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Organizatorem tegorocznego Święta Plonów 
było sołectwo Zbrosławice i dlatego też uroczysta 
msza rozpoczynająca obchody została odprawiona 
w zbrosławickim kościele. Mszę odprawił biskup 
Gerard Kusz w asyście księży Romualda Kokoszki 
i Józefa Germana. Po mszy jej uczestnicy, tworząc 
barwny korowód, udali się do Ośrodka Jeździec-
kiego Zbrosławice, gdzie odbył się dwudniowy 
festyn prowadzony przez parę konferansjerów ro-
dem z „Miedarzan” – Joannę Sleziak i Bogusława  
Mansfelda. I właśnie „Miedarzanie” brawuro-
wym występem rozpoczęli zabawę. Kiedy na-
miot wypełnił się gośćmi, starostowie dożynek –  
Elżbieta Lis i Tadeusz Kupka – przekazali  
Wójtowi Gminy bochen chleba z tegorocznych 
zbiorów (zdjęcie obok).    ciąg dalszy str. 4-5
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Lengyel, magyar – 
két jó barát, együtt harcol, 

s issza borát
W piękny, słoneczny, piątkowy poranek 20 sierp-

nia delegacja naszej gminy wyruszyła do partner-
skiej gminy Tarnalelesz, by umocnić przyjaźnie 
zawarte przed laty, a także by poznać nowych przy-
jaciół i zwiedzić przepiękne okolice województwa 
Heves na Węgrzech. Zapewne wszyscy chcieli też 
potwierdzić w ojczyźnie Węgrów treść przysłowia, 
który w pierwotnej wersji brzmiał: “Węgier, Polak 
dwa bratanki i do konia i do szklanki. Oba zuchy, 
oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi”. 

czytaj na str. 6 

45% DOTACJI NA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
( dotyczy również nowych domów ) 

Tomasz Kaczmarek , mieszkaniec Kamieńca, pomysłodawca akcji „Zbrosławice – słoneczna gmina”. 
Szczegóły na stronie 6

UWAGA NA FAŁSZYWYCH 
RACHMISTRZÓW !

W związku z pojawiającymi się doniesieniami na te-
mat osób podających się za rachmistrzów spisowych oraz 
z próbami wyłudzeń finansowych, Gminne Biuro Spisowe  
w Zbrosławicach informuje, iż Powszechny Spis Rolny 2010 jest  
całkowicie bezpłatny i polega na udzieleniu odpowiedzi na zada-
wane przez rachmistrza pytania.              str. 2
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42-600 Tarnowskie Góry, 

ul. Kochanowskigo 27
e-mail: drukpol@drukujemy.pl

Redakcja: Urząd Gminy Zbrosławice
tel. (32) 233 77 89,  fax (032) 233 71 00

Adres kontaktowy:
42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2

e-mail: wiesc@zbroslawice.pl
www.zbroslawice.pl

Z prac Wójta Gminy

Z prac Rady Gminy

Wójt podpisał zarządzenia,  
m. in. w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy Zbro-
sławice na rok 2010 (7 zarzą-
dzeń);
- zmian w planie finansowym dla 
budżetu Gminy Zbrosławice na 

rok 2010 (13 zarządzeń);
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczy-
cieli ubiegających się o awans na stopień nauczy-
ciela mianowanego;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości 
zabudowanej budynkiem byłego przedszkola, po-
łożonej w Księżym Lesie przy ul Wiejskiej;
- powołania komisji do przeprowadzenia postę-
powania o udzielenie zamówienia publicznego na 
pełnienie funkcji kierownika oraz koordynatora 
do spraw rozliczeń projektu „Kreatywność klu-
czem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie 
Zbrosławice;
- powołania komisji do udzielenia zamówienia  
w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont 
odcinka ulicy Batorego w Zbrosławicach”;
- powołania Komisji Egzaminacyjnej do przepro-
wadzenia egzaminu kończącego przez pracowni-
ka Służbę Przygotowawczą w Urzędzie Gminy 
Zbrosławice;
- przedstawienia informacji o przebiegu wyko-
nania budżetu Gminy Zbrosławice za I półrocze 
2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania 

planu finansowego samorządowej instytucji kul-
tury za I półrocze 2010 roku.
Ponad to Wójt
- rozdał nagrody uczniom SP w Kopienicy za 
udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeź-
wy Umysł 2010”. Cieszy fakt, że uczniowie 
tak małych szkół uczestniczą i są nagradzani za 
udział w akcji ogólnokrajowej. Brawo!
- wraz ze strażakami, pracownikami Urzędu  
i ZGKiM monitorował zagrożenia przeciwpo-
wodziowe, które tego roku od maja nie mijają,  
a woda swą siłę pokazuje co już w różnych miej-
scach;
- wziął udział w spotkaniu gdzie omawiano stra-
tegię rozwoju kultury w powiecie tarnogórskim 
i w naszej gminie. Moim zdaniem dzięki aktyw-
ności naszych mieszkańców nie jest tak źle, choć 
niektórym brakuje życia kulturalnego przez duże 
„K” – cóż, niech pokażą co potrafią;
- wziął udział w zebraniach wiejskich w Bonio-
wicach, Łubiu, Czekanowie, Przezchlebiu, gdzie 
głównym tematem był podział środków w ramach 
„funduszu sołeckiego” na 2011 rok. Wniosek 
z tych zebrań jest jeden - trudno jest wybrać to, 
co jest najpilniejsze do zrobienia przy większych 
kwotach finansowych;
- uczestniczył w sołeckich dożynkach w Wieszo-
wie i Karchowicach w/g scenariusza wynikające-
go z otrzymanych zaproszeń;
- zorganizował i nadzorował przebieg pomo-
cy rzeczowej i finansowej dla poszkodowanych  
w pożarze w Wieszowie; 

