
FOLKLOR W MIEDARACH
Jak co roku miłośnicy śpiewu, muzyki i tańca mogli spotkać się na 

zorganizowanym przez Urząd Gminy Zbrosławice Festiwalu Zespołów 
Folklorystycznych. Kto wybrał się na dwudniowy festyn do Miedar, 
z pewnością znalazł coś dla ciała i ducha.         czyt. str. 4

TECHNIKA ZBLIŻ A LUDZI
11 czerwca w ramach drugiej już INDUSTRIADY – Święta Szlaku Zabyt-

ków Techniki województwa śląskiego - również Zabytkowa Stacja Wodo-
ciągowa ZAWADA w Karchowicach zaprosiła wszystkich chętnych (a było 
ich w tym roku prawie 870) do uczestnictwa w wielu pokazach, eksperymen-
tach i zabawach z techniką.             ciąg dalszy na str. 5

RÓŻNI  I  RÓWNI
Na terenie OSP w Księżym Lesie 11 czerwca odbył się Festyn Rodzinny 

pn. Różni i Równi, organizowany w ramach Projektu „Kreatywność klu-
czem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice”. Festyn, 
jak i cały projekt, współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas festynu dzieci 
z gminnych przedszko-
li zaprezentowały wy-
stępy artystyczne, które 
przychylna publiczność, 
składająca się głównie  
z ich rodziców, nagradza-
ła gromkimi brawami. 
Były kolorowe stroje, tań-
ce, śpiewy i układy chore-
ograficzne - nie można było nawet na chwilę wyjść po poczęstunek, żeby 
czegoś ciekawego nie przeoczyć. Występy okraszał szczyptą humoru i swą 
barwną osobowością prowadzący - Pan Kacperek (jak sam siebie nazywa, 
a nazwa ta oddaje jego sposób bycia). Rola prowadzącego okazała się 
szczególnie istotna podczas awarii zasilania, która uświadomiła organiza-

torom i uczestnikom festynu 
jak bardzo prąd elektryczny 
jest nieodzowny w dzisiej-
szych czasach. W takiej sytu-
acji na wysokości zadania sta-
nęli strażacy z OSP w Księżym 
Lesie, którzy w ciągu kwa-
dransa przywrócili zasilanie 
za pomocą generatora prądu.  
I chwała im za to, bo dopiero 
wtedy się zaczęło! 

czytaj na stronie 5

UWAGA ROLNICY
Od 20 czerwca 2011 r. można składać wnioski o wsparcie wapnowania 
regeneracyjnego gleb. Szczegółowych informacji udziela Śląska Izba 
Rolnicza w Katowicach, tel. 32/258-04-45 (www.sir-katowice.pl) oraz 
członek ŚIR z gminy Zbrosławice – Marek Minkus, tel. 661 058 535. 

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY
Urząd Gminy Zbrosławice czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 
700-1500. Jeśli uważacie Państwo, że urząd powinien być czynny w innych 
godzinach niż dotychczas, prosimy o przesyłanie sugestii w tej sprawie na 
adres sekretarz@zbroslawice.pl, w terminie do 30 lipca br.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
Rada Gminy Zbrosławice na sesji 21 czerwca podjęła uchwały o wyga-
śnięciu mandatu radnych Andrzeja Dramskiego i Janusza Strzelczyka. Wo-
jewoda Śląski Zarządzeniem Nr 202/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. ustalił 
termin wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbrosławice w okrę-
gach wyborczych nr 1 i 2 (Zbrosławice, Ptakowice i Wieszowa) na dzień  
18 września 2011 r. Lokale wyborcze czynne będą w godzinach 800-2200. 
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Z prac rady i wójta
20 maja 2011 r., w Świetlicy Zabyt-
kowej Stacji Wodociągowej Zawada  

w Karchowicach odbyła się VII Sesja Rady 
Gminy Zbrosławice. Wzięło w niej udział 13 
radnych i 22 zaproszonych gości. Obrady trwały 
w godz. 16:00-18:15.

Podjęto 10 uchwał, m.in. w sprawach: zmian 
w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2011 (6 
uchwał); przyjęcia „Gminnego programu prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie”; przystąpienia Gminy 
Zbrosławice do realizacji projektów systemowych 
w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008; przyjęcia  
i wprowadzenia do realizacji Program Aktywności 
Lokalnej (PAL) w ramach projektu systemowego 
pn. „Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców 
Gminy Zbrosławice w roku 2011.

Radna Katarzyna Łosicka zwróciła się z prośbą  
o montaż lampy koło boiska sportowego w Łubiu, 
gdyż obecnie boisko jest nieoświetlone.

Radna Krystyna Graca wniosła o przyspiesze-
nie działań, zmierzających do przejęcia terenu 
boiska w Wilkowicach. 

Przewodniczący Rady poruszył m. in. 
następujące sprawy:
- zapytał o właściciela zatoki autobusowej  
w Zawadzie, gdyż wyrwa w asfalcie przy zatoce 
stanowi wielkie zagrożenie dla rowerzystów (wójt 
wyjaśnił, iż z tego co wie, właścicielem zatoczki 
jest władający pasem drogi, czyli  Zarząd Dróg 
Krajowych),
- podziękował kierownikowi Stacji Uzdatni-
ania Wody „Zawada” oraz Zabytkowej Stacji 
Wodociągowej „Zawada” Panu Aleksandrowi 
Trzęsickiemu za zaproszenie do odbycia sesji 
rady gminy na terenie zakładu oraz za oprowadze-
nie, po zakończeniu sesji, wszystkich chętnych po 
Stacji „Zawada”.
Wójt poinformował, iż:
- odbyło się spotkanie z dyrektorem ZGKiM Jó-
zefem Burdą, którego przedmiotem było zwięk-
szenie zakresu prac związanych z porządkami na 
terenie sołectw,
- odbyło się spotkanie z projektantem kanalizacji 
w Wieszowie w związku z koniecznością prze-
projektowania części kanalizacji w okolicy ulicy 
Bytomskiej, Leśnej i Polnej. Według projektu 
kanalizacja przebiega za blisko budynków i ze 
względu na podmokły grunt mogłoby dojść do 
obsuwania się budynków,
- zastępca wójta dokonała sprawdzenia możliwo-
ści adaptacji budynku przedszkola w Przezchle-
biu, w związku z zamiarem utworzenia w tym 
przedszkolu oddziału specjalnego,
- podjęte zostały działania zmierzające do uzy-
skania funduszy unijnych na systemy solarne dla 
mieszkańców gminy Zbrosławice – wpłynęło 438 
deklaracji, przy czym aplikować będziemy mak-
symalnie o  dofinansowanie instalacji  w 250 bu-
dynkach,
- odbyło się spotkanie z mieszkańcem Miedar  
w sprawie odszkodowania za utracone mienie, 

- zastępca wójta brała udział w Festynie Rodzin-
nym w Przezchlebiu,
- odbyło się spotkanie z mieszkańcami Wieszowy, 
którzy skarżą się na uciążliwość firmy TRANS-
LIS, która zajmuje się produkcją paliwa ze środ-
ków biodegradowanych. W wyniku działalności 
wydziela się przeraźliwy odór utrudniający życie, 
- odbył szkolenie dla nowo wybranych wójtów  
i burmistrzów w zakresie obronnym i postępowa-
nia w sytuacjach kryzysowych, które odbyło się 
w Jaworzu,
- prowadzone jest postępowanie związane z wy-
cinką drzew bez stosownej decyzji (Przezchlebie, 
Wilkowice).
21 czerwca 2011 r odbyła się VIII Sesja Rady 
Gminy Zbrosławice. Wzięło w niej udział 13 
radnych i 20 zaproszonych gości. Obrady trwały 
w godz. 9:00-11:20.

