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Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny 

i wiarą w sens życia. 
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób
Andrzej Dramski              Paweł Kowolik

   Przewodniczący Rady Gminy                Wójt Gminy

MAMY WINNEGO !
Mieszkańcy Łubia i Kopienicy karnawał zakończyli tra-
dycyjnym Wodzeniem Niedźwiedzia, które odbyło się 21 
lutego w Sali Domu Parafialnego w Łubiu. 

Ferajna z Łubia liczyła w tym roku 20 osób i trzeba za-
znaczyć, że prawie w całości składała się z młodzieży, 
co bardzo cieszy, bo dzięki temu możemy być pewni, że 
zwyczaj ten będzie kontynuowany w kolejnych latach. 
Tradycyjnie naszemu Berowi (Rafał Profus) towarzyszyli 
inni przebierańcy: leśniczy (Sebastian Mainka), kominiarz 
(Damian Kamieniorz), policjant (Patryk Kaminiorz), młoda 
para (Agnieszka Koston i Łukasz Skandy), bocian (Sandra 
Kaminiorz), strażak (Milena Paździor), czerwony kapturek (Kasia Skandy), lekarz (Grzegorz Kostka), pielęgniarka 
(Natalia Paździor), cyganka (Adam Mainka), dziecko (Marek Polczyk), oma (Sandra Tarnowska) i muzykanci (Hu-
bert Pasdzior, Bernard Kamieniorz i Kaziu). Dodatkowo, ku zaskoczeniu mieszkańców, w korowodzie uczestniczyły 
nowe postacie: diabeł (Sabrina Pasdzior), który groził swymi widłami i ksiądz (Mateusz Skandy), oznaczający drzwi 
mieszkańców „Misiową kolędą”.                            ciąg dalszy na str. 4

SEGREGUJ Z GŁOWĄ !
Przypominamy, że od tego roku za 
1 odebrany worek śmieci segrego-
wanych płacimy 1,50 zł. 
W związku z tym apelujemy, aby 
worki napełniać maksymalnie - 
jeżeli w ciągu miesiąca nie uzbie-
ra się pełnego worka, prosimy go 
nie wystawiać i zrobić to dopiero 
w następnym terminie. Bardzo 
ważne jest zgniatanie plastików, 
szczególnie butelek (zgniecio-
nych zmieści się więcej). Gorą-
co o to prosimy - worki należy 
wykorzystywać racjonalnie, bo 
płacimy za nie z budżetu, czyli  
z Państwa podatków.           /UG/

Urząd Gminy Zbrosławice informuje, iż od marca 2009 r.
Rada Gminy Zbrosławice przeniosła swoją siedzibę 

do  budynku DFK Zbrosławice przy ulicy Batorego 4.

C Z Y T A J  N A  S T R .  6
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Z prac Wójta Gminy

Z prac Rady Gminy
11.03.2009 r. – sesja Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie: zmian w bu-

dżecie Gminy Zbrosławice na rok 2009 – 4 uchwały;  
ustalenia wysokości górnych stawek za usługi 
świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Zbrosławicach w zakresie wy-
wozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;  
ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2009 
– 2015; zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gmi-
ny Zbrosławice; wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Gminę Zbrosławice umowy o dofinansowanie z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia in-
westycyjnego pn.: ”Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży  
w Czekanowie”; zmian oraz wprowadzenia tekstu 
jednolitego załącznika nr 16 do uchwały Rady Gminy 
Zbrosławice nr XXVI/298/08 z dnia 23 grudnia 2008 
r. z późn. zmianami; zmian w statucie Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Zbrosławicach; likwidacji dwóch 
filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławi-
cach; utworzenia dodatkowych obwodów głosowania  
w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Oj-
ców Kamilianów w Zbrosławicach i Domu Pomocy 
Społecznej Miedary, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib w wyborach do Parlamentu Europejskiego; 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dot. 
przystąpienia Gminy Zbrosławice do projektu realizo-
wanego przez Centrum Edukacyjne Active School pn. 

P R O S I M Y  O  Z W R O T 
K S I Ą Ż E K  ! 

W związku z likwidacją filii biblioteki 
w Kamieńcu i Ptakowicach, prosimy 
o zwrot książek do dnia 15 kwietnia 
2009 r.       Gminna Biblioteka Publiczna

INFORMACJA DLA 
MIESZKAŃCÓW 

ZBROSŁAWIC
Informuję, że sołtys Zbrosławic 
przyjmuje petentów w domu, 

ul. Cmentarna 10, tel. (32) 233 77 54

„TACY SAMI – rozwój kompetencji umożliwiających 
zaistnienie na rynku pracy jako antidotum dla wyklu-
czenia społecznego mieszkańców gminy Zbrosławice”  
W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 INICJATYWY LO-
KALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI; 
zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Kamieniec  
i Ziemięcice oraz w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na okres od dnia 01 maja 2009 r. do 
dnia 30 kwietnia 2010 r.
10. i 23.02. oraz 10.03.2009r. – posiedzenia Komisji 
Budżetu, Gospodarki i Rozwoju  
Opiniowanie wzrostu opłaty za wywóz nieczystości;  
ustalenie zasad polityki czynszowej w latach 2009 – 
2015;  rozważenie możliwości powołania straży gmin-
nej;  zapoznanie się z zasadami występowania z wnio-
skami do Programu Odnowy Wsi Województwa Ślą-
skiego oraz Programu Odnowy Obszarów Wiejskich; 
opiniowanie projektów uchwał.
11.02.2009 r. – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultu-
ry, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej  
Ocena realizacji gminnego programu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych z uwzględnie-
niem działania świetlic socjoterapeutycznych. 
18.02.2009 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Kontrola w Gminnym Zespole Obsługi Placówek 
Oświatowych oraz opracowanie wniosków pokontrol-
nych.
23.02.2009 r. –  posiedzenie Komisji Rolnictwa  
Omówienie spraw dotyczących reaktywacji spółki 
wodnej.

Wójt podpisał 34 zarządzenia m.in. w 
sprawach:
- zmian w budżecie Gminy Zbro-
sławice na rok 2009 oraz zmian  
w układzie wykonawczym do budże-
tu Gminy Zbrosławice na rok 2009 – 
13 zarządzeń;
- zmiany regulaminu organizacyjne-

go Urzędu Gminy w Zbrosławicach – 2 zarządzenia;
- powołania zespołu ds. egzekwowania obowiązku 
wykonania przyłącza do istniejącej sieci kanalizacyj-
nej (przew. Urszula Grabińska, członkowie: Grzegorz 
Słodczyk, Katarzyna Pszowska, Grzegorz Zwoliński, 
Krzysztof Sosada);
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, określo-
nej numerami działek: 842/4 km. 3 dod.1 oraz 24/15, 
37/15 km. 2 i 9 obr. Ziemięcice, położonej w Ziemię-
cicach przy ul. Mikulczyckiej oraz na wydzierżawienie 
10m2 na działce nr 35 km 17 PGR, obręb Księży Las, 
położonej w Księżym Lesie - 2 zarządzenia;
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży (w Łubiu przy ul. 1-go Maja, w Mieda-
rach przy ul. Tarnogórskiej) - 2 zarządzenia;
- zmiany Zarządzenia nr 295/2008 Wójta Gminy Zbro-
sławice z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zatwier-
dzenia planu kontroli finansowej na rok 2009;
- odstąpienia od dalszych przetargów na dzierżawę 
nieruchomości zabudowanej położonej w Księżym Le-
sie przy ulicy Wiejskiej (wobec negatywnego wyniku 
przetargu pierwszego i drugiego odstępuje się od prze-
prowadzenia dalszych przetargów i postanawia wy-
dzierżawić nieruchomość w drodze rokowań, za czynsz 
ustalony w tych rokowaniach);
- ustalenia składu osobowego Komisji do przeprowa-
dzania rokowań na wydzierżawianie nieruchomości 
gminnych (przew. Bernard Pigulla, członkowie: Ilona 
Liszka, Katarzyna Pszowska, Gerard Sikora);
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działek: nr 
846/126 km. 1 d. 2, położonej w Zbrosławicach; nr 
254/30 – część km. 2 d. 1, położonej w Zbrosławicach; 
nr 58 km. 6 d. 2, obręb Kopienica, położonej w Kopie-
nicy; nr 772/145 km. 1 d. 4, obręb Kępczowice, poło-
żonej w Zbrosławicach - 4 zarządzenia;
- rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania 
publiczne Gminy Zbrosławice w dziedzinie kultury fi-
zycznej i sportu. Przyznano dotację w łącznej kwocie 
150.000,00 zł następującym klubom sportowym:
1. LZJ DRAMA Zbrosławice - 13.000 zł.
2. KS  „START” Przezchlebie - 12.000 zł
3. U.L.K.S „KARLIK” Przezchlebie - 14.000 zł
4. LKS „NAPRZÓD” Łubie - 16.500 zł
5. LKS „ORZEŁ” Miedary - 16.000 zł

