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Zdrowych, wiosennych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych, 

pogodnych spotkań w gronie rodzinnym, 
suto zastawionych stołów, 

udanej zabawy w Lany Poniedziałek 
i przede wszystkim miłego odpoczynku

życzą
Wiesław Olszewski     Jan Fels
Wójt Gminy                    Przewodniczący Rady Gminy

W Y B O RY U Z U P E Ł N I A J Ą C E
DO RADY GMINY ZBROSŁAWICE

W związku ze złożeniem mandatu przez pana 
Andrzeja Dramskiego, radnego okręgu nr 2, któ-
rego granicą jest sołectwo Wieszowa, konieczne 
stało się przeprowadzenie wyborów uzupełniają-
cych do Rady Gminy Zbrosławice.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (tekst jed-
nolity Dz.U.10.176.1190) wygaśnięcie mandatu 
radnego następuje wskutek pisemnego zrzeczenia 
się mandatu. Następnie wygaśnięcie mandatu rad-
nego stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej  
w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia 
mandatu. Uchwałę tę doręcza się niezwłocznie zain-
teresowanemu i przesyła wojewodzie oraz komisa-
rzowi wyborczemu.

Jak stanowi art. 192 ust. 1 oraz art. 193 ust. 1 w/w 
ustawy: w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego 
rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, wo-
jewoda zarządza wybory uzupełniające.

Wybory uzupełniające (…) przeprowadza się na 
zasadach i w trybie przepisów niniejszej ustawy  
w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia przez radę 
wygaśnięcia mandatu (…).

Zatem jeśli zrzeczenie mandatu miało miejsce  
25 marca br., uchwała wygaszająca mandat musi zo-
stać podjęta do 25 czerwca br., a wybory uzupełnia-
jące w okręgu wyborczym nr 2 (Wieszowa) muszą 
się odbyć w terminie do 25 września br.

Katarzyna Zyga - Sekretarz Gminy 

SIATKARKI Z KAMIEŃCA w finałach wojewódzkich !
Półfinały Wojewódzkiej Li-

cealiady w Piłce Siatkowej 
Juniorek rozegrane zostały  
25 marca w sali sportowej  
MOSiR w Kozłowej Górze  
i wzięły w nich udział repre-
zentacje: ZSO nr 10 - I LO 
im. Edwarda Dembowskiego  
z Gliwic, ZS im. Jana Pawła II 
- LO z Kamieńca, ZSO - I LO 
z Zabrza oraz I LO im. Króla 
Jana III Sobieskiego z Piekar 
Śląskich.      czyt. str. 5

LAURY DLA NAJLEPSZYCH... z Kamieńca
Justyna Sobiech i  Magdalena Peciak - uczennice ZS w Kamieńcu zostały laureatkami 

konkursów przedmiotowych w województwie śląskim.
 Atmosfera zdrowej, uczciwej konkurencji i zasłużonej chwały od pokoleń zachęca mło-

dzież do brania udziału  
w konkursach przedmioto-
wych i olimpiadach. Najwyż-
szym trofeum jest tytuł laure-
ata, dający nie tylko satysfak-
cję i prestiż, ale stanowiący 
przepustkę do wymarzonej  
w kolejnym etapie kształcenia 
szkoły. 

Tytuł laureata zwalnia także 
ucznia z konieczności pisania 
egzaminu końcowego (w cało-
ści lub częściowo). Zatem jest 
o co walczyć!    c.d. na str. 7

W numerze: 
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA 
ZDROWOTNA dla mieszkańców nasze-
go powiatu - informacja na stronie 3.

BEZPŁATNA zbiórka zużytego sprzętu 
AGD i RTV - patrz str. 3

MUZEUM PRODUKCJI ZAPAŁEK 
W CZĘSTOCHOWIE - przedstawiamy 
pierwszy z obiektów Szlaku Zabytków 
Techniki województwa śląskiego - czyt. 
str. 4

Relacja z indywidualnych, GMINNYCH 
MISTRZOSTW SZACHOWYCH - na 
str. 4

Są skromne i pełne symboliki - ŚLĄSKIE 
PALMY WIELKANOCNE - na str. 6

zdj. Piotr Wojszczyk 
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Z prac rady i wójta
25 marca 2011 r. odbyła się V Sesja 
Rady Gminy Zbrosławice. Wzięło  

w niej udział 15 radnych i 28 zaproszonych gości. 
Obrady trwały w godz. 16:00-20:30.
Podjęto 12 uchwał, mi.in. w sprawach: udziele-
nia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wieszowie (w związku z wnioskiem OSP  
w Wieszowie o dofinansowanie zakupu dwóch 
aparatów powietrznych, o wartości około 
9.000,00 zł, przekazanie brakujących środków 
finansowych w formie dotacji z budżetu Gmi-
ny Zbrosławice pozwoli na zakup niezbędnego 
sprzętu poprzez montaż finansowy, obejmujący 
dotację z budżetu państwa z Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, stanowiącą około 50% 
ogólnej wartości tych zakupów); przekazania 
środków finansowych dla Policji (środki finanso-
we na organizację dodatkowych służb ponadnor-
matywnych policjantów Posterunku Policji  
w Zbrosławicach z/s w Kamieńcu na terenie Gmi-
ny Zbrosławice); zmiany stawek jednostkowych 
dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach 
na rok 2011; ustalenia wysokości górnych stawek 
za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach 
w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych (podwyższenie stawek za wywóz 
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych po-
dyktowane jest wzrostem kosztów składowania 
odpadów na wysypisku, wzrostem cen paliwa  
i robocizny, a także koniecznością nalicza-
nia kosztów amortyzacji samochodu śmieciar-
ki); dopłaty do taryfowej grupy odbiorców  
w zakresie odprowadzania ścieków dla ZGKiM  
w Zbrosławicach na okres od 1 maja 2011 r. do  
30 kwietnia 2012 r.; zasad i warunków wyłapywa-
nia bezdomnych zwierząt z terenu gminy Zbro-
sławice; wyrażenia zgody na przystąpienie przez 
Gminę Zbrosławice do projektu w ramach Prio-
rytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzenia ścieków dla Gminy Zbrosła-
wice na okres od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 
2012 r. nie został przez radnych przyjęty.
Wójt poinformował, iż:
- z-ca wójta przeprowadziła kontrolę Gminnej 
Spółki. Kontrola wykazała nierealizowanie umo-
wy polegającej na odprowadzaniu do budżetu 
gminy 10 % wartości od tony sprzedanego ma-
teriału. Jest to kwota około 74 tys. zł, która do 
budżetu gminy zostanie wpłacona,
- odbyły się zebrania sprawozdawczo-wybor-
cze jednostek OSP, w których w większości brał 
udział,
- odbył kilka spotkań z podmiotami zaintereso-

