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F e s t y n  w  K o p i e n i c y
Pierwszy weekend czerwca przywitał uczestników Fe-

stiwalu Zespołów Folklorystycznych wreszcie wyśmie-
nitą pogodą. Kopienicka impreza to fragment projektu pn. 
Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego realizowanego 
przez Powiat w partnerstwie z wszystkimi Gminami Powiatu  
Tarnogórskiego. Wartość całkowita projektu wynosi 
520.000,00 zł, z czego kwota 442.000,00 zł – to kwota do-
finansowania ze środków EFRR w ramach priorytetu IV 
Kultura, działanie 4.3 Promocja kultury. Rozpoczął się on in-
scenizacją teatralną w wykonaniu aktorów wywodzących się  
z Zespołu Pieśni i Tańca „Miedarzanie” (zdjęcie). Reżyserem 
i autorem scenariusza opartego na legendach autorstwa Jana 

D w a d z i e ś c i a  L a t  S a m o r z ą d u  Te r y t o r i a l n e g o
4 czerwca, godzina 16:00 Świetlica Gminna w Wieszowie, 20 lat utworzenia samorządu terytorialnego. Grono 

samorządowców tych już emerytowanych i świeżo upieczonych. Na sali przywitała wszystkich Sekretarz Gminy  
Katarzyna Zyga, Wójt Gminy Paweł Kowolik wręczył pamiątkowe medale tym, którzy ostatnie dwadzieścia lat 
poświęcili pracy w samorządzie (zdjęcie poniżej). Słowa podziękowania za tworzenie samorządu i współpra-
cę wygłosili, poza Wójtem, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Dramski, Przewodniczący Rady Powiatu  
Andrzej Fiała. List od Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego odczytała dr Łucja Ginko –  
Doradca Marszałka Województwa Śląskiego ds. Kultury.                          czytaj na str. 3

L a u r  i  L w y  r o z d a n e
„Laur Zbrosławicki”, jako nagrodę główną w konkursie, a także „Lwy”, jako wyróżnienia oraz „Dyplomy Uzna-

nia” nadaje Kapituła, w której skład wchodzą: Zarząd Stowarzyszenia „Komitet ds. Partnerstwa Gminy Zbrosławi-
ce”, Zastępca Wójta Gminy Zbrosławice oraz Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice, osobom lub organizacjom, 
które przysłużyły się społeczności Gminy Zbrosławice lub w szczególny sposób promują Gminę Zbrosławice w kraju 
i poza jego granicami. 

W tym roku w ramach konkursu wpłynęły 4 zgłoszenia z czego Kapituła Lauru Zbrosławickiego na posiedzeniu  
31 maja br. wyłoniła laureata Lauru Zbrosławickiego, 2 laureatów otrzymało statuetki Lwa, a 1 laureat otrzymał 
Dyplom Uznania. 

Drechslera - laureata „Złotego Lauru Zbrosławickiego 2010”  - była Joanna Sleziak.       ciąg dalszy - str. 4

Uroczystego wręczenia nagród w kon-
kursie dokonał Wójt Gminy Zbrosławi-
ce Paweł Kowolik podczas Festiwalu 
Folklorystycznego w Kopienicy. „Laur 
Zbrosławicki” trafił w ręce poety,  
literata, mieszkańca Zbrosławic pana 
Jana Drechslera za całokształt twórczo-
ści literackiej, za zaangażowanie w życie 
kulturalne Gminy i regionu oraz promo-
wanie „małej ojczyzny” w kraju i poza 
jego granicami.         czyt. str. 3
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Pani Jadwiga Karmańska 
z Ptakowic

 obchodzi 85 rocznicę urodzin , 
z tej okazji najserdeczniejsze życzenia 

wszelkiej pomyślności , szczęścia, zdrowia 
oraz długich lat życia 

składają Koleżanki i Koledzy 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

Z prac Wójta Gminy

Z prac Rady Gminy

Wójt podpisał zarządzenia, m. in. 
w sprawie:
- ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w try-
bie bezprzetargowym;
- powierzenia Sekretarzowi Gminy 
prawa dokonywania wydatków bu-
dżetowych;

- zmian Zarządzenia nr 236/2009 z dnia 26 październi-
ka 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Gminy Zbrosławice;
- wyznaczenia Sekretarza Gminy do wykonywania 
czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy 
Zbrosławice;
- ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego;
- zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2010 
(10 zarządzeń);
- zmian w planie finansowym dla budżetu Gminy Zbro-
sławice na rok 2010 (11 zarządzeń)
- ustalenia Gminnej Komisji do spraw ustalania szkód 
i szacowania strat spowodowanych ulewnymi opadami 
deszczu, podtopieniem, zalaniem i wylaniem potoków  
i rzek na terenie Gminy Zbrosławice;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działek nr: 
209/28, 210/24, 212/28, 250/44 km. 1 obr. Nierada, 
położonych w Zbrosławicach oraz działki nr 1300/122 
km. 1 dod. 5 obr. Zbrosławice;
- powołania zastępcy gminnego komisarza spisowego, 
lidera oraz utworzenia gminnego biura spisowego;
- instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad 
rachunkowości dla zadania „Festiwal Kultury Powiatu 
Tarnogórskiego”;
- nieodpłatnego przekazania środka trwałego – komu-
nalnej oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu;
- nieodpłatnego przekazania środka trwałego powstałe-
go po zakończeniu inwestycji p.n. „Modernizacja istnie-
jącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu 
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

