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ZAGRANICZNYCH GOŚCI 
W dniach 5-6 września 2009 r.  

w Księżym Lesie odbędą się Do-
żynki Gminne. W związku z tymi 
wydarzeniami, jak co roku, zaprosi-
liśmy do Zbrosławic naszych przy-
jaciół z gmin partnerskich: Bracken- 
heim z Niemiec, Charnay–lès–Mâcon 
z Francji, Tarnalelesz z Węgier  
i Castagnole delle Lanze z Włoch. 

Zwracamy się do wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, którzy 
zechcieliby gościć u siebie Niem-
ców, Francuzów, Węgrów lub Wło-
chów i zapewnić im na czas poby-
tu (4-7 września) zakwaterowanie  
i wyżywienie, o zgłaszanie się do p.  
Joanny Starzec - osobiście w Urzędzie 
Gminy (pokój nr 6) lub telefonicznie 
(32) 233–70–40 i (32) 233-77-88 
          Referat Organizacyjny

O S P  Z B R O S Ł A W I C E  M A  1 0 0  L A T
„Sto lat straż nam już służyła
więc na święto zasłużyła”...

Tak należałoby powiedzieć  
o istnieniu OSP  w Zbrosła- 
wicach. Minęło latek sto i trze-
ba było to jakoś uczcić, zatem  
w ostatnią sobotę i niedzielę ma- 
ja, strażacy z pomocą wielu życz-
liwych ludzi zorganizowali ob-
chody stulecia OSP. Patronat ho-
norowy nad uroczystością objął 
Prezes Zarządu Głównego ZOSP 
RP Waldemar Pawlak. Pogoda 
była, cóż - nieciekawa: pochmur-
no, deszczowo no i zimno ale to nie przeszkodziło strażakom, przywykłym do różnych warunków podczas akcji,  
w uczestnictwie i wyśmienitej zabawie.                              czyt. str. 4

1 5 0  L A T  O S P  B R A C K E N H E I M
Tegoroczny wyjazd do niemieckiej gminy partnerskiej 

związany był z obchodami 150 rocznicy istnienia Ochotni-
czej Straży Pożarnej Brackenheim.

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości nastąpiło 26 czerwca. Nie-
mieccy strażacy, jako organizatorzy festynu, przygotowali dla 
przybyłych gości szereg atrakcji, m. in. pokazy z użyciem stare-
go sprzętu gaśniczego oraz antycznych pojazdów pożarniczych, 
wycieczkę do muzeum Porsche w Stuttgarcie, umożliwili także 
polskiej delegacji zwiedzenie Komendy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Brackenheim. Podkreślić należy, iż niemieccy przyja-
ciele przywiązują dużą uwagę do sprzętów pożarniczych, które 
stały się już przeżytkiem. Niemalże w każdej jednostce znajdu-
ją się stare pojazdy, sikawki, drabiny itp. Są one konserwowane  
i w każdej chwili gotowe do ponownego użycia bądź  
prezentacji.                  ciąg dalszy str. 4

2 0  L at  M i n ę ł o . . .
W bieżącym roku mija 20 rocznica działalności Gminnego Przed-

szkola nr 4 w Świętoszowicach. 
Przedszkole mieści się w przedwojennym budynku, gdzie wcześniej 

przez  wiele lat funkcjonowała szkoła podstawowa, a następnie zakład 
krawiecki firmy „Stolmar”. W 1989 r.  budynek zaadaptowano na po-
trzeby placówki przedszkolnej i w listopadzie tego samego roku gru-
pa 15 dzieci rozpoczęła tu zabawę i naukę. Obecnie przedszkole jest 
dwuoddziałowe, 
czynne przez 9 
godzin dziennie 
i uczęszcza do 
niego 50 dzie-
ci. Dyrektorem 
przedszkola od 
1991 roku  jest  
pani Zuzanna 
Korgel. 

        czyt. str. 5
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Z prac Wójta Gminy

Z prac Rady Gminy

Wójt podpisał zarządzenia m.in.  
w sprawie:
- oddania w użyczenie części zabu-
dowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Wieszowie na działce 
nr 664/100 km. 10 dod. 2 obręb Wie-
szowa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wieszowie; nieruchomości grunto-

wej położonej we Wieszowie na działce nr 122/10 k.m. 
8 obręb Wieszowa oraz na działce 366/10 – część k.m. 
8 obręb Wieszowa Ludowemu Klubowi Sportowemu 
„Naprzód” Wieszowa; nieruchomości gruntowej po-
łożonej w Wilkowicach na działce nr 1/3 km. 7 PGR 
obręb Wilkowice Radzie Sołeckiej w Wilkowicach;
- powołania komisji do udzielenia zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Budowę wielofunkcyj-
nego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci 
i młodzieży w Czekanowie”;
- zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy 
Zbrosławice na rok 2009 (25 zarządzeń);
- Regulaminu Służby Przygotowawczej w Urzędzie 
Gminy Zbrosławice i organizowania egzaminu koń-
czącego Służbę Przygotowawczą;
-  Regulaminu naboru na wolne stanowiska, w tym sta-
nowiska kierownicze w Urzędzie Gminy;
- powołania komisji do szacowania szkód w rolnictwie;
- powołania komisji do udzielenia zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Remonty cząstkowe 
nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie 
Gminy Zbrosławice”;
- zawarcia umowy przedwstępnej zamiany nierucho-
mości oznaczonej nr działek 67 zapisanej w KW nr 
25781, 68 zapisanej w KW Ne 25768, 84 zapisanej  
w KW nr 4155 położonych w obrębie Wilkowice k.m. 
2 o łącznej powierzchni 3,4469 ha bedących w posiada-
niu Gminy Zbrosławice na rzecz Janusza Cieślika, na 
nieruchomości oznaczone nr działek 482/268 i 995/267 
o łącznej pow. 2,3273 ha k.m. 1 obr. Kamieniec, zapi-
sanych w KW nr 62612 będących własnością Janusza 
Cieślika;
- dodatkowych wolnych dni od pracy w 2009 r. w Urzę-
dzie Gminy Zbrosławice;
- powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół  
w Wieszowie i dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 
w Wieszowie;
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym;
- określenia terminów składania wniosków o udzielenie 
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników;
- likwidacji samochodu pożarowego ŻUK A15;
- nieodpłatnego nabycia do zasobu gminy nierucho-

mości stanowiącej działkę położoną w Wilkowicach 
będącą własnością Skarbu Państwa – Agencja Nieru-
chomości Rolnych;
-ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabu-
dowanej budynkiem byłego przedszkola, położonej  
w Księżym Lesie przy ul. Wiejskiej;
- powołania składu Komisji rekrutacyjnej do pracy 
przy wyłonieniu kandydatów na stanowiska do Refera-
tu Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Zbrosławice;
- polecenia Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji 
niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania 
sprawdzającego;
- powołania Gminnej Komisji do spraw ustalenia szkód 
i szacowania strat powstałych w Gminie Zbrosławice, 
spowodowanej ulewnymi opadami deszczu.

Ponadto Wójt:
- organizował i brał czynny udział w akcjach przeciw-
powodziowych jakie do tej pory nawiedziły naszą Gmi-
nę (zdj.). Największe szkody i zagrożenia wystąpiły  
w Kamieńcu na ul. Polnej, w Karchowicach, Zawadzie, 
Księżym Lesie, Łubiu i Miedarach. Podjęto działania usu-
wania powstałych szkód jak i awaryjne prace zabezpie-
czające oraz wynajęto eksperta, który ma określić sposób 
regulacji spływu wód w Kamieńcu. Powołana została Ko-
misja do ustalenia wysokości szkód, która ze swej pracy 
sporządziła informację dla potrzeby Wojewody;

18.06. –  sesja Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie: przejęcia pojaz-

du na własność Gminy Zbrosławice; wyrażenia zgo-
dy na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej 
budynkiem byłego przedszkola położonej przy ulicy 
Wiejskiej w Księżym Lesie na okres 20 lat; wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu miesz-
kalnego; utworzenia Straży Gminnej; przekazania przez 
Gminę Zbrosławice środków finansowych dla policjan-
tów Posterunku Policji w Zbrosławicach na nagrody za 
osiągnięcia w służbie; ustalenia opłat za świadczenia w 
przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gmi-
nę Zbrosławice; zmian w budżecie Gminy Zbrosławice 
na rok 2009 – 9 uchwał; udzielenia dotacji celowej dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czekanowie na zakup 
samochodu ratunkowo – gaśniczego; nie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2010 r. 
funduszu sołeckiego oraz w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części południowej i wschodniej sołec-
twa Wieszowa, dla części obszaru sołectwa Zbrosławi-
ce, dla części obszaru sołectwa Boniowice i Karchowi-
ce oraz dla części obszaru sołectwa Ziemięcice.
28.05., 1. i 17.06. oraz 08. i 10.07. – posiedzenia Ko-
misji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju  
Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie  
i współpracy z Policją; opiniowanie projektów uchwał; 
wyjazd na hałdę w Przezchlebiu oraz spotkanie z Rada-
mi Sołeckimi z Przezchlebia, Ziemięcic i Świętoszowic 
na temat eksploatacji hałdy; spotkanie z przedstawicie-
lem Zarządu Dróg Powiatowych oraz ocena stanu dróg 
powiatowych na terenie gminy; spotkanie z szefem 
nadzoru budowy odcinka autostrady Gliwice – Piekary 
Śl.; objazd terenów dotkniętych miejscowymi podtopa-
mi oraz zalaniami wodą z pól.
03.06. – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 
Inwentaryzacja zabytków leżących na terenie Gminy 
Zbrosławice.
24.06. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Ocena realizacji zadań w sprawie uchwalenia zmian 
fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy – wnioski mieszkańców oraz zakres ich reali-
zacji.
17.06. oraz 08.07. –  posiedzenia Kom. Rolnictwa
Zapoznanie się z najnowszymi przepisami dotyczący-
mi trwałego oznakowania trzody chlewnej: dyskusja 
na temat ochrony zwierząt przeznaczonych do uboju 
oraz ocena stanu tegorocznych upraw rolnych na tere-
nie gminy.

