
„...a jeśli komu droga otwarta do nieba, 
tym co służą Ojczyźnie...”

10. 04. 2010 godzina 8:56 zapadnie na długo 
w pamięci Polaków. 

Sobota, spokojnie zapowiadający się poranek 
i burzące spokój informacje napływające z me-
diów: „awaria prezydenckiego samolotu”, „pre-
zydencki samolot się rozbił”. Niedowierzanie, 
pewnie nic poważnego, pierwsze myśli o wsty-
dzie za niesprawne maszyny, za ośmieszenie się 
na arenie międzynarodowej. W końcu informacja 
ostateczna, najgorsza z przewidywanych „kata-
strofa rządowego Tupolewa, wszyscy nie żyją”.

Polska delegacja: Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką  
Marią, przedstawiciele najważniejszych władz w 
państwie: prezes NBP, prezes IPN, przedstawi-
ciele Rodzin Katyńskich, dowódcy wszystkich 
Sił Zbrojnych, parlamentarzyści, załoga łącznie 
96 osób, wszyscy zginęli. 

czytaj na str. 2

Żałoba wśród uczniów 
szkół Gminy Zbrosławice
„...przeleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, 
kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach, i dymi 
mgłą smoleński las...”        Z. Herbert „Guziki”

Katastrofa pod Smoleńskiem poruszyła nie 
tylko obywateli naszego kraju, ale również resz-
ty świata. Świadczą o tym liczne kondolencje 
napływające do Polski z wielu krajów, minuty 
ciszy wśród parlamentarzystów z całego świata, 
a także tony kwiatów i zniczy pozostawianych 
przy wielu ambasadach polskich za granicą. 

Wśród tej niebywałej tragedii jest jedna rzecz, 
która może nas napawać nadzieją – to, że w ża-
łobie narodowej współuczestniczy rzesza ludzi 
młodych, która potrafi razem przeżywać i rozu-
mie co jest w życiu najważniejsze.  cd. na str. 2

OGŁOSZENIE !
W zamian za dzień ustawowo wolny od pracy będący świętem, tj. 1 maja (sobota), 

30 kwietnia 2010 r. (piątek) Urząd Gminy będzie NIECZYNNY
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ciąg dalszy ze str. 1
Ofiary tragicznego lotu udały się do Katynia by uczcić 70 rocznicę zbrodnii katyńskiej, niestety obchody, które miały być 

hołdem i wyrazem pamięci zamieniły się w nabożeństwa żałobne. 
Podobnie jak przed pięciu laty, gdy w wigilie Niedzieli Miłosierdzia Bożego wszyscy Polacy zjednoczyli się w modlitwie 

nad konającym Ojcem Świętym, Janem Pawłem II, tak w tym roku pochyliliśmy głowy nad narodową tragedią, złączyliśmy się  
z rodzinami ofiar modlitwą gromadząc się w kościołach i paląc znicze przy przydrożnych krzyżach.

By uczcić pamięć polskich oficieli, we wtorek o godz. 18:00 w kościele pw. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Kamień-
cu odbyła się msza święta. Zjawili się przedstawiciele Urzędu Gminy, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, Dyrektorzy 
Placówek Oświatowych, Sołtysi oraz mieszkańcy. Słowa wypowiedziane przez duchownych przypomniały nam, że wszystko  
w życiu jest po coś, nawet taka tragiczna śmierć, bo przecież nie żyjemy ani nie umieramy tylko dla siebie. 

Każdy miał możliwość zapalenia symbolicznego światełka w intencji ofiar. 
Historia zatoczyła bolesne koło. Na naszych oczach tworzy się historia, okupiona krwią naszych rodaków.
Panie świeć nad ich duszami.                                Patrycja Posmyk

ciąg dalszy ze str. 1
Żałoba wśród uczniów 

szkół Gminy Zbrosławice
W gminie Zbrosławice przed wszystkimi jednostkami oświato-

wymi, na znak żałoby, zostały wywieszone flagi narodowe z czar-
nym kirem. Nauczyciele i uczniowie szkół poniedziałkowe zaję-
cia rozpoczynali minutą ciszy upamiętniającą tragicznie zmarłe-
go prezydenta Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią oraz 
94 ważne dla naszego kraju osoby, w tym: posłów, senatorów, 
duchownych, wojskowych, działaczy patriotycznych, ludzi kul-
tury i sportu.

Dyrektorzy szkół zorganizowali nadzwyczajne apele, podczas 
których oddano cześć ofiarom katastrofy, 
odśpiewano hymn państwowy, odmówiono 
modlitwy w intencji wszystkich tragicznie 
zmarłych.

Ponadto w klasach przeprowadzono po-
gadanki o katastrofie samolotu prezydenc-
kiego, nauczyciele historii, j. polskiego 
oraz wychowawcy zostali zobowiązani 
do przeprowadzenia lekcji o tematyce pa-
triotycznej, z uwzględnieniem wydarzeń 
katyńskich sprzed 70 lat, a uczniowie wy-
konali gazetki żałobne lub miejsca pamięci 
pod którymi zapalili znicze.

Żal i współczucie wśród uczniów wykra-
czały daleko poza zalecaną przez Panią Mi-
nister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall 
minutę ciszy. 

Dnia 15 kwietnia 2010 r. o godzinie 
10.00 w Zespole Szkół w Zbrosławi-
cach odbyła się sesja nadzwyczajna Rady  

Gminy Zbrosławice, na której przy udziale 
Wójta, Radnych, Sołtysów, kierowników 
jednostek gminnych oraz zaproszonych 
gości, uczniowie klasy VI szkoły podsta-
wowej i gimnazjum uczcili pamięć ofiar 
katastrofy lotniczej. Sesję rozpoczęto od-
śpiewaniem hymnu państwowego, na-
stępnie, przy akompaniamencie „Marszu  
Żałobnego” Fryderyka Chopina, uczniowie 
odczytali nazwiska ofiar katastrofy, które 
upamiętniono minutą ciszy. Zaprezento-
wany program artystyczny był skromny, 
jednakże w pełni oddawał powagę chwili. 
Obecni w skupieniu wysłuchali wiersza 
ks. Twardowskiego „Spieszmy się kochać”  
w interpretacji Mateusza Pigulla i Mate-
usza Szczyrba - uczniów III klasy gimna-
zjum, etiudę skrzypcową wykonaną przez 
Katarzynę Dramską - uczennicę klasy V 
SP oraz pięknie wyśpiewanego przez Anetę  
Zawada - uczennicę klasy III gimnazjum, 

wiersza Bułata Okudżawy „Modlitwa”. W trakcie sesji za-
brali głos zaproszeni goście: Poseł PO - Tomasz Głogowski,  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach – Piotr 
Szczęsny (przedstawiciel PO), członek Rady Powiatu – Józef 
Burdziak (przedstawiciel PiS), Zastępca Prezesa Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach Andrzej Pilot (przedstawiciel PSL), Grzegorz 
Soluch (przedstawiciel SLD) oraz Wójt Gminy Zbrosławice 
– Paweł Kowolik. Wspominali ofiary katastrofy, wyrażali żal 
i smutek, jednakże wszystkim towarzyszyło przesłanie, byśmy 
zatrzymali się w życiowym pędzie i pochylili ze czcią nad tymi, 
którzy odeszli oraz abyśmy szanowali godność swoją i innych 
ludzi.