6. LKS  „Naprzód” Wieszowa - 16.500 zł
7. LKS „POGOŃ” Ziemięcice - 16.000 zł
8. Klub Sportowy „DRAMA” Kamieniec -21.000 zł
9. U.K.S „Sokół” Zbrosławice - 10.000 zł
10. LKS „DRAMA” Zbrosławice -15.000 zł
- nieodpłatnego przekazania środka trwałego – Roz-
dział sieci wodociągowej w Kopienicy (do ZGKiM  
w Zbrosławicach, wartość całkowita 42 742,26 zł);
- powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia 
finalistów szczebla gminnego XI edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem: „Klęska - powódź czy huragan – straż po-
żarna ci pomaga” (Krystyna Trzęsiok, Rita Bulińska, 
Joachim Pieczka);
- powołania komisji do udzielenia zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Odbiór odpadów se-
gregowanych w workach z terenu Gminy Zbrosławice” 
(przew. Urszula Grabińska, sekretarz Adam Trzęsiok, 
członkowie: Grzegorz Słodczyk, Justyna Osman, Se-
bastian Główka);
-nieodpłatnego przekazania środka trwałe-
go – wodociągu w Przezchlebiu (do ZGKiM  
w Zbrosławicach, wartość całkowita 345 245,69 zł);
- oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej poł. 
w Kamieńcu nr 14/4 km. 6 oraz części działki nr 60/24 
km. 6 obr. Boniowice - KS „Drama Kamieniec”;
- sprawdzenia taryfy i weryfikacji kosztów dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków na terenie Gminy Zbrosławice;
Ponadto wójt:
- rozmawiał z różnymi firmami na temat ewentualnego 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, co w dobie kry-
zysu jest jedyną słuszną drogą. Działalność  ta dotyczy 
poboru kruszywa z hałdy, piasku i montażu elektrowni 
wiatrowych;
- uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez 
pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, podczas 
którego dziękowano za pracę dotychczasowej Pani dy-
rektor, a witano nową;
- podpisał umowę notarialną z ANR w Opolu o prze-
jęciu jednej z dróg w Łubiu do zasobu gminy. Ponadto 
rozmawiał w sprawie podziału nieruchomości grunto-
wej w Szałszy oraz przejęcia niektórych terenów, by 
przyspieszyć ich skomunalizowanie na rzecz gminy;
- ustalił z Komisją Budżetu kierunki działań odnośnie 
kierowania wniosków do Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Ustalono, że gmina opracuje i  przygo-
tuje następujące wnioski w ramach I etapu naboru:
* budowa biblioteko-świetlicy w Zbrosławicach
* budowa kanalizacji w Czekanowie
* remonty boisk sportowych tam, gdzie działają kluby 
sportowe

* rozbudowa placu zabaw w Zbrosławicach
Inne działania o pozyskanie środków na zadania inwe-
stycyjne to:
* budowa boiska o sztucznej nawierzchni, w ramach 
programu „Blisko-boisko” w Czekanowie i w ramach 
programu „Orlik” w Ziemięcicach,
* oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu w ramach 
RPO tj. budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji  
w Kamieńcu;
- wyraził zgodę  na utworzenie dwóch oddziałów przed-
szkolnych – w Kopienicy i Zbrosławicach;
- wziął udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów, 
którego głównym tematem było spotkanie z dyrekto-
rem RIO w Katowicach;
- informuje, że w BIP Urzędu Gminy jest możliwość 
zapoznania się z wnioskami pokontrolnymi z kontroli 
RIO w naszym urzędzie ;
- wziął udział w zebraniach wiejskich w Zbrosławicach 
i Wilkowicach;
- dokonał analizy budżetu i przeznaczył ponad 450.000 
zł na oświatę, z powodu obniżenia przez Minister-
stwo subwencji na ten cel. Powodem jej obniżenia jest 
mniejsza o ok. 100 liczba dzieci, uczących się w na-
szych szkołach;
- nadzorował poczynania związane z prowadzeniem 
„akcji zima”, oraz zagrożenia związane z roztopami;
- spotkał się z dyrektorami szkół i przedszkoli, by omó-
wić prowadzenie oszczędnej gospodarki z powodu ob-
niżenia subwencji oświatowej oraz trudności, związane 
z kryzysem gospodarczym;
- nakazał wszystkim kierownikom referatów i jedno-
stek szczegółowe zaplanowanie wydatków, by gmina 
nie utraciła płynności finansowej, spowodowanej przez 
prawdopodobne zmniejszenie dochodów budżetowych 
w okresie rozszerzającego się kryzysu;
- przyjął rezygnacje z funkcji sołtysów – p. Helmuta 
Kapek z Ziemięcic i p. Andrzeja Kapek z Kamień-
ca oraz wystąpił do Rady Gminy o zwołanie zebrań 
wiejskich, celem przeprowadzenia nowych wyborów  
w tych sołectwach. Terminy zebrań to: 30 marca 2009 r. 
w Kamieńcu (w ZSO im. Jana Pawła II) oraz 17 kwiet-
nia 2009 r. w Ziemięcicach (w świetlicy);
- uczestniczył w ceremonii pogrzebowej dh Jerzego 
Smolika z OSP Szałsza, który swą postawą i działalno-
ścią stał się ikoną strażaków ochotników z terenu całej 
gminy;
- wziął udział w tzw. „Wodzeniu Niedźwiedzia”, jak 
co roku organizowanym przez Rady Sołeckie Łubia  
i Kopienicy. Miłym zaskoczeniem był liczny udział 
młodzieży w korowodzie przebierańców, co świadczy 
o tym, iż młodym zależy na kultywowaniu tradycyj-
nych obrzędów. Brawo!
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STRAŻE POŻEGNAŁY 
SWEGO PREZESA

Luty dla strażaków OSP Szałsza był mie-
siącem smutnym. Do wieczności odszedł 

dh Jerzy Smolik, 
który od 3 kwietnia 1948 r., czyli ponad 

60 lat, był członkiem tej jednostki.
Dh Jerzy Smolik w latach 1981 do 1993  
pełnił funkcję Sekretarza Zarządu OSP 

Szałsza. W tym czasie dał się poznać jako 
oddany członek tej jednostki. Oprócz 

działalności w jednostce był aktywnym 
działaczem Związku Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych RP, najpierw jako Sekretarz 
Zarządu Oddziału Gminnego, później 
jako Wiceprezes, a latach 1996-2001 - 

Prezes Zarządu Gminnego.
Za pracę w jednostce i Związku został 

odznaczony m.in. Złotym Znakiem 
Związku OSP RP oraz Złotą Odznaką 

Honorową Zasłużony dla Województwa 
Śląskiego.