- wraz ze strażakami uczestniczył w obchodach 150 lecia 
działalności OSP w Brackenheim;
- uczestniczył w roboczym spotkaniu z sołtysami, 
na które zaprosił Wicemarszałka Sejmiku Śląskiego  
dr Adama Stach, celem omówienia tematu wykorzystania 
środków unijnych z Programu Rozw. Obszarów Wiejskich;
- uczestniczył w otwarciu placu zabaw przy przedszkolu  
w Zbrosławicach, które powstało ze środków wygospoda-
rowanych przez Komitet Rodzicielski i z budżetu Gminy;
- ze społecznością szkolną Gminy zakończył uroczy-
ście rok szkolny w szkole Podstawowej w Czekanowie  
i przedszkolu w Zbrosławicach;
- wspólnie z Komisją Budżetu Rady Gminy zdecydował 
o niepartycypowaniu w kosztach utworzenia przez Staro-
stwo Powiatowe „Radia Powiatowego”
- wziął udział w zgromadzeniu MZKP, na którym przed-
stawiono wizualizację generalnego remontu dworca auto-
busowego w Tarn. Górach z udziałem środków unijnych;
- uczestniczył w Cieszynie w Zgromadzeniu Związku Po-
wiatów i Gmin z okazji „Dni Samorządu Województwa 
Śląskiego”;
- na spotkaniu w Starostwie Powiatowym zapoznał się  
z listą działań priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Ułatwi to Gminie podjęcie decyzji o jakie środki  
z ochrony środowiska będziemy się starać w 2010 r.;
- brał udział w obradach Komisji Budżetu, Gospodar-
ki i Rozwoju na której omówiono realizację budowy 
autostrady na odcinku przebiegającym przez teren na-
szej gminy. Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg  
i Autostrad nie był w stanie omówić wszystkich posta-
wionych mu problemów dlatego rozmowy na ten te-
mat będą kontynuowane i przedstawione szczegółowo  
w kolejnym wydaniu „Wieści z Gminy”;
- informuje, że z robót inwestycyjnych przystąpiono do:
-dokończenia i modernizacji oczyszczalni ścieków  
w Przezchlebiu;
-budowy boiska o sztucznej nawierzchni w Czekanowie;
- budowy wodociągu w Wieszowie ul. Szopena, Słowiańska;
- wymiany wodociągu w Zbrosławicach ul. Piaskowa, jest 
to kontynuacja inwestycji wymiany sieci wodociągowej 
dla Ptakowic;
- tzw. „łatanie dróg” na drogach w pozost. sołectwach.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Zbrosławice 
pragnie serdecznie podziękować za okazałe wspar-

cie w organizacji obchodów 100 – lecia naszej 
jednostki niżej wymienionym  firmom i sponsorom, 
między innymi: LIBERTY Poland S.A., Biuro Po-
dróży T. RZEMYK, Ogrody Drama Marcin Koło-

dziej, Gospodarstwo Rolne Józef i Roland Kosmol, 
GACMET, Agencja Ubezpieczeniowa Iwona i Da-
riusz Skrzypczyk, HEBAR, ZUH Henryk Szybow-
ski, PHU OGRÓD Marek Głowacki,  Restauracja 

Apollo, Restauracja  Czarny Pstrąg, EKO – FARM,  
STOLARNIA Lalak Henryk, ZRB Witczak Błażej, 

FHU Mueller-Janoszka, firma Dobrawa, Serwis 
Sprzętu P. POŻ Ptakowice Józef Jeziorowski,  

Andrzej Kapek, Krzysztof Front, Karolina Burda, 
Michał Michalik, Jan Richter, Marek Minkus,  

Damian Chluba, Henryk Kucias, Czesław Stryjakie-
wicz, Gospodarstwo Józefka, Tomasz Grobarczyk, 

Franciszek Sosada, Andrzej Naczyński, Józef  
Nierle, Erwin Karmański, Marcin Jońca.

Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie finan-
sowe, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci 
i chęci niesienia pomocy. Dziękujemy również stra-
żakom i wszystkim tym, którzy okazali bezintere-

sowną pomoc przy organizacji oraz podczas obcho-
dów 100 – lecia OSP Zbrosławice. Dzięki Wam nasz 

jubileusz został wspaniale przygotowany. 
Wasza serdeczność i pomoc jest nieoceniona.

Jeszcze raz gorąco dziękujemy.
Z wyrazami wdzięczności 
Zarząd OSP Zbrosławice
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Partnerem „Caritasu Diecezji Gliwickiej” w realizacji w/w programu 
dla Gminy Zbrosławice jest „Zbrosławickie Stowarzyszenie Świetlic 
Socjoterapeutycznych” w Kamieńcu. Osobą reprezentującą w/w sto-
warzyszenie jest Prezes Jan Wysocki.

Realizacja tego programu przez stowarzyszenie prowadzona jest spo-
łecznie, przy dużym wsparciu Sołtysów: P. Kowolika ze Świętoszowic  
i P. Siegel z Wieszowy oraz firm, które służą nam pomocą transportową: 
FAST P. Bobeł ze Świętoszowic z siedzibą w Czekanowie, firma WOJ-
TASIK ze Świętoszowic, reprezentowana przez P. Grzechca, TRANSLIS  
P. Lisa z Wieszowy oraz firma GUMPLAST P. Dziemba z Miedar.

Jako kryterium pomocnicze zaleca się stosowanie kryterium dochodowe-
go, wynoszącego w roku 2009 odpowiednio: dla osoby samotnej 715,50 zł 
netto, a dla każdego członka rodziny 526,50 zł netto.

Program jest przeznaczony dla osób, w myśl art.7 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.nr 64,poz.593 z póź. zmianami)  
z powodów;
- ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności
- długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospo-
darstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży, opuszczającej 
placówki opiekuńczo wychowawcze;
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe;
- klęski żywiołowe lub ekologiczne.

Głównym celem programu jest wspieranie i niesienie pomocy określonej 
grupie osób najbardziej potrzebujących, będących w trudnej sytuacji życio-
wej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa. Podstawą do wydawania 
żywności są karty pomocy żywnościowej, wydawane przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomocą 
służą też sołtysi, którzy znają trudną 
sytuację rodzin ze swojego terenu. Kar-
ta żywnościowa na rok 2009 ma zasięg 
ogólnokrajowy tzn., że nie wszystkie 
produkty będą z tej karty realizowane na 
naszym terenie. Osoby objęte pomocą 
powinny otrzymać w ciągu roku najm-
niej pięć produktów - wagowo 30-60 kg.
Dokumentacja wydawania żywności reje-
strowana jest w czterech dokumentach:
- lista imienna z potwierdzonym podpisem;
- kartoteka osobowa, dotycząca ilości 
wydawanej żywności, potwierdzona pod-
pisem osoby korzystającej z pomocy;
- karta żywnościowa z wpisem wydanej żywności /asortyment/ i podpisem 
wydającego;
- książka ewidencyjna, dotycząca ilości wydanej żywności, z oświadczeniem 
i podpisem pobierającego, że nie korzysta w innym miejscu z w/w progra-
mu.

Opócz w/w Stowarzyszenie prowadzi również dla ubogich “Świąteczne 
Zbiórki Żywności” w supermarketach, pomaga przy Wigilii dla Samot-
nych, WOŚP itp. W pierwszym półroczu 2009 r. wydaliśmy już ok. 34 
ton żywności, z naszej pomocy skorzystało ok. 400 rodzin (ponad 2000 
osób), dla przykładu w całym roku 2007 było to 500 rodzin (2500 osób)  
i 54 tony żywności.

