej tzw. „Piaskowni”
(faktycznie ju¿ nieistniej¹cej).
Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e dokona-
no przeprojektowania wêz³a,
aczkolwiek przebieg A-1 mo-
¿e jeszcze ulec korekcie w
zwi¹zku z protestem Stolarzo-
wic.

Wies³aw Olszewski

ci¹g dalszy ze str. 1
Determinacja i konkretne

dzia³anie cz³onków Stowarzy-
szenia „Zbudujemy Salê Gim-
nastyczn¹ w Miedarach” tak za-
razi³y radnych, i¿ mimo, ¿e in-
westycja nie by³a zaplanowana
wprowadzono j¹ do bud¿etu
Gminy i co najwa¿niejsze,
szybko j¹ wykonano.

W czerwcu 2000r uzyskano
pozwolenie na budowê, w listo-
padzie przekazano plac budo-
wy, zaœ 19.08.2002r podpisano
protokó³ przekazania obiektu
do u¿ytkowania.

Sprawny przebieg budowy,
to g³ównie zas³uga jej g³ówne-
go wykonawcy Przedsiêbior-
stwa Instalacyjno – Monta¿o-
wego „KZ” w Miedarach.

Mimo niezbyt zasobnego
bud¿etu, nie by³o problemów z

finansowaniem tego zadania.
Budowa sali to koszt w wy-

sokoœci 1.160.540,-z³
z tego: 
-z bud¿etu Gminy przezna-

czono 541.240,-z³
-dotacja UKFiS przez Sej-

mik Wojewódzki 319.000,-z³
-wk³ad Stowarzyszenia

160.000,-z³
-roboty sponsorowane

140.100,-z³
Wyrazy szacunku i wdziêcz-

noœci nale¿y siê firmie „KZ” z
jej szefem p. Zygfrydem Ko-
stoñ na czele, firmie „Gacmet” i
jej przedstawicielom P.P. Hen-
rykowi i Gerardowi Gacki, P.
Januszowi Walosczyk, firmie
„Micropol” i jej w³aœcicielowi
P. Eugeniuszowi Œwierczyna za
bezinteresowne zaanga¿owanie
swych si³ i œrodków przy budo-

wie sali.
Podziêkowanie nale¿y siê

równie¿ wszystkim bezimien-
nym osobom, które przepraco-
wa³y wiele godzin podczas prac
wykonawczych.

W ten sposób Stowarzysze-
nie mog³o zmieniæ nazwê na
„Zbudowaliœmy Salê Gimna-
styczn¹ w Miedarach” i uczciæ
to zorganizowaniem wspania³e-
go festynu, jaki odby³ siê 
w dniach 24 i 25 sierpnia.

W tych te¿ dniach po uro-
czystym poœwiêceniu nowej sa-
li przez ksiêdza proboszcza o.
Kozika, pierwsi sportowcy mo-
gli z niej skorzystaæ.

Jako mieszkañcy Gminy
mo¿emy byæ dumni z tego
obiektu, gdy¿ na pewno wielu o
takim marzy.

Pawe³ Kowolik

SALA MARZEÑ
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Dziœ o:
Zawada

W osiemdziesi¹tych i
dziewiêædziesi¹tych latach
XIII wieku ujawni³y siê w
Ÿród³ach kolejne osady na
terenie kasztelanii toszec-
kiej, wœród nich w roku
1294 wieœ Zawada. Nazwa
Ÿród³owa Savada.

Na terenie ziemi toszec-
kiej sprawy w³asnoœci ksi¹-
¿êcej budz¹ pewne w¹tpli-
woœci, poniewa¿ nie zacho-
wa³o siê wiele dokumentów,
które by ten stan rzeczy mo-
g³y zobrazowaæ. Sprawa
w³asnoœci koœcielnej tak¿e
jest s³abo odnotowana w do-
kumentach.

W³asnoœæ rycerska nato-
miast wzrasta³a na omawia-
nym terenie na skutek hoj-
noœci ksi¹¿¹t bytomskich, a
potem ksi¹¿¹t toszeckich.

Zawada, w³aœciciel Jan-
ko Cotuliñski von „Zawada
“, wym. w dokumencie,
CDS. VI, nr 200, Toszek 1
lutego 1439 r.