Podjęto 12 uchwał, m.in. w sprawach: wyga-
śnięcia mandatów radnych: Andrzeja Dramskiego  
i Janusza Strzelczyka; zmian w budżecie Gminy 
Zbrosławice na rok 2011 (5 uchwał); udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Śląskiemu 
na dofinansowanie bieżącej konserwacji cieku 
Drama w granicach administracyjnych Gminy 
Zbrosławice (w 2010 r. były prowadzone prace 
na odcinku od młyna w Zbrosławicach do stawu  
w Kamieńcu, natomiast w tym roku planowane 
jest prowadzenie prac na odcinku od stawu w Ka-
mieńcu do stawu w Karchowicach. W roku ubie-
głym zostały wykonane następujące prace: wyko-
szenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem 
– 21.642 m2, usunięcie namułów z cieku wraz  
z przycięciem nawisów – 3.507 m, odmulenie cie-
ku – 864 m3, ręczne ścinanie krzaków – 0,8 ha, 
usunięcie zatorów, wykonanie palisady na długo-
ści 10 m). 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwały: 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy oraz udzielenia Wój-
towi Gminy Zbrosławice absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2010.

Radny Krzysztof Stebel poinformował, iż te-
matem jednego ze spotkań Komisji Rewizyjnej 
było funkcjonowanie Straży Gminnej. Po ana-
lizie tematu Komisja uznała, iż niezbyt dobrym 
rozwiązaniem jest to, że Straż Gminna pracu-
je w godzinach dopołudniowych. Większość 
mieszkańców uważa, iż Straż Gminna powinna 
pracować również w godzinach popołudniowych, 
aby w razie potrzeby można było wzywać 
strażników na interwencję w sprawach tzw. życia 
codziennego. Ponadto mieszkańcy są zdania, że 
strażnicy są mało widoczni, dlatego powinni 
dokonywać obchodów całej gminy, a w czasie ob-
chodu dokonywać lustracji terenu.

Z-ca wójta poinformowała, iż:
- zakończył się cykl zebrań wiejskich, na których 
przeprowadzane były wybory sołtysów. Rady 
sołeckie w sumie liczą 118 członków. W sześciu 
sołectwach zostali wybrani nowi sołtysi (sylwetki 
wszystkich przedstawimy w kolejnym wydaniu 
„Wieści” – red.). Wójt złożyła sołtysom gratulacje 

w związku z wyborem 
oraz życzyła wytrwa-
łości w działaniach,
- Referat Gospodarki 
Nieruchomościami  
i Ochrony Środowi-

ska ma już swojego kierownika, którym jest pani 
Beata Dzielicka,
- Wójt spotkał się z przedstawicielami Spółki 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowe-
go Dystrybucja w temacie przyszłej współpracy,
- 27 maja Wójt uczestniczył w Zgromadzeniu 
MZKP, 
- 30 maja zastępca wójta uczestniczyła w spotka-
niu z Wojewodą Śląskim, którego tematem było 
zabezpieczenie terenów sztolni i wypływu Dra-
my. Z-ca wójta poruszyła sprawę zatrucia gmin-
nego ujęcia wody,
- 3 czerwca w Zabrzu odbyło się spotkanie, na 
którym negocjowano cenę zrzutu ścieków bu-
dowanej kanalizacji w Czekanowie – z-ca wójta 
zaproponowała, aby cena spadła do 70 % w sto-
sunku do ceny proponowanej w taryfach przez 
spółkę,
- spotkała się z przedstawicielami hiszpańskiej 
firmy INVALL, która jest zainteresowana bu-
dową elektrowni wiatrowych na terenie gminy 
Zbrosławice,
- odbyły się konkursy na dyrektorów Szkół 
Podstawowych w Czekanowie i w Kamieńcu,  
w Zespole Szkół w Zbrosławicach i Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach – dyrekto-
rami wymienionych placówek zostali poprzedni 
dyrektorzy,
- prowadziła negocjacje z właścicielami gruntu  
w Świętoszowicach, na którym w 2001 r. wybu-
dowano kanalizację. Do porozumienia nie doszło, 
kolejne spotkanie zostało zaplanowane w połowie 
lipca br.,
- spotkała się z przedstawicielami angielskiej 
firmy, która jest zainteresowana dzierżawą hał-
dy w Przezchlebiu. Po omówieniu sprawozdania  
z działalności spółki gminnej „Zakład Eksploata-
cji Hałdy w Przezchlebiu” za rok 2010, zostaną 
podjęte działania w kierunku dzierżawy całego 
terenu hałdy (7 lipca wójt nie udzielił absoluto-
rium Zarządowi i Radzie Nadzorczej spółki),
- w dniach od 3 do 6 czerwca na terenie gminy 
Zbrosławice przebywali przedstawiciele gmin 
partnerskich, którzy byli gośćmi rodzin z terenu 
gminy. Wszystkim, którzy zaangażowali się do 
przyjęcia gości złożyła serdeczne podziękowanie,
- podziękowała również wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji Festiwalu Piosenki 
Przedszkolnej w Księżym Lesie,
- Starosta Tarnogórski zaproponował Gminie 
Zbrosławice współorganizowanie dożynek – 
trwają rozmowy w tym temacie,
- złożyła serdeczne podziękowanie organizatorom 
wszystkich imprez, jakie odbywały się w okresie 
od ostatniej sesji, a były to: festyn w Zbrosławi-
cach, festyn w Kamieńcu i Kopienicy z okazji 
Dnia Dziecka, „INDUSTRIADA” w Zakładzie 
Produkcji Wody w Karchowicach, piknik ekolo-
giczny w SP w Czekanowie i Festyn Rodzinny  
w SP w Ziemięcicach.

S P R O S TO WA N I E
W drugim wydaniu „Wieści” w rubryce  
„Z prac rady i wójta” zamieściliśmy notatkę 
o sporze międzysąsiedzkim w Wieszowie. In-
formujemy, że spór ten nie rozpoczął się – jak 
napisaliśmy – od skargi na hodowlę gołębi, 
lecz od sprawy zanieczyszczenia środowiska 
przez sąsiadów, a co za tym idzie – utrudnia-
nie prawidłowego zamieszkiwania. Za zaist-
niałą pomyłkę przepraszamy.
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OGŁOSZENIE - AZBEST
W związku z planowym przez Gminę Zbro-

sławice przystąpieniem do opracowania „Pro-
gramu usuwania azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Gminy Zbrosławice”, 
Wójt Gminy Zbrosławice podaje do publicznej 
wiadomości, że na potrzeby powyższego opraco-
wania zostanie wykonana inwentaryzacja wyro-
bów zawierających azbest na terenie Gminy. 

