
MIĘDZYNARODOWO
Po raz kolejny mieszkańcy gminy i okolic pokazali swo-

ją gościnność, otwierając drzwi domów, a nawet mieszkań, 
by przyjąć naszych przyjaciół z zagranicznych gmin part-
nerskich. 

Przybyły do nas delegacje z Niemiec – Brackenhe-
im, Francji - Charnay-lès –Mâcon, Węgier – Tarnalelesz, 
Włoch - Castagnole delle Lanze, a także mała delegacja ze 
Słowackiego Lelesz, z którą, mimo, iż nie mamy podpisa-
nej umowy partnerskiej, łączą nas przyjacielskie stosunki. 
Dodatkowo z zagranicy gościliśmy Stellę Biondi, która 
przyleciała do nas z Brukseli na obchody międzynarodo-
wego weekendu, w związku z otrzymanym dofinansowa-
niem z Komisji Europejskiej. 

Tegoroczne spotkanie miało podwójny charakter. Od  
15 do 23 lipca odbywał się Międzynarodowy Tydzień Mło-
dzieży w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach, 
natomiast w dniach 20 - 23 lipca przybyły pozostałe de-
legacje, wśród których znaleźli się m.in. wolontariusze, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, strażacy, 
przedstawiciele władz i mieszkańcy zagranicznych gmin. 

ciąg dalszy na stronie 4

Młodzież z zaprzyjaźnionych gmin z Francji, Niemiec, Włoch, Węgier i Polski wzięła 
udział w Międzynarodowym Tygodniu Młodzieży. Gospodarzem tegorocznego zgrupo-
wania była nasza gmina. Przez osiem dni 40 osobowa grupa, zakwaterowana w Zespo-
le Szkolo - Przedszkolnym w Miedarach, wspólnie pracowała, rywalizowała, bawiła się  
i wypoczywała. Był wieczór integracyjny, w czasie którego każdy mógł przedstawić siebie, 
swoich kolegów, opowiedzieć o miejscu, z którego pochodzi, zaprezentować tradycje swo-
jego kraju i regionu. Pierwsze lody szybko zostały przełamane, szczególnie przy wspólnych 
integracyjnych zabawach.

Ważnym punktem programu Międzynarodowego Tygodnia Młodzieży były warsztaty 
dyskusyjne, na których omawiano między innymi problem bezrobocia w poszczególnych 
państwach oraz temat wolontariatu. Efektem prac grup dyskusyjnych były prezentacje mul-
timedialne, zaprezentowane szerszej publiczności podczas wieczoru partnerskiego w Wie-
szowie.                            czytaj na str. 5

INTERNATIONAL  YOUTH  WEEK - Międzynarodowy Tydzień Młodzieży

21-22 lipca w Ziemięcicach odbył się tegoroczny  
Jadwigafest. Na fotorelację (autor zdjęć -  Marcin Ibrom) 
zapraszamy na stronę 8.

WITA J  SZ KOŁO !
W roku szkolnym 2012/2013 do 6 przedszkoli i 9 szkół  

naszej gminy poszło w sumie 1604 uczniów. Przedszkola-
ków mamy 422, szkoły podstawowe mogą się pochwalić 
696 uczniami, do gimnazjów poszło ich 397, a licealistów 
mamy 89. 

Gminna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła 
się w tym roku w Szkole Podstawowej w Ziemięcicach. 
Piszemy o tym na str. 16

Przypominamy, iż od 1 sierpnia br. Urząd Gminy 
Zbrosławice jest czynny w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek i czwartek 700-1500

środa 700-1700

piątek 700-1300

Godziny otwarcia kasy urzędu - na str. 7
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Z prac rady i wójta
XIX sesja Rady Gminy Zbrosławice 
odbyła się 4 lipca 2012 r., wzięło w niej 
udział 13 radnych oraz 25 zaproszonych 

gości. Podjęto uchwały m. in. w sprawie: przyjęcia 
„Gminnego programu usuwania azbestu, wyrobów za-
wierających azbest z terenu gminy”, zmiany uchwały  
w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Zbrosławicach, zmiany uchwały w sprawie przy-
jęcia „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych i przeciwdziałania nar-
komanii na rok 2012”, zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2012-2021, 
zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2012. 
XX sesja Rady Gminy Zbrosławice odbyła się  
9 sierpnia 2012 r., wzięło w niej udział 15 radnych 
oraz 19 zaproszonych gości. Podjęto uchwały m. in.  
w sprawie: skargi na działalność wójta; zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na 
lata 2012-2021; zmian w budżecie Gminy Zbrosławice 
na rok 2012.
Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia, na któ-
rym rozpatrywała skargi na działalność Wójta Gminy 
Zbrosławice oraz zajmowała się kontrolą działalności 
sołectw pod kątem realizacji funduszu sołeckiego. Uza-
sadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi, wniesionej przez pana Marcina Ł. przedstawia 
się następująco: „Dnia 29 czerwca 2012 r. do Rady 
Gminy Zbrosławice wpłynęła skarga pana Marcina Ł. 
z dnia 25 czerwca 2012 r. na działalność Wójta Gminy 
Zbrosławice w sprawie wodociągu Księży Las - Łubki. 
(...) Dnia 8 sierpnia 2012 r. Komisja Rewizyjna stwier-
dziła, że skarga dotyczy wodociągu Księży Las - Łub-
ki. Skarżący zarzuca Wójtowi Gminy niegospodarność 
poprzez dopuszczenie do uszczerbku na majątku gmi-
ny. Po przeanalizowaniu dokumentacji będącej w po-
siadaniu Urzędu Gminy Zbrosławice, Komisja Rewi-
zyjna ustaliła co następuje: na temat wodociągu Księży 
Las – Łubki wraz z przynależnym ujęciem wody krąży 
wiele opinii, nie mających pokrycia w dokumentach. 
Gmina od lat podejmowała starania, aby dostarczyć 
mieszkańcom wodę o odpowiednich parametrach. Na 
dzień dzisiejszy gmina posiada oświadczenie woli  
z dnia 13 stycznia 2012 r. o zapewnieniu mieszkań-
com dostarczania wody na czas nieokreślony przez 
Przedsiębiorstwo Nasienne „Księży Las”. Komisja 
Rewizyjna ustaliła stan faktyczny, który jest szczegó-
łowo opisany w opinii radcy prawnego z dnia 20 lipca 
2012 r. Z dokumentów będących w posiadaniu Gminy 
Zbrosławice wynika, że urządzenia infrastruktury wo-
dociągowej w Księżym Lesie zostały wybudowane w 
latach 1985-1991 ze środków pochodzących z budżetu 
państwa, z częściowym udziałem funduszy udzielo-
nych przez Gminę Zbrosławice (pismo Agencji Nieru-
chomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu z dnia  
19 kwietnia 2004 r. znak: SGZ-4602-b-84/4/7241/04/
ZG/WO; ustalenie wydatków poniesionych przez Gmi-
nę Zbrosławice na zadaniu: „Wodociąg Księży Las – 
Łubki” sporządzone przez Skarbnika Gminy). Po za-
kończeniu przedmiotowej inwestycji powstałe w trak-
cie jej realizacji środki trwałe zostały protokołem z dnia  
30 października 1991 r. przekazane do eksploatacji go-
spodarstwu rolnemu „Księży Las” (pismo Agencji Nie-
ruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu z dnia 
19 kwietnia 2004 r. znak: SGZ-4602-b-84/4/7241/04/
ZG/WO). W rezultacie właścicielem nieruchomości 
gruntowych, na których znajdowała się hydrofornia 
oraz ujęcia wody pitnej został Skarb Państwa – Kombi-
nat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kamieńcu  
z siedzibą w Czekanowie. Na mocy obowiązującej 
wówczas ustawy z dnia 19 października 1991 r. o go-
spodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Pań-
stwa, nieruchomości będące we władaniu ww. Kom-
binatu Państwowych Gospodarstw Rolnych po jego 
likwidacji, weszły do zasobu własności rolnej Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowe-

go w Opolu (obecnie: Agencja Nieruchomości Rolnych 
Oddział Terenowy w Opolu). W dniu 28 sierpnia 1995 
r. pomiędzy dawną Agencją Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, a Przedsiębiorstwem Nasiennym „Księży 
Las” sp. z o.o. została zawarta umowa dzierżawy, której 
przedmiotem były nieruchomości rolne wraz z budyn-
kami, budowlami i urządzeniami trwale z nimi zwią-
zanymi, pochodzące ze zlikwidowanego Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego w Księżym Lesie. Zgodnie z art. 
29 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami rolnymi Skarbu Państwa, Przedsiębiorstwu Na-
siennemu „Księży Las” sp. z o.o. przysługiwało prawo 
pierwszeństwa nabycia dzierżawionych nieruchomo-
ści. W roku 1999 spółka wystąpiła do Agencji z wnio-
skiem o nabycie wskazanych nieruchomości, w którym 
oświadczyła, że zamierza skorzystać z uprawnienia 
polegającego na możliwości pierwszeństwa nabycia 
dzierżawionych przez nią gruntów. W dniu 4 stycznia  
2001 r., po uprzednim przeprowadzeniu procedury 
przygotowującej nieruchomości do sprzedaży, Agencja 
Nieruchomości Rolnych sprzedała na rzecz Przedsię-
biorstwa Nasiennego „Księży Las” sp. z o.o. ww. nie-
ruchomości łącznie z przedmiotowym wodociągiem. 
Sprzedaż wskazanych nieruchomość nastąpiła na pod-
stawie aktualnych w chwili zbycia odpisów z ksiąg 
wieczystych oraz wypisów z rejestru gruntów (pismo 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 
2009 r., znak: GZsp-057-611-130/08). Gmina Zbrosła-
wice dopiero we wrześniu 2002 r., tj. już po zawarciu 
opisanej wyżej transakcji kupna – sprzedaży, zwróci-
ła się do Agencji Nieruchomości Rolnych o przeka-
zanie na jej rzecz sieci wodociągowej i ujęcia wody  
w Księżym Lesie. Wniosek ten był bezprzedmiotowy, 
albowiem w dniu jego wpływu Agencja nie była już 
właścicielem gruntu wraz z jego częściami składo-
wymi. Nieruchomości te bowiem zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa zostały uprzednio zbyte 
na rzecz Przedsiębiorstwa Nasiennego „Księży Las”  
sp. z o.o. Z przedstawionych dokumentów nie wynika, 
aby Gmina Zbrosławice w odpowiednim czasie po-
dejmowała działania mające na celu uniemożliwienie 
nabycia przez Przedsiębiorstwo Nasienne „Księży Las” 
sp. z o.o. wskazanych wyżej nieruchomości. Dlaczego 
tak się stało, trudno, z uwagi na upływ czasu, stwier-
dzić. Skarga dotyczy działań przeszłych, nie obejmu-
jących swoim okresem działalności obecnego wójta 
Wiesława Olszewskiego. Skarga w części dotyczącej 
wypowiedzi wójta na spotkaniu z mieszkańcami Łubek 
również została rozpatrzona. Zgodnie z oświadczeniem 
wójta, cytowane słowa były wypowiedziane w innej 
formie, nie mającej charakteru szantażu. Przedstawiony 
w opinii Komisji materiał nie daje podstaw skierowania 
sprawy do właściwych organów ścigania. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju odbyła po-
siedzenia, podczas których zapoznano się ze stanem za-
opatrzenia mieszkańców w wodę, kosztami dostarczania 
wody, stanem sieci i ujęć wody z terenu gminy Zbrosła-
wice. Podczas omawiania tego tematu głównie skupiono 
się na sprawie zanieczyszczenia ujęcia wody w Zbrosła-
wicach związkiem TRI. Dyrektor ZGKiM Józef Burda 
szczegółowo omówił 3 metody oczyszczania wody ze 
związku TRI. Zadecydowano o wyborze metody pole-
gającej na wydmuchu związku TRI, która jest najtańsza  
w eksploatacji. Według wyliczeń dyrektora ZGKiM,  
cena wydobycia wody ma oscylować wokół kwoty  
0.85 zł/m3. Na posiedzeniu tym Komisja podjęła rów-
nież wniosek o przedstawienie zaktualizowanych kosz-
tów modernizacji sieci wodociągowych, celem zapo-
znania się z potrzebami oraz wysokością środków, jakie 
trzeba byłoby na ten cel przeznaczyć oraz uzyskania in-
formacji nt. możliwości pozyskania środków zewnętrz-
nych, a także planów wymiany sieci wodociągowej. 
Wójt zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w spra-
wie rozdysponowania środków, które w budżecie gmi-
ny były zabezpieczone na remont ulicy Sienkiewicza 
w Wieszowie i w związku z dyskusją w tym temacie, 
zaplanowane zostało wyjazdowe posiedzenie komisji. 

