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Ostatnia sesja
Boniowice
Czekanów
Jasiona
Jaśkowice
Kamieniec
Karchowice
Kopienica
Księży Las
Laryszów
Łubie
Łubki
Miedary
Przezchlebie
Ptakowice
Świętoszowice
Szałsza
Wieszowa
Wilkowice
Ziemięcice
Zawada

Sesją w dniu 10.10.2002 Rada Gminy w Zbrosławicach zakończyła III kadencję, reaktywowanego w 1990 r. samorządu gminnego. Kadencja 19982002 to 44 sesje Rady Gminy, na których podjęto 491 uchwał. Ostatnia sesja
to dobry moment do podsumowań i refleksji.
Taki charakter miało sprawozdanie
Zarządu Gminy za ostatnie 4 lata działalności. Zaakceptowano w nim dokonania i najistotniejsze dla nowej rady
sprawy, tj. kondycję finansową gminy
i jej możliwości rozwojowe.
Gmina wchodzi w kolejną kadencję
bez jakiegokolwiek zadłużenia. Dochody pozyskane w ciągu ostatnich miesięcy pozwoliły zrezygnować z zaciągnięcia kredytów komercyjnych. Ponadto
Gmina otrzyma jeszcze w tym roku pożyczkę od Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w kwocie do
5 milionów złotych, na bardzo preferencyjnych warunkach, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji.

Taka sytuacja musi cieszyć, bowiem budżety wielu okolicznych gmin
w ciągu najbliższych lat obciążone są
wielomilionowymi spłatami kredytów.
Sesje uświetnił występ dziecięcego
zespołu „Karolinki” z Przezchlebia,
który zaprezentował program artystyczny, niedawno owacyjnie przyjęty
przez mieszkańców Brackenheim.
Następnie radni niezwykle sprawnie uporali się z kilkunastoma chwała-

DO¯YNKI GMINNE 2002
Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w dniach 21
i 22 września w sołectwie Księży Las.
Głównym organizatorem tej imprezy był Urząd Gminy
w Zbrosławicach oraz mieszkańcy sołectwa Księży Las na
czele z radą sołecką, a finansowana była głównie ze środków budżetu gminy oraz sponsorów.
dokończenie na str. 3

mi budżetowymi oraz zmianą nazwy
ulicy w Laryszowie.
Podziękowania radnym za minione cztery lata konstruktywnej współpracy, mimo występującej różnicy
poglądów, złożyli wójt gminy pani
Teresa Korab i przewodniczący Rady
pan Wiesław Olszewski. Spotkanie
zakończono pożegnalną lampką
szampana.
Redakcja

Mało komfortowym był początek minionej kadencji
Rady. Wizja znaczącej utraty dochodów Gminy w kwocie
ok. 250 tysięcy zł, związana z upadłością Banku Spółdzielczego w Zbrosławicach, nakazywała wiele ostrożności
w planowaniu wydatków i ich realizacji. Taka sytuacja jest
trudna dla wszystkich, czyli odpowiedzialnych za rzeczowe wydatkowanie publicznych środków, a także oczekujących wsparcia takimi właśnie funduszami. A zadania swo-
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je Gmina realizować musi. Mimo, że inni wierzyciele
w ten, czy inny sposób pogodzili się ze stratą, sprawne
działania Gminy przyczyniły się do wyegzekwowania należnej sumy.
W trakcie kadencji z przyczyn od Gminy niezależnych,
czynników zewnętrznych takich jak:
- likwidacja Kopali Gliwice,
- zamknięcie zwałowiska w Przezchlebiu, nasza gmina
utraciła dochody w kwocie 1.500.000 zł
dokończenie na str. 3

SPO£ECZEÑSTWO INFORMACYJNE
Internet - magiczne słowo, które oznacza
w chwili obecnej prawie wszystko. Wielu
z nas nie wyobraża sobie co by się stało
gdyby z dnia na dzień zniknął, bądź stał się
niedostępny.
W ciągu ostatniego miesiąca otrzymaliśmy niepokojące informacje, że pojawiły
się osoby, które obiecują w ramach prowadzenia kampanii wyborczej jak również
prywatnej działalności umożliwienie taniego dostępu do internetu (m. in. list czytelnika Pana Macieja Połońskiego z Kamieńca).
W sprawie SDI trzymamy rękę na pulsie
od chwili pojawienia się tej usługi w ofercie Telekomunikacji Polskiej i nie potrzeba
żadnej „interwencji” aby dowiedzieć się, że
do uruchomienia tej usługi na terenie obsługiwanym przez daną centralę (a nie
miejscowość!) wystarczy około 10 podań
z jej terenu. Jest to po prostu próg opłacalności uruchomienia usługi, ponieważ od
strony centrali należy założyć panel który
obsługuje kilkunastu użytkowników. Już
dwa lata temu przeprowadzaliśmy rozmowy
dotyczące SDI z ówczesną Panią Dyrektor
rejonu w Tarnowskich Górach ale jak widać
dopiero spłynięcie odpowiedniej liczby
wniosków uruchamia procedurę w TP. Reasumując - dziękujmy każdej osobie z rejonu centrali Zbrosławice która złożyła, podanie przyczyniając się w ten sposób do
uruchomienia SDI, a nie jednostkom twierdzącym, że mogą wszystko.

Pragniemy również przestrzec przed nieuczciwymi providerami. Kilka miesięcy temu
całkiem liczne grono osób z rejonu sołectw
Ziemięcice, Przezchlebie, Świętoszowice zostało oszukanych przez firmę, która oferowała umożliwienie dostępu do internetu (wykonanie sieci lokalnej), jednakże nigdy swojej
obietnicy nie dotrzymała.
Wiemy, że w sąsiedniej gminie Zabrze są
firmy oferujące radiowy dostęp do internetu
(nie jest on tani, ale jak się nie ma co się lubi...), jednakże ich działanie ze względów
prawnych jest ograniczone do terenu jednej
gminy (prawo wymaga koncesji na działalność na terenie kilu gmin i są to tak ogromne
kwoty, że firma nie może rozszerzyć oferty
na sąsiadów).
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców w sierpniu bieżącego roku przystąpiliśmy z gminami: Raszyn, Piekary Śląskie i Fundacją na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do porozumienia na rzecz rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego w Polsce w skali lokalnej.
Pierwszy efekt pojawił się po tygodniu od daty złożenia podpisu. Nie chcemy w żadnym
wypadku odsunąć się od mieszkańców, a jedynie oszczędzić im czasu i pieniędzy, które
trzeba poświęcić na załatwianie spraw. W
chwili obecnej pojawiły się w końcu wstępne
przepisy prawne, które umożliwią realizację
tych wizji, np. ustawa o podpisie elektronicznym. Brakuje jedynie infrastruktury, i to bardzo. Nasz główny dostarczyciel internetu na-

