
INFORMACJA
W dniu 31 października 2008 r. (piątek)  
Urząd Gminy będzie nieczynny.

Telefoniczny dyżur USC (tylko w sprawie rejestracji 
zgonu) w godz. 9:00-15:00  pod nr tel. 668 752 703

ARTUR THOMAS W ZBROSŁAWICACH !

UWAGA! 
WNIOSKI O ZMIANĘ STU-

DIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW ZAGO-

SPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO GMINY / 

PLANU ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO
Właściciele 
zainteresowani 
zmianą planu 
proszeni są 
o składanie 
wniosków 
do studium. 
Więcej infor-
macji i wzór 
wniosku -  
na stronie 7

KSIĄŻKA 
JEST SZTUKĄ - 

KONKURS TWÓRCÓW!
szczegóły na str. 3
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W niedzielę, 14 września, odbył się 
koncert muzyki religijnej w wyko-
naniu Artura Thomasa - wybitnego 
polskiego artysty, grającego na Fletni 
Pana. Miejscem tego wydarzenia był 
kościół pw. NMP w Zbrosławicach. 
Podczas godzinnego koncertu Artur 
Thomas przedstawił utwory ze swej 
najnowszej płyty „Ave Maria”. Nie 
zabrakło wśród nich „Barki” - ulu-
bionej pieśni Jana Pawła II. Oprócz 
muzyki, wykonywanej na różnych 
fletniach, muzyk przedstawił też 
utwór, zagrany na elektronicznym 
instrumencie dętym EWI. Frekwen-
cja dopisała tak bardzo, że nie łatwo 
było o miejsce siedzące. Każdy utwór 
nagradzany był gromkimi brawami.

czytaj na stronie 3

„ORZEŁ” NA SZCZYCIE OKRĘGÓWKI !
Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Miedary to jedy-
na drużyna piłkarska z naszej gminy, z powodzeniem 
występująca w rozgrywkach ligii okręgowej. W poło-
wie października zajmuje 2 miejsce w tabeli, ustępu-

jąc liderowi jedynie o 2 punkty. W sezonie 2008/2009 
„Orzeł” rozegrał dotychczas 12 spotkań, wygrywając 
9 razy, raz remisując i odnosząc dwie porażki. Szansa 
na ukończenie rundy jesiennej na czele tabeli jest więc 
bardzo duża!
Poprzedni sezon w lidze okręgowej drużyna z Miedar 
zakończyła na 6 miejscu (na 16 drużyn), odnosząc 16 
zwycięstw, 4 remisy i 10 porażek. 

ciąg dalszy na str. 8
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Z prac Wójta Gminy

Z prac Rady Gminy

Druk: Top-Pol
42-674 Zbrosławice
ul. Słowackiego 1
tel. (32) 233 70 65,  

(32) 231 62 63
e-mail: biuro@top-pol.pl

Redaktor: Anna Połońska
tel. (032) 233 77 89
fax (032) 233 71 00

e-mail: apolonska@zbroslawice.pl

Adres kontaktowy:
42-674 Zbrosławice
ul. Oświęcimska 2

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

Wójt podpisał 24 zarządzenia m.in. 
w sprawach:
- zmian w budżecie Gminy Zbro-
sławice na rok 2008 oraz zmian  
w układzie wykonawczym do budże-
tu Gminy Zbrosławice na rok 2008 – 
15 zarządzeń;
- ogłoszenia wykazu na wydzierża-

wienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
części nieruchomości zabudowanej położonej w Ka-
mieńcu, określonej nr działki 60/24 obr. Boniowice 
PGR;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działki nr 
1408/122 – część km. 9 d. 2, o powierzchni 122 m2,  
położonej w Wieszowie przy ul. Bytomskiej;
- wprowadzenia procedur dotyczących zbywania nieru-
chomości będących własnością Gminy Zbrosławice;
- nieodpłatnego przekazania środka trwałego – sieci 
rozdzielczej wodociągu w Jaśkowicach oraz lokalne-
go rurociągu wodnego na Osiedlu Ptasim w Szałszy  
– Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Zbrosławicach (wartość całkowita 165 999,99 zł);
- regulaminu, określającego zasady udzielania i rozli-
czania zaliczek na realizację wydatków gotówkowch;
- regulaminu kontroli wewnętrznej urzędu i jednostek 
organizacyjnych Gminy Zbrosławice;
- powierzenia na czas określony sekretarzowi gminy 
prawa dokonywania wydatków budżetowych;
- przekazania lokalu położonego w Karchowicach przy 
ul. Bytomskiej 47 Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej w Zbrosławicach;
- powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Archi-
tektonicznej (mgr inż. arch. Stanisław Podkański, mgr 
inż. arch. Sławomir Kostur, mgr Bernard Pigulla, Irena 
Czekała).

