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WYDARZENIA

Ta wyjątkowa inwestycja połączyła teren zieleni 
(parku) z ulicą Polną, biegnąc wzdłuż koryta 
rzeki Drama. Ścieżka jest kontynuacją inwestycji 
sprzed dwóch lat, która biegnie aż do stawu. In-
westycja, choć w założeniu prosta do wykonania, 
wymagała przejścia pomiędzy cennym starod-
rzewiem i ich systemem korzeniowym tego ob
szaru oraz przez tereny łąk. Już na etapie prac 
ruch na nowej alejce, położonej w cieniu drzew, 
w ciszy, spokoju i śpiewu ptaków, był zaskakują-

coco duży. Ilość spacerujących, rowerzystów czy 
pasjonatów nordic walking była zdumiewająca. 
Alejkę wykonano tylko z naturalnych materiałów 
- warstw dolomitu o różnym uziarnieniu, tak aby 
zachować urok tego miejsca, które niegdyś było 
centrum rekreacji tego obszaru. Na szczególną 
uwagę zasługują okazałe gatunki drzew oraz cha-
rakterystycznyrakterystyczny mikroklimat starodrzewia poło-
żonego przy rzecze. Prace wykonano na zlecenie 
Rady Sołeckiej w Kamieńcu oraz Urzędu Gminy 
Zbrosławice. Zachęcamy wszystkich do space-
rów i korzystania z uroków tego wyjątkowego 
miejsca - zaczynając od stawu do ul. Polnej lub w 
odwrotnym kierunku.      GZK Zbrosławice

Obecnie został wykonany już cały zakres budowy 
kanałów sanitarnych zlokalizowanych w ciągu 
ul. Dąbrowskiej, ul. Słonecznej oraz częściowo 
ul. Bytomskiej. Trwają prace związane z odtwa-
rzaniem dróg oraz porządkowaniem pasów dro-
gowych. Do wykonania pozostaje najtrudniejsza 
część zadania czyli montaż przepompowni, 
oczyszczalni ścieków (typ ze złożem obrotowym) 
oraz odprowadzenie wody oczyszczonej do 
potoku Sroczka. Umowny termin zakończenia 
realizacji umowy został przewidziany do dnia 30 
października 2022 r. 
Dnia 30 czerwca 2022 r. planowane jest otwarcie 
ofert w ramach trwającego postępowania prze-
targowego na wyłonienie wykonawcy budowy II 
etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Karcho-
wicach. Zakres prac związanych z II etapem 
będzie obejmował ul. Polną, ul. Bytomską oraz 
ul. Widokową. W przypadku pytań związanych     
z budowa kanalizacji sanitarnej należy kontakto-
wać się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej 
pod nr tel 32 666 44 70.                  GK

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zakończyły 
proces konsultacji społecznych projektu budowy 
nowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji 
Trębaczew – Rokitnica (Wielopole), przebiegają-
cej również przez Gminę Zbrosławice. 
Kolejny etap inwestycji to badanie gruntu, na 
którym mają zostać posadowione słupy elektro-
energetyczne. Dlatego z właścicielami nierucho-
mości, na których projektowane są stanowiska 
słupowe, skontaktują się w najbliższych tygo-
dniach przedstawiciele wykonawcy. Poinformu-
ją o szczegółach planowanych badań geologicz
nych oraz o ich przewidywanym terminie. Po 
uzyskaniu wyników badań wykonawca przejdzie 
do następnego etapu prac, jakim są indywidual-
ne rozmowy z właścicielami w sprawie ustano-
wienia służebności przesyłu dla linii za stosow-
nym wynagrodzeniem. Dokładna mapa dostęp-
na jest na stronie: budowalinii.pl/rokitnicatre
baczew.      Polskie Sieci Elektroenergetyczne

W czerwcu uruchomiona została linia metropoli-
talna M107 kursująca na trasie Pyskowice Szpi-
talna – Zbrosławice – Tarnowskie Góry Dwo-
rzec. Dzięki wprowadzeniu Metrolinii Autobusy 
na nowej linii kursują co godzinę. Pierwszy auto-
bus z Tarnowskich Gór o godzinie 5.07 a ostatni 
o 23.07. Odjazdy z Pyskowic co 60 min. codzien
nie od 4.55 do 22.55.
Wraz ze uruchomieniem linii M107 Zarząd 
Transportu Metropolitalnego zaplanował   
zmiany na innych liniach. Polegają one na 
zmniejszeniu liczby wariantów tras. 
Celem nowych linii jest poprawa dostępności         
i funkcjonowania transportu publicznego do 
czasu budowy Kolei Metropolitalnej. Łącznie 
mają zostać uruchomione 31 Metrolinie. Dotych-
czas na trasę wyjechało 16. 
Szczegółowe informacje o rozkładach jazdy oraz 
wprowadzonych zmianach można znaleźć na 
stronie www.metropoliaztm.pl.           GZM 

Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach – etap I powoli zbli-
żają się do końca. Wkrótce rozpoczną się pracę II etapu. 

PP INSTAL, CZEKANÓW ul. 8b, ppinstal.com.pl
Modernizacja kotłowni na paliwa stałe, montaż kotłów na pellet, ekogroszek, drewno

Budowa kanalizacji w Karchowicach

Ścieżka w Kamieńcu
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       Młodzi wędkarze  

Rozmowa z Bartoszem Ostafińskim – Wójtem Gminy w dniu 27.04.2022 w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

       Piknik i militaria

     Jak wyglądał jeden dzień w roli Wójta Gminy Zbrosławice? 

W czerwcu odbyły się ćwiczenia pożarnicze na terenie Przedsiębiorstwa Nasiennego w Księżym Lesie.      
W działaniach wzięły udział wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zbrosła-
wice. Działania polegały na gaszeniu pozorowanego pożaru obory oraz zapoznania się z obiektem i źró-
dłami dostępu wody. Dziękujemy Zbigniewowi Klimowicz za udostępnienie terenu na czas ćwiczeń i po-
częstunek oraz Urzędowi Gminy Zbrosławice za zakup napojów.             OSP Księży Las  
OSOSPP     OSP

Jakie to uczucie pełnić rolę wójta gminy?
DlaDla mnie było to doświadczenie ekscytujące, ale    
i edukujące. W ten jeden intensywny dzień udało 
się dowiedzieć i poznać zasady funkcjonowania 
Urzędu Gminy. Uczestniczyłem w naradzie kie-
rownictwa oraz odbyłem przejażdżkę po terenie 
gminy z „regularnym” wójtem. Co niezwykle dla 
mnie ważne, wszystko to było następstwem 
wsparciawsparcia  akcji  Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Co roku, całą rodziną,  staramy się po-
magać. W tym syn był wolontariuszem WOŚP.  
Nie ukrywam jednak, że miałem w planach dłuż-
szą wizytę w urzędzie. Przez sytuację covidową 
nazbierała mi się kupka papierów i dokumentów, 
z którymi chciałem się zgłosić.  Przy okazji więc, 
udało się kilka rzeczy dowiedzieć.  W gruncie 
rzeczy jestem mieszkańcem, który umie docenić, 
ale i spoglądam krytycznie na pewne rzeczy, 
które dzieją się za wolno i mogłyby dziać się szyb-
ciej. Chciałem posłuchać, jakie są odpowiedzi        
i pomysły rozwiązania. Jak to wygląda z perspek-
tywy urzędu.  
Czy coś Pana tego dnia zaskoczyło?
PozytywniePozytywnie zaskoczyła mnie energia, nastawie-
nie pracowników. Spotkałem się z nastawieniem 
„na tak”. Wiem, że funkcjonowanie urzędu 
odbywa się zawsze w ramach prawnych i często 
utrudniają one pewne działania. Pozytywnie za-
skoczyło mnie właśnie to, że szukane są rozwią-
zania w trudnych sytuacjach, a zespół stara się 
dopasować rozwiązania do możliwości. To przy-
datna umiejętność, bo problemów nie brakuje. 
Jako mieszkaniec dostrzegam zwłaszcza te,             

Przedszkolaki śpiewały, szalały na dmuchańcach,  
i poznawały pojazdy militarne Śląskiej Fundacji 
Pasjonatów Techniki Militarnej - Garnizon Gór-
nośląski. Odrobinę starsi mogli pobujać się przy 
dźwiękach arii operowych Nairy Ayvazyan i wło-
skich hitów w wykonaniu duetu Miko i Mia, a gdy 
na scenie pojawił się Jacek Silski, zrobiło się 
nawet tanecznie. Tak właśnie wyglądał zbrosła-
wicki Piknik Rodzinny.                     red.