REFLEKSJA
Ktoś powiedział, że
„człowiekiem bywa ten, kto
potrafi zmierzyć się z życiem”. Wiem, że w dobie
dynamicznej transformacji
społeczno - polityczno ekonomicznej, w sytuacji
zupełnie nowej, w której nie
ma żadnych recept na dobre
rozwiązania, nie ma żadnych sprawdzonych schematów - w takich okolicznościach podejmowanie jakiejkolwiek decyzji jest
trudne i obarczone ryzykiem. Jedynie oczekiwanie
lojalności, gotowości twór-

czego rozumienia pracy
w samorządzie, zaangażowania i pełne dyspozycyjności, oczekiwanie współpracy i rzetelności ze strony
współpracowników - buduje szanse dla Gminy i bazę
dla jej racjonalnego funkcjonowania. Reprezentowanie 16 tysięcy mieszkańców
Gminy w powiecie, województwie, jak również poza
granicami kraju, to ogromna odpowiedzialność. Dla
mnie również zaszczyt.
Wójt Gminy
Teresa Korab
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dal jest dosyć drogi, nie każdego stać na SDI,
a rachunki telefoniczne ciągle rosną. Celem,
który chcemy zrealizować jest umożliwienie
każdemu z mieszkańców taniego dostępu do
internetu i nie tylko. Jedną z możliwości jest
budowa radiowego punktu dostępowego obsługującego całą gminę (w chwili obecnej dostępne są urządzenia o przepustowości 64
Mbity). Każdy z mieszkańców mógłby wtedy
kupić kartę radiową do swego komputera (w
chwili obecnej około 400 zł) i miałby stały
dostęp do internetu (wstępnie szacowany
miesięczny abonament wynosiłby kilkadziesiąt złotych) oraz swojej skrzynki pocztowej
na głównym serwerze, możliwe jest również
udostępnianie tą drogą telewizji kablowej. Są
to na razie wizje, które będziemy starali się
sukcesywnie realizować. W chwili obecnej
jesteśmy w trakcie wdrażania systemu obiegu
dokumentów który usprawni proces załatwiania spraw w urzędzie. Naszym celem jest aby
każdy z naszych mieszkańców mógł załatwić
wszystkie sprawy za pośrednictwem internetu
- nie ruszając się z domu. Takim między innymi celom ma służyć podpisane porozumienie. Gmina Raszyn ma już za sobą pewne doświadczenia i z nich właśnie chcemy skorzystać. Technologia radiowa tanieje z tygodnia
na tydzień i pozostaje mieć nadzieję, że tak
pozostanie. Podkreślam, że jest to jedno
z możliwych rozwiązań, które będziemy
w miarę możliwości finansowo-technologicznych realizować.
Roman Kowolik

Wyjaśnienie obsługującego przetarg, Arbitra Urzędu Zamówień Publicznych mgr
inż. Mirosławy Kaweckiej:
Czytając pismo PRUiM Sp. z o. o. Gliwice, bez daty, z niekompletnym znakiem
firmy (czyżby wypuszczone poza dzienni-

A do „Redakcji” - „ujawnionej prawdy
o budowie kanalizacji w naszej Gminie”:
Co to znaczy „ustawia przetarg”?
Czy to źle dla Gminy, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę z najniższą ceną w wysokości 371.829,21 zł?

G³os niezale¿nego arbitra
kiem podawczym?), nie sposób nie przypomnieć, że ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 marca 1994r obowiązuje już
8 lat.
Czy w wyniku nieznajomości ustawy
spółka nie skorzystała z prawa (m. innymi
art. 80 rozp.) wniesienia protestu wobec
czynności podjętych przez zamawiającego
na każdym etapie postępowania, aż do zawarcia umowy?
Dlaczego postępowania nie oprotestowano, nie wniesiono odwołania do Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych, ani nie
wniesiono skargi do sądu?
Insynuacje i oszczerstwa zawarte w gdybaniu w pkt. 1, 2, i 3 obrażają uczestników
postępowania Panie Dyrektorze Generalny.
Jeszcze nie przystąpiono do robót, a Pan już
wie jak będą realizowane, - czy Pan zna
znaczenie wyrażenia „katastrofa budowlana”?

Czyżby „Redakcja” oczekiwała, że winna zostać wybrana oferta PRUiM Sp. z o. o.
z ceną 1.015.649,38zł, a więc prawie
3 krotnie droższa?
Jak się do tego ma zarzut „rozrzutności”,
„marnotrawstwa”?
Reasumując, jeszcze jedno pytanie:
-Czy „Redakcja” prosząc w artykule
„Pana Prezesa o skorzystanie z możliwości, jakie daje ustawa i sprawdzenie prawidłowości przebiegu postępowania, wysłała artykuł do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie? - bo pismo
PRUiM-u zaadresowane Do Prezesa UZP
do dnia dzisiejszego nie wpłynęło do
Urzędu Zamówień Publicznych - sprawdzono.
Arbiter Urzędu Zamówień Publicznych obsługujący przedmiotowy przetarg
mgr inż. Mirosława KAWECKA
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W mijającym okresie znacznemu –50% obniżeniu uległ
także dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym naszych mieszkańców i tzw pozostałych dochodów, ogółem
o kwotę 1.300.000 zł
Myślę, że nie będzie w tym miejscu nadużyciem wskazanie na kompetencje w zakresie zarządzania i kreowania
polityki samorządu gminnego, na skuteczność oraz racjonalność podejmowanych decyzji, wolę rzeczowej współpracy w klimacie i szacunku wobec spraw ponad podziałami tj. realizacji zadań samorządu, reprezentującego interesy mieszkańców Gminy.
Właściwe i szybkie działanie egzekucyjne pozwalały na
początku kadencji odstąpić od konieczności zaciągnięcia
kredytu, a tym samym zwiększyć dochody budżetu. Ten
sam mechanizm zadziałał na końcu kadencji wobec Państwowego Przedsiębiorstwa „Wodociągi”. Konsekwentne
postępowanie w zakresie odzyskania należnego podatku od
nieruchomości wraz z odsetkami za okres 5 (łownie: pięciu) lat, spowodowało ewidentny sukces finansowy Gminy.
W dniu 3 października br. budżet Gminy został zasilony
o kwotę prawie 1,5 miliona zł. Z takimi faktami się nie dyskutuje. Trzeba dbać o to, by zaistniały. Zatem kończący aktualną kadencję, dodatni bilans budżetu jest konkretną oceną pracy naszego samorządu.
Dziękuję w tym miejscu wszystkim, którzy swoim osobistym zaangażowaniem oraz kompetencjami wspierali decyzje trudne, niejednokrotnie powodujące burzliwe, emocjonujące dyskusje. Ważny jest efekt, w tym w postaci aktualnego, niekwestionowanego poczucia komfortu, jaki budzi perspektywa planowania wydatków w budżecie na rok
2003. Pozwólcie Szanowni czytelnicy w tym miejscu na
pytanie: przekazać zarządzanie Gminy, czy pozwolić kontynuować dzieło rozwoju Gminy Zbrosławice z ludżmi
i dla ludzi. Bo wyprowadzić pieniądze z budżetu jest bardzo łatwo, ale zgromadzić środki to trudna sztuka.
Wójt Gminy
Teresa Korab

Dozwolone
od lat 18-tu!!!
Wchodząc do sklepów
z artykułami spożywczymi
na terenie naszej Gminy,
można zobaczyć tabliczki
z napisem „Osobom do lat
18-tu alkoholu nie sprzedaje się”, „Osobom nie trzeźwym alkoholu nie sprzedaje
się”. Wszystko dobrze, ale
który sklep się do tego dostosowuje można policzyć
na palcach jednej ręki. Tragiczne jest to, że młodzież,
której daleko jeszcze do
osiemnastki piwo i papierosy kupi bez problemów.
Zakaz picia przed sklepem dawno przestał obowiązywać. To prawda że
osoba zmęczona po pracy
ma prawo napić się piwa
i idzie do domu, ale są też
pijacy, którzy stoją przed
sklepem od rana do wieczora zaczepiając ludzi. Cza-

sem aż nieprzyjemnie do
danego sklepu wejść. Zagadką jest także gdzie oni
chodzą się załatwiać?
Chciało by się także zaapelować do sumienia kierowników sklepów i ekspedientek o zaprzestanie
sprzedawania alkoholu na
tak zwaną „krechę” lub „
kartkę”. Lista win, ćwiartek
itd..... rośnie, a w dzień wypłaty trzeba to zapłacić. Kto
na tym cierpi? Sytuacja finansowa naszych rodzin
jest coraz gorsza.
Kierownicy i ekspedientki zacznijcie respektować to
co zawieszacie w waszych
sklepach i wywieście jeszcze jedną tabliczkę z napisem „Tu nie dostaniesz alkoholu bez pieniędzy”.
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

dokończenie ze str. 1
Jak co roku w dożynkach
wzięły udział setki mieszkańców naszej gminy.
Obchody dożynkowe zainaugurowała
uroczysta
dziękczynna Msza Św.
w intencji rolników.