Młodzież uczestniczyła w prawdziwej lekcji historii, której ni-
gdy nie zapomni.    Aleksandra Hangiel Dyrektor GZOPO
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ZAPRASZAMY NA BADANIA LEKARSKIE
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają 
niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia – czynniki ryzyka. Według WHO, do najistotniejszych czynników 

należą: nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upo-
śledzona tolerancja glukozy, wzrost stężenia kwasu moczowego, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie, wiek, płeć męska  

i obciążenia genetyczne. 
Oddziałując na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

Zakład Opieki Zdrowotnej „FAM – MED” SC realizując PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA NFZ  
zaprasza osoby z rocznika 1955, 1960, 1965, 1970, 1975 do naszych placówek w Zbrosławicach, Miedarach i Wieszowej. Adresatami Pro-
gramu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka i będące w bieżącym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku 
życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń 
udzielonych w ramach programu. Proponujemy bezpłatne badanie poziomu glukozy, cholesterolu, trójglicerydów, HDL, LDL, pomiar 
ciśnienia, EKG, BMI i konsultacje lekarskie.
Badanie przeprowadzane jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodków. 

PROGRAM PROFILAKTYKI WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY
Zapraszamy Panie pomiędzy 25-59 rokiem życia, które w ciągu trzech ostatnich lat nie miały pobranego wymazu cytologicznego w ramach 
ubezpieczenia w NFZ do bezpłatnego badania cytologicznego. Badanie cytologiczne jest najskuteczniejszą metoda profilaktyki raka szyjki 
macicy. Badania te są całkowicie bezpieczne i bezbolesne. Podjęcie leczenia we wczesnym okresie choroby to szansa uratowania życia 
i możliwość powrotu do zdrowia. 
Badanie przeprowadzane jest w Poradni Ginekologicznej w Zbrosławicach w godzinach pracy poradni. 

Zapraszamy!!!
O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że wyniki z mammografii można odbierać  
w Urzędzie Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2  
(pok. nr 7) do dnia 26 kwietnia br.
Po tym terminie wyniki zostaną przekazane do Centrum 
Onkologii w Gliwicach. 

Maria Langer, tel. 233-70-12

M I E S Z K A Ń C Y  Z B R O S Ł AW I C
W dniu 19.05.2010 r. w miejscowości Zbrosławice organizo-
wany jest wywóz nieczystości Wielkogabarytowych. Zainte-
resowanych wywozem prosimy o zgłaszanie się do Sołtysa  
i opłacenie wywozu w kwocie – 5.35 zł.

„ZBROSŁAWICKI  LAUR”
W związku ze zbliżającym się finałem kolejnej edycji 
konkursu o „Zbrosławicki Laur”, organizatorzy konkur-
su proszą o zgłaszanie kandydatur do tego tytułu, wraz z 
uzasadnieniem wyboru. Zgłoszenia prosimy kierować pi-
semnie na adres Urzędu Gminy Zbrosławice w terminie  
do 14 maja br. O „Zbrosławicki Laur” mogą się ubiegać 
zarówno osoby jak i grupy (np. sołectwa, grupy sportowe, 
artystyczne itp.), które odniosły w dowolnej dziedzinie suk-
ces i których postawa zasługuje na szczególne uznanie.

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

Przyjmij w swoim domu zagranicznych gości
W dniach 5 – 6 czerwca 2010 roku w Kopienicy odbędzie się  
Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego. W związku  
z tym wydarzeniem, jak co roku zaprosiliśmy do Zbrosławic na-
szych przyjaciół z Gmin Partnerskich: Brackenheim z Niemiec,  
Charnay–lès–Mâcon z Francji, Tarnalelesz z Węgier i Castagnole 
delle Lanze z Włoch. Zwracamy się do wszystkich mieszkańców 
naszej gminy, którzy chcieliby gościć u siebie Niemców, Fran-
cuzów, Węgrów lub Włochów i zapewnić im na czas pobytu, to 
jest od 4 – 7 czerwca, zakwaterowanie i wyżywienie. Prosimy  
o zgłaszanie się do p. Joanny Starzec – osobiście w Urzędzie Gminy  
(pokój nr 6) lub telefonicznie (32) 233-70-40 i (32) 233-77-88

Referat Organizacyjny

Międzynarodowy Tydzień Młodzieży
W dniach 31 lipca – 7 sierpnia 2010 r. odbędzie się Międzyna-
rodowy Tydzień Młodzieży w Brackenheim (Niemcy). Zapro-
szono do udziału po 12 przedstawicieli (młodzież i 2 opiekunów)  
z każdej z gmin partnerskich, tj. Castagnole delle Lanze (Wło-
chy), Charnay-lès-Mâcon (Francja), Tarnalelesz (Węgry), Zbro-
sławic (Polska). W związku z powyższym proszę o zgłaszanie 
się chętnych osób do udziału w międzynarodowym spotkaniu, w 
wieku 15 – 18 lat zamieszkujących na terenie Gminy Zbrosła-
wice (nie koniecznie uczęszczających do szkół na terenie naszej 
gminy). Zgłoszeń dokonywać można osobiście w Urzędzie Gmi-
ny pokoju nr 6 u p. Joanny Starzec bądź telefonicznie pod nr tel.  
32/ 233 77 88. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Referat Organizacyjny

W dniach 5 i 6 czerwca w Parku w Kopienicy odbędzie 
się Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego. Projekt 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.
Szczegółowy program imprezy zostanie podany w następ-
nym wydaniu Wieści z Gminy.

P O D Z I Ę K O WA N I A
My Kobiety chcemy podziękowac za zorganizowa-
nie miłego, babskiego spotkania w świetlicy OSP  
w Księżym Lesie . Cała impreza odbywała się w prze-
sympatycznej atmosferze a dzięki kompleksowej ob-
słudze kelnerskiej, za którą szczególne podziękowa-
nia należą się druhom: Manfredowi Skrzypczyk, 
Piotrowi Duda, Gerardowi Latta, Gerardowi Mnich 
oraz panu Wójtowi Pawłowi Kowolik, każda z nas  
w tym dniu poczuła się naprawdę wyjątkowo! 