Śp. dh Jerzy będzie przez wiele lat wzo-
rem strażaka nie tylko w OSP Szałsza 

ale w całej gminie. 

KRONIKA POLICYJNA
Kolizje Drogowe:

9 stycznia - Łubie–Jasiona, ul. Pyskowicka - 
kierujący sam. os. m-ki VW Passat zderzył się  
z jeleniem, który przebiegał przez drogę. 
13 stycznia – Zbrosławice, ul. Wolności - kieru-
jący autobusem linii 191 uszkodził sam. os. Ford 
Focus, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. 

Zdarzenia kryminalne:
24 stycznia - o godz. 17:50 w Zbrosławicach, 
przy Placu Karola Miarki, policjanci Posterunku 
Policji w Zbrosławicach zatrzymali mieszkańca 
tej ulicy, który stosując groźby i wyzwiska dopu-
ścił się znieważenia funkcjonariuszy Policji.
30 stycznia - godz. 22:00/6:00, Czekanów,  
ul. Gliwicka - nieznany sprawca dokonał kra-
dzieży z włamaniem do pomieszczeń firmy „Stal-
meks”, zabierając sprzęt komputerowy i elektro-
niczny. Wysokość strat w ustaleniu.
2 lutego - godz. 8:00 - Dyżurny Ośrodka Neuro- 
psychiatrii Dziecięcej w Kamieńcu zawiadomił 
Policję o pobiciu jednego z wychowanków. Po-
stępowanie prowadzi Posterunek Policji w Zbro-
sławicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej 
w Tarnowskich Górach.
3 lutego - w Zbrosławicach, przy ul. Wolności, 
podczas imprezy urodzinowej Jonasz D. dokonał 
uszkodzenia ciała Jakuba N.
4 lutego - w Zbrosławicach, przy ul. Traugutta, 
nieznany sprawca dokonał kradzieży z włama-
niem do niezamieszkałego budynku. Wysokość 
strat w ustaleniu.
10 lutego - godz. 20:50 w Zbrosławicach na  
ul. Traugutta nieznany sprawca dokonał innej czyn-
ności seksualnej wobec mieszkanki Zbrosławic.
11 lutego - godz. 17:15 w Ptakowicach przy  
Pl. Wiejskim policjanci Posterunku Policji  
w Zbrosławicach zatrzymali Tomasza K. który 
pomimo uprzedniego skazania prawomocnym 
wyrokiem Sądu, nadal znęcał się nad rodziną. 
Postępowanie prowadzi Post. Policji w Zbrosła-
wicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej  
w Tarnowskich Górach.
23 lutego - godz. 17:05, Szałsza, ul. Tarnogórska 
- w autobusie linii nr 57 nieznany sprawca doko-
nał kradzieży kieszonkowej na szkodę pasażerki 
autobusu.
28 lutego - godz. 15:00 - policjanci Posterunku 
Policji w Zbrosławicach zatrzymali Bogdana P., 
który pomimo orzeczonego zakazu kierował ro-
werem. Postępowanie z art. 244 kodeksu karnego 
prowadzi Posterunek Policji w Zbrosławicach.

KOMUNIKATY  POLICJI !!!
Z uwagi na zaistniałe zdarzenia Policja ape-
luje do mieszkańców o zwrócenie szczególnej 
uwagi na posiadane przy sobie przedmioty  
i dokumenty, celem niedopuszczenia do kra-
dzieży kieszonkowych.

* * * 
Polski Związek Łowiecki i Sekcja Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji  
w Tarnowskich Górach apelują do kierują-
cych pojazdami mechanicznymi o zachowanie 
ostrożności i zwrócenie szczególnej uwagi na 
migrujące SARNY, JELENIE, DZIKI i inne 
zwierzęta, celem ograniczenia zdarzeń drogo-
wych z udziałem tych zwierząt.

Spotkania Emerytów Gminy Zbrosławice
W okresie ostatnich lat, dzięki przychylności kierownictwa Świetlicy Gminnej, 

mogliśmy się spotykać przy kawie i herbatce. Dzięki doskonałej lokalizacji budynku  
w centrum Zbrosławic oraz prostej możliwości dojazdu do tego miejsca, liczba senio-
rów stale wzrastała. Obecnie comiesięczne spotkania gromadzą od 80 do 100 osób.

Tak wielkie zainteresowanie świadczy o tym, że bardzo potrzebne są kontakty między 
nami Seniorami. Wbrew opinii, że osoby „trzeciego wieku” potrafią tylko „biadolić na 
swój los” – my łamiemy te stereotypy. Jesteśmy ciekawi świata, wyjeżdżamy na wy-
cieczki, a także potrafimy się bawić. Nasze Koło Emerytów jest jedną wielką rodziną. 
Na co dzień potrafimy się dzielić naszymi radościami i troskami. 

Rok 2008 był ostatnim rokiem naszych spotkań w Świetlicy Gminnej w Zbrosławi-
cach. Dzięki przychylności i zrozumieniu naszych potrzeb przez kierownictwo DFK  
i Urząd Gminy, pomimo bardzo dużych trudności lokalowych udało się znaleźć dla nas 
nowe lokum. Od miesiąca maja, w każdą pierwszą środę miesiąca, będziemy dalej kon-
tynuować nasze spotkania w budynku DFK w Zbrosławicach, przy ul. Batorego 4, za co 
jesteśmy bardzo wdzięczni Wójtowi – Panu Pawłowi Kowolikowi. 

Seniorzy Gminy Zbrosławice

TRUDNA DECYZJA 
W związku z prowadzonymi pracami projektowymi remontu drogi powiatowej na 
odcinku Świętoszowice - skrzyżowanie do Szałszy, zostały wszczęte postępowania 
administracyjne na usunięcie 304 szt. drzew rosnących wzdłuż drogi. Trudna i konieczna 
decyzja o usunięciu drzew jest spowodowana zakwalifikowaniem tego odcinka drogi 
powiatowej do kapitalnego remontu jako tzw. drogi z programu „schetynówka”, 
finansowanej z budżetu centralnego. Założenia projektowe i zakres realizacji remontu 
drogi bezwzględnie wymagają usunięcia powyższych drzew.      Bernard Pigulla

Serdeczne podziękowania  
za udział  

w Ostatnim Pożegnaniu  
śp. Jerzego Smolika

Wójtowi Gminy Zbrosławice, 
Prezesowi Zarządu Powiatowego 

OSP, wszystkim  
Pocztom Sztandarowym  

oraz strażakom, przyjaciołom  
i znajomym

składają
Żona, Synowie i Rodzina

W lutym z głębokim 
smutkiem pożegnaliśmy 

naszych przyjaciół  
i długoletnich członków  

OSP w Szałszy
śp. Jerzego Smolika
i śp. Alojzego Kott

Cześć ich pamięci!
Zarząd i członkowie OSP Szałsza 

Policja posterunek w Kamieńcu (32) 393 52 07
st. asp. 
Mariusz Duda kierownik posterunku 696 097 895

st. post. 
Rafał Domagała

patroluje miejscowości: Laryszów, Miedary, 
Ptakowice, Wilkowice, Zbrosławice 602 102 886

st. post. 
Waldemar Skołucki

patroluje miejscowości: Czekanów, Jaśkowice, 
Kopienica, Łubie, Przezchlebie, Szałsza, 

Świętoszowice, Zawada, Ziemięcice
606 916 811

mł. asp. 
Lucjan Szmid

patroluje miejscowości: Boniowice, Jasiona, 
Kamieniec, Karchowice, KsiężyLas, Łubki, 

Wieszowa
606 384 544
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Drugi medal  
za czytanie
16 lutego odbył się VII Finał kampanii spo-

łecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Akcja 
ma na celu zachęcenie rodziców i wychowaw-
ców do codziennego 20 – minutowego czytania 
dzieciom. Czytanie jest bowiem najlepszym spo-
sobem wspólnego spędzania czasu i najlepszą in-
westycją w przyszłość dziecka.