- zmiany Zarządzenia Nr 97/2010 z dnia 17 maja 2010 
r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodzio-
wego;
- gminnego biura spisowego; 
- powołania członków Obwodowych Komisji Wybor-
czych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej;
- powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowa-
dzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Kopienicy;
- powołania komisji do kontroli humanitarnego trakto-
wania zwierząt w gospodarstwie rolnym  w Ziemięci-
cach przy ul. Mikulczyckiej;
- powołania komisji do udzielenia zamówienia w try-
bie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasila-
nia energetycznego w Czekanowie oraz budowę sieci 
kanalizacyjnej w Wieszowie, ul. Sienkiewicza, Polna, 
Leśna i Bytomska”;
Ponad to Wójt:
- wziął udział w kolejnych zebraniach wiejskich, m. in.  
w Księżym Lesie i Boniowicach;
- rozpoczął rozmowy z firmą, która przeprowadzi tzw. 
audyt wewnętrzny w związku z tym, że budżet Gminy 
wynosi ponad 40 mln zł. Takiej kontroli musimy się 
poddać, gdyż jest to przepisowo konieczne;
- uczestniczył w obchodach 30- lecia działalności na-
szych przedszkoli w Zbrosławicach i Wieszowie;
- spotkał się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii by 
omówić i podjąć działania związane z uciążliwością 
produkcji indyczej w Miedarach oraz brakiem właści-
wej opieki nad zwierzętami w Ziemięcicach;
- objął patronatem zawody sportowe organizowane 
przez Sołectwo Przezchlebie a mianowicie „Bieg z kij-
kami” i „Rajd Rowerowy”;
- uczniom szkół podstawowych ufundował i wręczył 
puchary za udział w Wieloboju Sportowym. W ogólnej 
klasyfikacji wygrała Szkoła Podstawowa w Kopienicy 

co chyba jest pewną niespodzianką;
- wraz z pracownikami zorganizował Dzień Samorzą-
dowca z okazji 20 rocznicy powstania samorządu te-
rytorialnego;
- składa gorące podziękowania organizatorom Festi-
walu Zespołów Folklorystycznych, który odbył się  
w Kopienicy i wyraża swoje uznanie rodzinom, które 
z tej okazji gościły naszych przyjaciół z zagranicznych 
gmin partnerskich;
- wraz z pozostałymi członkami Kapituły przyznał na-
grody i wyróżnienia kandydatom w konkursie „Laur 
Zbrosławicki”;
- w związku z wprowadzonym stanem przeciwpowo-
dziowym, wraz z sztabem antykryzysowym, prowa-
dził akcję pomocniczą jak organizować i nadzorować 
wszelkie prace związane z powodzią. Na ostateczne 
podsumowanie strat i wykonanych robót będzie czas 
później. Dziś tylko parę zdań. Stan wód w rzece Dramie 
i dopływach był najwyższy od niepamiętnych czasów. 
Zalane zostały wszystkie tereny zalewowe wzdłuż Dra-
my. Woda do naszych piwnic dostawała się od gruntu  
i spływała z powierzchni. Mimo dużego zagrożenia 
udało się uniknąć większych strat. W tym miejscu skła-
dam gorące podziękowania za ofiarność naszych stra-
żaków ochotników, pracowników ZGKiM i niektórym 
moim współpracownikom ze sztabu kryzysowego. Po-
radziliśmy sobie z żywiołem naszymi siłami, a nawet 
nasze jednostki OSP udzielały pomocy poza terenem 
naszej Gminy. Poniesione do tej pory koszty finansowe 
to już ponad 150.000 zł, a to jeszcze nie koniec. Jak  
i nie wiadomo co nam aura przyniesie. 
Chcę również wszystkim uzmysłowić, że wprowadze-
nie stanu przeciwpowodziowego stawia na baczność 
nie tylko służby do tego przeznaczone, ale również nas 
wszystkich mieszkańców. Wielu z nas to rozumie i za 
okazaną pomoc również składam gorące podziękowa-
nia. Tyle na dziś i życzmy sobie bardziej sprzyjających 
warunków atmosferycznych

12.05.2010 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie, wnioskowa-

nie o środki pomocowe.
17. 05. oraz 7.06.2010 r. – posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki  
i Rozwoju
Posiedzenie z 17 maja – posiedzenie wyjazdowe – ocena stanu dróg 
gminnych oraz inspekcja miejsc zalewowych. Tematy następnego 
posiedzenia: zapoznanie się z działalnością Zakładu Eksploatacji 
Hałdy w Przezchlebiu, opiniowanie Planów Odnowy miejscowości:  
Boniowice, Karchowice, Zawada, Księży Las, Jaśkowice, Kopienica,  
Jasiona, Szałsza, Czekanów, Wilkowice, Laryszów, Świętoszowice 
oraz Łubki na lata 2010-2017 oraz opiniowanie projektów uchwał. 
17.05.2010 r. – posiedzenie Komisji Rolnictwa  
Podejmowanie dalszych działań w temacie reaktywacji spółek wod-
nych.
27.05.2010 r. – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Opieki Społecznej 
Realizacja zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gratulacje
Sołtys i Rada Sołecka Ziemięcic serdecznie gratulują 

chórowi „Jadwiżki” za otrzymanie „Lwa Zbrosławickiego” 
oraz Pani Klaudii Cichorowskiej za wyróżnienie w tej kategorii.

Szanownej Jubilatce 
z Ziemięcic 

Pani Weronice Pysik 
z okazji 80 rocznicy urodzin 

życzenia wszelkiej 
pomyślności, 

miłości najbliższych 
oraz wielu lat życia 

składają 
Koleżanki i Koledzy Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów

Szanownej Jubilatce, 

Pani Hildegardzie Serich 
z okazji 80 rocznicy urodzin, 
życzenia zdrowia, 
pomyślności 
oraz błogosławieństwa Bożego 
na dalsze lata życia 
składają
Rada Sołecka 
wraz z Sołtysem 
Świętoszowic