Planowany termin przeprowadzenia inwenta-
ryzacji w terenie to okres lipiec-sierpień 2011 r.  
W ramach inwentaryzacji zostanie wykonany spis  
z natury oraz „ocena stanu i możliwości bezpieczne-
go użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

Obowiązek informowania Wójta Gminy o rodza-
ju, ilości i miejscach występowania substancji stwa-
rzających szczególne zagrożenie dla środowiska 
(np. azbest, PCB), nałożony został na osoby fizycz-
ne przepisem art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity 
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

W związku z powyższym Wójt Gminy Zbrosła-
wice zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy 
o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji 
na terenie poszczególnych sołectw. Podczas pro-
cesu inwentaryzacji zostanie przeprowadzona 
ankieta wśród mieszkańców, dotycząca dogod-
nego terminu usunięcia azbestu oraz wyrobów 
zawierających azbest z ich posesji, w celu przy-
gotowania harmonogramu działań gminy w tym 
obszarze.

Opracowany projekt dokumentu zostanie 
przedłożony do konsultacji społecznych. Termin 
konsultacji zostanie podany do publicznej wia-
domości poprzez obwieszczenie Wójta Gminy 
Zbrosławice oraz podanie informacji na stronie 
www.zbroslawice.pl .

Startuje trzecia edycja projektu
„Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców gminy Zbrosławice”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbrosławice z/s w Kamieńcu realizuje kolejną edycję projek-
tu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Podejmowane w tym projekcie działania wynikają z analizy problemów osób i rodzin z terenu 
gminy. Wzorem lat poprzednich GOPS Zbrosławice będzie realizował kontrakty socjalne, w ramach 
których 16 osób z terenu gminy Zbrosławice otrzyma wsparcie zarówno finansowe jak i psycholo-
giczne.  W ramach kontraktów socjalnych asystenci rodzinni będą pracowali z uczestnikami projektu 
zgodnie z programem stworzonym indywidualnie dla każdej osoby. 

W trakcie realizacji tego zadania będą prowadzone zajęcia z zakresu integracji społecznej, przed-
stawienie dobrych praktyk na przykładzie wolontariatu oraz zorganizowanie pikniku integracyjnego 
pt. „Wśród sąsiadów”. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W Y B O R Y  S O Ł E C K I E
24 maja – Łubki (40 osób) nowy sołtys Izabela 
Miłek. Rada Sołecka: Waldemar Przybycin, Jo-
achim Malek, Joachim Buchcik, Marek Starzec, 
Marcin Łuczak.
25 maja – Karchowice (17 osób) sołtysem pozo-
stał Jerzy Posmyk. Rada Sołecka: Dariusz Duliń-
ski, Zygmunt Szulc, Jan Hoim, Maria Gawron, 
Piotr Koloch, Grażyna Borzdziłowska Kasperi-
dus.
26 maja – Ptakowice (60 osób) sołtysem na-

dal jest Ludwik Janoszka. Rada Sołecka: Maria 
Szczecina, Jerzy Woźniak, Rafał Zimnowodzki, 
Jan Kozak, Jolanta Sordon, Piotr Szczecina, Ha-
rald Góra.
27 maja – Zbrosławice (63 osoby) nowym soł-
tysem została Agnieszka Meka. Rada Sołecka: 
Agnieszka Drechsler, Magdalena Wilk, Krzysz-
tof Sosada, Marek Cieślik, Danuta Zdańska, Ur-
szula Grabińska, Wiesław Topór.
31 maja – Jasiona (26 osób) sołtysem pozostał 
Jan Wysocki. Rada Sołecka: Justyna Dziambor, 
Hubert Maselli, Dawid Wojda, Jan Mazur.

KRONIKA POLICYJNA
28/29.04 w Kopienicy  przy ul. Strażackiej za-
trzymano dwóch sprawców, którzy dokonali 
włamania do sklepu spożywczego, skąd próbo-
wali ukraść papierosy oraz alkohol.
05/06.05 w Zbrosławicach przy ul. Wolności 
nieznany sprawca dokonał kradzieży z włama-
niem do sklepu EKMAR 2, skąd skradł papiero-
sy oraz alkohol.
12/13.05 w Łubiu przy ul. 1-go Maja nieznany 
sprawca usiłował dokonać kradzieży z włama-
niem do sklepu KLAUDIA lecz został spłoszo-
ny.
02/03.05 w Laryszowie przy ul. Wolności nie-
znany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem 
do domu, skąd skradł drobne rzeczy. Sprawca 
został przez PP Zbrosławice zatrzymany.
05/06.05 w Kamieńcu przy ul. Sosnowej nie-
znany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem 
do samochodu, skąd skradł dokumenty oraz tubę 
samochodową m-ki Magnat, o ogólnej wartości 
500 zł. 
11/12.06 w Zbrosławicach przy ul. Porannej 
nieznany sprawca dokonał kradzieży z włama-
niem do domu w budowie, skąd skradł przewody 
elektryczne i inne elementy instalacji elektrycz-
nej o łącznej wartości 300 zł.
12/13.06 w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 
nieznany sprawca dokonał kradzieży z włama-
niem do domu, skąd skradł złotą i srebrną biżu-
terię oraz laptopa.

ZBROSŁAWICKI LAUR -  CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA
W związku ze zbliżającym się finałem kolejnej edycji konkursu o „Zbrosławicki Laur”, organiza-

torzy konkursu proszą o zgłaszanie kandydatur do tego tytułu, wraz z uzasadnieniem wyboru. Zgło-
szenia prosimy kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy Zbrosławice w terminie do 31 lipca br. 
O „Zbrosławicki Laur” mogą się ubiegać zarówno osoby jak i grupy (np. sołectwa, grupy sportowe, 
artystyczne itp.), które odniosły w dowolnej dziedzinie sukces i których postawa zasługuje na szcze-
gólne uznanie.
„Zbrosławickie Laury” rozdane zostaną podczas Dożynek Gminnych we wrześniu.

Katarzyna Zyga - Przewodnicząca Zarządu
Stowarzyszenia „Komitet ds. Partnerstwa Gminy Zbrosławice”

„ C Z Y S TA D R A M A ”
Stowarzyszenie „Czysta Drama” zawiadamia człon-
ków o zwołaniu zebrania w dniu 30 września 2011 r. 
o godz. 1800 w budynku Centrum Usług Publicznych 
przy ul. Oświęcimskiej w Zbrosławicach.
Zebranie dotyczyć będzie rozwiązania stowarzysze-
nia i podziału pozostałych odsetek od wpłat. 

Prezes Stowarzyszenia Edward Michalik

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom 
Przezchlebia za pomoc, życzliwość, 
zrozumienie i ofiarność w organizacji 
„Biesiady odpustowej” w Przezchlebiu  
19 czerwca br. Mieszkańcom sąsiednich 
i dalszych miejscowości za liczne przyby-
cie, a sponsorom za hojny gest. 