wanymi eksploatacją hałdy, jest ich 6. W tej chwi-
li opracowywane są warunki przetargowe, jakie 
muszą spełniać te podmioty, by ewentualnie eks-
ploatację hałdy kontynuować, 
- w Mikołowie odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli samorządów w sprawie tzw. subregionu cen-
tralnego, gdyż nie zostały w pełni wykorzystane 
środki unijne i przeprowadzone zostało głosowa-
nie komu je przydzielić. Z terenu powiatu tarno-
górskiego środki otrzymała gmina Świerklaniec, 
- odbył spotkanie z właścicielami działek przy  
ul. Żniwnej w Zbrosławicach (gmina w tym re-
jonie sprzedała 8 działek), którzy ze względu 
na stan drogi mają utrudniony dojazd do swo-
ich działek, natomiast sprzęt budowlany nie jest  
w stanie tą drogą przejechać, gdyż praktycznie tej 
drogi nie ma, 
- wypowiedział umowę o pracę kierownikowi Re-
feratu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska oraz kierownikowi Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Inwestycji,
- zgłosił do prokuratury wniosek o wszczęcie po-
stępowania, mającego na celu wykrycie spraw-
ców skażenia wody substancjami chemicznymi - 
TRI; w wyniku skażenia zostało zamknięte ujęcie 
wody w Zbrosławicach, gmina ponosi dodatkowe 
koszty,
- na wniosek komisji i mieszkańców zgłosił do 
prokuratury problem budowy stawu na terenie 
Ptakowic. Do wniosku dołączył płytkę ze zdję-
ciami, które dosyć systematycznie wykonywali 
mieszkańcy, 
- okazało się, że gruntów, które gmina przekazała 
za grunty pod stawem w Kamieńcu, nowy właści-
ciel nie może odzyskać, gdyż decyzja komunaliza-
cyjna wydana w lutym 2010 nie została przekaza-
na użytkownikowi tego terenu, którym była RSP.   
Rozmowy w tym temacie się toczą i jest nadzieja, 
że nie trzeba będzie wszczynać procesu admini-
stracyjnego,
- odbył spotkania z przedstawicielami kilku dzia-
łek w Szałszy, którzy na swój koszt wykonują 
projekt i będą się zwracali do gminy o partycypo-
wanie w kosztach budowy kanalizacji, 
- brał udział w Dniu Otwartym w Zespole Szkół 
w Zbrosławicach,
- odbył rozmowy z mieszkańcami ul. Krótkiej  
w Szałszy w sprawie protestu przeciwko inwesty-
cji, jaka ma powstać w ich sąsiedztwie. Gmina nie 
jest stroną w sprawie, ale wspiera działania miesz-
kańców,
- odbyło się spotkanie z GDDKiA w Katowicach, 
w sprawie kanalizacji w Wieszowie. Planowany 
jeszcze jesienią remont ul. Bytomskiej, z braku 
środków oddalił się w nieokreśloną przyszłość, 
- odbył spotkanie z inwestorem w Szałszy, który 
nabył grunty przeznaczone w planie zagospoda-
rowania przestrzennego na teren usług i sportu. 
Podczas spotkania inwestor przedstawił projekt 
obiektu sportowego wraz z zapleczem rekreacyj-
nym, który planuje na zakupionym terenie wybu-
dować prawdopodobnie jeszcze w tym roku,
- została podpisana umowa na remonty cząstko-
we,
- odbyło się pierwsze ze spotkań z przedstawi-

Radny Andrzej Dramski, na ręce Przewodniczą-
cego Rady złożył rezygnację z mandatu radnego. 
Decyzję o rezygnacji podjął z powodu bardzo 
dużej podwyżki ceny wody i ścieków, co jest wg 
niego, nie do wytłumaczenia wyborcom, zwłasz-
cza tym, których nie stać na zapłacenie tak wyso-
kich rachunków. Kolejnym powodem rezygnacji 
jest fakt, że radny nie chce, aby przez niego pano-
wała w radzie niezgoda. 

W związku z częstymi zarzutami ze strony sołty-
sów, iż nie publikujemy wszystkich ich wypowie-
dzi i tematów, jakie poruszają na sesjach, nie 
będziemy drukować informacji nt. ich wolnych 
wniosków, gdyż zajęłoby to zbyt dużo miejsca.  
W całości protokoły z sesji zamieszczane są w BIP 
Urzędu Gminy, do których lektury serdecznie za-
praszamy. /redakcja/

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA 
DOSTARCZANIE WODY 

I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Od 1 maja ulegną zmianie stawki opłat za do-
starczaną wodę i odprowadzane do oczyszczalni 
ścieki.  Za 1 m3  wody odbiorcy zapłacą 5,18 zł., 
za ścieki natomiast  6,89 zł.  Z budżetu Gminy 
do każdego metra sześciennego ścieków uchwa-
lona została dopłata w wysokości 5,30 zł. Fak-
tyczny koszt odbioru ścieków stanowi wartość 
12,19  zł za 1 m3. Opłaty abonamentowe wyno-
sić będą 3,89 zł/m-c dla gospodarstw domowych 
oraz 17,82 zł/m-c dla instytucji i firm.
Znaczny wzrost ceny wody spowodowany jest 
koniecznością zwiększonego jej zakupu z Gór-
nośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowe-
go S.A. (GPW). Od września ubiegłego roku, 
ze względu na przekroczenie dopuszczalnych 
wartości sumy trichloroetenu i tetrochloroete-
nu (TRI, PER), zamknięte zostało zbrosławic-
kie ujęcie wody. Z ujęcia tego zaopatrywano  
w wodę 4 sołectwa w całości oraz 3 częściowo. 
W celu zapewnienia ciągłości dostawy wody 
dwukrotnie wzrósł jej zakup z GPW. Kolejnym 
czynnikiem mającym wpływ na wysokość cen 
jest amortyzacja. Począwszy od maja 2011 r. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej (ZGKiM) wprowadził amortyzację jako 
składnik kosztów dostawy wody i odprowa-
dzania ścieków. Wprowadzenie amortyzacji do 
ceny dostarczanej wody i odprowadzanych do 
oczyszczalni ścieków pozwoli w przyszłości na 
stworzenie funduszu odtworzeniowego urzą-
dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Koszt 
amortyzacji to 0,39 zł w  1 m3  wody i 7,00 zł 
w 1 m3 ścieków.

cielami ANR Opole, 
poświęcone przejęciu 
terenów (głównie pod 
drogi).