Wędkarstwo to sport dla emerytów? Zdecydowa-
nie nie. Przecież może być również świetną 
zabawą dla najmłodszych. 
W ramach popularyzacji wędkarstwa w Przez-
chlebiu nad stawem odbyły się zawody dla dzieci 
w wieku 5-15 lat. Pogoda dopisała i już od wcze-
snych godzin porannych nad stawem ustawali 
swoje stanowiska najmłodsi fani wędkarstwa 
spławikowego. Towarzyszyły im najczęściej całe 
rodziny. 
Ostatecznie z medalami zawody zakończyli 
Fabian Spende (I miejsce), Jessica Spende (II) 
oraz Dorota Hazelbusz (III).
OrganizatorzyOrganizatorzy dziękują wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do organizacji zawodów na czele     
z Gminnym Zakładem Komunalnym oraz pozo-
stałymi fundatorami atrakcyjnych nagród dla 
młodych adeptów wędkarstwa.  Klaudiusz Aplik

z którym się stykam na co dzień – stan dróg, 
wywóz odpadów, niska emisja. To nie są bolącz-
ki, które łatwo rozwiązać. Pełniąc rolę wójta sta-
rałem się też dać do myślenia. Może dzięki moim 
uwagom uda się przyspieszyć jakieś procesy. 
Co w takim razie wymaga poprawy w naj-
większy stopniu?
Wiadomo, że wszystko zaczyna się od finansów,    
a sytuacja obecnie jest, jaka jest. Jednostki Sa-
morządu Terytorialnego są deprecjonowane, 
środki są raczej odbierane niż dodawane. Warto 
jednak starać się o powiększanie budżetu. Z 
wójtem Olszewskim i Skarbnik gminy rozmawia-
liśmy, co mogłoby powiększyć wpływy. Wiado
mo, część gminy to tereny zielone, nastawione na 
rolnictwo, ewentualnie rekreację. Część połu-
dniowa mogłaby jednak służyć aktywizacji inwe-
stycji takich jak nieuciążliwe magazyny czy fabry-
ki. To wygenerowałoby większe wpływy budżeto-
we, ponieważ tu przedsiębiorcy płaciliby podatki 
oraz pojawiłyby się dodatkowe miejsca pracy. 
Trzeba wykorzystać wielki atut tamtego terenu, 
czyli 2 zjazdy z autostrady A1. Inna sprawa to za-
chęcanie mieszkańców do meldowania się w 
gminie. Krytyka braku infrastruktury i niepłace-
niu podatków w gminie to dla mnie brak patrio-
tyzmu lokalnego. Co do kwestii niskiej emisji –  
bardzo podoba mi się pomysł wprowadzenia eko
doradcy. Mam nadzieję, że moja wizyta również 
będzie pozytywnym bodźcem do kolejnych dzia-
łań. Był to głos zatroskanego, dobrze życzącego 
mieszkańca. Może w jakimś promilu przyczynię 
się do znalezienia rozwiązań.

W jakim kierunku, w Pana odczuciu, 
gmina powinna się rozwijać?
GminaGmina ma potencjał jako gmina zielona, nasta-
wiona na rekreację, lokalną turystykę. Bliski 
temat mojemu sercu to ścieżki rowerowe i ich 
rozwój. Właśnie dlatego zainteresowała mnie 
koncepcja „zielonej osi” – poprowadzenia ścieżki 
rowerowej po terenach dawnego torowiska. 
Również ważne w tym aspekcie jest promowanie 
lokalnego,lokalnego, ekologicznego rolnictwa. Rozwój 
będzie również uzależniony od radzenia sobie        
z najważniejszymi bolączkami – stanem infra-
struktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej, ale 
też niezależną od gminy, infrastrukturą energe-
tyczną  - liniami wysokiego i średniego napięcia. 
Czy widzi się Pan w roli wójta gminy            
w przyszłości?
JestemJestem patriotą lokalnym. Interesuje mnie histo-
ria, walory krajoznawcze, warunki życiowe. Tym 
niemniej wydaje mi się, że realizację tych zadań 
należy powierzyć osobom, które mają pierwia-
stek samorządowy we krwi. Z dzisiejszej perspek-
tywy to nie do końca dla mnie. Na co dzień zaj-
muję się sferą prywatnego biznesu. Nie wiem czy 
odnalazłbym się w pracy samorządowej. Myślę, 
że  samorządowcy, którzy od lat znają sprawy, 
znają procedury, powinni się tymi kwestiami zaj-
mować. Ale kto wie. W USA jest tak, że najpierw 
biznes a później polityka. Nigdy nie mów nigdy. 
Dziękujemy za wywiad i udział w akcji. 
Również dziękuję za zorganizowanie ciekawej 
akcji. Mam nadzieję, że będzie kontynuowana 
w kolejnych latach.   