Komisja zaopiniowa-
ła pozytywnie projekt 
uchwały dot. prze-
sunięcia środków  
w budżecie gminy na 
2012 r. uprzednio za-
planowanych na remont 

całej nakładki ulicy Sienkiewicza. Ponadto Komisja 
podjęła również wniosek o rozpatrzenie możliwości 
zainstalowania kratek ściekowych na ulicy Sienkiewi-
cza, szczególnie przy posesjach nr 5 i 7. 
Komisja Rolnictwa odbyła dwa posiedzenia. Na 
pierwsze posiedzenie zaproszeni zostali: Prezes Ślą-
skiej Izby Rolniczej Roman Włodarz oraz Prezes Po-
wiatowej Izby Rolniczej Benedykt Kupny, celem zapo-
znania się z opinią ŚIR na temat przekształceń gruntów 
rolnych pod działalność uciążliwą. 
Tematem drugiego posiedzenia było dokonanie oceny 
tegorocznych plonów rolnych, uzyskanych na terenie 
Gminy Zbrosławice. Komisja jednomyślnie stwierdzi-
ła, że pomimo ostrej zimy oraz majowej suszy, plony 
można uznać za dobre. Zboża jare plonowały znacznie 
słabiej niż ozime. Wyraźna poprawa nastąpiła w kie-
runku skupu rzepaku oraz pszenicy na terenie gminy 
Zbrosławice. 
Ponadto Wójt poinformował, iż: 
- jako Zgromadzenie Wspólników podpisał akt no-
tarialny umowy spółki „Zakład Eksploatacji Hałdy 
Przezchlebie”. Ponadto Wójt poinformował, że został 
zmieniony zarząd spółki oraz powołana została rada 
nadzorcza na nową kadencję. Dokonał również wy-
dzierżawienia Spółce całego trenu hałdy. Spółka uzy-
skała pozwolenie na wytwarzanie odpadów i  będzie 
prowadziła sprzedaż materiałów z hałdy;
- spotkał się z przedstawicielami firmy Eurovia,  
w związku z zalaniem zbiorników i rurociągów na 
skutek nawałnicy. Istniało podejrzenie, że mogły być 
dokonywane przepompowywania, dlatego zlecił prze-
prowadzenie kontroli, która nie potwierdziła tych po-
dejrzeń, jednakże wiadomo, że w niektórych miejscach 
studzienki zostały odkryte i woda opadowa dostała się 
do kanalizacji;
- spotkał się z firmą GCINWESTMENT, która zamie-
rza inwestować na terach Karchowic-Boniowic;
- odbył spotkanie w WFOŚiGW w sprawie dofinan-
sowania budowy stacji uzdatniania wody na ujęciu  
w Zbrosławicach, które zostało skażone związkiem 
TRI i tetra. Uzyskano informacje, że wnioski można 
składać w każdej chwili, jednakże aby je złożyć po-
trzebna jest pełna dokumentacja;
- od 1 sierpnia br. pełniącym obowiązki kierownika re-
feratu inwestycji jest pan Jakub Kukliński, w związku  
z tym, że nie przedłużył umowy dotychczasowemu kie-
rownikowi;
- został rozstrzygnięty przetarg na termomodernizację 
budynku Zespołu Szkół w Wieszowie. Zgodnie z wa-
runkami narzuconymi przez WFOŚiGW prace musza 
zostać zakończone w październiku br.;
- odbył spotkanie z Prezydent Zabrza oraz z burmi-
strzami i wójtami powiatu tarnogórskiego nt. wspól-
nych działań m.in. dot. znakowania psów;
- spotkał się z Jerzym Swatoniem, b. ministrem środo-
wiska i prezesem WFOŚiGW i NFOŚiGW. Temat spo-
tkania – zanieczyszczenie naszego ujęcia związkami 
TRI,  problemy związane ze stosowaniem osadów ście-
kowych na roli, możliwości uzyskania dofinansowania 
na inwestycje wodociągowe;
 - odbyły się spotkania dot. wniosku do NFOŚiW doty-
czącego termomodernizacji obiektów gminnych;
- spotkał się z prezesem Regionalnej Izby Gospodar-
czej  w Katowicach – II Europejski Kongres Małych  
i Średnich Przedsiębiorstw;
- na spotkaniu z prezesem Izby Przemysłowo Handlo-
wej w Tarnowskich Górach omówiono wspólne dzia-
łania;
 - na spotkaniu z Barbarą Dziuk - Wiceprzewodniczącą 
Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Ślą-
skiego, omówiono problem TRI, osadów ściekowych  
i aglomeracji. Ponieważ p. Dziuk jest również Prezesem 
Fundacji na Rzecz Zapobiegania i Zwalczania Nowo-
tworów oraz v-ce Prezesem Polskiego Komitetu Zwal-
czania Raka ODDZ Śląski, omówiono również udział  
w programie Zdrowa Gmina XXI wieku;
- odbył spotkanie z przedstawicielami 13 gmin w spra-
wie wspólnego ogłoszenia przetargu na zakup energii 
elektrycznej;
- rozpoczął się cykl zebrań wiejskich, zwoływanych  
w celu podziału funduszu sołeckiego.ISSN 1507-8973



3 Wieść z Gminy nr 6-7 (121-122) 2012

Odpowiedź na artykuł „Rozwojowi Tak” 
(Wieść z Gminy  nr 5/2012)

W nawiązaniu do podania niepełnych i wybiórczych informacji w ostat-
nich „Wieściach z Gminy” uważamy za stosowne ponowne zajęcie stano-
wiska w sprawie wiatraków, strefy logistycznej, ceny wody oraz innych 
przytoczonych niżej kwestii.

Na początku należy jasno powiedzieć, że przeciwko projektowi ferm 
wiatrowych w Gminie Zbrosławice i strefie logistycznej pomiędzy Święto-
szowicami, a Czekanowem negatywnie wypowiedzieli się prawie wszyscy 
przybyli na zebrania sołeckie mieszkańcy. Jedynie kilka osób miało inne 
zdanie w tym temacie. Konieczne jest podanie procentowo ilości osób, któ-
re na zebraniach wiejskich były przeciwne wiatrakom. Wynosi ona grubo 
ponad 95% (dokładnie wiedzą to uczestnicy zebrań wiejskich).  

Wiemy wszyscy, że na zebrania wiejskie przychodzą zainteresowani re-
prezentanci całych rodzin, sąsiadów, itd. Nigdy nie przychodzą wszyscy 
mieszkańcy sołectwa. Należy więc uznać, że osoby obecne na zebraniach  
reprezentują całe sołectwo. Dotyczy to takich miejscowości jak, Jaśkowice, 
Kopienica, Księży Las, Łubie, Łubki, Świętoszowice i Czekanów. Razem 
z Wieszową stanowią one 1/3 Gminy. Jako ciekawostkę należy przytoczyć 
kuriozalną sytuację z zebrania wiejskiego w Wieszowie. Zaraz na początku, 
w obecności prawie 200 osób, Wójt Gminy poinformował mieszkańców, że 
wiatraków nie będzie. Pod sam koniec tegoż samego zebrania (gdy większa 
ilość osób już wyszła) Wójt poinformował, że wiatraki i tak będą! Pytanie 
nasuwa się samo – czy to manipulacja, czy może zwykła pogarda wobec 
mieszkańców?

Kolejną kwestią, którą należy wyjaśnić, to kwota podatku, jaka wpłynie 
do budżetu gminy z tytułu powstania farm wiatrowych. Wielokrotnie już 
to wyliczano, ale przypomnijmy raz jeszcze. Zakładając, że wiatrak (be-
tonowe fundamenty + maszt) posadowiony na stałe w fundamencie byłby 
warty nawet 1 000 000 (jeden milion) zł, to 2% wartości budowli przyniesie 
20 000 zł dochodu rocznie. Wyliczona przez Wójta kwota wpływu podat-
ków w wysokości 2 mln zł wymagałaby posadowienia 100 wiatraków! Po-
wierzchnia naszej gminy wynosi 141 km². Można sobie łatwo wyobrazić, 
że 100 wiatraków na takiej powierzchni to ilość ogromna!

Również strefa wyłączona z produkcji rolnej byłaby znacznie większa, 
niż podano w poprzednim numerze Wieści, gdyż na nią składają się nie 
tylko same fundamenty, ale również linie energetyczne, drogi dojazdowe, 
stacje transformatorowe itp. Natomiast należy zwrócić szczególna uwagę 
na obszar wyłączony z możliwość zabudowy.  Przy 650 m strefie ochronnej 

wyniesie on 1 326 650 m² (132ha) dla jednego wiatraka, a w konsekwen-
cji spowoduje istotne zablokowanie rozwoju naszej Gminy przez Wójta na 
najbliższe kilkadziesiąt lat.

Odnośnie strefy logistycznej, można zapytać krótko, że skoro była ona 
wprowadzona już do Studium, to jakie i po co wprowadzane są zmiany? 
Mieszkańcy podali swoje konstruktywne propozycje, więc dlaczego ich nie 
uwzględnić?

Cena wody i ścieków osiągnęła już stan powodziowy i na płacenie więcej 
mieszkańców zwyczajnie już nie stać. Gmina posiada ujęcia wody również 
w Miedarach (ogromny zbiornik podziemny GZPW 330 z wodami triaso-
wymi) oraz Łubiu Dolnym. Nasuwa się myśl, że nie ma nic łatwiejszego, 
jak tylko je rozsądnie eksploatować i dostarczyć do kranów mieszkańców. 
Natomiast odnośnie działań w sprawie ujęcia w Zbrosławicach, należy po 
prostu je oczyścić i przywrócić do stanu, który zagwarantuje jakość zgodną 
z normami. Od początku kadencji minęło już 1,5 roku i kompletnie nic nie 
zrobiono w tym temacie. Wójt jedynie prowadzi rozmowy z ościennym 
przedsiębiorstwami zajmującymi się dostarczaniem wody, miedzy innymi 
GPW Dystrybucja czy Veolia Tarnowskie Góry. Panie Wójcie, czy to po-
czątek prywatyzacji naszej wody???

Co do wspomnianych „osobistych wycieczek do Radnego Jankowskie-
go” należałoby zadać pytanie, że skoro szuka się oszczędności w budżecie 
to może by poszukać ich również w Oświacie? Może byłaby potrzebna 
analiza sieci szkół? Może dzieci z „Piaskowni” w Przezchlebiu należało-
by dowozić do szkoły (zimą i latem chodzą piechotą)? Może protokoły  
z sesji powinni czytać wszyscy mieszkańcy, a potem wyciągnąć wnioski? 
I nie wspominamy tutaj jedynie o sesji, która się odbyła, ale była wadli-
wie zwołana i oficjalnie jej nie było, bo byłaby kompromitacją całej Rady 
Gminy i Urzędników. Lub też o wywiadzie, którego udzielił Wójt Gminy 
„Wieściom z Gminy” w roku 2001, kiedy to informował o swoim wyższym 
wykształceniu. Albo o tym, jak sołtys Jankowski czytał list nieszczęsnej 
kobiety chorej na nowotwór, w którym wytykała nieprawidłowości w Gmi-
nie (sex afera).

Stowarzyszenie „Zielona Gmina Zbrosławice” nie powstałoby, gdyby nie 
było zagrożenia co do kierunków rozwoju gminy. Grupa inicjatorów refe-
rendum nie zebrałaby prawie 2000 podpisów, gdyby tylko kilka osób było 
przeciwnych. 

Panie Wójcie był czas by się wycofać z nierozważnych pomysłów, ale on 
już minął. Zamiast dialogu, którego Pan nie chciał będzie referendum.