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

Za Stowarzyszenie - Prezes Jan Wysocki

 UNI JNY  PR OGR A M POMOC Y ŻY WNOŚCIOWEJ  „ PEAD”

UWAGA !
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zbrosławice  

ul. Oświęcimska 6 informuje, że w przypadku posiadania większej 
ilości odpadów można nabyć w KASIE Zakładu oznakowane worki 

w cenie 12,31 zł brutto, które zabierane są razem z pojemnikami 
zgodnie z harmonogramem wywozu nieczystości stałych. 

Inne worki nie będą odbierane.
Zakład informuje również, że jest możliwość dodatkowego wywozu 
nieczystości stałych oprócz stałego harmonogramu. Terminy dodat-
kowych wywozów ustala się indywidualnie w Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Zbrosławice.
Osoba kontaktowa: Agnieszka Główka tel. 032 233-70-74

Rozpoczęły się wakacje i…
... jak co roku, w związku z organizowaną akcją letnią, w ramach dota-
cji rządowej przyznano gminie do wykorzystania bezpłatne miejsca dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na kolonie letnie.

Kilkoro dzieci w lipcu i sierpniu spędzi wakacje w Rewalu i miejscowo-
ści Jaworze. Pracownicy socjalni dokładają wiele starań, służąc pomocą 
w załatwianiu wszelkich formalności, zapewniając również bezpieczny 
transport na miejsce zbiórki i powrót dzieci, dzięki ludziom dobrej woli. 

Za dotychczasową współpracę i pomoc osób włączających się w tę 
akcję serdecznie dziękujemy, a w szczególności Ojcu Dyrektorowi  
z Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach.

GOPS w Zbrosławicach

Dzień Dziecka w DPS w Miedarach
1 czerwca to nie tylko kalendarzowy Dzień Dziecka, to święto obchodzo-

ne również przez Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Miedarach. 
Zabawa rozpoczęła się uroczystym otwarciem, przywitaniem zawodni-

ków, zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, wieloletnich 
znajomych oraz rodziców Mieszkańców. Zespół opiekuńczo - 

terapeutyczny przygo-
tował wiele ciekawych 
konkurencji, w których 
wytypowane drużyny 
rywalizowały ze sobą, 
doskonale sie przy tym 
bawiąc. Drużyny mogły 
wykazać się w takich 
konkurencjach jak: Boc-
ce, Plac Manewrowy, 
Przeciąganie liny, For-
muła I, Kubuś Puchatek 

oraz w wielu innych. Zawody miały charakter integracyjny, drużyny tworzyli 
Mieszkańcy Domu oraz personel opiekuńczy. 

Po zakończonych zawodach każda z drużyn, jako że wszyscy byli oczywi-
ście najlepsi, otrzymała zdobyte ciężkim trudem nagrody.

Mimo, że pogoda płatała figle, wszystko zakończyło się pomyślnie  
i z ogólną radością wszystkich uczestników zabawy.

Zuzanna Białczyk, Małgorzata Ibrom, Beata Bialas, Barbara Sklorz

P O D Z I Ę K O W A N I E
W imieniu swoim, pracowników przedszkola oraz dzieci składam serdeczne podziękowania  
sponsorom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji obchodów 20 – lecia 

działalności Przedszkola w Świętoszowicach:
Władzom i pracownikom Gminy Zbrosławice, Zespołowi ”Wesołe Kumoszki”, OSP Świętoszowi-
ce, pani Stefani Hajda, radnemu Mariuszowi Poloczek, Ogrodnictwu „Maria Śliwińska”, „Robud”, 

„Rojowiec”, „Dav-Pol” Brzęczek, „Rembis” Lis, Zakładowi Pogrzebowemu Lipinscy, „Toraed” 
Bobeł, „Transport” Wietrzycki, Piekarni Walter i Mirek Biskupek,  

„Oil – Czek” Wcisło, G.S. Zbrosławice, „Mat – Bud” Ćwierzona, „Rym – Tap” Miśkiewicz,  
Zakładowi mięsnemu Krawczyk, Zakładowi Blacharskiemu Kirszniok, „ABC” Bednarska, 

„Semi”, Salonowi kosmetycznemu „Grand” Pyskowice, Piekarni Roskosz, „Fal-Med” Ziemięcice, 
Zakładowi samochodowemu Jendrysik, oraz państwu Tychoniuk, Kita, Serich, Jezierski, Mainka, 

Nowicki, Błaszczak, John, Kalus, Wójcik, Kulik, Wendlocha, Kasperidus, Burda, Nicz, Gralla, 
Knapik, Kroll, Oczko, Drążkiewicz, Wielgocki, Witczak, Nierobisz, Gabrielowi i Hubertowi  

Korgel, Marcinowi Ibrom.               Dyrektor Przedszkola - Zuzanna Korgel

Dyrektor i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej 
im. J. Pawła II w Kamieńcu składają serdeczne 

podziękowania wszystkim rodzicom, którzy w ciągu roku 
szkolnego 2008/2009 chętnie i bezinteresownie działali 

na rzecz szkoły. W szczególności pragniemy podziękować 
organizatorom zabawy karnawałowej, której dochód 
został przekazany na potrzeby szkoły oraz rodzicom 

pomagającym w organizacji imprez szkolnych takich 
jak „Jasełka środowiskowe”, „Dzień Babci i Dziadka” 

oraz „Festyn sportowo – rodzinny” (pieczenie ciast, 
układanie stołów, pomoc finansowa i inne). Dziękujemy 

również gorąco rodzicom, którzy brali udział  
w remoncie korytarza szkolnego.

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest 
realizacja naszych celów i zamierzeń.

BARDZO DZIĘKUJEMY !!!
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W sobotę 18 drużyn (w tym 3 kobiece) wzięło 

udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożar-
niczych. Zawody rozegrane były w trzech kon-
kurencjach: musztra, sztafeta pożarnicza 7x50  
z przeszkodami i ćwiczenia bojowe. Ze względu 
na niesprzyjające warunki pogodowe w sztafecie 
pożarniczej brały udział tylko grupy MDP chłop-
ców i dziewcząt. 

Klasyfikacja generalna zawodów, których głów-
nym sędzią był mł. kpt. inż Gerard Nickel, a ko-
misję sędziowską powołał komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w  Tarnowskich Gó-
rach, przedstawiała się następująco:

Grupa A:
I miejsce OSP Księży Las z wynikiem 57,1

II - OSP Zbrosławice z wynikiem 61,5
III - OSP Czekanów II z wynikiem 67,3
IV - OSP Kamieniec z wynikiem 67,5

V - OSP Szałsza z wynikiem 67,9
VI - OSP Zbrosławice II z wynikiem 71,5

VII - OSP Łubie z wynikiem 78,0
VIII - OSP Czekanów Czekanów wynikiem 82,8

IX - OSP Świętoszowice z wynikiem 91,3
X - OSP Świętoszowice II z wynikiem 105,2

XI - OSP Wieszowa z wynikiem 168,5
XII - OSP Wilkowice z wynikiem 224,0

Grupa C:
I miejsce OSP Czekanów  wynikiem 72,7 pkt

II - OSP Wilkowice z wynikiem 178,4 pkt
Grupa A - MDP chłopców:

I miejsce OSP Czekanów z wynikiem 160,1 pkt
II - OSP Zbrosławice z wynikiem 222,6 pkt

III - OSP Świętoszowice z wynikiem 289,5 pkt
Grupa C-MDP dziewcząt

I - OSP Świętoszowice z wynikiem 258,7 pkt
Po ogłoszeniu wyników, wręczeniu dyplomów 

i pucharów, na wszystkich uczestników zawo-
dów czekał gorący posiłek. W miłej atmosferze 
zaczęła się następna część - festyn strażacki. Przy 
kawie, cieście domowej roboty i w końcu przy 
rozpogodzonym niebie, można było mile spę-
dzić czas. Uświetniły go występy zbrosławickich 
przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej. 

Przedszkolaki, pod opieką dr. E. Bochoń, pani 
A. Stranczyk i H. Mazur, zaś pod opieką pani  
B. Antoszczyk - dzieci ze szkoły podstawowej,  
przygotowały programy artystyczne. Kabaret grup-
ki pań pod ciekawą nazwą „Bez chłopów” rozba-
wił wszystkich do łez. Po niezłej dawce humoru 
zaczęła się zabawa taneczna. W przerwie między 
tańcami można był zjeść coś gorącego, wypić coś 
zimnego, sprawdzić szczęścia w loterii i dalej su-
nąć  po parkiecie. I tak minął pierwszy, długi dzień 
obchodów stulecia zbrosławickiej straży.

W niedzielę o godzinie 10:30 uroczystą mszą 
św., którą celebrował proboszcz parafii ks.  
R. Kokoszka, rozpoczęto obchody dnia drugiego. 
Wśród zaproszonych, przybyłych gości znaleźli 
się: radny sejmiku Janusz Moszyński, Wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP An-
drzej Grzenia, V-ce Starosta Artur Maligłówka, 
prezes ZOP ZOSP RP Jan Jenczek, kpt. mgr inż. 
Zbigniew Lar, mł. kpt. inż. Gerard Nickel, Prze-
wodniczący Rady Gminy Andrzej Dramski, Wójt 
Gminy Paweł Kowolik, sołtys Piotr Jankowski.