Pani Sylwii Ibrom z okazji jubileuszu 50 urodzin 
oraz Panu Zbigniewowi Komornickiemu 
z okazji jubileuszu 60 urodzin, 
życzenia zdrowia, radości, pogody ducha 
oraz wielu lat życia, składają 
Sołtys, Rada Sołecka oraz Mieszkańcy Ziemięcic
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„ 2 0  l a t  w s p ó l n i e ”
„20 lat wspólnie” taki tytuł nosiła Młodzieżowa Akcja Obywatelska organizo-

wana w całej Polsce przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, przy wsparciu Mi-
nistra Edukacji Narodowej. Jej celem było upamiętnienie 20-tej rocznicy pierw-
szych wyborów samorządowych w demokratycznej Polsce, a uczestniczyło w niej 
łącznie 195 samorządów, 1005 szkół i 1120 nauczycieli z całego kraju . Podsu-
mowanie tarnogórskich działań odbyło się 8 czerwca w Starostwie Powiatowym  
w Tarnowskich Górach. Podczas uroczystego spotkania odbyła się prezentacja 
multimedialna, zorganizowana przez uczniów i nauczycieli szkół powiatu tarno-
górskiego, które brały udział w akcji oraz wręczenie podziękowań samorządow-
com z długoletnim stażem. Z rąk Starosty Powiatowego Józefa Korpaka i Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Fiały podziękowania za wieloletnią pracę 

ciąg dalszy ze str. 1

Na uroczystości zjawili się byli wójtowie Gminy Zbrosławice Helmut Musioł  
i Teresa Korab, Wicestarosta Tarnogórski Artur Maligłówka, radni gminy, radni po-
wiatowi oraz obecni sołtysi. Prelekcję na temat ewaluacji samorządu i jego stanu 
obecnego wygłosiła prof. nadzwyczajny dr hab. Barbara Piontek. O godzinie 18:00 
w kościele Trójcy Świętej w Wieszowie odbyła się uroczysta msza święta w intencji 
pracowników samorządu terytorialnego, której przewodniczył jego ekscelencja bi-
skup pomocniczy Gerard Kusz. Po oddaniu należnego dziękczynienia Panu Bogu, 
zebrani przedstawiciele samorządu i zaproszeni goście wrócili na świetlicę by świę-

L a u r  i  L w y  r o z d a n e
ciąg dalszy ze str. 1

Pierwszego „Lwa” otrzymał pan Jan  
Wysocki, społecznik, od lat pomagający 
najbiedniejszym i najbardziej potrzebują-
cym mieszkańcom naszej Gminy za orga-
nizację zbiórek żywności w ramach Unij-
nego Programu Żywnościowego PEAD. 
Drugą statuetkę „Lwa” otrzymał Chór  
„Jadwiżki” z Ziemięcic za aktywną, dzie-
sięcioletnią postawę oraz bogatą działal-
ność kulturalną. 

„Dyplom Uznania” został wręczony pani 
Klaudii Cichorowskiej, przedszkolance 
z GP w Świętoszowicach za profesjonal-
ną pracę na rzecz rozwoju edukacyjnego 
najmłodszych mieszkańców Gminy Zbro-
sławice oraz za zaangażowanie w ogólno-
polską kampanię „Cała Polska czyta dzie-
ciom”. 

Wszystkim laureatom serdecznie gra-
tuluję.          

Katarzyna Zyga
Przewodnicząca Stowarzyszenia 
„Komitet ds. Partnerstwa Gminy 

Zbrosławice”

w samorządzie terytorialnym otrzymali m.in. były Wójt Gminy, obecnie radny gminy Helmut Musioł oraz obecny Wójt Gminy Zbrosławi-
ce Paweł Kowolik.                                            E. Skrzypczyk

D w a d z i e ś c i a  L a t  S a m o r z ą d u  Te r y t o r i a l n e g o

tować minione dwadzieścia lat. 
W tym wyjątkowym dniu towa-
rzyszyli nam również przyjaciele 
z gmin partnerskich. Przedstawi-
ciel francuskiej Gminy Charnay-
lès-Mâcon - Laurent Voisin, 

włoskiej Castagnole delle Lanze Carlo Mancuso, niemieckiej Brackenheim Gerhard  
Weber oraz z węgierskiej Tarnalelesz Bela Kovács. Wszyscy skierowali słowa wsparcia 
i radości z wizyty w Polsce. Przed uroczystą kolacją zgromadzeni goście mieli okazję 
wysłuchać programu artystycznego przygotowanego przed aktorów Teatru Muzycznego  
w Gliwicach. Świetlica Gminna w Wieszowie do późnych godzin nocnych rozbrzmie-
wała muzyką i międzynarodową atmosferą. We wspólnym gronie bawili się przedstawi-
ciele samorządu terytorialnego oraz rodziny wraz z gośćmi zza granicy. 

Patrycja Posmyk

L a u r  d l a  S o n i i
„Są obrazy na których widok słyszę muzykę” F. Chopin

Miło nam poinformować, że 30 kwietnia 2010 roku mieszkanka Wieszowy Sonia Goławska, 
uczennica III klasy Liceum Plastycznego w Tarnowskich Górach została laureatką III miejsca  
w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym, na wykonanie ekslibrisu okazjonalnego na temat „Polska 
Chopina”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Pa-
tronat nad konkursem sprawowało Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Zadaniem uczestników 
konkursu było wykonanie projektu ekslibrisu okazjonalnego – znaku bibliotecznego w formie ozdobnej 
winiety, na temat „Polska Chopina”. Rok Chopinowski to ogromna szansa na promocję polskiej kultu-
ry i sztuki. To możliwość propagowania naszego dziedzictwa narodowego. Konkurs adresowany był do 
uczniów szkół plastycznych. Na konkurs wpłynęło 456 prac z 21 szkół, prace zostały wykonane przy 
użyciu nowoczesnych technik multimedialnych oraz 
tradycyjnych technik graficznych.

Sonia jest absolwentką Gimnazjum w Zbrosławi-
cach, z którego wyniosła ogromną chęć angażowania 
się w życie społeczności szkolnej. W liceum nadal 
aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, promuje 
szkołę na zewnątrz, dzięki temu rozwija swoje umie-
jętności artystyczne i sportowe. Jest osobą miłą, kole-
żeńską, kreatywną, lubianą przez uczniów i cenioną 
przez nauczycieli. Nagrodzona praca Sonii prezento-
wała ciekawe rozwiązanie twórcze i dobry warsztat 
realizacyjny.
Gratulujemy Sonii ogólnopolskiego sukcesu!