Już po raz drugi medal za najlepiej prowa-
dzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” 
trafił do Gminnego Przedszkola nr 4 w Święto-
szowicach. To zasługa przede wszystkim lidera 
prowadzonej akcji - pani Klaudii Cichorowskiej, 
a także wszystkich pracowników przedszkola, 
rodziców i lektorów, którzy uczestniczyli w orga-
nizowaniu imprez czytelniczych bądź w głośnym 
czytaniu dzieciom. 

Pamiątkowe zdjęcie z I. Koźmińską i E. Olszewską

W uroczystej  gali finałowej, która odbyła się w 
Teatrze Żydowskim w Warszawie uczestniczyła 
pani Klaudia Cichorowska oraz dyrektor przed-
szkola Zuzanna Korgel. Wśród gości honorowych 
imprezy znaleźli się: Katarzyna Hall - minister 
edukacji narodowej, Piotr Żuchowski - sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Marek Michalak - Rzecznik 
Praw Dziecka, Włodzimierz Paszyński - zastępca 
prezydenta m.st. Warszawy oraz liczni przedsta-
wiciele ze świata kultury, polityki i mediów. Na-
grodzeni zostali również: prof. Maciej Wojtyszko 
- reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny, autor 

takich książek dla dzieci jak „Bromba i inni” 
czy „Antycyponek”, aktorzy: Teresa Lipowska, 
Małgorzata Kożuchowska, Jarosław Boberek, 
sponsorzy oraz sprzymierzeńcy 
kampanii. Imprezę uświetniły 
występy „Kabaretu Moralnego 
Niepokoju” i Karoliny Nowa-
kowskiej, a uroczystość współ-
prowadziły: prezes Fundacji 
ABC XXI wieku Irena Koźmiń-
ska oraz członek zarządu funda-
cji, dyrektor programowy Elż-
bieta Olszewska. Gościem spe-
cjalnym gali był prof. Andrzej 
Zoll, który wygłosił wykład na 
temat roli książek w jego życiu. 
Mówił, jak ważne jest czytanie  
i poszukiwanie w lekturach dro-
gowskazów. 

Laureatki - Klaudia Cichorowska 
i Teresa Lipowska

Udział w finałowej gali to dla nas zawsze 
ogromne przeżycie, radość i wzruszenie. Osobi-
ste rozmowy z panią prezes fundacji ABC XXI 
wieku - panią Ireną Koźmiń-
ską, panią dyrektor Elżbietą 
Olszewską, oraz z licznymi 
wolontariuszami kampanii 
czytania dzieciom, zawsze są 
dla nas dużym „zastrzykiem” 
energii do dalszej pracy. Nowe 
pomysły na prowadzenie kam-
panii  rodzą się już w drodze 
powrotnej.

Gala to również okazja, by 
zamienić choć słówko ze zna-
nymi ludźmi ze świata kultury 
i mediów, zebrać pamiątkowe 
autografy i zdjęcia do kroniki 
przedszkolnej, a potem podzie-
lić się wrażeniami z całą spo-

Małgorzata Kożuchowska podpisuje 
dedykację dla przedszkola

łecznością przedszkolną. W bieżącym roku udało 
nam się zakupić kolekcję książek nagrodzonego 
reżysera i pisarza dla dzieci, Macieja Wojtyszko. 
Każda książka została opatrzona własnoręcznym 
podpisem autora i pięknymi ilustracjami bajko-
wych postaci. Cennym podarunkiem jest dla nas 
również książka autorstwa pani Ireny Koźmiń-
skiej oraz Elżbiety Olszewskiej „Z dzieckiem  

w świat wartości”. Jedna z otrzymanych pozycji 
trafi do naszej przedszkolnej biblioteczki, drugą, 
z dedykacją od autorek, przekażemy panu wój-

towi Pawłowi Kowolikowi, 
w ramach podziękowania 
za udział władz samorzą-
dowych, radnych oraz pra-
cowników urzędu gminy 
w akcji głośnego czytania 
dzieciom. Mamy nadzieję, 
że lektura tej książki spra-
wi, że akcja będzie zataczać 
coraz szersze kręgi.

Jesteśmy głęboko prze-
konane, że czytanie dzie-
ciom, w dobie telewizji oraz 
wszechobecnych kompute-
rów, jest dla nich nieoce-
nionym dobrodziejstwem. 

Zauważamy, że nasi przedszkolacy po trzech 
latach systematycznego czytania potrafią lepiej 
słuchać, skupić się na tekście czytanym i rozu-

mieć sens przekazywanych 
im bajek. Wzrasta również 
świadomość rodziców na 
temat wartości codzienne-
go czytania. Bardzo chętnie 
wypożyczają od nas lektu-
ry, biorą udział, wspólnie 
z dziećmi, w konkursach 
czytelniczych, angażują się 
w prace na rzecz kampanii 
poprzez aktywny udział  
w imprezach, teatrzykach, 
zbiórkach książek, a co 
najważniejsze - czytają 
dzieciom.
Dzieląc się naszym suk-
cesem, w imieniu swo-

im oraz pani Klaudii Cichorowskiej, pragnę 
serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
bardzo aktywnie wspierali nas w dotychcza-
sowych działaniach na rzecz kampanii. Mamy 
nadzieję, że wszyscy państwo czujecie się 
współautorami tej nagrody.

Dyrektor Przedszkola 
- Zuzanna Korgel

 M A M Y  W I N N E G O  !  ciąg dalszy ze str. 1

Łubianie, jak co roku, z niecierpliwością oczekiwali i chętnie go-
ścili Niedźwiedzia. Szczególnie Panie nie mogły się go doczekać, 
gdyż taniec z „Misiem”, wg wierzeń, przynosi szczęście.

Drugi korowód z Niedźwiedziem przybył ze strony Kopienicy. 
Wszyscy przebierańcy oraz mieszkańcy obu sołectw zebrali się 
wieczorem na wspólnej zabawie ostatkowej. Rozegrano konkurs na 
najlepsze przebranie i - co najważniejsze – osądzono Niedźwiedzie. 
Odpowiedziały one za wszelkie zeszłoroczne nieszczęścia, a zarzu-
tów było wiele: od światowego kryzysu zaczynając, poprzez dziury 
w drogach, słabo niosące kury, nieodśnieżone drogi, na srogiej zi-
mie kończąc. Wyrok był srogi - Misie, tradycyjnie, przypłaciły to 
wszystko życiem.

Huczna zabawa, przy dźwiękach muzyki zespołu Exel Duo, trwała 
do rana. Do zobaczenia za rok!         Katarzyna Skandy

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU  W CZEKANOWIE
Internet zrewolucjonizował wiele dziedzin ludzkiego życia. Jako narzędzie pracy  

i rozrywki stał się niezbędny w większości firm, instytucji, organizacji i w coraz więk-
szej liczbie gospodarstw domowych. Ułatwia wszechstronną komunikację i kontakty,  
niwelując ograniczenia przestrzenne i zapewniając porozumiewanie się w czasie rze-
czywistym. Jednak z używaniem Internetu wiążą się potencjalne niebezpieczeństwa, 
zagrażające w szczególny sposób najmłodszym jego użytkownikom. „Nigdy nie wia-
domo, kto jest po drugiej stronie”- to hasło jest kluczem do większości problemów  
i zagrożeń występujących w Sieci. Po drugiej stronie może być pedofil, szukający na 
czatach potencjalnych ofiar, oszust wykorzystujący zaufanie podczas aukcji interneto-
wych czy haker włamujący się na nasze konto bankowe.Sam w sobie Internet nie jest 
ani zły ani dobry - trzeba z niego tylko umiejętnie i z rozwagą korzystać.