Przypominamy terminy zebrań sołec-
kich, które odbedą się po świętach, a na 
których wybierzecie Państwo sołtysów  
i Rady Sołeckie:

26.04. - godz. 18:00  SZAŁSZA
11.05. - godz. 17:00  ZAWADA
24.05. - godz. 18:00  ŁUBKI
25.05. - godz. 17:00  KARCHOWICE
26.05. - godz. 17:00  PTAKOWICE
27.05. - godz. 18:00  ZBROSŁAWICE
31.05. - godz. 18:00  JASIONA
Wyniki wyborów z końca marca i po-
czatku kwietnia - na str. 6
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Kronika Policyjna
05.03. w Ziemięcicach przy ul. Mikulczyckiej, z terenu cmenta-
rza nieznani sprawcy dokonali kradzieży figurki Matki Boskiej, 
wykonanej z metalu kolorowego,
06/07.03. w Czekanowie  przy ul. Gliwickiej nieznany spraw-
ca dokonał kradzieży z włamaniem do sklepu LUX, skąd skradł 
papierosy i alkohol,
08/09.03. w Laryszowie przy ul. Wolności nieznany sprawca 
dokonał kradzieży z włamaniem do MICROPOL-u, skąd skradł 
telefon komórkowy, elektronarzędzia oraz przedłużacze o wart. 
5 tys. zł,
16/17.03. w Zbrosławicach przy ul. Wolności nieznany sprawca 
dokonał kradzieży z włamaniem do sklepu MULLER-JANOSZ-
KA, skąd skradł sprzęt komputerowy oraz gotówkę ogólnej war-
tości 3 tys. zł.,
17.03. w Ptakowicach przy ul. Reptowskiej nieznany sprawca 
dokonał kradzieży 6 metalowych przęseł, ogradzających budy-
nek stacji przekaźnikowej, 
16/17.03. w Kamieńcu przy ul. Tarngórskiej nieznany sprawca 
dokonał kradzieży z włamaniem do budynku OSP, skąd skradł 
sprzęt komputerowy oraz kosiarkę o łącznej wartości 1200 zł,
20/21.03. w Szałszy przy ul. Leśnej nieznany sprawca dokonał 
kradzieży z włamaniem do garażu, skąd skradł cztery felgi alumi-
niowe z oponami i butlę propan-butan o łącznej wartości 1850 zł.

W nr 1 „Wieści z Gminy”, przy numerach telefonów 
do dzielnicowych pominęliśmy Laryszów. 

Przepraszamy. 
Posterunek Policji w Zbrosławicach, tel. (32) 39-35-207 lub 307

Kierownik Posterunku Policji w Zbrosławicach 
asp.szt. Roman Plaminiak, tel. kom. 606-097-895

Dzielnicowy rejonu: Kamieniec, Wieszowa, Karchowice, 
Boniowice, Łubki, Księży Las, Jasiona 

asp. Lucjan Szmid,  tel. kom. 606-384-544;
Dzielnicowy rejonu: Czekanów, Ziemięcice, Świętoszowice, 

Szałsza, Przezchlebie, Zawada, Łubie, Kopienica, Jaśkowice
st.sierż. Mariusz Pisarek tel. kom. 606-916-811,

Dzielnicowy rejonu: Zbrosławice, Ptakowice, Wilkowice, 
Miedary, Laryszów

mł.asp. Adam Mrozek tel. kom. 602-102-886;

NOCNA I  ŚWIĄTECZNA 
OPIEKA ZDROWOTNA

Informujemy, że zakładem opieki zdrowotnej, z którym w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej Śląski Oddział Wojewódzki 
NFZ zawarł od 1 marca 2011 roku umowę o realizację świadczeń 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest 

NZOZ BI-MED z Tarnowskiech Gór, ul. Mickiewicza 8.
Rejestracja telefoniczna: (32) 381 75 81, (32) 381 75 80,  

(32) 285 80 80, 606 890 610.
Jednocześnie przypominamy, ze od 1 marca pacjent, który 
będzie chciał skorzystać z tej formy opieki medycznej 
(udzielanej wieczorem lub w nocy oraz w dni ustawowo wolne 
od pracy), może zgłosić się do dowolnie wybranego podmiotu 
realizującego świadczenia. Dotychczas można było korzystać  
z opieki lekarskiej tylko w przychodni wskazanej przez lekarza 
rodzinnego. 
Bez zmian pozostają zasady korzystania z pomocy ratownictwa 
medycznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach informuje, że został uruchomiony

P U N K T  I N T E RW E N C J I  K RY Z Y S O W E J
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, 

ul. Sienkiewicza 16, pokój 104, czynny od poniedziałku do piatku  
w godz. 16.00 do 19.00, tel. 32/ 381 84 73.

Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy osobom i rodzinom przeżywającym 
różnego typu kryzysy i trudne sytuacje życiowe. Zatrudnieni w Punkcie specjali-
ści podejmują działania, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej  
i przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.
Pomocy udzielają: pracownik socjalny, psycholog i prawnik.

SZKODY ŁOWIECKIE W UPRAWACH ROLNYCH
dla obwodu łowieckiego nr 123

Zarząd koła łowieckiego „ŻUBR” - Księży Las informuje, że dla obwodu łowieckie-
go nr 123 wyznaczony został n/w punkt zgłaszania przez rolników szkód łowieckich, 
wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych. 
Skład Komisji do szacowania szkód: Józef Kosmol, Józef Pszowski zam. Kamieniec 
ul. Tarnogórska 28, tel. 32 233 78 70.
W przypadku wystąpienia spornych spraw podajemy numer telefonu kontaktowego 
członków zarządu koła, odpowiedzialnych w tym zakresie: Grzegorz Majchrowski 
– 604 240 100.
Jednocześnie przypominamy, że zgłoszeń powstałych szkód łowieckich właściciele 
gruntów (rolnicy) powinni dokonywać w formie pisemnej, w punktach zgłoszeń,  
w terminie nie późniejszym niż 7 dni od powstania szkody. Wnioski można ode-
brać w Urzędzie Gminy Zbrosławice, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami  
i Ochrony Środowiska, w budynku Banku Spółdzielczego przy ul. Wolności 109 a, 
pierwsze piętro, pokój nr 4.
Należne rolnikom odszkodowanie koło łowieckie zobowiązuje się wypłacić, z za-
chowaniem obowiązującego w tym zakresie terminu 30 dni od dnia sporządzenia 
protokołu z ostatecznego szacowania szkody. 
Sekretarz Koła - Józef Pszowski        Łowczy Koła - Grzegorz Majchrowski 

/Zarząd koła łowieckiego/

UNIJNY PROGRAM PEAD
W roku 2010 już po raz piąty Zbrosławickie Stowarzyszenie 

Świetlic Socjoterapeutycznych zajmowało się realizacją „Unij-
nego Programu Żywnościowego PEAD”. W ubiegłym roku  
z pomocy żywnościowej skorzystały 1194 osoby. Ilość żywności 
wydanej to 39.653,92 kg o wartości 98.493,21 zł.