Organizatorzy – Zespół „Any”

Liczba mieszkańców Gminy Zbrosławice uprawnionych do głosowania oraz liczba osób 
uczestniczących w zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach

Lp. Miejscowość Liczba mieszk.
uprawnionych

Liczba uczestn. 
w zebraniu Frekwencja [%]

1. Boniowice 84 28 33,33
2. Czekanów 814 86 10,56
3. Jasiona 223 26 11,66
4. Jaśkowice 107 13 12,15
5. Kamieniec 658 76 11,55
6. Karchowice 243 17 6,99
7. Kopienica 545 60 11,00
8. Księży las 350 40 11,43
9. Laryszów 354 46 12,99
10. Łubie 593 40 6,75
11. Łubki 96 40 41,67
12. Miedary 992 82 8,27
13. Przezchlebie 681 47 6,9
14. Ptakowice 522 60 11,49
15. Szałsza 419 69 16,47
16. Świętoszowice 464 54 11,64
17. Wieszowa 2107 180 8,54
18. Wilkowice 423 52 12,29
19. Zawada 244 59 24,18
20. Zbrosławice 2010 63 3,13
21. Ziemięcice 751 86 11,45

Ogółem 12 680 1224 9,65
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FOLKLOR 
W MIEDARACH

ciąg dalszy ze strony 1
O różnorodny program artystyczny za-

dbały gminne zespoły: grupa przedszko-
laków ze Zbrosławic, „Kamyczki Dramy” 
z Kamieńca, „Wesołe Nutki” z Kopienicy, 
„Karolinka” z Przezchlebia, „Miedarza-
nie” z Miedar, którzy w ramach festiwa-
lu obchodzili 15 lecie powstania zespołu, 
chór „Jadwiżki” z Ziemięcic oraz zespo-
ły „Wesołe Kumoszki” ze Świętoszowic  
i „Any” z Przezchlebia. Gościnnie wystą-
pili: zespół taneczny „TESS” z Tarnow-
skich Gór, Jumbo Africa, Active Life oraz 
węgierska orkiestra dęta z Tarnalelesz. 

Na tegorocznym festiwalu nie mogło za-
braknąć gości z gmin partnerskich – razem 
z nami bawiły się delegacje z Niemiec, 
Francji, Węgier i Włoch.

Organizację pobytu gości zagranicznych 
umożliwiło dofinansowanie z Komisji Eu-
ropejskiej.

Joanna Sleziak

Występ węgierskiej orkiestry dętej z Tarnalelesz

Wspólne zdjęcie „Miedarzan” i muzyków węgierskich

Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie”

Zespół „Any” z Przezchlebia we wspólnym  
występie z włoską delegacją  

z Castagnole delle Lanze

Przedstawiciele gminnych zespołów folklorystycz-
nych z życzeniami dla „Miedarzan” z okazji  

15 lecia ich działalności

Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie” działa 
od 1996 roku. Jego założycielami są Joanna 
Sleziak i Eugeniusz Kostka.

W „Miedarzanach” śpiewa i tańczy około 60 
osób, skupionych w dwóch grupach wiekowych 
(od 5 do 45 lat). Repertuar  zespołu to przede 
wszystkim pieśni i tańce górnośląskie, beskidz-
kie, żywieckie, cieszyńskie, łowickie, nowosą-
deckie, spiskie.

Główny cel założenia i działalności zespołu 
to zachowanie i pomnażanie dziedzictwa kultu-
rowego własnego regionu, jego promocja oraz 
edukacja młodego pokolenia. „Miedarzanie” 
wprowadzają w życie społeczności lokalnej tzw. 
„żywy folklor”, biorąc udział w imprezach pre-
zentujących obrzędy doroczne, zawodowe i re-
ligijne. W ramach swej działalności zespół „od-
grzebuje” stare autentyczne pieśni, przyśpiewki, 
tańce, obrzędy ludowe, ukazując tradycje ludo-
wego śpiewu, muzyki i tańca; zbiera i prezentuje 
autentyczne regionalne stroje ludowe.
Z historii zespołu ...

Wszystko zaczęło się w 1996 roku, kiedy to  
w gminie Zbrosławice ogłoszono międzyszkolny 
konkurs pod hasłem „Śląsk - nasza mała ojczy-
zna”. Przygotowany z grupą dzieci i młodzieży 
program artystyczny spotkał się z uznaniem ju-
rorów i widzów i wtedy to zrodził się pomysł 
założenia zespołu folklorystycznego (na samym 
początku w zespole tańczyło 16 osób).

To, co wówczas zespół posiadał, to chęci do 
pracy, zamiłowanie do śpiewu, tańca i gwary, 
nie było przecież strojów, kapeli, zawodowych 
instruktorów ani funduszy. Dzięki zaangażowa-

niu prowadzących zespół oraz wielkiej pomocy 
rodziców i ludzi dobrej woli z czasem pojawiły 
się pierwsze skromne stroje, poszerzono też re-
pertuar wokalno - taneczny, zaczęto brać udział 
w powiatowych konkursach promujących śląską 
kulturę.

Obecnie zespół, którego instruktorami są: 
Joanna Sleziak, Eugeniusz Kostka i Józef Wa-
lisko, ma charakter zespołu wielopokoleniowe-
go. Członkami „Miedarzan” są: dzieci w wieku 
przedszkolnym, uczniowie szkoły podstawowej, 
gimnazjum, młodzież szkół średnich, studenci  
i osoby pracujące.
Szczególne osiągnięcia, nagrody, wyróżnie-
nia...

Zespół ma na swym koncie znaczące sukcesy  
w konkursach folklorystycznych w kraju i za 
granicą. Jest między innymi laureatem:
- Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewa-
nie” (pierwsze miejsca w kategoriach: zespołów 
pieśni i tańca, zespołów wokalno-instrumental-
nych, solistów i duetów) - zdobywcą statuetki 
„Złotego Szczyglika” (Grand Prix festiwalu);
- Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Ludowej  
im. Stanisława Hadyny (dwukrotni zwycięzcy);
- Międzynarodowego Festiwalu Młodych Talen-
tów „FEED 2000” we Frydku-Mistku (Grand 
Prix festiwalu);
- Festiwalu Szkolnych Zespołów Artystycznych.
Miedarzanie zostali też uhonorowani nagrodą 
„Zbrosławicki Laur” w konkursie „Nasi Najlep-
si”, organizowanym przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy Zbrosławice.

Po pierwszym występie z programem 
„Śląsk - nasza mała ojczyzna”

Stroje spiskie

W strojach śląskich - rozbarskich „Mali Miedarzanie” z zespołową kapelą Śląski strój weselny

15 LAT 
Zespołu Pieśni i  Tańca 
„MIEDARZ ANIE”
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TECHNIKA ZBLIŻA LUDZI
ciąg dalszy ze str. 1

Młodsi mieli okazję postrzelać z hydraulicznych 
armat, sprawdzić swoje wędkarskie umiejętności 
łowiąc „ryby” w zakładowej fontannie oraz prze-
konać się, że doświadczenia naukowe mogą być 
źródłem nie tylko wiedzy, ale i przyjemności. Wie-
lu odwiedzających miało po raz pierwszy okazję 
zapoznać się z historią oraz codzienną pracą stacji, 
dzięki której okoliczni mieszkańcy mają w domach 
wodę. Chwile wytchnienia między kolejnymi atrak-
cjami można było spędzić przy kawie i kołaczu oraz 
w najstarszej hali stacji podczas brawurowego i peł-
nego koloru występu Studenckiego Zespołu Pieśni  
i Tańca Uniwersytetu Śląskiego Katowice.