Ponadto Wójt:
- wraz z kierownikami referatów znowelizował Regu-
lamin Kontroli Wewnętrznej urzędu i jednostek orga-
nizacyjnych;
- był z wizytą roboczą w Agencji Nieruchomości Rol-
nej w Opolu w sprawie sprzedaży gruntów w Szałszy 
celem pozyskania dochodów z renty planistycznej;
- brał udział w kilku spotkaniach na temat zawalenia 
się stropu Sztolni Czarnego Pstrąga w Ptakowicach 

przy wypływie rzeki Dramy. W spotkaniach tych bra-
li udział przedstawiciele różnych instytucji, celem 
zapobieżenia dalszej katastrofie budowlanej. Gmina,  
w ramach działań kryzysowych, ogrodziła powstały lej 
o głębokości ok. 10 mb;
- prowadził intensywne działania przy opracowywaniu 
programów funkcjonalno - użytecznych dla pozyskania 
środków finansowych i budowy basenu w Kamieńcu  
i budynku usług administracyjno-kulturalnych w Zbro-
sławicach. W związku z tym wizytował tego typu 
obiekty w innych gminach, w celu pozyskania wiado-
mości o kosztach ich użytkowania;
- w związku z wnioskami, wypływającymi z Rady 
Bibliotecznej i Komisji Oświaty Rady Gminy, podjął 
temat reorganizacji instytucji Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Zbrosławicach. W wyniku przeprowadzo-
nych rozmów ustalono, że biblioteka w Zbrosławicach 
zostanie przeniesiona na swe stare miejsce, do budynku 
„Caritasu”, zaś filie w Kamieńcu i Ptakowicach zosta-
ną zamknięte. Powodem takich decyzji jest koniecz-
ność opuszczenia budynku przy ul. Wolności 97, przez 
nie tylko bibliotekę, ale i Radę Gminy, by nie płacić 
wysokiego czynszu dzierżawnego. Ponadto amatorzy 
czytania książek z Kamieńca i Ptakowic (których jest 
niewielu), będą mieli taką możliwość niedaleko, bo  
w Zbrosławicach. Oszczędności powstałe z tego tytułu 
pozwolą na rozszerzenie atrakcyjności działania pozo-
stałych bibliotek i propagowania czytelnictwa z lep-
szym, niż dotychczas, skutkiem. Również pracownicy 
tych jednostek nie stracą źródeł utrzymania, gdyż mają 
stałe miejsca zatrudnienia, bądź przejdą na emeryturę. 
O powyższej decyzji zostały poinformowane Rady 
Sołeckie Kamieńca i Ptakowic, na zorganizowanych  
z nimi spotkaniach;
- w imieniu organizatorów tj. Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego i Komendy Głównej Policji, 
wręczył nagrody i dyplomy uczniom Zespołu Szkół 
w Miedarach, za udział w konkursach w ramach akcji 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2008”. Nagrody otrzymali: 
Małgorzata Górnicz, Jessica Siwy, Anna Barszcz, Ga-
briel Majowski i Weronika Niedbała;
- spotkał się z przedstawicielami firmy „Veolia”, ce-
lem omówienia sposobu zarządzania i rozbudowy go-
spodarki wodno – ściekowej. Na razie wodociągami  
i kanalizacją zajmuje się nasz ZGKiM, więc do roz-
mów będziemy wracać, gdy z tym tematem nie będzie-
my mogli sobie poradzić;

- uczestniczył w Radzionkowie w spotkaniu na temat 
funkcjonowania w gminach sportu wyczynowego. 
Wniosek z tego spotkania jest jeden – że gminy, mimo 
zmieniających się przepisów, nie mają większego 
wpływu na jego rozwój, a który na dzień dzisiejszy jest 
uzależniony od dobrej woli bogatych sponsorów;
- zaprosił na spotkanie dyrektora Wydziału Terenów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, 
by omówić sposoby i szanse pozyskiwania środków 
finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich;
- spotkał się z sołtysami naszych wsi, by omówić ich 
bieżące i kłopotliwe sprawy oraz ustalić, na co składać 
wnioski z w/w programu;
- na spotkaniu z Rada Sołecką Wieszowy i Stowarzy-
szeniem SANKAN omówił bieżące potrzeby sołectwa, 
jak i zakres zadań inwestycyjnych na lata kolejne. Za-
pewnił, że budowa kanalizacji sanitarnej w Wieszo-
wie będzie kontynuowana, mimo różnych trudności  
i kłopotów. Ponadto będą podjęte działania wobec tych 
mieszkańców, którzy mają możliwość podłączenia się 
do kanalizacji, a jeszcze tego nie uczynili. Nie może 
być tak, że jedni uczciwie płacą za ścieki, a inni nie 
wiadomo, co z nimi robią;
- podpisał akt notarialny przejęcia budynku byłego 
Rodzinnego Domu Dziecka w Karchowicach od Staro-
stwa Powiatowego. W chwili obecnej trwają prace nad 
ustaleniem jego zagospodarowania;
- dziękuje dyrekcji Gminnego Przedszkola w Zbrosła-
wicach za zorganizowanie wspaniałego koncertu Artu-
ra Thomasa w kościele parafialnym w Zbrosławicach 
(patrz str. 1);
- składa gratulacje organizatorom Kartofelfestu w Ka-
mieńcu i Dożynek Regionalnych w Księżym Lesie;
- informuje, ze przyszłoroczne dożynki gminne zostaną 
zorganizowane w Księżym Lesie, w dniach 5-6 wrze-
śnia 2009;
- nadzoruje toczące się roboty:
1. w Karchowicach – wodociąg w ul. Słonecznej;
2. w Miedarach – wodociąg w ul. Głównej;
3. w Wilkowicach – oświetlenie od ul. Polnej do  
ul. 3-go Maja;
4. w Zbrosławicach – utwardzenie ul. Słonecznej;
5. w Kamieńcu – remont dachu w przedszkolu.
Ponadto jeszcze w tym roku rozpoczną się budowy 
wodociągu i kanalizacji w Wieszowie ul. Kościuszki 
i Górna.

