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W dniu 15 listopada odby³a siê pierwsza sesja Rady
Gminy Zbros³awice, na której zaprzysiê¿ono radnych i wójta oraz dokonano wyboru przewodnicz¹cego rady i jego zastêpców. Przed sesj¹ odby³a siê w kociele w Zbros³awicach
Msza w. dla radnych, so³tysów i pracowników samorz¹dowych.
Sesjê rozpocz¹³ radny-senior Beno Wonica. Nastêpnie
przewodnicz¹ca gminnej komisji wyborczej Zofia Kociarz
wrêczy³a radnym zawiadczenie o wyborze na radnego. Po
odczytaniu roty lubowania, ka¿dy z radnych wywo³any po

kolei musia³ wstaæ i powiedzieæ lubujê. Móg³ te¿ dodaæ
Tak mi dopomó¿ Bóg , co zrobi³a wiêkszoæ radnych. Nastêpnie w tajnych g³osowaniach radni dokonali wyboru
przewodnicz¹cego rady, którym zosta³ Andrzej Dramski
oraz jego zastêpców, którymi zostali Maria Bujok i Jacek
Kamiñski. Objêcie obowi¹zków przez wójta Paw³a Kowolika nast¹pi³o z chwil¹ z³o¿enia wobec rady gminy lubowania o nastêpuj¹cej treci:
Obejmuj¹c urz¹d wójta gminy, uroczycie lubujê, ¿e
dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i pomylnoci
mieszkañców gminy. Tak mi dopomó¿ Bóg.
dokoñczenie na str. 3

MUZYKA NIE ZNA GRANIC
I TO ONA NAS TU DO WAS PRZYWIOD£A
S³owa te pan Eugeniusz Kostka powtarza³ w Brackenheim
kilkakrotnie. Zosta³y one zacytowane w lokalnej prasie. Nie
trzeba do nich nic dodawaæ. Zespó³ Miedarzanie nale¿y
z pewnoci¹ do wizytówek naszego regionu. Mamy siê czym
szczyciæ - godnie reprezentuje nie tylko Miedary ale równie¿
resztê Gminy. Ich sukcesy na wielu konkursach s¹ tego najlepszym dowodem. Dlatego nie bez powodu w³adze Brackenheim
zaprosi³y cz³onków zespo³u wraz z opiekunami na festiwal muzyczny M³odzi umuzyczniaj¹ Europê, gdzie oprócz naszego
zespo³u wystêpowa³a równie¿ m³odzie¿ z Brackenheim i Charnay-les-Macon.

Na spotkanie z cz³onkami zespo³u umówi³am siê w domu
pañstwa Kostka. M³odzie¿ chêtnie odpowiada³a na zadane pytania. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i z entuzjazmem opowiadali o wystêpie i samym pobycie.
- Zaraz po przyjedzie do Brackenheim, w³adze i rodziny,
które zadeklarowa³y przyjêcie nas w swoich domach, zebra³y
siê w jednym miejscu, by serdecznie nas przywitaæ- powiedzia³a Sandra Jochimek.

Wszystkie rodziny stanê³y na wysokoci zadania, Miedarzanie czuli siê u nich naprawdê dobrze.  Razem z Paw³em, Markiem i Danielem mieszkalimy u rodziny Morlog- to wspaniali, bardzo ¿yczliwi ludzie; zostawili nam do dyspozycji ca³y dom. Oprócz tego zwiedzilimy
ich firmê i dostalimy firmowe koszulki- powiedzia³ Dawid Kostka.

dokoñczenie na str. 3

Sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim
za okazan¹ mi ¿yczliwoæ w zakoñczonych
wyborach na Wójta Gminy.
Jednoczenie obiecujê, ¿e s³u¿bê sw¹ bêdê
sprawowa³ najlepiej jak potrafiê
dla naszego wspólnego dobra.
Pawe³ Kowolik

Zrzeszeni w Zwi¹zku, jako zintegrowana grupa spo³ecznoci naszej Gminy, w miarê naszego ci¹gle jeszcze
aktywnego ¿ycia chcemy wyjæ z naszych domów od codziennej troski i zabiegania, ¿eby choæ na jeden dzieñ
odpocz¹æ, poczuc siê kim wa¿nym, wyjechac na wycieczkê, zaj¹æ mysli ciekawym widokiem, zwiedzonych
miejsc- choæ na chwilê zapomnieæ o k³opotach, popiewac weso³o i pomodlic siê za pieknie spêdzony czas.