Koordynatorem akcji jest prezes w/w Stowarzyszenia Jan  
Wysocki.                  /Jan Wysocki/

BEZPŁATNA zbiórka zużytego sprzętu AGD i RTV
Pozbądź się śmieci, chroń środowisko!

W dniach 9-12 maja br. w Gminie Zbrosławice odbędzie się zbiórka zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.
Lista zbieranego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, 
telewizory, monitory, sprzęt komputerowy, 
kserokopiarki, drukarki skanery,
kuchenki, piecyki, grzałki, drobny sprzęt elektryczny, 
baterie, elektronarzędzia.

Niewymieniony wyżej sprzęt nie będzie odbierany!
Dla wygody mieszkańców odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego zapewniony będzie z posesji oznakowanym samochodem firmy  
„WTÓRMET - RECYCLING”

Prosimy o wystawienie w/w sprzętu przed posesję do godz. 800.
Dodatkowo w czasie trwania zbiórki firma oferuje odbiór i złomowanie samocho-
dów. Zgłoszenia i informacje pod numerem telefonu: (32) 388 60 20 i 509 095 319.
Wystawiamy zaświadczenia o demontażu pojazdów.
9 maja - PTAKOWICE, WILKOWICE, LARYSZÓW, MIEDARY
10 maja – ZBROSŁAWICE, WIESZOWA, BONIOWICE, KAMIENIEC
11 maja - JAŚKOWICE, JASIONA, KOPIENICA, ŁUBIE, KARCHOWICE,
   KSIĘŻY LAS, ŁUBKI
12 maja - PRZEZCHLEBIE, ZAWADA, CZEKANÓW, SZAŁSZA,  
    ŚWIĘTOSZOWICE, ZIEMIĘCICE

W związku ze zbliżającym się finałem kolejnej edycji konkursu 

o „ Z b r o s ł a w i c k i  L a u r ”
organizatorzy konkursu proszą o zgłaszanie kandydatur do tego tytułu, wraz z uza-
sadnieniem wyboru. Zgłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy 
Zbrosławice w terminie do 31 lipca br. O „Zbrosławicki Laur” mogą się ubiegać za-
równo osoby jak i grupy (np. sołectwa, grupy sportowe, artystyczne itp.), które odnio-
sły w dowolnej dziedzinie sukces i których postawa zasługuje na szczególne uznanie.
„Zbrosławickie Laury” rozdane zostaną podczas Dożynek Gminnych we wrześniu.

Katarzyna Zyga - Przewodnicząca Zarządu
Stowarzyszenia „Komitet ds. Partnerstwa Gminy Zbrosławice”
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D z b a n k i 
w  b i b l i o t e c e

13 marca w Łubiu otwarto 
wystawę „Dzbanki kamion-
kowe”. Eksponaty stanowią 
część znacznie większej ko-
lekcji, która została zapre-
zentowana w całości w Auli 
Jana Pawła II w Gliwicach. 
Właścicielką zbiorów jest 
dr chemii Janina Thomalla  
z Zabrza, która gromadze-
niem dzbanków zajmuje się 

Zapewne każdy z nas miał lub ma w domu zapałki z czarnym kotem 
na etykiecie pudełka. To najbardziej znany wyrób częstochowskiej fa-
bryki – słynny Black Cat.

Pierwsze zapałki wynaleziono w Chinach w 570 r. Nazywano je „ogni-
stym calowym patykiem”. W Europie nie były znane, zaczęto je produko-
wać dopiero na początku XIX wieku we Francji. Były to zapałki maczane 
– patyczki nasączone chlorkiem potasu, zapalające się po wyjęciu z pojem-
nika z kwasem siarkowym. Zapałki potarkowe wynaleziono jednocześnie 
w Anglii, Francji, Niemczech i na Węgrzech. Do ich produkcji używano 
białego fosforu, który był przyczyną ciężkich chorób osób, pracujących 
przy ich wyrobie. Współczesna zapałka powstała w 1855 r. dzięki Szwe-
dowi J.E. Lundströmowi, który przy jej produkcji zastosował bezpieczny, 

MUZEUM PRODUKCJI ZAPAŁEK 
w Częstochowie, ul. Ogrodowa 68

Czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00 
(grupy także w sob. i niedz. po wcześniejszym uzgodnieniu)
Wstęp: 
grupy powyżej 10 os. - dorośli 6 zł, dzieci i młodzież 3 zł;
indywidualnie - dorośli 10 zł, dzieci i młodzież 5 zł.
W cenie opieka przewodnika.
Obiekt dostępny częściowo dla osób 
niepełnosprawnych, trasa zwiedzania 
okrojona z 1h do 45 min z uwagi na 
przeszkody. 
Dane teleadresowe:
tel. 34 324 12 10; 34 324 26 26

Źródło: województwo śląskie

CZĘŚĆ 1

czerwony fosfor. W połowie XIX w. zapałki zaczęto umieszczać w pudełkach z szufladką.

Fabrykę zapałek w Częstochowie zbudowali w 1882 r. niemieccy przedsiębiorcy – Karol von Gehlig i Julian Huch. Zakład zmodernizowano  
w 1930 r., kiedy to kupiono maszyny firmy Durlach, pracujące do dnia dzisiejszego. W 2002 r. w Częstochowie powstało jedyne w Polsce Muzeum Pro-
dukcji Zapałek, którego główną częścią jest fabryka. Można w nim obejrzeć park maszynowy i prześledzić cały cykl produkcyjny od korowania drzew po 
gotowe pudełko zapałek. W sali wystawowej zobaczyć można dokumenty, związane z przemysłem zapałczanym, historyczne etykiety pudełek (wystawa 
filumenistyczna) oraz ciekawą wystawę miniaturowych rzeźb Anatola Karonia, który z zapałek potrafi wyczarować niemal wszystko.     /oprac. AP/

od ok. 15 lat. Otwarcie zostało poprzedzone ciekawym kilku-
minutowym wystąpieniem właścicielki, w którym opowiedzia-
ła o swojej przygodzie z dzbankami, ich rodzajach i detalach. 
Przedstawiła też historie wybranych eksponatów. Wystawa  
w Sali Domu Parafialnego w Łubiu była miłym dodatkiem spo-
tkania licznego grona pań z Łubia i Kopienicy z okazji dnia 
kobiet. Obecnie wystawa została przeniesiona do pomieszczeń 
biblioteki i można ją podziwiać w godzinach otwarcia placówki 
do końca kwietnia. 

