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DOŻYNKI GMINNE - KSIĘŻY LAS
5  -  6  w r z e ś n i a  2 0 0 9  r.

sobota – 5 września 2009 r.

1500- Msza Św. Dożynkowa (Kościół w Księżym Lesie)
Korowód dożynkowy

Koncert orkiestry dętej
Przekazanie chleba

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”

1800- Oficjalne wystąpienia władz 
Gminy Zbrosławice i władz gmin partnerskich

Konkurs koron, wozów korowodowych 
i przystrojonych posesji

Wręczenie nagród w konkursie 
„LAUR ZBROSŁAWICKI”

2000 - Koncert Zespołu „Chrząszcze” 
i zabawa taneczna

niedziela – 6 września 2009 r.

1400 - „Święta Wojna” – rolnicy Księżego Lasu 
kontra pracownicy Przedsiębiorstwa Nasiennego 

Księży Las

1500 - Koncert Damiana Holeckiego

1630 - Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Miedarzanie”

1715 - Biesiada Śląska – Jacek Kierok

1830 - Występ Zespołu Tanecznego „TESS” 
z Tarnowskich Gór

1930 - Losowanie głównych nagród wśród 
uczestników dożynek

2030 - Zabawa taneczna - Joachim Grzechca
w przerwie około godz. 2100 pokaz sztucznych ogni

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y
Organizatorzy: Urząd Gminy Zbrosławice, Rada Sołecka i OSP Księży Las,

 Przedsiębiorstwo Nasienne Księży Las

Jak co roku, od lat już jedenastu, ostatnie 
dni lipca to czas wielkiego zaangażowania  
i niesamowitej pracy dla większości miesz-
kańców Świętoszowic, Ziemięcic i Przezchle-
bia. Międzynarodowy Festyn Parafialny  
„JADWIGAFEST” to wielkie wydarzenie nie 
tylko dla mieszkańców parafii p.w. św. Jadwi-
gi, ale również dla całego lokalnego środowi-
ska Gminy Zbrosławice. Festyn tradycyjnie 
ściągnął do Ziemięcic tłumy gości nie tylko  
z kraju, ale również z zagranicy. Mam nadzie-
ję, iż wzorem lat ubiegłych wszyscy bawili się 
świetnie i mile będą wspominać przeżyte na 

wspaniała organizacja, tego wszystkiego może nam po-
zazdrościć niejedna impreza. Cieszy fakt, że co roku po-
jawiają się nowe osoby do pomocy w tym ogromnym 
przedsięwzięciu. W tym miejscu, w imieniu organi-
zatorów, chciałabym podziękować wszystkim tym, 
dzięki którym nasz festyn mógł się odbyć. Już dziś za-
praszam do współpracy w organizacji przyszłorocznego 
festynu. Prośbę swą kieruję zwłaszcza do ludzi młodych. 
To wasz młodzieńczy zapał, młode pełne wspaniałych 
pomysłów umysły, pozwolą na to, aby „JADWIGA-
FEST” stał się jeszcze lepszą imprezą niż jest.

Do zobaczenia w przyszłym roku na XII festynie  
w Ziemięcicach.            Maria Bujok

XI  JADWIGAFEST  2009

festynie chwile. Urozmaicony program, bogato zaopatrzone swojskie bufety, miła i kulturalna obsługa, 

więcej zdjęć na str. 4-5
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Z prac Wójta Gminy

Z prac Rady Gminy

Wójt podpisał zarządzenia m.in.  
w sprawach:
- zmian w budżecie Gminy 
Zbrosławice na rok 2009 oraz zmian 
w układzie wykonawczym do budże-
tu Gminy Zbrosławice na rok 2009 
(13 zarządzeń);
- powołania Komisji Egza-

minacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego.
Ponadto Wójt:
- podpisał umowy z WFOŚiGW w Katowicach na do-
finansowanie dokończenia i modernizację oczyszczalni 
ścieków w Przezchlebiu;
-podpisał umowę z BGK Katowice na dofinansowanie 
budowy boiska przy szkole w Czekanowie, w ramach 
akcji „Bliżej boiska”;
- uczestniczył w Świerklańcu w X Wojewódzkich 
Dożynkach, gdzie Gmina Zbrosławice zaznaczyła swą 
obecność wystawiając do oceny trzy korony żniw-
ne: korona z Ziemięcic zajęła II miejsce w konkursie,  
a korony z Laryszowa i Świętoszowic otrzymały wy-
różnienia;
Ponadto starostą dożynek został wybrany rolnik  
z Księżego Lasu - p. Manfred Skrzypczyk;

-  przeprowadził rozmowę z Komendantem Powia-
towym Policji w Tarnowskich Górach w sprawie 
wypowiedzenia umowy na użytkowanie kupionego 
przez Gminę radiowozu. Efektem jest wstrzymanie 
wypowiedzenia do końca roku, gdyż pismem Zastępcy 
Komendanta Woj. Policji Gmina otrzymała zapewnie-
nie, że do tego czasu Komenda przekaże nowy  radio-
wóz do dyspozycji naszego posterunku w Kamieńcu;
- brał udział w posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Gospodarki w temacie likwidacji placówek poczty na 
terenie naszej Gminy. Niestety nie ma w tym temacie 
pocieszających informacji, gdyż dokonane przez wła-
dze Poczty Polskiej pomiary czasu pracy listonoszy 
wskazują, że ci pracują efektywnie tylko w 60-80% 
czasu pracy. Bulwersujące ale prawdziwe, więc ko-
mentarz chyba zbyteczny;
- wraz z innymi członkami kapituły dokonał oceny 
wniosków, jakie napłynęły w ramach konkursu „Laur 
Zbrosławicki”. Ostateczny wynik i wręczenie na-
gród nastąpi, jak co roku, na Dożynkach Gminnych;  
- z Radą Sołecką Księżego Lasu i pracownikami urzędu 
przygotowuje obchody „święta plonów” czyli Dożynki 
Gminne oraz przyjęcie gości z gmin zagranicznych;
- brał czynny udział i nadzorował usuwanie kolejnych 
szkód, powstałych w wyniku ulew i burz, które były 
tym razem mniej groźne. W tym temacie wydał rów-
nież kilka decyzji, nakazujących właścicielom nieru-