,
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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/

Nauczyli się więc wygrywają
Cztery osoby mniej niż pół setki… Tylu uczniów 

startowało w VI Gminnym Konkursie Matema-
tycznym „Młody Matematyk 2010”. A w naszej 
Gminie sprawnie liczą już bardzo młodzi mate-
matycy. W kategorii klas 1-3 tytuł Mistrza wywal-
czyli Michał Suchan (kl. 1 Kamieniec), Paweł  
Chmielek (kl. 2 Zbrosławice), Jakub Ślazyk  
(kl. 2 Miedary) i Krzysztof Cichoń (kl. 2 Kamie-
niec). Mistrzynie z grupy „nauczania blokowego” 
to Aleksandra Baś (kl. 4 Zbrosławice), Marta  
Janoszka (kl. 5 Kamieniec), Weronika Pluta  
(kl. 6 Zbrosławice). Weronice najtrudniejsze wyda-
ło się zadanie, w którym trzeba było zapakować bu-
telki do kartonów – no bo wychodziło 41 i pół pu-
dełka. Trudności te, jak się okazało, zmobilizowały 
uczniów do udziału w Międzynarodowym Kon-
kursie „Kangur Matematyczny”, który odbył się  
18 marca. Oczywiście, młodsi matematycy „męczy-
li” swoje szare komórki w „Kangurku”, przezna-
czonym dla uczniów klas II szkół podstawowych 
oraz dla wyróżniających się uczniów klas I. Zaraz 

„OTWARTE DRZWI”
Takie hasło patronowało imprezie promującej 

zbrosławicką szkołę. Na sobotnią uroczystość zapra-
szaliśmy potencjalnych uczniów i ich rodziców, zna-
ne osoby, związane z oświatą, w naszym środowisku 
lokalnym oraz wszystkich zainteresowanych. Fre-
kwencja dopisała, zaproszenie przyjęło wielu rodzi-
ców, zarówno przedszkolaków jak i szóstoklasistów. 
Odwiedził nas Zastępca Wójta Wiesław Olszewski  
a nawet niektórzy absolwenci szkoły.

Oczywiście znamy opinię, że małe lokalne szko-
ły wygrywają z dużymi szkołami w miastach, bo 
po pierwsze bliższe położenie to lepszy dojazd,  
a po drugie ze względów wychowawczych dla na-
szych dzieci jest korzystniejsze nieanonimowe śro-
dowisko. Jednak chcieliśmy pokazać, że nie tylko 
krótszą drogę do szkoły i poczucie bezpieczeństwa 
oferujemy uczniom. Starannie przygotowywaliśmy 
się do tego spotkania. Nie tylko najmłodsi z zacie-
kawieniem obejrzeli barwny i żywy spektakl pt. 
„Czarnoksiężnik z Krainy Oz”. Kolejnymi brawami 
nagradzano: solowe popisy naszych muzykujących 
i śpiewających uczniów, dynamiczne tańce integra-
cyjne i pełne dziewczęcego wdzięku oraz nowo-
czesne układy taneczne gimnazjalistek. Sportowcy  
z gimnazjum rozgrywali pokazowy mecz sparingo-
wy na nowym boisku. Zaprosiliśmy przedszkolaków 
do udziału w zabawach na sali gimnastycznej, mogli 
też uczestniczyć w „prawdziwych lekcjach”, które 
przygotowały (oczywiście w skróconych wersjach) 
nauczycielki nauczania początkowego i anglistka. 

WIECZÓR Z ANDERSENEM 
Od 1967 roku 2 kwietnia, w rocznicę urodzin Han-

sa Christiana Andersena, duńskiego baśniopisarza, 
na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Książki Dziecięcej. Najważniejszym przesła-
niem tego dnia jest rozbudzanie pasji czytania oraz 
zainteresowanie książką dziecięcą. W wielu krajach, 
a szczególnie w Europie, w tym czasie organizowane 
są wystawy, promocje wydawnictw, spotkania autor-
skie oraz konkursy poświęcone literaturze dziecięcej 
i jej twórcom. 

Do powyżej opisanej akcji już po raz trzeci,  
w tym roku 25 marca, czynnie włączyły się Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach, jej filia  
w Czekanowie oraz Szkoła Podstawowa w Czeka-
nowie, które razem zorganizowały dla uczniów szkół 
podstawowych naszej gminy „Wieczór z Anderse-
nem”. Celem przeprowadzonej imprezy było wspie-
rania czytelnictwa dziecięcego, promowanie syste-
matycznego czytania, zwiększenie zainteresowania 
książką i biblioteką oraz aktywizacja twórcza dzieci.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.00.  
W imprezie wzięło udział 20 dzieci (z Czekano-
wa, Kopienicy, Miedar i Zbrosławic). Po powitaniu  
i przedstawieniu się wszystkich uczestników, „Wie-
czór z Andersenem” rozpoczął się od występu dzieci 
z kółka teatralnego Szkoły Podstawowej w Czeka-
nowie prowadzonego przez panią Renatę Łozińską. 
W tym roku mali aktorzy pokazali nam kolejną 
baśń Andersena „Calineczkę”. Teatrzyk bardzo się 
podobał zebranej dziecięcej publiczności. Następ-
nie czytane były baśnie Andersena oraz odbyły się 
konkursy, quizy i zabawy związane z przeczytanymi 
tekstami, przygotowane przez panie bibliotekarki ze  

po zakończonym maratonie matematycznym, jesz-
cze trochę pod wpływem konkursowych emocji,  
Ania i Dominika oceniły, że na „Kangurze Matema-
tycznym” było ciężko, zadania trudne i nadal ana-
lizowały czy zrobiły je poprawnie. Młodsi ucznio-
wie, z klas drugich, uporali się z matematycznymi 
problemami szybciutko i troszkę im się nudziło.Nie 
musimy czekać na wyniki, żeby stwierdzić, iż ci 
uczniowie, którzy startują w różnorodnych konkur-
sach zawsze wygrywają. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy.          Barbara Szyszko 
            Bibliotekarz ZS w Zbrosławicach

Pani Dyrektor udzielała rodzicom niezbędnych 
informacji związanych z przepisami i odpowiada-
ła na wszelkie pytania związane z nauczaniem czy 
organizacją roku szkolnego. Zmęczonych zwiedza-
niem klasopracowni gości zaprosiliśmy do świetli-
cowej kawiarenki, gdzie przy kawie delektowano 
się domowymi wypiekami niezawodnych mam z 
Rady Rodziców. Obok, w bibliotece, do wglądu 
wyłożono kroniki szkolne. Zainteresowani mogli 
zerknąć jakim imponującym księgozbiorem popu-
larno-naukowym dysponuje szkoła. Ten dzień od-
notujemy w kronikach jako kolorowy i odświętny. 
Odpowiedzialni za część artystyczną, dekorację 
szkoły, porządki i „pilotowanie” gości uczniowie 
spisali się na szóstkę. Głównej organizatorce pani 
Blance Antoszczyk wyrażamy słowa uznania, 
bo widzieliśmy jak wiele włożyła serca i czasu  
w przygotowanie tego wydarzenia.

Barbara Szyszko 
Bibliotekarz ZS w Zbrosławicach

Zbrosławic. Wszyscy świetnie się bawili.
Kolejnym etapem wydarzenia był konkurs recyta-

torski wybranych fragmentów baśni Andersena, któ-
ry zorganizowała pani Renata Łozińska. Jury zgodnie 
wybrało laureatów: I miejsce zajął Michał Ławinski 
z SP w Czekanowie, II miejsce zajęli Jakub Ślazyk  
z SP w Miedarach oraz Adrian Hulbój z SP w Ko-
pienicy, a III miejsce wywalczyła Alicja Wcisło  
z SP w Czekanowie. Zwycięzcy zostali nagrodzeni 
za piękną recytację dyplomami, pięknymi książka-
mi oraz gromkimi brawami.