- dokonał oficjalnego otwarcia roku szkolnego 
2010/2011 w ZS w Zbrosławicach;
- wziął udział, po raz pierwszy, w delegacji do 
partnerskiej gminy węgierskiej Tarnalelesz, gdzie 
podpisana została umowa o przyjaźni pomiędzy 
Tarnalelesz a Brackenheim;
- prawie codziennie interweniuje w różnych 
instytucjach (GDKiA, „Dragados”, Policja,  
Starostwo Powiatowe, Straż Gminna) w sprawach 
zgłaszanych przez mieszkańców a dotyczących 
uciążliwości wynikających z prowadzonych prac 
przy budowie autostrady A-1;
- zawarł porozumienie ze Śląskim Zarządem 
Wód i Melioracji na częściowe odmulenie rzeki  
Dramy. Prace zostaną wykonane w miejscach naj-
bardziej zagrażających. Koszt tego przedsięwzię-
cia to 70.000 zł, z tego udział Gminy - 20.000 zł  
Trwa postępowanie przetargowe, na podstawie 
którego ŚZWiM wybierze wykonawcę;
- stale monitoruje przebieg prac inwestycyjnych, 
które trwają przy budowie kanalizacji w Czeka-
nowie i Wieszowie, CUP w Zbrosławicach, re-
montu ul. Batorego w Zbrosławicach, wodocią-
gu w Wieszowie, Przezchlebiu i Ziemięcicach  
i placu zabaw w Kopienicy oraz nadzoruje opra-
cowanie i terminowe złożenie wniosków PROW 
o pozyskanie środków unijnych na place zabaw 
w Łubiu, Księżym Lesie oraz remontu świetlicy 
w Miedarach;
- udzielił wsparcia finansowego dla zespołu siat-
karskiego dziewcząt „Iskra” Kamieniec na wy-
jazd do Kamp - Lintfort (Niemcy) na międzyna-
rodowy turniej piłki siatkowej.

25.08.2010 r. – sesja Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie: zmian w budżecie Gminy Zbrosławice 

na rok 2010 – 4 uchwały; uznania skargi na działalność dyrektora Szkoły  
Podstawowej w Kopienicy za zasadną; nadania nazw ulic w miejscowości 
Przezchlebie; udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu te-
rytorialnego (miasta i gminy Bogatynia) w roku 2010; udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżą-
cej konserwacji cieku (rzeki) Drama w granicach administracyjnych Gminy 
Zbrosławice oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/342/09 zatwierdzają-
cej Plan Odnowy miejscowości Miedary na lata 2009-2010.
2, 16 i 25.08. oraz 6.09.2010 r. – posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodar-
ki i Rozwoju
Wybór zadań, na które można składać do PROW wnioski o dofinansowanie;  
ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Zbrosławice i współ-
pracy z Policją;  zapoznanie się ze zmianami do ustawy o przemocy w rodzi-
nie oraz opiniowanie projektów uchwał.  
16.08.2010 r.– posiedzenie Komisji Rolnictwa
Omówienie zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.
18 i 23.08. oraz 1.09.2010 r.– posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rozpatrywanie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Kopienicy oraz omówienie stanu sprzedaży mienia komunalnego.  
25.08.2010 r. – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia  
i Opieki Społecznej  
Realizacja „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”. 

UWAGA 
NA FAŁSZYWYCH 

RACHMISTRZÓW !
c.d. ze str. 1

Na terenie Gminy Zbrosławice powołano 3 rachmistrzów spisowych tj.:
Katarzyna Pszowska
Kornelia Respondek

Klaudia Kiszel
Rachmistrz spisowy musi nosić w widocznym miejscu identyfikator 

ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycz-
nego i podpisem dyrektora tego urzędu.

W celu wypełnienia formularza spisowego rachmistrz spisowy musi 
wcześniej ustalić z rolnikiem termin spotkania (tj. dzień i godzinę) doko-
nując tego telefonicznie lub osobiście odwiedzając rolnika (w przypadku 
braku numeru telefonu). 

W przypadku pytań należy kontaktować się z:
Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Gminy Zbrosławice, czyn-
ne od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 oraz w godzinach 15-20 
kontakt telefoniczny 602 287 024.
Infolinia (poniedziałek-piątek 8-20, sobota i niedziela 8-18):
800 800 800 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne),
22/44 44 777 z telefonów komórkowych (cena połączenia zgodnie z cen-
nikiem operatora).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.zbroslawice.pl
w zakładce „Spis Rolny 2010”

P O D Z I Ę K O W A N I E
Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji Festynu Odpustowego w Wilkowicach w dniach  
12-13 czerwca, a w szczególności: sponsorom, paniom, które upie-
kły ciasto, obsłudze stoisk, paniom i panom za przygotowanie 
ołtarza, panom za przygotowanie sprzętu na boisku oraz OSP 
Zbrosławice i OSP Wilkowice.      Sołtys Damian Nowara

Ogłoszenie
W dniu 12.10.2010 r. w miejscowości Zbrosławice organizowa-
ny jest wywóz nieczystości wielkogabarytowych. Zainteresowa-
nych wywozem prosimy o zgłaszanie się do Sołtysa i opłacenie 
wywozu w kwocie – 10,70 zł.
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Kronika Policyjna
Zdarzenia kryminalne: za okres od 01.07. do 31.08.2010 r.

- Zbrosławice ul. Wolności - nieznany sprawca z terenu prywatnej po-
sesji dokonał kradzieży roweru górskiego marki „KROSS” o wartości 
2300 zł;
- Ziemięcice ul. Szkolna – nieznany sprawca dokonał kradzieży z wła-
maniem do hurtowni odzieży, skąd skradziono odzież ;
- Wieszowa ul. Bytomska – nieznany sprawca dokonał kradzieży  
z włamaniem do automatu gier mieszczącego się w sklepie, skąd skradł 
gotówkę;
- Miedary ul. Tarnogórska – nieznany sprawca dokonał kradzieży  
z włamaniem do pomieszczeń gospodarczych, skąd skradł elektrona-
rzędzia;
- Świętoszowice ul. Mikulczycka – nieznany sprawca dokonał kradzie-
ży z włamaniem do sklepu „Delikatesy”, skąd dokonał kradzieży alko-
holu i papierosów;
- Przezchlebie ul. Szkolna – nieznany sprawca dokonał kradzieży  
z włamaniem do domu w budowie, skąd skradł portfel z dokumentami;
- Miedary ul. Dworcowa – nieznany sprawca z otwartego pomiesz-
czenia gospodarczego dokonał kradzieży szlifierki kątowej o wartości 
400 zł;
- Miedary ul. Wolności – nieznany sprawca dokonał kradzieży z wła-
maniem do pomieszczeń gospodarczych, skąd dokonał kradzieży na-
rzędzi ogrodniczych;
- Wieszowa ul. Bytomska – nieznany sprawca z terenu stacji paliw 
PKN ORLEN dokonał kradzieży z włamaniem do kojca z butlami pro-
pan-butan, skąd skradł butlę;
- Wieszowa ul. Bytomska – nieznany sprawca dokonał zniszczenia sa-
mochodu marki Ford Galaxy poprzez porysowanie karoserii i zbicie 
tylnej lampy;
- Czekanów ul. Gliwicka – nieznany sprawca dokonał kradzieży z re-
montowanego budynku kabla elektrycznego oraz lampy halogenowej.
- Wieszowa ul. Bytomska – funkcjonariusze Posterunku Policji  
Zbrosławice zatrzymali sprawcę rozbójniczego wymuszenia kradzieży 
telefonu komórkowego.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, zwrócił się z prośbą do Wojewody  
Śląskiego, by rozpropagował za pośrednictwem Prezydentów Miast, 
Burmistrzów Miast, Miast i Gmin oraz Wójtów Gmin informację  
o pomoc w realizacji projektu otwarcia w 2012 roku w Michniowie  
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich, gdzie głównym współwyko-
nawcą projektu jest Muzeum Wsi Kieleckiej przy współpracy Instytutu 
Pamięci Narodowej. 