Miko³aj „Nicolas von Za-
wada “, wym. w dokumencie
CDS. VI, nr 289, Toszek 26
kwietnia 1472r.

Od 1640 roku Zawada
nale¿a³a do parafii Ziemiêci-
ce.

Na podstawie ksi¹g po-
grzebowych zachowanych
w parafii Ziemiêcice, od
1669 r. mo¿na ustaliæ klêski
¿ywio³owe, np. lata g³odu
1847 - 1848, epidemie np.
cholery w 1874 roku itp.

Bior¹c po uwagê przyna-
le¿noœæ spo³eczn¹ b¹dŸ za-
wodow¹ w parafii Ziemiêci-
ce zaznaczy³y siê pojedyn-
czo rodziny wolnych za-
grodników i kmieci, i ta gru-
pa w pierwszym æwieræwie-
czu XIX w. jest nadal liczna.
Powiêkszeniu uleg³a grupa
komorników. Uderzaj¹co
liczna w pierwszym æwieræ-
wieczu XIX w. jest grupa
s³u¿by folwarcznej i domo-
wej.

Po raz pierwszy, w 1819
roku spotyka siê w ksiêgach
metrykalnych zawód „gór-
nik”. Po raz drugi pojawia
siê wœród okreœleñ parafian
ziemiêcickich „górnik” z
Zawady w 1831 r.

J. Chrz¹szcz podaje, ¿e w
roku 1900 wiêkszoœæ fol-
warków parafii ziemiêcic-
kiej nale¿a³a do hrabiego
von Strachwitz z Kamieñca,
natomiast w³aœcicielem Za-
wady by³ Pilzko.

W ostatnich kilku miesi¹-
cach Zarz¹d Gminy nie poru-
sza³ tematu budowy kanaliza-
cji uwa¿aj¹c, ¿e trudno pole-
mizowaæ z kampani¹ pomó-
wieñ, gdy¿ to nie przynosi
¿adnego po¿ytku.

Mo¿na jednak mieæ nadzie-
jê, ¿e sytuacja ulegnie zmianie
i Zarz¹d Gminy wraz 
z Stowarzyszeniami Budowy
Kanalizacji bêd¹ wspó³praco-
waæ w wiêkszym stopniu ni¿
dotychczas dla dobra sprawy.
Wniosek taki nasun¹³ siê po
ostatnim spotkaniu jakie odby-
³o siê na forum komisji Gospo-
darki Komunalnej Rady Gmi-
ny, gdzie spotka³y siê wszyst-
kie strony dzia³aj¹ce w tym te-
macie. Na tym posiedzeniu
Zarz¹d Gminy przedstawi³ ja-
kie prace i dzia³ania zosta³y
wykonane, s¹ realizowane i
bêd¹ podjête.

Zakres tych prac i dzia³añ
jest doœæ szeroki i obejmuje
kilka zagadnieñ.

· sukcesywnie zgodnie z
harmonogramem nastêpuj¹
prace projektowe kanalizacji
dla miejscowoœci Wilkowice,
Ptakowice (ju¿ wykonane),
Laryszów, Zbros³awice, £ub-
ki, Boniowice i Kamieniec.
Termin zakoñczenia tych prac
(30.11.2002) powinien zostaæ
dotrzymany pomimo trudnoœci
na jakie natrafiaj¹ projektanci. 

· w dalszym ci¹gu poszuku-
je siê kontrahenta, który by
wspomóg³ budowê kanaliza-
cji. Rozmowy s¹ trudne, a
podstawowy czynnik in mi-
nus, to ma³a op³acalnoœæ tej in-
westycji. Czasokres sp³aty dla
zainwestowanych funduszy
dla ewentualnych inwestorów
jest zbyt d³ugi. Koszt budowy
kanalizacji na terenie Gminy
w przeliczeniu na 1 mieszkañ-
ca jest wysoki i nie budzi zain-
teresowania inwestorów.

· wznowiono rozmowy z
Gminami Pyskowice i Tar-
nowskie Góry w sprawie za-
warcia porozumienia dla reali-
zacji wspólnego zadania
oczyszczenia rzeki Dramy.

· prowadzi siê postêpowa-
nie odnoœnie rozliczeñ rzeczo-
wo-finansowych z dotychcza-
sowym wykonawc¹ robót ka-
nalizacyjnych.