Aleksandra Hangiel
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F e s t y n  w  K o p i e n i c y
ciąg dalszy ze str. 1

Na festiwal zostali zaproszeni nasi partnerzy z Brackenheim,  
Charnay les Macon, Castagnole delle Lanze i Tarnalelesz, lecz je-
dynie Niemcy i Francuzi przyjechali z zespołami. Niemcy repre-
zentowała orkiestra dęta „Musikverein Brackenheim” w mocno 
okrojonym składzie, natomiast Francję – zespół, bynajmniej nie 
folklorystyczny, Semtazone. Jeszcze mniej folklorystyczny był ze-
spół supportujący Semtazone – Buster Bidon. Na czas ich ostrego, 
rockowego grania stragany odnotowały wzrost obrotów, gdyż pu-
bliczność opuściła namiot. Jednakże dzięki temu zespołowi mogli 
wystąpić francuscy goście, którym odmówiono w ostatniej chwili za-
brania sprzętu na pokład samolotu. Koncerty Niemców i Francuzów 
przedzieliły „Wesołe Kumoszki” ze Świętoszowic, które w trakcie 
całego festiwalu były zaangażowane w przygotowanie i serwowanie 
śląskich potraw (ponad 2000 porcji). Uczestnicy festiwalu mogli je 
nieodpłatnie degustować. Sobotni dzień zakończyła biesiada śląska  
i zabawa taneczna. W niedzielne popołudnie wystąpiły grupy z tere-
nu Gminy Zbrosławice: „Kamyczki Dramy”, Zespoły DFK ze Zbro-
sławic i Kopienicy, „Wesołe Nutki”, „Miedarzanie”, „Jadwiżki”,  

C z a s  m i j a  n a s
Pasja pana Manfreda Malecko, mieszkańca Przezchlebia, zaklina 

i pielęgnuje czas, który zamarł w najróżniejszych zegarach, klepsy-
drach oraz innych wymyślnych czasomierzach. Każdy z nich pamię-
ta najróżniejsze historie z przeszłości. Najstarsze zegary z bogatej 
kolekcji pana Manfreda pochodzą z początku XVIII wieku. Każdy 
z nich ma duszę i serce, swój rodowód i pochodzenie. Pan Manfred 
ma ogromny szacunek do przeszłości, starych przedmiotów, książek, 
pocztówek, fotografii oraz kryjących się w nich tajemnicach. Pan 
Manfred wspomina, iż pierwszym eksponatem, który trafił w jego 

ręce, nie był, jak sugeruje jego dzisiejsza przepiękna kolekcja, zegar 
ale urna z XIII wieku z likwidowanego cmentarza na Hostowach 
w Przezchlebiu. Zamiłowanie do przeszłości, skrupulatna renowa-
cja zniszczonych starych zegarów, pozwoliła panu Manfredowi do 
zgromadzenia okazałej kolekcji, którą możemy podziwiać w jego 
prywatnym muzeum. Już wkrótce jeden stary zegar trafi do Gminne-
go Przedszkola w Przezchlebiu, zapewnia pan Manfred, żeby już od 
najmłodszych lat uczyć dzieci szacunku do historii. 
Pasja pana Manfreda godna do naśladowania.

Andrzej Bujok 

„Karolinka” i „Any 
z Przezchlebia”. Po 
nich przedstawili 
swoje programy ka-
baret „Długi” oraz 
zespół artystyczny  
„Buenos Amigos”. 
Festiwal zakończy-
ła zabawa tanecz-
na.     Wiesław 

Olszewski

Macie ciekawe hobby? Wasz sąsiad, ktoś z rodziny, znajomy ma nietuzinkową pasję, kolekcję rzeczy dziwnych czy niespotykane zain-
teresowania? Napiszcie nam o tym lub dajcie znać, a odwiedzimy Was i opiszemy to, co robicie. Czekamy na Wasze listy - Urząd Gminy 
Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice (z dopiskiem „Wieść z Gminy - MOJE HOBBY”), maile: wiesc@zbroslawice.pl  
lub telefony: 32 233 77 89 (Elżbieta Skrzypczyk).                                   /Redakcja/
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znajduje się kościół. Uczęszczało do niej w 1842 roku 
88 dzieci i zatrudniony był jeden nauczyciel (wcześniej 
dzieci chodziły do szkoły w Kamieńcu). Niestety budy-
nek szkoły został zburzony w latach 90–tych XX w.

W 1860 roku wioskę stanowił majątek, dawniej rycer-
ski, oraz właściwa wioska. W dominium majątku funkcjo-

nował folwark, w którym było 12 koni 
z 2 źrebakami, 32 woły z 43 krowami. 
Folwark zajmował powierzchnię 2208 
mórg: dwór z ogrodem 12 mórg, pole 
1270, łąki 216, pastwiska 15, las 656, 
drogi i nieużytki oraz inne 39 mórg. 
Przy południowym brzegu lasu domi-
nialnego mieściło się łowiectwo. Rów-
nież z tego roku pochodzi informacja, 
że pomiędzy wioską a łowiectwem 
znajduje się granica meteorologiczna 
(pioruny nie uderzają w drzewa, ale  
w pole, które jest położone wysoko  
i nie jest błotniste). Właściwa wioska 
obejmowała 817 mórg: pola 660 mórg, 
łąki 32, pastwiska 72, las 3 drogi i nie-
użytki 20 mórg. W wiosce było 20 
koni, 179 krów, 29 sztuk młodego by-
dła. Wioskę tworzyło 11 gospodarstw 
chłopskich – Bauerhof, 23 zagrodni-
ków, 13 dominalnych i 4 gospodarskie 
zabudowania.

Księży Las w swej ponad 700 letniej 
historii wielokrotnie zmieniał nazwę od 
Chensilaes, Kneslas (1369), Herzogwald 
(1447), Ksunslese (1539), Ksiezlesie 
(1688), Xionslas/Ksiondslas (po 1736). 
W okresie nazistowskim nazwę Xionslas/
Ksiondslas zmieniono na Herzogshain.