Po mszy wszyscy zaproszeni goście wraz z or-
kiestrą strażacką, pocztami sztandarowymi i dru-
żynami OSP z naszej gminy, na czele z dowódcą 
uroczystości naczelnikiem OSP  Zbrosławice dh. 
Adrianem Starzec, przemaszerowali na plac obok 
Urzędu Gminy, na którym odbył się apel z okazji 
stulecia.

Po pierwszej części, podczas której zostali 
przywitani przybyli goście i odczytano listy gra-
tulacyjne z życzeniami oraz w skrócie przedsta-
wiono historię działalności OSP Zbrosławice, 
nastąpił dla naszej jednostki bardzo ważny mo-
ment. OSP Zbrosławice została uhonorowa-
na Złotym Znakiem Związku. Odznaczenie to 
nadaje Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej Prezydium Zarządu 
Głównego. Dekoracji dokonał wiceprezes Zarzą-
du Wojewódzkiego Związku OSP RP druh An-
drzej Grzenia.

Podczas apelu zostały wręczone odznaczenia  
i medale najbardziej zasłużonym strażakom. Zło-
tą odznakę za zasługi dla Województwa Ślaskiego  

z rąk druha Janusza Moszyńskiego otrzymał dh 
Jerzy Grzelka, srebrną odznakę otrzymali zaś 
druhowie: Józef Gajda, Ryszard Pyka i Jo-
achim Pieczka. Brązowym medalem odznaczony 
został dh Leszek Baron, odznaczenia dokonał dh  
Andrzej Grzenia. Odznaką „Strażak wzorowy” 
wyróżnieni zostali natomiast: dh Paweł Żyłka, 
dh Piotr Kiczka, dh Grzegorz Niedzwiedz  

i druhna Izabela Zdańska, odznaczenia wręczał 
dh Jan Jenczek. Dyplomy uznania uchwałą Za-
rządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kato-
wicach, otrzymali druhowie: Werner Kaczmar-
czyk, Józef Gajda, Antoni Mansfeld - dyplo-
my wręczał Andrzej Grzenia. Dyplomy uznania 
uchwałą Zarządu Powiatowego Związku OSP RP 
w Tarnowskich Górach otrzymali z rąk dh. Jana 
Jenczka: dh Józef Świętek, dh Antoni Antosz-
czyk, dh Rajmund Żyłka. Dyplomami uznania 
uchwałą zarządu OSP w Zbrosławicach zosta-
li wyróżnieni: dh Krzysztof Knitel, dh Ginter 
Bujara, Łukasz Meka. Wyróżnienia wręczał  
dh Krzysztof Krafczyk.

Przekazanie figury św. Floriana przez starostę 
Powiatu Tarnogórskiego Józefa Korpaka na ręce 
prezesa OSP Zbrosławice dh. Krzysztofa Kraf-
czyka było jednym z ostatnich elementów apelu.
Na pamiątkę tego wydarzenia, każdy z przyby-
łych gości dokonał wpisu do księgi jubileuszowej 
i wbił okolicznościowy gwóźdź na tablicy, upa-
miętniającej ten dzień.

Około godziny 14.00 rozpoczęto dalszą część 
festynu. Niedzielne popołudnie minęło strażakom 
i wszystkim uczestnikom na świetnej zabawie  
ze strongmenami i, mimo że zaczęło padać, ludzi 
przybywało i przybywało. Rozpoczęły się znów 
tańce, ok. godz 19.45 pan Mroziński poprowadził 
licytacje fantów na rzecz modernizacji budynku 
OSP w Zbrosławicach i losowanie nagród głów-
nych w loterii fantowej. Bawili się wszyscy - od 
malucha, zucha aż do dziadka, pogoda może nie 
dopisała za to ludzie nie zawiedli i tak to w straży 
powinno być.         Sylwia Krafczyk

1 5 0  L A T  O S P  B R A C K E N H E I M
ciąg dalszy ze strony 1

W niedzielne popołudnie odbył się wielki korowód ulicami Brackenheim. Uczestniczyli w nim przedsta-
wiciele okolicznych niemieckich jednostek OSP oraz społeczność lokalna, a także delegacje z zagranicznych 
gmin partnerskich – Castagnole delle Lanze (Włochy), Charnay-lès-Mâcon  (Francja), Tarnalelesz (Węgry), 
a przede wszystkim przedstawiciele wszystkich jednostek OSP Gminy Zbrosławice wraz ze sztandarami.

Współpraca pomiędzy niemieckimi i polskimi strażakami intensywnie się rozwija, a więzi przyjaźni zacie-
śniają się. Dlatego też Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Paweł Kowolik oraz Wiceprezes Ryszard Pyka 
i Komendant Gminny Joachim Pieczka wręczyli odznaczenia najbardziej zaangażowanym we współpracę 
niemieckim strażakom. Komendant Harald Zeyer oraz Richard Völker i Timo Staar odznaczeni zostali 
polskimi brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa.

Udział polskiej delegacji w obchodach jubileuszu 150-
lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej Bracken- 
heim, umożliwiło dofinansowanie z Fundacji Współpra-
cy Polsko – Niemieckiej.

Joanna Starzec
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Grono pedagogiczne stanowią nauczycielki wychowania przedszkolne-

go - Szarlota Miśkiewicz, Klaudia Cichorowska, logopeda – Urszula 
Wrzos, katecheta Adrian Klimala. Personel administracyjno obsługo-
wy przedszkola tworzą: Karina Kirszniok – intendent, Maria Świętek 
– kucharka, Renata Mróz – pomoc kuchenna, Joanna Stencel i Anna 
Nicz - woźne oddziałowe, Piotr Włochowicz - palacz – konserwator.

W czasie dwudziestu lat działalności  w przedszkolu przeprowadzono 
wiele remontów i prac 
modernizacyjnych, 
mających na celu jego 
upiększenie oraz po-
lepszenie warunków 
przebywających tu 
dzieci. Poszerzono 
ofertę przedszkola  
o zajęcia z rytmiki, 
języka angielskiego 
oraz tańca nowocze-
snego. Organizowano 
wiele imprez, między innymi: bale do scenariuszy 
bajek, festyny środowiskowe, jasełka, i wiele, wiele 
innych. Od 1993 r. przedszkole wydaje swoją gazet-
kę „Przedszkolne Nowinki”. W przedszkolu działa 
zespół wokalno – taneczny ” Skrzaty”, który ma na 
swoim koncie wiele nagród i wyróżnień w konkur-
sach artystycznych. Od początku swojej działalności 
przedszkole jest organizatorem balów karnawało-
wych i sylwestrowych. Przy przedszkolu działa kółko 
teatralne, w którym w role aktorek wcielają się mamy przedszkolaków. 
Od 2006 r. nasza placówka uczestniczy w Ogólnopolskiej Kampanii 
Cała Polska Czyta Dzieciom, za zasługi w tej dziedzinie dwukrotnie 
została nagrodzona medalem. 

W dniu 20 czerwca br. w przedszkolu zorganizowano festyn z oka-
zji obchodów jubileuszu 20-lecia działalności. W uroczystości wzięło 
udział wielu gości m.in. przedstawiciele Gminy Zbrosławice, Kurato-
rium Oświaty w Katowicach, sołectwa Świętoszowice, OSP Świętoszo-
wice, dyrektorzy przedszkoli i szkół naszej gminy oraz wiele innych 
osób, zaprzyjaźnionych z przedszkolem. Zarówno goście jak i absol-
wenci przedszkola mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedial-
nej „Dwadzieścia lat minęło … jak jeden dzień”, która wzbudziła wie-

le wzruszeń i miłych wspomnień. Festyn uświetniały występy dzieci  
z grupy młodszej i starszej, które swym osobistym urokiem i cieka-
wym repertuarem zachwyciły publiczność. W dalszej części progra-
mu wystąpili absolwenci ze Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach  
i Czekanowie oraz orkiestra dęta. Panie z zespołu „Wesołe Kumoszki” 
wystąpiły w kilku odsłonach. Zaśpiewały kilka piosenek i przedsta-
wiły scenkę „Pierwszoklasistki”. Najlepsze jednak w ich wykonaniu 
było „Jezioro łabędzie”, w którym panie pełne gracji, w oryginalnych 
strojach, wykonywały baletowe  kroki taneczne. Tego dnia nie za-
pomniano również o czytaniu dzieciom,  goście: Wójt Gminy Paweł  
Kowolik, Z-ca Wójta Wiesław Olszewski, przew. komisji oświa-
ty  Krystyna Trzęsiok, radny Mariusz Poloczek wraz z absolwenta-
mi przedszkola odczytali „Lokomotywę” J. Tuwima, następnie rad-
na  Maria Bujok (znana z aktorskiego talentu) wystąpiła jako „Pchła 
Szachrajka” i przedstawiła kilka jej przygód.  W przerwach między 
występami artystycznymi zabawy dla dzieci i dorosłych, z elementami 
magii, prowadził pan „Lesio Truskawek”. Tak więc program festy-

nu był bardzo bogaty i każdy mógł  
w nim znaleźć coś dla siebie. Du-
żym powodzeniem cieszył się rów-
nież bufet dobrze zaopatrzony przez 
panie „Wesołe Kumoszki”, grill oraz 
loteria fantowa, w której główną na-
grodą był rower dziecięcy.