My Emeryci,
Rencici i Inwalidzi
To wa¿ne ¿eby nie izolowaæ siê w cianach w³asnego
domu, ¿e jest siê jeszcze bardzo potrzebnym dla drugiego spotkanego cz³owieka, po prostu byæ.
Starzej¹ca siê spo³ecznoæ naszej gminy jest jakoby
okrojona o czêæ m³odzie¿y która ¿yje i pracuje za granic¹, a pozostaj¹ca m³odzie¿ w gminie szuka pracy.
Perspektywa na najbli¿sze parê lat nie jest optymistyczna, dla nas seniorów czas jest nie ub³agalny, przybêdzie nam osób mniej sprawnych. Spotkania nasze jeden raz w miesi¹cu w atmosferze odpoczynku, wytchnienia po trosze i zabawy zintegruj¹ z czasem jeszcze
bardziej naszych seniorów i niepe³nosprawnych inwalidów na tyle, abymy mogli zadbaæ o nasz¹ przysz³oæ
w coraz wiêkszej mizerii finansowej naszych Gmin.
Musimy pomagaæ sobie i wspieraæ siê nawzajem,
wszak¿e nie zawsze potrzebna jest pomoc materialna.
W naszej Gminie spotkalimy siê ze zrozumieniem
naszych potrzeb, korzystamy z dotacji Urzêdu Gminy
do niektórych naszych wycieczek, bezp³atnie korzystamy z pomieszczeñ Gminnej wietlicy, mamy tam zapewnione swoje miejsce. Raz w miesi¹cu spotykamy siê
przy sk³adkowej herbatce, wspólnie piewamy piosenki naszej m³odosci, mamy je zebrane w Naszym
piewniku.
Bardzo uroczycie obchodzimy nasze wieta- Dzieñ
Seniora i Dzieñ Inwalidy. Na spotkaniach tych
z udzia³em w³adz zwi¹zkowych i zaproszonych w³adz
gminy, mówimy o sprawach, które nas interesuj¹, poruszaj¹. Informujemy o mo¿liwociach korzystania
z wczasów, sanatoriów, mozliwoci uzyskania porady
prawnej. Dla umilenia czasu zapraszamy równie¿ amatorskie zespo³y artystyczne
W tym miejscu w imieniu naszej wspólnoty chcielibymy podziêkowaæ w³adzom gminy za dotychczasow¹,
bardzo efektywna wspó³pracê. Mamy zapewnienie ze
strony nowowybranych w³adz gminy, ¿e uwzglêdni¹
w swoich planach a tak¿e w bud¿ecie nasze skromne potrzeby, ¿e nie zabraknie kontaktu z Wójtem i radnymi.
Gizela Dewor

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i dzieci
Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie
ska³adaj¹ serdeczne pozdrowienia ojcom
a zarazem stra¿akom OSP WieszowaGrzegorzowi Dymek, Józefowi Bochoñ,
Henrykowi Snurawa
za pomalowanie w przedszkolu kuchni,
przedsionków, wejcia, szatni,
ca³ego korytarza z klatk¹ schodow¹.
Dziêkujemy tak¿e naszemu szecioletniemu
przedszkolakowi Danielowi Dymek
za dzielne pomaganie w pracach malarskich
w naszym przedszkolu.
Strona 2