Historia wsi jest ściśle związana  
z drewnianym późnogotyckim kościół-
kiem pod wezwaniem Świętego Mi-
chała Archanioła, który „stoi na wzgó-
rzu otoczony starymi lipami”. Obecny 
kościół jest „młodszy” od wzmianko-
wanego w dokumentach z 1447 roku  

o około pół wieku. Źródła podają dwie daty budowy 
kościoła - jedne 1494 rok a inne 1499 rok. Na przeło-

KSIĘŻY LAS
sołtys: Ginter Trautmann

Rada Sołecka: Eryk Bednorz, Piotr Duda,  
Łukasz Sikora, Paweł Skowron, Manfred 
Skrzypczyk, Jerzy Kula, Tomasz Klimowicz
Radni: Helmut Musioł, Krystyna Trzęsiok 
Powierzchnia: 906 ha
Ludność: 452 osoby

229 kobiet, 223 mężczyzn
   liczba urodzeń w 2009 r. - 5
                liczba zgonów w 2009 r. - 2
Obiekty krajoznawcze, m. in.:
- Późnogotycki drewniany kościół z XV w.;
- Krzyż przydrożny (od 1982 roku kamienny) 
wcześniej drewniany;
- Folwark ze spichlerzem z XVIII (obecnie 
Przedsiębiorstwo Nasienne Księży Las);
- Leśniczówka w stylu neogotyckim z 1902 r.;
- Kamienny Krzyż na cmentarzu z 1914 r., we 
wnęce znajduje się figura Matki Boskiej Bole-
snej i widnieje napis „Jesus Barmherzlichkeit”
- Kamienny Krzyż przy Kościele z 1905 roku  
z wygrawerowanym napisem „Es Ist Voll-
bracht”

Wywiad z sołtysem Księżego Lasu Panem Gintrem Trautmann
Elżbieta Skrzypczyk.: Jest to już Pana 3 kadencja. Jak doszło do tego, że został Pan Sołtysem?
Ginter Trautmann: Po rezygnacji poprzedniego sołtysa, odbyło się zebranie sprawozdawcze. Wtedy to mieszkań-
cy Księżego Lasu wybrali mnie na to stanowisko.
E.S. :A relacja sołtys – Gmina, jak ją Pan ocenia?

Księży Las jest położony na północny zachód od 
Kamieńca, przy dawnej trasie z Toszka do Tarnow-
skich Gór (Tarnowic). Pierwsze wzmianki o wsi po-
chodzą ze źródeł z 1302 roku. Papież Bonifacy VIII 
potwierdził przynależność miejscowości Chensilaes/
Xsionxlas do klasztoru cystersów z Jemielnicy, z której 
klasztor mógł pobierać dziesięcinę. Nazwa wskazuje 
na charakter dzierżawczy wioski, bo Księży Las należy 
rozumieć jako Książęcy Las – własność miejscowego 
władcy. 

Rejon na północ od Gliwic, w kierunku Toszka był 
od połowy XIII wieku mocno kolonizowany. Powsta-
nie Księżego Lasu mogło mieć miejsce niedługo przed 
datą swojej pierwszej wzmianki w źródłach.

W 1376 roku parafia Księży Las wliczona została  
w notarialnym zestawieniu kardynała Jana, bisku-
pa Sabiny w Awinionie. Następnie  
w 1447 roku kościół pod wezwaniem 
Świętego Michała Archanioła wliczo-
ny został, jako parafialny, w ramach 
składanego denara św. Piotra z archi-
diakonatu opolskiego i obliczony na 
2 grosze (dla przykładu Zbrosławice 
płaciły 8 groszy a Pyskowice jako 
miasto 24 grosze). Prawdopodobnie 
istnienie parafii spowodowało, że  
w Księżym Lesie wybudowano w la-
tach 1494 – 1499 obecny, drewniany 
kościół. Niewiele wiadomo o miej-
scowości z późniejszego okresu. Re-
formacja protestancka musiała jednak 
wyrządzić znaczne straty, ponieważ 
kościół w latach 1570 – 1629 za spra-
wą Jana von Kokosz, był w rękach 
protestantów.

W relacji ad limina Apostolarum  
z 1667 roku, biskup Sebastian Ro-
stok podał, że w Kamieńcu i jego ko-
ściele filialnym Księży Las są nieliczni 
protestanci. Natomiast po przywróceniu 
katolicyzmu na mocy dekretu restytucyj-
nego cesarza Ferdynanda w 1629 roku, 
Księży Las już nigdy nie stał się samo-
dzielną parafią. Został włączony jako fi-
lia kościoła pod wezwaniem Narodzenia 
Świętego Jana Chrzciciela w Kamieńcu. 

W 1765 roku, gdy właścicielem wio-
ski był von Strachwitz wartość dóbr  
w Księżym Lesie oszacowano na 6013 
talarów. W tym roku było w wiosce 10 
gospodarzy, 16 zagrodników, 1 wolny  
i 1 rzemieślnik. 

W 1838 roku w Księżym Lesie została wybudowa-
na szkoła przy zachodniej stronie wzgórza, na której 

G.T.: Przez 12 lat była wzorowa, ale ze względu na 
zamknięcie przedszkola w Księżym Lesie trochę się 
zmieniła. Jest to nieprzyjemne dla sołectwa. W tej 
chwili w Księżym Lesie jest problem z dziećmi, gdyż 
tułają się po różnych przedszkolach naszej Gminy. 
E.S.: W Księżym Lesie znajduje się jeden z najstar-
szych drewnianych kościołów w Polsce. Natomiast 
inne walory turystyczne Księżego Lasu.
G.T.: W byłym PGR było kiedyś dużo koni i wiele lu-
dzi przyjeżdżało do nas, żeby na nich pojeździć. Po 
zmianie właściciela zlikwidowano stajnie. Obecnie 
główną atrakcją turystyczną jest kościół. Dużym zain-
teresowaniem cieszą się festyny, które są w Księżym 
Lesie organizowane. Motorem napędowym sołectwa 
jest Ochotnicza Straż Pożarna. Jest do tego przeznaczone odpowiednie miejsce. Dlatego wiele osób, zarówno  
z terenu Gminy jak i poza jej, przyjeżdża do naszego sołectwa by uczestniczyć w imprezach.
E.S. Dziękuję bardzo za rozmowę.