chomości udrożnienie rowów, przepustów czy cieków 
wodnych;
- podpisał kilkanaście decyzji administracyjnych, na-
kazujących właścicielom posesji podłączenie do ka-
nalizacji sanitarnej tam, gdzie jest to możliwe. Takie 
decyzje wynikają nie tylko z przepisów prawa ale są 
podejmowane w imię sprawiedliwości społecznej, bo 
dlaczego jeden prawidłowo zagospodarowuje ścieki, 
a jego sąsiad go zalewa;
- nadzoruje przebieg robót inwestycyjnych tj. dokończe-
nie budowy  oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu, bo-
iska ze sztuczną nawierzchnią w Czekanowie, budowę 
wodociągów w Wieszowie, Zbrosławicach, Miedarach; 
prac przygotowawczych remontów ulicy Piaskowej  
w Zbrosławicach z jej odwodnieniem; prac projekto-
wych kanalizacji sanitarnej w Wieszowie. W tym miej-
scu zwracam się z apelem do mieszkańców Wieszowy, 
by wyrazili zgodę na „wejście w teren” na projekto-
wany przebieg ciągów kanalizacyjnych, by projekt 
był pełny i kompletny. Brak takiej zgody powoduje 
opóźnienie w projektowaniu, jak i w wykonawstwie, 
co później procentuje zwiększoną ilością skarg na nas 
za opieszałość;
- wręczył puchary sołectwom i  poszczególnym zwy-
cięzcom w kolejnych zakończonych konkurencjach 
wieloboju sołectw tj. locie gołębi i wędkarstwie.

23.07.2009, 3.08.2009 i 17.08.2009 – 
posiedzenie Komisji Budżetu, Roz-

woju i Gospodarki
Omówienie strategii Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej, spotkanie z przed-
stawicielem Poczty Polskiej w celu przedsta-
wienia negatywnego stanowiska mieszkańców 
co do przekształcenia placówek poczty w ajen-
cje, opiniowanie projektów uchwał.
15.07.2009 – posiedzenie Komisji Oświa-
ty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki  
Społecznej.
Promocja Gminy z udziałem przedstawicieli 
zespołów artystycznych.
22.07.2009 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Ocena stanu zaopatrzenia w wodę mieszkań-
ców gminy, budowa sieci wodociągowej – re-
gulacja stanów własnościowych.
17.08.2009 – posiedzenie Komisji Rolnictwa
Spółki wodne.
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H e l m u t  K a p e k 
długoletni sołtys Ziemięcic. My, jego przyjaciele 
i współpracownicy, będziemy przede wszystkim 
wspominać Go jako wspaniałego, pełnego po-
mysłów człowieka, z którym spędziliśmy wie-
le cudownych chwil na płaszczyźnie społecznej  
i prywatnej. Wspominamy jak służył nam radą  
i pomocą, jak chętnie dzielił się z nami własnymi 
doświadczeniami. Śmierć bliskiej osoby jest za-
wsze ciosem. Dziś ten cios przyjmujemy wszyscy 
razem. Dziękujemy Ci, drogi Mistrzu i przyjacielu, 
że byłeś z nami, żegnamy Cię w wielkim smutku, 
ale i z wiarą w sercu, że dzieło Twe nie przemi-
nie i staniemy się jego godnymi kontynuatorami.  
Zachowamy Cię głęboko w naszych sercach.

Sołtys i Rada Sołecka Ziemięcic

Serdeczne podziękowanie 
za złożone kwiaty, wieńce, 

modlitwy, okazane współczucie 
podczas uroczystości pogrzebowych 

Ś.P. HELMUTA KAPEK 
wszystkim krewnym, przyjaciołom, 

sąsiadom, znajomym, delegacjom 
składają 

ŻONA I DZIECI Z RODZINĄ.

Serdeczne 
podziękowania 

składam Sołtysowi  
i Radzie Sołeckiej Ziemięcice 

oraz firmie pogrzebowej 
„Joachim Lipiński 

z Ziemięcic” 
Irena Kapek z dziećmi

OCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA ...
W związku z kolejną rocznicą Powstania Warszawskiego, Prezydent miasta stołecznego 

Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz zwróciła się z pismem do Wójta Gminy Zbrosła-
wice, w sprawie podjęcia próby dotarcia do nieznanych informacji o losach warszawskich 
uchodźców. Dlatego też zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy 
o przekazanie informacji o nieznanym bądź zapomnianym wkładzie, zasługach oraz 
innych formach pomocy udzielanej uchodźcom z Warszawy przez mieszkańców Gminy 
Zbrosławice, w celu udokumentowania, a tym samym ochrony przed zapomnieniem. 

Proszę o przekazywanie informacji do Joanny Starzec pisemnie na adres: Urząd Gmi-
ny Zbrosławice ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice lub e-mail: urzad@zbroslawice.pl. 
Kontakt pod numerem telefonu (032) 233 77 88.      Katarzyna Zyga - Sekretarz Gminy

UWAGA !
Mieszkańcy Gminy Zbrosławice, 
zwracam się do Was z zapytaniem 

dotyczącym konieczności wydłużenia 
godzin pracy Urzędu Gminy. Wszelkie 

propozycje i uwagi proszę kierować 
do Pani Julianny Jachnickiej, osobiście 
w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6 lub 

telefonicznie pod numerem 
(032)233 77 89 do dnia 18 września br.