Piotr Jankowski - Radny
Marek Szczerek - Prezes Stowarzyszenia „Zielona Gmina Zbrosławice”

Dlaczego referendum?
30 września odbędzie się referendum w sprawie odwołania wójta przed 

upływem kadencji. Grupa inicjatywna zebrała 1711 podpisów, z czego 
1336 spełniło kryteria. Wymagana liczba wynosiła 1272 podpisy. 

W uzasadnieniu konieczności przeprowadzenia referendum padają czte-
ry zarzuty, odniosę się do każdego z nich:
Zarzut 1. Brak umiejętności kierowania i podejmowania decyzji oraz lek-
ceważenie opinii i stanowiska mieszkańców.

Podejmuję decyzje, nieraz trudne, mając na uwadze przede 
wszystkim rozwój Gminy Zbrosławice w bliższej oraz dalszej przy-
szłości i dobro większości (!) mieszkańców. Większości, bo wszyst-
kich jedną decyzją zadowolić się nie da. Nie lekceważę mieszkań-
ców, wręcz przeciwnie, polityka jest przejrzysta, nie ma równych  
i równiejszych.
Zarzut 2. Marnotrawstwo środków publicznych na opracowywanie stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Zbrosławice, które jest sprzeczne ze strategią rozwoju gminy (budownic-
two mieszkaniowe niskiej intensywności) i nie jest akceptowane przez zde-
cydowaną większość mieszkańców:
- Łubek, Łubia, Kopienicy, Jaśkowic, Księżego Lasu i Wieszowy - farmy 
   wiatrowe,
- Świętoszowic i Czekanowa - działalność uciążliwa.

Mimo, iż obowiązujące studium (XVIII/312/04) uchwalono 
28.10.2004 roku,  już 22.10.2008 roku Rada Gminy podjęła uchwa-
łę o jego zmianie, a 5.02.2010 roku wójt Paweł Kowolik podpisał 

umowę z urbanistą na jego wykonanie za kwotę  65.514 zł i umowę 
otrzymałem niejako w spadku. 

Przeciwnych farmom wiatrowym było 187 osób. W pobliżu węzła 
autostradowego planuje się działalność nieuciążliwą (!), przeciwko 
niej protestowały 163 osoby. Łącznie 350. Nie jest to zdecydowana 
większość!
Zarzut 3. Nieuzasadnione znaczne podwyżki cen wody i ścieków oraz po-
datków i opłat lokalnych, które powodują zubożenie mieszkańców.

Cenę wody ustala zakład, który ją dostarcza, składa wniosek  
o zatwierdzenie taryfy, matematycznie sprawdza obliczenia wójt,  
a Rada Gminy albo akceptuje, albo nie. Jeśli nie zaakceptuje, to  
i tak cena obowiązuje tyle, że po 70 dniach od daty złożenia wnio-
sku. Uchwałę o podatkach ostatecznie podejmuje Rada Gminy, nie 
wójt.
Zarzut 4. Zła polityka kadrowa w Urzędzie Gminy i jednostkach podle-
głych, przejawiająca się zatrudnianiem osób o nagannej postawie etycz-
no-moralnej i z poza terenu gminy (oryginalna pisownia zarzutów grupy 
inicjatywnej).

Zatrudnienie w urzędzie odbywa się na podstawie konkursu. Nie 
stosuję nepotyzmu, ani kryterium zamieszkiwania na terenie gmi-
ny (ustawa wręcz tego nie dopuszcza). Aktualnie stawiam wyłącz-
nie na kompetencje, bo to dla mieszkańców jest najważniejsze.

Wiesław Olszewski
Wójt Gminy Zbrosławice
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MIĘDZYNARODOWO
ciąg dalszy ze str. 1

Przewodnim hasłem spotkania był Europej-
ski Rok Wolontariatu. Ze względu na to, iż od  
2007 r. co roku naszej gminie udaje się pozyskać 
dofinansowanie na spotkania na tle międzynaro-
dowym, staramy się dopasowywać program do 
wytycznych, a tym samym sprawić, że współpraca 
nie opiera się tylko i wyłącznie na zabawie. W za-
leżności od tematu przygotowywane są prelekcje, 
odbywają się dyskusje, warsztaty. Młodzież z gmin 

Prelekcja na temat wolontariatu
partnerskich podczas Międzynarodowego Tygodnia 
Młodzieży przygotowała kilka prezentacji multi-
medialnych, m.in. na temat: wolontariatu, metod 
walki z ubóstwem, czy rozwiązywania problemów 
społecznych, współpracy kulturalnej i współpracy 
młodzieży w organizacjach pozarządowych. Wyni-
ki prac przedstawiono delegacjom z gmin partner-
skich, rodzinom goszczącym, wszystkim zebranym 
podczas wieczoru partnerskiego, bogatego również 
w przemowy władz z zagranicy. 

W temacie wolontariatu odbyła się także prelek-

cja, którą przygotowała Aleksandra Cappilleri – 
pełnomocnik do spraw uzależnień oraz Aleksandra 
Jabłońska - wolontariuszka z Fundacji Integro (fot. 
po lewej). 

Strażacy z Brackenheim i Gminy Zbrosławice

wyposażeniem dla OSP Łubie. 
W ramach rozrywki, a jednocześnie lepszego 

poznania naszej kultury i obyczajów, zagraniczni 
przyjaciele uczestniczyli w obchodach Jadwiga-
festu. Podczas korowodu mieli okazję zobaczenia 
trzech miejscowości – Ziemięcic, Przezchlebia  
i Świętoszowic. Natomiast podczas festynu, przy 
dźwiękach naszych folklorystycznych zespołów 
muzycznych, zasmakowali typowo śląskiej kuchni 
regionalnej.

Współpraca międzynarodowa odbywa się na wie-
lu płaszczyznach. Intensywnie rozwija się współ-
działanie pomiędzy Ochotniczymi Strażami Pożar-
nymi z naszych gmin. Już po raz czwarty niemieccy 
strażacy zrobili nam niespodziankę, przekazując 
za symboliczne 1€ samochód pożarniczy z pełnym 

Symboliczne przekazanie kluczyków do samo-
chodu pożarniczego dla OSP Łubie

Dzięki obecności Stelli Biondi – wizytatorki  
z Komisji Europejskiej dowiedzieliśmy się więcej 
na temat dofinansowań. Uzyskaliśmy także infor-
macje odnośnie przyszłych projektów, które dzia-
łania należałoby kontynuować, a które rozszerzyć, 
aby współpraca międzynarodowa rozwijała się na 
szerszych niż dotychczas płaszczyznach.

Joanna Skandy

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II
Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyjęły w swoich domach gości z zagranicznych gmin partnerskich, zarówno tym, 
których drzwi od lat „stoją otworem”, jak i tym, którzy po raz pierwszy uchylili je dla naszych przyjaciół.                         Wójt Gminy Zbrosławice          

Zbrosławice  s ię  bawią
Zapowiadało się kiepsko. Pochmurny, deszczowy  

i jakby na złość niewakacyjny wtorkowy poranek  
przyprawiał organizatorów tegorocznego festynu 
odpustowego w Zbrosławicach o drżenie serca. Na 
szczęście wszystko skończyło się dobrze. Zapał 
do pracy, gorące serca i pragnienie dobrej zaba-
wy szybko rozwiały czarne chmury znad łąki przy 
Urzędzie Gminy. 

Pierwszego dnia (14.08.) zbrosławicka społeczność 
bawiła się przy muzyce zespołu Exel , znanego z niejed-
nej tego typu imprezy. Tańce trwałyby pewnie do rana, 
ale sił musiało przecież wystarczyć  na dzień kolejny, 
bogatszy o występy artystyczne. W myśl powiedzenia: 

Karchowickie  dożynki 
1 września w Karchowicach odbyły się Dożynki Sołeckie. Uroczystości rozpoczęły się oko-

licznościową Mszą Świętą w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Dzięki temu licznie 
zebrani mieszkańcy mieli możliwość podziękować Bogu za tegoroczne zebrane plony. Rolnicy, 
ogrodnicy i działkowcy z Karchowic po raz pierwszy mieli okazję uczestniczyć w Festynie 
Dożynkowym, który odbył się na placu przy kościele. Szczęśliwie dopisała i pogoda i liczna 
obecność mieszkańców. Liczne atrakcje i dobre jedzenie sprzyjało zabawie przy muzyce do 
późnych godzin nocnych.

Rada Sołecka składa serdeczne podziękowania dla: pani Heleny Szymkiewicz – firma „He-
lion”, pani Cecyli Haiter, pana Piotra Goj, państwu Karinie i Remigiuszowi Lis, wszystkim 
paniom, które ofiarowały smaczne domowe wypieki oraz mieszkańcom sołectwa, którzy ofiaro-
wali swoją pomoc przy organizacji tegorocznych dożynek.                PP

Dzieci szalały na dmuchanych zamkach i malowa-
ły sobie twarze, dla odważniejszych do dyspozycji 
były samochodziki i karuzele, a niejeden amant 
mógł ukochanej ustrzelić… lizaka. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich 
sponsorów. A byli nimi: Franciszek Sosada, Biuro 
Podróży „Rzemyk Travel”, Mirosław Porębski – 
KABE, Aleksander Chmielek, Urząd Gminy Zb-ce, 
Ogrody Ptakowice, Ferma Kóz Stanisława i Czesław 
Stryjakiewcz, Fryzjer Monika Gabryś, MC Opony, 
Bank Spółdzielczy Zb-ce, Aleksandra i Marcin Jońca, 
Restauracja „Stary Młyn”, Alojzy Podworski, Biuro 
Rachunkowe Maciej Szymik, Ryszard Buhenfeld, 
Izabela i Marek Kucias, Gospodarstwo Rolne Edyta  
i Krzysztof Front, Spółdzielnia Produkcyjna RSP, 
Fryzjer Gabriela Puchała, Avon, Pizzeria „Pod 
Drewnianym Bocianem”, Ogrody „Drama Zb-ce”, 
C.E. Future, Joanna Nycz, Stomatolog Karolina 
Kwietniewska – Walentek, Studio Urody M&M, 
Violetta i Zdzisław Sterna, Bogdan Mrachacz. 
Dziękujemy i polecamy się na przyszłość ;) 

Ponadto serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy pomagali i nie szczędzili zaangażowania, żeby 
wszystko się udało. Mamy nadzieję, że za rok bę-
dzie Was więcej! 

Rada Rodziców ZS Zb-ce i Rada Sołecka

„Cudze chwalicie, swego nie znacie!” blok artystycz-
ny promował zbrosławickie zespoły. Odpowiedni, za-
bawowy nastrój wprowadził, działający już wiele lat, 
chór DFK. Po nim na scenie pojawiała się młoda, ale 
prężnie funkcjonująca grupa artystyczna Niespasowani  
(www.niespasowani.pl) i popisujące się tanecznymi 
umiejętnościami Ramona Nowak i Ola Cieślik. Trze-
ba przyznać, że zainteresowanie było ogromne, a licz-
ba uczestników wspólnego biesiadowania wzrastała  
z każdą minutą. Przed właściwą zabawą taneczną wy-
stąpił jeszcze Mariusz Kalaga – gwiazda Radia Piekary 
i TVS, a od około godziny 20 parkiet należał już tylko  
i wyłącznie do żądnych tańca mieszkańców Zbrosła-
wic (i nie tylko). A przygrywał nam zespół Reme-
dium. 

W tym roku festyn obfitował w moc atrakcji. 



5 Wieść z Gminy nr 6-7 (121-122) 2012

Młodzież miała też okazję zapoznać się z atrakcjami naszego regionu, 
zwiedzając zabytki Tarnowskich Gór, w tym Sztolnię Czarnego Pstrąga, 
czy wypoczywając w Parku Wodnym. Dla uczestników projektu zorganizo-
wano też wycieczkę do Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.
Czas wolny wypełniony był spacerami po okolicy, muzykowaniem przy 
ognisku, konkursami i quizami na temat Unii Europejskiej. Nie zabrakło 
też sportowych rywalizacji. Szczególnym powodzeniem cieszyły się roz-
grywane codziennie turnieje piłki siatkowej i nożnej. Był też czas na wspól-
ne zabawy, śpiewy i tańce – znikały wówczas wszelkie bariery wynikające 

z kulturowej odmienności. 
Pod koniec pobytu zagraniczni goście wzięli udział w Jadwigafeście. Był 

przejazd w barwnym korowodzie, degustacja śląskich potraw i wspólna za-
bawa. Owocem Międzynarodowego Tygodnia Młodzieży były nowe przy-
jaźnie, doświadczenia, przełamanie barier językowych i kulturowych.

