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Niechaj Zmartwychwstały 
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obdarzy Was swoimi łaskami , 
zdrowiem i błogosławieństwem. 

Aby te Święta Wielkanocne,
spędzone w gronie najbliższych ,

 były wyjątkowe.
Tego życzą

    Przewodniczący                      Wójt
Rady Gminy Zbrosławice    Gminy Zbrosławice

Andrzej Dramski            Paweł Kowolik

Wodzenie niedźwiedzia - czyli żeby tradycji stało się zadość
Nie zważając na mróz i śnieg, po raz kolejny ruszyła ferajna z Łubia na czele z Niedźwiedzicą - R. Profus. Miesz-

kańcy z niecierpliwością wypatrywali Misia prowadzonego na uwięzi przez Leśnika - S. Mainka, by móc z nim 
zatańczyć przy dźwiękach ludowej muzyki, a często i ugościć go. Gospodynie „podskubywały” Bera (Niedźwiedzia) 
wierząc, że słoma ta zapewni im szczęście przez cały rok. Niektórzy przebierańcy płatali drobne figle. Kominiarz 
-K. Skandy smarował na szczęście sadzą, Bocian - A. Hadelko chcąc zapewnić sobie pracę na następny rok rozdawał 
„Viagrę”, Policjant - D. Kamieniorz dbając o bezpieczeństwo ferajny, rozdawał kierowcom drobne mandaty i zapro-
szenia na zabawę. Pielęgniarka - M. Marek wypisywała Łubianom recepty, by zapewnić im zdrowie, zaś Dziecko -  
A. Mainka dbało, o tych najmłodszych tańcząc z nimi oraz zabawiając ich w różnoraki sposób, natomiast Czerwony 
Kapturek - D. Tarnowski częstował wszystkie dzieci drobnymi smakołykami. Cyganka - P. Szczurek wróżyła z ręki, 
a pod nieuwagę gospodarzy łapała kury na weselny rosół dla Młodej Pary - N. Paździor i G. Nowak. Diablica -  
J. Starzec groziła widłami niegrzecznym dzieciom, zaś Strażak - M. Paździor ciągnął wózek z „wodą ogniową” by 
przebierańcy mogli gasić swe pragnienie. Całość korowodu zamykał Ksiądz Mateusz - M. Skandy, który przybywał 
z Misiową kolędą i zostawiał na drzwiach ślad wizyty „MIŚ 2010”.            ciąg dalszy na str. 7

ŁUBIE KOPIENICA

„ J a d w i ż k i ” 
m a j ą  1 0  l at

30 stycznia br. chór parafialny „Jadwiżki”  
z Ziemięcic obchodził 10 rocznicę działalności.

 Jubileusz rozpoczął się mszą św. sprawowaną  
w intencji chóru przez ks. Proboszcza Józefa  
Germana. W czasie mszy chór wykonał kilka pie-
śni religijnych przy akompaniamencie orkiestry 
parafialnej. Dalsza część obchodów jubileuszu 
odbyła się w świetlicy w Ziemięcicach gdzie 
„Jadwiżki” wykonały kilka pieśni ludowych. 
Następnie prezes Ryszard Hilszczański przywi-
tał wszystkich przybyłych gości, obecnych jak  
i byłych członków chóru oraz ich rodzin i sympa-
tyków.             czytaj na str. 7
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Z prac Wójta Gminy

Z prac Rady Gminy

Wójt podpisał zarządzenia, m. in.  
w sprawie:
- zmian do Zarządzenia Wójta Gmi-
ny Zbrosławice nr 1A/2010 z dnia  
4 stycznia 2010 r. w sprawie opraco-
wania planu finansowego dla budżetu 
Gminy Zbrosławice na rok 2010;
- zmian w budżecie Gminy Zbrosła-

wice na rok 2010 (6 zarządzeń);
- zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbro-
sławice na rok 2010 (12 zarządzeń);
- udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego  
w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia na terenie 
Gminy Zbrosławice na rok 2010;
- rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania 
publiczne Gminy Zbrosławice w dziedzinie kultury fi-
zycznej i sportu;
- oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej po-
łożonej w Przezchlebiu na działkach nr 906/106 oraz 
907/106 km. 3 d. 2 obręb Przezchlebie Radzie Sołeckiej 
Przezchlebie;
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek orga-
nizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień pla-
nowanych wydatków;
- powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia 
finalistów szczebla gminnego XII edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak 
zawsze rękę poda”;
- planowania kontroli problemowych realizacji zadań 
obronnych;
- realizacji zadań obronnych;
- nieodpłatnego przekazania środka trwałego – sieci 
wodociągowej w Ptakowicach;
- zatwierdzenia wzorów dowodów wpłat podatku od 
nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowią-
zania pieniężnego;
- wprowadzenia zasad podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych w szkołach wyższych przez pracowników 
Urzędu Gminy Zbrosławice oraz dyrektorów i kierow-
ników gminnych jednostek organizacyjnych;
- zmiany Zarządzenia Nr 80/2004 r. Wójta Gminy 
Zbrosławice z dnia 1 kwietnia 2004 r. sprawie zasad  
i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowa-
nych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Urzędzie Gminy Zbrosławice;
- powołania składu osobowego Komisji Socjalnej;
- nieodpłatnego przekazania środka trwałego –  
Wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostęp-
nego dla dzieci i młodzieży w Czekanowie;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działki  
nr 1038/306 km. 1 dod. 4 położonej w Kamieńcu;
- sprawdzenia taryf i weryfikacji kosztów dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 
ścieków na terenie Gminy Zbrosławice;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie nieruchomo-
ści rolnej określonej numerami działek: 33/14, 34/14, 
35/14, 36/14, 37/14, 38/14, 39/14 km. 3, obr. Boniowi-
ce, będącej własnością Gminy Zbrosławice;