KSIĄŻKA JEST SZTUKĄ
Książka to nie tylko literackie przesłanie treści, 

ale również gra wyobraźni potrzebna do wyko-
nania okładki i ilustracji, tak by przyciągnęła ona 
czytelnika. Nie łatwe to zadanie. O tym jak trudno 
„wymyślić” oprawę wizualną książki, przekonali 
się uczestnicy kolejnej edycji konkursu „Książ-
ka jest sztuką”, której współorganizatorem była 
Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach. 
Finał odbył się 17 marca 2010 roku w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im Bolesława Lubosza 
w Tarnowskich Górach. Laureaci konkursu to 
przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich oraz osoby dorosłe. 
Jedną z laureatek w kategorii osób dorosłych 
została mieszkanka naszej Gminy – Pani Maria 
Steć z Kamieńca, której praca zajęła pierwsze 
miejsce (zdjęcie obok). Zwyciężczyni gratuluje-
my i życzymy kolejnych sukcesów.

Dyrektor i pracownicy GBP w Zbrosławicach

Następnym ważnym punktem „Wieczoru z An-
dersenem” było podsumowanie konkursów czytelni-
czych za rok 2009 filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Czekanowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zbrosławicach. Nagrody dla najlepszych czytel-
ników wręczyły panie bibliotekarki z obu placówek. 
Piękne książki otrzymały: Sabina Pisarczyk, któ-
ra przeczytała aż 145 książek, Justyna Wąsik oraz 
Sylwia Szuba – wszystkie dziewczynki są z Czeka-
nowa oraz Martyna Mitas ze Zbrosławic.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach 
zapewniła uczestnikom tego wyjątkowego wieczo-
ru nie tylko „strawę dla ducha” lecz także dla ciała. 
Wszyscy zostali poczęstowani słodką drożdżówką  
i napojem. Nikt więc nie był głodny i nie miał ocho-
ty wracać do domu.

Na koniec, z pięknymi dyplomami za uczestnic-
two w „Wieczorze z Andersenem”, po wielu prze-
życiach, niezapomnianych wrażeniach i wesołej 
zabawie, uczestnicy spotkania w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Zbrosławicach opuścili jej mury  
z nadzieją, że za rok znowu odbędzie się tam kolejne 
spotkanie z Andersenem.      Renata Łozińska
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PROMUJEMY NASZĄ SZKOŁĘ
W dniu 16.03.2010 r. w Szkole Podstawowej w Czekanowie odbyło się 

spotkanie dla przyszłych pierwszoklasistów.
Naszych małych, miłych gości i ich rodziców powitała Pani Dyrektor,  

Katarzyna Kuczora, która następnie omówiła najważniejsze zagadnienia zwią-
zane ze zmienioną podstawą programową dla klas pierwszych, zwróciła uwagę 
na nowe formy, sposoby nauczania i pracy z dziećmi najmłodszymi w szkole. 
Wymieniła najważniejsze projekty edukacyjne, w jakich bierze udział nasza 
placówka, m. in. projekt współfinansowany przez Unię Europejską oparty na 
teorii rozwoju inteligencji wielorakich „Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy”, projekt rządowego wsparcia dla szkół „Radosna szkoła – 
kraina sprawności i zdrowia”, który zapewnia wsparcie finansowe dla szkół 
przeznaczone na wyposażenie miejsc aktywności ruchowej dla najmłodszych 
uczniów, międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”, który kształtuje 
i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Następnie Pani Dy-
rektor zaprosiła zebranych gości na pokaz prezentacji multimedialnej „Nasza 
szkoła” przygotowanej przez uczniowski samorząd szkolny. Młodsze dzieci  
z kółka teatralnego zaprezentowały swoje aktorskie umiejętności wystawiając 
bajkę „Szewczyk Dratewka”, a po pokazie i występach odbyła się prezentacja 
zajęć edukacyjnych w jednej z sal lekcyjnych, z wykorzystaniem środków dy-
daktycznych otrzymanych z funduszy europejskich. Rodzice obserwowali pro-
wadzone zajęcia, a dzieci przedszkolne dołączyły do grona pierwszoklasistów, 
razem pracowały i bawiły się w utworzonych zespołach tematycznych. 

W poniedziałek 8 marca odbył się VIII Ogólno-
polski Finał Kampanii Społecznej „Cała Polska 
Czyta Dzieciom” prowadzonej przez Fundację  
ABCXXI. Podczas uroczystości, która miała miejsce  
w Teatrze Żydowskim w Warszawie, statuetkę – 
najwyższą nagrodę w Konkursie za najlepiej pro-
wadzoną kampanię w roku szkolnym 2009\2010 
- odebrała lider prowadzonej w przedszkolu 
kampanii Klaudia Cichorowska wraz z Dyrekto-
rem przedszkola Zuzanną Korgel. Impreza odbyła 
się pod honorowym patronatem Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego - Bogdana Zdro-
jewskiego, a jej uczestnikami byli nagrodze-

100 numer informatora „Wieść z Gminy”
Drodzy mieszkańcy, dzisiaj oddajemy do Waszych rąk setny numer informato-

ra - wydawanego przez Wójta i Radę Gminy - „Wieść z Gminy”. 100 numerów, to 100 
miesięcy, a wziąwszy pod uwagę fakt, że w ciągu roku gazeta ukazuje się w 10 wyda-
niach, a z początku informator był dwumiesięcznikiem, to krótko mówiąc – jedenaście 
lat pracy. Kawał czasu. Przez ten czas tak dużo w życiu każdego z nas się wydarzyło, 
że nie sposób wszystkiego spamiętać. Dla mnie, a podejrzewam, że i dla większości 
mieszkańców gminy, gazeta zrosła się z życiem i ciągle nam towarzyszy. Nie sposób 
uwolnić się od miesięcznika, bo żyjemy w rzeczywistości, którą opisujemy. Prawie co-
dziennie mijamy ludzi, o których piszemy i którzy u nas zamieszczają swoje artykuły. 
Jednak z całą pewnością codziennie mijamy na chodnikach, czy w sklepach naszych 
czytelników. I codziennie wsłuchujemy się w to, co macie nam do powiedzenia. 