· 27.08.2002 r. rozpoczêto
procedurê przetargow¹ na
kontynuacjê robót kanaliza-
cyjnych w Ziemiêcicach. Po
jej zakoñczeniu i podpisaniu
umowy nowy wykonawca po-
winien przyst¹piæ do dalszych
robót.

· trwaj¹ starania o pozyska-
nie œrodków z zewn¹trz na
przyspieszenie robót. Po prze-
analizowaniu naszych mo¿li-
woœci bud¿etowych zmuszeni
zostaliœmy do roz³o¿enia na-
szego wniosku na etapy.
22.08.2002 Zarz¹d WFO-
ŒiGW pozytywnie rozpatrzy³
nasz wniosek dotycz¹cy pozy-
skania ponad 6 mln na realiza-
cjê zadania w Ziemiêcicach i
Œwiêtoszowicach. Z tych œrod-
ków bêdziemy mogli skorzy-
staæ w 2003 roku. Po pozytyw-
nym zakoñczeniu tego zadania
Gmina najprawdopodobniej
otrzyma promesê na pozyska-
nie dalszych œrodków na bu-
dowê kanalizacji w Wieszo-
wie.

· oprócz œrodków WFO-
ŒiGW mamy zamiar skorzy-
staæ z dofinansowania w ra-
mach programu SAPARD. Ta-
ki wniosek na kwotê 1,4 mln
z³ dotacji zostanie z³o¿ony w
miesi¹cu wrzeœniu w Agencji
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w Czêstocho-
wie. Pozyskanie tych œrodków
przy jednoczesnym zaanga¿o-
waniu œrodków bud¿etowych
pozwoli nam zrealizowaæ do

marca 2004 nastêpuj¹cy za-
kres robót:

- dokoñczenie kanalizacji
w Ziemiêcicach i Œwiêtoszo-
wicach,

- budowa kana³u t³ocznego
wraz z przepompowni¹ dla
Wieszowy,

Zadanie tak zaplanowane
jest trudne i ryzykowne. Bê-
dzie wymaga³o du¿ej determi-
nacji ze strony Rady Gminy,
aby zabezpieczyæ œrodki w³a-
sne na jego realizacjê. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e siêgaj¹c po œrod-
ki pomocowe – trzeba mieæ
równie¿ w³asne. W naszym
przypadku konieczne bêdzie
zaci¹gniêcie kredytu, który
trzeba bêdzie z czasem sp³a-
ciæ.

Po przeprowadzonej dys-
kusji nikt z uczestnicz¹cych w
posiedzeniu Komisji do przed-
³o¿onych rozwi¹zañ i zadañ
nie wniós³ zastrze¿eñ. 

Na wczeœniej wspomnia-
nym spotkaniu w Radzie Gmi-
ny poruszano równie¿ temat
wp³at na kanalizacjê przez
mieszkañców na konto Stowa-
rzyszeñ. Naszym zdaniem, by
uregulowaæ wiele spraw doty-
cz¹cych wspólnej realizacji
zadania pod nazw¹ “Budowa
kanalizacji na terenie Gminy
Zbros³awice” nale¿y wspólnie
opracowaæ i przyj¹æ regulamin
zasad i rozliczeñ. Tak wspó³-
pracowano wczeœniej i to z do-
brym skutkiem z Komitetami
Gazyfikacji. Wzorem tamtych
doœwiadczeñ nale¿y nawi¹zaæ
w³aœciwy dialog merytorycz-
ny, lecz nie na ³amach prasy,
ale przy wspólnym stole. Jed-
noœæ w dzia³aniu wszystkich
stron utwierdzi naszych
mieszkañców, ¿e postêpujemy
i idziemy we w³aœciwym kie-
runku.

Zarz¹d Gminy

Kanalizacja 
-  w najbli¿szym czasie

Wchodz¹c do sklepów z artyku³ami spo¿yw-
czymi na terenie naszej Gminy, mo¿na zoba-
czyæ tabliczki z napisem “Osobom do lat 18-tu
alkoholu nie sprzedaje siê” , “Osobom nie
trzeŸwym alkoholu nie sprzedaje siê”. Wszyst-
ko dobrze , ale który sklep siê do tego dostoso-
wuje mo¿na policzyæ na palcach jednej rêki.
Tragiczne jest to, ¿e m³odzie¿, której daleko
jeszcze do osiemnastki piwo i papierosy kupi
bez problemów.