- powołania komisji do udzielenia zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego na wywóz śmieci segrego-
wanych w workach.
Ponadto Wójt:
 - uczestniczył w kilku spotkaniach roboczych dotyczą-
cych strategii rozwoju Powiatu Tarnogórskiego;
- wziął udział w naradzie Komisji Bezpieczeństwa, na 
której omówiono sprawy bezpieczeństwa na drogach 
całego Powiatu. Wniosek nie jest optymistyczny, gdyż 
bezpieczeństwo to nie poprawia się. W Gminie Zbro-
sławice ilość wypadków i kolizji zwiększyła się nawet 
o 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dlatego 
pełne uzasadnienie ma wyposażenie Straży Gminnej  
w mobilny fotoradar, który od 1 marca jest wykorzysty-
wany na naszych drogach, tym bardziej, że głównymi 
przyczynami kolizji drogowych jest nadmierna pręd-
kość i wymuszanie pierwszeństwa przejazdu;
- odwiedził 3 pary z 50-letnim stażem pożycia  
(z Wieszowy, Świętoszowic i Kopienicy), które nie 
uczestniczyły w oficjalnym spotkaniu. Wręczył im 
otrzymane od Prezydenta RP medale z różą i upominki;
- spotkał się z Rada Sołecką Wieszowy by wyjaśnić 
niektóre ostatnie nieporozumienia. Pewne sprawy zo-
stały wyjaśnione, choć może nie wszystkie. Zanudzać 
jednak nie będę, bo trzeba iść do przodu by znaleźć pie-
niądze na budowę kanalizacji i wiaty;
- w odpowiedzi na kilka interwencji w sprawie poboru 
młodych mężczyzn do wojska, informuje, że na tzw. 
pierwszą „wstawkę” trzeba się zgłosić, aby zostać za-
rejestrowanym. Ci, którzy mieszkają bądź pracują za 
granicą powinni się zgłosić do WKU lub w Urzędzie 
Gminy zaraz po przyjeździe do kraju i uregulować  
m. in. kwestie meldunkowe;
- składa gratulacje młodzieży z Łubia i Kopienicy za 
zorganizowanie i przeprowadzenie tradycyjnego „Wo-
dzenia Niedźwiedzia”. Cieszę się, że młodzi też potrafią 
działać i dbają o tradycję. Dziękuję za zaproszenie. Po-
dobna impreza, jak co roku, miała miejsce w Miedarach, 
co również przyjmuję z zadowoleniem i gratuluję;
- wraz z Zastępcą wziął udział w Turnieju Tenisa Stoło-
wego dla Wójtów i Burmistrzów w Radzionkowie, gdzie 
zajęli – Zastępca Wójta 2 miejsce a Wójt 5 miejsce;
- wziął udział w jubileuszu 10 - lecia istnienia chóru 
„Jadwiżki” w Ziemięcicach, złożył im życzenia i proś-
bę by ich muzyka przez wieki koiła serca spragnionych 
czystej sztuki;
- wraz z kierownikami referatów Urzędu Gminy i pod-
ległych jednostek organizacyjnych przeprowadził roz-
mowy z firmą, w celu opracowania i przygotowania 
materiałów do przetargu na zakup energii elektrycznej. 
Przetarg może przynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych 
oszczędności;
- spotkał się z Radą Sołecką Szałszy, by ustalić kie-
runki rozwoju tej miejscowości i określić jej zadania 
celu publicznego. Na ten cel możemy bezprzetargowo 
pozyskać ok. 6 ha gruntów z ANR w Opolu;
- z okazji Święta Kobiet wraz z innymi druhami z OSP 
Księży Las zorganizował dla 50 Pań wieczornicę. Pa-
nie bawiły się wesoło, a druhowie zapewnili im równie 
miłą obsługę;
- w imieniu wszystkich mieszkańców złożył życzenia 
urodzinowe Biskupowi naszej decyzji jego Ekscelencji 
Janowi Wieczorkowi;

- podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na do-
finansowanie budowy kanalizacji w Czekanowie na 
sumę 3,9 milionów. Inwestycja rozpocznie się w tym 
roku, po przeprowadzeniu przetargu, który w tej chwili 
jest opracowywany. Jej ostateczna wartość będzie zna-
na po przetargu;
- zlecił wykonanie audytów energetycznych 4 budyn-
ków szkolnych (Zbrosławice, Wieszowa, Czekanów  
i Ziemięcice) by móc złożyć wnioski do WFOŚiGW 
i RPO o pozyskanie środków na przeprowadzenie ich 
termomodernizacji. Całkowita wartość robót przekro-
czy 1 mln zł, a ile dofinansowania uda się pozyskać 
przyszłość pokaże;
Sprawy robocze to:
- w drodze przetargu wybrano firmę do tzw. „łatania 
dziur”. Cena za 1 m2 jest o 2 zł mniejsza niż w roku 
ubiegłym. Firma jeszcze nie pracowała w naszej gmi-
nie. Planowany wydatek na ten cel to ok. 100.000 zł;
- rozstrzygnął się przetarg na budowę Centrum Usług 
Publicznych w Zbrosławicach na kwotę nieco ponad  
2 mln zł, roboty ruszą niebawem i jak wynika z zapew-
nień wykonawcy, równie szybko się zakończą - może 
jeszcze w tym roku, choć w umowie przewidziano ter-
min na 30 czerwca 2011 roku;
- obecnie w opracowaniu jest wniosek o pozyskanie 
środków z WFOŚiGW na kontynuowanie budowy ka-
nalizacji w Wieszowie w wysokości ponad 4 mln zł. 
Liczymy, że roboty ruszą w drugiej połowie roku;
- w trakcie są prace remontowe na 7 naszych boiskach 
na sumę ponad 650.000 zł. Termin ich zakończenia zo-
stał przesunięty o 3 miesiące z powodu długiej zimy. 
Przypominam, że prawie 500.000 zł to dotacja unijna 
w ramach PROW;
- otrzymaliśmy dotację w ramach akcji „ Radosna Szko-
ła” na wykonanie placu zabaw w Kopienicy 60.000 
zł (60.000 zł pochodzić będzie z naszych środków). 
Mniejsze dotacje uzyskaliśmy na kącik zabaw dla dzieci 
w szkołach Zbrosławice – 12.000 zł oraz Przezchlebie  
i Wieszowa po 6.000 zł;
- wraz ze Starostwem Powiatowym składamy wniosek 
do EFS-u na zorganizowanie zajęć dodatkowych dla 
mniej uzdolnionych gimnazjalistów oraz najzdolniej-
szych licealistów. Taki kierunek został przyjęty przez 
Starostwo Powiatowe, a wysokość środków na razie 
jest nieznana;
- zostało zlecone wykonanie koncepcji przebudowy wo-
dociągu w Laryszowie, by ustalić jego przebieg, uzależ-
niony od zgód właścicieli, a później wykonany będzie 
projekt budowlany tej długo oczekiwanej inwestycji;
- w projektowaniu jest budowa „Orlika” w Ziemięcicach;
- uspokajam mieszkańców Łubia, Kopienicy i Jasiony, 
ze nie zapomniałem o budowie sali gimnastycznej przy 
Waszej szkole. Po rozstrzygnięciu najważniejszych 
przetargów dokonam analizy możliwości finansowych 
Gminy i zrobię wszystko by ta inwestycja ruszyła jesz-
cze w tym roku. W przyszłym roku planuję wystąpić  
z wnioskami o jej dofinansowanie ze środków unijnych 
bądź Ministerstwa Sportu;
- tli się jeszcze iskierka nadziei na pozyskanie środ-
ków na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji  
w Kamieńcu, ale nie zapeszam – może się uda! 
Mimo kryzysu mamy co robić, a nawet być zadowo-
lonym.

9.03.2010 r. – sesja Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie: zmian w budże-

cie Gminy Zbrosławice na rok 2010 – 5 uchwał; zacią-
gnięcia w latach 2010 - 2012 długoterminowej pożycz-
ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanali-
zacji ściekowej w Wieszowie i Czekanowie – 2 uchwa-
ły; zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku  
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowa-
nie w ramach PROW 2007 - 2013 zadanie inwestycyj-
ne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni 
ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie”; 
zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 

od dnia 1 maja 2010 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r.; poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 
ogłoszenia obszaru Województwa Śląskiego strefą wolną od upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie; 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przystąpienia Gminy Zbrosławice do projektu realizo-
wanego przez Powiat Tarnogórski w związku z ogłoszonym konkursem „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”; 
zmiany uchwały Nr XXXIX/437/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania 
środków finansowych dla Policji; wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 
Zbrosławice na rok 2011.
24.02. oraz 8.03.2010 r. – posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju 
Transport zbiorowy i jego koszty; termomodernizacja budynków szkolnych; opiniowanie projektów uchwał.
10.02.2010 r. – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 
Działalność ośrodków kultury – świetlice i kluby.