Katarzyna Zyga - Sekretarz Gminy
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KOMUNIKAT W SPRAWIE STYPENDIÓW 
SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2009/2010

W roku szkolnym 2009/2010 stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie 
szkół pochodzący z rodzin, w których dochód na 1 członka nie przekracza 351 zł 
netto miesięcznie.

Wnioski o stypendium szkolne składa się w Gminnym Zespole Obsługi Placówek 
Oświatowych w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34 (pok. nr 8) do 15 września 
2009 r. Wnioski są dostępne w sekretariatach szkół Gminy Zbrosławice, GZOPO 
oraz na stronie internetowej www.bip.zbroslawice.pl (zakładka GZOPO - Sposób 
przyjmowania i załatwiania spraw). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia  
o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub, w przypadku 
utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na 
tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszony o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym
    ubezpieczeniu w narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne 
    określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny  
w wysokości 207 zł.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 032 - 233 76 50
Aleksandra Hangiel - Dyrektor GZOPO

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych 
Gmina Zbrosławice po raz drugi będzie realizatorem pilotażowego 

programu PFRON „UCZEŃ NA WSI”, którego celem jest dofinan-
sowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych 
na terenie naszej Gminy. Dofinansowanie kosztów nauki w ramach 
programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:
- posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważne orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności, 
- pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole po-
nadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), 
- mieszka na terenie Gminy Zbrosławice,   
- posiada średnie miesięczne dochody brutto, które nie przekracza-
ją 120 % najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego 
członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domo-
wym, to jest 1 531,20 zł.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki należy składać w termi-
nie od 1 do 30 września 2009 r. w Gminnym Zespole Obsługi Placó-
wek Oświatowych w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34 (pok. nr 8). 
UWAGA! Wnioskodawca zobowiązany jest do wniosku dołączyć 
dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów wyka-
zanych w oświadczeniu załączonym do Wniosku.

Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi po dostarczeniu 
przez Wnioskodawcę do GZOPO oryginałów dokumentów, potwier-
dzających wysokość poniesionych kosztów, wystawionych na Wnio-
skodawcę lub ucznia niepełnosprawnego faktur VAT za zakupione 
towary lub usługi, a w przypadku, gdy nie jest możliwe wystawienie 
faktury VAT - innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty.

Przedstawione przez Wnioskodawcę dokumenty rozliczeniowe 
muszą być wystawione w okresie trwania zajęć szkolnych w roku 
szkolnym 2009/2010, to jest od dnia 1 września 2009 r. do dnia  
25 czerwca 2010 r.

Szczegółowe informacje o programie, w tym wnioski, są dostęp-
ne na stronie www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i Zadania 
PFRON/UCZEŃ NA WSI) oraz w GZOPO - nr tel. 032 - 233 76 50

Wiesław Olszewski Z – ca Wójta 

 W Y M I E Ń  S TA RY D O W Ó D  ! ! !
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Zbrosławice informuje:

31 marca 2008 r. dobiegła końca wymiana książeczkowych dowodów osobistych. 
Jednak z danych, jakie posiadamy wynika, że pewna liczba mieszkańców naszej 
gminy nadal nie dopełniła obowiązku wymiany dowodu osobistego.

Przypominamy, zatem o konieczności wymiany książeczkowych dowodów osobi-
stych na obowiązujące. Brak ważnego dokumentu może skutkować niemożnością za-
łatwienia licznych spraw w urzędach, bankach oraz innych instytucjach.

Wniosek należy złożyć w Ref. Spraw Obyw. Urzędu Gminy – dowody osobi-
ste ul. Wolności 109 a, I piętro, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 7.00-15.00 tel. (032) 305 23 24 lub (032) 233 77 31.