rocznych zbiorów Pani
Wójt Gminy Teresie Korab.
Tradycyjnie odbył się
również konkurs koron dożynkowych. Korony do
konkursu wystawiło 9 sołectw. W tym roku I miejsce
zajęła korona wykonana

Dużo emocji wzbudziła
również bogata loteria fantowa. W niedzielę można
było pokibicować
sołtysom Województwa
śląskiego w ich umiejętnościach sportowych.
Wieczorem oczywiście
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Po Mszy różnobarwny
i długi korowód dożynkowy
ruszył w kierunku Przedsiębiorstwa Nasiennego „Księży Las”, gdzie odbywały się
dalsze uroczystości dożynkowe. Po przejściu korowodu Starostowie Dożynek
Pani Gertruda Duda i Pan
Zbigniew Klimowicz przekazali bochen chleba z tego-

przez sołectwo Księży Las.
W czasie dwóch dni
trwania dożynek każdy
mógł znaleźć coś dla siebie.
Były występy i tańce w wykonaniu dziecięcych i młodzieżowych zespołów, grała
orkiestra dęta. Były koncerty „Kapeli Bawarskiej”,
„Chsząszczy” a także „Śląski Kwintet Biesiadny”.

zabawa taneczna. Pogoda
dopisała, co sprzyjało dobrej zabawie na świeżym
powietrzu. Podczas trwania
dożynek nie doszło do żadnych wybryków chuligańskich. Porządku pilnowali
strażacy OSP z terenu gminy oraz wynajęci przez gminę ochroniarze.
Monika Kamińska

Kanalizacja
Po ostatnich spotkaniach i wymianie poglądów i informacji wydawało się że, wokół
tematu budowy kanalizacji sytuacja się stabilizuje i może być tylko lepiej. Jednak widać,
że niektórym osobom jest to nie na rękę, dlatego ciągle mącą i obmawiają (patrz artykuł
w „Wieściach Zbrosławickich”). Nawet trudno się do tych zarzutów ustosunkować, gdyż
są tak absurdalne i trzeba by uzyć niecenzuralnych sformułowań, a na to powaga sprawy nie
pozwala. Dlatego stwierdzam, że prawie każda robota wykonywana z budżetu gminy czy
to budowa kanalizacji, wodociągu, chodnika,
czy drogi w stosunku do kosztorysu inwestorskiego kosztuje mniej od 25 do 50%. Nie jest
to więc żadna rewelacja, czy niespodzianka.
Czy to prawda — łatwo to sprawdzić.
Co do „ustawiania przetargów” w Gminie
Zbrosławice, to cieszę się i zapraszam Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do kontroli tego, czy innych przetargów, wtedy wreszcie „utrze się nosa” tym, którzy to kwestionują. Więcej na ten temat przeczytają Państwo
w wyjaśnieniach osoby, która ten przetarg
opracowała i nadzorowała.
Po tych sensacjach wróćmy do poważnych
spraw.

W dniu 24.09.2002 r. tak jak uprzednio
zapowiadałem WFOŚiGW pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek i przeznaczył nam
środki finansowe na budowę kanalizacji
w Ziemięcicach i Świętoszowicach do
74,7% kosztów wykonania.
Ostateczna wysokość kredytu oprocentowanego 1,4% w skali roku będzie znana po
przeprowadzonym przetargu.
Z źródeł nieoficjalnych wiem, że zostanie Gminie przydzielona dotacja na budowę
kanalizacji w Świętoszowicach z programu
„SAPARD” w wysokości 1 400 000,00 zł.
Jestem pewny, że te środki, które po tak
długich i trudnych staraniach wreszcie udało
się pozyskać przyspieszą budowę kanalizacji.
Żałuję tylko, że przez 2,5 roku ulegałem
doradom i pomysłom niektórych osób, które w efekcie nic nie przyniosły, a wręcz zaszkodziły.
Odpowiedź na to jak i dlaczego komuś
przeszkadza sukces w budowie kanalizacji
znajdziecie drodzy mieszkańcy na kolejnych stronach „Wieści Zbrosławickiej”
i wywieszonych plakatach wyborczych.
Z wyrazami szacunku
Paweł Kowolik

Herb gminy pod ochron¹
Od 27 czerwca 2002 r.
korzystanie z herbu gminy
Zbrosławice wymaga zgody Zarządu Gminy. Zgodę
taką otrzymują podmioty
działające na terenie gminy
a także te spoza gminy, jeżeli promują nasze wyroby,
rozpowszechniają nasz dorobek artystyczny, kulturalny i oświatowy, naukowy

lub sportowy. Korzystanie
z herbu jest odpłatne.
Na preferencje mogą liczyć jednostki kultury, nauki, oświaty.
Wniosek o prawo do korzystania z herbu gminy powinien określać cel, zakres
używania lub miejsce eksponowania herbu oraz ilości lub wartości przedmio-

tów na których ma być eksponowany. Prawa i obowiązki
korzystającego
z herbu określi umowa zawarta z gmina. Zainteresowanych odsyłamy do
uchwały Nr XLI/419/ 02
Rady Gminy w Zbrosławicach z dnia 27 czerwca
2002 r.
Stanisław Garncarz
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Witaj szko³o!
Koniec wakacji, znów brzęczy dzwonek, na
horyzoncie książki, zeszyty, gdzieś tam w oddali widać budynek - to przecież szkoła!
Oczywiście, że to szkoła, i to jaka niezwykła! Mnóstwo nowości i wiele radości. Nowi
nauczyciele, nowi uczniowie, nowe klasy i nie
tylko. W Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Zbrosławicach podczas wakacji wyremontowano łazienki, odmalowano pracownię języka
niemieckiego oraz zaplecze kuchenne. Poprzez
podział klas wyodrębniono dwie nowe sale lekcyjne. Nie zapomniano również o szkolnym sekretariacie. Z pewnością jego modernizacja
ułatwi pracę dyrekcji obu szkół, wprowadzając
atmosferę ciepła w estetycznym otoczeniu.
A wszystko to zorganizowała nasza wspaniała dyrekcja i sponsorzy, którym składamy
serdeczne podziękowania (nie po raz pierwszy). Swój udział mają tu również rodzice, nauczyciele pracownicy obsługi, dzięki którym
uczniowie mogli powrócić w szkolne mury
z radością i uśmiechem na twarzy.
Początek roku szkolnego wiąże się także
z nowymi zajęciami pozalekcyjnymi, nowymi
kołami zainteresowań, z ciekawymi spotkaniami, różnorodnymi uroczystościami. Tych i wielu innych atrakcji wynikających z planu pracy

wychowawczej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zbrosławicach nie zabraknie
uczniom, przez cały rok.
Rok szkolny 2002/2003 uroczyście otwarł,
w Gimnazjum dyrektor mgr Marian Szukalski
oraz w Szkole Podstawowej dyrektorka mgr
Urszula Gierszewska. Kwintesencją uroczystości inauguracyjnej były przedstawienia zorganizowane pod czujnym okiem wychowawców.
Gimnazjaliści klasy IIa współpracując z mgr
inż. Anetą Bogacką, w Szkole Podstawowej
uczniowie klas V z p. Haliną Miką i p. Patrycją
Slodczyk.
Jakże wiele było emocji, kiedy do szkoły
przybyli pierwszoklasiści. Przeżycia towarzyszyły nie tylko dzieciom, ale i rodzicom. Niektórzy uczniowie już w pierwszym dniu przejawiali swoją żywiołowość, opowiadając historie
życiowe nowo poznanym rówieśnikom, nawet
podczas uroczystości. Byli też tacy, którzy kurczowo trzymali się ręki (w jednym przypadku
była to noga) rodzica, do momentu zakończenia akademii. Wychowawcą pierwszaków została mgr Iwona Ochman. Wszyscy wiemy, że
to „niełatwe orzeszki”, chociaż to „tylko” 28
żywych, energicznych i wesołych dzieciaków.
W Gimnazjum natomiast powitaliśmy trzy