Organizację Międzynarodowego Tygodnia Młodzieży w Gminie Zbrosła-
wice umożliwiło dofinansowanie z Komisji Europejskiej Programu: „Euro-
pe for Citizens”.                   Joanna Sleziak

INTERNATIONAL  YOUTH  WEEK - Międzynarodowy Tydzień Młodzieży  ciąg dalszy ze str. 1

Wycieczka do Sztolni Czarnego Pstrąga Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

Szaleństwa w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach Rozgrywki sportowe - królowała siatkówka

Wspólne warsztaty i przygotowanie prezentacji multimedialnych Prezentacja podczas wieczoru partnerskiego

Przyjaźń nie zna granic Pożegnanie na lotnisku



6 Wieść z Gminy nr 6-7 (121-122) 2012

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPRAWKI 
SZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM  2012/2013
Szanowni Państwo!
W roku szkolnym 2012/2013 dofinansowanie zakupu podręczników 
przysługuje:

uczniom rozpoczynającym naukę w klasach • I - IV SP oraz I klasie 
LO i pochodzącym z rodzin, w których dochód na 1 członka nie 
przekracza „kryterium dochodowego: 351 zł miesięcznie (456 zł 
miesięcznie od 1.10.2012 r.)”; w przypadku uczniów klasy I SP 
dochód na 1 członka nie przekracza 504 zł miesięcznie (539 zł 
miesięcznie od 1.11.2012r.).
uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem • 
umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, zwanymi dalej „uczniami 
niepełnosprawnymi”, rozpoczynającym naukę w klasach I - VI SP, 
w klasach I-III Gimnazjum oraz w klasach  I-III LO.

O dofinansowanie zakupu podręczników mogą się ubiegać również:
uczniowie rozpoczynający naukę w klasach • II - IV SP oraz  I klasie 
LO pochodzący z rodzin, w których dochód na 1 członka rodziny 
przekracza kryterium dochodowe w przypadku gdy w rodzinie 
występuje szczególna sytuacja życiowa (zgodnie z  art. 7 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).        

Wnioski o wyprawkę szkolną składa się w szkole do  
7 września 2012 r. 

UWAGA (termin składania wniosków dotyczących uczniów klas I 
szkoły podstawowej, ze względu na zmiany w przepisach dotyczących 
kryterium dochodowego, został wydłużony do dnia 5 listopada 2012 r.)  

Wnioski są dostępne w sekretariacie każdej szkoły oraz na stronie 
internetowej: http://bip.zbroslawice.pl/ -> Gminny Zespół Obsługi 
Placówek Oświatowych, w zakładce: Ogłoszenia i komunikaty. 
Do wniosku należy dołączyć: 

zaświadczenie o wysokości dochodów• , w przypadku uczniów 
pochodzących z rodzin, gdzie dochód na 1 członka rodziny nie 
przekracza kryterium dochodowego,

zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów:
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy • 
społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego - gdy  rodzina 
korzysta z tych świadczeń, 
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie • 
zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego - gdy  
rodzina korzysta z tych świadczeń (dotyczy uczniów klasy I SP), 
uzasadnienie•  w przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie 
dochód na 1 członka rodziny przekracza kryterium dochodowe,
kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego•  wydanego 
przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną  
w przypadku ucznia niepełnosprawnego.

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie:
do 180 zł - dla uczniów klas I-III SP,
do 180 zł - dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III SP,
do 210 zł - dla uczniów z klas IV SP,
do 210 zł - dla uczniów niepełnosprawnych z klas IV-VI SP,
do 325 zł - dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjum,
do 352 zł - dla uczniów klas I LO,
do 352 zł - dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III LO.

W celu otrzymania dofinansowania rodzic (opiekun prawny) musi 
przedłożyć dowód zakupu podręczników (faktura VAT wystawiona 
imiennie na rodzica (prawnego opiekuna) lub rachunek, do wysokości 
wartości pomocy.

Nie dotyczy to rodziców, którzy zamawiali podręczniki w szkole.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
Masz w sobie chęć pomagania innym? Lubisz pracę z ludźmi, a nie-

sienie pomocy sprawia Ci radość? Zostań wolontariuszem w świetli-
cy o profilu opiekuńczo-wychowawczym w Ptakowicach, Wieszowie 
i Miedarach.

Praca z dziećmi i młodzieżą, da ci szansę sprawdzenia się w działaniu, 
zdobędziesz nowe doświadczenia i przyjaciół. A przede wszystkim po-
możesz.

Nasze dzieci w świetlicach są różne – niektórym wystarczy pomoc  
w odrobieniu lekcji i wspólna zabawa, inne potrzebują po prostu ciepła, 
dobrego słowa zrozumienia, szacunku i akceptacji. Ale wszystkie bez 
wyjątku są kochane i zasługują na naszą uwagę. Podziel się z nimi swoim 
wolnym czasem, radością i pomysłami. 

Z każdym wolontariuszem zawrzemy porozumienie o wykonywa-
nie świadczeń wolontarystycznych.

Informacje pod nr tel. 609 788 641 

KOMISARIAT POLICJI W ZBROSŁAWICACH
3 września br. odbyło się uroczyste otwarcie 4 komisariatów policji, któ-

re do niedawna były tylko posterunkami. Z dniem 1 września Komendant 
Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Andrzej Wystalski 
utworzył Komisariaty Policji 
w: Zbrosławicach, Tworogu, 
Pyrzowicach oraz Kaletach.

W komisariatach służbę peł-
nić będzie 15 policjantów. Naj-
więcej funkcjonariuszy znajdzie 
się w pionie prewencji - 11. 
Pion kryminalny zasili 4 poli-
cjantów. Do głównych działań 
funkcjonariuszy pełniących tam 
służbę należy przede wszyst-
kim: realizowanie zadań służby 
prewencyjnej policji, wykony-
wanie czynności dochodzenio-
wo - śledczych w celu ścigania 
sprawców przestępstw i wykro-
czeń oraz realizowanie zadań 
administracyjno – porządko-
wych. 

Komendantem Komisariatu 
Policji w Zbrosławicach zo-
stał asp. sztab. Roman Plaminiak,  dotychczasowy kierownik Posterunku 
Policji w Zbrosławicach. 

info: www.tarnowskie-gor.slaska.policja.gov.pl 
oraz KP Zbrosławice

fot. Rafał Biczysko

PASZPORTY DLA DZIECI WAŻNE DŁUŻEJ
Od 11 sierpnia br. paszporty wydawane dla dzieci poniżej 5 roku życia 
będą ważne przez 5 lat. Dotychczas wszystkim dzieciom do 5 roku życia 
wydawane były paszporty tymczasowe z rocznym terminem ważności. 
Wprowadzając zmiany wzięto pod uwagę sugestie rodziców, którzy do 
tej pory co roku musieli wyrabiać nowe paszporty dla swoich dzieci.

info: www.powiat.tarnogorski.pl

PODZIĘKOWANIA
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich członków 
OSP w Wieszowie, a także mieszkańcom Jaśkowic, którzy uczestniczyli 
w akcji ratowania budynku mieszkalnego w dniach 3 i 26 lipca br.
Dziękujemy także naszemu księdzu proboszczowi za zainteresowanie 
i duchowe wsparcie oraz Pani Wójt, Katarzynie Sosadzie, za duże 
zaangażowanie i udzieloną pomoc.
Dzięki Waszej pomocy udało nam się zminimalizować straty, wywołane 
burzą i zalaniem budynku. 

Podziękowania składają rodzina Górskich i Kolankowskich
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KASA URZĘDU GMINY
W związku ze zmianą godzin otwarcia Urzędu 
Gminy Zbrosławice, kasa urzędu od 3 paździer-
nika br. będzie  czynna w nastepujących godzi-
nach:

poniedziałek 7:30 - 14:00
wtorek 7:30 - 14: 00

środa 7:30 - 15:00 oraz 16:00 - 16.30
czwartek 7:30 - 14:00

piątek 7:30 - 12:00

PRZEDWOJENNA GMINA
Urząd Gminy Zbrosławice zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o udostępnienie 

starych pocztówek, fotografii, rycin, planów i dokumentów, dotyczących poszczególnych 
miejscowości, wchodzących w skład Gminy Zbrosławice. Materiały te zostaną wykorzystane  
w publikacji albumowej z dawnym wizerunkiem naszej gminy. 

Interesują nas zarówno zdjęcia czy pocztówki prezentujące budowle i widoki, jak i zdjęcia 
prywatne - rodzinne, fotografie grupowe, zdjęcia z ciekawszych wydarzeń, np. religijnych 
czy sportowych. Poszukujemy również dokumentów, na których widniałyby pieczęcie gmin-
ne, poszczególnych sołectw naszej gminy. Cenne są także inne materiały pisane, tak prywat-
ne, jak i urzędowe (np. prywatna korespondencja, dzienniki, zapiski rodzinne, akty własności 
itp.). Materiały te powinny pochodzić z okresu przed 1945 rokiem.

Przekazane zdjęcia i dokumenty zostaną zeskanowane i zwrócone właścicielom. W książ-
ce zostanie odnotowane, do kogo materiał należy. Prosimy, jeśli to możliwe, o opisanie, co 
przedstawiają fotografie.

Osoby zainteresowane udostępnieniem materiałów prosimy o kontakt pod numerem telefo-
nu: 32/233 77 89 (Anna Połońska).

Serdecznie dziękujemy tym osobom, które już zgłosiły posiadanie ww. materiałów. Pań-
stwa zbiory wydają się bardzo interesujące i na pewno będziemy się z Państwem kontakto-

wać z prośbą o ich udostępnienie. 

„Śląskie na 5” 
Wojewoda śląski zaprasza do zgłaszania kandyda-

tur w kolejnej, czwartej już edycji konkursu „Śląskie 
na 5”. W obchodzonym obecnie Europejskim Roku 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Mię-
dzypokoleniowej uhonorowane zostaną instytucje, 
osoby oraz firmy z województwa śląskiego, których 
osiągnięcia znacząco przyczyniają się do promocji 
aktywności osób starszych oraz do budowania wię-
zów między pokoleniami. Kandydatury można zgła-
szać za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej  
www.slaskiena5.pl do 28 września br. 

Tegoroczni laureaci otrzymają nagrody w pięciu 
kategoriach: osobowość, produkt, wolontariat, edu-
kacja, gospodarka. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
do końca listopada 2012 roku. 

Udział w konkursie jest bezpłatny, a nagrody mają 
charakter honorowy i nie wiążą się z żadną gratyfi-
kacją finansową. Laureaci konkursu otrzymają z rąk 
wojewody śląskiego statuetkę „Śląskie na 5”. 

Pierwsza edycja nagrody wojewody śląskiego zor-
ganizowana została w 2009 roku w V rocznicę polskie-
go członkostwa w Unii Europejskiej. Celem Konkursu 
było uhonorowanie instytucji oraz osób działających 
w województwie śląskim, które znacząco przyczyni-
ły się do jak najlepszego wykorzystania pięcioletniej 
obecności Polski w Unii Europejskiej. Druga edycja 
konkursu inspirowana była ustanowieniem roku 2010 
Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wyklu-
czeniem Społecznym w Unii Europejskiej. Celem 
trzeciej edycji konkursu było uhonorowanie instytu-
cji oraz osób działających w województwie śląskim, 
których osiągnięcia znacząco przyczyniły się do pro-
mocji regionu, jego dorobku gospodarczego, nauko-
wego i kulturalnego w Unii Europejskiej w związku  
z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej. 

info: www.slaskiena5.pl

Coaching i pula rozwojowa dla najbardziej aktywnych
Do 3 tys. złotych może otrzymać każda organizacja pozarządowa z województwa śląskiego  
i świętokrzyskiego. Inkubatory Trzeciego Sektora zapraszają chętne organizacje do przy-
syłania wniosków o objęcie coachingiem i pulą rozwojową.