W związku z tym, wszyscy zainteresowani, którzy posiadają do-
kumenty lub pamiątki z okresu II wojny światowej dotyczące mar-
tyrologii wsi pod okupacją niemiecką i sowiecką oraz świadkowie 
tych wydarzeń, mogą przekazać swoje zbiory w miarę możliwości  
w wersji elektronicznej lub w oryginale do Mauzoleum i poinformo-
wać o tym odpowiednie służby: 
Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Jagiellońska 25, 40–032 Katowice 
lub z skontaktować się z osobą wyznaczona z ramienia IPN tj. 

dr Tomasz Domański, tel. (41) 340–50–58
e-mail: tomasz.domanski@ipn.gov.pl

Zbiórka publiczna
Komitet Zbiórki Publicznej z siedzibą Wieszowa ul. Bytomska 154 w skła-

dzie: Kornelia Sikora, Jan Wysocki, Andrzej Bulla informuje, iż w zbiórce 
publicznej przeprowadzonej w oparciu o decyzję Wójta Gminy SO 5022-2/10  
z dnia 3 września 2010 r. zebrane zostały następujące kwoty:
1770,42 zł - 4,5 wrzesień br. – podczas dożynek sołeckich w Wieszowie,
1246,82 zł – 11,12 wrzesień br. – podczas dożynek gminnych w Zbrosławicach.

Pieniądze zostały przekazane poszkodowanym w pożarze domu Indze  
i Antoniemu Konka w dwóch transzach odpowiednio 6 oraz 13 września br.

Wszystkim, którzy w trudnym okresie po pożarze domu okazali nam wspar-
cie i pomoc materialną, składamy serdeczne podziękowania - 

Inga i Antoni Konka z Wieszowy

Z okazji 50 urodzin Prezesa OSP Księży Las Manfreda Skrzypczyk, 
życzenia zdrowia, pomyślności, oraz wielu lat życia składa 

Zarząd OSP Księży Las

Jubileusz Złotych Godów obchodzą 
Państwo Edyta i  Wil ibald Szczeponik z Ziemięcic. 
Szanownym Jubilatom wszelkiej pomyślności, 
zdrowia i miłości na dalsze lata życia 
życzy Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Ziemięcic

Z okazji 100 Urodzin Pani Emili i  Samol.
Dostojnej Jubilatce najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pogody ducha 
składa Sołtys, Rada Sołecka i Mieszkańcy Ziemięcic

Szanownym jubilatom 
Pani Heldze Szlosarek, Panu Gertowi Pieczko 
oraz Panu Karolowi Słodczyk obchodzącym 70 rocznicę urodzin, 
życzenia zdrowia, długich lat życia, błogosławieństwa Bożego oraz pogody 
ducha składają Rada Sołecka wraz z Sołtysem Świętoszowic

Szanownej Jubilatce pani Eugenii  Poskart z Jasiony,
z okazji 99 rocznicy urodzin, życzenia zdrowia, 

błogosławieństwa Bożego oraz wielu kolejnych lat życia 
składają Sołtys z Radą Sołecką

Była mieszkanka Ptakowic Pani Cecylia Kaczmarczyk 
obchodzi jubileusz 85 lat.  Z tej okazji życzenia zdrowia, 
pogody ducha oraz wielu wspaniałych lat życia składają 

koleżanki i koledzy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

Szanownym Jubilatkom z Przezchlebia 
Pani Helenie Kowolik  z okazji 95 rocznicy urodzin, 

Pani Annie Jeglosz z okazji 90 rocznicy urodzin, 
Pani Gertrudzie Porwol z okazji 80 rocznicy urodzin. 

Życzenia zdrowia, radości ducha oraz wielu lat życia 
Składają Sołtys i Rada Sołecka z Przezchlebia
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DOŻ Y N K I  G M I N N E  2 0 1 0

Korowód dożynkowy ulicami Zbrosławic



5 Wieść z Gminy nr 7 (104) wrzesień 2010

 D O Ż Y N K I  G M I N N E  2 0 1 0              ciąg dalszy ze str. 1

Wójt i Sołtys Zbrosławic dokonali symbolicznego podziału chleba pomiędzy uczestników dożynek. Ci z kolei, odpowiadając na apel 
księdza biskupa wygłoszony w homilii, dzielili się tym co mają, uczestnicząc w zbiórce publicznej na rzecz poszkodowanych w pożarze 

mieszkańców Wieszowy, której patronował Jan Wysocki. Kolejnym punktem programu był konkurs koron dożynkowych. Komisja konkurso-
wa, doceniając kunszt i olbrzymi wkład pracy twórców, postanowiła przyznać pierwsze miejsce sołectwom: Kopienica, Laryszów, Miedary, 

Świętoszowice, Ziemięcice, a drugie – sołectwom: Boniowice, Czekanów, Księży Las, Łubie, Szałsza, Wieszowa, Zawada i Zbrosławice  
(zdjęcia koron, według takiej właśnie kolejności - na stronie obok). Dzień pierwszy dożynek zakończyła zabawa taneczna poprzedzona dyna-

micznym koncertem zespołu „Whiskey River”. Atrakcjami drugiego dnia były pokazy jeździeckie, występ chóru „Jadwiżki” z Ziemięcic, pokaz 
tańca towarzyskiego w wykonaniu juniorskiej pary mistrzowskiej – Zbrosławiczanki Pauliny Szmid i Łukasza Piekarskiego, biesiada „Na 

chłopską nutę z Boryną i Jagną”, koncert zespołu „Salsa” oraz losowanie głównych nagród loterii fantowej, które zgromadziło najwięcej 
uczestników. Dożynki gminne 2010 zakończyła zabawa taneczna z udziałem zespołu „New For You”. 

Wiesław Olszewski

Rozmowa z Sołtysem Laryszowa - panem Piotrem Szołtysikiem.
Patrycja Posmyk: Co sprawiło, że został pan sołtysem?
Piotr Szołtysik: Przypadek, za pierwszym razem gdy startowałem w wybo-
rach było pięcioro kandydatów, 4 panie i ja. Udało się. Później już jakoś 
poszło.
PP.: Mieszkańcy byli zadowoleni.
PS: Na to wygląda. 
PP.: Trzecia kadencja, to dość sporo, co udało się przez ten czas zro-
bić?
PS: Trochę tego się uzbierało przy wspólnej pracy, wiele rzeczy udało się 
stworzyć. Plac zabaw, boisko, przystanki, oświetlenie i droga, która już nie-
stety zaczyna się sypać.