12.09. 2008 r. –  sesja Rady Gminy   
Podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Gminy Zbrosławi-
ce dla Gminy Wielowieś poszkodowanej w wyni-
ku przejścia trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 
2008 r., zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na 
rok 2008 – 3 uchwały oraz zmian w budżecie Gmi-
ny Zbrosławice na rok 2008 oraz zmian w planie 
przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 
rok 2008, zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wyrażenia zgo-
dy na przedłużenie dzierżawy nieruchomości grun-
towej oznaczonej numerem działki 1408/122 km. 9 
d. 2, obr. Wieszowa, o powierzchni 0,122ha, stano-
wiącej własność Gminy Zbrosławice.
08. i 22.09.2008 r. – posiedzenie Komisji Budżetu, 
Gospodarki i Rozwoju  
Opiniowanie inwestycji Starostwa Powiatowego - 
Ścieżki rowerowej Laryszów – Miedary, wstępne 

omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Zbrosławice za I półrocze 2008 r., omówienie pi-
sma w sprawie zmiany o ochronie pożarowej oraz opinii 
nt. linii napowietrznej 400KV na odcinku Karchowice – 
Zawada.
22.09.2008 r. –  posiedzenie Komisji Rolnictwa  
Omówienie reaktywacji spółek wodnych.
24.09.2008 r. – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej  
Omówienie działalności świetlic sołeckich oraz rozwój 
kulturalny w poszczególnych sołectwach.
16.09.2008 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Kontrola realizacji zadań w zakresie zmian miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – skutki 
finansowo – budżetowe.

W październiku 80 rocznicę urodzin obchodzą 
Panie  Elfryda Cichorowska z Ziemięcic

i Jadwiga Kupka ze Zbrosławic.
Szanownym Jubilatkom

najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności,

szczęścia, zdrowia, 
błogosławieństwa Bożego

                    oraz długich lat życia
         składają 

       koleżanki i koledzy
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

Szanownym Jubilatom
Państwu 
Krystynie i Stanisławowi Anioł
z okazji Złotych Godów
dużo zdrowia, miłości 
i dalszych radosnych rocznic
życzy Sołtys 
i Rada Sołecka Szałszy

W październiku 85 Urodziny obchodzi
Pan Bronisław Łukaszczyk z Szałszy.
Dostojnemu Jubilatowi 
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i pogody ducha
składa Sołtys i Rada Sołecka Szałszy

POSZUKUJEMY DO PRACY!!! 
Firma zatrudni osoby ze sprzętem przystosowasnym  

do odśnieżania parkingów na terenie 
Gliwic, Zabrza, Bytomia. 

 nr. tel. kontaktowego 0 501-159-888

ZAPROSZENIE !!!
Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 1 w Zbrosławicach oraz  

Rada Rodziców tego przedszkola zapraszają na 

ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ 
w świetlicy gminnej w dniu 22 listopada o godz. 18:00. 

Organizatorzy gwarantują: ciepłą kolację, ciasto, kawę, 
herbatę, zimne napoje oraz doskonałą zabawę przy muzyce 

zespołu „PIK BAND”, konkursy, nagrody.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o rezerwację lub 

zakup biletów w przedszkolu, tel. 032 2337010.
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KONCERTKOLONIE 2008

KSIĄŻKA JEST SZTUKĄ -  
KONKURS TWÓRCÓWKsiążka jest 

sztuką! To już trzecia 
edycja! Wierzyć się nie chce!

Naprawdę książka jest sztuką, każda faza jej powstawania jest 
sztuką! Nie tylko ułożenie słów w potok zrozumiałych treści. 

Cały proces tworzenia książki poprzez wydanie, druk i chyba przede 
wszystkim sprzedaż, jest sztuką.

Co by jednak nie powiedzieć w tonach humorystycznie minoro-
wych o kolejnych etapach wędrówki słowa pisanego, ile by człowiek 
nie ponarzekał na wszechmoc pieniądza i bezsilność twórcy, pozba-
wionego środków płatniczych, jedno jest pewne: książki towarzy-
szą człowiekowi przez całe życie. Skoro tak jest, róbmy wszystko, 
aby otaczać się przedmiotami o walorach doskonałych w treści  
i formie. Niechaj te wartości dorównują sobie, niechaj się przeplata-
ją, stanowiąc razem niepowtarzalne cacko!

ORGANIZATORZY
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, 
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, 
Urząd Gminy w Zbrosławicach, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Górach, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach, 
Tarnogórski Kabaret Literacki „Tarnina”.
Przedstawicielami organizatorów do spraw konkursu są: 
Bożena Komenderska, Urszula Hajda, 
Jan Drechsler, Halina Zgoda

REGULAMIN
1. Prace powinny stanowić 

opracowania plastyczne dowolnych utworów 
literackich własnych lub cudzych.