S Z A C H . . .  I  M AT
W sobotę 19 marca, mimo nie najlepszej pogody, w świetlicy w Ziemięcicach była 

gorąca atmosfera. Rozegrano bowiem indywidualny turniej szachowy o Puchar 
Wójta Gminy Zbrosławice. Wzięło w nim udział 20 osób z terenu naszej gminy. Naj-

młodszy uczestnik miał 7 lat, a najstarsza uczestniczka - 73 (starowały 4 panie). Ro-
zegrano 7 partii po 20 minut. Wiele pojedynków stało na bardzo wysokim poziomie. 
Bezkonkurencyjnym mistrzem został Rafał Niedbała z Miedar, który zdobył kom-
plet punktów. Miejsce II zajął utalentowany zawodnik ze Zbrosławic - Artur Globisz. 
Natomiast miejsce III przypadło Piotrowi Nigelowi z Laryszowa. Weteran szachowy 
i wielki pasjonat tej królewskiej gry, 
zawodnik z Ziemięcic pan Franciszek 
Boczar zajął miejsce IV. Pierwsza 
trójka zawodników otrzymała z rąk 
wójta okazałe puchary oraz pamiątko-
we dyplomy. Dla każdego uczestnika 
tego turnieju przygotowano smaczne 
przekąski oraz napoje. Sędzią zawo-
dów był Bernard Sowa (na zdjęciu ze 
zwycięzcami). Wszystkim gratuluje-
my i dziękujemy za udział.

Sołtys i Rada Sołecka

Godziny 
otwarcia 
GBP  
w Łubiu: 

pn. 900-1500

śr. 1100-1800 

pt. 1100-1800
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 Łubie
sołtys: Marek Nowak

Rada Sołecka: Sylwia Dziambor, Andrzej  
Jaworek, Arkadiusz Pigulla, Artur Skandy, Józef 
Skandy, Piotr Sonnek, Irmgarda Szendzielorz
Radni: Katarzyna Łosicka, Józef Skandy
Powierzchnia: 1289 ha
Ludność: 743 osób

367 kobiet, 376 mężczyzn
   liczba urodzeń w 2010 r. - 5
                liczba zgonów w 2010 r. - 12
Obiekty krajoznawcze:
- neoklasycystyczny pałac z XIX w., przebudo-
wany w 1911 r., otoczony parkiem z rzadkim 
drzewostanem;
- późnobarokowy kościół Narodzenia NMP  
z XVI w., przebudowany w latach 1730-1744;
- kaplica Św. Magdaleny w parku pałacowym;
- zabytkowa studnia z 1850 r. 
- pomnik ofiar I i II wojny światowej, z na-
zwiskami 176 osób z Parafii Łubie, poległych  
w obu wojnach;
- 3 zabytkowe krzyże przydrożne z 1896 r. 
(przy ul. Długiej, 1 Maja oraz Pyskowickiej).

Od dawna losy wsi Łubie i Kopienica przeplatały się. Powstanie Lubia Wielkiej datuje się na rok 
1256. W latach 70. XV w. wieś należała do rodu Blachów, właściciele zmieniali się aż do 1830 r., 
gdy Górne Łubie nabył John Baildon (szkocki hutnik, przemysłowiec, inżynier, uważany za ojca 
współczesnego hutnictwa żelaza). Po jego śmierci majątek przypadł najmłodszemu synowi Arthuro-
wi von Baildon, który zasłynął między innymi z działalności w fundacji dla wydziału medycznego 
Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu, w zakresie badań onkologii. To właśnie Arthur był 
inicjatorem budowy pałacu w Łubiu (1869 r.), przebudowanego na pocz. XX w. przez Ernsta Haigera 
– monachijskiego architekta. Obecnie pałac jest siedzibą Domu Pomocy Społecznej.

Kościół w Łubiu po raz pierwszy wzmiankowany jest w 1337 roku jako parafia pw. św. Piotra  
i Pawła. Jednak jego ówczesna forma datowana jest na XVI wiek, kiedy to uległ zniszczeniu podczas 
pożaru i został przebudowany przez Mikołaja Otieslava. Od 1687 kościół jest pw. Narodzenia Naj-
świętszej Marii Panny.                        /oprac. Patrycja Posmyk/

Wywiad z sołtysem Łubia, panem Markiem Nowakiem.
Patrycja Posmyk: Ponownie został pan wybrany sołtysem. Jakiś prze-
pis na sukces?
Marek Nowak: Poprzednio wybrano mnie, bo mieszkańcy potrzebowali 
zmian. Teraz zaufali mi ponownie, za co jeszcze raz serdecznie dziekuję.
P.P.: A co panu dał ten okres 4 lat?
M.N.: Mam więcej kontaktu z ludźmi, gdyby człowiek wyszedł na wieś, 
brakłoby dnia, by wysłuchać wszystkich potrzeb mieszkańców, ale to do-
bre, po to jestem.
P.P.: Co udało się zmienić podczas kadencji?
M.N.: Drobne rzeczy, wszystko co dla wsi najważniejsze, bieżące sprawy 
związane z domem parafialnym, utrzymaniem porządku. No i imprezy inte-
gracyjne: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Wodzenie Niedźwiedzia. 
P.P.: Co chciałby pan jeszcze zmienić?
M.N.: Remont domu parafialnego, obiecany plac zabaw, najlepiej w pobliżu tego właśnie domu, re-
mont przystanków, może parking - zawsze znajdzie się coś, w co warto inwestować. 
P.P.: Łubie kojarzone jest również z Kopienicą, jak układa się wasza współpraca?
M.N: Bardzo dobrze, jak długo tu jestem współpraca układa się pomyślnie. Wspólnie organizujemy 
wiele imprez jak te, o których wspomniałem wcześniej.
P.P.: A jak układa się współpraca z Radą Sołecką, mieszkańcami?
M.N.: Nie ma problemu, mobilizujemy się przy imprezach, choć są tacy, którzy bardziej się angażują 
- bez nich nic by się nie udało.

Nagrobki przedstawicieli rodu Baildonów - w środku na-
grobek Arthura von Baildon (zdj. Jan Renka)

CZY WIESZ, ŻE...     Mało kto wie, że pierwszą ofiarą II wojny światowej był właśnie mieszkaniec Łubia. 43-letni Franiszek Honiok był Ślązakiem, 
walczącym podczas trzeciego powstania śląskiego. 30 sierpnia 1939 r. został zatrzymany przez Gestapo i zamordowany strzałem w tył głowy podczas 
prowokacji gliwickiej dzień później. Według misternie ułożonego planu hitlerowców Franciszek, jako jeden z powstańców, miał być potwierdzeniem 
rzekomego zamachu Polaków na Hitlerowskie Niemcy, a jego śmierć miała być efektem odparcia ataku. 

Kościół Narodzenia 
Najświętszej Marii 
Panny z XVI w. 
(zdj. Jan Renka)

Pałac Bergwelt- 
Baildonów z 1911 r. 

(zdj. Jan Renka) 

SIATKARKI Z KAMIEŃCA w finałach wojewódzkich ! c.d. ze str.1.
Zawodniczki z Kamieńca zmierzyły się w drugiej parze eliminacyjnej z I LO z Zabrza. 