PP.: A jak się układa współpraca z Radą Sołecką? 
PS.: Bardzo dobrze. Mogę zawsze na nich liczyć, choćby w przypadku doży-
nek. Gdy trzeba wystarczy chwila by się spotkać i zacząć działać.
PP.: Laryszów jest sołectwem w którym jest największa różnica wyzna-
niowa, czy zdarzały się jakieś problemy, różnice?
PS.: Brak widocznych różnic, układa się wyjątkowo przyjaźnie.
PP.: Co chciałby pan zmienić w Laryszowie? 
PS.: Do roboty zawsze się coś znajdzie, wodociągi, kanalizacja, droga - jest 
tego dużo. 
PP.: A jakie są walory pana Sołectwa?
PS.: Hmm....Laryszów jest spokojną wioską, mieszkańcy są przyjaźni, do-
okoła dużo zieleni i świeże powietrze, to chyba najważniejsze.

Laryszów
sołtys: Piotr Szoł tys ik
Rada Sołecka: Antoni Mansfeld, Be-

ata Mucha,   Józef Schrötter, Rafał Kubik
Radni: Wilhelm Glinka, Sebastian Nowicki
Powierzchnia: 184 ha
Ludność: 403 osoby

204 kobiety, 199 mężczyzn   
liczba urodzeń w 2009 r. - 5

                liczba zgonów w 2009 r. - 6
Obiekty krajoznawcze:
- Kościół Ewangelicki p.w. św. Stefana  
z 1928 r. (zdj. 3);
- Przydrożny Krzyż, od 1949 r. murowany 
(zdj.2);
- Kapliczka św. Marii Panny Królowej Aniołów, 
pierwsze wzmianki pochodzą z 1865 (zdj.1);
-budynek dawnej szkoły ewangelickiej 
 1888 – 1936;
-budynek dawnej szkoły publicznej czynnej  
 w latach 1936- 1977;
- kamień poświęcony mieszkańcom  
Laryszowa, poległym w I wojnie światowej.

Historia Laryszowa częściowo powiązana jest z sąsiednią kolonią Wilkowice. Późniejsza nazwa 
wywodzi się od założyciela Gustawa Wenzel von Larisch. Powstanie wioski datuje się na lata 1777 r. 
Przekazy ustne głoszą, że właściciel pochodził z Galicji i był wyznania protestanckiego. 

Piaszczysta gleba nie sprzyjała rozwojowi rolnictwa ani utrzymaniu gospodarstwa na terenie  
Laryszowa. Po śmierci właściciela Gustawa, ziemie przejął jego siostrzeniec, ten zaś zginął na wojnie 
w 1913 r. i majątek przejął jego brat Karol von Koschützki. Rozwój wsi w latach dwudziestolecia 
międzywojennego był wyjątkowo słaby, pomimo faktu, że tereny nie znalazły się w centrum walk 
wojennych. Młodzież zatrudniała się w cegielni w Miedarach lub przy wyrębie lasów, starsi pracowali 
w pobliskich kopalniach i hutach. Na terenie Laryszowa praktycznie nie istniało rolnictwo, przemysł, 
nawet rzemiosło było wyjątkowo ubogie, jeden szewc, jeden szynk i jeden sklep. W latach 1927 - 
1928 powstała linia kolejowa przebiegająca przez Laryszów na trasie Mikulczyce - Brynek. W 1929 r. 
powstał kościół ewangelicki. Plebiscyt z 1920 r. zmieniający granice znacznie utrudnił życie wyznaw-
com kościoła ewangelickiego w Laryszowie. Wierni chcąc przedostać się na nabożeństwo do swojej 
parafii w Tarnowskich Górach musieli pokonać granice państwowe. Przejście przez granice wiązało 
się z załatwieniem dodatkowych formalności, największe kłopoty stanowiła organizacja pochówków. 
Przewiezienie zwłok przez granicę i pochowanie na parafialnym cmentarzu wymagało specjalnego ze-
zwolenia. Problemy te poczyniły za argument kierowany do władz o wydanie pozwolenia na budowę 
kościoła w Laryszowie. 

Nie bez znaczenia była również ilość mieszkańców. Na 350 mieszkańców około 200 było wy-
znania protestanckiego. Po dwóch latach starań odbyły się uroczystości poświęcenia świątyni p.w.  
św. Stefana. Po wybuchu drugiej wojny światowej piecze nad kościołem w Laryszowie przejęli księża 
z Tarnowskich Gór. Wspólnie obchodzono uroczystości parafialne. W latach powojennych, gdy na 
terenie całego kraju rozpoczęły się prześladowania religijnie i masowe emigracje wielu parafian opie-
ką duszpasterską objął ksiądz Wagner - Wojnowski z Bytomia, aż do 2002 r. Pieczę administracyjną  

w latach 1983 – 2000 sprawował ks. Dorda, który wyremontował świątynię 
wewnątrz jak i na zewnątrz. W 2002 r. proboszczem administratorem zo-
stał ks. Szymon Czembor. Do 1939 roku istniały dwie szkoły podstawowe. 

Do jednej uczęszczały dzieci wy-
znania ewangelickiego, do drugiej 
katolickiego. Od 1977 r. do 2001 
r. dzieci katolickie i ewangelickie 
uczęszczały do jednej szkoły. Od 
założenia wsi na jej terenie znajdują 
się przedstawiciele dwóch wyznań, 
ewangelickiego i katolickiego. Choć 
założyciele byli ewangelikami, bar-
dzo szybko zostali zdominowani 
przez napływającą ludność katolicką.  
W październiku 1865 r. kuria wro-
cławska wyraziła zgodę na budowę 
kapliczki dla mieszkańców wyznania 
katolickiego. 

Opracowała: Patrycja Posmyk
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ciąg dalszy ze str. 1
Wzrastające koszty energii elektrycznej, gazowej są sporym obciążeniem 

dla każdego domowego budżetu. Można jednak je obniżyć. Rozwiązaniem 
może być zakup i montaż kolektorów słonecznych. Pozyskana z promieni 
słonecznych energia pozwala szczególnie w okresie letnim obniżyć wydat-
ki, związane z podgrzewaniem ciepłej wody. Obecnie kolektory słoneczne 
są w 45 % dofinansowywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej poprzez dopłaty na częściowe spłaty kapita-
łu kredytów bankowych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.  
Z takiego udogodnienia mogą skorzystać również mieszkańcy Gminy 
Zbrosławice – właściciele jedno i wielo rodzinnych domów (również i no-
wych).Program jest inny niż tzw. NISKA EMISJA. Nie trzeba dodatkowo 
wykonywać innej termomodernizacji w postaci ocieplenia budynku, czy 
wymiany pieca. 