Z prac Zarz¹du Gminy
l Zarz¹d do czasu wyboru dyrektora w drodze konkursu, powierzy³ pe³nienie obowi¹zków dyrektora Szko³y Podstawowej w Ziemiêcicach Danucie Teperek od 1. 09. br na nastêpne 6 miesiêcy.
l Zarz¹d odda³ w u¿ytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomoæ niezabudowan¹ po³o¿on¹ w Zbros³awicach przy ul. Owiêcimskiej oznaczon¹ nr dzia³ek;
588/58, 590/58 i 591/58 o pow. 2640 mkw.
l Zarz¹d przeznaczy³ do sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomoæ po³o¿on¹ w Miedarach przy ul. Kasztanowej oznaczon¹ nr dzia³ki 498/23 o pow. 2.788 m2.
l Zarz¹d wydzier¿awi³ od PGL Lasy Pañstwowe Nadlenictwo Brynek, dzia³kê po³o¿on¹ w
Wilkowicach przy ul. Ksiê¿olenej 8 o pow. 100 m. kw. na okres 3 lat z przeznaczeniem na budowê przepompowni cieków.
l Zarz¹d informuje, i¿ w wyniku przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy Modernizacji kot³owni w Szkole Podstawowej w Miedarach wybrano Instytut Chemii Przeróbki Wêgla
z Zabrza, za cenê 116.200,00 z³. Szacunkowa wartoæ zamówienia 120.000,00 z³.
lZarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ wydzielenie dzia³ki pod budowê boiska sportowego w
Ptakowicach.
l Zarz¹d przyj¹³ informacjê o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Ziemiêcicach i wiêtoszowicach. Wybrano Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowe OMNIX z Zabrza, za cenê 371.829,21 z³ brutto. Wartoæ robót wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.064.611,83 z³.
l Zarz¹d informacje, i¿ w wyniku przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy Modernizacji drogi gruntowej transportu rolniczego wiêtoszowice - Grzybowice. wybrano Zak³ad
Wykonawczo Projektowy DROG-BUD z Gliwic, za cenê 36.860,00 z³. brutto - trzy lata gwarancji. Wartoæ robót wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi 61.382,59 z³ + vat.
l Zarz¹d postanowi³ zbyæ dzia³ki budowlane po³o¿one w £ubiu przy ul. D³ugiej o nr
414/112, 415/112, 416/112 i 417/112, za cenê nie ni¿sz¹ ni¿ 40.000,00 z³.
l Zarz¹d postanowi³ zagospodarowaæ budynek w Kamieñcu przy ul. Tarnogórskiej / stara
szko³a / nastepuj¹co: górê budynku przeznaczyæ na cele mieszkalne, natomiast dó³ budynku
przenaczyæ na cele Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiêbiorczoci oraz inn¹ dzia³alnoæ. Postanowi³ budynek przekazaæ w administracjê Z. G. K. i M. w Zbros³awiccach.
l Zarz¹d pozytywnie ustosunkowa³ siê do wniosku Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie
wydania opinii o planowanej zmianie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 921 w granicach administracyjnych Zabrza.
l Z dniem 8 listopada br Zarz¹d Gminy zakoñczy³ pracê.

WYNAGRODZENIA I DIETY
Na ostatniej sesji w dniu 15.11.2002r. Rada Gminy przyzna³a nowemu wójtowi
panu Paw³owi Kowolikowi wynagrodzenie. Sk³ada siê ono z trzech elementów:
1/ p³acy zasadniczej w kwocie
2/ dodatku funkcyjnego w kwocie
3/ dodatku za wieloletni¹ pracê w kwocie

4.530,00 z³,
1.775,00 z³,
906,00 z³,

Dla zastêpcy wójta pana Wies³awa Olszewskiego wynagrodzenie
przyzna³ wójt w nastêpuj¹cej wysokoci:
1/ p³aca zasadnicza w kwocie
2/ dodatek funkcyjny w kwocie

4.200,00 z³,
1.420,00 z³,

Podane wynagrodzenie stanowi¹ kwotê brutto. Kwota, któr¹ faktycznie otrzymuj¹ na
koniec miesi¹ca jest mniejsza o oko³o 36% - po potr¹ceniu sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne oraz podatku od osób fizycznych.
Przewodnicz¹cy rady gminy otrzyma 1.675,00 z³ miesiêcznie, dwóch wice przewodnicz¹cych po 995,00 miesiêcznie, a radni za udzia³ w sesji otrzymuj¹ po 165,00 z³. Przewodnicz¹cy komisji otrzymuj¹ po 250,00 z³ za jedno posiedzenie komisji, a cz³onkowie po
130,00 z³.
Przewodnicz¹cy komisji i cz³onkowie komisji mog¹ otrzymaæ miesiêcznie diety najwy¿ej za udzia³ w dwóch posiedzeniach komisji.
So³tysi za wykonywane czynnoci otrzymuj¹ miesiêczne diety w wysokoci 330 z³ brutto.
Inkasenci podatku otrzymuj¹ prowizjê w wysokoci 4% pobranych kwot.