11. i 18.02.2010 r. – posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Dalszy ciąg rozpatrywania skargi związanej z hodowlą gołębi; kontrola działalno-
ści Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach.
22.02.2010 r. – posiedzenie Komisji Rolnictwa  
Zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi działalności spółek wodnych.
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I N F O R M A C J A  U S C
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach  

i odznaczeniach  (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450 z późniejszymi zmia-
nami) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać medale „Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie” osobom, które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Dla ustalenia niezbędnych danych i przygotowania 
odpowiednich wniosków, pary małżeńskie zamieszkałe na terenie Gmi-
ny Zbrosławice, które w 2010 roku będą obchodziły rocznicę 50 - lecia 
pożycia małżeńskiego, proszone są o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Zbrosławicach przy ul. Wolności 109A, w terminie  
do dnia 31 maja 2010 r. Pary, które obchodziły swój Jubileusz w latach 
ubiegłych, a nie został im jeszcze przyznany medal za długoletnie pożycie 
małżeńskie również proszone są o kontakt. Wójt Gminy pragnie uhono-
rować także pary, które w tym roku obchodzić będą 55-lecie i 60–lecie 
pożycia małżeńskiego. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą  
o zgłaszanie takich par w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zbrosławicach przy 
ul. Wolności 109A, w terminie do 31 maja 2010 r. W związku z licznymi 
pytaniami ze strony mieszkańców Gminy informuję, że w/w medale nie są 
przyznawane z urzędu, a jedynie na wniosek zainteresowanych par lub ich 
rodzin, sąsiadów, znajomych.

Weronika Kaczmarek - Zastępca Kierownika USC w Zbrosławicach

K r o n i k a  p o l i c y j n a
Zdarzenia kryminalne:
- 04/05 stycznia w Ptakowicach na ul. Wyzwolenia nieznany sprawca do-
konał z posesji kradzieży samochodu marki Opel Vectra o wartości 4000 zł. 
Kilka dni później sprawca został zatrzymany na terenie Zabrza;
- 05/06 stycznia w Zbrosławicach przy ul. Wolności nieznany sprawca 
dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki Nissan Sunny, skąd 
skradł maszynkę do strzyżenia owiec o wartości 1500 zł;
- 05/06 stycznia w Wieszowie przy ul. Lompy nieznany sprawca dokonał 
włamania do samochodu marki Alfa Romeo, skąd skradł radioodtwarzacz 
marki Blaupunkt o wartości 220 zł;
- 05/06 stycznia w Zbrosławicach przy ul. Kościuszki nieznany sprawca 
dokonał włamania do samochodu marki VW Passat, skąd skradł radiood-
twarzacz marki Blaupunkt o wartości 300 zł;
- 07 stycznia w Miedarach policjanci Posterunku Policji w Zbrosławicach 
zatrzymali Joachima D. zamieszkałego w Miedarach, który za wieloletnie 
znęcanie się nad rodziną oraz grożenie żonie pozbawieniem życia, został 
osadzony w Areszcie Śledczym;
- 07/08 stycznia w Ziemięcicach przy ul. Kościelnej nieznani sprawcy do-
konali kradzieży z włamaniem do sklepu spożywczego. Skradzione zostały 
artykuły spożywcze, gotówka i monitor komputerowy;
- 20 stycznia ok. godz. 04.50 w Wieszowie przy ul. Sienkiewicza nieznany 
sprawca usiłował dokonać włamania do domu poprzez nawiercenie okna 
lecz został spłoszony przez domowników;
- 26/27 stycznia w Czekanowie przy ul. Gliwickiej nieznani sprawcy do-
konali kradzieży z włamaniem do sklepu LUX, skąd skradli alkohol. Po-
licjanci Posterunku Policji w Zbrosławicach podjęli pościg za sprawcami, 
poruszającymi się samochodem marki Opel Vectra, lecz na terenie Zabrza 
stracili z nim kontakt wzrokowy.
- 30 stycznia w Zbrosławicach przy ul. Fabrycznej nieznany sprawca do-
konał włamania do baku samochodu marki DAF, skąd skradł olej napędo-
wy o wartości 2000 zł;
- 10 lutego w Wilkowicach przy ul. Księżoleśnej nieznany sprawca doko-
nał włamania do garażu, gdzie z nie zamkniętego samochodu skradł radio-
odtwarzacz marki Pionier, CB radio i antenę do CB radia o wartości 800 zł.
- 13/14 lutego w Wieszowie przy ul. Tarnogórskiej POD Zacisze 1 niezna-
ni sprawcy dokonali kradzieży z włamaniem do kilku altan, skąd skradli 
elektronarzędzia, przedłużacze, czajniki bezprzewodowe, radia itp.
- 16 lutego w Wieszowie przy ul. Bytomskiej Ewelina K., zamieszkała  
w Zbrosławicach, dokonała włamania do mieszkania skąd ukradła artykuły 
spożywcze;
- 23/24 luty w Kamieńcu przy ul. Polnej nieznany sprawca dokonał wła-
mania do garażu oraz samochodu, skąd skradł dwa akumulatory, lewarek  
i pasy transportowe o wartości 1500 zł.
- 24/25 luty w Karchowicach przy ul. Bytomskiej nieznany sprawca doko-
nał włamania do samochodu marki Citroen Berlingo, skąd skradł radiood-
twarzacz marki Pionier i elektronarzędzia o ogólnej wartości 2000 zł.
- 27 lutego w Czekanowie na terenie budowy autostrady, nieznany spraw-
ca dokonał  włamania z kradzieżą do baku maszyny, skąd skradł 200 litrów 
paliwa o wartości 1300 zł.
- 04/05 marca w Przezchlebiu przy ul. Szkolnej nieznani sprawcy poru-
szający się małym samochodem osobowym koloru czerwonego, dokonali 
włamania do sklepu „Delikatesy” skąd skradli papierosy i alkohol różnych 
marek. 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY ZBROSŁAWICE
Jeśli jesteście świadkami zdarzeń kryminalnych nie bójcie się zadzwo-
nić nawet anonimowo na telefon alarmowy 997 lub 112. Można rów-
nież bezpośrednio dzwonić na telefon służbowy-interwencyjny Posterun-
ku Policji w Zbrosławicach tj. 696 097 891, każde zgłoszenie jest od razu 
sprawdzane. Wszelka współpraca mieszkańców z Policją przyczynia się do 
zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Naszej Gminy.

Informacja Straży Gminnej
Straż Gminna Zbrosławice w dniu 9 marca 2010 r. podczas patrolu 
ujawniła i nie dopuściła do spalania odpadów w miejscowości Miedary. 
Sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości  500 zł i został 
zobowiązany do uprzątnięcia terenu. 
Straż apeluje ponownie, aby kierowcy nie przekraczali dopuszczalnej 
prędkości, gdyż codziennie są przeprowadzane kontrole z użyciem fo-
toradaru.                  str. Karol Kobierski

Nowe oblicza gminnych boisk sportowych
Głównym celem inwestycji jest zmiana wizerunku boisk sportowych 

Gminy Zbrosławice oraz zachęcenie mieszkańców Gminy do zwiększe-
nia aktywności fizycznej i sportowej.

Przedsięwzięcie obejmuje doposażenie gminnych boisk sportowych  
w miejscowościach: Ptakowice, Miedary, Łubie, Kamieniec, Ziemięcice, 
Przezchlebie, Wieszowa. Projekt obejmuje prace budowlane oraz dostawę 
sprzętu. W zakres robót wchodzi: budowa ogrodzeń, montaż konstrukcji 
metalowej pod moduły z pięcioma rzędami siedzisk (100 miejsc siedzących 
na każdy obiekt) oraz wykonanie mechanicznego plantowania murawy 
piłkarskiej, zagęszczanie podłoża i wykonanie nawierzchni trawiastej na 
jednym obiekcie. W dostawę sprzętu wchodzi wyposażenie terenów spor-
towych w 6 samojezdnych kosiarek do trawy (traktorków) marki Honda.

Przedsięwzięcie jest realizowane przy pomocy środków unijnych  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 306.000,00 zł 
co stanowi 75% wartości zadania (497.760,00 zł).