KRONIKA   POL ICYJNA
Ruch Drogowy:
18 lipca na ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach Aleksandra G., lat 30, kierując 
sam. os. m-ki VW Passat na prostym odcinku drogi utraciła panowanie nad pojazdem, 
zjechała na pobocze drogi uderzając w drzewo. Z ogólnymi obrażeniami ciała kieru-
jąca została odwieziona do szpitala. 
24 lipca na ul. Wolności w Zbrosławicach Dariusz S., lat 34, kierując sam. os. m-ki 
Mazda na prostym odcinku drogi potrącił n/n mężczyznę, który nagle wtargnął na 
jezdnię z przydrożnych zarośli. Poszkodowany w stanie ciężkim odwieziony został 
do szpitala.
14 sierpnia na ul. Tarnogórskiej w Miedarach policjanci WRD KPP w Tarnow-
skich Górach zatrzymali Grzegorza B., lat 37, który kierując sam. os. m-ki Fiat Punto, 
będąc w stanie nietrzeźwym (0,8 mg/l) spowodował kolizję drogową.
Zdarzenia kryminalne:
18 lipca o godz. 1440 w Zbrosławicach na ul. Jagiellońskiej, z terenu posesji niezna-
ny sprawca dokonał kradzieży kosiarki spalinowej m-ki Husgvarna wartości 400 zł.
21 lipca godz.2330 w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej n/n sprawcy dokonali pobi-
cia Dariusza K., lat 24. W wyniku podjętych działań policjanci PP Zbrosławice ustalili  
i zatrzymali sprawców tego przestępstwa. 
21 lipca w Wieszowie przy ul. Nowotki nieznany sprawca dokonał kradzieży z wła-
maniem do domu w budowie, skąd skradł 30 mb przewodu elektrycznego i drobne 
narzędzia ogólnej wartości 2000 zł.
22 lipca o godz. 1930 w Ziemięcicach na ul. Mikulczyckiej policjanci WRD z KPP 
w Tarnowskich Górach dokonali zatrzymania Janusza M., lat 28, który będąc w stanie 
nietrzeźwym (0,80mg/l) kierował sam. os. m-ki VW Passat.
26 lipca godz. 2135 w Wieszowie przy ul. Tarnogórskiej policjanci PP w Zbrosła-
wicach odnaleźli porzucony sam. os. m-ki BMW, który został skradziony z terenu 
Piekar Śl.
1 sierpnia w Łubiu przy ul. Pyskowickiej PP w Zbrosławicach zatrzymali Jana B., 
lat 36, poszukiwanego na podstawie nakazu doprowadzenia do Aresztu Śl. wydanego 
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.
4 sierpnia w godz. 22.00/6.00 w Wieszowie przy ul. Bytomskiej nieznany sprawca 
dokonał kradzieży z włamaniem do dwóch mieszkań, skąd skradł elektronarzędzia  
i akcesoria łazienkowe ogólnej wartości 1100 zł.
5 sierpnia w Zawadzie przy ul. Wiejskiej w godzinach popołudniowych n/n sprawca 
dokonał kradzieży z włamaniem do piwnicy, skąd skradł sprzęt AGD o wartości 3000 zł.
13 sierpnia o godz. 2120 w Łubiu przy ul. Długiej policjanci WRD z KPP w Tar-
nowskich Górach zatrzymali Pawła P., lat 40, który będąc w stanie nietrzeźwym (0,96 
mg/l) kierował sam. os. m-ki Fiat 126p

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany dowodu osobiste-
go oraz wymagany wniosek znajdują się na stronie internetowej  
www.bip.zbroslawice.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę?”/Sprawy 
obywatelskie - dowody osobiste.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku osób, które nie 
mogą stawić się osobiście w Urzędzie Gminy ze względu na stan 
zdrowia lub podeszły wiek, istnieje możliwość dojazdu do miej-
sca zamieszkania tych osób przez pracowników biura dowodów 
osobistych.

Przypominamy również o nowych zasadach unieważniania dowo-
dów osobistych, które wprowadziła nowelizacja ustawy o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych z 3 października 2008 r. Jeśli zmie-
niają się nasze dane osobowe, które umieszczane są w dowodzie 
osobistym np. nazwisko, imię bądź adres, w ciągu 14 dni musimy 
złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. W przypad-
ku osób, które w krótkim czasie kilkakrotnie zmieniały miejsce za-
mieszkania powracając ostatecznie do pierwotnego miejsca zamiesz-
kania uprzejmie wyjaśniamy, iż każda zmiana miejsca zamieszkania 
zamieszczona w dowodzie osobistym rodzi obowiązek wymiany 
dowodu osobistego. Jeżeli tego nie uczynimy, po 3 miesiącach od 
zmiany danych dowód osobisty zostanie unieważniony z urzędu.  
W przypadku Polaków mieszkających za granicą unieważnienie do-
wodu nastąpi po 4 miesiącach. 

System do wydawania dowodów osobistych nie umożliwia anulo-
wania daty unieważnienia dowodu osobistego. 

Dowód osobisty automatycznie traci ważność z dniem:
- zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu;
- przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
- utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
- zgonu jego posiadacza.

Przypominamy również o terminie ważności dowodu osobistego. 
Data ta jest zapisana w nowych dowodach osobistych. O wydanie 
nowego dowodu powinniśmy starać się co najmniej 30 dni przed 
upływem terminu ważności dokumentu tożsamości.

Pamiętajmy o zawiadomieniu w Urzędzie Gminy o utracie do-
wodu osobistego. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego 
wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód 
osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowol-
nionych – odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora.  
W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która 
utraciła dowód osobisty z powodu choroby, niepełnosprawności lub 
innej niedającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może do-
konać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na 
piśmie.                      /Iwona Feber/
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OPIS ZDJĘĆ:
„Wesołe Kumoszki” jako Wesołe Wczasowiczki – 1. 

korowód ulicami parafii
Ekipa Budowlana na EURO 2012 na „Margarinie” 2. 

- ANY z Przezchlebia
Jadwiżki z Ziemięcic w korowodzie3. 
Maria Bujok jako nadzór budowlany na EURO 4. 

2012
Przygotowania do festynu5. 
pokaz karate6. 
placki ziemniaczane dla wszystkich7. 
sztafeta piwna8. 
Międzynarodowe Derby Parafialne9. 
Zespół „Karolinka” z SP Przezchlebie10. 
Zespół „Skrzaty” ze Świętoszowic11. 
nawet przy grillu może być wesoło12. 
„Czerwony Kapturek” w wykonaniu rodziców  13. 

dzieci z GP Przezchlebie
występ zespołu Jadwiżki z Ziemięcic14. 
wejście zespołów parafialnych do kościoła15. 
uroczysta Msza Święta16. 
występ orkiestry dętej17. 
śląski obiad na świeżym powietrzu18. 
występ „Wesołych Kumoszek” ze Świetoszowic19. 
karuzele i wesoła zabawa20. 
biesiada pod gołym niebiem21. 
Plener Malarsko-Fotograficzny „Ruiny starego ko-22. 