Pomyl zanim wyrzucisz Pierwsza sesja Rady Gminy Zbros³awice
Cieszy fakt, ¿e po pierwszym artykule nast¹pi³ odzew
mieszkañca Zbros³awic Pana Arkadiusza Gaw³a, który zaproponowa³ odbiór zu¿ytych opon w cenie 0,50 z³ za 1 sztukê.
Czekamy na wiêcej ofert, które pomog³yby rozwi¹zaæ problem z ró¿nymi odpadami.
Nawi¹zuj¹c do tytu³u zaczniemy wyk³ad I - Odpady
Odpady stanowi¹ nie zagospodarowan¹ czêæ materii organicznej lub mineralnej, wytwarzanej, przetwarzanej i konsumowanej w gospodarce i bytowej dzia³alnoci cz³owieka.
Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e w sk³ad odpadów komunalnych wchodz¹ odpady domowe, wielkogabaretowe, odpady
uliczne oraz ze sprz¹tania placów i targowisk, odpady
z obiektów u¿ytecznoci publicznej i obs³ugi ludnoci.
Na terenie naszej gminy wród odpadów komunalnych
znajduj¹ siê równie¿ odpady niebezpieczne, które w swoim
sk³adzie mog¹ zawieraæ substancje: toksyczne, palne, wybuchowe, biologicznie czynne, a tak¿e zaka¿one mikroorganizmami chorobotwórczymi, np.: zu¿yte baterie, akumulatory,
odpady zawieraj¹ce rtêæ (lampy rtêciowe, wietlówki, termometry), rozpuszczalniki organiczne, rodki ochrony rolin,
rodki do konserwacji i ochrony drewna, odczynniki chemiczne, ska¿one opatrunki, przeterminowane leki itp.
Wymienione powy¿ej odpady niebezpieczne to przyk³ady
najczêciej spotykanych substancji w odpadach komunalnych.
Tak wiêc w sk³ad odpadów komunalnych wchodz¹ odpady
nie stanowi¹ce zagro¿enia dla rodowiska - papier, szk³o,
drobne elementy z tworzyw sztucznych, drobne elementy metalowe, drewno, odpady nadaj¹ce siê do kompostowania,
odzie¿ i tekstylia, odpady z czyszczenia ulic, placów, ale równie¿ w/w odpady niebezpieczne.
Gospodarstwa domowe oraz ró¿ne rodzaje dzia³alnoci
produkuj¹ oko³o 80-90% odpadów komunalnych.
Dlatego pomylmy, zanim wyrzucimy odpad do w³asnego
pojemnika. Mo¿e skorzystamy z pojemników do segregacji,
a mo¿e z propozycji Pana Gaw³a. Skorzystajmy równie¿ z pojemników znajduj¹cych siê w aptekach. W naszej gminie pojemniki na przeterminowane leki s¹ w aptekach w Kamieñcu,
Ziemiêcicach i w Zbros³awicach.
Agnieszka Meka

Kandydat do Sejmiku l¹skiego

Krawczyk Zygmunt

dziêkuje mieszkañcom gminy za poparcie
w wyborach samorz¹dowych 27.10.2002
Krawczyk Zygmunt

dokoñczrnie ze str. 1
Nastêpnie rada dokona³a wyboru sta³ych komisji oraz ich sk³adów osobowych.
W tajnym g³osowaniu wybrano komisjê rewizyjn¹ w sk³adzie:
Glinka Wilhelm, Kreihs Ginter, Musio³ Helmut,
Polczyk Pawe³ i Wonica Beno.
Komisja Rewizyjna wybra³a ze swego sk³adu
przewodnicz¹cego komisji, którym zosta³ Musio³
Helmut oraz zastêpcê Polczyka Paw³a.
W wyniku dyskusji rada ustali³a, ¿e powo³ane
zostan¹ nastêpuj¹ce komisje problemowe (bez
ograniczania liczby cz³onków):
1) Komisja Rolnictwa w sk³adzie:
Graca Krystyna, Kamiñski Jacek, Musio³ Helmut, Polczyk Pawe³, Siegel Tomasz, Zielonka Janusz
2) Komisja Owiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i
Opieki Spo³ecznej w sk³adzie:
Bujok Maria, Graca Krystyna, Woniak Zofia,
Glinka Wilhelm, Kreihs Ginter,Robakowski Ireneusz, Trzêsiok Krystian, Zielonka Janusz
3) Komisja Bud¿etu, Gospodarki i Rozwoju w
sk³adzie:

Andrzej Dramski

MUZYKA NIE ZNA GRANIC
I TO ONA NAS TU DO WAS PRZYWIOD£A
dokoñczrnie ze str. 1
Na pytanie co najbardziej im siê tam podoba³o,
jednoznacznie odpowiedzieli. - Wszystko by³o fajne - ludzie, miasto, wystêpy.
Pomimo, ¿e nasz zespó³ wystêpowa³ wczeniej
we W³oszech, dla wielu cz³onków by³ to pierwszy
wystêp zagraniczny. Pojawi³a siê trema, choæ wystêpy
to dla nas chleb powszedni - doda³a Ania Kostka.
- Proszê sobie wyobraziæ, ¿e Sandra tak z¿y³a
siê z rodzin¹ u której mieszka³a, ¿e na koniec pop³aka³a siê - wtr¹ci³a pani Lidia Kostka. Sandra twierdz¹co kiwaj¹c g³ow¹ dodaje - Mieszka³am u wspania³ej rodziny. Mam nadzieje, ¿e wkrótce bêdê mia³a okazje zaprosiæ ich do siebie.
- Niektórzy nie zdaj¹ sobie sprawy jak wiele da³
naszej m³odzie¿y wyjazd do Brackenheim. Zespó³
uwiadomi³ sobie, jak wa¿na jest znajomoæ jêzyka
obcego. Z Niemcami mo¿na doskonale porozumieæ
siê po angielsku. Dzieci radzi³y sobie jak mog³ywspomina pani Lidia.
Przejazd do Brackenheim op³aci³a Gmina Zbros³awice. Zespo³em opiekowali siê pañstwo Kostka
oraz pani Joanna Sleziak.

Jakowice

NARESZCIE INWESTOR
W Jakowicach mieszka ok. 200 mieszkañców. To
jedno z najmniejszych so³ectw w gminie Zbros³awice.
Jedyna asfaltowa droga ³¹czy Jakowice z Pyskowicami po³o¿onymi w odleg³oci 4 km. Dogodne po³o¿enie
wsi oraz moje starania sprawi³y, ¿e pyskowiccy przedsiêbiorcy zainteresowali siê kupnem gruntu pod inwestycjê w³anie w Jakowicach. W lipcu 2002 roku firma Gaster z Pyskowic kupi³a w Jakowicach 14,5 ha
gruntów od Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa. W marcu przysz³ego roku Gaster rozpocznie na
tym terenie budowê zak³adu przetwórczego.
- Planujemy wybudowaæ do koñca przysz³ego roku
halê produkcyjn¹ oraz budynek biurowy - zapowiada
wiceprezes firmy Gaster.
Inwestycja ma kosztowaæ ok. 4 mln z³. W nowym.
zak³adzie produkowane bêd¹ sa³atki warzywne, miêsne oraz rybne, aktualnie zak³ad produkuj ok. 50 ton
wyrobów miesiêcznie.

Bujok Maria, Graca Krystyna, Woniak Zofia,
Dramski Andrzej, Glinka Wilhelm, Kamiñski Jacek, Kreihs Ginter, Musio³ Helmut, Polczyk Pawe³,
Robakowski Ireneusz, Siegel Tomasz, Wonica
Beno, Zielonka Janusz,
Nastêpnie rada podjê³a uchwa³ê o wynagrodzeniu wójta gminy. W zwi¹zku z pisemnym owiadczeniem o rezygnacji z mandatu radnego, z³o¿onym przez Wies³awa Olszewskiego (któremu wójt
Pawe³ Kowolik zaproponowa³ objêcie stanowiska
zastêpcy wójta) rada przyjê³a jego rezygnacjê.
Projekt bud¿etu na rok 2003 przedstawi³a skarbnik Marzena ¯o³êdziewska.
Po zakoñczeniu obrad sesji komisje spotka³y siê
w celu wyborów przewodnicz¹cych komisji
i
ich zastêpców.
Komisja Rolnictwa: przewodnicz¹cy Siegel
Tomasz, zastêpca Polczyk Pawe³
Komisja Owiaty... : przewodnicz¹cy Woniak
Zofia, zastêpca Graca Krystyna
Komisja Bud¿etu... : przewodnicz¹cy Glinka
Wilhelm, zastêpca Robakowski Ireneusz