W dniu 12 lutego, jak co roku obcho-
dziliśmy w naszej szkole DZIEŃ BEZ-
PIECZNEGO INTERNETU, który przy-
gotowały nauczycielki informatyki mgr 
Beata Kaczmarczyk i mgr inż. Joanna Lipa. 
Uczennica klasy VI - Agnieszka Jarosz 
- przygotowała prezentację multimedial-
ną o bezpiecznym korzystaniu z zasobów 
Internetu. Odbył się również II Szkolny 
Konkurs Informatyczny, w którym udział 
wzięli laureaci konkursów klasowych. 
Na korytarzu została przygotowana gazet-
ka, promująca bezpieczne strony WWW. Zwycięzcy Szkolnego Konkursu Informa-
tycznego to: Kevin Kopala (kl. III), Agnieszka Jarosz (kl. IV), Ewelina Razmus  
(kl. V), Elżbieta Wlochowicz (kl. VI).

Ponadto należy odnotować ogromny sukces naszej uczennicy Agnieszki Jarosz  
z klasy VI, która zakwalifikowała się do III etapu konkursu interdyscyplinarnego i jako 
jedyna będzie reprezentować naszą gminę i szkołę na szczeblu wojewódzkim. 

 mgr inż. Joanna Lipa
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B I B L I O T E C Z N Y K O N K U R S
Gminna Biblioteka w Ziemięcicach już od 6 lat jest organizatorem 

konkursu czytelniczego na najwięcej przeczytanych książek w ciągu roku 
szkolnego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. 
Polega nie tylko na  ilości wypożyczonych, ale przede wszystkim przeczy-

Tradycją Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach stało się or-
ganizowanie co roku, w okresie karnawału, Balu Przebierańców dla dzieci. 
Mimo śnieżnej aury dotarły do nas dzieci nie tylko ze Zbrosławic, ale również 
z Kamieńca, Wieszowy, Miedar, Laryszowa, Ptakowic i Karchowic. W balu 
wzięły również udział dzieci z pobliskiego Świerklańca. Około godziny 16.00 
na sali Świetlicy w Zbrosławicach zaczęły się pojawiać przeróżne postacie  
z bajek: wróżki, księżniczki, rycerze, żółwie, pszczółki, piraci, Indianie i inni. 

HARRY POTTER BEZ TAJEMNIC
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 27 lutego w Bibliotece w Wieszo-

wie, odbył się konkurs z wiedzy o Harrym Potterze, organizowany przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną i Zespół Szkół w Wieszowie. 

Zabawa miała rozpocząć się o godzinie 15, ale do biblioteki uczestnicy 
zaczęli się schodzić o wiele wcześniej. Trudno było nie zauważyć panują-
cej mrocznej atmosfery, stworzonej dzięki wspaniałej dekoracji, w której 
przygotowaniu pomagali młodsi czytelnicy biblioteki.

Gdy minęła godzina 15, rozpoczął się test, który o dziwo szybko został 
napisany. Podczas gdy Jury sprawdzało prace, dzieci czekające w napięciu 
na wyniki, częstowały się słodkościami, przygotowanymi przez organiza-
torów. Mimo znacznego, zdaniem organizatorów, stopnia trudności  przy-
gotowanego testu (20 pytań ze wszystkich 7 tomów), uczestnicy wykazali 
się niezwykłą wiedzą. 

B I B L I O T E K I   Z A P R A S Z A J A  ! 
‘

B A L  P R Z E B I E R A Ń C Ó W
Prawie czterdziestka dzieci, w wieku od 3 do 12 lat, bawiła się świetnie w takt 
skocznej muzyki. Nie można zapomnieć też o rodzicach, którzy towarzyszyli 
najmłodszym uczestnikom balu. Jak co roku nieodzownym elementem zaba-
wy był wybór „Króla i Królowej Balu” Trzyosobowe Jury miało bardzo trud-
ne zadanie do wykonania, gdyż wszystkie postacie bajkowe były prześliczne. 
Po długich dyskusjach Królem balu został Kamil O. – przebrany za żółwia, 
natomiast Królową została Nicola K. - przebrana za wróżkę, wyróżniona zo-
stała również „Królowa pajączków” - Emilka O. i „Pszczółka” - Nadia Sz.

Zabawom i konkursom nie było końca. Biblioteka zapewniła zwycięzcom 
konkursów atrakcyjne nagrody, a pozostałym uczestnikom nagrody pociesze-
nia. Organizatorzy pomyśleli też o poczęstunku dla dzieci. Mimo iż stoły za-

stawione były słodkościami, mało kto siedział przy nich dłuższy czas. Bal 
zakończył się po 3 godzinach, a dzieci bardzo niechętnie i z ogromnym 
żalem rozeszły się do domów. Przed wyjściem jednak obiecały paniom 
bibliotekarkom, że w przyszłym roku tak samo licznie przybędą na bal 
karnawałowy.                 Pracownicy Biblioteki

tanych pozycji. Jest on dobrą formą za-
chęcającą dzieci do korzystania z biblio-
tecznego księgozbioru, jak też do kształ-
towania zainteresowań czytelniczych. 
Jego rozstrzygnięcie ma miejsce zawsze  
w okresie ferii zimowych. W tym roku 
szkolnym wśród szczęśliwych laureatów 
znaleźli się: Katarzyna Wrona – I miej-
sce (kl. VI SP w Ziemięcicach), Sandra 
Krzywania – II miejsce (kl. III SP w Zie-
mięcicach), Martyna Matysiak –III miej-
sce (kl. III SP w Ziemięcicach).

Laureatki zostały nagrodzone (fun-
datorzy: Gminna Biblioteka Publiczna  
w Zbrosławicach oraz Filia w Ziemięcicach) 
dyplomami i słodyczami, zaś Katarzyna 

Wrona otrzymała główną nagrodę w postaci książki. Całość konkursu dopełnił 
słodki poczęstunek oraz wspólne dzielenie się pasjami czytelniczymi. 

Mam nadzieję, że dzieci nadal z dużym zaangażowaniem będą wypożycza-
ły i czytały książki, inwestując w ten sposób w rozwój swojej osobowości.

W tym miejscu informuję, że konkurs organizowany jest co roku, dlatego 
gorąco zapraszam do aktywnego korzystania z bibliotecznego księgozbioru.

Dorota Cichorowska

Najlepszymi znawca-
mi magicznego świata  
Harry’ego Pottera oka-
zali się: I miejsce - Sara 
Janiszewska, II - Eweli-
na Dworczyk, III - Kinga 
Woźnicka, wyróżniona zo-
stała Daria Kołacha.

Chciałam bardzo ser-
decznie podziękować Pani 
Betinie Hem za pomoc 
przy organizacji, oraz go-
ściom: Pani Dyrektor GBP w Zbrosławicach Anicie Nalepie i radnemu 
- Panu Grzegorzowi Kłaczkowi - za przybycie na konkurs i ufundowanie 
nagród.                        M. Ogrodnik

ZABAWA WALENTYNKOWA 
– SERDUSZKOWE SZALEŃSTWO
zasili konto Rady Rodziców i zostanie przeznaczony na dofinansowanie 
wymiany urządzeń ogrodowych w Przedszkolu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli i bawili się z nami. Serdecz-
ne podziękowania składamy wszystkim Rodzicom, którzy aktywnie 
brali udział w zorganizowaniu zabawy. Wyrazy wdzięczności składamy 
sponsorom zabawy walentynkowej, a tym samym naszego Przedszkola:  

p. Wiesławowi Olszewskiemu, p. Mariu-
szowi Poloczek, p. Krystynie Trzęsiok,  
p. Romanowi Kowolik, p. Henrykowi Stasz-
czyszyn, p. Elżbiecie i Romanowi Cichoń, 
Zuzannie i Marcinowi Kusz, p. Annie Po-
łońskiej, p. Markowi Minkus, p. Klaudii  
Sobczyk–Królik, p. Anecie i Andrzejowi  
Kapek, Radiu „Plus”, Urzędowi Gminy  
Zbrosławice, Bankowi Spółdzielczemu  
w Gliwicach, Ogrodnictwu p. Andrzejewskiej 
i p. Kazimierowicz, GS „Samopomoc Chłop-
ska” w Zbrosławicach. Dziękujemy!