2. Zawartość „książki” nie jest przez organizatorów skonkretyzowana 
objętościowo, dlatego prezentować można zbiór, a także przestrzenną 
koncepcję jednego utworu. Dopuszczone będą również projekty graficz-
ne, dotyczące zbiorów większej objętości. Format prac jest dowolny. 
Materiały użyte do tworzenia obiektów nie mogą stanowić zagrożenia 
dla człowieka, nie mogą także wymagać warunków specjalnego prze-
chowywania.
3. Konkurs adresowany jest do wszystkich kategorii wiekowych. Brać 
udział mogą profesjonaliści i amatorzy.
4. Prace można nadsyłać lub składać osobiście do dnia 28.11.2008 r.  
w następujących miejscach:

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarn.Górach ul. Zamkowa 5A/B• 
Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie ul. Knossały 61A• 
Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach ul. Wolności 97• 

5. Prace należy oznaczyć hasłem i dołączyć zamkniętą kopertę, zawiera-
jącą hasło i podstawowe dane twórcy: adres, telefon kontaktowy.
6. O terminie ogłoszenia wyników oraz szczegółach uroczystości zosta-
ną poinformowani laureaci w terminie do 10.12.2008 r.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego rozdziału nagród.
Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u organizatorów 

pod numerami tel.: (032) 233 70 80, (032) 285 41 60 lub e-mail: 
biblioteka@biblioteka.tgory.pl

oraz  utopiec@gazeta.pl

ciąg dalszy ze str. 1
Podczas bisu artysta od-
szedł nieco od repertuaru 
sakralnego, wykonując 
„Barcarole” Jakuba Of-
fenbacha. Artur Thomas 
swoją muzyką wpro-
wadził zgromadzonych  
w niepowtarzalny klimat. 
Chcąc ten nastrój zacho-
wać jak najdłużej, wielu 
ze słuchaczy ustawiło 
się w kolejce, aby nabyć 
płytę artysty (także z jego 
dedykacjami).
Wielkie słowa podzię-
kowania należą się go-
ściom koncertu. Okazali 
się bardzo hojni i walnie 
zasilili fundusz na mo-
dernizację placu zabaw 
Przedszkola w Zbrosła-

wicach - placówki kierowanej przez Dyrektor Elżbietę Bochoń.

ARTUR THOMAS W ZBROSŁAWICACH

Organizatorzy pragną wyrazić podziękowania wszystkim, któ-
rzy okazali wsparcie podczas promocji koncertu. W szczególności 
podziekowania kierujemy w stronę gospodarza koncertu - Księdza 
Proboszcza miejscowej parafii - Romualda Kokoszki. Dziękujemy 
również Gospodarstwu Ogrodniczemu Państwa Pisarek, za „ukwie-
cenie” tego wydarzenia.

Osobne wyrazy uznania kierujemy do samego Artura Thomasa, 
za udział w imprezie charytatywnej. Przyjęcie, jakie zgotowała ar-
tyście publiczność, wzruszyło go tak bardzo, że wyraził pragnienie 
ponownego występu w naszej gminie. Mamy nadzieję, iż uda się 
spełnić to życzenie już wkrótce.

Anna i Maciej Mączyńscy

A NAM JEST SZKODA LATA...
Wzorem lat ubiegłych, również w minione wakacje dzieci z gminy Zbro-

sławice wyjechały na dwutygodniowe kolonie letnie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez Kuratorium Oświaty  

i Komendę Chorągwi ZHP w Katowicach pozyskał 22 bezpłatne miejsca. 
Dzieci wypoczywały w Drogomyślu, Targanicach i w Łebie. Pracownicy 
tutejszego ośrodka - Ewa Kózka i Marcin Czaja - dołożyli wszelkich sta-
rań, aby dowóz do miejsca zbiórki (Katowice, Zabrze) i odbiór dzieci po 

powrocie, przebiegał bez-
piecznie. Dzięki uprzej-
mości ks. Dyrektora Wła-
dysława Tarasa, koloniści 
mogli korzystać z samo-
chodu udostępnionego  
z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Zbrosławicach. 
Dzieci wróciły zadowolo-
ne, wypoczęte, doświad-
czając wielu pozytyw-
nych wrażeń.

Kierownik ośrodka
mgr Urszula Furtak

Pragnę gorąco podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili 

się do zorganizowania dożynek  
w Zawadzie oraz firmom:  

Z.U.H. Labusek Jan,  
FHU „MIRO”– Nocoń Mirosław,  
ZAG. „INSTAL”– Śmigielscy, 

za bezinteresowne 
sponsorowanie dożynek.

Rada Sołecka i Sołtys Zawady

Pragnę podziękować osobom, które 
przyczyniły się do uświetnienia 

Dożynek Sołeckich 
w Karchowicach,  

a w szczególności paniom i panom: 
Cecylii Haiter,  

Karinie i Remigiuszowi Lis, 
Jolancie i Grzegorzowi Nierobiś 

oraz Piotrowi Goj.
Jerzy Posmyk – Sołtys Karchowic

Zarząd OSP wraz z Sołtysem i Radą Sołecką składają serdeczne podzięko-
wania dla wszystkich mieszkańców Księżego Lasu oraz Przedsiębiorstwa 
Nasiennego Księży Las, z Państwem Klimowicz na czele, którzy zaanga-
żowali się w przygotowania Dożynek Wiejskich 2008. 
Dzięki Wam, po raz kolejny nasze wspólne Święto miało uroczystą opra-
wę. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce osób, które wspomo-
gły finansowo organizację imprezy. Dziękujemy za wspólny wysiłek, miłą  
atmosferę oraz dobrą zabawę.            Organizatorzy
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Tarnalelesz
Przedstawiamy sylwetkę ostatniego już miasta partnerskiego Gminy Zbrosławice - węgierskiego 