Obecnie, firma Gaster zatrudnia w Pyskowicach ok.
80 osób, a w nowym zak³adzie w Jakowicach, gdzie
przeniesiona zostanie produkcja z Pyskowic, zatrudnienie wzronie docelowo do ok. 120 pracowników.
Pracê w nowym zak³adzie Gaster-u znajdzie dodatkowo 40 mieszkañców Jakowic i okolicznych so³ectw.
Bêdê pomaga³ szefom firmy w rekrutacji nowych
pracowników. Dodatkowo okoliczni rolnicy bêd¹ mogli równie¿ produkowaæ warzywa dla potrzeb nowej
jakowickiej firmy. Ponadto Gaster w Jakowicach
wybuduje zak³adow¹ oczyszczalniê cieków. W porozumieniu z w³adzami Gminy, po wybudowaniu kanalizacji, mog¹ tam byæ równie¿ oczyszczane cieki z ca³ych Jakowic.
Wybudowanie zak³adu przyczyni siê tak¿e do przypieszenia budowy nowego wodoci¹gu. Obecnie
mieszkañcy Jakowic w wiêkszoci czerpi¹ wodê
z przydomowych studni. Jedynie do zabudowañ by³e-

- Wbrew pozorom by³ to dla mnie doæ trudne
zadanie - dodaje pan Eugeniusz- Na w³asnym urlopie pojecha³em do Brackenheim jako: pilot autobusu, przewodnik grupy, t³umacz, reprezentant gminy,
opiekun Miedarzan, cz³onek kapeli, odpowiedzialny za stronê muzyczn¹. Muszê przyznaæ, ¿e
pomimo wysokiego poziomu festiwalu, zrobilimy
furorê. By³em gociem w bardzo sympatycznej rodzinie pana Bodo Bethke, którego goci³em podczas
ostatniej wizyty w Zbros³awicach. Wiele godzin rozmawialimy na temat poprawy sytuacji gospodarczej w naszej gminie. Jego zdaniem nale¿y postawiæ
na m³odzie¿. Obowi¹zkiem nas doros³ych jest pomóc jej w zdobyciu dobrego wykszta³cenia. Nie mo¿emy zmarnowaæ szansy jak¹ jest dla nas partnerstwo z gmin¹ Brackenheim. Otworzy³o to m³odzie¿y drogê do Europy. Powinnimy podpatrzeæ bogatszych jak powinna prosperowaæ gospodarka.
Warto wspomnieæ, ¿e pan Bethke jest jedn¹
z osób zaanga¿owanych po stronie niemieckiej
w wymianê m³odzie¿y, któr¹ zaplanowano na przysz³y rok.
Wywiad przeprowadzi³a Kamila S³awik