Mamy nadzieję, że każdy odwiedzający Za-
wadę znalazł dla siebie coś miłego i ciekawego  
i z przyjemnością przyjmie nasze zaproszenie na 
Industriadę za rok.         /Aleksander Trzęsicki/

Na zdjęciach:
1. degustacja kawy i herbaty,
2. sesja „prawie doświadczalna profesora rehabili-
towanego” dotycząca trzech zawadzkich żywiołów: 
ognia, wody i elektryczności,
3. jedna z atrakcji - strzały z armaty wodnej,
4. występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Uni-
wersytetu Śląskiego Katowice,
pozostałe: zabawy, turnieje, pokazy i eksperymenty,
strona 1: eksperyment „Czy przy pomocy konewki  
z wodą można podnieść człowieka” – praktyczne 
działanie prawa Pascala.

1

2

3

4

RÓŻNI  I  RÓWNI
ciąg dalszy ze str. 1
Rozpoczęły się konkursy promujące ideę rów-

ności płci. Tatusiowie przyszywali guziki na czas, 
mamusie pompowały dętki samochodowe - oba 
konkursy, wbrew powszechnym stereotypom udo-
wodniły, że każda z płci potrafi wykonać czynności, 
w których na co dzień wyręczają ją przedstawicie-
le płci przeciwnej. Dla podkreślenia prawdziwości 
tej tezy w kolejnych dwóch konkursach mężczyźni, 
z wypiekami na twarzy, trzepaczką ręczną ubijali Zbrosławice Miedary

Świętoszowice Wieszowa Kamieniec

Kopienica Przezchlebie
pianę z białka jajka, a nawet obierali i tarli ziem-
niaki na tarce ręcznej. Dla równowagi kobiety 
piłowały deski ręczną piłą typu „moja-twoja”  
i świetnie sobie radziły.

Na zakończenie przeprowadzony został kon-
kurs przeciągania liny pomiędzy męską i żeń-

ską częścią uczestników, w którym zwyciężyła 
drużyna kobiet z panią wójt na czele. W mię-
dzyczasie uczestnicy skorzystali z poczęstunku, 
realizując talony piknikowe w punktach obsłu-
giwanych przez nieocenionych strażaków z OSP  
w Księżym Lesie. Dzieci raczyły się hot-dogami, 

a dorośli kiełbasą z grilla, były też napoje i słodki 
poczęstunek.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z festy-
nu na stronie www projektu: 
http://przedszkolaki.zbroslawice.pl

/koordynator projektu – Paweł Pienkiewicz/
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Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Gospodarstwo Huberta Masellego z Jasiony zostało 
wyróżnione w etapie regionalnym IX edycji Ogól-
nokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”. Gospodarstwo pana Huberta okazało się naj-
lepszym w całym powiecie tarnogórskim. W konkursie 

nagradzano m.in. działania na rzecz poprawy estetyki działalności rolniczej 
oraz podnoszenia bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, 
która prowadzi eliminacje dla odrębnej kategorii zakładów rolnych. Hono-
rowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
Bronisław Komorowski. 

Zdobywca I miejsca w kraju i tytułu najbezpieczniejszego gospodarstwa 
rolnego wśród producentów prowadzących indywidualną produkcję rolni-
czą otrzyma główną nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Prezesa KRUS.  
W minionym roku był nią wysokiej klasy ciągnik rolniczy firmy FARMER. 

Kryteria oceny uczestników są niezmienne. Regulaminowe punkty zdo-
bywa się m.in. za: 
- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, 
- stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów  
i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, 
- wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony 
ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, 
- stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, 
- warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, 
- stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej i odzieży roboczej, 
- przechowywanie i jakość nawozów chemicznych, 
- wyposażenie w sprzęt p.poż., 
- ogólną estetykę gospodarstwa, praktyczną znajomość zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach konkursu!

U T RWA L A N I E  H I S TO R I I 
W roku bieżącym przypada 90 rocznica  

I Ogólnopaństwowego Zjazdu Straży  
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który po 
raz pierwszy odbył się w Warszawie 8-9 wrze-
śnia 1921 roku. Dla uczczenia tego doniosłego 
wydarzenia Prezydium Związku Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Tarnowskich Górach 
zorganizowało 19 maja br. konkurs kronik jed-
nostek OSP naszego powiatu .

Spośród złożonych do konkursu kronik ko-
misja konkursowa postanowiła wyróżnić, za 
wielki wkład pracy w dokumentowanie historii swoich jednostek, kronika-
rzy i ich opracowania kronikarskie, przyznając:
1 miejsce - OSP Świętoszowice – gdzie wieloletnim kronikarzem tej jed-
nostki jest druh Jerzy Grzelka (na zdjęciu), 2 miejsce - OSP Tąpkowice
i 3 miejsce - OSP Osy.

Jednocześnie powyższe opracowania reprezentować będą nasz powiat  
w podobnym konkursie na szczeblu wojewódzkim.          jg

Odpust  w Jasionie
22 maja o godz. 1500 odbyła się tradycyjna, coroczna msza odpustowa przy 
Kaplicy Świętej Rodziny w Jasionie. Msza odprawiona została w intencji 
budowniczych tejże kaplicy, a uczestniczyli w niej nie tylko mieszkańcy 
sołectwa, ale wierni z całej parafii i mieszkańcy innych miejscowości.
Dziękuję mieszkańcom za pomoc i wkład w organizację uroczystości.

Sołtys Jasiony – Jan Wysocki

WĘDKARSKI DZIEŃ DZIECKA
29 maja, z okazji Dnia Dziecka, nad zalewem w Kamieńcu odbyły się za-

wody wędkarskie dla najmłodszych, zorganizowane pod hasłem „Bawimy 
się bez alkoholu”. Jest to jeden z pomysłów spędzenia wolnego czasu nad 
wodą w ramach profilaktyki. W zawodach wzięło udział 50 dzieci i żadne  

z nich nie odeszło do domu bez nagrody, 
którą mali wędkarze mogli wybrać sobie 
sami, w zależności od zajętych miejsc.  
W zawodach zwyciężyła Gabriela Biegus, 
drugie miejsce zajął Patryk Morawiec,  
a trzecia była Julia Polak.

Nad całością zawodów czuwała ko-
misja w składzie Jan Wysocki i Antoni  
Konka.                 /Jan Wysocki/
Polski Związek Wędkarski Sekcja Kamie-
niec dziękuje wszystkim sponsorom za 
wkład w organizację zawodów. Dzięku-
jemy również wszystkim, którzy pomogli  
w przeprowadzeniu zawodów.