Zakaz picia przed sklepem dawno przesta³
obowi¹zywaæ. To prawda ¿e osoba zmêczona
po pracy ma prawo napiæ siê piwa i idzie do do-
mu, ale s¹ te¿ pijacy, którzy stoj¹ przed sklepem
od rana do wieczora zaczepiaj¹c ludzi. Czasem
a¿ nieprzyjemnie do danego sklepu wejœæ. Za-

gadk¹ jest tak¿e gdzie oni chodz¹ siê za³atwiaæ?

Chcia³o by siê tak¿e zaapelowaæ do sumie-
nia kierowników sklepów i ekspedientek o za-
przestanie sprzedawania alkoholu na tak zwan¹
“krechê” lub “ kartkê”. Lista win, æwiartek
itd..... roœnie, a w dzieñ wyp³aty trzeba to zap³a-
ciæ. Kto na tym cierpi? Sytuacja finansowa na-
szych rodzin jest coraz gorsza.

Kierownicy i ekspedientki zacznijcie re-
spektowaæ to co zawieszacie w waszych skle-
pach

i wywieœcie jeszcze jedn¹ tabliczkê z napi-
sem “Tu nie dostaniesz alkoholu bez pieniê-
dzy”.

Imiê i nazwisko do wiadomoœci redakcji

Dozwolone od lat 18-tu !!!

Z wizyt¹ 
w Brackenheim

dokoñczenie ze str.1
Na jesieñ planowany jest wyjazd do Brackenheim zespo³u

folklorystycznego „Miedarzanie”. Trzydziestoosobowa grupa
m³odzie¿y zaprezentuje swoje umiejêtnoœci na przedstawieniu:
„M³odzi umuzyczniaj¹ Europê” w ramach cyklu : Europa- miej-
sce kultury      w regionie kulturowym Heilbronn. Zapewne, po-
dobnie jak dzieci z zespo³u „Karolinka”,  bêd¹ godnie reprezento-
waæ nasz¹ gminê. 

Muzycznym festynom nie ma koñca. Na przysz³y rok zaplano-
wano kolejne festiwale. Byæ mo¿e uda siê zorganizowaæ miêdzy-
narodowe przedsiêwziêcie  z udzia³em zaprzyjaŸnionych gmin:
Brackenheim i Charnay-les-Macon. 

Kamila S³awik

Od nowego roku szkolnego uczniowie szkó³ podstawowych,
gimnazjów i liceum bêd¹ mogli otrzymaæ stypendium od gminy,
umo¿liwia to uchwa³a Rady Gminy Nr XLI/425/02 z dnia 27
czerwca 2002r.

Stypendium w kwocie do 150 z³ miesiêcznie mog¹ otrzymaæ
uczniowie z naszej gminy legitymuj¹cy siê sukcesami w olimpia-
dach, konkursach ponadgminnych, aktywni spo³ecznie i osi¹gaj¹-
cy dobre wyniki w nauce. Miesiêczny dochód w rodzinie takiego
ucznia nie mo¿e 548 z³ miesiêcznie na osobê. Wyniki o stypen-
dium mog¹ sk³adaæ dyrektorzy szkó³ do 20 wrzeœnia b.r.

Stanis³aw Garncarz

Stypendia



Wiele zabawy, radoœci i hu-
moru dostarczy³ nam festyn pa-
rafialny Jadwigafest 2002. By-

³a to ju¿ czwarta edycja tej im-
prezy, a zwiêkszaj¹ca siê co ro-
ku liczba uczestników œwiad-
czy o powodzeniu i rosn¹cej
popularnoœci. Sprawcami tego
sukcesu jest bardzo liczna gru-

pa osób – mieszkañców Œwiê-
toszowic, Ziemiêcic i Prze-
zchlebia.

Ca³e wioski integruj¹ siê i
mobilizuj¹ wszystkich, aby
osi¹gn¹æ wspólny cel.

Tygodniami trwaj¹ przygo-
towania do festynu, a ostatnie
siedem dni, to istny maraton.