PO DWÓCH MEDALACH STATUETKA DLA PRZEDSZKOLA W ŚWIĘTOSZOWICACH

ni wolontariusze, dziennikarze, artyści, sponsorzy oraz 
sprzymierzeńcy Fundacji. Wykład inauguracyjny wygło-
siła Dorota Zawadzka (Superniania TVN), która wraz  
z Arturem Barcisiem prowadziła uroczystość. Wśród wyróż-
nionych w tym roku znaleźli się również: TVP, Polskie Ra-
dio, dziennikarka Katarzyna Stoparczyk (znana z programów 
„Duże Dzieci” i „Zagadkowa Niedziela”) oraz Małgorzata 
Berwid, twórczyni telewizyjnych „Molików Książkowych”. 
Małgorzata Musierowicz, autorka niezwykle popularnego już 
od ponad 30 lat cyklu powieści „Jeżycjada”, została laureat-
ką Nagrody Specjalnej Fundacji ABCXXI Kampanii „Cała 
Polska Czyta Dzieciom” – za całokształt twórczości dla dzie-
ci. W programie imprezy znalazł się recital Ewy Konstancji 
Bułhak (aktorki Teatru Narodowego) oraz etiudy z baletu 
multimedialnego w wykonaniu Art Project Ballet. Kulmina-
cyjnym punktem gali było powołanie nowych Ambasadorów 
Kampanii Czytania, którymi zostali: Joanna Brodzik, Teresa 
Lipowska, Dorota Zawadzka i Artur Barciś. Dzięki udzia-

łowi w Gali Finałowej przedszkole wzbogaciło się  
o kolekcję książek Małgorzaty Musierowicz oraz 
filmy edukacyjne wydane przez Fundację ABCXXI 
– „Wychowanie przez czytanie” oraz „Jak kochać 
dziecko”, które zostaną przekazane do wszystkich 
placówek oświatowych oraz bibliotek naszej Gmi-
ny. Przedszkole w Świętoszowicach jest członkiem 
klubu czytających przedszkoli w ramach prowadzo-
nej Ogólnopolskiej Kampanii „Cała Polska czyta 
dzieciom” od 2006 roku. W tym czasie kampania 
nabrała dużego rozmachu. W organizację imprez 
czytelniczych oprócz lidera zaangażowało się wiele 
osób w tym nauczycielka pani Szarlota Miśkiewicz, 

pracownicy obsługi, rodzice oraz przyjaciele przedszkola. 
Efektem tych działań i wzajemnej współpracy są zdobyte 
dwa medale i najwyższa nagroda – statuetka. To niewątpli-
wie powód do radości dla całej społeczności przedszkola  
w tym również przedszkolaków.

Pani Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodzi-
ców składają gorące podziękowania wszystkim, którzy brali 
udział w zeszłorocznej kampanii CPCD a tym samym przy-
czynili się do zdobycia tej cennej nagrody. Wymienić tutaj 
należy – Władze Gminy Zbrosławice, Sołtysów, Radnych, 
pracowników Urzędu Gminy, redakcję „Gwarka”, Radia 
„Plus”, księdza proboszcza, przedstawicieli wielu zawodów 
(policja, służba zdrowia, górnicy, piekarze, pocztowcy, na-
uczyciele), środowiska artystyczne (aktorzy, orkiestra dęta), 
Zespoły „Wesołe Kumoszki” i „Jadwiżki”, rodziców i dziad-
ków naszych przedszkolaków oraz absolwentów, którzy po 
latach wracają do przedszkola.

Rada Rodziców 

Po ciekawych 
zajęciach przyszła 
kolej na zwiedzanie 
szkoły. Można było 
obejrzeć kolorowe 
korytarze udeko-
rowane pracami 
dzieci, sale lekcyjne 
wyposażone w po-
moce dydaktyczne, 
salę komputerową 
ze stanowiskami do 
pracy i stałym do-
stępem do Internetu, 

salę gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne, bibliotekę szkolną i publiczną, ga-
binet lekarski a także pozostałe pomieszczenia w budynku. Wystrój i wyposaże-
nie szkoły spodobało się przybyłym gościom. Na zakończenie spotkania dorośli 
zostali zaproszeni na ciastko i kawę, przy których można było porozmawiać 
na tematy szkolne z Panią Dyrektor i Gronem Pedagogicznym, np. na temat 
świetlicy, która będzie otwarta dla chętnych w godzinach 7.00 – 16.00 ( godziny 
otwarcia do uzgodnienia). Mali goście w tym czasie, pod opieką pedagogów, 
bawili się w salach lekcyjnych dla klas I – III wraz ze starszymi kolegami ze 
szkoły. Nawiązały się pierwsze znajomości i przyjaźnie, widać było, że przed-
szkolakom spodobała się wizyta w szkole, nauczyciele i nowi koledzy. 

Wszyscy rozeszli się w dobrych nastrojach, a niektórzy rodzice w tym sa-
mym dniu zapisali swoje pociechy do grona uczniów naszej szkoły. Dzięku-
jemy za mile spędzony czas, zapraszamy do nauki i zabawy w murach naszej 
szkoły.                       Renata Łozińska

Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że 
przez te 100 wydań gazeta się zmieniła. Pierwszy 
numer wydany został na przełomie marca i kwiet-
nia 1999 roku i wtedy informator nosił tytuł „Wieść 
gminna”.(zdj. obok). Taka sytuacja miała miejsce do 
końca 2001 roku. Początkowo gazeta była czterostro-
nicowym dwumiesięcznikiem. Obecnie wszystkie 
wydania są ośmiostronicowe i w ciągu roku infor-
mator ukazuje się 10 razy. W 2008 roku, począwszy 
od kwietniowo - majowego wydania, nie tylko reda-
gowanie, ale także komputerowy skład DTP gazet-
ki „Wieść z Gminy” przeszedł całkowicie na Urząd 
Gminy. Niewątpliwie od tej pory gazetka jest bardziej 
atrakcyjna wizualnie, a artykuły ciekawsze. Strona 
graficzna jest od tego czasu bardziej dopracowana, 
sport został, dla wygody, przeniesiony na ostatnią 
stronę. Chcieliśmy w ten sposób dodać informatorowi świeżości. 

Ale i Wy, jak podejrzewam, też zmieniliście się. Nie twierdzę, że wzbogacamy Wasze ży-
cie, albo zmieniamy je diametralnie, ale wpływ, przyznajcie sami, informator na Was ma. 

Dzięki informacjom stajemy się bardziej świadomi świata, który nas otacza. I nie-
ważne czy sięgamy po gazety ogólnopolskie, czy lokalne. Wszystkie te informacje 
wpływają na nasze życie. Po to jesteśmy, żeby Was informować o tym, co się 

dzieje w gminie, co nas boli, a z czego jesteśmy dum-
ni. Interesuje nas historia gminy, mieszkańcy z cieka-
wym hobby, odnoszący sukcesy w sporcie, kulturze, 
ale także we wszelkich innych dziedzinach życia.  
W lipcu 2008 roku rozpoczęliśmy cykl, opisujący 
dzieje poszczególnych sołectw naszej gminy. Rubry-
ka ta cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców.

W sumie to można nawet napisać, że to Wy współ-
tworzycie nasz informator. Uczycie nas tego, czego 
oczekujecie od gazety. Jesteście coraz odważniejsi  
w wyrażaniu własnych opinii, coraz bardziej intere-
sują Was informacje z gminy. Bez Was nic byśmy nie 
zrobili, bo to Wy dajecie nam tematy do pracy. Bar-
dzo Wam dziękujemy za te sto numerów i liczymy, że 
będziecie nam towarzyszyć przez kolejne setki.