ścioła”
Losowanie nagród loterii fantowej23. 
uczestnicy i jury konkursu malarsko-fotograficznego24. 
festynowi przebierańcy25. 

na str. 1: uczestnicy Jadwigafestu pod namiotem bie-
siadnym oraz Proboszcz German na czele korowodu

Policyjne  Święto
8 sierpnia po raz piąty w naszej gminie obchodziliśmy Święto Policji. Stało się to z pewnym 

opóźnieniem (właściwa data 24 lipca), ale to ukłon w stronę przebywającego w tym czasie na urlopie 
Wójta, który chciał osobiście wręczyć policjantom czeki symbolizujące (przyznane wcześniej przez 
Radę Gminy Zbrosławice) nagrody za duże zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. 
Program obchodów święta jest od lat niezmienny – msza w intencji policjantów, część oficjalna, 
mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami policji i gminy, rodzinne spotkanie przy grillu. W tym 
roku nie udało się samorządowcom utrzymać zwycięskiej piłkarskiej passy (przegrali 1:3) i Puchar 
Marszałka Województwa Śląskiego aktualnie znajduje się w rękach uradowanych policjantów, co 
widać na załączonym zdjęciu.                       Wiesław Olszewski

18 19 20

21 22 23

24 25
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O D P U S T  w  W I L K O W I C A C H
20-21 czerwca w Sołectwie Wilkowice miał miejsce Festyn Odpustowy. W sobotę i niedzielę odbyła 

się zabawa taneczna. Pierwszego dnia do tańca zapraszał zespół DeBeS, a drugiego zespół Exel.
W niedzielę pod odnowionym Krzyżem odbyła się uroczysta msza św., w której udział wzięli miesz-

kańcy naszej miejscowości oraz liczni goście. Po jej zakończeniu, przy dźwiękach muzyki marszowej,  
w uroczystym przemarszu mieszkańcy i goście przeszli na teren boiska, gdzie trwały dalsze odchody na-
szego odpustu.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszego odpustu,  
a w szczególności: sponsorom, paniom, które upiekły ciasto, obsłudze stoisk, paniom i panom za 
przygotowanie ołtarza polowego, panom za przygotowanie sprzętu na boisku oraz OSP Wilkowice.

Sołtys Damian Nowara

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze „Wieści”, w arty-
kule pt.”Jesteśmy z Was dumni”, zawiera-
jącym zestawienie sukcesów uczniów SP 
w Kopienicy, prawdopodobnie z powodu 
natłoku spraw związanych z zakończe-
niem roku szkolnego, umknęło nam na-
zwisko jednej uczennicy i jej znaczące do-
konanie. Otóż Anetka Kudlek z kl. III za-
jęła I miejsce oraz uzyskała tytuł Mistrza 
Wiedzy w GMINNYM KONKURSIE 
WIEDZY dla klas młodszych oraz zajęła 
III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie 
Ortograficznym.
Za niedopatrzenie serdecznie przepra-
szam!          Beata Owczarek

„WESOŁO NAM W GŁOWIE...” - Festyn w Zbrosławicach
Oj, oj – było wesoło. A ile się działo – pokazy, zabawy, nagrody, smakołyki, konkursy... Festyny są fantastycz-

ne. Ci, którzy byli 15 i 16 sierpnia na placu przy Urzędzie Gminy w Zbrosławicach, z pewnością potwierdzą 
ten fakt. Niewątpliwie każdy mógł wybrać coś dla siebie. Wystąpił zespół estradowo-kabaretowo-biesiadny 
„Kamraty” z autorskim programem muzycznym w śląskim klimacie. Pokaz taneczny tarnogórskiej „Szkoły 
Tańca i Ruchu Mistral” zachwycił tych, którzy potrafią dostrzec piękno ruchów ciała i profesjonalizm wyko-

Mężczyźni próbowali swoich sił na strzelnicy. Trafnie celując wygrywali dla swoich gwiazd niezliczone 
ilości kwiatów, pluszaków i słodyczy. Dużym powodzeniem cieszyła się loteria. Nagrody były dość zróż-
nicowane i bardzo ciekawe, a niektóre nawet zabawne. A to wszystko dzięki hojnym sponsorom (patrz lista 
obok).

Do tańca przygrywał zespół EXEL oraz dj ARTUR. Wspaniale rozbawiali gości, o czym świad-
czyły tłumy pląsających tancerzy. Na parkiecie wywijali nawet najmłodsi, za co solidnie ich nagradza-
no. Wspaniała pogoda, przesympatyczni goście, świetna muzyka i wiele innych atrakcji dla małych  
i dużych spowodowały, że tegoroczny festyn można zaliczyć do udanych.           Organizatorzy

Serdeczne podziękowania dla sponsorów loterii i wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowa-
nia  i organizacji festynu odpustowego. I pamiętajmy: „Razem – możemy więcej!!!”

Organizatorem festynu jest Rada Rodziców Zespołu Szkół w Zbrosławicach i inni. Cały dochód z fe-
stynu zostanie przeznaczony na potrzeby szkoły.

nawców. Taniec grupy młodzieżowej to prawdziwa grat-
ka dla fanów hip-hopu. Interesującym punktem progra-
mu był występ instruktorek fitness „Studia Urody M&M”  
w Zbrosławicach. W sportowych strojach i dobrych na-
strojach zademonstrowały prosty układ choreograficzny. 
Specjalnie dla miłośników muzyki uczniowie Zespołu 
Szkół w Zbrosławicach zaprezentowali solo i w duecie 
najpiękniejsze utwory muzyki rozrywkowej.

Goście częstowali się przekąskami z grilla, napoja-
mi, ciastem domowym, kawą i herbatą. Mini wesołe 
miasteczko kusiło dzieci i młodzież swoimi atrakcjami. 