wójt - Ákos Palkovics

pomnik na cześć
 założyciela miejscowości

budynek Urzędu Gminy

szkoła dla klas 4-8

pocztówka z okazji 1100-lecia państwa

/AP-JS/     widok na domy Tarnalelesz

Gmina, licząca 1900 mieszkańców, składająca się z 4 miejscowości: Tar-
nalelesz, Szentdomonkos, Fedémes i Bükkszenterzsébet, leży na podgórzu 
Heves-Borsod, na przecięciu głównych dróg, łączących Eger z Ózd i Báto-
nyterenye. Autobusem bezpośrednio można dojechać stąd do Budapesztu, 
Miskolc, Egeru, Salgótarján, Ózd i Losonc. Od roku 1990 (więc już 18 lat!) 
wójtem nieprzerwanie jest Ákos Palkovics.

Pierwsze pisemne wzmianki o miejscowości, jeszcze pod nazwą Lelez, 
pochodzą z 1280 roku. Legenda mówi, że na początku 13 stulecia IV Béla, 
uciekając przed Tatarami, przybył w te rejony i postanowił się tu osiedlić.  
W XIV wieku założona przez niego osada posiadała już plebanię. W roku 
1540 (na początku rządów Tureckich) miejscowość została zniszczona, by 
ponownie się odrodzić i zaludnić. Od 1634 r. właścicielem Tarnalelesz była 
szlachecka rodzina Kovács von Lelesz. Z początkiem XIX w. zaczęły zani-
kać dwory pańszczyźniane, a gmina stawała się coraz bardziej szlachecka. 
Pod koniec wieku ludność uzyskała możliwość pracy w pobliskich miastach 
oraz centrach przemysłowych. Po 1945 roku nastąpił szybki rozwój miejsco-
wości. Rozbudowano instytucje, których dalsza modernizacja nastąpiła po 
zmianie systemu. Powstała sieć wody pitnej, sieć gazowa oraz kanalizacja. 
Obecnie gmina posiada nowoczesne centrum telefoniczne i powszechny do-
stęp do Internetu. 

Miejsce godne odwiedzenia to rzymsko – katolicki, barokowy kościół  
z 1700 r., ze średniowiecznym sanktuarium. Na początku XVIII wieku, na 
cześć IV Béla, wybudowano kaplicę, którą jednak zniszczono. Dziś, w cen-
trum miejscowości, znajduje się pamiątkowa tablica, przypominająca o da-
cie założenia miejscowości.

Otoczenie Tarnalelesz należy do rezerwatu przyrody obszaru Tarna. Zor-
ganizowane wycieczki w rejon Nagykő, Kiskő, Ordaskő, Peskő, a także nad 
staw Nagyvölgyi, który jest znakomitym miejscem dla wędkarzy, dostarczają 
turystom niezapomnianych wrażeń. W malowniczo położonym dworku Val-
lós znajduje się oberża gospodarstwa leśnego, słynąca ze wspanałej kuchni. 

W Tarnalelesz co roku 
odbywa się festiwal „Lato 
w Lelesz”  oraz odpust we 
wrześniu. Program kultu-
ralny jest bardzo bogaty, 
występują m.in.: młodzie-
żowa orkiestra dęta Szuk 
Mátyás oraz popularne 
grupy i zespoły z najbliż-

szych gmin (na przykład chór kobiecy z Fedémes). 
Gmina słynie również z wyrobu wspaniałych win, o czym mogliśmy się 

przekonać podczas ich degustacji na Dożynkach Gminnych w Szałszy.

19 września nadszedł czas na kolejną wymianę 
między uczniami naszego Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu  
i uczniami z Zabergäu Gymnasium w Bracken-
heim. Dziesięcioro uczniów, wraz z dwoma 
opiekunkami, wyruszyło do swoich niemiec-
kich przyjaciół, których zdążyli poznać pod-
czas wiosennej wymiany uczniowskiej, kie-
dy to Niemcy gościli w naszej szkole. Każdy 
pobyt w Brackenheim rozpoczyna tradycyjna 
wizyta w ratuszu i przywitanie przez burmi-
strza, pana Rolfa Kiesera, powiązane z obejrze-
niem filmu, opowiadającego o historii i trady-
cjach miasteczka. Dzieci, dzięki uczestnictwu  
w zajęciach lekcyjnych, mogły zobaczyć,  
w jaki sposób przyswajana jest wiedza w nie-
mieckich szkołach oraz poznały różnicę między 
polskim, a niemieckim systemem szkolnictwa. 

Wymiana uczniowska wiąże się w dużej mierze  
z poznaniem kultury państwa, w którym się go-
ści, do tego przyczyniły się liczne wycieczki oraz 
wizyta w muzeum Theodora Heussa, pierwszego 
prezydenta Niemiec, który urodził się właśnie  
w Brackenheim. Spędzony tam czas poświęcony 
był między innymi na szukaniu podobieństw, któ-
re łączą Polskę i Niemcy i jak się okazało - jest 
ich bardzo wiele.