Katarzyna Zyga - Sekretarz Gminy
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Terminy wywozu śmieci segregowanych w workach 2010 r.
ZBROSŁAWICE – prawa strona ul. Wolności (i wszystkie ulice po str. Kościoła)

4 styczeń, 1 luty, 1 marzec, 1 kwiecień, 4 maj, 1 czerwiec, 1 lipiec, 2 sierpień, 1 wrzesień,  
4 październik, 2 listopad, 1 grudzień

ZBROSŁAWICE – lewa strona ul. Wolności (i wszystkie ulice po str. Urzędu)
5 styczeń, 2 luty, 2 marzec, 2 kwiecień, 5 maj, 2 czerwiec, 2 lipiec, 3 sierpień, 2 wrzesień,  
5 październik, 3 listopad, 2 grudzień

WIESZOWA – prawa strona ul. Bytomskiej (i wszystkie ulice po str. Kościoła)
6 styczeń, 3 luty, 3 marzec, 6 kwiecień, 6 maj, 4 czerwiec, 5 lipiec, 4 sierpień, 3 wrzesień,  
6 październik, 4 listopad, 3 grudzień

WIESZOWA – lewa strona ul. Bytomskiej (i wszystkie ulice po str. Straży Pożarnej)
7 styczeń, 4 luty, 4 marzec, 7 kwiecień, 7 maj, 7 czerwiec, 6 lipiec, 5 sierpień, 6 wrzesień,  
7 październik, 5 listopad, 6 grudzień

PTAKOWICE, WILKOWICE, LARYSZÓW
8 styczeń, 5 luty, 5 marzec, 8 kwiecień, 10 maj, 8 czerwiec, 7 lipiec, 6 sierpień, 7 wrzesień,  
8 październik, 8 listopad, 7 grudzień

MIEDARY
11 styczeń, 8 luty, 8 marzec, 9 kwiecień, 11 maj, 9 czerwiec, 8 lipiec, 9 sierpień,  
8 wrzesień, 11 październik, 9 listopad, 8 grudzień

BONIOWICE, KAMIENIEC
12 styczeń, 9 luty, 9 marzec, 12 kwiecień, 12 maj, 10 czerwiec, 9 lipiec, 10 sierpień,  
9 wrzesień, 12 październik, 10 listopad, 9 grudzień

JAŚKOWICE, JASIONA, KOPIENICA, ŁUBIE
13 styczeń, 10 luty, 10 marzec, 13 kwiecień, 13 maj, 11 czerwiec, 12 lipiec, 11 sierpień,  
10 wrzesień, 13 październik, 12 listopad, 10 grudzień

KARCHOWICE, KSIĘŻY LAS, ŁUBKI
14 styczeń, 11 luty, 11 marzec, 14 kwiecień, 14 maj, 14 czerwiec, 13 lipiec, 12 sierpień,  
13 wrzesień, 14 październik, 15 listopad, 13 grudzień

PRZEZCHLEBIE, ZAWADA
15 styczeń, 12 luty, 12 marzec, 15 kwiecień, 17 maj, 15 czerwiec, 14 lipiec, 13 sierpień,  
14 wrzesień, 15 październik, 16 listopad, 14 grudzień

CZEKANÓW
18 styczeń, 15 luty, 15 marzec, 16 kwiecień, 18 maj, 16 czerwiec, 15 lipiec, 16 sierpień,  
15 wrzesień, 18 październik, 17 listopad, 15 grudzień

SZAŁSZA
19 styczeń, 16 luty, 16 marzec, 19 kwiecień, 19 maj, 17 czerwiec, 16 lipiec, 17 sierpień,  
16 wrzesień, 19 październik, 18 listopad, 16 grudzień

ŚWIETOSZOWICE
20 styczeń, 17 luty, 17 marzec, 20 kwiecień, 20 maj, 18 czerwiec, 19 lipiec, 18 sierpień,  
17 wrzesień, 20 październik, 19 listopad, 17 grudzień

ZIEMIĘCICE 
21 styczeń, 18 luty, 18 marzec, 21 kwiecień, 21 maj, 21 czerwiec, 20 lipiec, 19 sierpień,  
20 wrzesień, 21 październik, 22 listopad, 20 grudzień

Na prośbę mieszkańców powtarzamy informację z grudniowego wydania „Wieści” o termi-
nach wywozu śmieci segregowanych w workach oraz terminach wywozu nieczystości sta-
łych przez opróżnianie kubłów (strona obok).

Budowa Centrum 
Kultury

16 marca 2010 r. rozpoczęto budowę Cen-
trum Usług Publicznych w Zbrosławicach przy 
ulicy Oświęcimskiej 2, za budynkiem Urzędu 
Gminy w Zbrosławicach. W zaprojektowanym 
budynku na parterze będzie znajdowała się sala 
konferencyjna na 112 miejsc siedzących, nato-
miast na piętrze zlokalizowana będzie Gminna 
Biblioteka Publiczna. Budynek będzie wolno-
stojący , dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
Od sąsiedniego budynku Urzędu Gminy Zbrosła-
wice położonego na tej samej działce odsunięty 
będzie o 8 m, jest to zgodne z wymaganiami  
p. pożarowymi. Do projektowanego budynku 

został wykorzystany istniejący wjazd na posesje 
od ulicy Oświęcimskiej. Zaprojektowano nowe 
przyłącze elektryczne, sanitarne, wodne zgodne  
z wydanymi warunkami technicznymi oraz zbior-
nik szamba.

Powierzchnia zabudowy projektowanego 
centrum: 375 m2

Powierzchnia użytkowa projektowanego obiek-
tu - 467.98m2 w tym : parter :306.33 m2, piętro: 
161.65m2.
Kubatura: 3340 m3

Wysokość budynku: 12m
Centrum kultury będzie się składało z:
Parter: sali konferencyjnej, aneksu kuchennego, 
magazynu, zaplecza sanitarnego w tym również 

toalety dla osób niepełnosprawnych, pomiesz-
czenia technicznego, windy, holu z szatnią,
Piętro: pomieszczenia biurowego, pomieszczenia 
biblioteki z czytelnią, pomieszczenia techniczne-
go, windy.

Inwestorem budowy obiektu jest  
Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosła-
wicach, która otrzymała dofinansowanie  
z unijnych środków w ramach działania  
„Odnowa Wsi”, objętego Programem  
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2007 – 2013 w wysokości 500.000,00 zł. 

Całkowity koszt inwestycji przewidziano na 
2.156.000,00zł., a zakończenie budowy plano-
wane jest w czerwcu 2011r.

Niesiemy pomoc potrzebującym
Od dnia 1.02.2010 w Zespole Szkół w Wieszowie jest 

realizowany projekt wolontaryjny pt. ,,Niesiemy po-
moc potrzebującym” w ramach programu społecznego 
,,Szkoła bez przemocy”. Autorem oraz koordynatorem 
tego projektu jest pedagog szkolny mgr Agnieszka Cieślik.