Lista sponsorów loterii:
Maciej Szymik

Salon fryzjerski „Anna”
Nivea – Małgorzata  Sławęta

Studio Urody „M&M” w Zbrosławicach
GS Zbrosławice

Agromix – Krzysztof Front
Dobrawa

Sklep – Beata Morawiec i Sabina Kullas
Przychodnia weterynaryjna 
Piotr Hoim i Marek Gaida
Gabinet stomatologiczny 
– Jolanta Kwietniewska
Gabinet stomatologiczny 

– Karolina Kwietniewska-Walentek
Biuro podróży „Rzemyk”

Restauracja „Apollo”
Restauracja „Stary Młyn”

Państwo Stryjakiewicz
Roland Kosmol

Katarzyna Rochnia 
Biblioteka Gminna Zbrosławice

Urząd Gminy Zbrosławice
Piekarnia Cukiernia – Dolnicki

Ośrodek Jeździecki Zbrosławice
Centrum Edukacyjne „Future”  

Tarnowskie Góry
Radosław Wyciśkiewicz

Firma Basf
Sklep – Mueller-Janoszka

Młyn Gospodarczy – Henryk Kucias
Manfred Słodczyk

K i e d y ś  –  d z i s i a j
Wielu z nas pamięta inną wieś. Kiedyś zapach obornika, gnojowicy wiosną był tak 

oczywisty, że nikomu nie przyszło do głowy, by protestować przeciwko jego obecności. 
Dzisiaj takie protesty do Urzędu Gminy docierają. Saletry, saletrzaki, superfosfaty itp.  
z pewnością są mniej uciążliwe dla nosa, ale jednak preferujemy tzw. żywność ekolo-
giczną. Kiedyś szczekanie psa, pianie koguta nie budziło żadnej reakcji. Dzisiaj w niektó-
rych samorządach (na razie miejskich) już podjęto uchwały zakazujące szczekania psów  
w porze nocnej. Znam przypadek, że zabito koguta dla „świętego spokoju” sąsiada (tym 
razem na wsi).

Dlaczego to piszę?
Nasza gmina ma długą tradycję sportu jeździeckiego. Ba! Sport ten staje się coraz bar-

dziej powszechny. I bardzo dobrze. Jednakże do urzędu wpływają skargi na jeźdźców, któ-
rych wierzchowce pozostawiają swoje odchody na chodniku bądź jezdni. Kiedyś wiejskie 
dziecko podbiegało z łopatką i wiaderkiem, by przenieść cenny nawóz pod pomidory lub 
ogórki do warzywnika rodziców. Dzisiaj większość warzywników zastąpił angielski traw-
nik. Dzisiaj jest to odpad. Również dzisiaj właścicieli psów zobowiązuje się do usuwania 
odchodów swoich pupili, a tutaj problem jest znacznie większy (!). Problem, który trzeba 
rozwiązać. Tak jak większość z nas brzydzi się wyrzucić śmieci na ulicę, tak również apel 
do Was jeźdźców: nie pozostawiajcie „pamiątek” po swoim przejeździe chodnikami i uli-
cami. Mniemam, iż jeśli taka pamiątka zostanie na polu, łące, a nawet polnej drodze, nikt 
nie będzie miał do Was żalu.                        WO

Kolonie w Miedarach
W aktywny sposób uczniowie szkoły w Miedarach spędzili tygodniowe kolonie na początku sierpnia. 

Młodzież, oprócz zajęć sportowych w szkole, wzięła udział w dwóch wycieczkach. Pierwsza z nich to ro-
werowa 40 kilometrowa eskapada na zamek w Toszku, gdzie uczniowie wysłuchali historii zamku i zagrali 
w siatkówkę plażową. Druga wycieczka to wyjazd pociągiem do Wisły. Tam, pod kierunkiem przewodnika, 
grupa zaliczyła 4 godzinną wędrówkę po górach, zwiedziła muzeum narciarstwa (zdjęcie), Hotel Gołębiew-
ski, okolice domu Adama Małysza. Kolonie zakończyły się wspólnym grillem na boisku szkolnym. 

Opiekun i młodzież dziękują: pracownikom szkoły w Miedarach; p. Margocie Jaworek, p. Pawłowi 
Machura, p. Adamowi Łuć za pomoc w organizacji zajęć, rodzicom, p. Aleksandrze Nigiel, p. Klaudii 
Grudzińskiej za dowóz oraz państwu Joannie i Robertowi Lipiński za transport i ufundowanie kola-
cji w dniu powrotu z Wisły. 
Więcej informacji i zdjęć na szkolamied.edupage.org.
                  Sebastian Nowicki
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O G Ł O S Z E N I E
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach zaprasza Pracodawców 
i osoby bezrobotne z terenu powiatu tarnogórskiego (w szczególności oso-
by zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy) zarejestrowane w na-
szym Urzędzie do korzystania z oferty Urzędu. Osoby bezrobotne mogą 
skorzystać z:
- bezzwrotnych dotacji na otwarcie działalności gospodarczej; 
- bezpłatnych szkoleń;
- stażu;
- prac interwencyjnych.
Pracodawcy mogą skorzystać z: 
- refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 
- wsparcia przy organizacji dla bezrobotnych stażu,
- wsparcia przy organizacji prac interwencyjnych,
- przeszkolenia przyszłego pracownika zgodnie z zapotrzebowaniem.
Oto szczegółowa lista planowanych jeszcze w 2009 r. szkoleń grupowych:

Sprzedawca; 1. 
Prawo jazdy kat. C;2. 
Prawo jazdy kat. C + E; 3. 
Obsługa komputera z Internetem;4. 