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Kierownik Posterunku Policji w Zbrosławicach
- Aspirant sztabowy Roman Plaminiak, 

lat 40, mieszkaniec Tarnowskich Gór. Ma wykształcenie średnie tech-
niczne, ukończył Zespół Szkół Kolejowych  
w Tarnowskich Górach.

Od lipca 1991 roku związany z Policją, naj-
pierw jako posterunkowy w Komendzie Miej-
skiej Policji w Bytomiu, następnie był dzielni-
cowym w Komisariacie IV Policji w Bytomiu. 
W roku 1999 został Dowódcą Drużyny Patro-
lowej. Od 2000 roku pracował w Komendzie 
Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 
jako specjalista ds. wykroczeń.  Od 1 lutego 
br. pełni obowiązki Kierownika Posterunku 
Policji w Zbrosławicach.

Żonaty, dwójka dzieci. Interesuje się foto-
grafiką i filmem.

Poznajmy się…

UWAGA ROLNICY !!!
Rusza kampania wypełniania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich 
producentom rolnym na rok 2010. Urząd Gminy Zbrosławice informuje, iż 
jak w ubiegłych latach, można skorzystać z odpłatnej pomocy pracownika 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pana Stefana Friedka, który urzędować 
będzie w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 4a (siedziba Straży Gminnej)  
w każdą środę i czwartek  w terminie od 15 marca do 17 maja 2010 r.  
W celu usprawnienia wypełniania wniosków, prosi się o wcześniejsze te-
lefoniczne uzgodnienie terminu i godziny pod nr telefonu komórkowego  
515 275 923. 

„ Z br o sł aw ic k i  L a ur ”
W związku ze zbliżającym się finałem kolejnej edycji konkursu  
o „Zbrosławicki Laur”, organizatorzy konkursu proszą o zgłaszanie kan-
dydatur do tego tytułu, wraz z uzasadnieniem wyboru. Zgłoszenia prosi-
my kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy Zbrosławice w terminie 
do 14 maja br. O „Zbrosławicki Laur” mogą się ubiegać zarówno osoby 
jak i organizacje, które w szczególny sposób przysłużyły sie społeczno-
ści Gminy Zbrosławice lub w szczególny sposób promują naszą Gminę  
w kraju i poza jego granicami.            Katarzyna Zyga 

- Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia 
„Komitet ds. Partnerstwa Gminy Zbrosławice”
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W i at r ,  w y pa dek ,  o g i eń ,  w od a 
–  s t r a ża k  zaw s z e  r ęk ę  p od a

Komisja powołana przez Wójta Gminy wyłoniła finalistów szczebla gminnego XII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Wiatr, 
wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”. 

W konkursie uczestniczyli uczniowie z następujących szkół naszej Gminy: SP im. Jana  
Pawła II w Kamieńcu, SP w Kopienicy, SP w Przezchlebiu, SP w Ziemięcicach, ZSP w Mieda-
rach, ZS w Wieszowie, ZS w Zbrosławicach oraz ZSO im. Jana Pawła II w Kamieńcu.

Finalistami w poszczególnych grupach wiekowych zostali:
I grupa - grupa młodsza: 6-8 lat 

Radosław Biliński 7 lat – SP Przezchlebie (zdjęcie 1) 
Kinga Jonkowska 8 lat – SP Przezchlebie
Natalia Karcz 8 lat – SP w ZSP Miedary

II grupa - grupa średnia: 9-12 lat 
Magdalena Skrzypczyk 12 lat –SP im. Jana Pawła II w  Kamieńcu (zdjęcie 2)

Kamila Ksionsyk 11 lat – SP Ziemięcice 
Klaudia Mucha 12 lat – SP w ZSP Miedary

III grupa - grupa starsza: 13-16 lat 
Bernadeta Grudzińska 16 lat – Gimnazjum w ZSP Miedary (zdjęcie 3)
Kamila Kowolik 14 lat – Gimnazjum w ZSO im. Jana Pawła II Kamieńcu
Klaudia Fross 13 lat – Gimnazjum w ZSO im. Jana Pawła II Kamieńcu.

Dodatkowo Pan Joachim Pieczka, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP, postanowił wyróżnić dwie prace: Aleksandry Sikora 7 lat – SP Kopienica oraz 
Sebastiana Jonda 10 lat – SP Zbrosławice. 

Finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w eliminacjach powia-
towych  i wojewódzkich.

Wszystkim uczniom dziękujemy  za udział w konkursie.       Aleksandra Hangiel

Zimowe uroczystości przedszkolaków 
z Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie

Tradycyjnie od wielu lat w naszym przedszkolu w okresie zimowym odbywa się wie-
le uroczystości. By tradycji stało się zadość tak też było teraz.  Jak co roku odbyło się  spo-
tkanie z górnikiem. Nasi przedszkolacy zarówno z grupy młodszej jak i starszej przygoto-
wali na ten dzień programy artystyczne, odbyła się wspaniała rozmowa z naszym gościem  
o ciężkiej i jakże ważnej pracy pod ziemią. W tym roku w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom 
nasz gość przeczytał dla naszych przedszkolaków „Legendę o Skarbniku” za co bardzo dziękujemy.

Drugie ważne wydarzenie to spotkanie ze św. Mikołajem na którego przedszkolacy czekają  
z wielkim utęsknieniem. To dla Niego dzieci przygotowały wiersze i piosenki a  wyjątkowy gość  
przeczytał dla nas bajkę pt. Prezent dla św. Mikołaja. Ale było coś jeszcze z czego nasi przedszkolacy 
bardzo się ucieszyli – wspaniały prezent dla każdego.

22 grudnia 2009 r. to dzień, który na długo pozostał w pamięci każdego. W tym dniu odbyło się  
wspólne spotkanie opłatkowe - naszych wszystkich pracowników i dzieci. Biedronki czyli grupa 

1

2

3
młodsza przygotowała krótki program artystyczny o tematyce świątecznej z czego byli bardzo zadowoleni a grupa starsza czyli Pszczółki zaprezentowały po raz pierwszy 
swoje Jasełka pt. „Pokłon Dzieciąteczku z różnych stron świata” do których bardzo długo i z wielkim przejęciem się przygotowywali. Po występach złożyliśmy sobie 
życzenia i zasiedliśmy do stołu smakując wspaniałych wypieków – pierniczków naszych przedszkolaków.

17 stycznia 2010 r. to wielki dzień dla naszych Pszczółek. Po raz pierwszy na scenie w Domu Kultury w Wieszowie przed publicznością całej miejscowości wystawiły 
swoje długo przygotowywane Jasełka.  Nasi „aktorzy” otrzymali mocne brawa oraz zdobyli wiele sympatii wśród mieszkańców obecnych na Kolędowaniu zorganizowa-
nym przez naszego Księdza Proboszcza. Tu dziękujemy naszemu proboszczowi za zaproszenie i słodki poczęstunek a rodzicom naszych dzieci że byli z nami i znaleźli 
czas by miło spędzić niedzielne popołudnie.

Następną ważną uroczystością dla każdego dziecka stał się Dzień Babci i Dziadka. My chcąc gościć każdą babcie i każdego dziadka naszych maluchów zorganizo-
wałyśmy uroczystość właśnie w Domu Kultury w Wieszowie. Program artystyczny przedstawiły Biedronki oraz Pszczółki i dodatkowo dla wszystkich zaproszonych 
gości grupa Pszczółek wystawiła swoje Jasełka. W podziękowaniu za występy były ogromne brawa i niejedna łza spływająca po policzkach naszych gości. Uroczystość 
zakończyła się słodkim poczęstunkiem - wypiekami naszych drogich mam. W tym miejscu dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się by zorganizowanie tej wspaniałej 
uroczystości było możliwe.