Bardzo miłym dla nas akcentem 
było spotkanie z absolwentami 
przedszkola. Niektórych z nich trud-
no było rozpoznać, wszak z kilkulet-
nich „maluchów” wyrośli na piękną 

młodzież. Dla nich najciekawszym miejscem imprezy była sala przed-
szkolna, w której urządzono mini galerię zdjęć, wystawiono kroniki  
i pamiątki przedszkolne. To właśnie tam mogli odnaleźć się na starych 
fotografiach i powspominać beztroskie lata pobytu w przedszkolu. 

Dwadzieścia lat naszej działalności to okres wielu zmian - ustro-
jowych, politycznych, reformy systemu oświaty, zmiany wizerunku 
przedszkola. Jedno, co się nie zmienia, to  szczery uśmiech naszych 
przedszkolaków, który jest dla nas najlepszą nagrodą za te wszystkie 
lata pracy. Przy tej okazji, wszystkim naszym absolwentom i obec-
nym przedszkolakom życzymy wszystkiego najlepszego. Natomiast 
rodzicom, sprzymierzeńcom i przyjaciołom przedszkola serdecznie 
dziękujemy.           Grono Pedagogiczne Przedszkola

Pracowity rok GP w Kamieńcu
Rok 2008/2009 był dla Przedszkola Nr 3 w Kamieńcu niezwykle pracowity. Wzięliśmy z po-

wodzeniem udział w szeregu akcji, programów i konkursów. Oprócz tego nasi wychowankowie 
kilka razy zaprezentowali się szerokiej publiczności w różnorakich występach artystycznych oraz 
przygotowali dla swoich najbliższych m.in. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca 
oraz zakończenie roku szkolnego i pożegnanie straszaków. Dzieci uwielbiają pokazywać się na 

scenie, a zachwyt i uznanie nie tylko rodziców 
świadczą o tym, że robią to wspaniale. Chcieli-
byśmy pochwalić sie naszymi sukcesami i tak:
- nasza placówka realizowała Program Przed-
szkolny Edukacji Antytytoniowej „Czyste po-
wietrze wokół nas” (ulotki i informacje, jakie 
dzieci przynosiły z przedszkola do domów nie-
jednokrotnie mocno zawstydzały palaczy i zmu-
szały ich do zastanowienia się nad skutkami na-
łogu oraz do dyskusji z dziećmi na ten temat);
- braliśmy udział w konkursie plastycznym 

„Czyste powietrze wokół nas”;
- od września do kwietnia uczestniczyliśmy w programie „Przyjaciele natury”. Uzyskaliśmy za-
szczytny tytuł „Przyjaciela Natury”, potwierdzony certyfikatem na 1 rok;
- braliśmy udział w konkursie zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Gó-
rach na rysunek, przedstawiający ptaka gwarka, którym z chorzowskim ZOO opiekuje się po-
wiat. Praca naszej wychowanki – Wiktorii Gittmann zdobyła wspaniałe III miejsce;
- uczestniczyliśmy również w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Muzeum Górnic-
twa Węglowego w Zabrzu „Zawsze niech będzie Ziemia”, przeprowadzonym w ramach XVI 
Tygodnia Ziemi (bierzemy w nim udział już 7 rok);
- we współpracy z Rada Sołecką Kamieńca zorganizowaliśmy w kamienieckim parku Kiermasz 
Bożonarodzeniowy; byliśmy również organizatorami Kiermaszu Wielkanocnego;
- przedszkolaki występowały w kamienieckim parku podczas Kartofelfestu;
- zorganizowaliśmy „Wieczór Wigilijny” dla seniorów z naszej wsi;
- wzięliśmy udział w Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej w Księżym Lesie 6 czerwca br.

Teraz zasłużone wakacje, po których, wraz z nowymi już przedszkolakami, weźmiemy się 
znów ostro do pracy. Udział w tak licznych przedsięwzięciach nie tylko sprawia dzieciom wiele 
radości, ale przede wszystkim poszerza ich wiedzę oraz pozwala rozwijać talenty i umiejętności 
naszych pociech.                    Mariola Abramik/Anna Połońska

6 i 7 czerwca w Księżym Lesie odbył się już 

X  G m i n n y  F e s t i w a l 
Z e s p o ł ó w 

F o l k l o r y s t y c z n y c h
Impreza co roku gromadzi kilkanaście zespołów i chó-
rów oraz wielu mieszkańców naszej gminy i okolic.

W sobotę Festiwal rozpoczęli swoimi piosenkami 
nasi najmłodsi z przedszkola z Kamieńca, Wieszowy, 
Kopienicy, Świętoszowic i Przezchlebia. Później wy-
stąpił Zespół „Karolinka” z Przezchlebia oraz „Any” 
z Przezchlebia. Po występach zespołów odbyła się 
biesiada śląska i zabawa taneczna.

W niedzielę pięknie zaprezentowały się: Zespół 
wokalny „Kamyczki Dramy” z Kamieńca, Chór DFK 
ze Zbrosławic, Chórek Dziewczęcy DFK Kopienica-
Łubie,  Zespół „Wesołe Kumoszki” ze Świętoszowic, 
Chór „Jadwiżki” z Ziemięcic oraz solistki ze Szkoły 
Podstawowej w Kopienicy. 

ciąg dalszy na str. 8
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P O D S U M O W A N I E  R O K U  S Z K O L N E G O  2 0 0 8 / 2 0 0 9
UWAGA ! W związku z tym, iż artykuły z placówek oświatowych, pisane przez nauczycieli, wykorzystywane są często jako dokumentacja ich 
dorobku zawodowego w celu zdobycia awansu zawodowego, wszystkie teksty publikujemy bez jakichkolwiek poprawek.      /Redakcja/

S P K O P I E N I C A -  J e s t e ś m y  z  Wa s  d u m n i !
W mijającym Roku Szkolnym uczniowie naszej szkoły brali udział w róż-

norodnych konkursach i olimpiadach. Rozwijali swoje uzdolnienia nie tylko 
na polu przedmiotów szkolnych, ale również w dyscyplinach artystycznych 
i sportowych. Szeroki był też zasięg  konkursów – od gminnych poprzez 
powiatowe i wojewódzkie, aż po ogólnopolskie, jak „Kangur” czy „Klio”. 

I tak, poczynając od najbardziej znaczących osiągnięć, Szkoła poszczy-
cić się może dziewięcioma wysokimi lokatami uczniów w ogólnopolskich 
olimpiadach przedmiotowych i konkursach, w których nasi reprezentanci 
uzyskali tytuły LAUREATÓW, w tym 7 i 8 miejsce ucznia kl. IV Karola 
Krawczyka w obu – jesiennej i wiosennej – sesjach Olimpusa. 
A oto wyniki naszych uczestników w pozostałych olimpiadach:
Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa: Tomasz Skandy kl. VI -12 miej-
sce, Mateusz Stokłosa kl. VI -16 miejsce, Justyna Olender kl.V -8 miejs-
ce, Weronika Bagrowska kl. V -19 miejsce.

Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny Klio: Daria Dorosławska kl. VI - ty-
tuł LAUREATKI w kat. PRACA PLAST., Tomasz Skandy kl. VI - tytuł 
LAUREATA w kat. TEST WIEDZY.
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”: Karol Krawczyk kl. 
IV - laureat I stopnia - 1 miejsce w powiecie i 4 w województwie, Dawid 
Dorosławski kl. V - laureat II stopnia.