Brygida Jagla - dyrektor przedszkola

”Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby drugiego człowieka. 
Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń”

Walentynki to wspaniała okazja do wspólnej zabawy, czułych słówek i cie-
płych wyznań. 14 lutego w ZSO w Kamieńcu odbyła się z tej okazji impreza, 
zorganizowana przez Radę Rodziców Przedszkola w Kamieńcu. Hol szko-
ły został pięknie ozdobiony walentynkowymi serduszkami i balonami, stoły 
udekorowane ozdobami w czerwonym kolorze. Podczas zabawy można było 
zakupić losy „Loterii walentynkowej”. Każdy los krył niespodziankę i można 
było wylosować m. in. wieżę hi-fi, odtwarzacze DVD, kosmetyki firmy Avon, 
kosmetyki samochodowe, karnet wstępu do Galerii Fitness, książki, kalen-
darze i wiele, wiele innych. Loterię walentynkową i stosowny wystrój holu 
przygotowali Rodzice, którzy pozyskali również 
sponsorów głównych nagród oraz wsparcie fi-
nansowe całego przedsięwzięcia. Atrakcją zaba-
wy był „taniec walentynkowy”, w czasie które-
go można było zakupić swojej partnerce piękną 
czerwoną różę. Dzięki zaangażowaniu Rodzi-
ców, którzy pomogli w zorganizowaniu zabawy 
i upiekli przepyszne ciasta, wszyscy uczestnicy 
dobrze się bawili. Zadowolenie gości oraz wiele 
ciepłych słów, jakie usłyszeliśmy już po zabawie 
świadczą o tym, że warto podejmować tego typu 
przedsięwzięcia.

Wzorem poprzednich lat dochód z zabawy 
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Nie bądź obojętny wobec przemocy!  
Dobro dziecka zależy także od Ciebie! 
Jeśli:

wciąż słyszysz płacz dziecka za ścianą;• 
widzisz dziecko, które często jest posi-• 
niaczone;
znasz dziecko, które jest zaniedbane • 
lub zamknięte w sobie;
jesteś świadkiem poniżania dziecka • 
przez dorosłych;

ZAREAGUJ !
Poniżej znajdą Państwo informacje o objawach 
przemocy wobec dzieci i działaniach, jakie moż-
na podjąć, będąc jej świadkiem.

Czym jest przemoc wobec dzieci?
Przemoc wobec dzieci to stosowanie kar ciele-
snych, zadawanie cierpień psychicznych i inne 
formy poniżania dziecka. Sprawcami przemocy 
wobec dzieci często są bliskie mu osoby, także ro-
dzice. Przemoc wobec dzieci nie jest powiązana 
ze statusem społecznym, czy materialnym rodzi-
ny, może zdarzyć się w każdym środowisku.

Jak rozpoznać objawy przemocy?
Umiejętność rozpoznawania symptomów prze-
mocy wobec dzieci jest konieczna, by móc 
ochronić dzieci przed krzywdzeniem i zaniedby-
waniem. Występowanie pojedynczego objawu 
nie jest dowodem na to, że dziecko doświadcza 
krzywdzenia. Jeśli jednak symptom powtarza 
się, bądź kilka objawów występuje jednocześnie, 
możliwe jest, że mamy do czynienia z przemocą 
wobec dzieci. Podejrzenie, że dziecko doświad-
cza przemocy jest szczególnie uzasadnione, gdy 
z objawami u dziecka współwystępują określone 
zachowania rodziców lub opiekunów.

PRZEMOC FIZYCZNA to celowe uszkodze-
nie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodze-
nia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą 
być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, 
obrażenia wewnętrzne.

Na co zwrócić uwagę?
Dziecko:

ma widoczne obrażenia ciała (poparzenia, • 
ugryzienia, siniaki, złamania kości), których 
pochodzenie trudno jest wyjaśnić;
boi się rodzica lub opiekuna;• 
wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba • 
dorosła;
podawane przez nie wyjaśnienia dotyczące • 
ran i siniaków wydają się nieprawdopodobne

Rodzic lub opiekun:
podaje sprzeczne lub nieprzekonujące wyja-• 
śnienia obrażeń dziecka, bądź w ogóle odma-
wia wyjaśnień;
mówi o dziecku w negatywny sposób, na • 
przykład używając określeń takich jak „idio-
ta”, „głupi”, „gówniarz”;
poddaje dziecko surowej fizycznej dyscyplinie;• 
nadużywa alkoholu lub narkotyków.• 

ZANIEDBYWANIE to nie zaspokajanie pod-
stawowych potrzeb materialnych i emocjo-
nalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna; 
nie zapewnianie mu odpowiedniego jedzenia, 
ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpie-
czeństwa.

Na co zwrócić uwagę?
Dziecko:

często jest nieobecne w szkole lub przed-• 
szkolu;
kradnie jedzenie bądź pieniądze kolegom, • 
żebrze;
nie otrzymuje potrzebnej mu opieki medycz-• 

nej, szczepień, okularów;
jest często brudne, nieprzyjemnie pachnie;• 
często jest ubrane nieodpowiednio do pogody;• 
nadużywa alkoholu lub narkotyków;• 
popełnia czyny niezgodnie z prawem, takie • 
jak akty wandalizmu czy kradzieże.

Rodzic lub opiekun:
nie interesuje się losem dziecka;• 
jest apatyczny lub pogrążony w depresji;• 
nadużywa alkoholu lub narkotyków• 

PRZEMOC EMOCJONALNA to powtarza-
jące się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie 
dziecka, brak odpowiedniego wsparcia, uwa-
gi i miłości. Wymagania i oczekiwania wobec 
dziecka, którym nie jest ono w stanie sprostać.

Na co zwrócić uwagę?
Dziecko:

zachowuje się w sposób nieadekwatny do • 
wieku (w sposób zbyt dorosły bądź zbyt in-
fantylny);
wykazuje zaburzenia jedzenia (niedojada, • 
nadmiernie się objada, wymiotuje);
jest opóźnione w rozwoju fizycznym bądź • 
emocjonalnym;
moczy się bądź zanieczyszcza kałem;• 
samookalecza się;• 
ma problemy ze snem, nocne koszmary, boi • 
się chodzić spać.

Rodzic lub opiekun:
ciągle obwinia, poniża i strofuje dziecko;• 
nie interesuje się problemami dziecka;• 
faworyzuje jedno z rodzeństwa;• 
w oczekiwaniach i wymaganiach wobec dziec-• 
ka nie bierze pod uwagę jego możliwości;
nadużywa alkoholu lub narkotyków.• 

PRZEMOC SEKSUALNA to angażowanie 
dziecka w aktywność seksualną przez osobę do-
rosłą. Wykorzystywanie seksualne dzieci odno-
si się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. 
dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) 
oraz do zachowań bez kontaktu fizycznego 
(np. pokazywanie dziecku materiałów porno-
graficznych, podglądanie, ekshibicjonizm). 
Przemoc ta może być jednorazowym incyden-
tem lub powtarzać się przez dłuższy czas.
Na co zwrócić uwagę?
Dziecko:

przejawia dziwne bądź niezwykłe dla swoje-• 
go wieku zachowania seksualne (np. jest nad-
miernie rozbudzone, dużo mówi o seksie);
jest wycofane, depresyjne, infantylnie się za-• 
chowuje, ma trudności w relacjach z rówie-
śnikami;
odmawia przebierania się w towarzystwie in-• 
nych (np. przed zajęciami sportowymi);
nadużywa alkoholu lub narkotyków;• 
pogorszyło się w nauce;• 
ma trudności z chodzeniem lub siadaniem; • 

doświadcza bólu intymnych części ciała;
jest w ciąży lub jest chore wenerycznie;• 
ucieka z domu;• 
chwali się nagłym przypływem gotówki lub • 
prezentów.