Inwestowanie w tzw. alternatywne źródła energii sprzyja nie tylko ochro-
nie środowiska naturalnego, na którym mnie i każdemu z nas zależy, ale ma 
konkretne przełożenie na obniżenie wydatków w budżecie każdej rodziny. 
Otrzymanie wspomnianej dotacji powoduje, że cała inwestycja związana 
z kolektorami słonecznymi wg różnych producentów zwraca się po 6–7 
latach – mówi Tomasz Kaczmarek, który razem z władzami Gminy Zbro-
sławice Wójtem Pawłem Kowolikiem zamierza organizować spotkania  
z mieszkańcami sołectw. Podczas nich będą przedstawiane wszystkie 
szczegółowe aspekty związane z otrzymaniem dotacji na kolektory sło-
neczne. Postaramy się, aby na każdym spotkaniu był obecny przedstawiciel 
banku, który również będzie wyjaśniał zasady przyznawania dotacji. Spo-
tkania ruszą w październiku, informować będą o nich sołtysi w poszczegól-
nych sołectwach. Równocześnie apelujemy do wszystkich zainteresowa-

Lengyel, magyar – két jó barát...
ciąg dalszy ze str. 1

Na zaproszenie przyjaciół z Węgier w de-
legacji uczestniczyli: Wójt Gminy Zbrosławi-
ce – Paweł Kowolik, Radny - Piotr Jankowski,  
Sekretarz Gminy - Katarzyna Zyga i członkowie 
Stowarzyszenia ds. Partnerstwa Gminy Zbrosła-
wice. Po dość męczącej podróży dojechaliśmy 
do Taranalelesz. Gorące przywitanie zgotowali 
nam mieszkańcy, którzy czekali na nas z kolacją  
w miejscowej restauracji. Na miejscu byli już nasi 
przyjaciele z Brackenheim i Castagnole 
delle Lanze ponieważ jednym z najważ-
niejszych wydarzeń tego weekendu mia-
ła być uroczystość podpisania umowy 
partnerskiej miedzy Gminami Taranale-
lesz i Brackenheim. Po kolacji udaliśmy 
się do rodzin, które jak zwykle udziela-
ły nam gościny otwierając przed nami 
szeroko drzwi swoich domów, a co naj-
ważniejsze – swoje serca. Sobotni dzień 
rozpoczął się od śniadania w rodzinnym 
gronie, po czym cała nasza delegacja  
i przyjaciele z gmin partnerskich udała 
się do małej miejscowej manufaktury 
papierniczej, gdzie zapoznaliśmy się  
z techniką wytwarzania papieru czerpa-
nego oraz z prostymi maszynami służą-
cymi do jego produkcji. Oficjalne delega-
cje wzięły następnie udział w uroczystym przecię-
ciu wstęgi wyremontowanej ulicy w Tarnalelesz. 
W godzinach popołudniowych rozpoczął się ofi-
cjalny festyn. Wcześniej obserwowaliśmy koloryt 
przygotowań do festynu. Sympatyczne panie na 
rozstawionych straganach szykowały miejscowe 
specjały, drewnianymi wałkami formowały plac-
ki z ciasta o smaku przypominającym smak ciasta 
na nasze śląskie kluski. Placki ziemniaczane, gu-
lasz, no i wspaniałe wino. Wszak Tarnalelesz leży  
w regionie winiarskim Eger, słynącym ze wspa-
niałych win Egri – m.in. Olasrizling, Leanyka, 
Muskotaly, Pinot Noir o smaku czereśni i czekola-
dy i chyba jeden z najbardziej znanych gatunków 
Egri Bikaver (Egerska Bycza Krew), powstałego 
z określonego połączenia przynajmniej trzech 

nych mieszkańców naszej Gminy, aby wypełnili krótką, niezobowiązującą 
ankietę informacyjną i do końca września dostarczyli ją do sekretariatu  
Urzędu Gminy. Dzięki niej informacje dotyczące daty i miejsca spotkań 
będą uzyskiwać bezpośrednio – drogą telefoniczną lub mailową – wyjaśnia 
Tomasz Kaczmarek.

gatunków wina, o ciemno-rubinowym kolorze  
i dojrzałym zapachu. Festyn rozpoczął się kon-
certami zespołu wykonującego etniczną muzykę 
węgierską oraz wspaniałym występem miejsco-
wej orkiestry dętej z brawurowym wykonaniem 
„The Final Countdown” zespołu Europe. Częścią 
oficjalną było podpisanie umowy partnerskiej 
Tarnalelesz-Brackenheim. W imieniu Bracken- 
heim umowę podpisał  Burmistrz Rolf Kieser. 
Węgrów reprezentował Wójt Akos Palkovics. 
Miłym akcentem było przekazanie kluczyków od 
pożarniczego Mercedesa przez przedstawicieli 

Straży Pożarnej z Brackenheim dla kolegów stra-
żaków z Tarnalelesz. Dzień zakończył się zabawą 
taneczną na szkolnym dziedzińcu. Musieliśmy 
przejść szybką naukę węgierskich kroków tanecz-
nych, ponieważ rodowici mieszkańcy, zwłaszcza 
narodowości cygańskiej stanowiący duży pro-
cent populacji Tarnalelesz, uwielbiają tańczyć  
w rytm ludowych węgierskich i cygańskich piose-
nek. Niedziela rozpoczęła się od uroczystej mszy  
w miejscowym kościele, a kolejnym punktem była 
wycieczka do historycznego miasta Eger, malow-
niczo położonego nad potokiem Eger, między 
Górami Bukowymi i górami Matra. Zwiedzili-
śmy neoklasycystyczna bazylikę z lat 1831-1836, 
drugą co do wielkości na Węgrzech, przepiękny 
rynek, zobaczyliśmy minaret, wysunięty najdalej 

na północ zabytek turecki, pozostałość po daw-
nym meczecie, a także zamek, w którym można 
znaleźć m.in. Salę Bohaterów, bogatą galerię ob-
razów, grób Gézy Gárdonyiego czy muzeum zam-
kowe Istvána Dobó. Ograniczony czas uniemoż-
liwił nam dokładne zwiedzenie miasta ale obie-
caliśmy sobie przy najbliższej wizycie zwiedzić 
szczegółowo najważniejsze zabytki Egeru. Dzień 
zakończyliśmy wieczorem partnerskim z naszymi 
drogimi przyjaciółmi z Węgier i Niemiec. Wie-
czór odbył się przy jednej z wielu winnych piwni-
czek „Doliny Pięknej Pani” (Szépasszony-völgy) 