Traktorzyœci przek³adaj¹ swoje
prace w polu, aby przewieŸæ
niezbêdny sprzêt na boisko do

Ziemiêcic. Panie gospodynie
ca³ymi dniami i nocami przy-
gotowuj¹ ró¿norodne smaczne
regionalne potrawy. Od drugiej
w nocy piek¹ œl¹skie ko³ocze,
aby z uœmiechem na twarzy

móc je sprzedawaæ nastêpnego
dnia. Myœlê, ¿e kucharki z
Przezchlebia, Œwiêtoszowic i
Ziemiêcic dosz³y ju¿ do takiej
wprawy, by w przysz³ym roku
pokusiæ siê o pobicie rekordu
Guinessa w „kulaniu klusek”.

Panowie natomiast rzetelnie
pilnuj¹ bezpieczeñstwa i po-

rz¹dku oraz nie szczêdz¹c swo-
jego czasu, samochodu i paliwa
„non stop” dowo¿¹ towary do

stanowisk.
W tym roku w sobotni¹ noc

zdarzy³ siê bardzo ciekawy, a
zarazem œmieszny przypadek.
Jedna z organizatorek (padaj¹-
ca ju¿ ze zmêczenia) poprosi³a
znajomego, aby podwióz³ j¹ do
domu celem dowiezienia bu-
³ek. Kierowca pomóg³ zmêczo-
nej s¹siadce wsi¹œæ do samo-
chodu i zawióz³ j¹ do domu.
Myœl¹c, ¿e tam pozostanie od-
pocz¹æ do rana odjecha³ na fe-
styn, a ona z koszem pe³nym
bu³ek, prawie na czworakach
musia³a sama dotrzeæ na bo-
isko. W sobotê 24.08.2002
ksi¹dz proboszcz Józef Ger-
man zaprosi³ wszystkich
wspó³organizatorów na ogni-
sko podsumowuj¹ce tegorocz-
ny festyn. Wniosek by³ jeden: „
przeliczaj¹c uciecha straty nie
ma ¿adnej”.

– W przysz³ym roku w lip-
cu zapraszamy na V JADWI-
GAFEST do Ziemiêcic”.  

Jedna z wielu wspó³organi-
zatorów 

M.Bujok

Dzieci ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych skorzysta³y z
ró¿nych form wypoczynku.

Dla Gminy Zbtos³awice poprzez Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej pozyskano 10 bezp³atnych miejsc na 2 tygodniowe
kolonie organizowane przez Kuratorium Oœwiaty w Katowicach
dla dzieci z rodzin  najubo¿szych 

do Lidzbarku Welskiego w dniach od 23.07.2002r. -
23.07.2002r.. 

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Zbros³awicach  za-
pewni³ bezp³atny dowóz autobusem dzieci z pod Urzêdu Gminy
do Katowic korzystaj¹c z szczególnej uprzejmoœci P. Telesfora
Rzeczkowskiego .

Z Agencji W³asnoœci Skarbu Pañstwa przyznano w porozu-

mieniu z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej dla Gminy Zbros³awice
dla dzieci z rodzin i œrodowisk popegerowskich, wielodzietnych i
ubogich 25 bezp³atnych miejsc na 

2 tygodniowe kolonie w terminie 24.06.2002r. - 07.07.2002r.
w miejscowoœci Grudek nad Dunajcem i od 18.07.2002r. -
31.007.2002r w miejscowoœci Borowice k/ Szklarskiej Porêby.

Wzorem lat ubieg³ych komenda Hufca ZHP w Tarnowskich
Górach zorganizowa³a akcjê letni¹ dla dzieci w Oœrodku Harcer-
skim w Borowianach gdzie dla 17 dzieci pobyt czêœciowo by³ fi-
nansowany przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej,  ponadto w prze-
prowadzonej akcji letniej 

( pobyt 2 tygodniowy dzieci w swietlicach  socjoterapeutycz-
nych ) zorganizowanej przez Komisje d/s Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych przy Urzêdzie Gminy Zbros³awice Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej partycypowa³ w kosztach obejmuj¹c 97 dzie-
ci .

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej na dofinansowanie letniego wy-
poczynku dla 

ok. 120 dzieci przeznaczy³ 10.000 z³. 
Dzieci wróci³y wypoczête, pe³ne wra¿eñ i zachwytu.  