29 styczeń br. to kolejny wielki dzień w życiu naszego przedszkola. Nasze Pszczółki wystąpiły na XI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowi-
cach wystawiając swoje Jasełka pt. „Pokłon Dzieciąteczku z różnych stron świata”. Pszczółki zdobyły „Srebrną Maskę”. Jakże wielka była radość naszych dzieci, rodzi-
ców i nas kiedy w niedzielę 31 stycznia 2010 r. mogliśmy tę nagrodę odebrać. W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom za przygotowanie 
dla dzieci strojów – były przepiękne. Dziękujemy też wszystkim rodzicom, którzy pomogli nam w czasie przejazdu do Pyskowic, w całej organizacji wyjazdu oraz za 
wiele ciepłych słów. Serdecznie dziękujemy.

Zakończeniem tych wszystkich uroczystości był piękny „Bal Księżniczek” (i nie tylko) w naszym przedszkolu, na którym bawili się wszyscy wyśmienicie. Było wiele 
konkursów z nagrodami i zabaw. Przed samymi feriami dzieci miały okazję jeszcze raz na 
świetną zabawę podczas „Balu piżamowego” - na którym wiadomo jaki obowiązywał strój.

Tym miłym i tanecznym akcentem zakończyliśmy nasze zimowe uroczystości, za rok 
tradycyjnie powrócimy do nich a teraz przed nami następne równie wspaniałe imprezy. 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna GP nr 2 w Wieszowie

Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie składa serdeczne  
podziękowanie wszystkim rodzicom oraz innym osobom którzy przyczynili się 

do zorganizowania Zabawy Karnawałowej w dniu 16-go stycznia 2010r. z której 
dochód został przekazany na rozbudowę przedszkolnego placu zabaw  

w ramach akcji „Wieszowa Dzieciom”.
Szczególne podziękowania składam wszystkim tym którzy włączyli się do  

wspólnej zabawy dzięki czemu pomogli nam w realizacji zamierzonych działań.
Serdecznie dziękuję również OSP w Wieszowie za ścięcie dwóch drzew  

w ogrodzie przedszkolnym.
Wszystkim bardzo dziękuję!!!
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UWAGA ! W związku z tym, iż artykuły z placówek oświatowych, pisane przez nauczycieli, wykorzystywane są często jako dokumentacja ich 
dorobku zawodowego w celu zdobycia awansu zawodowego, wszystkie teksty publikujemy bez jakichkolwiek poprawek.      /Redakcja/

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
Już od pięciu lat w lutym, w krajach Unii Europejskiej obchodzi się Dzień Bezpiecznego 

Internetu. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Czekanowie zorganizowano apel poświę-
cony tej tematyce. O bezpieczeństwie w sieci uczniowie klas I – VI dowiadują się od nauczy-
cieli, na lekcjach informatyki i kołach komputerowych. Zasady, jak bezpiecznie korzystać  
z Internetu umieszczone są na gazetkach i plakatach, które sami wykonują. Tegoroczny apel 
miał na celu przypomnieć i uświadomić uczniom, jakie zagrożenia mogą być następstwem nie-
właściwego korzystania z komputera oraz Internetu. Uczniowie przedstawili program artystycz-
ny „Mój komputer” a następnie odbył się Ogólnoszkolny Konkurs Informatyczny. Zwycięzcy 
konkursu otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. W naszej szkole dbamy nie tylko o eduka-
cję informatyczną uczniów, ale również pozostałych mieszkańców Czekanowa. W październiku 
i listopadzie nauczycielki informatyki pani mgr inż. Joanna Lipa i pani mgr Beata Kaczmarczyk 
zorganizowały cykl warsztatów dla dorosłych „Podstawy obsługi komputera”. Uczestnicy tego 
szkolenia opanowali umiejętności komunikacji z innymi użytkownikami sieci i zdobyli prak-
tyczną wiedzę z zakresu podstaw obsługi systemu operacyjnego Windows oraz programów użytkowych.    mgr B. Kaczmarczyk, mgr inż. J. Lipa 

S Z K O L N Y  D Z I E Ń  K O B I E T
„Mimo tak wielkie płci naszej zalety, my rządzim światem, a nami kobiety” 

(I. Krasicki – Myszeida)
Tegoroczną akademię z okazji Dnia Kobiet przygotowali uczniowie kla-

sy piątej Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach, oczywiście wspomagani 
przez wychowawczynię i pasjonatkę muzyki panią Ewę Bielat.

Swoim występem sprawili przyjemność całej społeczności szkolnej. Po 
pierwsze  dlatego, że troszkę lekcji umknęło, a po drugie było na co popa-
trzeć i czego posłuchać.

Aktorzy świetnie zaprezentowali się w humorystycznych scenkach ilu-
strujących dzieje wzajemnych relacji pań i panów. Kolejne epoki historycz-
ne akcentowano muzycznymi popisami Kasi, Pauliny i Dominiki. 

Z zakulisowych ploteczek dowiedziałam się, że był też moment „mro-
żący krew w żyłach”. Zabrakło jednego z aktorów i dobrze, że sytuację 
naprawił Artur podejmując się tego dosyć karkołomnego zadania. Musiał 
improwizować i pokonać tremę, poradził sobie świetnie.
Wszystkim naszym talentom scenicznym gratulujemy.

Barbara Szyszko - Bibliotekarz

B A L  W  Z BR O S Ł AW I C A C H
Karnawał to czas bali i szalonej zabawy także dla najmłodszych dzieci. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach tradycyjnie już od kilku 
lat organizuje bal przebierańców dla dzieci. 

W tym roku, ze względu na ograniczone możliwości lokalowe biblioteki, 
bal odbył się 12 lutego w Domu Mniejszości Niemieckiej w Zbrosławicach. 
Punktualnie o godz 16.00 na sali pojawiły się różne kolorowe postacie: 
księżniczki, wróżki, rycerze, żółwie, kotki i wiele, wiele innych. Prawie  
30 dzieci bawiło się w takt skocznej muzyki. Dzieci bardzo chętnie uczest-
niczyły w licznych konkursach przygotowanych przez panie bibliotekarki. 
Nie można pominąć tu również aktywności rodziców i opiekunów, któ-
rzy wspierali w konkursach swoje pociechy. Kulminacyjnym momentem 
imprezy był oczywiście wybór króla i królowej balu. Jurry miało bardzo 
trudne zadanie, gdyż wszystkie dzieci prezentowały się wspaniale. Długie 
obrady zakończone zostały sukcesem. W końcu dokonano wyboru: kró-
lem został Eryk Połoński przebrany za Króla Artura, natomiast królową –  
Emilka Ochman, która wcieliła się w piękną księżniczkę. Dla dzieci zo-
stały też przygotowane nagrody za udział w konkursach od pięknych kolo-
rowych książeczek po kolorowanki, kredki, mazaki, naklejki. Chociaż stół 

Pa n  K l e k s  w  Z i e m i ę c i c a c h
Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach od 2008 roku bierze udział w ogól-
nopolskiej kampanii: „Cała Polska Czyta Dzieciom” w ramach, której 
dnia 09.02.2010 r. w szkole odbył się „Bal w Akademii Pana Kleksa”. Na 
imprezę zostali zaproszeni uczniowie naszej szkoły, przebrani za bohate-
rów utworów Jana Brzechwy i oczywiście, obowiązkowo sam Pan Kleks. 

był zastawiony słodkościami mało kto przy nim siedział. Zabawa trwała 
nieprzerwanie do 18.30, po czym nadszedł przykry dla wszystkich moment, 
a mianowicie koniec balu. Mali imprezowicze z żalem opuszczali salę, ale 
wcześniej obiecali, że również w przyszłym roku chętnie i tak samo licznie 
przybędą na bal.                    Bibliotekarki