WILLKOMMEN 
IN BRACKENHEIM

Uczniowie spędzili jeden dzień w Zoo w Stut-
tgarcie, gdzie czekały na nich liczne atrakcje, do 
których można zaliczyć karmienie fok, głaskanie 
pingwinów, łapanie motyli, jak również obserwo-
wanie małego polarnego niedźwiadka, bawiące-
go się ze swoją mamą. Godny uwagi był również 
ogród botaniczny, z licznym zbiorem orchidei  
i innej egzotycznej roślinności. Serca miłośników 
telewizji i gier komputerowych zabiły mocniej  

w Muzeum Nowoczesnych Technik Medialnych  
w Karlsruhe, gdzie dzieci poznały niektóre sztucz-
ki filmowe, mogły przenieść się w wirtualną rze-
czywistość i do woli grać w gry komputerowe.

 Ciekawość wzbudziła również wizyta w lo-
kalnej wytwórni wina, w której uczniowie do-
wiedzieli się, jak z winnych gron powstaje wy-
borne wino. Mogli skosztować świeżego soku  
z winogron oraz zajrzeć do piwnic winiarni, 
gdzie w beczkach dojrzewa najlepsze wino. 
Tak interesująco spędzony czas niestety szybko 
dobiegł końca i nadeszła pora na wieczór poże-
gnalny. Wspólne gry i grillowanie zakończyło 
bardzo łzawe pożegnanie. Uczestnicy wymia-
ny zabrali ze sobą bagaż bardzo pozytywnych 
doświadczeń i nowych znajomości, które miej-
my nadzieję przetrwają bardzo długo. Każda 
wymiana pozwala na zacieranie stereotypów, 

otwarcie się młodych ludzi na świat, oraz po-
twierdza, że wszyscy jesteśmy jedną europejską 
wspólnotą.

Uczestnicy spotkania dziękują Urzędowi Gmi-
ny Zbrosławice za zorganizowanie wyjazdu oraz 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, któ-
ra ten wyjazd dofinansowała. 

Opiekunka grupy - Edyta Kudlek
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Jasiona
sołtys: Jan Wysocki

Rada Sołecka: Hubert Maselli, Urszula Krok,   
       Brygida Pisula, Jan Mazur, Łukasz Pielka
Radni: Józef Skandy, Klaudiusz Szczurek
Powierzchnia: 5,35 km²

Ludność: 261 osób
126 kobiet, 135 mężczyzn

   liczba urodzeń w 2007 r. - 0
                liczba zgonów w 2007 r. - 3
Obiekty krajoznawcze:
- Dworek wybudowany w 1799 r., budowla 
późnobarokowa, obecnie w stanie rozpadu.
- Folwark, na miejscu którego po II wojnie 
światowej powstał PGR  i familoki folwarczne, 
obecnie są to domy mieszkalne.
- Kapliczka pw. Narodzenia NMP należąca do 
parafii w Łubiu.
- Krzyż przydrożny przy ul. Pyskowickiej
- Krzyż przydrożny przy ul. Głównej

Budynek szkoły
Kapliczka pw. Narodzenia NMP

Budynek zabytkowej stajni Stara pocztówka z Jasiony

Rozmowa z Sołtysem Jasiony - Janem Wysockim
P.P.: Na początek niech Pan powie, jak się układa praca z Radą Sołecką, Urzę-
dem Gminy?
J.W.: Dobrze. Bardzo dobrze.
P.P.: Z czego jest pan najbardziej dumny? Co udało się panu zorganizować 
jako sołtysowi?
J.W.: Zainicjowanie obchodów rocznicy wybudowania kaplicy pw. Świętej Ro-
dziny. Pierwszy raz obchodziliśmy to święto w roku, gdy zostałem sołtysem  
i tak jest to kultywowane do teraz. 
Bardzo mnie cieszy świetlica socjoterapeutyczna, zrobiona w prywatnym domu, 
ale jest i funkcjonuje. Zawsze można liczyć na młodych, aktywnych mieszkań-
ców Jasiony, którzy angażują się w pomoc jako wolontariusze, między innymi 
WOŚP, przy świątecznej zbiórce żywności w marketach, Wigilii dla samotnych, przy pomocy w Unij-
nym Programie Żywnościowym PEAD i organizacji różnego rodzaju imprez. 
P.P.: Czy największym problemem Jasiony jest brak kanalizacji,  jak w większości sołectw?
J.W.: Częściowo kanalizacja jest i jeszcze będzie robiona, 
są plany. Co do problemów - wieczny bój o nawierzchnie. 
Najtrudniej się współpracuje z Zarządem Dróg Powiato-
wych. Martwią mnie niezabezpieczone ruiny na terenie 
Jasiony, dzieciom się nie wytłumaczy, że nie mogą tam 
wchodzić. Jest to dość niebezpieczne. Dużym mankamen-
tem jest brak terenu, między innymi właśnie z tego powodu 
nie udało się wdrożyć Śląskiego Programu Odnowy Wsi.
P.P.: Jakieś festyny, imprezy? 
Robimy dwa razy w roku festyny. W czerwcu z okazji 
Dnia Dziecka, Matki i po zakończonych żniwach - koniec 
września, początek października - dożynki. Organizujemy 
co roku Mikołajki. Przebrany Mikołaj chodzi po domach 
z diabłami i aniołami i rozdają prezenty. Taki powrót do 
tradycji.
P.P.: Gdyby miał pan polecić Jasionę turystom, co by pan 
powiedział? 
Nie ma za wiele co zwiedzać. Jest kapliczka, są ruiny zam-
ku. Czasem przyjeżdżają ludzie robić zdjęcia. Ale klimat 
jest odpowiedni na wypoczynek, są lasy, można iść na do-
bre grzyby, jagody. Można udać się na polowania. 
P.P.: Dziękuję za rozmowę.   /rozmawiała: P. Posmyk/