go PGR-u dop³ywa wodoci¹giem z Karchowic rurami
cementowo-azbestowymi, co z pewnoci¹ nie wychodzi na zdrowie konsumentom tej wody.
Po 6 latach starañ wywalczy³em wreszcie w tym roku w zbros³awickim Urzêdzie Gminy
60 tys. z³ na budowê nowego wodoci¹gu i chcê jak
najszybciej doprowadziæ do rozpoczêcia jego budowy.
Po wybudowaniu wodoci¹gu o d³ugoci ok. 6 km
i w³¹czeniu go w £ubiu do istniej¹cej tam instalacji,
dobr¹ jakociowo wodê uzyskaj¹ mieszkañcy £ubia,
Kopienicy i Jasiony. Kosztowne w eksploatacji, z wod¹ o z³ej jakoci ujêcie w £ubiu zostanie zamkniête.
Byæ mo¿e ju¿ nied³ugo w domach w/wym. so³ectw
mieszkañcom z kranów pop³ynie czysta woda, gdy¿
jeszcze w tym roku maj¹ rozpocz¹æ siê roboty.
Mam jeszcze kilka dobrych pomys³ów na przysz³oæ, m. in. zorganizowanie rolniczych grup producenckich, a tak¿e przyci¹gniêcie kolejnych inwestorów
z prawdziwego zdarzenia tj. tworz¹cych nowe miejsca
pracy dla tutejszej spo³ecznoci, wa¿ne ¿e pocz¹tek zosta³ zrobiony.
Marek Szczerek
so³tys Jakowic
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M£ODZIE¯ Z M£ODZIE¯¥ DLA M£ODZIE¯Y Poznajmy siê
Andrzej Dramski
czyli WYMIANA SZKOLNA
Podpisana w 2001 r. umowa partnerska miêdzy gmin¹ Zbros³awice a Brackenheim,
Niemcy popiera osobowe, gospodarcze, spo³eczne i kulturalne stosunki pomiêdzy gminami oraz ich obywatelami, przede wszystkim za ich m³odzie¿¹ w duchu przyjaznego
zrozumienia i porozumienia. Do tej pory uda³o siê zorganizowaæ wyjazdy na przedsiêwziêcia kulturalne z udzia³em zespo³ów folklorystycznych (Karolinka - lipiec 2002,
Miedarzanie - padziernik 2002). Podczas ostatniej wizyty goci z gminy Brackenheim, dyrektorzy gimnazjów z naszej gminy oraz Bethke Bodo, nauczyciel gimnazjum
z Brackenheim omawiali sprawy zwi¹zane z wymian¹ uczniów.
Na kwiecieñ przysz³ego roku zaplanowano wyjazd gimnazjalistów ze Zbros³awic
oraz Kamieñca do Brackenheim. Rewizyta uczniów z Niemiec nast¹pi prawdopodobnie w padzierniku. W zwi¹zku z tym w naszych gimnazjach trwaj¹ przygotowania do
przysz³orocznej wymiany. Dyrektorzy i nauczyciele jêzyków obcych przygotowuj¹
program, ustalaj¹ sprawy organizacyjne. Z naszej gminy do Niemiec wyjedzie oko³o
30 osób.
Jednym z najbardziej ekscytuj¹cych elementów programu wymian jest nieplanowane oddzia³ywanie pomiêdzy uczestnikami. Nale¿y stworzyæ odpowiedni¹ atmosferê do
budowania porozumiewania miêdzy nimi. Dlatego te¿ ustalono, ¿e zrezygnuje siê z zakwaterowania w pensjonatach na rzecz rodzin. W ten sposób szybciej nawi¹¿¹ siê przyjanie. Podczas pobytu w Zbros³awicach, grupa uczniów z Brackenheim odbêdzie
warsztaty w gliwickim Domu Wspó³pracy Polsko - Niemieckiej. Czeka ich równie¿
wycieczka, prawdopodobnie do Krakowa.
Wspólne spotkanie m³odzie¿y z ró¿nych krajów to sposób na zaspokojenie ciekawoci, potrzeb spotkania siê z innymi, rozmowy i dowiadczenia. Jest to wietna okazja
na znalezienie odpowiedzi na pytania, które w naturalny sposób sobie zadajemy: Czy
ludzie za granic¹ s¹ podobni do nas? A jeli nie, to dlaczego? Jest to jedna z form kontaktów miêdzy m³odymi ludmi z ró¿nych zak¹tków wiata.
Mam nadziejê, ¿e wymiana w naszej gminie oka¿e siê wartociowym wydarzeniem,
i ¿e dostarczy ró¿nego rodzaju wra¿eñ i dowiadczeñ. Bêdzie to dobra okazja do poruszenia wa¿nych tematów politycznych, edukacyjnych, gospodarczych oraz spo³ecznych.
Chyba ka¿dego kusi mo¿liwoæ uczestniczenia w wydarzeniach, które wi¹za³yby siê
z poznaniem faktów, miejsca, zwyczajów przyjació³ z zagranicy....
Kamila S³awik
Dzieñ 22 listopada to tradycyjne
wiêto orkiestr i piewaków, którym patronuje w³anie w. Cecylia.
Na terenie naszej gminy szczególnie uroczycie obchodzono je:
- w Ziemiêcicach:
Gdzie cz³onokowie zespo³ów:
Any z Przezchlebia, Jadwi¿ki
z Ziemiêcic i Weso³e Kumoszki
ze wiêtoszowic wziêli udzia³ najpierw w uroczystej mszy wiêtej
w swoim parafialnym kociele, póniej w przemi³ym spotkaniu
w wietlicy przy pysznych domowych wypiekach, kawie i lampce
szampan. Szczególnie atmosferê

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zbros³awice,
Radny z Wieszowy,
44 lata, ¿ona Mirella,
córka Aleksandra,
wykszta³cenie wy¿sze
techniczne,
o swych wadach i zaletach
nie chce wspominaæ.