Z A Ć M I E N I E  K S I Ę Ż Y C A
15 czerwca o godz. 2000 Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii 

o/Gliwice zorganizowało na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Kamieńcu pokaz nieba. Wzięła w nim udział 
spora grupa obserwatorów w różnym wieku. 
Głównym celem obserwacji było całkowite 
zaćmienie Księżyca. Mimo, iż pogoda nieco 
popsuła szyki organizatorom - niebo było lek-
ko zasnute chmurami – obserwacje udały się. 
Nie tylko jednak Księżyc był ich przedmio-
tem. Miłośnicy astronomii bardzo chętnie od-
powiadali na pytania zainteresowanych, uczyli 
orientacji na niebie, pokazywali inne obiekty 
astronomiczne, wśród których najbardziej zja-
wiskowym był Saturn ze swoimi pierścieniami 
i księżycem. Poprzez Facebook’a „Znajomi” 
PTMA Gliwice otrzymują informacje o aktu-
alnościach. Niezależnie od tego, w pogodną, ciemną noc miłośnicy spoty-
kają się w Kamieńcu i chętnie udostępniają swoje przyrządy obserwacyjne 
i wiedzę.                              AP

Szanowna Jubilatka, pani Gertruda Gralla z Miedar 
obchodziła 75 rocznicę urodzin. 
Życzenia wszelkiej pomyślności, 
miłości najbliższych oraz wielu lat życia składają
Koleżanki i Koledzy Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

Panowie Jan Molenda oraz Walter Szyszka z Ziemięcic 
obchodzą 70 rocznicę urodzin. 
Z tej okazji życzenia zdrowia, 

radości, pogody ducha oraz wielu lat życia, składają
Sołtys, Rada Sołecka oraz Mieszkańcy Ziemięcic

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT 
W Kamieńcu odbył się „Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar 

Dyrektora ZSO w Kamieńcu”, w którym, poza Kamieńcem, uczestniczyły 
gimnazja: nr 2 i nr 4 z Tarnowskich Gór oraz nr 1 z Pyskowic. W wyniku 
losowania zagrały ze sobą następujące pary półfinałowe:
Gim. nr 2 Tarn. Góry - Gim. Pyskowice 2:0
Gim. nr 4 Tarn. Góry - Gim. Kamieniec 0:2

W walce o trzecie miejsce gimnazjum z Pyskowic pokonało 2:0 „4”  
z Tarn. Gór, natomiast w finale nasze gimnazjalistki wygrały 2:1 (po zacię-
tej walce w tie breaku) z tarnogórskim gimnazjum sportowym nr 2. Oprócz 
nagród i pucharów, które wręczył dyrektor szkoły Adrian Korgel, zostały 
również przyznane indywidualne nagrody dla najlepszych zawodniczek 
turnieju (Katarzyna Wojdat - Gim. nr 4 z Tarn. Gór,  Agata Domińczyk 
z Pyskowic, Aleksandra Potempa z Gim. nr 2 w Tarn. Górach oraz Beata 
Kauczor z Kamieńca). MVP 
turnieju bezapelacyjnie została 
nasza Ania Jarzombek. Organi-
zatorzy składają serdeczne po-
dziękowania za sponsorowanie 
nagród panu dr Jackowi Igna-
cikowi, panu Leszkowi Treliń-
skiemu oraz klubowi motocy-
klowemu Szaman Rider. 

/G. Sitek/
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UWAGA HODOWCY 
TRZODY CHLEWNEJ

Klasyczny pomór świń jest to szybko szerząca się 
zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są 
świnie domowe, dzikie świnie oraz dziki. Choroba 
nie przenosi się na inne gatunki zwierząt oraz ludzi.

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bez-
pośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażo-
nymi. Drogą zakażenia mogą być również rany (kol-
czykowanie, kastracja, kleszcze), błona śluzowa oka 
(np. kurz zanieczyszczony wirusem) oraz drogi rodne.

W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu świń, 
rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami 
jest stosunkowo łatwe poprzez osoby odwiedzające go-
spodarstwo, zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz 
skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).
Jak rozpoznać klasyczny pomór świń?
- nagłe upadki w ciągu 1-2 dni;
- gorączka;
- apatia, utrata apetytu, niechęć do ruchu;
- ograniczone ogniska martwicy na skórze zwierzęcia 
   (uszy, brzuch, pachwina);
- wybroczyny na skórze;
- ropny wypływ z oczu;
- chwiejny chód, niedowłady, porażenia kończyn;
- zaparcia, później biegunki;
- ronienia oraz upadki prosiąt.

HODOWCO ZAPAMIĘTAJ!!!
Charakterystycznym objawem jest cisza w chlewni 

oraz zapach będący następstwem cuchnącej biegunki.
Jak zapobiegać klasycznemu pomorowi świń?

Ryzyko wystąpienia tej groźnej choroby świń można 
zmniejszyć poprzez stosowanie następujących zasad:
- poddawanie nowo zakupionych świń kwarantannie 
(czasowej izolacji od reszty stada, trwającej minimum 
4 tygodnie);
- nie wprowadzanie do gospodarstw zwierząt niewiado-
mego pochodzenia – bez świadectwa zdrowia;
- stosowanie w gospodarstwie procedur sanitarnych - 
odkażanie bieżące, utrzymanie gospodarstwa w czysto-
ści, dbałość o czystość sprzętu używanego w gospodar-
stwie, używanie osobnego obuwia i odzieży ochronnej 
do obsługi zwierząt.
Podejrzewasz wystąpienie klasycznego pomoru 
świń?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwa-
jące podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany 
do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby 
(obowiązek ustawowy obwarowany sankcja karną).

Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio do naj-
bliższego i właściwego miejscowego dla miejsca prze-
bywania zwierząt powiatowego lekarza weterynarii 
albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekujące-
go się gospodarstwem lub właściwego miejscowo orga-
nu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).
Zgłosiłeś podejrzenie choroby - co dalej?

Po podjęciu podejrzenia choroby i dokonaniu zgło-
szenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza wete-
rynarii posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:
- izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich prze-
bywających tam zwierząt;
- nie wywożenia z gospodarstw pasz, odpadów oraz 
żywności;
- nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologiczne-
go (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
- wyłożenie mat dezynfekujących przed wejściem do 
chlewni oraz wjazdem i wyjazdem z gospodarstwa.

HODOWCO ZAPAMIĘTAJ!!!
Kraj, w którym choroba wystąpi, narażony jest na 

bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mię-
snym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, 
kosztami likwidacji ognisk choroby oraz wypłaca-
nych odszkodowań, a także wstrzymaniem obrotu  
i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów 
pozyskiwanych od świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Informacja dotycząca zgłaszania szkód łowieckich
Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu 

postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich oraz wpłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach 
rolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 45, poz. 272), Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł” Tarnowskie Góry, jako dzierżawca 
obwodu łowieckiego nr 122 ponownie informuje, że osobami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń szkód 
wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych, są członkowie Zarządu 
Koła: Prezes Koła Andrzej Dul (tel. 693 645 288) oraz Łowczy Koła Andrzej Muszkiet (tel.513 028 633).

Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zgłasza szkodę w formie pisemnej na niżej 
podany adres siedziby Koła, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych  
w sadach w terminie 14 dni od dnia ich powstania, z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.

Zgłoszenie szkody winno zawierać: dane adresowe wnioskodawcy z nr telefonu, stwierdzenie „zgłaszam 
szkodę”, datę powstania szkody, przypuszczalny gatunek zwierzyny, który szkodę wyrządził, dokładne miejsce 
wystąpienia szkody, rodzaj uprawy lub płodu rolnego, opis szkody i jej rozmiar, wskazane jest również dołączyć 
materiał graficzny (mapa uprawy z jej wymiarami, z zaznaczeniem rozmiarów powstałej szkody).