Magazynier z obsługą wózka widłowego;5. 
Operator koparko-ładowarek;6. 
Spawanie metodą MAG;7. 
Spawanie metodą TIG;8. 
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych;9. 
Specjalista finansowo-księgowy z obsługą programu 10. 
księgowego „Symfonia”;

Specjalista ds. kadr i płac + program „Płatnik”;11. 
Kurs dokształcający w zakresie przewozu rzeczy; 12. 
Kurs dokształcający w zakresie przewozu osób;13. 
Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR + cysterny;14. 
Pracownik biurowy.15. 

Powyższe działania finansowane będą w ramach dodatkowych środ-
ków Funduszu Pracy pozyskanych przez tut. Urząd z rezerwy Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu, 
w punktach informacyjno-doradczych działających na terenach gmin lub 
telefonicznie pod nr tel. (032) 285 50 38:
- dotacje i refundacje – pok. 112, tel. wew. 134;
- staże i prace interwencyjne – pok. 110, tel. wew. 142;
- szkolenia pok. 113, tel. wew. 124.

 Weź sprawy w swoje  ręce…
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zaprasza wszystkie osoby z jednocze-

snym uszkodzeniem wzroku i słuchu do wzięcia udziału w projekcie realizowanym 
pod hasłem „Weź sprawy w swoje ręce…”.

Każdy jego beneficjent będzie mógł skorzystać ze wsparcia psychologów, rehabili-
tantów, okulistów, protetyków słuchu, doradców zawodowych i prawnych oraz specja-
listów do spraw sprzętu. Udział w projekcie jest bezpłatny, a spotkania odbywają się 
w okolicy miejsca zamieszkania osoby głuchoniewidomej. Część osób zostanie nieod-
płatnie zaopatrzona w sprzęt rehabilitacyjny, wszyscy wezmą zaś udział w konkursie  
z cennymi nagrodami rzeczowymi.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.tpg.org.pl. Zgłoszenia w naszym 
regionie przyjmuje Marta Kamer. Można się z nią skontaktować pod numerem tel./fax: 
(071) 359 30 28 oraz adresem e-mail: pokl_wroclaw@tpg.org.pl.

Projekt realizowany w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Jubileusz Złotych Godów obchodzą Państwo 

R O Z W I T A  I  A L F R E D  K O W O L I K  z Ziemięcic.
Szanownym Jubilatom wszelkiej pomyślności,

zdrowia i miłości na dalsze lata życia 
życzy Sołtys i Rada Sołecka Ziemięcice

Szanownej Jubilatom
z Ziemięcic:

 Panu Brunonowi Drzymota  
z okazji 80 rocznicy urodzin 

oraz Panu Alfredowi Burda 
z okazji 50 urodzin 

wszelkiej pomyślności, 
miłości najbliższych 
oraz jeszcze wielu lat życia 
w zdrowiu i radości 
życzy Sołtys 
i Rada Sołecka Ziemięcice

Z okazji 80 Urodzin 
Pani  JADWIGII WALISKO

Dostojnej Jubilatce
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i pogody ducha

składa Koło Emerytów Wieszowa

Z okazji 98 rocznicy urodzin Pani

Eugenii Poskart z Jasiony
oraz skończonych 90 lat Pani

Heleny Skowronek z Jasiony
Szanownym Jubilatkom

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności,
szczęścia, zdrowia, 
błogosławieństwa Bożego
oraz długich lat życia
składa Rada Sołecka 
i Sołtys Jasiony

Rada Rodziców Zespołu Szkół 
w Zbrosławicach składa serdeczne 

podziękowania 
Pani Blance Antoszczyk 

za duży wkład i zaangażowanie 
w zorganizowaniu Festynu Odpustowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach z/s 
w Kamieńcu pragnie złożyć serdeczne podziękowanie 

Pani Małgorzacie Kowolik, 
Panu Joachimowi Buchcik  

i Panu Tomaszowi Kaniewskiemu za współpracę, 
okazaną bezinteresowną pomoc i serce oraz zaintere-

sowanie dla Śp. Pana Marka Lis z Kamieńca.
„ Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić 

żadnymi pieniędzmi, lecz jest tylko jedno słowo - Dziękuję.”

V I  P I T  B U L L  S H O W 
Z B R O S Ł A W I C E  2 0 0 9

Hodowla Forest Hill oraz Restauracja „W Starym 
Młynie” zapraszają na VI Pit Bull Show – Zbrosławice 

2009. Impreza odbędzie się w dniach 5 - 6 września 
na terenie Ośrodka Jeździeckiego w Zbrosławicach.

Jak co roku wystartuje europejska czołówka psich siłaczy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: 

alipitbull@interia.pl, w internecie na stronie 
www.foresthill.pl

 oraz pod numerem
 tel. 0-601-764-767.

Grzegorz Zwoliński
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WYDARZENIA 
SPORTOWE

TURNIEJ SOŁECTW

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!

Za nami kolejne zawody Wieloboju Sołectw.  
15 sierpnia odbyły sie loty gołębi pocztowych,  
w których zwyciężyła drużyna z Ziemięcic, wyprze-
dzając Świętoszowice i Kamieniec. Tydzień później,  
22 sierpnia, również nad stawem w Kamieńcu roze-
grano konkurs wędkarski. Zwyciężyła w nim druży-