wykutych w wulkanicznym tufie, który 
ponoć idealnie się nadaje do przechowy-
wania wina, zapewnia doskonałą wen-
tylację i stałą temperaturę około 12oC. 
Skosztowaliśmy smacznego gulaszu, 
ciast domowego wypieku, a także degu-
stowaliśmy wspaniałe węgierskie wina. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć tań-
ców przy ludowej muzyce. Nasi przyja-
ciele pomagali nam jak mogli w nauce 
tańca i poznawaniu najważniejszych wę-
gierskich słów. Jeszcze raz potwierdziła 
się reguła, że dla prawdziwej przyjaźni 
nawet bariera językowa nie stanowi 
problemu. W każdym momencie naszej 
wizyty w Tarnalelesz mogliśmy odczuć 
głęboką serdeczność i wielkie serce, by 
jak najlepiej nas ugościć i byśmy czu-

li się jak w domu. Węgrzy od dawna zajmowali 
szczególne miejsce w opiniach Polaków. Sympa-
tia ta opierała się na głębokim przekonaniu Po-
laków o podobieństwie charakterów narodowych 
polskiego i węgierskiego, a wyrażającym się  
w porzekadle „Polak, Węgier dwa bratanki...”. 
Przysłowie mówi o specjalnym związku między 
dwoma europejskimi narodami i jest ewenemen-
tem niemającym podobieństw w żadnych innych 
relacjach, tak obecnie jak i wcześniej, względem 
dwóch narodów. Do domu wróciliśmy z prze-
konaniem, że przysłowie to nie jest tylko teorią. 
Dziękujemy Wam Przyjaciele za piękne dni. 

A legközelebbi viszontlátásra. - do zobacze-
nia wkrótce.

Grzegorz Aplik

Wszelkich informacji dotyczących możliwości uzyskania dofinanso-
wania na zakupu i montażu kolektorów słonecznych udziela Tomasz  
Kaczmarek, pomysłodawca projektu „Zbrosławice – słoneczna gmina”, 
pod nr. tel.  kom. 608 66 56 77.
Wypełnione ankiety proszę dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gmi-
ny Zbrosławice do końca września. 
Ankietę można również wysłać drogą elektroniczną: tomasz@il-invest.pl

ANKIETA
Imię
Nazwisko

Adres

tel. kontaktowy

adres e-mail

Ilość domowników
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Rocznicowe Dożynki w Karchowicach
4 września w Karchowicach odbyły się XV Dożynki Sołeckie. Uroczy-

stości rozpoczęły się okolicznościową mszą w kościele p.w. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej o godzinie 18:00. Gdy mieszkańcy sołectwa podzięko-
wali Bogu za zebrane plony nadszedł czas na świętowanie. Gospodarze, 
rolnicy i ogrodnicy Karchowic zebrali się w restauracji „Zajazd u Ry-
sia”. Sołtys Karchowic Jerzy Posmyk przywitał gości honorowych: posła 
na sejm RP Tomasza Głogowskiego, Wójta Gminy Zbrosławice Pawła  
Kowolik, proboszcza Romana Dembożyńskiego, Radnego Helumata  
Musioł oraz pozostałych mieszkańców sołectwa. Wójt Gminy przywitał 
społeczność krótkim przemówieniem, zwrócił uwagę jak trudny był to rok 
dla rolników. Głos zabrał również Poseł Tomasz Głogowski, który wyraził 
swoją radość z uczestnictwa w skromnej ale przyjaznej uroczystości do-
żynkowej. Po oficjalnych przemówieniach i tradycyjnym dzieleniu dożyn-
kowego chleba rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych 
godzin nocnych. Warto nadmienić, iż tegoroczne dożynki są zorganizowa-
ne po raz XV przez obecnego sołtysa Karchowic. 

Rada Sołecka w Karchowicach składa szczególne podziękowania spon-
sorom: pani Cecylii Haiter, pani Gabrieli Dworczyk, panu Janowi Gryc, 
państwu Karinie i Remigiuszowi Lis, państwu Jolancie i Grzegorzowi 
Nierobiś a także właścicielom restauracji „Zajazd u Rysia”.

Sołtys z Radą Sołecką

Festyn odpustowy w Zbrosławicach
Po raz kolejny festyn odpustowy w Zbrosławicach okazał się strzałem 

w dziesiątkę. Z wielu oczywistych względów: wyborne jadło, znakomite 
zespoły muzyczne, atrakcyjne nagrody w loterii, świetna organizacja i to 
co najcenniejsze – zadowoleni goście. Wprawdzie pogoda spłatała figla, ale 
czymże jest ten deszczyk w porównaniu do niezliczonych możliwości pani 
Kariny, która w okamgnieniu znalazła wyjście z trudnej sytuacji. 

A potem pojawiło się słoneczko, gości przybywało z każdą chwilą, mu-
zyka grała coraz głośniej, a śląskie przysmaki stawały się coraz bardziej 
wypieczone. Specjalnie dla miłośników szybkiej, dyskotekowej muzyki 
zaproszono Dj Andrzeja, który już przekonał nas o swoich umiejętnościach,  
podczas zeszłorocznej zabawy sylwestrowej. Program festynu uświetnił 
zespół muzyczny Karo, któremu towarzyszyły piękne dziewczyny zachwy-
cając publiczność efektowną choreografią i ciekawymi strojami. Duet nie 
tylko grał i śpiewał, ale i opowiadał dowcipy bawiąc publiczność do łez. 
Wystąpili również uczniowie Zespołu Szkół w Zbrosławicach prezentując 
solo i w duecie najnowsze hity tegorocznego sezonu letniego. Swoją kla-
sę pokazał zespół muzyczny Mikado. Przygrywał wytrawnym tancerzom  
w rytmach biesiadnych i nowoczesnych do późnego wieczora. Pożegna-
niom nie było końca, ciągłe bisy i oklaski. Ale nie martwcie się, w przy-
szłym roku kolejny festyn, a czas biegnie tak szybko… 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i orga-
nizacji festynu odpustowego. Dziękujemy również sponsorom loterii.
SPONSORZY FESTYNU 2010:
Future - kurs językowy; Biuro Podróży Rzemyk; Stary Młyn – restaura-
cja; Apollo – restauracja; Pizzeria Pod Drewnianym Bocianem - Jakub  
Ginko; Biuro Rachunkowe Szymik; Muller – Janoszka; Urząd Gminy; 
Młyn Kucias; BASF; FRONT; Manfred Słodczyk; Salon Urody M&M;  
Karolina Kwietniewska-Walentek; Etisoft; Farma Kóz Stryjakiewicz; 
Ogrody Dramy Kołodziej; Roland Kosmol; Radosław Wyciszkiewicz;  
Fortis Bank; Beata Morawiec i Sabina Kulas-Dobrawa; Przychodnia  
Weterynaryjna s.c; Szybowski Henryk; Franciszek Sosada; Józef  
Jeziorowski; Łukasz Piotrowski; Ośrodek Jeździecki Zbrosławice Jońca; 
GS Zbrosławice; Herbaty Świata Tarnowskie Góry.
Organizator festynu: Rada Rodziców Zespołu Szkół w Zbrosławicach