Ideą projektu wolontaryjnego jest wspieranie ciekawych 
inicjatyw młodzieży szkolnej, zaangażowanie do czynnej, 
dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym oraz roz-
wijanie wśród młodzieży postaw otwartości, wrażliwości, 
życzliwości i bezinteresowności w stosunku do osób naj-
bardziej potrzebujących i bezdomnych zwierząt. Na po-
trzeby projektu została powołana na terenie szkoły przez 
koordynatora oraz przy akceptacji rodziców i nauczycieli, 
Szkolna Grupa Wolonaryjna do której przystąpili ucznio-
wie klasy II gimnazjum. Szkolna Grupa Wolonaryjna  re-
alizuje zadania na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, 
a także na poziomie środowiska lokalnego i środowiska 
naturalnego. Miesiąc styczeń był miesiącem promującym 
działania wolontaryjne wśród społeczności szkolnej.

W lutym wolontariusze zorganizowali w szkole akcję 
pt.: ,,Pomóż zwierzętom przetrwać zimę” na rzecz Schro-
niska dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu-Miechowice. 
Wolontariusze odwiedzając schronisko mieli okazję zapo-
znać się z działalnością  placówki oraz z jej potrzebami. 

Dla klas młodszych został zorganizowany konkurs pla-
styczny ,,Moje ulubione zwierzątko domowe” którego ce-
lem miało być zwrócenie uwagi na fakt, iż posiadanie psa 
lub kota w domu wiąże się z odpowiedzialnością za jego 
los. W każdym miesiącu realizacji projektu uczniowie 
klas młodszych mają okazję posłuchać czytanych baśni 
J.H. Andersena. 

W okresie Świat Wielkanocnych Szkolna Grupa Wo-
lontaryjna zorganizowała akcję zbiórki artykułów żyw-
nościowych dla najbardziej potrzebującej rodziny pt.: 
,,Na zajączka” a także wystawę i kiermasz ozdób wiel-
kanocnych. Wolontariusze samodzielnie wykonali ozdo-
by z masy solnej, które prezentowały się okazale na stole 
wielkanocnym. Nie zabrakło również zdobionych ręcznie 
kolorowych pisanek, które były wykonane przez uczniów 
klasy V na zajęciach plastycznych pod kierunkiem na-
uczyciela plastyki pani mgr Betyny Hem. Zebraną kwotę 
pieniędzy wolontariusze przeznaczyli na zakup artykułów 
piśmienniczych dla najbardziej potrzebujących uczniów 
w szkole. 

Trzy miesiące działalności Szkolnej Grupy Wolontaryj-
nej dały okazję wolontariuszom do zdobycia doświadcze-
nia a także umiejętność współpracy w grupie, podejmo-
wania odpowiedzialnych i ważnych decyzji ponadto  mło-
dzież zrozumiała jak ważna jest pomoc dla  najbardziej 
potrzebujących. Uczniowie podczas realizacji projektu 
wykazują duże zaangażowanie, inicjatywę oraz pomysło-
wość, która pomoże im w kolejnym etapie projektu zreali-
zować zadania edukacyjne tym razem promujące ekologię 
oraz zdrowy styl życia.     mgr Agnieszka Cieślik 
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach, 42-674 Zbrosławice, ul.Oświęcimska 6, tel.032-233-70-74,  e-mail: zgkim@zbroslawice.pl
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH PRZEZ OPRÓŻNIANIE KUBŁÓW W ROKU 2010 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zbrosławice I 4 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1

Zbrosławice II 5 2 2 2 5 2 2 3 2 4 3 2

Zbrosławice III 6 3 3 6 6 4 5 4 3 5 4 3

Zbrosławice IV
Boniowice
Konary

7 4 4 7 7 7 6 5 6 6 5 6

Kamieniec
Karchowice 8 5 5 8 10 8 7 6 7 7 8 7

Laryszów
Ptakowice 11 8 8 9 11 9 8 9 8 8 9 8

Wieszowa I 12 9 9 12 12 10 9 10 9 11 10 9

Wieszowa II 13 10 10 13 13 11 12 11 10 12 12 10

Wieszowa III 14 11 11 14 14 14 13 12 13 13 15 13

Wieszowa IV
Karchowice Wiejska
Zawada

15 12 12 15 17 15 14 13 14 14 16 14

Świętoszowice 18 15 15 16 18 16 15 16 15 15 17 15

Ziemięcice I 19 16 16 19 19 17 16 17 16 18 18 16

Ziemięcice II
Przezchlebie I 20 17 17 20 20 18 19 18 17 19 19 17

Przezchlebie II 21 18 18 21 21 21 20 19 20 20 22 20

Szałsza
Czekanów I 22 19 19 22 24 22 21 20 21 21 23 21

Czekanów II 25 22 22 23 25 23 22 23 22 22 24 22

Kopienica
Jasiona
Jaśkowice

26 23 23 26 26 24 23 24 23 25 25 23

Miedary I
Łubki,Szufajda
Księży Las
Wilkowice

27 24 24 27 27 25 26 25 24 26 26 27

Miedary II 28 25 25 28 28 28 27 26 27 27 29 28

Łubie 29 26 26 29 31 29 28 27 28 28 30 29

WYJAŚNIENIA DO OZNACZEŃ:
Zbrosławice I dot.ulic: Wolności (od str.Kamieńca do szkoły), Cicha, Hutnicza, Kościuszki, Łąkowa, Ogrodowa, Plac K. Miarki, Polna, Szkolna, Zielona
Zbrosławice II cd. Wolności (od szkoły do poczty), Cmentarna, Dworcowa, Kościelna, Ligonia, Mickiewicza, Morcinka, Radosna, Słowackiego,
        Słoneczna, Spokojna, Traugutta, Wilkowicka, Wyspiańskiego
Zbrosławice III cd. Wolności (od poczty do straży pożarnej), Batorego, Boczna, Czerwona, Fabryczna, Krótka, Oświęcimska, Przewieźlika, Piastowska,   
        Piaskowa, Powstańców, Wąska 
Zbrosławice IV cd. Wolności (pozostała część), Jagiellońska, Krasickiego, Pogodna, Poranna, 3-go Maja, Tylna, Wieczorka, Zamkowa, Żwirki i Wigury
Wieszowa I dot.ulic: Boczna, Dolna, Dworcowa, Szopena, Strzody, Racławicka, Elizy Orzeszkowej, Sienkiewicza, Słowiańska
Wieszowa II dot.ulic: Bytomska do nr.27, Chrobrego, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Kościuszki, Lompy, Moniuszki, Polna, Robotnicza,  
      Świerczewskiego, Tarnogórska, 1000-lecia, Wojska Polskiego
Wieszowa III cd. Bytomskiej (pozostała część)
Wieszowa IV dot.ulic: Górna, Leśna, Nowotki, Powstańców, Słowackiego, Wolności
Czekanów I dot.ulic: 3-go Maja
Czekanów II Gliwicka, Kolejowa, Leśna, Sadowa, Stawowa, Szkolna, Zielona
Ziemięcice I dot.ulic: Kościelna, Mikulczycka, Młyńska, Żniwna
Ziemięcice II cd. Łączna, Podleśniczówka, Polna, Słoneczna, Szkolna, Średnia, Wiejska
Przezchlebie I dot.ulic: Dworcowa, Łączna, Stawowa
Przezchlebie II Czechowice, Leśna, Mikulczycka,Oczyszczalnia, Polna, Szkolna
Miedary I dot.ulic: Kasztanowa, Leśna
Miedary II Boczna, Dworcowa, Główna, Górnicza, Kolejowa, Mokra, Wolności, Tarnogórska, 1-go Maja, Jesionowa, Kopernika, Zamkowa
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WYDARZENIA 
SPORTOWE