Rodzic lub opiekun:
przekracza dopuszczalne granice w kontak-• 
cie fizycznym z dzieckiem (np. podczas za-
bawy);
nadużywa alkoholu lub narkotyków;• 
nie utrzymuje relacji z osobami spoza rodziny;• 
przejawia nadopiekuńczość w stosunku do • 
dziecka, ogranicza jego kontakty z rówieśni-
kami;

Wymienione zachowania rodzica lub opiekuna 
wzbudzają podejrzenia wykorzystania seksualne-
go, jeśli pojawiają się razem z symptomami wy-
stępującymi u dziecka.

* * * 
Wszystkie rodzaje krzywdzenia mogą być nisz-
czące dla dziecka. Zdarza się, że emocjonalne 
konsekwencje przemocy są dla dziecka trudniej-
sze i bardziej bolesne niż fizyczne.
JEŚLI PODEJRZEWASZ, ŻE DZIECKU 
DZIEJE SIĘ KRZYWDA…
Czasem trudno zdecydować się, co zrobić. Mo-
żesz nie mieć pewności, czy dziecko jest ofiarą 
krzywdzenia. Niepokojący wygląd i zachowanie 
dziecka mogą przecież nie mieć związku z krzyw-
dzeniem - dzieci są posiniaczone, bo często się 
przewracają, małe dzieci często płaczą. Czasami 
po prostu nie chcesz wchodzić w konflikt z sąsia-
dami lub uważasz, że swoją interwencją dodatko-
wo pogorszysz sytuację dziecka. Martwisz się, że 
w skutek Twoich działań rodzina rozpadnie się,  
a dziecko trafi do domu dziecka… W takiej sytu-
acji wiele osób dochodzi do wniosku, że najlepiej 
będzie nie wtrącać się.
Pamiętaj, jednak że być może jesteś jedyną 
osobą, która zauważyła, że dziecko potrzebuje 
pomocy!

Jeśli nie jesteś pewna/y, czy Twoje podejrzenia są 
słuszne, możesz zwrócić się do instytucji, które 
mają obowiązek sprawdzić, co dzieje się w domu 
dziecka i jeśli jest taka potrzeba udzielić pomocy 
dziecku i rodzicom. Ale żeby instytucje te mogły 
zacząć działać, muszą otrzymać informację, że 
dane dziecko lub rodzina potrzebuje wsparcia.
Dlatego Twoja reakcja jest bardzo ważna!
Co możesz zrobić aby pomóc dzieciom do-
świadczającym przemocy?

Naucz się zwracać uwagę na objawy przemo-• 
cy wobec dzieci.
Jeśli masz wątpliwości, porozmawiaj z kimś • 
na temat sytuacji, która budzi Twoje podej-
rzenia.
Powiadom o swoich podejrzeniach przed-• 
szkole lub szkołę, do której uczęszcza dziec-
ko – powiedz pedagogowi o swoich podej-
rzeniach dotyczących sytuacji dziecka.
Możesz powiadomić ośrodek pomocy spo-• 
łecznej.
Możesz także wysłać do sądu rodzinnego – • 
nawet anonimowe - pismo z opisem sytuacji. 
Ważne jest, aby podać w nim dane krzyw-
dzonego dziecka i rodziny, tak aby sąd mógł 
podjąć interwencję.
Możesz powiadomić policję lub prokuraturę.• 

Zadzwoń na infolinię 0 801 109 801
Poinformuj dzieci o numerze bezpłat-
nego Telefonu Zaufania dla Dzieci  
i Młodzieży 116 111    /info: fdn.pl/
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W okresie wiosennym bardzo często zdarzają się przypadki wypa-
lania traw. Urząd Gminy Zbrosławice przypomina, że są to działania 
niezgodne z prawem, szkodliwe dla środowiska naturalnego i jakości 
gleb. Stanowią również zagrożenie dla życia i mienia ludzkiego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., „O ochronie przyrody”, 
rozdz. 9, art. 124 „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, 
rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk  
i szuwarów”. Osoby łamiące ten przepis mogą zostać ukarane mandatem 
lub odpowiadać przed sądem grodzkim. Rolnicy, złapani na wypalaniu 
traw, mogą stracić unijne dopłaty bezpośrednie, ponieważ warunkiem ich 
otrzymania jest utrzymywanie tzw. dobrej kultury rolnej upraw.

Jednorazowe wypalenie trawy może pogorszyć jakość plonów  

W Y PA L A N I E  T R AW
 -  N I E L E G A L N E !

DBAMY O PTAKI I ZWIERZĘTA
Śnieżna i mroźna zima to trudny okres nie tylko dla ludzi, ale także dla 

ptaków i zwierząt, żyjących na wolności.
Rozwijanie zainteresowań otaczającym nas światem i wyrabia-

nie opiekuńczego stosunku do przyrody kształtowane powinno być 
u dzieci od najmłodszych lat. Dlatego w Gminnym Przedszkolu Nr 4  
w Świętoszowicach przedszkolacy, obok przekazywanych im treści przyrodni-
czych i z zakresu ekologii, co roku biorą udział w akcji „Dokarmiamy ptaki 
i zwierzęta”, gromadząc, z pomocą rodziców, pokarm dla zwierząt leśnych. 
Zebrane pożywienie odbiera leśniczy z Szałszy - pan Stanisław Frasek – pra-
cownik Nadleśnictwa w Brynku.

Spotkanie leśniczego z dziećmi, które odbyło się 24 lutego, upłynęło  
w miłej atmosferze i było dla naszych młodych miłośników przyrody bar-
dzo pouczające. Zaproszony gość w ciekawy i obrazowy sposób opowiadał 
o swojej pracy oraz gatunkach zwierząt i ptaków, występujących w pobli-

skim lesie. Wyczerpująco odpowiadał też na liczne pytania dzieci. Pan Frasek czynnie włączył się do prowadzonej w naszej placów-
ce ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Nasi milusińscy z uwagą słuchali czytanych przez niego opowiadań i bajek  
o zwierzętach.

Składam serdeczne podziękowania panu Fraskowi za wspieranie nas w czytaniu, a rodzicom przedszkolaków za pomoc w organi-
zacji akcji na rzecz zwierząt.                                        Szarlota Miśkiewicz

o 5-8 %. Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a wraz z nią mikroorganizmy 
(bakterie, grzyby), warunkujące życie roślin. Odkrywa się też powierzchnia 
gleby, co może powodować erozję. Wypalanie traw nie jest również skuteczne  
w walce z chwastami, gdyż to one pierwsze odradzają się na zniszczonym obsza-
rze, mając mniejsze wymagania glebowe i symbiotyczne. Jest to również mar-
notrawstwo wartościowej paszy. Wśród spalonych roślin jest wiele gatunków 
leczniczych i miododajnych. Pożary uniemożliwiają powstawanie samosiewów 
drzew i krzewów, zniszczeniu ulegają samosiewy już istniejące – głównie brzóz, 
wierzb i topól oraz sosny. W ogniu niszczone są gniazda ptaków, wraz z jajami  
i pisklętami. W płomieniach ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych (żaby, 
ropuchy, jaszczurki, krety, ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, ba-
dylarki i inne drobne gryzonie) oraz bezkręgowce, takie jak dżdżownice (które 
mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady. 
Płomienie niszczą także miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, 
kuropatw, zajęcy, saren. Pożar wypalanych traw bardzo często rozprzestrzenia się 
na budynki mieszkalne i gospodarcze. Stanowi wtedy duże zagrożenie dla ludzi (szczególnie dzieci) oraz zwierząt hodowlanych. Zdarzają 
się przypadki śmierci w płomieniach ludzi wypalających trawy. Częstym skutkiem wypalania traw są również pożary lasów. 

oprac. Mariola Czaja

Składam serdeczne podziękowania panu Krzysztofowi Kowolikowi – sołtysowi 
Świętoszowic, za zorganizowanie transportu żywności w ramach Unijnego Programu 

Żywnościowego PEAD. Dziękuję również przewoźnikom, panom: 
Joachimowi Glasder ze Świętoszowic i Andrzejowi Bobel z Czekanowa. 