Aby zabawa była udana, organizatorzy zadbali o to, by atrakcji nie zabrakło. 
Oprócz tańców zorganizowano sporo konkursów, m.in.: „Rysowanie Pana Kleksa z zamknię-
tymi oczami”, „Taniec z Panem Kleksem” i jak to na balach być powinno – „Wybór królowej 
i króla balu”. Dzieci bardzo chętnie brały udział w konkursach i choć wspaniale dawały sobie 
radę, mogły również liczyć na pomoc i doping ze strony honorowego gościa – Pana Kleksa. 
Sponsorzy, pomagający naszej szkole w tej i innych imprezach, zatroszczyli się by dzieciom 
nie brakło sił do zabawy i przygotowali dla nich poczęstunek w postaci pysznych ciasteczek. 
W czasie balu był również czynny sklepik Spółdzielni Uczniowskiej „Tęcza”. Częściowy do-
chód ze sprzedaży, zostanie przeznaczony na zakup książek do szkolnej biblioteki. Zorgani-
zowanie balu miało na celu przedstawienie dzieciom książki z innej perspektywy, tym razem 
to one mogły się poczuć bohaterami bajek. Na pewno zachęci to młodych czytelników do 
poznawania kolejnych, jeszcze nie odkrytych historii i biorących w nich udział postaci. Na-
uczyciele naszej szkoły chętnie biorą udział w organizowaniu tego typu imprez dla uczniów, 
dlatego też możemy się poszczycić otrzymanym w tym roku wyróżnieniem w konkursie na 
najlepiej przeprowadzoną w 2009 r. kampanię „Cała Polska Czyta Dzieciom”. 

Karina Marzec
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Konkurs czytelniczy 
24 lutego 2010 roku w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Ziemięcicach odbyło się podsu-
mowanie konkursu czytelniczego na najwięcej 
wypożyczonych i przeczytanych książek w bi-
bliotece w 2009 roku. To już siódmy taki kon-
kurs organizowany przez bibliotekę.  Celem 
konkursu jest aktywizacja czytelnicza dzieci  
i zainteresowanie książką. Adresatami konkur-
su byli uczniowie szkół podstawowych. W tym 
roku wśród szczęśliwych laureatów znaleźli się: 
I miejsce – Sandra Krzywania (klasa IV SP 
Ziemięcice), dwa kolejne miejsca zajęli ex equo  
Weronika Marek (klasa I SP Ziemięcice)  
i Łukasz Giemza (klasa IV SP Ziemięcice). Lau-

„Jadwiżki” mają 10 lat
ciąg dalszy ze str. 1

Obchody rocznicowe zaszczycili swoją obec-
nością: Wójt Gminy Paweł Kowolik, ks. pro-
boszcz Józef German, Rada Sołecka z sołtysem 
p. Alojzym Szygułą, kierownik Ośrodka Zdro-
wia p. Danuta Flak, Dyrektor Szkoły p. Edyta  
Wójcik. Śląski Odział Związku Chórów i Or-
kiestr w Katowicach reprezentował p. Wiktor 
Goniwiecha. List gratulacyjny nadesłał prze-
wodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP 
poseł Wojciech Szarama. Przybyły także delega-
cje chórów: „Kolejarz”, „Słowiczek”, „Allegro” 
z Tarnowskich Gór, chór „Tryl” z Toszka, chór 
„Niezdareczka” z Niezdary, „Wesołe Kumosz-
ki” ze Świętoszowic i „Any” z Przezchlebia oraz 
delegacja Przedszkola ze Świętoszowic. Na ręce 
dyrygenta p. Marii Garbal złożono gratulacje, 
życząc dalszych sukcesów. 

Przedszkolaki Seniorom
Każdego roku, w okresie Świat Bożego Naro-

dzenia, przedszkolaki z Kamieńca zapraszają do 
siebie najstarszych mieszkańców naszej miejsco-
wości. 13 stycznia Seniorzy mieli okazję podzi-
wiać wspaniałe występy Maluchów, Średniaków 

i Starszaków. Jasełka, wspólne śpiewanie kolęd, 
przypomnienie świątecznych zwyczajów, wspól-
ny słodki poczęstunek oraz drobne upominki, 
wykonane przez przedszkolaków – wszystko 
to wzruszyło serca przybyłych Babć, Prababć, 
Dziadków i Pradziadków. Wielu z nich ma już 
dorosłe wnuki, więc występy naszych dzieci tym 
bardziej im się podobały, a czas spędzony z ro-
ześmianymi przedszkolakami sprawił, że na twa-
rzy każdego z Seniorów zagościł równie szeroki  
i pogodny uśmiech. A o to przecież chodziło.

Anna Połońska reaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy  
i słodycze, zaś zdobywczyni pierwszego miejsca 
otrzymała nagrodę dodatkową w postaci książki 
(fundatorzy nagród to GBP Zbrosławice i filia 
Ziemięcice). Spotkanie przebiegało w przyjaznej 
i ciepłej atmosferze przy słodkim poczęstunku. 
W tym roku naszą imprezę uświetniła swoją 
obecnością pani Barbara Zdańska z GBP Zbro-
sławice, co bardzo ucieszyło finalistów. Korzy-
stając z okazji dzieci przedstawiły naszemu mi-
łemu gościowi swoje książkowe zainteresowania 
i potrzeby, a pod koniec spotkania podziękowały 
za przybycie symbolicznym kwiatkiem. 

Zwycięzcom konkursu gratuluję i mam nadzie-
ję, że dzieci nadal z dużym zaangażowaniem będą 
wypożyczały i czytały książki. Jednocześnie in-
formują, że kolejny konkurs czytelniczy już trwa, 
dlatego gorąco zapraszam do aktywnego korzy-
stania z bibliotecznego zbioru. Niech słowa pani 
Marii Dąbrowskiej „Książka i możliwość czyta-
nia to jeden z największych cudów cywilizacji” 
będą mottem tego konkursu.

Dorota Cichorowska

Ferie w Bibliotece 
Wraz z zakończeniem  ferii zimowych skoń-

czyły się również spotkania małych czytelników 
Gminnej Biblioteki Publicznej Filii w Łubiu. Mi-
lusińscy bardzo chętnie przychodzili do biblio-
teki by spędzić czas ze swoimi rówieśnikami.  
W czytelni  mogli oglądać filmy DVD, czy też 
skorzystać z Internetu. Wszyscy chętnie uczestni-
czyli w rozgrywkach gier planszowych lub zręcz-
nościowych typu bierki. Dziewczynki wykony-
wały prace plastyczne, z których zrobiona została 
wystawka w bibliotece. Przyjazna aura pozwoliła 
skorzystać ze świeżego powietrza. Dzieci ulepi-
ły bałwany i grały w chowanego. Codziennie 
dla dzieci przygotowany był słodki poczęstu-

nek. Mimo różnicy wieku wszyscy uczestnicy 
byli bardzo zadowoleni i zgodnie stwierdzili, że  
w grupie zawsze weselej. Najbardziej wytrwali  
w ostatnim dniu otrzymali pamiątkowe książecz-
ki.            Krystyna Skandy

Wodzenie niedźwiedzia ...       
ciąg dalszy ze str. 1

Równocześnie z Kopienicy ruszyła ferajna 
Niedźwiedzia w składzie: niedźwiedź - M. Ziaja, 
myśliwy - J. Taraszczuk, czerwony kapturek -  
P. Gajdzik, bocian - D. Grzechca, diabeł -  
M. Taraszczuk, pan młody - B. Grzechca, pani 
młoda – R. Mikuła, cyganka – Ł. Mikuła, ko-
miniarz - K. Helios, strażak - M. Meka, doktor -  
K. Gajdzik, baba - Ł. Rusek, policjant - K. Ulfik  
a przygrywali na akordeonie - Z. Patycki, na 
Gitarze L. Rusek, na saksofonie B. Bombik i na 
bębnie - S. Helios odwiedzając każde domostwo 
wsi Kopienica.