Kościół obecnie Kościół przed 1960 r.

mie XVI i XVII wieku kościół został zamieniony na 
zbór protestancki. W tym samym czasie wybudowano  
w kościele kryptę, w której pochowano innowierców. 
Herby w kościele należą do rodu Koschützkich. Na 
północnym ołtarzu bocznym znajduje się olejny obraz 
ze sceną ukrzyżowania a nad nim owalny obraz Mi-
chała Archanioła, zaś na południowym ołtarzu bocz-
nym olejny obraz św. Katarzyny natomiast w górnej 
części ołtarza owalny obraz św. Antoniego. W XVII 
wieku dobudowano do południowej nawy trójbocznie 
zamkniętą kaplicę, która została odnowiona w 1884 
roku. Wyposażenie kościoła jest barokowe. Murowana 
przybudówka kościoła pochodzi z 1905 roku. Kościół 
jest zbudowany z modrzewiowych 18 calowych be-
lek. W okolicy Księżego Lasu nie było takich drzew, 
więc musiały być sprowadzone. Świadczy to o zamoż-
ności właściciela majątku Johanna Slaweckiego oraz 
mieszkańców wsi. Na kościele od początku była wie-
życzka w formie iglicy, którą w 1960 roku zmieniono 
na baniasty hełm. Pierwotna podłoga kościoła była  
z polnych kamieni. O pięknie świątyni świadczy rów-
nież jego płaski sufit, który można spotkać w niewielu 
kościołach. W czasie działań wojennych w 1945 roku 
kościół został częściowo zniszczony. Wyremontowano 
go 10 lat później. Jest jednym z najstarszych w Polsce 
kościołów drewnianych. 

W księżoleskim kościele odprawiano Msze św. co 
trzecią niedzielę oraz w drugie dni Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy, a także śluby i pogrzeby.
                E. Skrzypczyk

Krzyż przydrożny

Pieczęć

Spichlerz

Wiata przy OSP Księży Las
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W  c z a s i e  d e s z c z u  d z i e c i  s i ę  n u d z ą . . .
Może i nudzą się „Gdzieś Tam”, ale nie w zbrosławickich szkołach. U nas Dzień Dziecka, 

mimo iż deszczowy, pełen był wrzawy, zabaw i emocji. 
Nauczycielka wychowania fizycznego przygotowała kilka zestawów turniejów dosto-

sowanych do wieku uczestników. Zabawy pomyślano tak, aby można było wykazać się 
sprawnością fizyczną oraz umiejętnością myślenia i refleksem. Poszczególne konkurencje 
wzbudzały wielce spontaniczne emocje. Doszło nawet do tego, że dopingujący uczniowie 
złamali, ustalone na początku, zasady zachowania. Nawet głośnomówiący mikrofon nie po-
mógł nauczycielom prowadzącym, dopiero użycie groźnych „punktów karnych” uspokoiło 
trochę emocje. Oczywiście, wszystko usprawiedliwia ostra rywalizacja, jaka się wywiązała 
podczas zmagań i wyjątkowy dzień. 

Wśród najmłodszych wygrała klasa trzecia, w kategorii uczniów starszych najskuteczniej 
walczyła klasa szósta. Nagrodami były: słodki smak zwycięstwa i nadziewanych ciastek, 
godziny lekcyjne spędzone na zabawach i oczywiście pamiątkowe dyplomy. 

Z „dziennikarskiego” obowiązku odnotowuję fakt, że przeprowadziłam krótki wywiad  
z jednym „Marudą”, który na wszystko kręcił nosem i wzbraniał się przed udziałem w ko-
lejnych konkurencjach. Główny powód... brak medali jako nagrody! Ale po pierwsze, kto 
by się przejmował jednym „Marudą” a po drugie pod koniec imprezy widziałam go jako 
zadowolonego uczestnika konkurencji. 

Po południu odbyły się tradycyjne rozgrywki w piłkę siatkową między drużynami uczniów 
a drużyną złożoną z rodziców i nauczycieli. Pełnoletnie dzieci z podstawówką wygrały, ale 
od gimnazjalistek zebraliśmy niezłe baty. No cóż - dorośli chyba są bardziej wrażliwi na 
deszczową pogodę.                Barbara Szyszko - Bibliotekarz ZS

Wa k a c j e  t u ż  t u ż  ! ! !
Już tradycyjnie w naszej gminie maj i czerwiec są miesiącami odwiedzin bibliotek przez 

dzieci. Nie bacząc na kapryśną pogodę przedszkolaki z Łubia, Miedar i Ziemięcic chęt-
nie maszerowały, by często po raz pierwszy, odwiedzić miejscowe biblioteki. Obecność 
mnóstwa zaczarowanych bajek, ich czytanie i oglądanie wywołało uśmiech, rumieńce  
i zadowolenie na ich twarzach. Również najmłodsi uczniowie szkół podstawowych zawi-
tali do naszych placówek. Tu zapoznali się z układem księgozbioru literatury dla dzieci,  
z różnymi seriami wydawniczymi i konkretnymi lekturami. Zaprezentowano również 
dzieciom nasz najnowszy nabytek: mianowicie audiobooki. 