Co oferujemy?
Po pierwsze, każda organizacja otrzyma wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna, z któ-
rym wypracuje plan rozwoju, czyli zaplanuje kolejne działania, najważniejsze dla organizacji  
z punktu widzenia jej potrzeb. 
Po drugie, coach pomoże podjąć decyzję o przeznaczeniu puli rozwojowej, a więc wspomnia-
nej kwoty 3 tys. zł na cel związany z rozwojem organizacji. Współpraca z coachem będzie po-
legała na cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami organizacji. Coach będzie monitorował 
bieżące działania organizacji, udzielał wskazówek i podpowiedzi, a także pomoże nawiązać 
współpracę z innymi organizacjami poprzez cykl spotkań sieciujących.
Dla kogo?
Wniosek o objęcie coachingiem może złożyć każda organizacja posiadająca osobowość 
prawną (np. stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, ochotnicze 
straże pożarne itd.), jednakże pierwszeństwo udziału będą miały organizacje z terenów wiej-
skich, a także takie, które dotychczas nie korzystały z podobnych form wsparcia. Zapraszamy 
organizacje z województwa śląskiego i świętokrzyskiego.
Jak się zgłosić?

Wypełnić formularz zgłoszeniowy.1. 
Wysłać formularz na adres mailowy coacha.2. 
Złożyć wydrukowany wniosek z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania or-3. 
ganizacji w siedzibie właściwego Inkubatora (adres poniżej).

Wnioski przyjmowane są do dn. 12 października 2012 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z biurem projektu:
Katarzyna Weideman – Katarzyna.weideman@cris.org.pl, tel.: 32 739 55 12 wew. 105
Janusz Piechoczek – Janusz.piechoczek@cris.org.pl, tel.: 32 739 55 12 wew. 107
lub z coachem Kazimierzem Słobodzianem – swpagape@go2.pl, tel.: 34 362 78 66 (powiat 
częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, tarnogórski, będziński, zawierciański, Czę-
stochowa, Bytom, Piekary Śląskie, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec).
Adres: Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE
Al. Wolności 44, 42-217 Częstochowa, tel.: 34 362 78 66

Opisane działania są realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzy-
skie”. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecz-
nych CRIS, Miastem Gliwice oraz Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet, a współfinanso-
wany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy do współpracy!

Projekt „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pani Łucji Nicz, z okazji 
70 rocznicy urodzin, gorące życzenia 
spełnienia wszystkich marzeń, 
dużo zdrowia, uśmiechu, szczęścia 
i radości składają 
Rada Sołecka z sołtysem Świętoszowic

80 urodziny obchodzi 
pan Ignacy Szeląg. 

Życzenia wszelkiej pomyślności, 
miłości najbliższych 
oraz wielu lat życia 

składają sołtys, Rada Sołecka 
i mieszkańcy Ziemięcic
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Tego lata w Tarnalelesz...
17 sierpnia rano wyjechaliśmy z zespołem, 

kilkoma osobami ze stowarzyszenia oraz wła-
dzami gminy do węgierskiego Tarnalelesz. Za-
przyjaźniona miejscowość przywitała nas pięk-
ną, upalną pogodą, a gospodarze, z wójtem Belą  
Kovacs na czele, tradycyjnie chlebem i solą. 
Wieczorem odbył się wieczór partnerski, w cza-
sie którego goście ze wszystkich zaproszonych 
gmin mogli skosztować pysznego tortu z flagą 
EU oraz herbem gminy gospodarzy. W sobotę 
uroczystości rozpoczęły sie mszą św. Następnie 
odbyły się pokazy jazdy oraz akrobacji konnej  
w wykonaniu miejscowych jeźdźców. Po po-
łudniu rozpoczął się okolicznościowy festyn,  
w czasie którego mieliśmy zaszczyt wystąpić. 
Podczas trwania festynu można było spróbować 
potraw kuchni węgierskiej, serwowanych na 
licznych straganach. Wieczór zakończyła zaba-
wa taneczna. 

W niedzielę pojechaliśmy na wycieczkę do 
Egeru. Tam, wraz z przewodnikiem, zwiedzali-
śmy stare miasto i zamek. Następnym punktem 
programu było odwiedzenie słynnych winnic, 
połączone z degustacją. Dzień zakończył się 
wspólną kolacją z naszymi zagranicznymi przy-
jaciółmi. W poniedziałkowy poranek przyszedł 
czas na pożegnanie. Po wspólnym tańcu była 
pamiątkowa fotografia i nadszedł czas powrotu 
do domu. 

Serdecznie dziękujemy naszym węgierskim 
przyjaciołom za wspólnie spędzony czas. 

Bogusław Mansfeld
ZPiT Miedarzanie

Bryczką 
po Ziemięcicach
W niedzielę 26 sierpnia dzięki uprzej-

mości sołtysa Alojzego Szyguły oraz 
Zygmunta Poloczka, posiadacza bryczki 
i wspaniałego konia o imieniu „Rubik”, 
14 najstarszych mieszkanek Ziemięcic 
miało okazję zwiedzić okolice całego so-
łectwa „bryczkową przejażdżką”. Ta nie-
codzienna, a zarazem atrakcyjna podróż trwała ponad godzinę. 

Po niej wszystkie panie seniorki udały 
się do miejscowej świetlicy gdzie czekała 
na nie smaczna kawa i pyszny jabłecznik. 
Przy wspólnym stole szanowne panie mia-
ły wiele do opowiadania na różne tematy. 
Wszystkie zadowolone, z uśmiechem na 
twarzy, zostały również odwiezione pod 
swoje domostwa bryczką. 

Rada Sołecka Ziemięcice

Serdecznie dziękujemy Panu Zygmun-
towi Poloczkowi za umożliwienie prze-

jażdżki, która dostarczyła nam wspania-
łych wrażeń, mnóstwa radości i zabawy.      

Ziemięcickie Seniorki

Odnowiona świetlica
Świetlica w Jasionie, w której mieszkańcy, a szczególnie 

młodzież spędza wolny czas, została odnowiona. Ściany po-
mieszczenia mają żywszy kolor, całość cieszy oko i zachęca 
do uczestniczenia w zajęciach świetlicowych. Już w niedługim 
czasie planujemy większe zaangażowanie młodzieży i dzieci  
w różnego typu zajęcia wg zainteresowań. 

Dziękuję paniom za pomoc w odświeżeniu pomieszczeń.
Sołtys Jan Wysocki

Z okazji 101 rocznicy urodzin  
Pani Eugenii Poskart 
- wieloletniej mieszkanki Jasiony,  
obecnie zamieszkałej w Brynku, 
dużo zdrowia, spokoju, 
ciepła rodzinnego oraz pogody ducha,

życzy sołtys Jasiony 
Jan Wysocki z rodziną. 

Pani Urszula Klappauf kończy 80 lat, 
a Pani Maria Goldner obchodzi 75 urodziny.
Serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha,  
i spełnienia najskrytszych marzeń 
składają koleżanki i koledzy  
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
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BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW  
I DOMOWNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS 

Szkoła Języka Angielskiego i Niemieckiego Deutsch realizuje projekt 
dla rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS 

pt. „AGROTURYSTYKA TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.
Każdy rolnik bądź domownik rolnika (w myśl ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników) może wziąć udział w bezpłatnych kursach m.in.:
- j. niemiecki,
- j. angielski,

- agroturystyka, 
- gastronomia i hotelarstwo

- prawo jazdy kat. C/E 
- barman/kelner

Osoby zainteresowane ewentualnym udziałem w projekcie proszone są  
o kontakt z asystentem lidera projektu – Piotrem Bujara tel. 664 741 477 
lub 728 965 070.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że w związku z trudną sytuacją 
producentów rolnych, którzy w bieżącym roku ponieśli duże straty  
w uprawach rolnych, spowodowane ujemnymi skutkami przezimowa-
nia, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadził zmiany w Infor-
macji dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącej ogólnych 
zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjal-
nych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez 
suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki 
wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,  
w zakresie zasad szacowania szkód w uprawach ozimych, spowodowa-
nych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym ujemne skutki 
przezimowania.

W ww. „Informacji” zostały wprowadzone zmiany polegające na 
podwyższeniu z 40% do 50% poziomu utraty plonu danej uprawy  
w przypadku szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska at-
mosferyczne do dnia 20 maja danego roku, w tym ujemne skutki prze-
zimowania w uprawach ozimych, wymagających zaorania lub ponow-
nego obsiewu. 

LATO W ŚWIETLICACH
Lipiec był dla dzieci z naszej gminy miesiącem, w którym miały moż-

liwość skorzystania z oferty świetlic letnich na terenie: Kopienicy, Zbro-
sławic, Wieszowy, Kamieńca, Miedar, Ziemięcic, Przezchlebia i Ptakowic. 
Wychowawcy - nauczyciele szkół podstawowych, realizowali dla dzieci 
przez okres 2 tygodni programy profilaktyczne oraz z zakresu alternatyw-
nych form spędzania czasu wolnego. Czas ten stanowił dla dzieci namiast-
kę wakacji, osoby prowadzące zajęcia z zaangażowaniem postarały się, 
zapewnić im jak najwięcej atrakcji. Dzieci miały zapewnione wycieczki, 
konkursy, pogadanki oraz posiłki sfinansowane przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Po raz kolejny świetlice letnie o profilu opiekuńczo-wy-
chowawczym spełniły rolę profilaktyki uniwersalnej, przeciwdziałającej 
uzależnieniom, przemocy i innym patologiom społecznym. Z całego serca 
dziękujemy dzieciom i wychowawcom za realizację tej akcji. Z wyżej wy-
mieninej formy wsparcia skorzystało ponad 200 dzieci. 

Urząd Gminy Zbrosławice – Referat Społeczny otrzymał dofinansowanie 
projektu ,,Mam Alternatywę” realizowanego w ramach Programu Osłono-
wego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „WSPIERANIE JEDNO-
STEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYS-
TEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 
2012 r., w kwocie 56.500 zł.

W ramach programu ,,Mamy alternatywę” od 23.08.2012 są organizo-
wane i przeprowadzone spotkania edukacyjne, informacyjne, doradcze,  
terapeutyczne, artterapeutyczne z dziećmi i  młodzieżą, które mają na celu  
profilaktykę zjawiska przemocy i uzależnień. Rekrutacja została przepro-
wadzona w oparciu o uczestników świetlic letnich. Dzieci mają możliwość 
brania udziału w zajęciach świetlic całorocznych w Ptakowicach, Wieszo-
wie, Jasionie oraz od 3 września br. w Miedarach. Mamy nadzieję, że pro-
ponowane zajęcia będą stanowić dla dzieci alternatywę do ich często szare-
go, smutnego dnia codziennego.                   AC

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!! 
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są 

BEZPŁATNE
Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi oso-

bom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu  
w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych 
rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej 
na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. 

Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do 
„rejestru przedsiębiorców”, są w istocie ofertami handlowymi, o czym 
świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w od-
powiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która 
wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publiczno-
prawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. 

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia 
ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych 
w publicznych rejestrach CEIDG:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx 
czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja 
jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na 
stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospo-
darki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsię-
biorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Zespół CEIDG 
Ministerstwo Gospodarki

Komisja Rolnictwa zaprasza rolników 
Gminy Zbrosławice, chętnych do wzięcia udziału 
w spotkaniu na temat omówienia problemów wsi, 

na posiedzenie komisji, które odbędzie się 
w siedzibie CUP (ul. Oświęcimska 2a) 

23 października br. o godz. 18:00
Józef Skandy – przewodniczący Komisji Rolnictwa

WAKACJE SIĘ SKOŃCZYŁY
- WSPOMNIENIA POZOSTAŁY

Wzorem lat ubiegłych dzieci z Gminy Zbrosławice wyjechały na dwuty-
godniowe kolonie letnie. Kuratorium Oświaty w Katowicach przyznało 14 
miejsc na bezpłatne kolonie. Dzieci wypoczywały w nadmorskiej miejsco-
wości Łeba, gdzie czekało na nie wiele atrakcji. Dojazd na miejsce zbiórki 
(Katowice) oraz powrót z dworca kolejowego odbył się pod opieką pra-
cowników socjalnych i rodziców, dzięki udostępnieniu autobusu przez Fir-
mę Przewozową p. Telesfora Rzeczkowskiego. Dzieci wróciły zadowolone 
i wypoczęte, pełne wielu doświadczeń i pozytywnych wrażeń.