Urszula Furtak

„Niech ¿yj¹ wakacje,
niech ¿yje pole, las i s³oñce i
woda i wakacyjny czas”

S³owa tej starej piosenki
towarzyszy³y dzieciom ze
Szko³y Podstawowej w Wie-
szowie uczestnicz¹cym w
pó³kolonii zorganizowanej
przez Urz¹d Gminy w Zbro-
s³awicach w dniach O 1-
13.07.2002r.

Pó³kolonie dostarczy³y
dzieciom wiele mi³ych i nie-
zapomnianych wra¿eñ. Do
najbardziej atrakcyjnych
wydarzeñ mo¿na zaliczyæ:
dwie wycieczki autokarowe,
wycieczkê rowerow¹, piesze
wêdrówki do lasu, na boisko
sportowe i po okolicy.

W pierwszym tygodniu
wêdrowaliœmy Szlakiem Or-
lich Gniazd - zwiedzaj¹c ru-
iny zamków w Ogrodzieñcu,
Mirowie i Babolicach. Du¿¹
atrakcj¹ by³ dla dzieci pobyt
na lotnisku w Pyrzowicach.

W drugim tygodniu udali-
œmy siê do Cieszyna umo¿li-
wiaj¹c dzieciom przejœcie
przez granicê do Czeskiego
Cieszyna. Nastêpnie poje-
chaliœmy do Brennej na
wspania³y obiad, by³ rów-

nie¿ czas na relaks i k¹piel
w rzece Brennicy.

Na szczególn¹ uwagê za-
s³uguj¹ równie¿ dwa ogni-
ska - powitalne i po¿egnal-
ne. To ostatnie dostarczy³o
dzieciom niezapomnianych
wra¿eñ dziêki bogatemu

programowi artystycznemu i
zaproszonym goœciom -
przedstawicielom w³adz
Urzêdu Gminy i naszej spo-
³ecznoœci Wieszowskiej.
Mieliœmy równie¿ okazje i
czas do rozmowy na powa¿-
ne tematy: zdrowego stylu
¿ycia, szkodliwoœci stoso-
wania u¿ywek, roli ekologii
w ¿yciu cz³owieka. Dysku-
towaliœmy tak¿e o proble-
mach dotycz¹cych Unii Eu-

ropejskiej.
W ramach pó³kolonii zor-

ganizowaliœmy wiele kon-
kursów. Wielkim powodze-
niem cieszy³y siê codzienne
niezwykle urozmaicone i
smaczne posi³ki.

W imieniu dzieci opieku-

nowie pó³kolonii p.M.Bu-
giel, p.K.Sikora, p.D.Lihs
pragn¹ serdecznie podziêko-
waæ w³adzom i pracownikom
Urzêdu Gminy za zorganizo-
wanie tej formy wypoczyn-
ku, która dla wielu dzieci by-
³a jedyn¹ atrakcj¹ tegorocz-
nych wakacji.

M.Bugiel, K.Sikora,
D.Lihs

„ Jak policzysz ta uciecha, to straty nie ma ¿adnej.”

JADWIGAFEST 2002
- i jego kulisy

Wypoczynek letni dzieci z Gminy Zbros³awice

Wieœæ z Gminy
Redaktor odpowiedzialny: Stanis³aw Garncarz

tel. (032) 233 70 12, fax. (032) 233 70 00
Adres kontaktowy: 

42-674 Zbros³awice ul. Wolnoœci 97
e-mail: urzad@zbroslawice.pl
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Ruszy³  SAPARD
PREZES AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZA-
CJI ROLNICTWA ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERE-

SOWANYCH
DO SK£ADANIA WNIOSKÓW O POMOC FINANSOW¥ W

RAMACH
SPECJALNEGO AKCESYJNEGO PROGRAMU

NA RZECZ ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJ-
SKICH ”SAPARD”

Informujemy, ¿e do wszystkich so³ectw zosta³y rozes³ane ulotki
informacyjne dotycz¹ce tego programu. Informacje s¹ równie¿
dostêpne na stronie internetowej ARiMR:  (odnoœnik do niej
znajduje siê równie¿ na gminnej stronie  )jak równie¿ pod bez-
p³atnym numerem infolinii 0 800 38 00 84.

Wies³aw Olszewski