Mecz był bardzo zacięty i emocjonujący, a jego rozstrzygnięcie przyniósł dopiero tie-break, 
w którym lepsze okazało się LO z Kamieńca (23:21).

Z pierwszej pary do finału przeszły dziewczęta z Gliwic, które jednak musiały uznać wyż-
szość naszych zawodniczek. Wśród gorącego dopingu publiczności siatkarki z Kamieńca 
wygrały 2:0 i zapewniły sobie udział w finale Licealiady Wojewódzkiej.

Obserwatorzy podkreślali wspaniałą grę naszych zawodniczek i ogromny sukces w de-
biucie tej rangi zawodów. Pochwały przeszły w nagrody i najlepszą zawodniczką turnieju 
została rewelacyjnie grająca Sandra Tetfejer, a wyróżniającą się zawodniczką – Agnieszka 
Jarzombek. 
Drużyna LO z Kamieńca: Agnieszka Jarzombek, Iwona Kostka, Sabina Miczka, Marta 
Mikosz, Sandra Tetfejer, Iwona Starzec, Ilona Wodarz, Karolina Zawada. Trener: Grzegorz 
Sitek, Asystent: Janusz Wójcik

Turniej finałowy rozegrany zostanie w ZS w Miedarach 19 kwietnia o godz. 10:00 i, poza naszą drużyną, wezmą w nim udział: I LO z Sosnowca,  
II LO z Cieszyna oraz I LO z Bielska Białej. Relacja z tego wydarzenia - w następnym numerze.                       /AP/

zdj. Piotr Wojszczyk 
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WYNIKI WYBORÓW SOŁECKICH
22.03 - Ziemięcice (86 osób) nadal sołtysem jest Alojzy Szyguła. 
Rada Sołecka: Rudolf Kudlek, Anna Kuklok, Eugeniusz Ibrom, 
Jan Molenda, Rejnold Iwan. 
23.03 - Boniowice (28 osób) sołtysem ponownie została Mariola 
Lizoń. Rada Sołecka: Joanna Janoszka, Zuzanna Czarny, Łukasz 
Lizoń, Magdalena Kudlek. 
28.03 – Łubie (39 osób) – sołtysem pozostał Marek Nowak. Rada 
Sołecka: Sylwia Dziambor, Sybilla Pigula, Piotr Sonnek, Józef 
Skandy, Arkadiusz Pigula. 
29.03 – Czekanów (86 osób) – nowy sołtys Andrzej Razmus. 
Rada Sołecka: Alicja Wyżgoł, Marek Słonecki, Eugeniusz Wro-
darczyk, Gabriela Głogowska, Iwona Musioł. 
30.03. – Jaśkowice (13 osób) – nowy sołtys Katarzyna Kopiecka. 
Rada Sołecka: Regina Fert, Marek Szczerek, Hubert Musioł. 
31.03 – Wieszowa (180 osób) – nowy sołtys Ireneusz Robakow-
ski. Rada Sołecka: Andrzej Wucki, Andrzej Lis, Serafin Liszka, 
Grzegorz Kłaczek, Krystyna Wilczek, Sebastian Chajewski, Ewa 
Mastalska.
6.04. – Przezchlebie (47 osób) – sołtys Manfred Bagsik, Rada So-
łecka: Grzegorz Aplik, Werner Hajda, Klaudiusz Aplik, Weronika 
Sukienik, Tomasz Wysocki.
7.04 – Laryszów (45 osób) – sołtys Piotr Szołtysik. Rada Sołec-
ka: Rafał Kubik, Beata Mucha, Andrzej Kochel, Tomasz Lipka.
8.04. – Kopienica (60 osób) – sołtys Tomasz Kamiński. Rada So-
łecka: Marcin Meka, Zdzisław Lachowicz, Izabela Meka, Michał 
Ziaja, Łukasz Mikuła, Marcin Szczudło, Jarosław Taraszczuk.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zaprasza mu-
zyków, wokalistów i zespoły do udziału w Przeglądzie Muzyki 

Tarnogórskiej „INDUSTRIADA 2011”, który od-
będzie się 11 czerwca na terenie Zabytkowej Kopalni Srebra.

Aby wziąć udział w przeglądzie, trzeba przesłać lub dostar-
czyć osobiście płytę CD z 2-3 swoimi utworami na adres: SMZT,  
ul. Gliwicka 2, 42-600 Tarnowskie Góry. Do płyty należy dołą-
czyć informację o zespole i dane kontaktowe (e-mail, numer tele-
fonu). Termin nadsyłania płyt mija 1 maja.

Niedziela palmowa to ostatnia niedziela przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki 
Tydzień, podczas którego chrześcijanie przygotowują się do największego święta - 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

Palmy, przynoszone do kościoła do poświęcenia, symbolizują odradzające się ży-
cie i są pamiątką tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Zwyczaj święcenia 
palm wprowadzono do liturgii kościelnej w XI w.

W Polsce palmę zastępuje się zazwyczaj gałązkami wierzby, która jest symbo-
lem nieśmiertelności duszy. Z palmami wielkanocnymi wiąże się wiele zwyczajów 
ludowych: poświęcone bazie z palmy, zmieszane z ziarnem siewnym zapewniają 
urodzaj, a krzyżyki z palmowych gałęzi, wetknięte w rogi pola, chronią rolę przed 
gradobiciem, suszą i burzami. „Kotki” z bazi leczą gardło i zapobiegają bólom gło-
wy, a palma przybita do drzwi wejściowych przynosi szczęście i chroni domostwo. 
Uderzenie dzieci witką z palmy zapewnia zdrowie i powodzenie. Po mszy nie należy 
zostawać pod kościołem, by porozmawiać z sąsiadami – im szybciej wróci się do 

ŚLĄSKIE PALMY 
WIELKANOCNE

domu, tym szybszym będzie się w wiosennych pracach.
Tradycyjne polskie palmy są niezwykle kolorowe, przystrojone 

wstążkami, suszonymi kwiatami i ozdobami z bibuły. Gotowe palmy, 
kupowane na targach czy w Cepelii służą nieraz kilka lat. Warto jednak 
zwrócić uwagę na to, iż tradycyjna palma śląska znacznie różni się od 
kolorowych palm z innych rejonów polski. Ma długość około 30-50 
cm, nie dodaje się do niej wstążek, kolorowych traw, kwiatów i bibuły. 
Ślązacy, którzy nadali palmie wielkanocnej taki kształt, wykazali 

się dużą znajomością Ewangelii. Śląska palma powinna 
być skromną wiązanką, złożoną z pięciu lub siedmiu ro-
dzajów krzewów (pięć symbolizuje pięć ran Chrystusa 
na krzyżu, siedem – siedem mieczów boleści, prze-
szywających serce Matki Bożej pod krzyżem), prze-
wiązanych hajką, czyli rzemykiem z końskiego bicza 
(co z kolei symbolizuje biczowanie Chrystusa i pod-
kreśla, że bata nie należy używać w Wielkim Tygodniu). Ci, którzy 
pragną zachować tradycje powinni również wiedzieć, że przynaj-
mniej jeden z krzewów w palmie powinien mieć kolce, co nawiązuje 
do cierniowej korony. Krew Jezusa symbolizuje wierzba czerwona,  
a kokoczka – pianie koguta, który przypominał św. Piotrowi, że za-
parł się Chrystusa.
Warto pielęgnować tradycje, zatem zamiast do Cepelii, wybierz-
my się do lasu czy na łąkę i zróbmy sami tradycyjną śląską palmę 
wielkanocną.              oprac. Anna Połońska