Adres siedziby Koła: K.Ł.”Orzeł” Tarnowskie Góry, ul. Mikulczycka 50, 42-674 Przezchlebie
Za Zarząd - Prezes Koła Łowieckiego „Orzeł” Tarnowskie Góry - Andrzej Dul

ZATRUCIA PSZCZÓŁ
W związku z licznymi zatruciami pszczół Woje-

wódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa w Katowicach Oddział w Lublińcu przypomina 
o konieczności przestrzegania podstawowych zasad  
i obowiązków, związanych ze stosowaniem środków 
ochrony roślin, wynikających z ustawy z dnia 18 grud-
nia 2003 roku o ochronie roślin (tekst jednolity DZ.U. 
z 2008 r. Nr 133, poz.849 z późn. zm.).
Należy zwrócić uwagę na następujące przepisy:
- Stosować można wyłącznie środki ochrony roślin do-
puszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą – instruk-
cją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami 
oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia 
zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
- Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym 
technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem 
zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodli-
wych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, 
zwierząt lub środowiska.
- Posiadacze gruntów, gdzie prowadzone są zabiegi 
ochrony roślin, zobowiązani są do prowadzenia ewi-
dencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej 
przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabie-
gu ochrony roślin.
- Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w pro-
dukcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez 
osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowa-
nia środków ochrony roślin i posiadają aktualne za-
świadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje 
się sprzętem nadziemnym, m.in.: 
- jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s,

- co najmniej 20 m od pasiek.
Kto stosuje środki ochrony roślin niedopusz-

czone do obrotu lub w sposób niezgodny z etykie-
tą – instrukcją stosowania, albo niezgodnie z obo-
wiązującymi zasadami ich stosowania, podlega 
karze grzywny (art. 107 ust. 1, pkt 24 i 31 ustawy 
z dnia 18 grudnia 2003 r. 
o ochronie roślin (Dz. U.  
z 2008 r. Nr 133, poz. 849 
z późn. zm.).

R O L N I K U
w celu ograniczenia zatruć 
pszczół należy pamiętać  
o tym, by przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej:
1. Nawet środki o niskim ryzyku dla pszczół należy 
stosować tylko i wyłącznie w godzinach wieczornych  
i po ustaniu ich lotów.
2. Eliminować zabiegi środkami ochrony roślin tok-
sycznymi dla pszczół, na kwitnących roślinach (w tym 
również upraw z kwitnącymi chwastami w roślinach 
uprawnych) lub pokrytych spadzią.

Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje za-
moczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia 
im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku 
przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, 
pszczoły powracające do ula są traktowane jako 
obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną 
zażądlone przez pszczoły strażniczki.

Ochrona roślin w sposób nie zagrażający pszczołom 
jest możliwa i wymaga wyłącznie dobrej woli rolników. 
Zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych  
i najtańszych czynników plonotwórczych.

Kierownik Oddziału Dorota Jelonek

ZASADY BEZPIECZNEGO SPOŻYCIA  
SUROWYCH WARZYW I OWOCÓW

Zakupuj tylko świeże i zdrowe warzywa oraz owoce 
bez oznak zepsucia, zapleśnienia i ognisk gnilnych - ich 
obecność może być źródłem zakażenia bakteryjnego.
Kupuj żywność wiadomego pochodzenia!
Ogranicz do minimum czas transportu surowych warzyw 
i owoców od punktu zakupu do miejsca zamieszkania - 

wysoka temperatura i czas sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów.
Zachowaj higienę w domu:
- nie przechowuj w urządzeniach chłodniczych i miejscach łatwo 
dostępnych warzyw i owoców nieumytych,
- nie przechowuj razem surowych warzyw i owoców z gotowanymi, 
- dokładnie myj pod bieżącą wodą i sparzaj warzywa i owoce, szcze-
gólnie jeśli jesz je na surowo,
- warzywa wyraźnie zanieczyszczone ziemią myj przy użyciu szczo-
teczki, tylko do tego celu przeznaczonej,
- do mycia używaj bezpiecznej wody, a wątpliwą – przegotuj!
- przechowuj świeże warzywa i owoce w warunkach chłodniczych,
- nie przechowuj surowych warzyw i owoców zbyt długo, nawet  
w lodówce,
- do przygotowywania potraw z surowej żywności używaj oddziel-
nego sprzętu i przedmiotów, np. noży i desek do krojenia,
- myj i odkażaj wszystkie powierzchnie i sprzęty wykorzystywane 
przy myciu oraz sporządzaniu potraw.
Zachowaj higienę osobistą:
- myj ręce przed kontaktem z żywnością oraz po każdej wykonywa-
nej czynności podczas jej przygotowywania,
- myj ręce po każdorazowym wyjściu z toalety.

K O N K U R S  !
Tygodnik „Gwarek” ogłasza kon-
kurs fotograficzny „Czytelnicy 
Gwarka w podróży” adresowa-
ny do każdego, kto chce podzielić 
się z innymi swoimi wrażeniami  
z wakacji.
Liczba zdjęć, które mogą wziąć 
udział w konkursie wynosi 10. 
Każde zdjęcie powinno nosić ty-
tuł, zaś w jego opisie powinna wid-
nieć informacja, dotycząca miejsca,  
w którym dana fotografia została wy-
konana. 
Na zdjęcia czekamy do 2 września 
do godz. 1200.
Redakcyjne jury wyłoni 3 najlepsze 
prace, które zostaną nagrodzone. 
Najciekawsze prace będą sukce-
sywnie publikowane w tygodniku. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  
w „Gwarku” z 6 września.
Szczegółowy regulamin oraz ga-
leria zdjęć dostępne są na stronie  
http://gwarek.com.pl/galeria/
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Z ŻYCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1 czerwca był dniem pełnym wrażeń dla dzieci 
z Gminnego Przedszkola nr 4 w Świętoszowi-
cach oraz zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej  
w Ziemięcicach. Tego dnia te dwie, połączo-
ne ideą głośnego czytania dzieciom, placów-
ki uczestniczyły w ważnej, międzynarodowej 
imprezie czytelniczej - Inauguracji X Ogólno-
polskiego oraz I Międzynarodowego Tygodnia 
Czytania, organizowanego przez Fundację ABC 
XXI wieku „Cała Polska czyta dzieciom”, pod 
patronatem m.in. pierwszej damy pani Anny Ko-
morowskiej oraz Jerzego Buzka – przewodniczą-
cego parlamentu europejskiego.

Imprezę poprowadzili wspólnie piosenkar-
ka Ewa Farna oraz dziennikarz Maciej Orłoś.  
W symbolicznym miejscu, na Moście Przyjaźni 
łączącym Polskę i Czechy, gdzie licznie zgroma-
dziły się dzieci z Polski i Czech oraz znakomici 
Goście Specjalni z Polski i zagranicy, odczytano  
„Lokomotywę” J. Tuwima, a następnie podpisa-
no proklamację przystąpienia całej Europy do 
programu „Cała Europa czyta dzieciom - „All of 
Europe Reads to Kids”, którego celem jest propa-
gowanie głośnego czytania dzieciom w krajach 
europejskich. 