Organizatorzy

Tyta tycie 
nierówna

Wiele razy słyszeliśmy, 
na sali gimnastycznej  
Zespołu Szkół w Zbro-
sławicach, różne warianty 
sformułowania „nowy rok 
szkolny”. Okazją ku temu 
było gminne - uroczyste 
rozpoczęcie kolejnego 
roku szkolnego. Używała 

Wakacje w bibliotece
W tym roku po raz pierwszy w Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Wieszowie zostały zorganizowane dwutygodniowe zajęcia plastyczne  
dla dzieci spędzających wakacje w domu. Zajęcia miały na celu nie tylko 
rozwijanie umiejętności plastycznych, ale także miały sprawić, by dzie-
ci chętniej odwiedzały bibliotekę. Uczestnicy mieli okazję poznać wiele 
ciekawych technik plastycznych, za pomocą których mogli wykonać m.in. 
wiatraki, lampiony, piłki z materiału oraz kolorową dżdżownicę. Wiele  
z wykonanych prac nadal zdobi ściany biblioteki. Dodatkowo poza godzina-
mi zajęć dzieci zamiast nudzić się w domu, mogły przyjść do biblioteki, gdzie 
rywalizowały ze sobą w grach planszowych, wspólnie oglądały bajki lub 
czytały ciekawe czasopisma. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością, a w na-
grodę za liczne uczest-
nictwo dzieci otrzyma-
ły słodki poczęstunek.  
W czasie wakacji 
również w innych fi-
liach bibliotecznych, 
najmłodsi nie mogli 
narzekać na nudę.  
W Miedarach trady-
cyjny konkurs rysun-
kowy „Jak spędziłeś 
wakacje” cieszył się 
dużym powodzeniem. 
Uczestnicy konkursu 
wyrazili również ochotę na cykliczne zajęcia plastyczne, które będą odby-
wać się w bibliotece raz w miesiącu. W Zbrosławicach największą popu-
larnością tego lata cieszyły się komputery z bezpłatnym dostępem do Inter-
netu. Trzy stanowiska komputerowe były zajęte przez całe dwa miesiące. 
Dla dzieci, które wakacyjny czas spędzały w bibliotece zorganizowano  
31 sierpnia ognisko „Pożegnanie wakacji” W oczekiwaniu na kiełbaski, 
dzieci opowiadały o wakacjach i rysowały obrazki przedstawiające ich 
wakacyjne przygody, z których zrobiona została w bibliotece wystawka. 
Chociaż tego dnia nie dopisała pogoda, bo padał ulewny deszcz, usmażo-
ne na grillu kiełbaski smakowały wybornie. Wakacje 2010 niestety już się 
skończyły ale na pewno pozostały z nich radosne wspomnienia. Na nowy 
rok szkolny życzymy wszystkim dzieciom wytrwałości i samych szóstek.

Dyrektor i pracownicy Biblioteki

go Urszula Gierszewska, która jako gospodarz  witała znamienitych gości, 
pracowników i uczniów szkoły. W swoim wystąpieniu pani Dyrektor od-
czytała słuchaczom specjalny list Rzecznika Praw Dziecka. Używali tych 
słów również goście: Wójt Gminy Zbrosławice Paweł Kowolik i Przewod-
niczący Rady Gminy Andrzej Dramski, którzy życzyli wszystkim uczest-
nikom życia szkolnego sukcesów i pomyślności. Oczywiście nasi ucznio-
wie, nauczyciele i pracownicy obsługi dołożyli starań aby odpowiednio 
przygotować i oprawić to wydarzenie. Na tle precyzyjnie wykonanych 
jesiennych liści młodzi artyści zaprezentowali zgrabną, stosowną do oka-
zji inscenizację. Najważniejszym punktem uroczystości, dla sporej grupy 
uczestników, było ślubowanie pierwszoklasistów. Tu dominowały emocje 
zarówno nowych uczniów jak i ich rodziców. Flesze błyskały, kamery de-
likatnie mruczały, a maluchy odważnie czekały na dotknięcie „Wielkiego 
Ołówka”. Pełne napięcia chwile rozładowały czujne mamy, wspomagające 
Radę Rodziców, sprawnie rozdzielając tradycyjne „tyty”. Zainteresowanie 
naszych najmłodszych podopiecznych błyskawicznie przeniosło się w kie-
runku słodkiej zawartości Rogów Obfitości. Reakcje były tak żywe i spon-
taniczne, że pani Dyrektor musiała przerwać swoją wypowiedź. Mogliśmy 
wtedy wyłowić słowa: „nie, bo moja jest największa…”. Wniosek – nowi 
uczniowie ambitni są. Z dziennikarskiego obowiązku sprawdziłam u źró-
dła - pani Karina Respondek - Przewodnicząca Rady Rodziców zapewniła 
mnie, że wszystkie „tyty” miały jednakową zawartość. Po części oficjalnej 
uroczystości starsi uczniowie udali się do klas po niezbędne informacje 
związane z organizacja roku szkolnego i planami zajęć. Pierwszaki nato-
miast w Kronice Szkolnej składały podpisy przy swoich nazwiskach. Za-
pewne miło będzie obejrzeć swój wpis za kilkadziesiąt lat. Od drugiego 
września będzie to już normalny rok szkolny, pozostaje mi dołączyć się do 
życzeń. Powodzenia!

mgr Barbara Szyszko - Bibliotekarz Zespołu Szkół w Zbrosławicach
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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!