Dostojni Jubilaci
Helga i Marian Dul 
ze Świętoszowic 
obchodzą rocznicę 
Złotych Godów. 
Z tej okazji życzymy Wam, 
abyście dalej szli przez życie, 
trzymając się mocno za ręce,
zawsze uśmiechnięci, zawsze 
razem, zawsze pewni swoich 
uczuć.

Rada Sołecka 
i Sołtys Świętoszowic

Szanownej Jubilatce, 
Pani Klarze  Kostoń z  Miedar
z okazji 80 rocznicy urodzin życzenia 
wszelkiej pomyślności, miłości najbliższych 
oraz wielu lat życia składają

Koleżanki i Koledzy Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów

Złote Gody obchodzą Państwo 
Adelajda i Klaus Wilczek z Ziemięcic. 
Życzenia zdrowia, pogody ducha oraz 
wielu wspaniałych lat życia

składają sołtys, Rada Sołecka 
i mieszkańcy Ziemięcic

OGÓŁEM 0-6 LAT 7-17 LAT 18-30 LAT 31-60 LAT POW. 60 
LAT

KOBIETY 7636 417 782 1463 3332 1642
MĘŻCZYŹNI 7575 445 843 1515 3493 1279

LUDNOŚĆ GMINY ZBROSŁAWICE (STYCZEŃ 2011)

URODZENIA  2010 R. ZGONY 2010 R.
KOBIETY 64 58

MĘŻCZYŹNI 69 88
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Projekt współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, dlatego wszystkie zajęcia 
dla dzieci oraz rodziców, prowadzone w ramach 
projektu, są bezpłatne.

Od września 2010 r. w gminie realizowany jest 
projekt (we współpracy z Gminnym Zespołem 
Obsługi Placówek Oświatowych w Zbrosławi-
cach oraz przedszkolami w Wieszowie, Kamień-
cu, Kopienicy, Świętoszowicach i Przezchle-
biu): 

przedszkolnej wsi względem miast,
- podniesienie świadomości rodziców o roli 
wczesnej edukacji przedszkolnej,
- umożliwienie dzieciom z obszarów wiejskich 
uczestnictwa w innowacyjnych zajęciach,

 - podwyższenie poziomu wykształcenia,
- zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach  
w celu zapewnienia możliwości edukacyjnych 
jak największej liczbie najmłodszych mieszkań-
ców,
- zwiększenie atrakcyjności i jakości oferty edu-
kacyjnej w gminie.

Dzieci objęte programem uczestniczą w zaję-
ciach dodatkowych. We wszystkich przedszko-
lach są to zajęcia z logopedii, gimnastyka korek-
cyjna oraz rytmika bądź zajęcia umuzykalniające 
(w Świetoszowicach – zajęcia z tańca współcze-
snego). W 3 przedszkolach (Kamieniec, Wie-
szowa i Kopienica) dzieci uczą się dodatkowo 
języka angielskiego, w Świętoszowicach i Prze-
zchlebiu – niemieckiego. 

ki w formie warsztatów „Ty-Ja-Świat”, ukierun-
kowane na wzbudzenie u dzieci zainteresowania 
otaczającym je światem i pracą ludzką (przed-
szkolaki z Kopienicy i Wieszowy zwiedziły już 
Muzeum Chleba w Radzionkowie). Zorganizo-
wany będzie również integracyjny Piknik Rodzin-
ny pn. „Różni i Równi”, szerzący ideę równości  
i przeciwdziałania wykluczeniu.

Z relacji dyrektorów przedszkoli i nauczycieli 
prowadzących oraz rodziców wynika, że dzieci 
bardzo chętnie uczestniczą w dodatkowych za-
jęciach, podoba im się sposób ich prowadzenia. 
Szczególnie cieszą się z nowych kącików zabaw  
i atrakcyjnych pomocy naukowych. Dla tych dzie-
ci, które wcześniej nie mogły uczęszczać do przed-
szkola z powodu braku wolnych miejsc, możliwość 
korzystania z darmowych zajęć popołudniowych 
jest szansą na zmniejszenie różnic edukacyjnych  
i na wspólną zabawę z rówieśnikami.

/AP/

W ramach projektu od września 2010 w przed-
szkolu w Wieszowie został utworzony nowy  
15 – osobowy oddział przedszkolny, natomiast  
w przedszkolu w Kamieńcu 25–osobowy od-
dział przedszkolny został uchroniony przed li-
kwidacją. Od stycznia 2011 r. w przedszkolach 
w Kopienicy, Świętoszowicach oraz Przezchle-
biu czas pobytu w przedszkolu został wydłużo-
ny o 3 godziny.
Cele szczegółowe projektu to:
- zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji 

Każde z przedszkoli zostało wyposażone  
w szereg pomocy: logopedycznych, plastycz-
nych, muzycznych, do nauki języków obcych, 
do gimnastyki, tablice interaktywne, aparaty 
fotograficzne, książki, chusty animacyjne oraz 
kąciki zainteresowań i zabawki. 

Dla rodziców dzieci biorących udział w pro-
jekcie zorganizowane zostały warsztaty „Klucz 
do sukcesu twojego dziecka” z zastosowania za-
baw fundamentalnych w wychowaniu dziecka. 

W najbliższym czasie planowane są wyciecz-

LAURY DLA NAJLEPSZYCH... z Kamieńca     
ciąg dalszy ze str. 1

Tak istotny pojedynek przebiega w kilku etapach. Do 
pierwszego, zwanego szkolnym, przystępuje wielu. Po 
„sicie” etapu rejonowego finalistami zostaje niewielka 
grupa uczniów. Etap wojewódzki obejmuje garstkę wy-
brańców. Dla zobrazowania skali omawianego zjawiska 
odwołam się do danych z Delegatury w Bytomiu, gdzie 
do konkursów na etapie szkolnym przystąpiło kilka tysię-
cy uczniów, laureatami zostało natomiast mniej niż stu. 
Tym większy powód do zadowolenia mają wychowan-
kowie, nauczyciele i dyrekcja ZSO w Kamieńcu, gdyż 
mogą poszczycić się aż dwójką laureatów, czyli Justyną 
Sobiech i Magdaleną Peciak.