Wszystkich naszych czytelników zapraszamy do odwiedzania bibliotek naszej Gminy 
również w czasie wakacji. Przypominamy o możliwości bezpłatnego korzystania z Inter-
netu przez wszystkich chętnych. 
Wspaniałych, pełnych przygód wakacji z książką i jej bohaterami życzy:

Dyrekcja i pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

N a j w i ę k s z y  s k a r b . . .  D z i e c k o
Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazywali-

śmy miłość, podobnie dzieje się z mądrością. To dzisiejsze dziecko 
staje się mądre, kiedy wczoraj je wychowaliśmy. Można by szukać 
wiele tego typu zależności. 1 dzień czerwca, to przystanek, kiedy 
spoglądamy na nasze dzieci, zastanawiając się jakie są i jaki był ich 

zać młodym ludziom, jak ważna jest rodzina, nawet jeśli występują 
nieporozumienia – mówi Pani Justyna Barczyk – Nieporozumienia 
występują w każdym domu, czasami kończy się to zabawnie, tak jak 
w naszej sztuce – dodaje Kamila Ksionsyk, jedna z młodych aktorek. 
Impreza ta zamieniła się w naprawdę jedno wielkie święto dziecka. 
Uczniowie SP Ziemięcice, oprowadzali swych kolegów z Przezchle-

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/

wczorajszy dzień by móc zrozumieć ten dzisiej-
szy. 

Dzień Dziecka, to również dobra okazja, by 
po prostu cieszyć się dzieciństwem. Uczniowie 
Szkół Podstawowych w Przezchlebiu i Ziemię-
cicach, razem z nauczycielami, postanowili to 
święto uczcić wspólnie. Jako gospodarze, wy-
stąpili w tej roli dzieci z Ziemięcic, goszcząc 
swych kolegów i koleżanki z sąsiedniej wio-
ski. Dla przybyłych, podopieczni Pani Justy-
ny Barczyk, wystawili sztukę teatralną: „Nasz 
Wspólny Domeczek”. Młodzi aktorzy w hu-
morystyczny sposób, pokazali nasze codzienne 
życie, gdzie czasami ścierają się dwa obozy: 
damski i męski. Z biegiem przedstawienia, oka-
zało się, że te dwa obozy powinny stanowić ko-
lektyw – w przeciwnym razie trzeba liczyć się 
z kółkiem w rowerze bez szprych i spalonymi 
garnkami. Chciałam razem z uczniami, poka-

bia, pokazując im szkołę, i jak gościnność pod-
powiada, nie zabrakło wspólnego poczęstunku. 
Bardzo cieszy nas ta inicjatywa kolegów zza 
tablicy – mówi dyr. SP Przezchlebie Hanna 
Miczka – to znakomity sposób na integracje, 
co prawda dzieci chodzą do różnych szkół ale 
często widują się wspólnie w innych okoliczno-
ściach. Takie spotkania pozwalają im na bliż-
sze poznanie, co na pewno jest potrzebne. My  
z naszej strony już dziś zapraszamy do siebie za 
rok – dodaje dyr. Hanna Miczka. Końcowym 
punktem imprezy była projekcja filmu ”Kung 
fu Panda”. Dla dzieci była to kolejna okazja 
by się pośmiać a dla nas nauczycieli była to 
chwila, kiedy mogliśmy wspólnie z kolegami  
i koleżankami z Przezchlebia, wymienić się 
doświadczeniami – mówi dyr. SP Ziemięcice  
Edyta Wójcik – życząc - by dzieci zawsze czuły 
się szczęśliwe, te duże i te małe.     a.k.
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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 

VII VIII IX X XI XII

Miedary I 26 25 24 26 29 27

Miedary II 27 26 27 27 29 28
Łubki, Szufajda, 
Księży Las, Wilkowice

28 27 28 28 26 29

Łubie 29 30 29 29 30 30

WYJAŚNIENIA DO OZNACZEŃ:

Miedary I dot.ulic: Boczna, Dworcowa, Główna,Górnicza, 
    Kolejowa, Mokra, Tarnogórska, Wolności

Miedary II: 1-go Maja, Jesionowa, Kasztanowa, Kopernika,  
    Leśna, Zamkowa

Harmonogram dla pozostałych miejscowości 
pozostaje bez zmian.

UWAGA!!!
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Zbrosławice informuje, 
że w okresie od 08.06.2010 r. do 31.08.2010 r. 
wywóz nieczystości stałych z kubłów będzie 

rozpoczynał się od godziny 6:00.
Agnieszka Główka

K R O N I K A  P O L I C Y J N A
Zdarzenia kryminalne:

Jaśkowice ul. Wiejska - funkcjonariusze Posterunku Policji Zbrosławice ujawnili  
w mieszkaniu Katarzyny M. nielegalny pobór energii elektrycznej;
Jaśkowice ul. Wiejska - funkcjonariusze Posterunku Policji Zbrosławice ujawnili  
w mieszkaniu Martyny S. nielegalny pobór energii elektrycznej;
Karchowice ul. Bytomska - nieznany sprawca poruszający się samochodem koloru 
czarnego, kombi bez tablic rejestracyjnych, dokonał włamania do sklepu skąd skradł 
alkohol i papierosy;
Czekanów ul. Sadowa - baza byłego PGR nieznany sprawca dokonał kradzieży  
z włamaniem do samochodów skąd skradł olej napędowy;
Wieszowa ul. Szopena – nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do sa-
mochodów, skąd skradł radioodtwarzacze marki Alpine i JVC;
Szałsza ul. Gliwicka - funkcjonariusze Posterunku Policji Zbrosławice zatrzymali 
na gorącym uczynku kradzieży z włamaniem do samochodu ciężarowego MAN, 
Damiana P. zamieszkałego w Gliwicach;
Szałsza ul. Tarnogórska – nieznany sprawca dokonał kradzieży sprzętu budowla-
nego z terenu budowy;
Przezchlebie ul. Dworcowa – nieznany sprawca dokonał włamania do biura na te-
renie Śląskiego Zaplecza Remontowego, skąd skradł dwa laptopy;
Szałsza ul. Modrzewiowa - nieznany sprawca dokonał włamania do domku, skąd 
skradł laptopa; 
Przezchlebie ul. Dworcowa - na terenie Śl. Zaplecza Remontowego nieznany 
sprawca w czasie pracy personelu dokonał kradzieży z włamaniem do szafki ubra-
niowej skąd skradł telefon komórkowy Nokia N96;
Łubie ul. 1-go Maja - nieznany sprawca usiłował dokonać kradzieży samochodu 
marki VW Passat;
Trasa Ziemięcice-Szałsza na nieczynnym szlaku kolejowym funkcjonariusze  
Posterunku Policji Zbrosławice ujawnili porzucony samochód marki Audi A4, który 
został skradziony z terenu Tarnowskich Gór;
Ziemięcice ul. Mikulczycka - nieznany sprawca dokonał kradzieży ze studzienki 
telekomunikacyjnej 50 mb kabla telefonicznego.