Daæ dzieciom szansê
na rozwój muzyczny

Od kilku już lat dzieci z naszej gminy
uczestniczą w koncertach muzycznych organizowanych na naszym terenie przez Państwową Szkołę Muzyczną w Tarnowskich
Górach. Upowszechnianie kultury muzycznej to obok procesu dydaktycznego zasadnicza funkcja tej placówki, która obecnie obchodzi Jubileusz 55-lecia. W ubiegłym roku
szkolnym zorganizowane zostały koncerty
w przedszkolu i świetlicy w Zbrosławicach
oraz w przedszkolu i świetlicy w Wieszowie.
Występowali w nich uczniowie Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach, w tym także
kilkoro dzieci z naszej gminy, którzy prezentowali wysoki poziom swojej gry. W gronie
muzykujących byli uczniowie, którzy mają
na swoim artystycznym koncie duże osiągnięcia. Wyróżnić należy zbrosławiczanina
Beniamina Klop, ucznia klasy puzonu mgr
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Grzegorza Waloszczyka, który w ubiegłym
roku szkolnym zdobył I miejsce na XI Konfrontacjach Instrumentów Dętych w Oławie
oraz III miejsce na X Śląskim Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych w Dąbrowie
Górniczej. Podczas koncertów przedstawiano dziecięcej publiczności różne instrumenty
muzyczne prezentując ich budowę, brzmienie oraz ciekawe utwory. Imprezy te były
również okazją do wspólnego śpiewu i zabawy przy muzyce. Wszystkie koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności, o czym świadczyły gromkie brawa
uczniów i uśmiechnięte buzie przedszkolaków. Cieszy fakt, że wraz z rozpoczęciem
nowego roku szkolnego, w naszej gminie powiększyło się grono zainteresowanych muzyką i grą na instrumentach dzieci, które rozpoczęły edukację w Państwowej Szkole Muzycznej w Tarnowskich Górach i działającym przy szkole Społecznym Ognisku Artystycznym. Życzymy zatem wytrwałości,
sukcesów a przede wszystkim radości z możliwości muzykowania.
Jako organizatorka tych muzycznych imprez serdecznie dziękuję władzom gminy,
w szczególności Pani Wójt Teresie Korab za
poparcie i pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięć, które dla wielu dzieci były jedyną
okazją kontaktu z muzyką na żywo.
Karina Kapuściok

nowe klasy I. Tutaj emocji było zdecydowanie
mniej, aczkolwiek nie obyło się bez zdenerwowania czy pomyłek gapowiczów w odszukiwaniu właściwych klas. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w naszym Gimnazjum
rozpoczęły pracę trzy nowe nauczycielki: mgr
Izabela Dzięciołowska będzie uczyła młodzież
historii i wiedzy o społeczeństwie, p. Katarzyna Michalska - specjalistka z dziedziny wychowania fizycznego oraz p. Elżbieta Nobis - anglista.
Po długiej nieobecności wróciła do pracy
mgr Lucyna Stowska, aktualnie wychowawczymi klasy IIc.
Sporo tych nowości, a to jeszcze nie wszystko. Otóż, wprowadzono informatykę w klasach
VI, jako przedmiot obowiązkowy. Wiadomo
wszystkim jak bardzo ważna jest umiejętność
posługiwania się komputerem, w dobie coraz
nowszych technologii i postępu cywilizacyjnego. Swoją działalność rozpoczynają nowe koła
zainteresowań tj. koło taneczne, organizacja
ZHP, powraca działalność koła informatycznego. Oczywiście warunkiem ich działalności
i rozwoju jest chęć uczestnictwa naszych
uczniów, więc zachęcamy wszystkich do
współpracy.
Teraz wszystkim wiadomo dlaczego szkoła
w Zbrosławicach jest niezwykła. Jest radosna,
zadbana, aktywna, wkrótce będzie roztańczona, już tyle się w niej dzieje, a to dopiero początek roku szkolnego. Co będzie dalej - już
wkrótce się dowiecie!
Blanka Dydak

W roku szkolnym 2001/2002 aktywnie działało PCK
przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Zbrosławicach. Jak powiedziała opiekunka koła p. Halina Mika,
nasze dzieci mają wielkie serca.
W październiku Zarząd Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych nadał naszej szkole tytuł
Mecenasa Fundacji „Pomóż i Ty” jako podziękowanie za
sprawne rozprowadzenie cegiełek. Nasze dzieci zebrały
100 zł, aby przekazać je chorej Sandrze Bathis.

„Wielkie serca”

Listopad 2001 roku był miesiącem szukania pomocy
dla 12-letniego Łukasza Lewickiego cierpiącego na ogólny zanik mięśni. Chłopca czeka eksperymentalna i bardzo kosztowna operacja w USA. Akcję tę wspomógł nauczyciel języka niemieckiego Wolf Telge, przekazując
nagrodę przyznaną mu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, natomiast klasa Va zorganizowała małą loterię fantową.
W ubiegłym roku szkolnym zebrano 490 zł, nie zamierzamy jednak poprzestać na tej kwocie. Już od września
tego roku znów przyłączyliśmy się do akcji na rzecz niewidomej Sandry Bathis. Planujemy również pozyskiwać
środki dla dzieci chorych na serce. Ciekawostką jest, iż
co roku, w Dniu Służby Zdrowia, członkowie PCK wraz
z opiekunką odwiedzają Zakład Opieki Zdrowotnej
w Zbrosławicach, składają życzenia i wręczają kwiaty
pracownikom służby zdrowia.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów, dziękujemy Wam
Kochani. Zapraszamy mieszkańców gminy do wspierania
akcji charytatywnych PCK.
Blanka Dydak

Pomyœl zanim wyrzucisz...
Zanieczyszczenie środowiska - to przecież chasło
stare jak świat, wszyscy
o tym mówimy, czytamy...
ale kto tak w rzeczywistości
działa w tym kierunku.
Musimy wszyscy zabrać
się do tego od początku.
Pojemniki na odpady segregowane pojawiły się
w naszej gminie w 1992r. mały jubileusz. Przyjęte to
było z dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Początkowo można było wywozić szkło (nie tak do końca czyste) na wysypisko
w Rybnej, i za cały ten tonaż nic nie płacono. Z biegiem lat na całym terenie
gminy pojawiła się ponad
setka kontenerów. I zamiast
być lepiej, zaczęło być gorzej.
Mieszkańcy, którzy sprawę traktowali poważnie
i segregowali śmieci poczuli się - łagodnie mówiąc głupio - bo przecież nawet ich
sąsiedzi potraktowali „segregowane” jak prywatne
pojemniki i wrzucali tam
wszystko. Powoli wokół
kontenerów pojawiły się co-

raz bardziej dziwne przedmioty: lodówki, dywany,
całe stosy opakowań po farbach, stare szafki itd.
Zazwyczaj całemu temu
obrazkowi winne są firmy
wywożące śmieci, bo nie
nadążają sprzątać po „czyścicielach swoich domostw”.
Do czego zmierzamy!
Płacimy za to wszyscy, nie
tylko „wspaniałymi widokami”, czy roznoszącym się
aromatem rozkładających
się resztek, ale konkretnym
groszem, który ukryty jest
w podatku.
Zastanówmy się, dlaczego mamy płacić za leni
i brudasów.
Myślimy, że przyszedł
najwyższy czas na naukę
nas wszystkich.
Nikogo już nie dziwi, że
przy domach stoją pojemniki na śmieci. Ale dziwi nas
fakt, że musimy jeszcze nauczyć się z nich korzystać.
Czy naprawdę musimy
wszystko do nich wrzucać?
Codzienne nasze przyzwyczajenia są mało ekonomiczne. Wrzucisz wszystko

do pojemnika to więcej zapłacisz. Pewnie ci, którzy
uprawiają ten niecny proceder zapłacą mniej, bo zapłacimy za nich MY!!!
Dodatkowo nasze zachowania związane ze sposobem pozbywania się śmieci
oraz gromadzenia odpadów
mają również duże znaczenie dla kosztów funkcjonowania wysypisk śmieci, a co
za tym idzie znowu naszych
pieniędzy, bo znowu my za
to płacimy.
Ważnym zagadnieniem
staje się obecnie przetwarzanie i wykorzystywanie
wszelkich surowców wtórnych. Nie spodziewamy się
ogólnego aplauzu, oraz
ogólnej chęci do powszechnego udziału w segregacji.
Zawsze znajdzie się grupa
osób przeciwnych i niechętnych.
Ale to nas ma być więcej!
Jeżeli temat Cię zainteresował, oczekuj nas w następnym numerze.
Agnieszka Meka