CIEKAWOSTKI... 
Powstanie wsi datuje się na XIV 
wiek, dokładniej na rok 1301, gdy 
na tym terenie wybudowano fol-
wark. Założono wtedy nową osa-
dę, która swój początek wzięła od 
wsi Kopiennica.
Jasiona jest typem wsi folwarcz-
nej. Niegdyś licznie rosnące na 
tym terenie drzewa - jesiony - 
dały początek nazwie wsi. Za 
czasów niemieckich mówiono 
o wiosce Jasten, by znów po II 
wojnie przybrać znaną ówcześnie 
nazwę Jasiona.

/opracowała Patrycja Posmyk/

T r z y  s t o l i c e
Poznanie kultury, historii i zabytków innych państw – to główny cel 

wycieczek, organizowanych w tym roku do Wiednia, Bratysławy i Pragi. 
Wiedeń w maju przywitał nas piękną pogodą i zachwycającymi ogro-

dami różanymi. Bratysławska Starówka za kilka lat konkurować będzie  
o turystów z pozostałymi stolicami Europy. Praga we wrześniu zachwy-

ciła nie tylko 
słońcem, ale fan-
tastycznie przygo-
towanymi trasami 
i obiektami do 
zwiedzania. 

Uczes tn ikami 
dwudniowych wypraw była młodzież ZSO w Kamieńcu oraz dorośli mieszkańcy Gminy Zbro-
sławice, m.in. świetnie zorganizowana grupa z Ptakowic, nauczyciele ze Zbrosławic, Miedar, Ka-
mieńca, Ziemięcic.

W przyszłym roku planujemy zwiedzić Berlin i Budapeszt. Zainteresowane osoby proszę o oso-
bisty kontakt: 

        Bożena Graca – bibliotekarz biblioteki szkolnej ZSO i biblioteki publicznej w Kamieńcu
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Jeden z wielu „kartoflanych” konkursów 

TKL „Tarnina”, którego twórczość będziemy Państwu przedstawiać w kolejnych 
numerach „Wieści”, powstał w 2006 roku. Istnieją dwie dokładne daty jego pre-
miery. Można stwierdzić, że inauguracją był program „Pierwsza Tarnogórska Noc 
z Utopcami” w dniu 22.06.06 r. Wtedy już większość obecnych twórców kabaretu 
prezentowała się publiczności, ale nikt jeszcze nie wierzył, że dojdzie do następnego 
programu. Obecnie ten moment jest nazywany spektaklem zerowym. Nie mieliśmy 
jeszcze konkretnej nazwy, nikt nie przypuszczał, że już na „Gwarkach” spotkamy 
się ponownie przed publicznością. 

Rzeczywiście pierwszy program odbył się właśnie podczas tarnogórskiego święta 
09.09.06 r. i zatytułowany był „Klątwa Sobieskiego”. Motywem przewodnim stało 
się stwierdzenie, że święto jest efektem jakiejś kompletnie zwariowanej anatemy. 

Zaczęliśmy od tego momentu używać oficjalnie nazwy, pojawiała się piosenka, któ-
ra stała się hymnem kabaretu. W czasie dwóch lat istnienia mieliśmy kilkanaście 
premier, pierwotnie w „Wiśniowym Sadzie”, a obecnie w „Kurnej Chacie”. Wy-
stępowaliśmy także w zbrosławickiej „Stodole pod Strzechą”. W roku bieżącym 
zaproszeni zostaliśmy do organizowania „Gwarków” i nam przypadł zaszczyt za-
prezentowania programu otwierającego to święto. 

Założeniem programowym TKL „Tarnina” jest prezentacja twórczości jego człon-
ków. Nie jesteśmy teatrzykiem komicznym, ale nawiązujemy do tradycji dawnych 
kabaretów. Jednym z materialnych efektów naszego działania jest płyta z nagranymi 
piosenkami, wydana we wrześniu br. Kolejny program odbędzie się 08.11.08 r., tra-
dycyjnie w „Kurnej Chacie”, w Tarn. Górach przy ul. Teofila Królika. 

TARNOGÓRSKI KABARET LITERACKI „TARNINA”

rys. 
Anna Krztoń

Jan Drechsler
Dawno temu nad Dramą...

Działo się to dawno, dawno temu nad Dramą, jedni mówią, że w Zbrosławicach, 
a inni, że w Kamieńcu. Może w takich wioskach jak Kempczowice, czy Nierada, 
których nazw większość ludzi już dzisiaj zapomniała, a przyjezdni wcale nie znają. 
Gdyby Drama opływała Ziemią w koło, to można powiedzieć, że wszystko zdarzyło 
się sto okrążeń naszej rzeczki temu nazad. Gnieździły się wtedy na świecie różne złe 
duchy i zjawy, wszędzie było tego pełno i ludzie  musieli mieć się na baczności, żeby 
jakaś ich nie dopadła, bo wtedy choroba była pewna. 