Niemniej radości przyniosły naszym uczniom sukcesy sportowe i arty-
styczne, te o zasięgu powiatowym czy - zwłaszcza najmłodszym - nawet 
gminnym. Tu warto wyróżnić: zwycięstwo w gminie (6 m. w powiecie) 
naszych pingpongistów, 5 miejsce biegaczy przełajowych w powiecie,  
2 miejsce w minikoszykówce chłopców, 3 miejsce w minikoszykówce  
i koszykówce dziewcząt, I miejsce ucznia kl. II Adriana Hulbój w Gmin-
nym konkursie ortograficznym, udział w finałowym etapie Wojewódzkiego 
Festiwalu Piosenki (polskiej i niemieckiej) uczennicy kl. III Pauliny Mu-
sioł, małych laureatów Gminnych Konkursow Plastycznych – uczniów kl. 
I i II: Anię, Weronikę i Mateusza Malcherczyk.     Beata Owczarek 

„ N o c  z  K s i ą ż k ą ”  w  S P  w  K o p i e n i c y
19 czerwca - dzień ZAKOŃCZENIA Roku Szkolnego przedłużył się dla części uczniów do 
soboty rano, kiedy to dzieci spakowały swoje śpiwory po nocy spędzonej w szkole. Impreza 
ta, dzięki swojemu powodzeniu, wchodzi już w stały kalendarz wydarzeń szkolnych. W tym 
roku jej tematem były ZWIERZĘTA i dlatego rozpoczęliśmy piątkowe popołudnie od wizyty 
w wiejskim gospodarstwie pp. Adelajdy i Rudolfa Cieślów w Łubiu Dolnym. W ich sadzie, 
wśród bujnej zieleni uczniowie kl. II nie tylko obcowali z przyrodą, bawili się ze szczenia-
kami i kotkami Gospodarzy, ale również z przyjemnością upiekli kiełbaski na prawdziwym 
ognisku. Potem nastąpiła najważniejsza część tego spotkania: odwiedziny w zagrodach róż-
nych zwierząt, hodowanych w gospodarstwie. Dzieci obejrzały więc z dużą uciechą i zain-
teresowaniem: krowy z cielątkami, rodzinki świń, duże stadko kaczek i grzędy zapełnione 
różnobarwnym drobiem. Na pytania o życie i zwyczaje zwierząt chętnie odpowiadał ich wła-
ściciel, który nas oprowadzał. Pełni wrażeń udaliśmy się do szkoły, gdzie odbyła się druga 
część imprezy. Po urządzeniu polowej sypialni i wieczornej toalecie obejrzeliśmy film DVD 
o pszczołach. Mimo późnej pory nie mieliśmy ochoty na sen, lecz na czytanie. Lektorami 
starannie dobranych lektur byli na początku opiekunowie, ale bardzo szybko - na własne ży-
czenie - pałeczkę przejęli uczniowie, którzy z zapałem i aktorskim zacięciem odczytywali kolejne zwierzęce historyjki. Ku zdziwieniu, ale i zadowoleniu 
opiekunów, nie kończyła się „kolejka” chętnych do czytania. Tylko dzięki temu, że ostatnie książeczki czytane były szeptem – udało nam się przenieść  
w krainę snów… - być może snów o zwierzątkach?                              - opiekunki „Nocy z Książką”: 
                                  Jolanta Drej (wychowawczyni kl.II), Beata Owczarek (bibliotekarz)

Jest taki dzień, kiedy cała Szkoła jako wspólnota 
uczniów i nauczycieli wychodzi zza ławki spotyka-
jąc się z całymi rodzinami. To piknik rodzinny, któ-
ry w naszej tradycji łączy 3 najważniejsze święta: 
Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. 30 maja 
to wielkie świętowanie, połączono z akcją Cała 
Polska Czyta Dzieciom. Postanowiliśmy to trosz-
kę uściślić – podkreśla mgr Justyna Barczyk, lider 
akcji – nadając piknikowi podtytuł: Cała Rodzi-
na Czyta Dzieciom, dlatego nie brakowało zabaw 
związanych z czytaniem. Sprawdziliśmy jak dobrze 
pamiętają bajki rodzice i czy potrafimy szybko i zro-
zumiale czytać wspak. - Ważne by siebie wzajemnie 
słuchać – dodaje dyr. Edyta Wójcik – dlatego skoro 
tematem przewodnim pikniku było czytelnictwo, 
postanowiliśmy zaprosić gości, wśród których po-
jawiła się Pani Izabela Paszkowska - dziennikarz 
Gościa Niedzielnego i Radia Plus – znana chociażby 
z programu Quizy Pani Izy. Specjalny gość popro-
wadził program tym razem w naszej szkole i tylko 
dla uczniów naszej szkoły. Pojawiły się historie bi-
blijne i oczywiście „Quizowanie razem z Panią Izą”. 
Dzieci doskonale słuchały, bo wszystkie odpowiedzi 
na pytania Pani Izy okazały się trafne. Zaproszony 
gość spotkał się także z rodzicami, podejmując waż-
ny temat wychowania dzieci. Izabela Paszkowska 
to także wieloletni pedagog ze sporym doświad-
czeniem. Od kilkunastu lat odpowiada na dziecięce 
pytania i problemy na łamach Małego Gościa. Py-
tań ze strony rodziców nie brakowało i jak dodaje 
Pani Iza – Cieszę się, że w małym stopniu mogłam 
pomóc rodzicom. Rozmawiając z nimi, nie chciałam 
udzielać jakiś rad, to złe słowo, bardziej wspomóc  
w ich nie raz dobrym myśleniu. Obecnie bardzo czę-
sto rodzic zastanawia się czy dobrze robi, że dziecku 
czegoś zabroni... dobrze robi, bo dziecko chce znać 

swoje granice. Niestety rodzice niejednokrotnie mylą 
swoją rolę jako rodzica z przyjacielem, a dziecko 
chce byśmy byli rodzicami. Życzę im wytrwałości 
w trudniej roli, ale najpiękniejszej – dodaje Izabela 
Paszkowska. 

Drzwi nie zamykały się, pojawiali się kolejni go-
ście – Gość z Placu, dobrze nam znany. Swą obecno-
ścią umilił czas także chór „Jadwiżki”, prezentując 
swój bogaty wachlarz piosenek także tych „mocno 
regionalnych”. Między innymi chórzyści pod batutą 
Pani Marii Garbal pięknie śpiewali o Ziemięcicach 
jako najpiękniejszej krainie. Śpiewały także całe ro-
dziny pod hasłem: Tak to leciało!. Drużyny rodziców 
i dzieci spotkały się na jednej scenie śpiewając znane 
piosenki i okazało się, że chyba częściej podśpiewu-
ją sobie dzieci, wygrywając jednym punktem. Piknik 
rodzinny to również występy dla rodziców. Dzieci 
w prezencie ofiarowały swym rodzicom bukiet pięk-
nych piosenek i wierszy. Popłynęły także życzenia 
dla tych, z którymi nie możemy już spotkać się tu na 
ziemi, dlatego na zakończenie przesłaliśmy świateł-

S P  Z I E M I Ę C I C E  -  S z k o ł a ,  R o d z i n a  i  T Y ko do nieba... mamy nadzieję, że dotarło. 
Wszystkim, którzy dołożyli swoją rękę do tego, 

by ten piknik mógł się odbyć, bardzo dziękujemy, 
szczególnie rodzicom za wypieki, obsługę grilla  
i wiele innych prac, która zaowocowała. 

Całkowity dochód z Pikniku wesprze potrzeby 
szkoły, a także akcję czytelniczą: Cała Polska Czyta 
Dzieciom, do której przystąpiliśmy we wrześniu. 

Dyr. Edyta Wójcik

* * *
Piknik rodzinny pod hasłem: Cała Rodzina 

Czyta Dzieciom, zapoczątkował także VIII Ogól-
nopolski Tydzień Czytelnictwa. W kolejne dni dzie-
ci spotykały się razem z książką i dobrą zabawą. 
Dzieci zmierzyły się z wiedzą mitologiczną, zapre-
zentowały napisane przez siebie książki (klasa III), 
a także przyjęto do grona kolejnych młodych czytel-
ników z klasy I. Chcieliśmy by w tym tygodniu po-
kazać książkę na różne sposoby, bo książka to jedna 
wielka sztuka – mówi lider akcji Całą Polska Czy-
ta Dzieciom w SP Ziemięcice – dlatego uczniowie 
klas IV-VI zaprezentowali sztuki teatralne. Najpierw 
na scenie pojawiła się adaptacja teatralna książki  
„W pustyni i w Puszczy” w wykonaniu klasy V. Na 
zakończenie tygodnia czytelnictwa w piątek zapre-
zentowaliśmy sztukę: Perły Szczęścia nie dają”. Tu-
taj w rolę aktorów wcielili się uczniowie klasy VI. 
Sztuka kazała widzom zadać sobie pytanie: Co daje 
nam szczęście? Młodzi aktorzy wcielili się w dzieci, 
dla których najważniejsza była chęć zdobycia po-
czucia aprobaty społecznej. Zyskując pieniądze, zy-
skam wszystko inne - z takimi wnioskami wyszli na 
scenę aktorzy, którzy z biegiem akcji zauważyli, że 
bramą otwierającą się na świat jest mądrość. Całość 
sztuki została uwieczniona na płycie CD.