Podziêkowania
W bieżącym roku dokonano remontu w naszej
szkole, część mieszkalną zaadaptowano na sale lekcyjne. Stało się to, za sprawą
wielu osób, którym dobro
dzieci, nie jest obojętne.
Dziękuję Pani Wójt Teresie Korab, Zarządowi
i Radzie Gminy za finansowanie kupna materiałów
potrzebnych do remontu.
Radzie Rodziców Paniom: D. Rakwic, K. Biskupek, B. Ksionsyk, M. Kasperidus, B. Iwan, K. Wołoszyn,

K. Lis, E. Kaczmarczyk, G.
Kowolik, M. Grzeganek, K.
Dworaczek, B. Greiff, E.
Jendrysik, K. Bezrąk, B.
Szyszka, M. Burda, B. Rother, S. Ibrom - to dzięki Waszym staraniom, zabiegom
i decyzjom przedsięwzięcie
to mogło być zrealizowane.
Dziękuję wszystkim którzy pracowali przy remoncie: Panom: G. Iwan, Z.
Glagla, P. Mainka, L. Lewicki, A. Fiołek, W. Grzeganek, Z. Ksionsyk, P. Włochowicz, Paniom: J. Piecha, A.

Płaska, oraz Panom: B.
Oczko, P. Oczko, K. Gellner,
M. Łabiak, K. Glagla.
Szczególnie gorące podziękowania i słowa pełne
wdzięczności kieruję do
Panów którzy poświęcili
wiele czasu by dzieło to
sfinalizować. Dziękuję Panu W. Cichorowskiemu, P.
Rakwicowi, B. Szandurskiemu, J. Mike, W. Podkowikowi, Panu Andrzejowi
Dulowi za stałą pomoc
i pracę na rzecz naszej szkoły, również Panu Z. Pietraszukowi inspektorowi nadzoru budowlanego za fachową opiekę i doradztwo.
Swoim rodzicom przy remoncie pomagali nasi byli
uczniowie D. Rother i K.
Pokowik.
W imieniu uczniów i własnymwszystkim bardzo dziękuję
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach
Danuta Teperek

Town twinning = miasta blizniacze
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez OBOP na
zlecenie Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych,
blisko połowa polskich gmin
utrzymuje kontakty partnerskie z gminami innych krajów
a partnerów za granicą ma ponad dwie trzecie gmin przygranicznych. Najchętniej gminy
utrzymują kontakty z gminami
niemieckimi, francuskimi i holenderskimi. Niemcy i Holendrzy są najchojniejsi i wspomagają polskie gminy. Polacy
pomagają przede wszystkim
gminom na Ukrainie i Kazachstanie.
Nasza gmina podpisała dotychczas umowy partnerskie
z dwoma gminami: niemieckim Brackenheim i francuskim
Charnay-les-Macon. Nawiązano również kontakty z węgierską gminą Tarnalelesz oraz
ukraińskim Iwanofrankowskiem.
5 września Pani Wójt Teresa Korab spotkała się z rodzinami, które na przełomie maja
i czerwca gościły u siebie rodziny niemieckie gminy partnerskiej. Na spotkaniu tym
omawiano współpracę zagraniczną. Rodziny opowiadały
o nawiązanych w czerwcu
przyjaźniach z mieszkańcami
Brackenheim oraz dzieliły się
wrażeniami z lipcowej wizyty
w Niemczech. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że zainteresowanie mieszkańców gminy
przyjazdem naszych gości było niewielkie. Tylko 11 rodzin
zadeklarowało przyjęcie gości.
Prawdopodobnie spowodowane jest to brakiem tradycji
związków partnerskich w naszym kraju. Nie powinno to nikogo dziwić. To, co inne gminy robią od kilkudziesięciu lat,
my Polacy- zaczynamy dopiero poznawać. Inne kraje zaczęły nawiązywać kontakty pomiędzy gminami już po II wojnie światowej. Wtedy to zaczęto poważnie myśleć o pojednaniu, zniesieniu spowodowanych przez wojnę barier pomiędzy narodami oraz przezwyciężeniu wzajemnej wrogości.

W artykule tym, chciałabym zachęcić wszystkich
mieszkańców do większego
zaangażowania w organizowanie spotkań z naszymi
przyjaciółmi z Niemiec i Francji oraz do goszczenia ich
w swoich domach. Naprawdę
warto, bo sprawy omawiane
przez władze gmin dotyczą
wszystkich
mieszkańców.
Priorytetowo traktowana jest
młodzież, wymiana szkolna
i pozaszkolna, przedsięwzięcia kulturalne a podczas ostatniej wizyty rozpoczęto rozmowy na temat staży oraz pracy

za granicą. Na rok szkolny
2002/2003 zaplanowano wymianę gminazjalistów z terenu
naszej gminy.
Mieszkańcy gmin partnerskich bardzo chętnie nawiązaliby kontakty z naszymi
mieszkańcami. Zresztą nasze
delegacje (am tu na myśli nie
tylko urzędników i władze, ale
również młodzież, która w zeszłym roku uczestniczyła
w Tygodniu Młodzieży
w Brackenheim) zawsze były
ciepło przyjmowane przez
władze i mieszkańców. Dzieci
z zespołu „Karolinka” spotkał
zaszczyt występowania w lipcowym festynie w Brackenheim. Nasi partnerzy zza granicy
sfinansowali przejazd, umilali
dzieciom każdą minutę.
26 października na scenie
w Brackenheim zespół „Miedarzanie” będzie reprezentować naszą gminę podczas festiwalu „Młodzi umuzyczniają
Europę”.
Drodzy mieszkańcy, dbajmy o swoje interesy myśląc
również o naszej polskiej gościnności. W końcu z tego
w świecie słyniemy.
Kamila Sławik
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SPRAWOZDANIE
KULTURA
Działalność kulturalną na terenie gminy
prowadzi 5 świetlic, z czego trzy prowadzone
są przez rady sołeckie. Na ich utrzymanie wydano w roku 1999 - 71.574, -zł. w 2000 r. 184.467, -zł, w 2001 r. - 100,996 zł a w 2002r.
- 52.000, -zł
Na pozostałą działalność kulturalną wydano
w roku 1999- 44.575 zł, w 2000r. - 52.693 zł,
w 2001- 55.279 zł i w 2002- 48.000 zł. Organizowano dożynki, imprezy kulturalne organizowane przez rady sołeckie, szkoły OSP, imprezy kulturalne z okazji dnia seniora, dnia
emeryta, teatrzyki dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, zakupiono stroje dla
Zespołu „Miedarzanie” oraz Zespołu „Karolinka”. Organizowano przewóz zespołów na
występy, eliminacje np. śląskie spiewanie,
przeglądy zespołów szopkowych itp. Dofinansowywano również organizację ferii zimowych, wyjazdy dzieci do kina, teatru.