Pierwsza z nich wykazała się nieprzeciętną wiedzą  
i umiejętnościami matematycznymi, druga zaś udowod-
niła swą wielkość w dziedzinie historii.

Rozbieżność przedmiotów świadczy o wszechstronno-

ści Szkoły w Kamieńcu, która dba o harmonijny rozwój 
kompetencji swych uczniów.

Gala laureatów, czyli uroczystość rozdania nagród, 
dyplomów i zaświadczeń dla zwycięzców, odbyła się  
w niezwykle podniosłej atmosferze. Młodzieży towarzy-
szyli rodzice, dyrekcja szkoły i oczywiście nauczyciele 
przygotowujący do konkursów, czyli pani mgr Ludmiła 
Manek i pani mgr Ryszarda Mazur. Spotkanie laure-
atów miało miejsce 4 kwietnia w Bytomskim Centrum 
Kultury i uwieńczone zostało pokazem sztuki baletowej. 
Prestiżu imprezie dodali także goście z kręgów ministe-
rialnych i urzędów miast Bytomia oraz Chorzowa.

Gratulacjom, słowom uznania i wdzięczności nie było 
końca. Zgromadzeni opuszczali salę BCK prawdziwie 
pokrzepieni, bo w myśl słów, iż „Rzeczpospolite zawsze 
takie będą, jakie ich młodzieży wychowanie”, przyszłość 
rysuje się w całkiem optymistycznych barwach.

A.Cz.-P.

DZIEŃ KOBIET 
W JASIONIE

Co roku w Jasionie sołtys  
z Radą Sołecką organizują 
Dzień Kobiet. Nie inaczej było 
i teraz. Panie spotkały się przy 
kawie i ciastku, aby wymienić 
swoje poglądy i miło spędzić 
czas. Na tradycyjną imprezę 
przybyło 21 kobiet, co bardzo 
cieszy zważywszy na tak małą 
wieś, jaką jest Jasiona. 

Dziękuję wszystkim za miłą 
atmosferę i pomoc w organiza-
cji.

Sołtys Jasiony - Jan Wysocki
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Z  Ż YC I A  P L ACÓ W E K  O Ś W I ATO W YC H
„A wiosna przyszła pieszo...”

Uczniowie klas 1-3 Zespołu Szkół  
w Zbrosławicach również pomogli w nadejściu 
wiosny:

Szkoła Podstawowa w Kopienicy powitała 
wiosnę z uśmiechem i w serdecznym towarzy-
stwie zaproszonych gości - pensjonariuszy Domu 
Pomocy Społecznej w Łubiu. 

Odbył sie również, zorganizowany przez bi-
blioteke szkolną, konkurs GWARY ŚLĄSKIEJ.
Jego uczestnicy wykazali się znów zarówno za-
skakująco dobrą wiedzą w zakresie słownictwa 
śląskiego jak i sporym zaangażowaniem oraz ta-
lentem recytatorskim i aktorskim. A to pozwala 
wierzyć w spełnienie przesłania konkursu: „Co-
byś naszo godko ślonsko nigdy niy zginoła…” 

/Bibliotekarz - naucz. j. niem. Beata Owczarek/

Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Ziemięcicach, pod opieką nauczycieli, 
przeszli ulicami wsi z przygotowaną przez kla-
sę V Marzanną. Srogą Boginię Zimy spalono  
i powitano wiosnę...

Tego dnia również przedszkolaki z Kamień-
ca przegoniły zimę. Z kukłą słomianej Marzanny 
ruszyły barwnym korowodem przez wieś nad za-
lew. Śpiewając piosenki i machając własnoręcz-
nie przygotowanymi kwiatami z papieru przega-
niały zimę i związane z nią troski. Odpływającą 
Dramą Marzannę dzieci żegnały okrzykami „Że-
gnaj zimo, witaj wiosno!”.

28 marca w Szkole Podstawowej w Ziemię-
cicach odbył się szkolny konkurs pod hasłem 
„Świat Witaminek” skierowany do uczniów klas 
I-III. Przeprowadzony był w dwóch etapach: 
pierwszy polegał na przygotowaniu przez po-
szczególne klasy plakatu, promującego zdrowe 
odżywianie ze szczególnym uwzględnieniem wi-
tamin, drugi to rywalizacja zespołowa, w czasie 
której przedstawiciele klas rozwiązywali testy, 
rebusy, krzyżówki oraz rozpoznawali po kształ-
cie i smaku rodzaj warzyw i owoców.

Najlepsza okazała się klasa III, która została 
nagrodzona smacznymi i zdrowymi owocami.

Zbrosławicki Zespół Szkół przygotował ca-
łodzienną imprezę przybliżającą szkołę miesz-
kańcom Zbrosławic. Z zaproszenia na „Dzień 
Otwarty” skorzystali rodzice przyszłorocznych 
uczniów, przedstawiciele samorządu gminnego  
i absolwenci.

Dla gości przygotowano: program artystycz-
ny, lekcje pokazowe, prezentację multimedialną  
o szkole. Wyłożono do wglądu kroniki, funkcjo-
nował kiermasz wiosenno-świąteczny i kawia-
renka świetlicowa. Najmłodsi bawili się w sali 
gimnastycznej i w sali zabaw, a starsi rozegrali 
mecz piłki nożnej na boisku.

Fotoreportaż można obejrzeć na stronie  
www.szkola.zbroslawice.pl

29 marca w ZS w Zbrosławicach odbył się 
VII Gminny Konkurs Matematyczny, w którym 
zmagali się matematycy ze szkół podstawowych 
z całej gminy. Mistrzami w poszczególnych kla-
sach zostali: 
I miejsce:
klasa I Paweł Idzik SP Zbrosławice 
klasa II Marcin Jarosz SP Czekanów 
klasa III Paweł Chmielek SP Zbrosławice 
klasa IV Jakub Ślazyk SP Miedary 
klasa V Mateusz Kołodziejczyk SP Miedary 
klasa VI Karol Krawczyk SP Kopienica 

II miejsce: 
klasa I Aleksandra Nowak SP Zbrosławice 
klasa II Jakub Korzeń SP Przezchlebie 
klasa III Marta Szucmajer SP Kamieniec 
klasa IV Alicja Szczepańska SP Zbrosławice 
klasa V Aleksandra Baś SP Zbrosławice 
klasa VI Damian Janoszka SP Ziemięcice 

III miejsce: 
klasa I Julia Wichary SP Kopienica 
klasa II Patryk Świnder SP Zbrosławice 
klasa III Jakub Pawluś SP Wieszowa 
klasa IV Alicja Wcisło SP Czekanów 
klasa V Michał Kaczmarczyk SP Wieszowa 
klasa VI Marta Janoszka SP Kamieniec