Po długiej i wyczerpującej wędrówce, Bery 
wraz z ferajnami dotarli na salę, gdzie Misiowa 
z Łubia spotkała się z Misiem z Kopienicy. Pod-
czas wspólnej zabawy kończącej okres karnawa-
łu osądzono i skazano na śmierć oba Niedźwiadki 
- symbol wszelkiego zła i nieszczęść  minionego 
roku. Wyrok wykonano natychmiast podcinając 
Berom gardła, a ich krew (grzane wino) podano 
uczestnikom zabawy.

Doceniając trud i starania obydwu grup Wójt 
Gminy Paweł Kowolik wręczył ferajnom Łubia  
i Kopienicy imienne podziękowania „Za kulty-
wowanie i popularyzację ginącego folkloru” - 
było to bardzo miłe - DZIĘKUJEMY i obiecuje-
my, że za rok znów Bera wodzić będziemy.

Katarzyna Skandy

Przedstawiciel ŚLZChiO wspólnie z Wójtem Gminy wręczyli chórzystkom, paniom: Marii Broja, 
Sylwii Ibrom, Helenie Daraj, Bronisławie Hilszczańskiej, Annie Marii Skandy oraz Łucji Samol 
srebrne honorowe odznaki PZChiO.

Prezes przedstawił krótką historię powstania i działalności chóru. Grupka mieszkanek Ziemię-
cic zainicjowała powstanie „Jadwiżek” podczas zebrania wiejskiego w ziemięcickiej świetlicy  
19 stycznia 2000 r. Liczba członków szybko się powiększała dzięki agitacji kilku osób, m. in. p. Józefa  
Wołoszyna, Manfreda Woźnicy i innych. Do chóru zapisało się 35 osób. W 2001 roku dyrygentem chóru 
została p. Maria Garbal. W tym samym roku chór został członkiem PZChiO. Zespół pod kierunkiem pani 
dyrygent osiąga dobre wyniki, czego dowodem są wyróżnienia na festiwalach pieśni chóralnej w Tar-
nowskich Górach (2003, 2004 i 2006) oraz przeglądzie chórów parafialnych diecezji gliwickiej (2007).

W ciągu 10–letniej działalności „Jadwiżki” wystąpiły około 160 razy m. in. podczas uroczysto-
ści religijnych, na festiwalach, dożynkach, festynach. Zespół ma w repertuarze około 100 utworów 
(pieśni religijne, kolędy, pieśni ludowe itp.). Prowadzi także działalność kulturalną organizując dla 
członków chóru i sympatyków imprezy towarzyskie, zabawy a także wycieczki turystyczno – piel-
grzymkowe do wielu zakątków kraju (np. Warszawy, Lichenia, Zakopanego, Kotliny Kłodzkiej oraz 
wielu innych miejsc).

Chór „Jadwiżki” liczy obecnie 25 członków. Próby odbywają się w każdą środę o godz. 1900  
w świetlicy w Ziemięcicach. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy lubią śpiewać do naszego ze-
społu.                               Ryszard Hilszczański
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PODARUJ SWÓJ 1% PODATKU 
AGATCE

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą 
ul. Łomiańska 5 

01 – 865 Warszawa

Nr KRS 0000037904

W rubryce PIT cel szczegółowy należy 
wpisać 1% podatku dla Agaty Trautmann

Wdzięczni rodzice Bogusia i Piotr – 
mieszkańcy Gminy Zbrosławice

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję Komitetowi Zbiórki Publicznej, pracownikom Urzędu Gminy  

w Zbrosławicach oraz wszystkim ofiarodawcom, zebranym  
w świetlicy Gminnej w Wieszowie w trakcie przedstawienia jasełek w dniu  

24 stycznia 2010 roku, za okazane serce, złożone datki pieniężne do puszki na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego. Otrzymana kwota jest dla mnie dużą pomocą  

w wydatkach ponoszonych po amputacji kończyn dolnych.  
Jadwiga Bartos

Poniższe organizacje zwróciły się do redakcji  
z prośbą zamieszczenia informacji o przekazaniu 

1% podatku na ich działalność:

Partnerem „Caritasu Diecezji Gliwickiej” w realizacji 
w/w programu dla Gminy Zbrosławice jest „Zbrosławickie 
Stowarzyszenie Świetlic Socjoterapeutycznych” w Kamień-
cu. Osobą reprezentującą w/w stowarzyszenie jest Prezes 
Jan Wysocki.

Realizacja tego programu przez stowarzyszenie prowa-
dzona jest społecznie, przy dużym wsparciu Sołtysów:  
P. Kowolika ze Świętoszowic i P. Siegel z Wieszowy oraz 
firm, które służą nam pomocą transportową: FAST P. Bo-
beł ze Świętoszowic z siedzibą w Czekanowie oraz firma  
WOJTASIK ze Świętoszowic, reprezentowana przez  
P. Grzechca.

Jako kryterium pomocnicze zaleca się stosowanie kry-
terium dochodowego, wynoszącego w roku 2010 odpo-
wiednio: dla osoby samotnej 715,50 zł netto, a dla każdego 
członka rodziny 526,50 zł netto.

Głównym celem programu jest wspieranie i niesienie 
pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebują-
cych, będących w trudnej sytuacji życiowej lub material-
nej w stosunku do społeczeństwa. Podstawą do wydawania 
żywności są karty pomocy żywnościowej, wydawane przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomocą służą też 
sołtysi, którzy znają trudną sytuację rodzin ze swojego terenu. 

Dokumentacja wydawania żywności rejestrowana jest  
w czterech dokumentach:
- lista imienna z potwierdzonym podpisem;
- kartoteka osobowa, dotycząca ilości wydawanej żywności, 
potwierdzona podpisem osoby korzystającej z pomocy;
- karta żywnościowa z wpisem wydanej żywności /asorty-
ment/ i podpisem wydającego;
- książka ewidencyjna, dotycząca ilości wydanej żywności, 
z oświadczeniem i podpisem pobierającego, że nie korzysta 
w innym miejscu z w/w programu.

Oprócz w/w, Stowarzyszenie prowadzi również dla ubog-
ich “Świąteczne Zbiórki Żywności” w supermarketach, 
pomaga przy Wigilii dla Samotnych, WOŚP itp. W 2009 r. 
wydaliśmy ok. 50 ton żywności (49.917,82 kg – co daje 
39,71 kg na osobę), z naszej pomocy skorzystało 411 rodzin, 
1257 osób.

Nadmieniam, że wszystkie te działania wymagają nie lada 
wysiłku, poświęcenia i ogromnego czasu pracy. W związku 
z tym osoby korzystające z pomocy proszę o wyrozumiałość 
gdyż chcemy pomóc jako stowarzyszenie każdemu, kto 
naprawdę tej pomocy potrzebuje.

Za Stowarzyszenie - Prezes Jan Wysocki

U N I J N Y 
P R O G R A M 
P O M O C Y 

ŻYWNOŚCIOWEJ 
„PEAD”

Świ ęto Pań w J asionie
7 marca br. w świetlicy w Jasionie odbyło się tradycyj-

ne spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Uroczystość przebiegała 
w miłej i sympatycznej atmosferze, przy kawie i ciastkach, 
upieczonych przez panie.