Z GMINY

       Strażacy ćwiczyli w Księżym Lesie

Zbrosławicki Piknik Rodzinny

Uczestnicy zawodów





Karlik Przezchlebie z dotacją marszałka

Pod okiem
mistrzów

Redakcja
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To już drugi rok, gdy Wielobój Sołectw musiał czekać ze swoim startem aż do wiosny.  
Znów zapowiada się więc intensywna sportowa jesień. Czy znów okaże się szczęśliwa dla 
Ziemięcic? Wiele na to wskazuje, bo po 4 odsłonach przewaga zeszłorocznych zwycięzców 
jest już całkiem pokaźna. 
    

Fantastyczny występ Martyna Pawelskie-
go w juniorskim turnieju Roland Garros.
Zawodnik z Szałszy był jeden krok od 
wielkiego finału rywlizacji juniorów. 

Ziemięcice z przewagą po 4 dyscyplinach

Było blisko finału 

Na majowych zawodach w Czekanowie zada-
niem uczestników było przebiec 60 metrów w jak 
najkrótszym czasie, oddać skok w dal i jak najda-
lej rzucić piłką lekarską. Największa przewagę 
punktową Ziemięcice zbudowały w biegach              
i skokach i to dzięki nim znaleźli się poza zasię-
giem ambitnie walczącej ekipy z Czekanowa, 
która z kolei okazała się najlepsza w rzutach. W 
rywalizacji o brązowe medale Miedary uległy 
Przezchlebiu jedynie 2 małymi punktami. Łącz-
nie w  zawodach wzięło udział 8 reprezentacji so-
łectw.
Czteroosobowa sztafeta ze Zbrosławic zwyciężyła 
w czerwcu z dużą przewagą „przełajową” odsłonę 
Wieloboju Sołectw. Tu nie było mowy o przypad-
ku. Zbrosławiczanie zameldowali się na linii 

mety ponad pół minuty przed Ziemięcicami oraz 
prawie minutę przez Przezchlebiem. Łącznie, na 
trasie wyznaczonej w parku w Kopienicy, rywali-
zowało 10 sztafet.

Jak wygrać turniej piłki nożnej z bilansem bram-
kowym 23-1? O to trzeba zapytać reprezentację 
Przezchlebia. Również w czerwcu na boisku 
Pogoni Ziemięcice Przezchlebie nie pozostawiło 
złudzeń, pierwszą bramkę tracąc dopiero                
w finale z Miedarami (3-1). O tym, do kogo trafią 
medale brązowe zdecydować musiały rzuty 
karne,karne, w których Kamieniec okazał się skutecz-
niejszy od gospodarzy z Ziemięcic (1-1, 3-2             
w karnych). W sumie w zawodach udział wzięło 
11 ekip. Kolejne zawody w sierpniu.     red. 

Martyn Pawelski okazał się rewelacją tegorocz-
nych zmagań na kortach ziemnych w Paryżu. 
Utalentowany 17-latek z Szałszy, na co dzień tre-
nujący w klubie Górnik Bytom, dotarł do półfi-
nału, gdzie musiał uznać wyższość Belga Gillesa 
Arnauld Bailly. Równie dobrze poszło Polakowi 
w turnieju deblowym, gdzie wspólnie ze Słowa
kiem Peterem Nadem zakończyli swój udział          
w najlepszej czwórce.         foto. Górnik Bytom 