Prezes Zbrosławickiego Stowarzyszenia Świetlic Socjoterapeutycznych - Jan Wysocki

W marcu 75 rocznicę urodzin obchodzą 
Panie
Maria Świerzy ze Zbrosławic
i Magdalena Janke z Ptakowic.

Szanownym Jubilatkom
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 

pomyślności, szczęścia, zdrowia, 
błogosławieństwa Bożego

oraz długich lat życia
składają koleżanki i koledzy

Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

W związku z rozwiązaniem Stowarzyszenia „Czysta Drama” 
prosimy mieszkańców sołectw: Zbrosławice, Wilkowice, Ptakowice i Laryszów 

o kontakt z prezesem stowarzyszenia – Edwardem Michalikiem 
(tel. (32) 233 73 49 lub 604 441 127) 

lub z sołtysem Zbrosławic Piotrem Jankowskim (tel. (32) 233 77 54), w sprawie 
zwrotu wpłaconych środków pieniężnych na rzecz budowy kanalizacji wsi.

Prezes Stow. Edward Michalik
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OGŁOSZENIE
Zarząd Klubu Sportowego 

                        Drama Kamieniec
ogłasza nabór 

do sekcji piłki nożnej 
klasy B.

Zainteresowanych
prosimy o kontakt

pod nr 606-824-270
lub 728-319-327 

Zarząd KS Drama Kamieniec

WYDARZENIA 
SPORTOWE

Szczegółowe regulaminy poszczególnych zawodów będą dostępne na stronie http://www.zbroslawice.pl/ w dziale „sport” oraz u organi-
zatorów (032 233 77 90 - insp. Monika Kamińska lub 604 465 471 - Wiesław Olszewski), w miesiącu poprzedzającym rozgrywki.
Podsumowanie jak i nagrodzenie zwycięskich drużyn odbędzie się 5 grudnia 2009 r. w sali sportowej Zespołu Szkół w Wieszowie.  
Liczymy na zainteresowanie oraz aktywny udział w rozgrywkach!

PUNKTACJA 2009
Sołectwo Skat Piłka Szachy Suma

1 Laryszów 29 33 19 81
2 Miedary 19 29 31 79
3 Przezchlebie 21 31 25 77
3 Ziemięcice 15 35 27 77
4 Zbrosławice 31 19 21 71
5 Ptakowice 17 37 11 65
5 Czekanów 27 25 13 65
5 Szałsza 25 11 29 65
6 Wieszowa 7 27 23 57
7 Świętoszowice 23 21 9 53
8 Kopienica 13 17 15 45
9 Kamieniec 11 15 17 43
10 Jasiona+Księży Las 9 13 7 29
11 Łubie 0 23 0 23
12 Wilkowice 0 9 0 9
13 Karchowice 0 7 0 7

Boniowice+Łubki 0 0 0 0
Zawada 0 0 0 0
Jaśkowice 0 0 0 0

Z Ł O T O  D L A  Z B R O S Ł AW I C  !
W dniach 13-15 marca, na terenie Ośrodka Jeździeckiego  

w Zbrosławicach rozegrane zostały Halowe Ogólnopolskie Za-
wody Konne w Ujeżdżeniu, Halowy Puchar Polski Południo-
wej w Ujeżdżeniu oraz Halowe Regionalne Zawody Konne  
w Ujeżdżeniu. Wzięło w nich udział 32 zawodników, na 42 ko-
niach z całej Polski. 

Konkursy Halowego Pucharu Polski Południowej rozgrywano 
w 3  kategoriach wiekowych tj. seniorzy, juniorzy młodsi oraz 
dzieci. 

W Halowym Pucharze Polski Południowej złoty medal i puchar 
wywalczyła 11 letnia mieszkanka Zbrosławic, reprezentująca bar-
wy LZJ DRAMA Zbrosławice - Patrycja Jachowicz - uczennica 
klasy IV Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach. 
GRATULUJEMY!

SZACHOWE  EMOCJE
Do ostatniego pojedynku toczyła się walka o I miejsce w turnieju szachowym  

w ramach Wieloboju Sołectw. Ostatecznie, niezwyciężona od kilku lat w szachach 
drużyna Miedar (w składzie: Klaudia Kandzia, Daria Krok, Rafał Niedbała, To-
masz Niedbała), pokonała Szałszę (Agnieszka Blachecka, Danuta Frasek, Beata 
Frasek, Mirosław Mikulski, Rafał Zachorowski) wynikiem 3:1. Szałszy zabrakło 
do szczęścia jednego, małego punktu.

Trzecie miejsce przypadło gospodarzom – ekipie Ziemięcic, którą reprezento-
wali: Aleksandra Poloczek, Elżbieta Boczar, Franciszek Boczar, Remigiusz Kacz-
marczyk. Kolejne miejsca zajęły drużyny: 4. Przezchlebie, 5. Wieszowa, 6. Zbro-
sławice, 7. Laryszów, 8. Kamieniec, 9. Kopienica, 10. Czekanów, 11. Ptakowice, 
12. Świętoszowice, 13. Jasio-
na+Księży Las.

Specjalne podziękowania 
należą się Radzie Sołeckiej 
Ziemięcic za przygotowanie 
zawodów i posiłku.

Następna edycja – pływa-
nie (18-go kwietnia) prawdo-
podobnie uporządkuje łączną 
klasyfikację. Różnice są nie-
wielkie, a kilka sołectw zajmu-
je miejsca ex aequo.

Wiesław Olszewski

Turniej niespodzianek 
Tak można nazwać piłkarskie zawody w ramach Wieloboju Sołectw, rozgrywane tra-

dycyjnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach. Gospodarze, którzy cztery lata 
z rzędu wygrywali turniej, tym razem nawet nie zakwalifikowali się do finałowej grupy. 
Sprawili największą niespodziankę. Drugą była absencja w tej grupie drużyny z Wieszo-

wy. Po raz pierwszy wdarły się do niej Ziemięcice - od razu na dru-
gie miejsce. Wreszcie pierwsze zwycięstwo Ptakowic i to nie tylko  
w turnieju piłkarskim, ale w całej edycji wieloboju. 

Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Rafał Garbacz, Łu-
kasz Karch, Michał Kaszuba, Adam Kolanek, Tomasz Krawczyk,  
Wojciech Kretek, Michał Pawłowski i Dawid Szulc. 

Po raz pierwszy sołtysi i opiekunowie zgłosili drużyny zgodnie  
z regulaminem. Udało się więc wcześniej rozwiązać sprawy organizacyj-
ne, jak losowanie i podział na grupy. Zawody rozpoczęły się dzięki temu 
punktualnie, a zawodnicy poszczególnych grup przyjeżdżali na rozgryw-
ki o określonych godzinach i nie musieli spędzać wielu godzin na sali, 
w oczekiwaniu na swój mecz (turniej zwykle kończy się ok. 17.00). Oby 
już tak było zawsze! Czy tak będzie, zobaczymy przy okazji następnego 
turnieju.  

Serdecznie dziękujemy firmie GACMET za ufundowanie posiłku 
oraz pracownicom szkoły za jego przygotowanie.  

Wiesław Olszewski
Zwycięska drużyna z Ptakowic

drużyna z Miedar