Adrian Klimala
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S P C Z E K A N Ó W -  piknik ekologiczny...
Już od kilku lat, w kwietniu, w Szkole Podstawowej w Czekanowie od-

bywa się piknik ekologiczny. W tym roku temat przewodni to substancje 
gazowe szkodliwe dla zdrowia i środowiska przy-
rodniczego. Tradycyjnie w pracę metodą projek-
tów zaangażowali się wszyscy uczniowie, a ich 
rodzice aktywnie wspierali swoje pociechy. Każda 
klasa opracowywała jedno zagadnienie związane  
z tematem i przedstawiła efekty swojej pracy  
w czasie pikniku. Tak więc omówiony został pro-
blem: efektu cieplarnianego, spalania liści i pla-
stików, powstawania dziury ozonowej i kwaśnych 
deszczy oraz spalin wytwarzanych przez samo-
chody, statki czy samoloty. Cały projekt został 
podsumowany przez klasę piątą wiadomościami 
ekoexpresu. Dwoje uczniów tej klasy przygotowa-
ło również prezentację multimedialną pt. Jak sku-
tecznie udusić sąsiada? omawiającą niechlubną praktykę palenia w naszych 
piecach wszystkiego co się da. Licznie zgromadzona publiczność gromki-
mi brawami nagrodziła występujących uczniów. Po prezentacjach można 

było posilić się w kawiarenkach. Dodać należy, że w szkole przeprowa-
dzony został konkurs na największą ilość odpowiednio zebranych butelek 
plastikowych, który wygrała uczennica klasy piątej Manuela Żymełka, 
dostarczając aż 23 kg! tego surowca. W sumie w szkole zebrano 72 kg 

butelek. Powtórzyliśmy również zbiórkę zużyte-
go sprzętu elektryczno-elektronicznego, która tak 
jak i w ubiegłym roku, pomogła mieszkańcom 
Czekanowa pozbyć się niepotrzebnych urządzeń 
z domów. Obie zbiórki mogły się odbyć dzięki 
współpracy szkoły z Urzędem Gminy, a w szcze-
gólności z Panem Bernardem Pigullą - Kierow-
nikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławi-
ce, który zaszczycił nas swoją obecnością. Wy-
stępy naszych uczniów oklaskiwał również radny 
Czekanowa i Szałszy Pan Joachim Pieczka, który 
bardzo aktywnie na co dzień nas wspiera. Obu 
Panom oraz wszystkim zgromadzonym rodzicom 

i gościom serdecznie dziękujemy za liczny udział, oraz zapraszamy za rok 
na następny piknik ekologiczny.

Koordynator projektu Małgorzata Sobota
. . .  i  W i e l k a  p o d r ó ż  p o  E u r o p i e

Jedną z podstawowych metod nauczania, którą stosują już od paru lat 
nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Czekanowie jest metoda projektów. 
Dobry projekt to taki, który pogłębia szkolną edukację i jest powiązany  
z programem, a zarazem odpowiada zainteresowaniom uczniów oraz wiąże 
sensowną działalność praktyczną z pracą umysłową. Wychodząc naprze-
ciw tym oczekiwaniom, szkoła w Czekanowie przystąpiła do trzeciego już  
w tym roku projektu edukacyjnego na skalę ogólnoszkolną. „Wielka po-
dróż po Europie” to projekt, którego celem było poszerzenie i upowszech-
nienie wiedzy o Europie oraz kształtowanie postawy otwartości dla innych 
narodów. Koordynatorem całego przedsięwzięcia była pani mgr Beata 
Kaczmarczyk – opiekun koła europejskiego. Do projektu przystąpili wszy-
scy nauczyciele i uczniowie, a pozostali pracownicy szkoły również byli za-
angażowani. Klasy reprezentowały poszczególne państwa europejskie takie 
jak: Wielką Brytanię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Włochy i Polskę. Na 
prezentacji, która odbyła się 23 maja w obecności rodziców, społeczności 
lokalnej i zaproszonych gości, zobaczyć można było efekty pracy wszyst-
kich dzieci i nauczycieli. Były barwne postacie: Kubuś Puchatek, Robin 

Hood, Sherlock Holmes, Pinokio, torreador, Zorro czy tancerka flamenco. 
Przypomniano o wielkich artystach takich jak: Hamlet, Leonardo da Vinci, 
Michał Anioł oraz Pablo Picasso. Uczniowie zaprezentowali muzykę, ję-
zyk, stroje, obyczaje i kulturę z różnych zakątków Europy. Rodzice ak-
tywnie wspierali poczynania dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
prezentacja multimedialna „Europa da się lubić”, którą przygotowała kla-
sa VI. Inną inicjatywą w ramach tego projektu było zorganizowanie Euro 
Quizu oraz wystawy plakatów promujących różne kraje Unii Europejskiej. 
Projekt europejski cieszył się uznaniem zgromadzonych widzów. Wszyscy 
uczestnicy pikniku mogli wziąć udział w wielkiej loterii fantowej oraz 
aukcji obrazów, z których dochód przeznaczony był na bieżące potrzeby 
szkoły. Ideę zjednoczonej Europy propagowaliśmy również podczas kon-
kursu na najciekawszy banknot euro tzw. Euroczek, którego zwycięzcą zo-
stał Adam Kuzera z Szałszy. Obserwując duże zaangażowanie i entuzjazm 
dzieci można stwierdzić, że uczniowie przyjęli właściwe postawy proeuro-
pejskie. Dzięki rozmaitym inicjatywom nauczyli się również aktywności, 
współpracy w grupie, tolerancji czy też szacunku dla innych kultur.  

B. Kaczmarczyk

SP WIESZOWA - Festyn „Mama, tata i ja”...
Dnia 30 maja br. w Zespole Szkół w Wieszowie odbył się festyn ro-

dzinny „Mama tata i ja”. Pomimo pochmurnej aury, wśród uczestników 
panowała wyjątkowo ciepła atmosfera. Uczniowie zaprezentowali pro-
gramy artystyczne, parodiując między innymi takie znane teleturnieje jak 
„Milionerzy” czy seriale dokumentalne „Sędzia Anna Maria Wesołowska”  
w wersji „Sędzia Anna Maria Wyskokowska”. 

O część wokalną zadbali najmłodsi uczniowie z klas I-III. Na festynie nie 
mogło również zabraknąć różnorodnych konkursów takich jak „Kapelusz 
dla mamy” i różnych konkurencji sportowych. Rozstrzygnięto także gminny 
konkurs plastyczny „Moja Mama” dla klas I-III. Pierwsze miejsce w grupie 
I klasa Szkoły Podstawowej zdobył Jakub Pawluś (ZS Wieszowa), II - Re-
migiusz Abramik (SP Kamieniec), III należało do Ani Malcherczyk (SP Ko-
pienica), za wyjątkowe starania przyznano również wyróżnienia dla Pauliny 
Wiśniewskiej (ZS Wieszowa) oraz Julii Pszowskiej (SP Kamieniec). Wśród 
klas II pierwsze miejsce przyznano Natalii Kowalewskiej (ZS Wieszowa), II 
- Bernatecie Mende (SP Kamieniec), III - Weronice Płaczek (ZS Wieszowa). 
Klasy III: pierwsze miejsce Paulina Janoszka (SP Kamieniec), II - Klaudia 
Kusz (ZS Wieszowa), III - Wojciech Szołtysik (ZS Wieszowa).

Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc zarówno ze strony Rady Pe-
dagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego jak i samych uczniów.     /PP/

* * *
Na z i e lone j  s zko le  f a jn i e  j e s t  …

W drugiej połowie maja 19 uczniów klasy trzeciej z Zespołu Szkół  
w Wieszowie, pod opieką swych nauczycieli Kornelii Karpowicz i Justyny 
Hewig było na zielonej szkole w Kołobrzegu. Dzieci były zakwaterowa-
ne w Domu Rybaka, położonego opodal nadmorskiego parku. Sprzyjająca 
aura pozwalała każdego dnia na plażowanie i tallasoterapię wzdłuż linii 
brzegowej. Podczas spacerów uczniowie podziwiali piękno morskiego kra-
jobrazu, roślinności i zakątki uroczego miasta. Ponadto dzieci korzystały 
z basenu z ozonową wodą, gdzie pływały i bawiły się do woli pod opie-
ką ratownika, ćwiczyły jazdę konną połączoną z elementami hipoterapii  
i ćwiczeniami równowagi. Dużo radości sprawił im rejs statkiem „Pirat” po 
wodach Bałtyku. Wielu z chłopców po zwiedzeniu portu i zapoznaniu się 
z pracą miejscowej ludności chciałoby zostać w przyszłości marynarzami, 
czy rybakami. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła wycieczka po wyspie 
Wolin i uczestnictwo w zabawach rekreacyjnych, pozostających na długo 

w ich pamięci, w scenerii Dzikiego Zachodu w Zieleniewie i Przygodzie 
Pirackiej w Reducie Solnej, oprawionej muzyką szantową z konkursami 
i nagrodami. Podczas po-
bytu dzieciom dopisywa-
ły apetyty, wyżywienie 
bogate było w witaminy, 
warzywa i owoce pocho-
dzące z upraw ekologicz-
nych. Uczniowie wrócili 
wypoczęci, zadowoleni, 
wzbogaceni o nową wie-
dzę i z ciężkim bagażem, 
pełnym pamiątek – musz-
li, piasku a nawet wody morskiej. Powyższy tytuł to stwierdzenie dzieci 
witających się z rodzicami na stacji.        Kornelia Karpowicz

X I  J A D W I G A F E S T
od 24 VII do 26 VII g.15.00 Plener Malarski I Fotograficzny: 

„Wokół Zabytkowych Ruin Kościoła”
PIĄTEK - 24 VII

rozpoczęcie o 17:30 – Korowód, a następnie: otwarcie XI Jadwigafest-u, Wily 
Humor Ślonski, Śląska Biesiada z zespołem B.A.R., karaoke

SOBOTA – 25 VII 
15.00 – turniej piłkarski Wielkie Międzynarodowe Derby Parafialne oraz wy-
stępy parafialnych zespołów dziecięcych, Kabaretowa Grupa Biesiadna czyli 
K.G.B., „Mam Talent”, zabawa taneczna – zespół „DUO”

NIEDZIELA - 26 VII
11.00 - uroczysta Msza Św., Ślonski Obiod i koncert Bernard Band Orchestra, 
występy chórów i zespołów, konkurs „Tak to leciało”, zespół „Proskauer Echo”, 
finał pleneru malarskiego, wybory Miss i Mistera Jadwigafestu, finał loterii (do 
wygrania kino domowe, rower, mikrofalówka, telefon cyfrowy i inne), zabawa 
taneczna – zespół Nemezis
Plener malarski i fotograficzny: każdy może przedstawić jedną pracę (ma-
larskie A4, zdjęcia 9x15). Jury wybierze i nagrodzi prace w kategoriach do  
i powyżej lat 18. Prace stają się własnością parafii.