Martyn Pawelski
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W dniach 19 – 20 maja dwudziestoosobowa 
kadra ULKS „KARLIK” Przezchlebie „walczyła” 
na trasach Automobilklubu „Kielce” w Miedzia-
nej Górze w ramach Świętokrzyskiego Festiwalu 
Sportowego oraz I Pucharu Gór Świętokrzyskich 
w biegach na nartorolkach. Gośćmi honorowymi 
imprezy byli: Józef Łuszczek – najbardziej utytu-
łowany polski biegacz narciarski- Mistrz Świata 
w biegu na dystansie 15 km w Lahti z 1978r. oraz 
pierwszy polski Mistrz Olimpijski w skokach 
narciarskich z 1972 r. w Sapporo – Wojciech For-
tuna.
Mając wśród kibiców tak wspaniałych sportow-
ców daliśmy z siebie wszystko. Zarówno na nar-
torolkach, jak i w biegach przełajowych zdobyli-
śmy czołowe lokaty w swoich kategoriach wieko-
wych. Do Przezchlebia przywieźliśmy 9 pucha-
rów i 27 medali. Zwycięzcami zostali: Martyna 
Langer, Oliwia Tomanek, Alicja Świątek, Maja 
Bieszonowska, Zuzia Popiołkiewicz, Lena Lato-
cha, Maja Świątek, Kuba Piernikarczyk i Ania 
Cieślar.              Maria Bujok

W dniu 09 lipca 2022 r. przedstawiciele ULKS 
„KARLIK” w Przezchlebiu  mieli wielkie szczę-
ście uczestniczyć w uroczystej konferencji                
z okazji wręczenia czeków w ramach programu 
KLUB 2022. Uroczystość odbyła się na przepięk-
nym Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wielkim 
zaszczytem było przyjmować gratulacje od człon
ków Zarządu Województwa Śląskiego reprezen-
towanego przez: marszałka  Jakuba Chełstow-
skiego,  wicemarszałka Dariusza Starzyckiego, 
wicemarszałek Izabeli Domogała oraz radnych 
Sejmiku Śląskiego, Julii Kloc-Kondracka, Aliny 
Nowak i Jarosława Szczęsnego. Dzięki dofinan-
sowaniu zawodnicy klubu pojadą na letni  obóz 
sportowy do Białokoszy oraz zimowe zgrupowa-
nie do Zakopanego. Zostanie również zakupiony 
niezbędny sprzęt do uprawiania i doskonalenia 
techniki biegu na nartach i nartorolkach.

Przezchlebie - I miejsce w turnieju piłkarskim

Zbrosławice - I miejsce w biegu przełajowym

Przyznanie czeków KLUB 2022
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Checesz umieścić ogłoszenie w Wieściach? 
Kontakt: wiesc@zbroslawice.pl, tel: 32 233 77 93

OGŁOSZENIA

Imprezy, pikniki, kino plenerowe, przejazd rowe-
rowy, biegi uliczne - tak zapowiada się lato                   
w gminie Zbrosławice. Warto być na bieżąco. 

Okres letni to czas, w którym nie zabraknie okazji do cie-
kawego, rodzinnego spędzenia wolnego czasu. Warto             
z tego powodu śledzić kanały informacyjne gminy i po-
szczególnych sołectw, na których pojawią się zajawki 
imprez, dożynek i pikników rodzinnych, których w tym 
roku nie zabraknie. Dobrym pomysłem jest również zain-
stalowanie aplikacji Blisko, która powiadomi o najważ
niejszych, zbliżających się wydarzeniach w danym sołec-
twie lub na terenie całej gminy. 
W sierpniu powróci dobrze znane kino plenerowe „Na 
brzegu Dramy”. Powróci do Zbrosławic, ale w tym roku za-
gości również na patio biblioteki w Ziemięcicach. Zapra-
szamy całe rodziny na seanse w piątkowe wieczory. 
Ciekawe propozycje czekać będą również na fanów aktyw-
ności fizycznej. W sierpniu w Zbrosławicach, po raz pierw-
szy odbędzie się bieg uliczny na dystansie 10 km, a na 
gminne drogi wyruszy po raz kolejny kolorowy peleton Ro-
dzinnego Rajdu Rowerowego. 
Ukoronowaniem okresu letniego będzie weekend 3-4 
września, gdy odbędą się Dramatalia wraz z Konkursem 
Koron Żniwnych i festiwalem dmuchańców. Już teraz za-
praszamy na teren wokół urzędu gminy i biblioteki przy ul. 
Oświęcimskiej. 
W ten sam weekend, po spowodowanej pandemią prze-
rwie, powróci Bieg Rolnika. Uczestnicy będa meli do 
wyboru dwa dystanse biegowe (półmaraton i 10 km) oraz 
rywalizację w ramach nordic walking (10 km). W lato 
będzie się działo w Gminie Zbrosławice.                  red.   

Lato w gminie