PONAWIAM APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY ZBROSŁAWIC 
Jeśli jesteście świadkami zdarzeń kryminalnych nie bójcie się zadzwonić nawet anonimowo na telefon alarmowy 997 lub 112 można również 

bezpośrednio dzwonić na telefon służbowy-interwencyjny Posterunku 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. Apel do osób 
starszych: po terenie Gminy Zbrosławice poruszają się różne osoby w tym osoby narodowości romskiej, wyłudzające w różny sposób pieniądze 
lub dokonują kradzieży mieszkaniowej, w związku z czym zastanówmy się przed wpuszczeniem takiej osoby do domu.
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„ D z i e ń  D z i e c k a ”  n a d  w o d ą
5 czerwca 2010 roku o godzinie 14:00 na zbiorniku wodnym w Kamieńcu 

odbyły się zawody z okazji „DNIA DZIECKA”. W zawodach wzięło udział 44 
dzieci. Zwycięzcami zawodów zostali: Weronika Bubiec – Kamieniec (1 miej-
sce), Dominika Kubitzki – Kamieniec (2 miejsce), Julia Polak – Wieszowa  
(3 miejsce). Jednak nie wyniki były najważniejsze lecz udział i fajna zabawa 
oraz forma spędzania wolnego czasu wraz z rodzicami. Był też poczęstunek, aby 
zregenerować siły podczas łowienia ryb. Zawody te były również formą zabawy 
na trzeźwo wspólnie z rodzicami czy całą rodziną. Rozdawano dzieciom, mło-
dzieży oraz rodzicom ulotki o tematyce profilaktycznej. Każde dziecko mogło 

V I I  Z a w o d y  S i k a w e k  K o n n y c h 
n a  G ó r n y m  Ś l ą s k u 
S z e m r o w i c e  2 0 1 0

Już po raz czwarty drużyna mężczyzn z OSP Księży Las re-
prezentowała naszą Gminę podczas Zawodów Sikawek Konnych 
w Szemrowicach na Opolszczyźnie. Odbyły się one 6 czerwca br. 
OSP Księży Las reprezentowali druhowie: Łukasz Sikora, Adam 
Skowron, Paweł Skowron, Kamil Skowron, Piotr Świętek,  
Janusz Świętek, Przemysław Sendal oraz Błażej Duda. W kate-
gorii sikawek konnych, księżolescy strażacy zdobyli VI miejsce na 
18 startujących drużyn. Szemrowickie zawody są popularne zarów-
no w kraju, jak i za granicą, czego dowodem był udział jednostki 
z czeskich Radslavic, która „pół żartem, pół serio” przystąpiła do 
rywalizacji. Rozpowszechnianie tradycji ochotniczego strażactwa, 
poprzez pokazanie sprawności zabytkowych sikawek konnych, 
jest głównym celem, który przyświeca już odbywającym się po raz  
VII zawodom.

wybrać sobie nagro-
dy ufundowane przez 
sponsorów, którymi 
byli: EKO – Farm 
Wieszowa, Zakład 
Remontowo Budowlany Wieszowa, Market Plus Wieszowa, Ekmar Wieszowa, 
Firma Handlowa Wieszowa, Slicz Wieszowa, ABC Wieszowa, Apteka „Spół-
ka”, Remondis Karchowice, Auto Naprawa Zbrosławice, Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna Zbrosławice, Nauka Jazdy Zbrosławice, Sklep Mięsny u „Kariny” 
Zbrosławice, P.H.U I.M.G Zbrosławice, Skok Silesja Centrum Bytom, Urząd 
Gminy Zbrosławice, Sołectwo Kamieniec oraz Sekcja PZW przy Gminie Zbro-
sławice. Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy. Nad całością zawodów czu-
wała Komisja w składzie: Jan Wysocki, Antoni Konka oraz Krystian Hamerla.

Jan Wysocki

nych – mężczyźni. Konkurencja polegała na biegu przez tor prze-
szkód: równoważnię, drabinę oraz tunel do czołgania. Następnie 
czterech zawodników dobiegało do noszy, ustawionych w punk-
cie sanitarnym, których obowiązkiem było zabranie ich i bieg do 
wnętrza domku, gdzie należało włożyć manekina na nosze, wybiec  

Impreza rozpoczęła się uroczystym korowodem na trasie budynek 
OSP – boisko sportowe. Burmistrz miasta – gminy Dobrodzień, pani 
mgr Róża Koźlik powitała wszystkich przybyłych i ogłosiła zawody 
za oficjalnie otwarte. Drużyny rywalizowały w trzech kategoriach: 
- sikawek przenośnych, sikawek konnych – kobiety, sikawek kon-

z domku i wrócić do punktu sanitarnego. Tam należało złożyć nosze 
wraz z manekinem, dobiec do sikawki konnej i rozpocząć działania 
gaśnicze. 

Komentator zawodów zabawiał publiczność śląskimi „wicami” 
oraz przeprowadzał wywiady ze startującymi drużynami. Również 
strażacy z OSP Księży Las mu-
sieli odpowiadać na „podchwy-
tliwe” pytania odnośnie po-
chodzenia nazwy ich miejsco-
wości. Żartobliwe odpowiedzi 
wywołały salwę śmiechu. 

Wspólnie z strażakami do 
Szemrowic udali się członko-
wie ich rodzin, którzy mocno 
trzymali kciuki i dopingowali 
swoich zawodników.

Gratulujemy uzyskanego 
miejsca i życzymy dalszych 
sukcesów!

E. Skrzypczyk