Miejscowość Skat Piłka Szachy Biegi Pływ. S. plaż. Wędk. Trójbój Suma
1 Wieszowa 13 37 15 27 23 25 33 17 190
2 Laryszów 31 17 23 29 13 19 37 15 184
3 Zbrosławice 21 33 27 13 15 11 27 23 170
4 Ziemięcice 25 29 21 25 21 21 13 13 168
5 Szałsza 27 27 7 11 27 23 19 9 150
6 Jasiona+Księży Las 29 31 13 19 8 15 15 11 141
7 Czekanów 11 7 17 17 25 9 25 19 130
8 Miedary 0 35 0 23 19 13 11 21 122
9 Ptakowice 19 25 0 0 29 0 31 0 104
9 Świętoszowice 17 19 19 15 11 7 9 7 104
10 Kopienica 23 11 11 7 17 0 17 0 86
11 Wilkowice 0 23 9 9 8 0 21 0 70
11 Kamieniec 7 13 0 0 0 27 23 0 70
12 Karchowice 0 15 0 0 0 17 35 0 67
13 Przezchlebie 9 21 25 0 0 0 0 0 55
14 Boniowice+Łubki 15 9 0 0 0 0 29 0 53
15 Łubie 0 0 0 21 0 0 7 0 28
16 Zawada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jaśkowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0

W ę d k a r s t w o
Z reguły zawody wędkarskie przyciągają najwięk-

szą liczbę ekip. Tak było i tym razem. 14 sierpnia węd-
ki zarzuciło 16 drużyn. Tradycyjnie już zwyciężyła 
ekipa Laryszowa, która od początku rozgrywek so-
łeckich tylko dwukrotnie nie wygrała, zadowalając się  
w latach 2006 i 2007 „jedynie” drugim miejscem.  
Robert Komorowski i Andrzej Wolniok wyło-
wili wspólnie 6,93 kg ryb, przy czym ten pierwszy 
sam złowił więcej, niż druga w kolejności drużyna  
z Karchowic (Łukasz Cybulski, Marek Brajtkopf –  
4,51 kg). Trzecie miejsce przypadło Wieszowie (Rafał 
Botländer, Michał Wysocki – 4,37 kg), która przy słab-
szej tym razem dyspozycji Ziemięcic, wyszła na prowa-
dzenie w klasyfikacji ogólnej.  Wiesław Olszewski

Zamieszanie
Zaczęło się rewelacyjnie. Wszyscy uczestnicy Wie-

loboju Sołectw w trójboju lekkoatletycznym – jedy-
nie 9 reprezentacji – stwierdzili, iż tym zawodom to-
warzyszy aura szczególnej urody. Pogoda godna była 
miana złotej polskiej jesieni! Konkurencje: sprint na 60 

m, skok w dal i rzut piłeczką palantową osobno dla kobiet i mężczyzn pod okiem nauczycieli  
i uczniów ZSO w Kamieńcu przebiegały sprawnie. Gorzej z wynikami. Niżej podpisany, pomny 
zniecierpliwienia zawodników długim czasem oczekiwania na wyniki w zeszłym roku, posta-
nowił rzecz zautomatyzować, gdyż przeliczanie sekund i metrów na punkty, sumowanie wyni-
ków poszczególnych zawodników, na końcu obliczanie wyników całej drużyny, jednak trwa. 
Powiązane z sobą arkusze Excela, zaopatrzone w odpowiednie formuły, zostały przed zawodami 
sprawdzone, wyniki dawały poprawne. Niestety, tytułowe zamieszanie powstało po ogłoszeniu 
wyników. Po poprawieniu błędu (przez pośpiech w jednym z arkuszy wyniki nie były właściwie 
posortowane),  ostateczne wyniki przedstawiają się następująco: 1 - Zbrosławice (zdjęcie obok), 
2 - Miedary, 3 - Czekanów, 4 - Wieszowa, 5 - Laryszów, 6 - Ziemięcice, 7 - Jasiona + Księ-
ży Las, 8 - Szałsza, 9 - Świętoszowice. Za zaistniałą sytuację, zdenerwowanie zawodników  
i opiekunów bardzo, bardzo przepraszam!             Wiesław Olszewski

Zdjęcie, zapalniczka oraz czas...
Zdjęcia, zapalniczki i czas są przedmiotem zainteresowania państwa Fragstein ze Zbrosławic. Jak po-

wiedziała nam Pani Irena, trzeba czymś wypełnić wolny czas będąc na emeryturze. Zbieranie rodzinnych 
zdjęć i przyklejanie na nich różnych zabawnych komentarzy, przygotowywanie drzewa genealogicznego 
rodziny oraz szukanie i kolekcjonowanie zapalniczek, a w efekcie wiele specjalnych gablot prezentujących 
eksponaty – to codzienność u państwa Fragstein. 

Pan Dietmar rozpoczął kolekcjonowanie zapalniczek rok temu. Wcześniej zajmował się tym ama-
torsko, gdyż pierwsze eksponaty dostał w prezencie. Obecnie ma ich około 300 sztuk. Najstar-
sze pochodzą z początków XX wieku. Jednym z najbardziej interesujących eksponatów jest zapal-
niczka z wbudowaną papierośnicą oraz wygrawerowanym małym konikiem. W jego kolekcji moż-

Macie ciekawe hobby? Wasz sąsiad, ktoś z rodziny, znajomy ma nietuzinkową pasję, kolekcję rzeczy dziwnych czy niespotykane zainteresowania? Napisz-
cie 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/

na zobaczyć jeszcze wiele innych ciekawych eksponatów. Pochodzą one z różnych krajów, mają wiele form  
i nadruków. W kolekcji znajdują się również zapalniczki z wizerunkami przedstawicieli naszego rządu oraz ciekawe 
zapalniczki w kształcie broni.

Pani Irena natomiast od 15 lat zbiera i kolekcjonuje zdjęcia. Upamiętniają one liczne podróże po świe-
cie i wspólne rodzinne spotkania ostatnich czterech pokoleń. Wszystkie zdjęcia są prezentowane w gablotach  
i odpowiednio oświetlone. Pani Domu bardzo ceni postać Jana Pawła II, któremu poświęciła osobną gablotę. 

Państwo Fragstein są bardzo żywiołowymi ludźmi, którzy wiele lat działali społecznie. Pielęgnują historię  
i tradycję. Jednym z powodów powstawania albumów rodzinnych jest przekazanie dzieciom i wnukom pamięci  

o przodkach. Pani Irena działała w wielu chórach,  
m. in. w Radzionkowie. Pomagała w organizacji 
festynów i imprez. Poznała wtedy wiele osobi-
stości. Jednak najbardziej ceni uśmiech dzieci. 
Natomiast Pan Dietmar jest byłym strażakiem, 
wstąpił do OSP w 1958 roku w Wieszowie. Był 
radnym Rady Gminy. 

Maksyma Cycerona: „Historia magistra vitae” 
(historia nauczycielką życia) najlepiej określa 
Państwa Fragstein, bo pamięć o przeszłości, 
przekazywanie dziejów rodziny dzieciom i wnu-
kom oraz niecodzienne hobby uświadamia nam 
jak ważne są rodzina, pasja i miłość.

Bogumił Kujawa, Elżbieta Skrzypczyk