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  Sołect w -  Szachy
Turniej szachowy Wieloboju Sołectw zgromadził w tym roku nieco mniej za-

wodników, bowiem do gościnnej świetlicy w Ziemięcicach zjechało 11 ekip, w 
tym trzy niekompletne. Największą niespodzianką była nieobecność drużyny Mie-
dar, która przez ostatnie trzy lata wygrywała tę konkurencję. Pod ich nieobecność 
walka była bardzo wyrównana. Dość powiedzieć, że o I - szym miejscu decydo-
wała ostatnia partia w turnieju. Wprawdzie zakończyła się remisem, ale właśnie 
o te 0,5 punktu rewelacyjna drużyna Zbrosławic (Anna Mołodij, Mirosława 
Śpiewok, Marcin Mołodij, Jakub Pawlak - zdjęcie obok) wyprzedziła Prze-
zchlebie (Agnieszka Sukienik, Weronika Sukienik, Jarosław Piwowarczyk, Ber-
nard Tomanek). Trzecie miejsce przypadło reprezentacji Laryszowa (Małgorzata 
Kamińska, Adrianna Nigiel, Piotr Nigiel, Roman Witaszyński), która zepchnę-
ła z medalowego miejsca Ziemięcice – etatowego finalistę szachowych zmagań. 
Bernard Sowa - sędzia turnieju, zastosował w tym roku program komputerowy 
usprawniający organizację, obliczanie wyników i ich przedstawienie w internecie -  
www.chessarbiter.to.pl/turnieje/td_285           Wiesław Olszewski

Miejscowość Skat Piłka Szachy Suma
1 Zbrosławice 21 33 27 81
2 Ziemięcice 25 29 21 75
3 Jasiona + Księży Las 29 31 13 73
4 Laryszów 31 17 23 71
5 Wieszowa 13 37 15 65
6 Szałsza 27 27 7 61
7 Świętoszowice 17 19 19 55
7 Przezchlebie 9 21 25 55
8 Kopienica 23 11 11 45
9 Ptakowice 19 25 0 44
10 Miedary 0 35 0 35
10 Czekanów 11 7 17 35
11 Wilkowice 0 23 9 32
12 Boniowice + Łubki 15 9 0 24
13 Kamieniec 7 13 0 20
14 Karchowice 0 15 0 15
15 Łubie 0 0 0 0
16 Zawada 0 0 0 0
17 Jaśkowice 0 0 0 0

ULKS „KARLIK” Przezchlebie 
zakończył sezon zimowy

W związku z przeżywanymi emocjami związanymi z odbywającą 
się Olimpiadą w Vancouver tegoroczny okres zimowy dla narciarzy 
KARLIKA szybko minął. Polscy sportowcy dostarczyli nam wiele 
radości i wzruszeń zdobywając medale olimpijskie. Od wielu lat zno-
wu usłyszeliśmy Mazurka Dąbrowskiego dzięki wspaniałej postawie 
Justyny Kowalczyk. 

Również zawodnicy KARLIKA w mijającym sezonie narciarskim 
spisali się znakomicie, wygrywając ze swoją słabością walczyli o każ-
dy centymetr na trasach biegowych Kubalonki, Jakuszyc, Zakopanego 
oraz Bieszczad. Zawodnicy Karlika uczestnicząc w zawodach sporto-
wych godnie reprezentowali swój Klub oraz Gminę Zbrosławice, za 
co serdecznie im dziękujemy. 

Na szczególne podziękowanie zasługuje, za swoją postawę, wolę 
walki i osiągnięcie wysokiej lokaty w rankingu najlepszych sportow-
ców w kategorii juniora B Sven Rakoszek mieszkaniec Wieszowy. 
Życzymy Svenowi coraz lepszych wyników sportowych, zadowolenia  
z uprawiania sportu oraz za kilka lat udziału w Zimowej Olimpiadzie. 

Tegoroczny sezon zimowy jest już za nami. W ramach przygoto-
wań do następnego sezonu zimowego, w tym roku po raz pierwszy  
w sezonie letnim, wprowadzamy nową dyscyplinę sportową – Nordic 
Walking. Wszystkich chętnych, zarówno młodzież i dorosłych, zapra-
szamy do uprawiania tej popularnej dyscypliny sportowej . Szczegó-
łowych informacji udziela pani Maria Bujok tel. 0501054738. 
Do zobaczenia na treningach, rajdach oraz obozach sportowych.

Andrzej Bujok

Szkolne Ferie
Wrzucamy na zimowy luz i co dalej...? Uczniowie Szkoły Podstawo-

wej w Przezchlebiu nie mieli problemu co na to odpowiedzieć. Ostatni 
dzwonek szkolny przed zimową przerwą, stał się także zachętą do tego, 
by pozostać w szkole i miło spędzić czas - niekoniecznie za szkolną 
ławą. W pierwszym tygodniu ferii szkoła zamieniła nieco oblicze, proponując swym uczniom sporo zabaw. Postanowiliśmy 
wspólnie z nauczycielami, przynajmniej w małej części, zagospodarować ten czas – mówi dyr. Hanna Miczka – z doświadczenia 
wiemy, że dzieci rzadko kiedy wyjeżdżają na zimowiska. Powód jest oczywisty - nie każdego na to stać, tym bardziej, że młodzież 
z niecierpliwością czeka na wakacje. Poza tym nie zawsze trzeba daleko wyjechać by miło spędzić czas. Dzieci miały okazję na 
chwilę zamienić się w rzeźbiarzy, malarzy i naukowców. Badając świat przyrody miały możliwość szukania pierwszych śladów 
wiosny w środku zimy. Uczniowie postanowili przypomnieć sobie jak smakuje wiosna, odwiedzając „Gliwicką Palmiarnię”. 
Wśród atrakcji pojawiło się także Mini - Kino i co najważniejsze, każdy na chwilę mógł poczuć się jak Justyna Kowalczyk, gdyż 
z feriami zimowymi w parze pojawił się także śnieg. Młodzi narciarze codziennie wyruszali w trasy, - „...kto wie może kiedyś 
zobaczmy ich jako olimpijczyków, zaczyna się od podstaw” - mówi opiekun narciarzy Sebastian Ciasto. 

Ferie mamy już za sobą natomiast przed nami coś jeszcze – Wakacje i tego się trzymajmy.
Samorząd Szkolny SP Przezchlebie