Szczegółowy program Festynu: www.zbroslawice.pl
ORGANIZATORZY: Rada Parafialna, Rady Sołeckie: Przezchlebia, 

Świętoszowic, Ziemięcic, DFK, Urząd Gminy Zbrosławice, 
Starostwo Tarnogórskie
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WYDARZENIA 
SPORTOWE

KARLIK PRZEZCHLEBIE ZAKOŃCZYŁ SEZON NARCIARSKI
30 kwietnia w gminie Marklowice, w pięknym niedawno oddanym do użytku publicznego parku 
TROPIKANA (zaprojektowanym przez mieszkańca naszej Gminy Klaudiusza Fross), odbyło się 
podsumowanie sezonu narciarskiego 2008/2009 r. Do Marklowic przyjechali najlepsi sportowcy  
w biegach narciarskich z całej Polski, wraz z najlepszą naszą zwodniczką -  Justyną Kowalczyk 
(zdjęcie 2), przedstawiciele Polskiego Związku Narciarskiego, Śląskiego Związku Narciarskiego, 
władze samorządowe woj. śląskiego oraz trenerzy klubów narciarskich. Na imprezie nie zabrakło 
również działaczy i sportowców Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „KARLIK” Prze-
zchlebie. Podczas trwania uroczystości podsumowania sezonu narciarskiego, oprócz części arty-
stycznej odbyło się wręczeni medali, dyplomów, pamiątek i pucharów najlepszym sportowcom  
i trenerom z całej Polski. Wśród odznaczonych, obok niepokonanej Justyny Kowalczyk, znaleźli się 
również reprezentanci KARLIKA: Sven Rakoszek – X w Polsce junior C oraz jego trenerka Maria 
Bujok. Mając powyższe na uwadze mijający sezon narciarski 2008/2009 r. należy uznać za udany, 
również dlatego, że coraz więcej najmłodszych mieszkańców naszej gminy brało udział w licznych 
zawodach sportowych. Na uwagę zasługuje zajęcie trzeciego miejsca w wojewódzkich zawodach 
szkół podstawowych, które odbyły się na trudnych trasach Wisły-Kubalonki, przez drużynę w skła-
dzie: Klaudia Fros, Roxana Fros i Ola Szyguła. Chłopcy w składzie: K. Kałuża, R. Rakoszek,  
P. Naczyński i M. Szyguła zajęli dobre IX miejsce. 

Ważną imprezą sportową dla KARLIKA są Mistrzostwa Polski UKS-ów, które w tym roku odbyły 
się na trasach biegowych Kubalonki. W ramach Pucharu Polski biegaliśmy w tym sezonie w Szklar-
skiej Porębie, Zakopanem, Ustrzykach, Gołdapii i wielokrotnie w Wiśle, osiągając bardzo dobre 
wyniki. W tym miejscu należy się podziękowanie wszystkim naszym zawodnikom za wytrwałą 
walkę sportową i godne reprezentowanie zarówno Klubu jak i naszej gminy. Jednak nie miejsca są tu 
najważniejsze, ale przyjemność z uprawiania sportu, nauka zdrowej rywalizacji wśród zawodników, 
ruch na świeżym powietrzu itp. Promocja zdrowego stylu życia to główna domena KARLIKA.

Podsumowując mijający sezon narciarski chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zawod-
nikom za godne reprezentowanie KARLIKA i swojej miejscowości na zawodach narciarskich, za 
sportową rywalizację, za łzy z przegranej i radość ze zwycięstwa. Dziękuję również wszystkim tym, 
którzy nas wspierają swoją pomocą i dobrym słowem, a w szczególności dziękuję Urzędowi Gmi-
ny Zbrosławice, Szkole Podstawowej w Przezchlebiu, Państwu Fross z Przezchlebia oraz Państwu 
Rakoszek z Wieszowy. Zostając ze sportowym pozdrowieniem życzę zawodnikom udanych letnich 
startów w biegach przełajowych i na nartorolkach (pierwszy już za nami – Bieg Fiata w Bielsku 
Białej – Sven zajął III miejsce – duże brawa!!!). Życzę pogody i dobrego humoru na obozach spor-
towych, a wszystkim miłośnikom sportu i białego szaleństwa - spotkania się na trasach biegowych  
w przyszłym sezonie zimowym.                    Prezes Klubu: Andrzej Bujok 

Turniej z okazji Dnia Pyskowic 
Dnia 21 czerwca w Pyskowicach odbył się turniej siatkówki z okazji 

„Dnia Pyskowic 2009”.
Drużyny były podzielone na grupę młodszą –kadetki i starszą –seniorki. 

W grupie młodszej brały udział następujące drużyny: Bytom, Radzionków, 
Pyskowice oraz ISKRA Kamieniec. W grupie starszej: 2 zespoły z Py-
skowic, Radzionków oraz ISKRA Kamieniec. Mecze były rozegrane sys-
temem każdy z każdym oraz do dwóch wygranych setów. Zawodniczki  
z Kamieńca nie oddały żadnego seta przeciwniczkomi i tym sposobem 
wygrały cały turniej kadetek. Starałyśmy się grać jak najlepiej, chociaż 
były chwile zamieszania na boisku, które powodowały tracenie niepotrzeb-
nych punktów. Drużyna kadetek grała w składzie: Anna Jarzombek-kapi-
tan drużyny, Sandra Tetfejer, Anna Janoszka, Beata Kauczor, Marze-
na Starzec, Izabella Skrzypczyk, Katarzyna Ziętek. Drużyna seniorek  
z Kamieńca grała w składzie: Iwona Starzec, Magdalena Moczulska, Jo-
anna Zalewska-kapitan, Magdalena Badaczewska, Karolina Ratyńska, 
Sara Piotrowska, Patrycja Tomanek, Paulina Duda, Ilona Wodarz.

W grupie starszej wygrała drużyna z Pyskowic, a drugie miejsce zajęła 
ISKRA Kamieniec.

Na zakończenie turnieju wszystkie zawodniczki zebrały się na boisku 
głównym, by uroczyście zakończyć rywalizację. Zwycięskie drużyny 
otrzymały puchary i pamiątkowe dyplomy. Kolejny turniej planowany jest 
we wrześniu. Z niecierpliwością czekamy na kolejne pojedynki.

Marzena Starzec 

VI  PIT  BULL  SHOW 
ZBROSŁAWICE  2009

w dniach 5-6 września 2009 
już po raz szósty odbędą się międzynarodowe zawody psów sporto-

wych na terenie Ośrodka Jeździeckiego w Zbrosławicach. 
Jak co roku wystartuje 

europejska czołówka psich 
siłaczy.

Organizatorem imprezy 
jest hodowla Forest Hill ze 

Zbrosławic.
Dodatkowe informacje 

można uzyskać pod adre-
sem alipitbull@interia.pl 
oraz pod numerem tel.   

         0-601-764-767.                                               Grzegorz Zwoliński

X  G m i n n y  F e s t i w a l  Z e s p o ł ó w
         F o l k l o r y s t y c z n y c h     c.d. ze str. 5

Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie” uświetnił naszą imprezę pięknie 
wykonanymi tańcami ludowymi. Wszystkie chóry i zespoły po występach 
otrzymały gratulacje i podziękowania od Wójta Gminy Pawła Kowolika.                                                                                                                                       

W godzinach wieczornych uczestnicy Festiwalu mogli oglądać Koncert 
Zespołu „Awanti” oraz zabawić się na zabawie tanecznej, która trwała do 
późnych godzin nocnych.
Serdecznie dziękujemy 
wszystkim zespołom, chó-
rom oraz zespołom przed-
szkolnym, które wystąpiły 
na festiwalu. Szczególne 
podziękowania składamy 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Księżym Lesie, 
gospodarzom tegorocz-
nego festiwalu za bardzo 
duży wkład włożony w or-
ganizację tej imprezy. Monika Kamińska