Za dotychczasową współpracę i pomoc osób włączających się w te 
akcje, serdecznie dziękujemy, w szczególności p. Telesforowi Rzecz-
kowskiemu. Gminny Ośrodek 

Pomocy 
Społecznej  

w Zbrosławicach

Wyjazd na kolonie
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Festyn w Wilkowicach
11-12 sierpnia w Sołectwie Wilkowice odbył się Festyn Sołecki, 

organizowany przez Sołtysa, Radę Sołecką i OSP Zbrosławice. 
W sobotę i niedzielę, mimo niepewnej pogody, odbyła się zabawa 

taneczna. Pierwszego dnia do zabawy zapraszał zespół „Blue Boys”,  
a drugiego „Insomnia”. 

Oprócz zabawy w niedzielę przewidziano inne atrakcje: pokaz rodeo, 
dla dzieci blok zabaw z animatorami, publiczność swymi żartami 
rozbawiał  kabarecista Wili, a główną atrakcją był pokaz ratownictwa 
drogowego, przeprowadzony przez OSP Czekanów, we współpracy  
z OSP Zbrosławice - przeprowadzono symulację wypadku drogowego,  

a następnie strażacy prezentowali techniki udzielania pierwszej pomocy  
z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu do cięcia samochodów.  
Działania strażaków na bieżąco wyjaśniał Komendant Gminny OSP druh 
Joachim Pieczka. Samochody do pokazu nieodpłatnie przekazało PHU 
OLMET z Tarnowskich Gór.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji naszego festynu, a w szczególności: sponsorom, paniom, 
które upiekły ciasto, obsłudze stoisk, paniom  i panom za przygotowanie 
sprzętu na boisku oraz OSP Zbrosławice i OSP Czekanów. Szczególne 
podziękowania należą się najmłodszym mieszkańcom Wilkowic, którzy 
z rodzicami pomagali przy wygrabieniu boiska przed festynem.

Sołtys Damian Nowara

Ekologiczne smaki w Gliwicach
Zapraszamy na XVII edycję Gliwickiego Kiermaszu Żywności Eko-

logicznej i Tradycyjnej – Natura, zdrowie, kultura w sobotę 29 września 
2012. Na kiermaszu, jak co roku, będzie można kupić różnorodne produkty 
ekologiczne prosto od rolników, dowiedzieć się więcej na temat korzyści  
z zakupów produktów wytworzonych w sposób zrównoważony, wziąć 
udział w warsztatach i zdegustować przygotowane z ekologicznych pro-
duktów potrawy. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Dla rodziców przygotowano warsztaty na temat prawidłowego odżywia-
nia dzieci. Najmłodszych na pewno zainteresują warsztaty kulinarne, na 
których będą mogli odkryć w sobie prawdziwego mistrza kuchni, a tro-
chę starsi dowiedzą się jak zadbać o dobrą kondycję swojego organizmu 
i zachować witalność w każdym wieku.  Pokazy sztuki kulinarnej ułatwią 
codzienne zmagania z obiadem, a dla tych, którym gotowanie sprawia 
przyjemność na pewno będą ciekawą inspiracją. Dobrego, ekologicznego 
smaku na pewno nie zabraknie.

Celem kiermaszu, oprócz sprzedaży produktów ekologicznych przez 
rolników, jest zwrócenie uwagi konsumentów na to w jaki sposób produ-
kowana jest żywność i jak sposób wytworzenia i przetworzenia jedzenia 
wpływa na zdrowie i kondycję, a także na otaczający nas świat. Impreza ma 
charakter non-profit, a organizator Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie  
w Gliwicach, co roku pozyskuje środki finansowe, aby ta przyjazna rolni-
kom i konsumentom impreza mogła się odbywać. 

Kiermasz na stałe wpisał się w kalendarz imprez, na które czekają kon-
sumenci z Gliwic oraz innych miast województwa śląskiego. Jest to jedna 
z większych imprez promujących rolnictwo ekologiczne i jego produkty  
w Polsce. 

Sobota, 29 września 2012 r. 
Hala Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej 

ul. Kaszubska 28 w godzinach 9-18. 
Wstęp na warsztaty i kiermasz jest bezpłatny. Liczba miejsc na warszta-

tach jest ograniczona, dlatego prosimy o zgłaszanie chęci udziału na adres: 
biuro@pkegliwice.pl lub telefonicznie – 32/231 85 91. Osoby, które zgło-
szą swój udział będą miały pierwszeństwo uczestnictwa w warsztatach.

Kiermasz został objęty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Starosty Powiatu 
Gliwickiego.

Kiermasz jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach III Sche-
matu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
Inwestująca w Obszary Wiejskie), Programu EuropeAid oraz Programu Regionu 
Morza Bałtyckiego 2007-2013.

Organizator:
Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach

Aleksandra Józewicz – koordynatorka kiermaszu
tel. 32/231 85 91, biuro@pkegliwice.pl, 

PROGRAM
9.00-18.00 

sprzedaż produktów ekologicznych i tradycyjnych, 
stoiska informacyjne dotyczące produktów ekologicznych, ziół i miodu

stoiska degustacyjne
warsztaty plastyczne dla najmłodszych

9.30 
Uroczyste otwarcie 

10.00 -11.30 
Dieta dojrzałego człowieka – zachowanie dobrej kondycji i leczenie wy-
branych schorzeń odpowiednio zbilansowaną dietą. Dieta dla Bałtyku.

11.30 - 12.15 
Pokaz sztuki kulinarnej bazującej na produktach ekologicznych. 

Odżywcze i smaczne śniadania.
12.30 -13.15 

Czy w XXI wieku grozi nam głód? Warsztaty połączone z dyskusją.
13.30 – 15.00 

Zdrowie na starcie – jak wspierać rozwój niemowlaka i małego dziecka 
odpowiednim odżywianiem. 

13.30 -14.15 
Akademia młodego kucharza – warsztaty edukacyjne dla dzieci połączo-

ne z przygotowaniem prostych posiłków
14.30 -16.00 

Pokaz sztuki kulinarnej bazującej na produktach ekologicznych – potra-
wy rozgrzewające i energetyzujące, znaczenie przypraw w kuchni.

15.45 -17.00 
Miody i produkty pszczele w zachowaniu witalności organizmu.

Państwu Krystynie i Rudolfowi Glagla, 
z okazji Złotych Godów, 
najserdeczniejsze życzenia spokoju, pomyślności 
i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia 
składają Rada Sołecka z sołtysem Świętoszowic

Państwo Jadwiga i Józef Wołoszyn 
spędzili ze sobą już 50 lat.
Z okazji Złotych Godów. 
serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha,  
i spełnienia najskrytszych marzeń 
składają
sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Ziemięcic

W dniu Twych urodzin, w dniu pełnym radości, 
życzymy Ci aby uśmiech na Twej twarzy gościł! 

Niech się spełni rychło każde Twe marzenie, 
a smutek i cierpienie idą w zapomnienie. 

Pani Adelajdzie Goczok, w 80 rocznicę urodzin 
wszystkiego najlepszego życzą 

koleżanki z Koła Emerytów i Rencistów w Wieszowie

Państwo Zuzanna i Adrian Korgel obchodzą Jubileusz  
25-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

Życzenia wszelkiej pomyślności   
i długich lat życia w zdrowiu i radości składają

sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Ziemięcic
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WIELOBÓJ SOŁECTW
Wędki w dłoń...

Zawody wędkarskie to kolejna rozegrana dys-
cyplina w ramach Wieloboju Sołectw 2012. Jak 
się okazuje - wędkarstwo cieszy się niebywałym 
zainteresowaniem. W zawodach wzięła udział re-
kordowa ilość drużyn, złożonych z mieszkańców 
17 sołectw. Pomimo niepogody uczestnicy wyka-
zywali niezwykły entuzjazm i chęć rywalizacji.

Zwyciężyła drużyna Wieszowy w składzie: 
Andrzej Pander i Ryszard Snurawa, z łączną 
wagą ryb: 4,88 kg. II miejsce zagwarantowała 
drużynie z Laryszowa łączna waga ryb: 2,89 
kg, uzyskana przez zespół w składzie: Robert 
Komorowski i Andrzej Wolniok. III miejsce 
i łączna waga ryb 2,24 kg to wynik osiągnięty 
przez drużynę z Karchowic w składzie Zygmunt 
Szulc i Marek Brajtkopf.

Gospodarzom - przedstawicielom lokalne-
go koła PZW serdecznie dziękujemy za pomoc  
w organizacji zawodów.         MP

Wieszowa Laryszów

Karchowice

Plaża w Wieszowie
Rozgrywki miały się odbywać w czerwcu, lecz 

piasek na naszej plaży był bardzo zimny, konku-
rencja została więc przesunięta na 1 września.  
W sobotni pochmurny poranek do Wieszowy 
przyjechały drużyny z 9 sołectw – 8 drużyn: Kar-
chowice, Laryszów, Przezchlebie, Świętoszowi-
ce, Wieszowa, Zbrosławice, Ziemięcice i łączo-
na drużyna sołectw Boniowice i Łubki. Turniej 

został rozegrany systemem brazylijskim, a nad 
przestrzeganiem zasad czuwali sędziowie: Grze-
gorz Sitek, Rafał Walisko i Grzegorz Sojczyński 
- serdecznie dziękuję!! 

Dziewczyny grały z dużym poświęceniem, po-
jedynki były wyrównane, a atmosfera w Wieszo-
wie serdeczna. Kibice, którzy przybyli na turniej, 
rewelacyjnie dopingowali swoje zawodniczki. 
Końcowe wyniki rozgrywek: I miejsce – Bonio-

wice i Łubki, II - Wieszowa, III - Karchowice  (na 
zdjęciach poniżej, wg kolejności), IV - Ziemięci-
ce, V – Laryszów, VI - Zbrosławice, VII – Świę-
toszowice, VIII - Przezchlebie. Wszystkim za-
wodniczkom oraz opiekunom dziękuję za udział.  
Duże podziękowania składam wszystkim, którzy 
pomogli zorganizować zawody. 

Serdecznie  zapraszam na kolejne rozgrywki  
w ramach Wieloboju!           KS

Sołectwo Skat Piłka Szachy Koszyk. Biegi Wędk. Siatkówka trójbój Suma

1 Laryszów 29 37 23 23 29 33 13 23 210

2 Wieszowa 27 29 21 27 21 35 19 27 206

3 Zbrosławice 21 27 25 25 23 25 11 25 182

4 Ziemięcice 13 31 27 15 17 15 15 19 152

5 Przezchlebie 15 33 19 21 19 17 7 13 144

6 Boniowice + 
Łubki 9 17 9 0 15 27 21 9 107

6 Jasiona + 
Księży Las 17 19 7 7 25 11 0 21 107

8 Karchowice 0 13 13 13 0 31 17 11 98

9 Świętoszowice 23 15 0 0 13 19 9 17 96

10 Szałsza 0 35 17 17 0 9 0 15 93

11 Miedary 31 8 0 19 0 29 0 0 87

12 Łubie 25 0 0 0 27 23 0 0 75

13 Kopienica 19 25 0 0 11 13 0 0 68

14 Czekanów 7 8 15 11 9 7 0 7 64

15 Ptakowice 0 21 0 0 0 21 0 0 42

16 Wilkowice 0 11 11 9 0 0 0 0 31

17 Kamieniec 0 23 0 0 0 0 0 0 23

Jaśkowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zawada 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKS „ISKRA” KAMIENIEC
Zeszły sezon drużyna „Iskry” zakończyła na trzecim 

miejscu w swojej grupie. Zabrakło jednego punktu, 
aby awansować do walki o III ligę. Ostatnie mecze ze-
spół rozgrywał bez dwóch podstawowych zawodniczek  
(A. Jarzombek i S. Tetfejer), które były kontuzjowane. 
Ubiegły sezon drużyna nie może zaliczyć do udanych, 
gdyż awans z grupy był celem minimum, stawianym na 
początku rozgrywek. Oprócz spotkań ligowych dziew-
częta uczestniczyły w okazjonalnych turniejach siatków-
ki. Skład zespołu w ostatnim sezonie: Anna Jarzombek, 
Beata Kaczor, Anna Janoszka, Sandra Tetfejer, Katarzy-
na Ziętek, Karolina Zawada, Magdalena Badaczewska, 
Patrycja Tomanek, Natalia Płaszczyca, Beata Badaczew-
ska, Agnieszka Jarzombek, Marta Mikosz, Iwona Sta-
rzec, Agnieszka Czernikarz.