ZAJÊCIA MUZYCZNO - RUCHOWE Z JÊZYKIEM OBCYM
Spo³eczne Ognisko Artystyczne dzia³aj¹ce przy Pañstwowej
Szkole Muzycznej w Tarnowskich Górach, prowadzi zajêcia muzyczno - ruchowe z jêzykiem obcym, na które zaprasza dzieci 5 6 letnie. Zajêcia te wprowadzaj¹ elementy muzyczno - rytmiczne
poprzez naukê piosenek (równie¿ w jêzyku obcym) oraz tañców
i zabaw ruchowych. W trakcie zajêæ, poprzez zabawê wprowadzane jest równie¿ podstawowe s³ownictwo niemieckie lub angielskie. Elementy ruchowe przy muzyce to szansa na prawid³owy rozwój sylwetki, a tak¿e uwra¿liwienie na piêkno muzyki.
Natomiast osoby, które lubi¹ piewaæ i chc¹ pracowaæ nad rozwojem swojego g³osu mog¹ wst¹piæ do zespo³ów wokalnych:
DZIECIÊCEGO ZESPO£U WOKALNEGO
( dla uczniów szkó³ podstawowych)
oraz
ZESPO£U WOKALNEGO GOSPEL
( dla m³odzie¿y z gimnazjum i szko³y redniej).
Wszystkie zajêcia s¹ nieodp³atne
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacie Spo³ecznego Ogniska Artystycznego w Tarnowskich Górach, ul. 9
Maja 1, tel. 285 - 43 - 24
Karina Kapuciok

IMIENINY
CECYLII
wytworzy³o jednak (tak rzadko dzi
spotykane) wspólne piewanie.
- w Wieszowie:
Uroczysty koncert Górniczej Orkiestry Dêtej KWK Miechowice
z okazji w. Cecylii - patronki orkiestr i piewaków, odby³ siê
w dniu 23 listopada w wietlicy

Gminnej w Wieszowie. Koncert,
który zorganizowali; Kapelmistrz
Józef S³odczyk oraz Kornela Sikora, zgromadzi³ ponad 200 s³uchaczy, w tym przedstawicieli Urzêdu
i Rady Gminy oraz ksiêdza proboszcza Rudolfa Halemba. Liczna
bo prawie 50 osobowa orkiestra
choæ zaprezentowa³a w trakcie koncertu tylko czêæ swego bogatego
repertuaru to wzbudzi³a powszechny aplauz publicznoci. Szczególnie podobali siê solici graj¹cy na
tr¹bkach i liczne inprowizacje
w trakcie koncertu. Nadmieniæ nale¿y, ¿e orkiestrê prowadzi ju¿ od

22 lat mieszkaniec Wieszowy - Kapelmistrz Józef S³odczyk. Ponadto
wród obecnych cz³onków orkiestry jest wielu mieszkañców Gminy
Zbros³awice. Orkiestra Dêta KWK
Miechowice istnieje ju¿ od 1920 roku. W swym dorobku ma liczne nagrody krajowe i miêdzynarodowe
(których wyliczanie zajê³o by sporo
miejsca) niemniej wspomnieæ nale¿y, ¿e czterokrotnie spotyka³a siê
w Watykanie z Papie¿em Janem
Paw³em II oraz nagra³a kilka audycji radiowych i telewizyjnych w polskich i niemieckich programach.
Zainteresowanych tym rodzajem
muzyki odsy³amy do pani Kornelii
Sikory (tel. 273 - 74 - 87) która pomo¿e w kontakcie z kapelmistrzem
i ewentualnym nabyciu kaset lub
p³yt.
Wies³aw Olszewski
i Andrzej Dramski
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