Sołectwo Skat Piłka Szachy Pływ. Biegi Gołębie Wędk. Suma

1 Laryszów 29 33 19 23 35 15 37 191

2 Ziemięcice 15 35 27 19 23 31 25 175

3 Wieszowa 7 27 23 31 37 17 31 173

4 Czekanów 27 25 13 29 33 11 27 165

5 Miedary 19 29 31 21 25 0 23 148

6 Ptakowice 17 37 11 27 9 7 35 143

6 Przezchlebie 21 31 25 17 17 19 13 143

7 Zbrosławice 31 19 21 15 21 9 15 131

8 Kamieniec 11 15 17 9 29 27 19 127

9 Szałsza 25 11 29 25 15 0 21 126

10 Jasiona+Księży Las 9 13 7 11 27 23 33 123

11 Świętoszowice 23 21 9 7 11 29 9 109

12 Kopienica 13 17 15 13 13 0 11 82

13 Łubie 0 23 0 0 31 0 7 61

14 Wilkowice 0 9 0 0 19 25 0 53

15 Karchowice 0 7 0 0 7 0 29 43

16 Boniowice + Łubki 0 0 0 0 0 21 17 38
17 Zawada 0 0 0 0 0 13 0 13

Jaśkowice 0 0 0 0 0 0 0 0

na z Laryszowa, drugie miejsce przypadło wędkarzom z Ptakowic, a trzecie – łączonej drużynie Jasiony i Księżego Lasu. Właśnie z tej ekipy pochodzi 
rekordzista zawodów – pan Michał Wichary z Księżego Lasu, który złowił największą rybę zawodów – szczupaka ważącego prawie 7 kg! Gratulacje!  
Kolejne zawody – trójbój lekkoatletyczny – już 19 września w ZSO w Kamieńcu. Zapraszamy zawodników i kibiców.          Anna Połońska

Z a d at k i  n a  M i s t r z a
Coraz głośniej robi się o Dominiku Słodczyku z Klubu Jeź-
dzieckiego Zbrosławice. Młody jeździec na początku lipca wy-
grał Mistrzostwa Polski Dzieci, został powołany do kadry na-
rodowej i wystartował w Mistrzostwach Europy Dzieci, które 
pod koniec lipca odbyły sie w Moorsele w Belgii. W zawodach 

uczestniczyło 84 zawodników  
z 20 krajów. Reprezentacja Pol-
ski po raz pierwszy mogła poka-
zać się w tej kategorii wiekowej. 
Dzięki Dominikowi, dosiadające-
mu klaczy Łacona, był to bardzo 
udany debiut – o utracie szansy na 
miejsce w pierwszej dziesiątce za-
decydowała tylko jedna zrzutka!

1-3 sierpnia w Zbrosławicach 
rozegrano zawody regionalne  
w skokach przez przeszkody. Do-
minik, na klaczy Lora, w rywali-
zacji o XV Grand Prix Zbrosławic 
był bezkonkurencyjny, mimo iż 
wcale nie należał do faworytów 

konkursu. Jako jedyny pokonał pierwszy przejazd bez zrzutki.
Zwycięzca Grand Prix skoki trenuje od 3 lat pod okiem ojca-tre-
nera Manfreda Słodczyka (były mistrz polski w skokach przez 
przeszkody). Mamy nadzieję, że o kolejnych sukcesach młode-
go zbrosławiczanina usłyszymy juz niedługo.      AP
fot. Liliana Jachimowicz
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Pozdrowienia 
z e  s p ły w u

Pozdrowienia dla wszystkich mieszkań-
ców naszego regionu przesyła grupa zapa-
lonych kajakarzy z Wieszowy. 

Na początku lipca grupa młodzieży, dzia-
łająca w Stowarzyszeniu „Nasza Sala Gim-
nastyczna”, postanowiła aktywnie wypo-
cząć na spływie kajakowym. Nasza letnia 
przygoda rozpoczęła się na jeziorze Wigry  
w miejscowości Stary Folwark. Początek 
trasy dla osób będących po raz pierwszy na 
spływie był bardzo trudny, gdy okazało się, 
że kajak nie płynie tam, gdzie się chce. Jed-
nak po kilku kilometrach wiosłowania oka-
zało się, że to zadanie nie jest wcale takie 
trudne. Podczas 5-dniowego spływu poko-
naliśmy 96 km, płynąc rzeką Czarna Hańcza 
oraz Kanałem Augustowskim, przemierza-
jąc często dzikie ale bardzo urokliwe zabyt-
ki naszego kraju. Czarna Hańcza to rzeka 
znajdująca się w Suwalskim Parku Krajo-
brazowym. Pokonując trasę spływu mogliśmy obserwować ptactwo wodne oraz dziką 
roślinność. Często na naszej drodze napotykaliśmy na przeróżne przeszkody, zawalone 
pnie drzew, stada zwierząt, które na szczęście pokonywaliśmy bez umoczenia stóp. Jed-
nak największym przeżyciem dla nas było pokonanie 7 śluz Kanału Augustowskiego. 
Wszystkie te śluzy zostały zbudowane pod koniec XIX w. Po wpłynięciu do komory 
śluzy, musieliśmy złapać się łańcuchów zamocowanych na ścianach, by pod wpływem 
strumienia napełniającego śluzę nie zepchnęło nas na tylną ścianę. Po podniesieniu na-
szych kajaków na wysokość 5 m mogliśmy płynąć dalej. Największą radość młodym 
kajakarzom sprawiało codzienne rozkładanie i składanie namiotu i wieczorne rozmowy 
przy ognisku. Spływ zakończyliśmy w Augustowie, w przepięknym mieście z mnó-
stwem atrakcji turystycznych. Znajduje się tam między innymi jedyny w Polsce tor 
do jazdy na nartach wodnych. My również próbowaliśmy swoich sił, walcząc na torze 
wodnym. W Augustowie spędziliśmy dwa dni i niestety musieliśmy wracać na Śląsk. 
Wszystkim, którzy chcą aktywnie wypocząć, mocno się opalić polecamy spływ Czarną 
Hańczą. Nasze Stowarzyszenie w przyszłym roku planuje zorganizowanie spływu na 
Litwę. Jako organizator chcę podziękować wspaniałej młodzieży z Wieszowy oraz ich 
opiekunom.                         Grzegorz Kłaczek