W obecnym sezonie do zespołu dołączyły: Maja Nie-
dbał i Karolina Czaplinka, natomiast do trzecioligowego 
„Sokoła” Radzionków przeszły Anna Jarzombek i San-
dra Tetfejer. Drużyna wznowiła treningi w połowie sierp-
nia, zajęcia odbywają się również na „plażówce”, celem 
rozegrania jeszcze w tym sezonie paru turniejów.

Zarząd klubu oraz zespół „Iskry” składa podziękowania 
wszystkim kibicom za gorący doping w ubiegłym sezo-
nie i zaprasza na rozgrywki w sezonie obecnym.    GS

Punktacja Wieloboju Sołectw po 8 konkurencjach
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NOWY OBIEKT 
KS SALVEO 

DRAMA KAMIENIEC 
7 lipca KS Drama Kamieniec świętował otwarcie 
swojego nowego obiektu sportowego.

Klub chwalił się wspaniałą nową murawą z profe-
sjonalnymi bramkami oraz odremontowanym budynkiem klubowym.

Po części oficjalnej i uroczystym poświęceniu obiektu, odbył się mecz 
pokazowy dzieci oraz turniej oldbojów o puchar sponsora Klubu Drama 
Kamieniec – pana Michała Skupińskiego, prezesa centrum rehabilitacji Sa-
lveo. Turniejowi towarzyszyła miła i rodzinna atmosfera oraz wspaniały 
profesjonalny komentarz pana Tomasza Majki. Ostatecznie największy pu-
char trafił do drużyny zaproszonych gości - klubu Nadziei Bytom.

Na imprezę przyjechał również Jorguś - maskotka zaprzyjaźnionego 
klubu Górnik Zabrze – który, ku uciesze dzieci, dzielnie bronił bramki  
w konkursie rzutów karnych dla najmłodszych. W czasie imprezy można 
było wziąć udział w loterii fantowej, w której główną nagrodę ufundowała 
firma Noma Auto z Tarnowskich Gór.

Restauracja w Starym Młynie pani Karoliny Burdy przygotowała pyszny 
catering, za co bardzo dziękujemy. 

Po zakończeniu części sportowej można było posłuchać koncertu zespo-
łu Todos Locos.

Wszystko pięknie się udało, co jest dobrą prognozą na nadchodzący se-
zon. Gmina Zbrosławice może być dumna z takiego obiektu.
Zapraszamy serdecznie kibiców na mecze naszej drużyny!     MSP

(Foto: Magdalena Gut)

KOLEJNY SUKCES DOMINIKA SŁODCZYKA
Miło nam poinformować, że w rozegranych 20-22 lipca w Drzonkowie 

Mistrzostwach Polski Juniorów srebrny medal wywalczył zawodnik  
KJ Zbrosławice Dominik Słodczyk. W zawodach wzięło udział 93 uczest-
ników na 149 koniach. W Mistrzostwach Polski Juniorów rywalizują za-
wodnicy w przedziale wiekowym 16-18 lat, przeszkody mają maksymalnie 
135 cm wysokości.

Zdjęcie dzięki uprzejmości portalu www.sportowa.zgora.pl (fot. Wojciech Gąsiewski)

NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD
W sołectwie Ziemięcice odbyła się już III edycja konkursu „Najładniejszy 
ogród przydomowy w okresie letnim”. Do konkursu zgłoszono 7 ogrodów. 
Komisja w składzie: Maria Śliwińska, Anna Kuklok, Jan Molenda, miała 
trudne zadanie. Każdy ogród był niepowtarzalny, oryginalny, wymagający 
dużej troski. Oceniano według opracowanego regulaminu.
Wyniki konkursu:
I miejsce – ex aequo 
państwo Ibrom i państwo Czampiel

II miejsce – państwo Wolny
III miejsce – państwo Brylok

Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom. Wyniki zostały ogło-
szone podczas 
J a d w i g a f e s t u  
22 lipca br. 

D z i ę k u j e m y 
pani M. Śliwiń-
skiej za ufun-
dowanie dodat-
kowych nagród 
w postaci zesta-
wów kwiatów.

Rada Sołecka 
Ziemięcice
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GMINNY PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
Z TERENU GMINY ZBROSŁAWICE - INFORMACJE

1. inwentaryzacja została przeprowadzona na przełomie roku 
2011/2012

Zinwentaryzowano łącznie 541 033,7 kg  azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest,  z czego 37 % podmiotów stanowią osoby prawne.

W przeważającej większości azbest na terenie Gminy Zbrosławice wyko-
rzystuje się w postaci płyt falistych azbestowo – cementowych (99% zade-
klarowanych informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest) lub 
płyt azbestowo – cementowych płaskich jako pokrycie dachowe obiektów 
mieszkalnych bądź gospodarczych.

Wyroby azbestowe, których właściciele nie znajdują już dla nich prak-
tycznego zastosowania, często trafiają na dzikie wysypiska, a więc do 
lasów, rowów, na łąki. Powyższa praktyka wpływa nie tylko na estetykę 
gminy ale również, czego osoby pozbywające się w nielegalny sposób od-
padów nie są świadome, na zdrowie wszystkich mieszkańców, którzy mają 
styczność z tym niebezpiecznym odpadem.
2. 4 lipca uchwalono „Gminny Program usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest z terenu Gminy Zbrosławice”
- celem Programu jest spowodowanie oczyszczenia terenu Gminy Zbro-
sławice z azbestu i wyrobów zawierających azbest. Gminny Program usu-
wania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Zbrosławice ma 
spowodować likwidację oddziaływania odpadu niebezpiecznego jakim jest 
azbest na środowisko, w tym również na zdrowie mieszkańców Gminy 
Zbrosławice;
-  z treścią Programu można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieru-
chomościami i Ochrony Środowiska oraz na stronie BIP Urzędu Gminy-
Zbrosławice.
3. do obowiązków właścicieli, zarządców lub użytkowników nie-
ruchomości należą między innymi:

podejmowanie decyzji o usuwaniu azbestu, w pierwszej kolejności • 
usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie 
z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego 
uszkodzenia,
sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających • 
azbest poprzez sporządzenie spisu z natury, zgłoszenie właściwemu 
organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na za-
bezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie  
z przepisami budowlanymi,

sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsię-• 
biorców) lub prezydentowi miasta (dot. osób fizycznych niebędących 
przedsiębiorcami) oraz coroczna aktualizacja informacji o: wyrobach 
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, wyrobach za-
wierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone.

    Corocznej aktualizacji należy dokonać w terminie do 31 stycznia. 
4. w związku z możliwością otrzymania dofinansowania przez 
os. fizyczne dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest 
został przeprowadzony nabór osób zainteresowanych dofinan-
sowaniem, które spełniają wymogi WFOŚiGW w Katowicach  
(tj. obiekty należące do nich uzyskały I stopień pilności na podstawie Oce-
ny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 
azbest – nabór zakończono z dniem 31 maja 2012 r. 
5. W wyniku naboru wyłoniono 16 budynków (demontaż azbe-
stu) oraz 13 nieruchomości, z których zostanie odebrany wcze-
śniej zdemontowany azbest.

Ww. nieruchomości spełniały kryteria nałożone przez WFOŚiGW,  
a więc były własnością osób fizycznych oraz uzyskały I stopień pilności. 
Łącznie w wyniku realizacji ww. projektu zostanie unieszkodliwionych  
1936,1 m2.

Wniosek do WFOŚiGW został złożony i obecnie trwa procedura, w wy-
niku której zapadnie decyzja czy gmina otrzyma dofinansowanie na  usu-
wanie azbestu. Jest to pierwsze z zadań, mających na celu usunięcie wyro-
bów zawierających azbest z terenu Gminy.

W wyniku pozytywnej decyzji WFOŚiGW usuwanie azbestu z nierucho-
mości osób objętych dofinansowaniem odbędzie się w październiku bieżą-
cego roku.

Kolejne działania planowane są w kolejnych latach.
Harmonogram usuwania wyrobów azbestowych z podziałem na stop-
nie pilności – zgodnie z Programem

Działanie Okres realizacji

Usuwanie azbestu z I stopniem pilności 2012 - 2017

Usuwanie azbestu z II stopniem pilności 2017 - 2022

Usuwanie azbestu z III stopniem pilności 2022 - 2032

Azbest  jest  nazwą  handlową  włóknistych  minerałów.  Azbesty  (6  
odmian),  niezależnie od różnic chemicznych i wynikających z budowy 
krystalicznej, są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie. Ich  
występowanie jest dość powszechne, ale tylko w niektórych miejscach  na  
kuli ziemskiej azbest był i jeszcze jest eksploatowany na skalę przemy-
słową. Pod względem chemicznym azbesty są uwodnionymi krzemianami 
metali, zawierającymi w swoim składzie magnez, sód, wapń lub żelazo.  

Na teren Polski sprowadzono po 1945 r. ok. 2 mln ton azbestu. Był to 
głównie  azbest chryzotylowy, importowany z byłego Związku Radzieckie-
go, a także azbest krokidolitowy z Afryki Południowej. 

Szacuje się, że 85% tego azbestu  zużyte zostało do produkcji wyrobów  
azbestowo-cementowych, zwłaszcza płyt płaskich i falistych. Produkcja  
tych płyt w Polsce szybko wzrastała po roku 1950 i trwała do 28 września 
1998 r. (Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych, stan prawny na 
30 września 2008 r. str. 5). 

Azbest   jako   substancja   stwarzająca   szczególne   zagrożenie   dla   środowiska,   
powinien   być wykorzystywany,  przemieszczany,  eliminowany  przy  zacho-
waniu  szczególnych  środków  ostrożności, bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi  
i środowiska (Art. 161 ust. 1 ustawy – prawo ochrony środowiska).

Wyroby zawierające azbest obecne są w postaci pokryć dachowych do-
mów mieszkalnych prywatnych, w budynkach i obiektach użyteczności 
publicznej i infrastrukturze, obiektach gospodarstw rolnych i w przemyśle.  
Odpady azbestowe wytworzone podczas usuwania azbestu mogą  stanowić 
źródło  emisji  pyłu, włókien azbestowych do otoczenia. Stan wyrobów  
azbestowych jest nie bez znaczenia, z uwagi na fakt, że jeżeli włókna azbe-
stowe są słabo związane w danym wyrobie, wówczas istnieje duże ryzyko 
ich uwalniania do powietrza.

Szkodliwość azbestu oraz bezpieczne zasady postępowania  
z azbestem 

Zgodnie z Międzynarodową Organizacją Pracy azbest z uwagi na wła-
ściwości rakotwórcze należy obecnie do najgroźniejszych przyczyn chorób 
zawodowych na świecie, do których zalicza się między innymi: 
- pylica azbestowa (azbestoza), schorzenie polegające na powolnym zwłók-
nieniu tkanki płucnej prowadzącym do niewydolności oddechowej,
- gwałtownie rozwijający się rak płuca, który może być następstwem pylicy 
azbestowej, 
- występujący zwykle po 10 – 35 latach, licząc od początku narażenia, roz-
wój nowotworu,
- miedzybłoniak opłucnej,
- nowotwór krtani,
- inne nowotwory. 

Według danych z Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych Instytutu  
Medycyny Pracy w Łodzi, w 2005 r.  odnotowano w Polsce 3249 przypad-
ków chorób zawodowych. Chorób azbestozależnych  było  172,  stanowiły  
one  5,3 %  ogółu  chorób  zawodowych (Bezpieczeństwo Pracy 4/2007 
Azbest kłopotliwa spuścizna, mgr inż. Mieczysław Foltyn, Główny Inspek-
torat Pracy, str. 17,  www.ciop.pl/11241.html).

Niezbędnym warunkiem bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowa-
nia i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona  
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu, określają-
ca, w zależności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu, stopień 
pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.