Spotkanie zorganizował Sołtys z Radą Sołecką. Było ono 
wspaniałą okazją, aby kobiety mogły odetchnąć od dnia co-
dziennego i obowiązków domowych. 
Serdecznie dziękuję Paniom za liczne przybycie.

Sołtys Jasiony - Jan Wysocki

P o d z i ę k o w a n i e
Składam gorące podziękowania dla 

S.C. „Mueller –Janoszka”, 
która w dniach 3-10 marca b.r. nieodpłatnie udostęp-
niła swój parking w Zbrosławicach ul. Wolności 100a 
dla mammobusu  z Centrum Onkologii z Gliwic oraz 
zapewniła  jego obsługę techniczno-organizacyjną. 
Pozwoliło to na sprawne przeprowadzenie badań  

profilaktycznych 257 kobiet z terenu Gminy
Wójt Gminy Zbrosławice Paweł Kowolik
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WYDARZENIA 
SPORTOWE

TURNIEJ SOŁECTW

Szczegółowe regulaminy poszczególnych zawodów będą dostępne na stronie http://www.zbroslawice.pl/ w dziale „sport” oraz u organizatorów  
(32 233 77 90 - insp. Monika Kamińska lub 604 465 471 - Wiesław Olszewski), w miesiącu poprzedzającym rozgrywki. Podsumowanie i nagrodzenie zwycięskich 

drużyn odbędzie się 11 grudnia 2010 r. w sali sportowej ZSP w Miedarach. Liczymy na zainteresowanie oraz aktywny udział w rozgrywkach!

Wielobój  sołectw –  p iłka  nożna
Ta dyscyplina należy do tych, które cieszą się największą frekwencją. Tak było również i tym 

razem - 20 lutego w Miedarach. Zgłosiło się 16 ekip, a policzywszy iż każda liczyła 5 zawodników 
+ rezerwowi (nieraz 100 % rezerwa) + opiekunowie i kibice drużyn, można śmiało powiedzieć, że 
przez sale przewinęło się prawie 200 osób. Był to przede wszystkim turniej niespodzianek. Dość 
powiedzieć, że spośród czterech rozstawionych w tym turnieju drużyn, żadna nie dostała się do 
grupy finałowej. Po bardzo wyrównanej i zaciętej walce ostatecznie wygrała Wieszowa (Mateusz 
Bochon, Arkadiusz Gajda, Tomasz Goławski, Dawid Hanusek, Marcin Lis, Wojciech Oleśko, 
Grzegorz Sojczyński - zdjęcie) przed Miedarami (Marcin Banysz, Paweł Dylong, Szymon Glin-
ka, Kamil Gűncel, Rafał Jaworek, Mateusz Konopka, Mateusz Mańka, Grzegorz Mular, Sebastian  
Nowicki, Daniel Szkliniarz.), Zbrosławicami (Mateusz Czekała, Krzysztof Dutzki, Piotr Kępka, 
Arkadiusz Respondek, Piotr Respondek, Leszek Stryjankiewicz, Krzysztof Szydziak, Mateusz  
Woźniak) i połączonymi sołectwami Jasiona i Księży Las (Sebastian Gaik, Szymon Łysień, Tomasz 
Łysień, Lotar Mainka, Daniel Pisarek, Grzegorz Rduch, Kamil Skowron, Patryk Świtoń, Mateusz 
Tabiś).

Następna dyscyplina – 20 marca w Ziemięcicach – szachy.         Wiesław Olszewski

Miejscowość Skat Piłka Suma

1 Jasiona+Księży Las 29 31 60

2 Szałsza 27 27 54

2 Ziemięcice 25 29 54

2 Zbrosławice 21 33 54

3 Wieszowa 13 37 50

4 Laryszów 31 17 48

5 Ptakowice 19 25 44

6 Świętoszowice 17 19 36

7 Miedary 0 35 35

8 Kopienica 23 11 34

9 Przezchlebie 9 21 30

10 Boniowice+Łubki 15 9 24

11 Wilkowice 0 23 23

12 Kamieniec 7 13 20

13 Czekanów 11 7 18

14 Karchowice 0 15 15

15 Łubie 0 0 0

16 Zawada 0 0 0

17 Jaśkowice 0 0 0

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach 
zimowych z udziałem naszego zawodnika

Podczas rozgrywanej w Jakuszycach XVI Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach 
zimowych „Dolnośląskie 2010” świetnie spisał 
się zawodnik Uczniowskiego Ludowego Klubu 
Sportowego „KARLIK” Przezchlebie, miesz-
kaniec Wieszowy – Sven Rakoszek. Olimpiada 
Młodzieży odbyła się w dniach od 18 lutego do  
23 lutego 2010 roku na trasach biegowych w Jaku-
szycach. Sven chociaż najmłodszy w swojej kategorii  
Juniora B, wywalczył wysokie miejsca w poszcze-
gólnych konkurencjach biegowych. W sprincie na 
dystansie 1,5 km osiągnął trzeci czas otwarcia. Na dystansie 5 km techniką klasyczną zajął wysokie 
piąte miejsce. Dobrze również  pobiegł na koniec Olimpiady podczas biegu indywidualnego na dy-
stansie 10 km techniką dowolną, zajmując szóste miejsce. W punktacji klubowej ULKS „KARLIK” 
Przezchlebie zajął 18 miejsce na 29 startujących klubów z całej Polski, wyprzedzając m. in. takie 
renomowane kluby jak KS Wisła Ustronianka czy UKS Marklowice. Brawo Sven!!!

Andrzej Bujok

Sven w biegu techniką dowolną

Start do sprintu

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej „NASZA SALA GIMNASTYCZNA” we współpracy z Zespołem Szkół  
w Wieszowie zorganizowało zimowy wypoczynek w Bukowinie Tatrzańskiej. W tym roku z wyjazdu skorzystało 20 uczniów z naszej miejscowości. 
Organizatorów najbardziej cieszy fakt, że zainteresowanie dzieci jazdą na nartach jest coraz większe. Podczas tegorocznego obozu 4 uczniów rozpoczęło 
swoją przygodę narciarską. 

Najważniejszym celem naszego wyjazdu była jazda na nartach i snowboardzie. Wszyscy adepci sztuki narciarskiej po dwóch dniach opanowali tę trud-
ną sztukę i mogli w pełni korzystać z atrakcji białego szaleństwa. Wszyscy uczestnicy doskonalili swoje umiejętności narciarskie na stokach w: Czarnej 
Górze, na Rusińskim Wierchu i na stoku za naszym pensjonatem o wdzięcznej nazwie „Bartek”. 

Białe  szaleńst wo

Podczas słonecznej pogody mogliśmy podziwiać piękną panoramę Tatr w zimowej szacie,  wybrać się na 
spacer by poznać najbliższą okolicę, porzucać się śnieżkami i poturlać w białym śnieżnym puchu, które-
go w tym roku było pod dostatkiem. Przewodniczący Stowarzyszenia chce podziękować wychowawcom:  

Małgorzacie Wilczek, Robertowi Tobór, Markowi  
Wilczek za pomoc w organizacji zimowiska i opiekę 
nad dziećmi. Mnie, organizatora, najbardziej cieszy to, 
że byli uczestnicy naszych obozów dzisiaj wyjeżdżają 
jako wychowawcy i instruktorzy narciarstwa i snow-
bordu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ferie rów-
nież będą tak udane jak tegoroczne.
Wszystkim osobom, które planują wyjazd w Tatry polecamy piękne okolice Bukowiny  
Tatrzańskiej - pensjonat „Zbójnicówka”  na Wierchu Olczańskim.

Grzegorz Kłaczek