SPORT
Na kulturę fizyczną i sport masowy w gminie wydano w roku 1999- 102.328 zł., w 2000r.
- 135.395 zł, w 2001r. - 132.653zł i w 2002 r. 150.000 zł.
W ramach tych srodków dofinansowano
9 klubów sportowych działających na terenie
gminy. Dofinansowywano cykliczne zawody
sportowe tj. turnieje piłkarskie, piłki siatkowej,
biego przełajowe, rajd rowerowy, turnieje
tenisa stołowego, ogólnopolskie halowe zawody kwalifikacyjne w skokach przez przeszkody, wyjazdy drużyn na turniej halowej piłki nożnej do Brennej.
Ponadto ze środków tych dofinansowywano
wyjazdy dzieci na basen, lodowisko, rozgrywki
sportowe piłki nożnej i inne imprezy sportowe
organizowane dla dzieci w wieku szkolnym.

GOSPODARKA KOMUNALNA
I INWESTYCJE
TRUDNE LATA, ALE DOBRE
DROGI
4 463 487,68 zł. Taką kwotę wydano w latach 1998-2002 na remonty dróg na terenie
Gminy Zbrosławice. Były to zarówno remonty
dróg gminnych, jak i powiatowych czy krajowych realizowane w ramach porozumień. Największe remonty to: 1998 - remont ulicy Dolnej w Świętoszowicach sfinansowany w części
ze środków na usuwanie skutków powodzi
(419 968,00 zł), remont ulicy Ogrodowej oraz
Cichej w Zbrosławicach (275 001,00 zł), 1999
- budowa chodnika w Kopienicy przy ulicy
1 Maja dofinansowana częściowo przez Starostwo Powiatowe (371 436,12 zł), remont chodnika w Kamieńcu przy ulicy Wiejskiej (90
630,00 zł), 2000 - remont ulicy Łącznej w Ziemięcicach (71 545,77), remont ulicy Szkolnej
w Przezchlebiu (59 979,46 zł), 2001 - remont
ulicy Górniczej w Miedarach (54 831,34 zł),
remont ulicy Szkolnej w Zbrosławicach (51
569,82 zł), 2002 - remont ulicy 3 Maja
w Zbrosławicach (58 854,27), remont ulicy
Średniej w Ziemięcicach (42 587,18 zł).
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ZA LATA 1998-2002

OŚWIETLENIE DRÓG

W roku 1998 na terenie Gminy było 1652 lamp
ulicznych, obecnie mamy 1911 szt, zatem w ciągu
kadencji zamontowano dodatkowo 259 szt.
Jesienią 1999 r. przeprowadzona została modernizacja oświetlenia w całej Gminie na energooszczędne. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł
1.014.520,00 zł. W wyniku naszych starań, z budżetu państwa otrzymaliśmy refundację połowy
poniesionych kosztów w kwocie 504.997,00 zł.
Pozostałą należność wykonawca rozłożył nam
na okres 3 lat, i w br. należność już została spłacona. Zużywamy teraz o 37 % mniej energii w skali
roku w przeliczeniu na 1 lampę. Zużycie energii
jednak się zwiększa, bo zwiększa się ilość zamontowanych lamp, drożeje także energia elektryczna.
Na przestrzeni kadencji ogólne koszty oświetlenia dróg (energia, konserwacja, montaż lamp,
słupów i linii) wynoszą 2.250.000 zł

KOMUNIKACJA PASAŻERSKA
Komunikacja pasażerska - autobusy linii
80,20,132,134,288,191,112,180,184 oraz autobusy PKS Pyskowice-Jaśkowice, Pyskowice-ŁubieTarnowskie Góry są dofinansowywane z budżetu
Gminy. Na komunikację pasażerską w ciągu tej
kadencji wydano 4.696.000 zł

ODPADY
W okresie mijającej kadencji Gmina organizowała i finansowała gromadzenie i wywóz odpadów segregowanych, tj. szkła, plastików, metali,
odpadów wielkogabarytowych. Zakupionych zostało 112 kontenerów na odpady segregowane,
które są dostępne mieszkańcom w każdej miejscowości a odpady systematycznie wywożone.
Również na wszystkich cmentarzach są zakupione przez nas kontenery na śmieci, w dwóch aptekach są nasze pojemniki na leki przeterminowane. Opróżnianie wszystkich wymienionych pojemników jest finansowane przez Gminę i w ciągu kadencji koszt wynosił 421 tys zł.

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZEZCHLEBIU
Budowa Oczyszczalni ścieków była prowadzona w okresie od 27.12.1993 do 30.09.1998r.
Przepustowość jej wynosi 500 m3 ścieków na dobę. Obiekt wybudowano z środków budżetu
Gminy, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

KANALIZACJA
W ZIEMIĘCICACH
Roboty realizowano z środków budżetu
Gminy oraz częściowo z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W chwili obecnej na realizację kanalizacji
w Ziemięcicach i Świętoszowicach mamy zapewnienia kolejne środki t. j. pożyczki z WFOŚ
i GW w wysokości 74,7% kosztów, oraz dotacje z programu SAPARD w wysokości
1.400.000, -zł

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KAMIEŃCU
W okresie ostatnich 4 lat wykonano:
- salę gimnastyczną,
- segment „B” mieszczący szkołę podstawową
- roboty w zakresie przystosowania parterowych pomieszczeń na świetlicę dla dzieci oczekujących na autobus,
- wykonano tynki, instalacje elektryczną
i wod. - kan. segmentu „C” (stołówkowego) oraz
osadzono okna,
- wykonano wokoło terenu szkoły rów opaskowy, przeciwdziałający zalewaniu terenu szkoły wodami opadowymi z pól,
- wykonano roboty w zakresie podbudowy boisk, drenaży, z przygotowaniem do utwardzenia,
Roboty wykonywano ze środków budżetu,
a w 2001r otrzymaliśmy także dotację w wysokości 99.000, -zł od Wojewody Śląskiego.

SALA GIMNASTYCZNA
W MIEDARACH
Inwestycja realizowana z partnerem społecznym- Stowarzyszeniem: „Zbudujmy Salę Gimnastyczną w Miedarach”.
Dnia 1 sierpnia 2000r zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Zbrosławice a Stowarzyszeniem „Zbudujemy Salę Gimnastyczną w Miedarach” w sprawie
wspólnej realizacji zadania.
Umowę zawarto z wykonawcą w dniu 26.10.2000r
a w sierpniu 2002 oddano salę do użytku.
Wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach
programu rozwoju bazy sportowej został rozpatrzony
pozytywnie i uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego uzyskano dofinansowanie budowy Sali Gimnastycznej w Miedarach w wysokości 319 tyś. zł.

SALA GIMNASTYCZNA
W WIESZOWIE
Inwestycja realizowana od roku 2000. Finansowanie, z budżetu Gminy. Do tej pory wykonano:
- stan surowy zamknięty sali gimnastycznej,
- zaplecze socjalne w stanie zamkniętym z ułożeniem instalacji, otynkowaniem ścian, bez posadzek.
Stan ten pozwala na zakończenie inwestycji
w końcu kwietnia 2003r

MODERNIZACJA GOSPODARKI
CIEPLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBROSŁAWICACH
Modernizacja była prowadzona od 25.09.2000r
do 27.12.2000r i polegała na:
-przygotowanie projektu i uzyskanie pozwolenia
budowlanego
-modernizacja kotłowni,
-kuchni,
-wewnętrznej instalacji c. o.,
-ocieplenie stropów szkoły i sali gimnastycznej,
-ocieplenie dachów przewiązek,
-wykonanie nowych odgromów,
-wymiana części okien z drewnianych na okna
z tworzywa sztucznego,
Zarząd Gminy uzyskał z WFOŚiGW dotację
w wysokości 49.660,40 zł, oraz pożyczkę w wysokości 384.868,10 zł, która w 80% została umorzona.