Następnie dzieci polskie i czeskie, w prze-
braniach bajkowych, wymieniły się proporca-
mi i w przepięknym, kolorowym korowodzie, 
prowadzonym przez cyrkowców, Pikselka oraz 
zespół bębniarzy, przeszli na rynki swych miast 

- Polskiego i Czeskiego Cieszyna. Tutaj impre-
zę plenerową prowadzili dziennikarka radiowej 
Trójki Katarzyna Stoparczyk - znana z programu 
„Duże dzieci” oraz Maciej Gąsiorek, aktor, któ-
rego dzieci pamiętają jako krasnoludka - Piksela 
z „Budzika”. Aktorka Edyta Jungowska podpisy-
wała płyty z czytanymi przez siebie lekturami, ze 
złotej kolekcji Cała Polska czyta dzieciom.

Dla dzieci przygotowano na rynku mnóstwo 
atrakcji, w tym m.in. występy teatralne, wokalno-
taneczne, gry i zabawy, miasteczko ruchu drogo-
wego, porady wychowawcze Doroty Zawadzkiej 
-  telewizyjnej Superniani, warsztaty i pokazy 
cyrkowe, głośne czytanie oraz wiele konkur-
sów, w których laureatami zostali również nasi 
wychowankowie: przedszkolak Szymon Witasz-
czyk oraz uczennica Oliwia Kowolik. Program 
na scenie zakończył występ zespołu „Fasolki”.

Wspólny wyjazd okazał się wspaniałą inte-
gracją naszych placówek oraz wszystkich dzie-
ci zgromadzonych na Moście Przyjaźni. Liczne 
zabawy, czytanie „Lokomotywy” oraz spotkanie 
m.in. z aktorką Edytą Jungowską oraz piosen-
karką Ewą Farną były dla dzieciaków ogrom-
nym przeżyciem i świetnym prezentem z okazji 
Dnia Dziecka. Żal było wyjeżdżać z pięknego, 
słonecznego Cieszyna. Na szczęście pozostaną 
nam wspomnienia, zdjęcia oraz filmiki, upamięt-
niające te piękne chwile.

Szarlota Miśkiewicz/Justyna Barczyk

Międzynarodowe święto 
czytania w Cieszynie

Przedszkolaki z Przezchlebia po raz pierwszy 
miały okazję zaprezentować swoje umiejętności 
wokalno – językowe  w VII Wiosennym Festiwa-
lu Piosenki Niemieckiej - „Frühlingssingen 2011” 
organizowanym pod patronatem Starosty Powiatu 
Gliwickiego, Wójta Gminy Rudziniec, AGMO e.V. 
Bonn. Nasze dzieci zostały wyróżnione spośród 
wielu zespołów, biorących udział w festiwalu i za-
proszone na Koncert Laureatów, który odbył się  
w Zespole Pałacowo – Parkowym w Pławniowi-
cach. Do przedszkola wróciły ze zwycięską Statu-
etką. Gratulujemy. 

Uczennice Zespołu Szkół w Zbrosławicach 
uplasowały się na wysokich miejscach  w Mię-
dzynarodowym Konkursie Matematycznym 
„Kangur i Kangurek 2011”. Weronika Pluta  
z pierwszej klasy gimnazjum zajęła, w kategorii 
Kadet, 2 miejsce w powiecie, a Aleksandra Baś 
uczennica klasy 5B w kategorii Beniamin zajęła 8 
miejsce w powiecie. Gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów.

Przedszkole w Kamieńcu corocznie bierze udział 
w szeregu akcji, konkursów i programów. W ostatnim 
czasie w konkursie „Kolorowy las”, organizowanym 
przez Nadleśnictwo Brynek, wyróżnienie otrzymała 
Agnieszka Abramik. Przemek Jewuła zajął III miej-
sce w konkursie „Czyste powietrze wokół nas”, któ-
rego organizatorem był bytomski Sanepid, natomiast 
przedszkole po raz trzeci otrzymało certyfikat „Ku-
busiowi Przyjaciele Natury”. Opiekunem laureatów 
oraz koordynatorem programu jest Mariola Abramik.

Wiosną uczniowie SP w Przezchlebiu brali 
udział w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Nie-
mieckiej, który odbył się w Pławniowicach. Zespół 
„Karliczek” zajął w konkursie II miejsce, a zespół 
„Karolinka” – trzecie. Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 15 maja. 

14 maja na boisku odbył się Festyn Rodzinny. 
Licznie zgromadzona publiczność podziwiała ta-
lent aktorski, muzyczny i taneczny uczniów. Ro-
dzice chętnie włączali się do rodzinnych rozgrywek  
i wspólnych zabaw. Wystawę nt. historii Przezchle-
bia przygotował badacz dziejów rodzinnej miej-
scowości – pan Józef Szczeponik, który chętnie też 
dzielił się swą wiedzą z innymi. 

19 maja uczniowie klasy IV i V gościli w prywat-
nym muzeum wielkiego znawcy i miłośnika zegarów 
– pana Manfreda Malecko z Przezchlebia. Dzieci 
miały okazję zapoznać się z historią zegarów, sposo-
bem mierzenia czasu na przestrzeni wieków, a także  
z przepiękną wystawą zegarów.  

Dzieci z przedszkola zwiedziły również „Muzeum 
Chleba” w Radzionkowie, obejrzały  w Teatrze No-
wym w Zabrzu przedstawienie „Wyprawa po skarb” 
oraz zwiedziły kulisy teatru. Do przedszkola zawitał 
krakowski teatr Krasnolud z przedstawieniem „Pre-
zenty urodzinowe” oraz Teatr Magii z pokazem ilu-
zjonistycznym. Dzieci spotkały się również z górni-
kiem, magikiem, skrzypaczką oraz kolarzem.

Bardzo uroczyście  
i bardzo słodko uczci-
li święto swoich mam 
uczniowie klasy 3 SP  
w Zbrosławicach. Pięk-
ne występy, życzenia 
i własnoręcznie wy-
konane prezenty oraz  
portrety były wstępem 
do radosnego, wspól-
nego czasu przy bogato 
zastawionych stołach.

28 kwietnia w SP w Kopienicy odbył się Kon-
kurs Przyrodniczy „Planeta Ziemia i jej miejsce we 
wszechświecie”. W dwuetapowym konkursie laure-
atami zostali: 1 m. – Karol Krawczyk z Kopienicy, 
2 m. – Julia Janoszka z Kopienicy i 3 m. – Damian 
Janoszka z Ziemięcic. 

22 czerwca w Szkole Podstawowej w Kopieni-
cy odbyło się gminne zakończenie roku szkolnego 
oraz otwarcie nowego placu zabaw. W uroczysto-
ściach wzięli udział uczniowie z rodzicami, na-
uczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu 
gminy Zbrosławice oraz zaproszeni goście.

Wstęgę, otwierającą plac zabaw, wspólnie prze-
cięli Dyrektor Delegatury Oświaty w Bytomiu  
Jerzy Walas i z-ca wójta Katarzyna Sosada. Dzie-
ci wypuściły w niebo 
dziesiątki kolorowych 
baloników. Uczniowie 
przygotowali program 
artystyczny, podczas 
którego podziękowa-
li nauczycielom za 
miniony rok szkolny. 
Na koniec uroczysto-
ści odebrali nagrody  
i wyróżnienia za wyniki  
w nauce. Życzymy 
udanych wakacji!