(wybrane fragmenty „Gminnego Programu usuwania azbestu...”)
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ODDAJ GŁOS NA TARNOGÓRSKĄ 
KOPALNIĘ SREBRA

Nowopowstałe Muzeum Multimedialne w Zabytkowej Kopalni Sre-
bra w Tarnowskich Górach znalazło się na liście obiektów mających 
szansę na tytuł „Nowego Skarbu Polski” w konkursie „Skarby Podró-
ży”.

„Skarby Podróży” to plebiscyt miesięcznika Podróże i portalu podróże.
pl, którego celem jest promocja nowych lub jeszcze nieodkrytych atrak-
cji Polski, nagradzanie osób i inicjatyw zasłużonych dla popularyzowania 
swoich regionów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Warszawskich 
Targach Turystycznych PODRÓŻE, 16-18 listopada 2012 roku w Warsza-
wie na Stadionie Narodowym. 

Propozycje zgłaszali właściciele obiektów, podróżnicy, lokalni patrioci. 
Następnie jury wybrało po 5 nominowanych pozycji w każdej z kategorii. 
Głosy można oddawać do końca października. Pierwszych 50 osób, które 
wytypują przyszłego zwycięzcę, otrzyma cenne nagrody. Więcej infor-
macji na: www.podroze.pl/skarby
Plebiscyt organizowany jest w 4 kategoriach: 
Nowy Skarb Polski - nowa atrakcja turystyczna. Miejsca niebanalne, inno-
wacyjne, przyciągające, które powstały w latach 2011/2012.
Skarb Nieznany - nieznane atrakcje Polski. Skryte gdzieś w górach, zagu-
bione w puszczy lub po prostu położone na uboczu popularnych szlaków 
miejsce.
Skarbnica Wiedzy - znawcy regionów. Nagroda dla najlepszych amba-
sadorów swojego miasta czy regionu, którzy kreują pozytywny i ciekawy 
obraz miejsca.
Nocleg z pomysłem. Hotele, hostele i inne miejsca noclegowe naładowane 
pozytywną energią, inspirujące, niebanalne.

Głosowanie odbywa się  poprzez wybranie jednej pozycji z podanych 
nominacji w danej kategorii i kliknięcie przycisku „Głosuj”. Zachecamy do 
oddawania głosów na tarnogórskie muzeum!
Głosowanie trwa do 30 października 2012 r.
info: www.powiat.tarnogorski.pl oraz www.podroze.pl      zdjęcia - Adam Karcz
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Z  Ż YC I A  P L ACÓ W E K 
O Ś W I ATO W YC H

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013
Koniec jest zawsze początkiem czegoś nowego. 

3 września, po udanych wakacjach dla wszystkich 
uczniów, rozpoczął się nowy rok szkolny. Była przecię-
ta wstęga, był uśmiech na twarzy i ostatnie spojrzenie 
na plaże, wyprawy górskie i gorące słońce. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej  w Ziemięcicach żegnając waka-
cje uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny wspólnie 
z wójtem Wiesławem Olszewskim. Koniec ma dwo-
jakie odniesienie – mówił wójt – może być przyjemny 
albo odwrotnie. Na pewno koniec roku szkolnego ko-
jarzy się z przyjemnością. Jednak to koniec wakacji, 
co ku mojej uciesze, również budzi uśmiech na waszej 
twarzy – dodał, życząc wszystkim obecnym owocnej 
pracy. Spełnienia marzeń życzyła gospodarz - dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach – Edyta Wójcik 
proponując, by ten rok przybrał miano „Roku spełnie-
nia marzeń...” - czyżby uczniowie w tym memencie 
pomyśleli o wakacjach? 

W SP im. Jana Pawła II w Kamieńcu rozstrzy-
gnięta została I edycja akcji „Warto być dobrym” or-
ganizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szko-
ła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej  
i UNESCO. Dzieci z 1500 szkół w całej Polsce brały 
udział w konkursie na dobre uczynki. Laureatem akcji 
w naszej szkole została uczennica klasy I Karolina 
Kusz (obecnia klasa II).

Pod koniec minionego roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńcu od-
był się Festyn Rodzinny. Uczniowie i rodzice z du-
żym zaangażowaniem wzięli udział w organizacji  
i przebiegu festynu. Każdy uczeń miał szansę za-
prezentować swoje talenty i umiejętności podczas 
licznych konkursów i pokazów artystycznych: Klasa 
1, pod kierunkiem wych. Sylwii Jezierskiej, zapre-
zentowała konkurs „Mam Talent”, w którym 1 miej-
sce zdobyła Hanna Kruszona, prezentując pokaz gry 
na fortepianie. Z dużym zainteresowaniem spotkał 
się Pokaz Mody Ekologicznej, przygotowany przez 
Ilonę Długosz. Wszystkie kreacje były piękne i ory-
ginalne, a miejsce I zajęła Martyna Rzepka - ucz. 
kl. 2. Swój talent taneczny zaprezentowała klasa 4,  
a klasa 6 przygotowała przedstawienie Podwórkowy 
Happening.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Programie 
Edukacyjnym „Ratujemy i uczymy ratować” prowa-
dzonym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy i w związku z tym pani S. Jezierska 
wraz ze swoimi wychowankami przeprowadziła pokaz 
udzielania pierwszej pomocy. Równolegle z częścią 
artystyczną odbywały się zawody sportowe, loteria 
fantowa, a dla amatorów słodkości przygotowano 
kawiarenkę. Świetlica szkolna oferowała stoisko peł-
ne atrakcji, przygotowanych przez uczniów podczas 
zajęć plastycznych. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim gościom, którzy przybyli na Piknik Rodzinny, 
bliskim za przygotowanie wypieków i grilla, spon-
sorom za ufundowanie nagród rzeczowych, wspar-
cie finansowe i pomoc techniczną przy organizacji 
spotkania. Pomogli nam: Bank Spółdzielczy w Tar-
nowskich Górach, Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska Zbrosławice, Grav Link Gliwice, Kancelaria 
Brokerska „Kapitał” Sp. z o.o., Ks. Franciszek Jędrak, 
Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp.k. Gliwi-

ce, Ogrody Drama Zbrosławice, Andrzej Kapek, Jan 
Fels, Skrzypczyk Manfred Pasze, koncentraty Księży 
Las, Sołectwo Wilkowice, sołtys Damian Nowara, Sy-
billa Szmit, Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa 
Pyskowice, Śliwińska M. Gospodarstwo Ogrodnicze 
Przezchlebie.

Sukcesem zakończył się udział uczniów klasy 2  
w konkursie „Korzenie – Pasja - Nowoczesność w rol-
nictwie regionu” org. przez Grupę Producentów Zbóż 
i Rzepaku Klimowicz Bis Księży Las, w którym ucz. 
Martyna Rzepka zajęła 2 miejsce oraz ucz. Paweł 
Dziambor otrzymał wyróżnienie.

Przypominamy, że w szkole prężnie działają ta-
lenty dziennikarskie, a efektem ich pracy jest ga-
zetka szkolna „Szkolny Poranek”, redagowana 
przez klasę 6. Zapraszamy do lektury na stronie:  
http://press.juniormedia.pl/szkolny-poranek/ 

J. Skrzyniarz

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który każda 
szkoła prowadziła samodzielnie na podstawie tych 
samych zasad i z tą samą nagrodą główną – rowe-
rem górskim marki KROSS. Od początku semestru 
dzieci starały się spełniać dobre uczynki w katego-
riach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie  
w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz 
działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony 
środowiska. Na koniec roku dzieci, pod okiem wycho-
wawcy, wybierały w każdej klasie ucznia, który oka-
zał się najlepszy, a wśród najlepszych z całej szkoły 
został rozlosowany rower. 

Akcję, którą wymyśliło Stowarzyszenie „Przyjazna 
Szkoła” po raz pierwszy realizowano w kilkudziesię-
ciu śląskich szkołach w 2003 roku. W tym roku stowa-
rzyszenie opracowało nową formułę projektu i po raz 
pierwszy zrealizowało go w takiej skali, w szkołach  
w całej Polsce. Każda placówka dostała w paczce 
rower, multimedialny pakiet edukacyjny „Akademia 
Umysłu 2” do szkolnej biblioteki oraz baner akcji.

Wszystkim uczniom biorącym udział w akcji dzię-
kujemy, a Karolinie raz jeszcze gratulujemy!

 Agnieszka Witaszczyk 

Wakacje o smaku czekolady
Wakacje, wakacje i… czas na wakacyjne wspo-

mnienia. A tych zapewne nie zabraknie dzieciom, 
które brały udział w letnich zajęciach wakacyjnych, 
zorganizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Zbrosławicach w lipcu i sierpniu tego roku. Oprócz 
zabaw i gier ruchowych na świeżym powietrzu, dzieci 
mogły wykazać się talentami plastycznymi i ogromną 
pomysłowością – malując kamienne stworki i własno-
ręcznie wykonując makiety Zbrosławic. Jedna przed-
stawia „Zbrosławice moich marzeń”, a druga „Nasze 
wielkie kąpielisko”. Chłopcom marzy się nie tylko 
duży basen, ale i ogromny tor kartingowy, gdzie moż-
na poszaleć na gokartach; dziewczynki zdecydowanie 
wolą leniuchowanie na dużej plaży w promieniach 
słońca.

Dzieci w czasie wycieczek po okolicy, miały oka-
zję obejrzeć fortyfikacje obronne w Zbrosławicach, 
nazbierać roślin do „zaczarowanego zielnika” oraz 
poznać historię ciekawych miejsc mijanych po dro-

dze. Wiadomo, że w czasie wakacji czekają na nasze 
pociechy różne niebezpieczeństwa – dlatego uczestni-
cy zajęć wzięli udział w kursie udzielania pierwszej 
pomocy. Instruktorzy nie tylko pokazywali techniki 
reanimacji, ale również przestrzegali przed kąpielą  
w niedozwolonych miejscach i tłumaczyli jak zacho-
wać się gdy ukąsi żmija, osa lub zaatakuje pies.

Atrakcją drugiej edycji zajęć, niewątpliwie był 
„Dzień czekolady” - w trakcie którego dzieci dowie-
działy się co to jest kakaowiec, poznały historię czeko-
lady i sposoby jej produkcji. Zwieńczeniem czekola-
dowego dnia, były własnoręcznie wykonane z pianek, 
chrupek i owoców – szaszłyki, które oblane ciepłą 
czekoladą smakowały wybornie. 

Jako, że zajęcia odbywały się w bibliotece, nie 
mogło zabraknąć zabawy z książką. Tego lata dzieci 
wybrały się w „Książkową krainę żółwika Franklina”. 
Po wysłuchaniu opowiadania o Franklinie – wielkim 
odkrywcy; z zapałem wzięły się za rysowanie. W ten 
sposób powstała książka „Przygody Franklina w Doli-
nie Dramy”, a z roślin zebranych na wycieczce i pięk-
nie zasuszonych powstał zaczarowany zielnik. Prace 
można oglądać w dziale dziecięcym zbrosławickiej 

biblioteki. Tam również znajduje się pamiątkowy ob-
raz na płótnie z rysunkami i autografami wszystkich 
uczestników letniej zabawy. Na zakończenie odby-
ło się tradycyjne ognisko z pieczeniem ziemniaków. 
Ziemniakami z ogniska dzieci poczęstowały również 
rodziców i tym smakowitym akcentem zakończono 
letnią przygodę w zbrosławickiej książnicy. 

Akcja „Warto być 
dobrym” to najwięk-
sza, interdyscyplinarna 
kampania edukacyj-
na w Polsce, kreująca  
w dzieciach dobre po-
stawy, ucząca poszano-
wania dla innych ludzi, 
a także premiująca za-
chowania prospołeczne 
i wolontariat. Głównym 
elementem I edycji ak-
cji był konkurs, skiero-
wany do uczniów 1500 
szkół podstawowych, 

Organizatorzy mają nadzieję, że program tegorocz-
nych zajęć podobał się  dzieciom i że chętnie wezmą 
one udział również w innych zajęciach organizowa-
nych przez bibliotekę.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego wszyst-
kim uczniom życzymy powodzenia i samych dobrych 
ocen w dzienniku.        GBP Zbrosławice