Z PRAC ZARZ¥DU

(Wybrane problemy)
BUDOWA WODOCIĄGU ZASILAJĄCEGO OSIEDLE „PTASIE”
I „PODZAMCZE” W SZAŁSZY
Inwestycja jest aktualnie realizowana. Zakończenie inwestycji wg umowy 30.11.2002r.
Finansowanie ze środków budżetu Gminy.

BUDOWA WODOCIĄGU
KARCHOWICE-ŁUBIE
Budowa wodociągu zasilającego Łubie posiada
wykonaną dokumentację projektowa oraz pozwolenie na budowę.
Do wyboru wykonawcy drogą przetargową,
przystąpimy po uzyskaniu informacji o uzyskanych
środkach pomocowych z SAPARD-u.
Ponadto zawarliśmy porozumienie wstępne
z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów na
częściowe wybudowanie odcinka wodociągu Karchowice - Łubie.

MODERNIZACJA GOSPODARKI
CIEPLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEDARACH
Modernizacja obejmuje:
-likwidację kotłowni opalanej koksem i wykonanie kotłowni opalanej odpadami drewna
-wymianę wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania,
-ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu gr. 14cm,
-ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją
wełna mineralną o gr. 17cm,
-wymianę stolarki okiennej na stolarkę PCV
o współczynniku przenikania ciepła 1,6 W/m2K.
Pierwszy punkt tego programu realizujemy aktualnie. Zakończenie modernizacji kotłowni nastąpi
zgodnie z umowa w dniu 31.10.2002r.
Pozostałe elementy modernizacji zostaną wykonane w roku 2003.
Wystąpiliśmy do WFOŚ i GW z wnioskiem
o pokrycie w 50% kosztów modernizacji kotłowni, oraz częściowo umarzalną pożyczkę na termo
modernizację Szkoły w 2003r.

ZDROWIE
W latach 1999 - 2000 na terenie gminy funkcjonowało 6 publicznych ośrodków zdrowia.
W roku 2000 gmina Zbrosławice przejęła od powiatów Gliwickiego i Tarnogórskiego zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, higieny
szkolnej, stomatologii i ginekologii.
Łącznie z zadaniami przejeliśmy budynki ośrodków zdrowia.
Publiczne ośrodki zdrowia zostały przekształcone w 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej:
„FAM - MED” z siedzibą w Zbrosławicach oraz
„FAL - MED” w Ziemięcicach.
Gmina w/w zakładom wydzierżawiła budynki
wraz z wyposażeniem i sprzętem medycznym w celu wykonywania podstawowej opieki zdrowotnej.
Udana prywatyzacja służby zdrowia pozwoliła gminie sfinansować nie należące do jej obowiązków ale
społecznie oczekiwane:

- dofinansowanie badań profilaktycznych dzieci
w związku z narażeniem środowiskowym na ołów,
- zakup szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu „Engerix - B” dla dzieci rocznika 1992 - 1995,
- finansowanie pobytu dziecka w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Pyskowicach,
- finansowanie pobytu troje dzieci w Ośrodku
Kompleksowej Rehabilitacji w Radzionkowie,
- dotowanie usług w zakresie pielęgniarstwa rodzinno - środowiskowego, opieki paliatywnej i rehabilitacji wykonywane przez Stację Opieki Caritas
w Zbrosławicach,
- finansowanie badań profilaktycznych mamografii komputerowej dla kobiet oraz densytometrii
układu kostnego dla wszystkich mieszkańców gminy.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Nawiązaliśmy współprace z gminami Brackenheim (000r.), Charnay-les-Macon (001r.) oraz węgierską gminą Tarnalelesz (2002r.)
Do tej pory udało się zorganizować wyjazdy do
Brackenheim uczniom ze szkół terenu naszej gminy na Tydzień Młodzieży oraz występ zespołu „Karolinka” podczas festynu muzycznego w lipcu b. r.
Zespół „Miedarzanie” będzie reprezentować naszą
gminę przed publicznością niemiecką. Na szczególną uwagę zasługuje przekazanie przez stronę
niemiecką samochodu strażackiego marki Mercedes dla OSP Czekanów.
Także my na przełomie maja i czerwca b. r. gościlismy władze i mieszkańców z gmin partnerskich. W trakcie wizyty goście nawiązali bezpośrednie kontakty z mieszkańcami.
W nastepnym roku planujemy zorganizowanie
w naszej gminie Przeglądu Zespołów Folklorystycznych z udziałem naszych zagranicznych partnerów. Imprezę ma dofinansować Unia Europejska.

ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Wykonano Strategię Rozwoju Gminy Zbrosławice, która określiła ramowe kierunki rozwoju gminy w nadchodzących latach.
Przyjęto Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zbrosławice które konieczne jest do sporzadzenia
przyszłych planów ogólnych zagospodarowania
przestrzennego.
Rozpoczęto prace nad zmianą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy.
Wykonano na zlecenie Urzędu Gminy badania odczynu i zasobności gleb dla całej gminy.
Ogółem przebadano 3209 prób w 21 sołectwach.
Gmina Zbrosławice przystąpiła do pilotażowego programu wprowadzania Lokalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego w Powiecie
Tarnogórskim (REMAS) którego zadaniem jest
połączenie wspólnych wysiłków na rzecz ochrony środowiska oraz ujednolicenie przepływu informacji pomiędzy gminami powiatu.
Wykonano program „Ochrony Środowiska
dla Gminy Zbrosławice” który zawiera najważniejsze elementy i kierunki konieczne do prawi-

dłowego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.
Wykonano także „ Program Gospodarki Odpadami dla Gminy Zbrosławice” którego celem
jest zaewidencjonowanie odpadów, gospodarka
i nadanie kierunków zagospodarowywania odpadów wytwarzanych na terenie Gminy Zbrosławice.

STRAŻ POŻARNA
Na terenie gminy bezpośrednią ochroną przeciwpożarową zajmuje się 10 OSP skupiających
371 członków Najważniejszy sprzęt w ich dyspozycji to: 15 samochodów pożarniczych

PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI
Kontynuowaliśmy działalność 7 świetlic socjoterapeutycznych (Wieszowa, Miedary,
Zbrosławice, Kopienica, Ziemięcice i 2 w Kamieńcu), do których uczęszcza stale ok. 140
dzieci. W świetlicach tych na bieżąco realizowany jest program opiekuńczo-wychowawczy
wraz z dożywianiem
Co roku organizowaliśmy na bazie tychże
świetlic Akcję Letnią. Miała ona charakter kolonijny (1998 r. - Kołobrzeg, 2000 r. - Brenna)
lub półkolonijny (1999 r. i 2002 r.) Każdego
roku uczestniczyło w tych akcjach od 150 do
180 dzieci.
Co roku organizowaliśmy w szkołach programy profilaktyczne: „Noe”, „Debata”, „7
Kroków”, a także z udziałem zaproszonych gości, np. Teatru Profilaktycznego z Krakowa lub
Teatru „A” z Gliwic.
Podpisaliśmy umowę o współpracy z 11
ościennymi gminami, dotyczącą wspólnych
przedsięwzięć, a szczególnie w wdrażania programów i szkoleń, służących podnoszeniu
kwalifikacji i umiejętności z zakresu profilaktyki wśród młodzieży.
W ramach tej umowy zrealizowaliśmy roczny kurs Profilaktyki Uzależnień dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych.

STACJA OPIEKI CARITAS
Politykę społeczną gminy realizowała Stacja
Opieki Caritas świadcząc opiekę pielęgniarską nad
osobami przewlekle chorymi, w okresie terminalnym, samotnymi i starszymi w miejscu ich zamieszkania.
Ponadto działalność Stacji polega na leczeniu fizykalnym i usprawnianiu ruchowym pacjentów.
Gmina corocznie przeznacza na te kwotę 7080 tys. zł.

MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY
Od grudnia 2000r w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działa Młodzieżowe Biuro
Pracy obsługiwane przez jedną osobę. Pośredniczy
między pracodawcą, a osobą poszukującą pracy,
tzn. szuka ofert pracy a następnie kieruje osoby
o określonych kwalifikacjach do pracodawcy.
Na podkreślenie zasługuje niezwykła skutecznośc tego biura. Tylko w ciągu kilkunastu miesięcy
swojej działlności pozwoliło zdobyć prace kilkuset
osobom. Jest jedynym w okolicy biurem pracy
utrzymywanym przez gminę.
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Forum gospodarcze 2002
Na Forum Gospodarcze
do Restauracji Apollo
w Zbrosławicach zaproszono ponad 250 przedsiębiorców z terenu naszej gminy.
Ponad 70 skorzystało z zaproszenia. Biorąc pod uwagę organizowane dotychczas przez Izbę spotkania
tego rodzaju, była to rekordowa liczba uczestników.
Sala pękała w szwach.
Forum gospodarcze było
owocem podpisanej w zeszłym roku umowy pomiędzy gminą a Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Gorach. W umowie tej Gmina I Izba
uzgodniły, że będą wspólnie współpracować w budowaniu strategii rozowju
gminy poprzez kreowanie
specjalizacji gospodarczej,
tworzenie odpowiedniego
klimatu dla inwestycji,
wspólny udział w targach,
wzajemne wspieranie się
i wymianę informacji.
Celem tego spotkania
była pomoc gminnym

przedsiębiorcom w osiągnięciu sukcesu w przededniu wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej.
„ Forum ma być przede
wszystkim
dialogiem
przedsiębiorców z partnerami, z Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich
Górach oraz bankiem.
Chciałabym usłyszeć jakie
są oczekiwania małych
i średnich firm. Większość
z przedsiębiorców nie wie
do kogo się zgłosić, gdzie
udać się po poradę. Chciałabym to zmienić”- powiedziała przed forum pani
wójt Teresa Korab.
Dużym zainteresowaniem na forum cieszyło się
wystąpienie pani Skarbnik,
która przybliżyła przedsiębiorcom samorządowe instrumenty wspomagania
działalności gospodarczej
oraz prezentacja pani Grażyny Staneckiej na temat
środków
pomocowych
Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój przed-

siębiorczości. Organizatorzy forum przedstawili
również korzyści z przyłączenia się do Izby a dyrektor Banku Spółdzielczego
w Tarnowskich Górach
przedstawił jego kompleksową ofertę.
W trakcie dyskusji
przedsiębiorcy chętnie zabierali głos. Opowiadali
o problemach dnia codziennego, narzekali na
rozbudowaną demokrację,
niedostateczną informację,
przedłużające się procedury. Wspomniano również
o nieuczciwych firmach,
które nie płacą w terminie
należności.
Jako ostatni głos zabrał
Antoni Jankowski, starosta
Powiatu Tarnogórskiego.
Jego zdaniem przedsiębiorcy powinni stworzyć
własny samorząd, żeby ich
potrzeby nie były ignorowane. Dodał również, że
organizowanie takich spotkań to bardzo dobry pomysł.

Przedsiębiorcy otrzymali
wiele materiałów, m. in.
publikacje Centrum Informacji Europejskiej oraz Biblioteczkę Przedsiębiorcy.
Materiały te pozyskano ze
zbiorów Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej oraz
Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Warszawie.
W specjalnie opracowanych na forum materiałach
znajdowały się tematy
istotne dla środowiska finansowo-gospodarczego

Około godz. 18.30 forum
uświetnił wystep zespołu
„Miedarzanie”,
którego
członkowie stanęli na wysokości zadania i zaprezentowali się przed przedsiębiorcami z bardzo dobrej strony.
„Mam nadzieję, że to
spotkanie sprawi, iż nasza
przedsiębiorczość będzie
konkurencyjna na europejskim rynku- powiedziała na
zakończenie pani Wójt Teresa Korab.
Kamila Sławik

KULTURA £AGODZI Koniec œwiata blisko?
OBYCZAJE
Gminne zawody OSP

Znaczące miejsce w życiu Gminy
zajmują starania i spotkania dzieci,
młodzieży i dorosłych, bogate w dobieranie słowa, serdeczny śpiew i dobrą muzykę. Wielką uwagę i osobistym zaangazowaniem darzę sukcesy
licznych grup artysycznych, działających na terenie Gminy, a promujących rodzimy repertuar w ktaju i za
granicą. Kreując wizerunek Gminy
otwartej na współpracę szczególnie
w dziedzinie kultury, mam silne
wsparcie w działalności ciekawych
i barwnych zespołów. Liczne posiedzenia Zarządu Gminy, któremu przewodniczę, poświęcone są sprawom
rozwoju lokalnej naszej twórczości.
Zdobywane przez młodzież i dorosłych, laury i wyróżnienia w przeglą-

dach, konkursach i festiwalach, niejako wymuszają na członkach Zarządu
skupienie uwagi nad mozliwościami
wsparcia działalności tych, którzy
wzbogacają naszą Gminę swoją muzyką i śpiewem. Z satysfakcją w tym
miejscu mogę stwierdzić, że aż dwa
nasze zespoły znalazły się aktualnie
w finansowanej przez Powiat tarnogórski ofercie tzw. edukacji pozaszkolej; tj. zespół „Miedarzanie” oraz
„DFK Zbrosławice”. Znaczy to, że
nas słychać i widać. Znaczy to również, że dobrze pojęta współpraca
owocuje budowaniem realnej perspektywy dlaszego rozwoju dla ludzi,
i z ludźmi.
Wójt Gminy
Teresa Korab

„O...! One są lepsze od nas!” - tak skomentował występ kobiecej drużyny jeden
ze strażaków. Po raz pierwszy bowiem
w historii gminnych zawodów wzięły
w nich udział kobiety. Czyżby miał paść
kolejny „męski” bastion? Stało się to za
sprawą OSP Czekanów, która wystawiła
5 drużyn na 6 rozgrywanych konkurencji.
Gospodarze - OSP Wieszowa zakończyli
tymi zawodami obchody 100-lecia swojej straży. Mimo „psiej” pogody w dniu
28 września atmosfera była gorąca, na co
pewnie niemały wpływ miał występ pań.
Pod nieobecność konkurencyjnej drużyny w tej samej kategorii wiekowej postanowiły 'dokopać facetom', co im się częściowo udało. Mają nadzieję, że w przyszłym roku panie z innych jednostek podniosą rękawicę.
Pewne kontrowersje wzbudził fakt
rozgrywania zawodów innym niż dotychczas systemem, jednakże fakt ten znany
był wszystkim jednostkom odpowiednio
wcześnie.

A oto wyniki końcowe:
Gr. I (12-15 lat)
· Dziewczęta:
OSP Czekanów - 215 pkt
· Chłopcy:
OSP Świętoszowice - 203 pkt
Gr. II (15-18 lat)
· Dziewczęta:
OSP Czekanów - 133 pkt
· Chłopcy: OSP Łubie - 121 pkt
Gr. III (>18 lat)
· Kobiety:
OSP Czekanów - 122 pkt
· Mężczyźni:
OSP Czekanów - 112 pkt
2. OSP Szałsza - 116 pkt
3. OSP Wieszowa - 127 pkt
Konkurencje rozgrywano sprawnie,
szybko (dokuczliwy ziąb na pewno w tym
pomógł). Wręczenie pamiątkowych pucharów i dyplomów odbyło się w naprawdę serdecznej i życzliwej atmosferze co
szczególnie chciałem podkreślić.
Wiesław Olszewski