Mieszkał wtedy w którejś wiosce nad Dramą gospodarz. Był on ani biedny, ani 
bogaty – ani cichy, ani pyskaty. Taki, co nikomu nie wadzi, nikomu też specjalnie nie 
pomoże. Położył się pewnego wieczoru zdrowy do łóżka, a rano żona nie mogła go 
dobudzić. W końcu, kiedy wstał, był blady jak świeżo pobielona ściana. 
- Leż chłopie w łóżku, boś chory – rzekła mu żona.

- Leż, leż! Dobrze ci mówić, a kto w polu orać będzie? Daj coś do zjedzenia lepszego i pójdę robić. Poleżę jak zacznie padać – od-
parł.

Śniadał gospodarz, ale nic mu nie smakowało. W końcu dojadł glonek chleba z miodem i poczłapał orać. Taki był słaby, że 
konie, które zawsze musiał poganiać, teraz ciągnęły go dosłownie za pługiem. W południe, kiedy dzwoniło na Anioł Pań-
ski, zrobił sobie chwilę przerwy. Koniom pozwolił poskubać trawy w cieniu drzew nad Dramą, a sam moczył sobie nogi  
w chłodnej rzece. Spojrzał na swoje odbicie w wodzie i aż się zląkł. 
- Jezusie najsłodszy, ale mnie ta choroba zmieniła – jęknął cicho. Jeszcze bardziej się wystraszył, kiedy to, co zobaczył  
w wodzie odezwało się ludzkim głosem, nieco  bulgocąc, bo przecież było zanurzone.
- Durny chłopku, ja nie jestem twoim odbiciem! – powiedziało to coś i za chwilę na brzegu stał prawdziwy utopiec.
- Czego chcesz ode mnie? – zapytał chłop drżącym głosem. – Tylko mnie nie utop, już i tak chory jestem od rana!
- Nic ci nie zrobię! To ty się nie przeglądaj w mojej wodzie. Twoje odbicie straszy moje dzieci! Nogi też wyciągnij na brzeg, bo ryby 
i raki zdechną. Dzisiaj w nocy zmora cię dusiła.
- To co ja biedny mam robić, chyba teraz umrę?! 
- Idź na cmentarz, kopidół ci powie – poradził utopiec i zniknął.

Zrobił więc gospodarz tak jak poradził utopiec. Przyczłapał na cmentarz, a  grabarz właśnie kopał grób, wysłuchał lamentu i nie 
przerywając pracy tak poradził:
- Sprzedam ci deskę z trumny. Taką, co ma dziurę po sęku. Weźmiesz ją na mszę w niedzielę i przez dziurę patrząc poznasz, która z bab jest zmorą. 

Kupił gospodarz deskę i wrócił do domu. Po drodze rozmyślał jak z taką deską pokazać się kościele, przecież proboszcz go wyrzuci. Wrócił więc na cmentarz. Kopidół już czyścił 
łopatę, bo grób na jutrzejszy pogrzeb był gotowy. Kazał sobie jeszcze zapłacić i poradził inaczej.
- Zmora często przechodzi do izby przez dziurkę od klucza. Niech baba twoja pilnuje w nocy przy drzwiach i zrobi tak, żeby słomka przeszła przez dziurę po sęku. 
- Co  się wtedy stanie? – zapytał chłop.
-  Za bardzo jesteś ciekawy jak na chorego! Zobaczysz, że wyzdrowiejesz. Idź do domu, bo się ćmi, jeszcze cię coś gorszego po drodze złapie – postraszył go grabarz,  
a kiedy delikwent zniknął za bramą cmentarza rzekł półgłosem do siebie: 
- Ktoś inny pewnie umrze, ale mi jest wszystko jedno, komu kopię grób!

Gospodarz uczynił zgodnie z poradami. Kiedy spał żona stróżowała z deską. O północy już miała zasypiać, a tu naraz coś cichutko szura przy drzwiach i z zamku wysuwa się 
słomka. Niewiele się kobieta namyślała, przystawiła dziurawą deskę i ....!!!

Coś okrutnie zawyło, huknęło! Drzwi wyrwane z framugi mało nie przycisnęły babę do podłogi. Mąż przebudził się i razem na klęczkach modlili się do rana. 
Następnego dnia gospodarz czuł się dobrze, był tylko niewyspany. Później dowiedzieli się, że tej nocy zmarła uduszona jedna z sąsiadek. Cała wieś nie mogła się nadziwić jak to 

się stało, że nieboszczka miała na szyi deskę od trumny. 

Anna Krztoń

WIDOK NA PLAC WOLNOŚCI 

I.
piękni dwudziestoletni
to przez twój postmodernistyczny bełkot -
mówi Z. odpalając papierosa
grzejemy się w świetle spojrzeń
chcąc pozbyć się dymu
przesłaniającego słońce

II.
dziewczyna o włosach koloru miodu
pierwsza przeczytała “Ulissesa”
zgłębiła już zagadkę sensu życia
ale wciąż nie może pojąć
że nie piszę wierszy o mężczyznach

III.
odmienne stany optymizmu
wciąż z Jimem w tle
podróż po płaszczyznach
czarno - białych klatek
jesteśmy dalecy od raju
i chyba tylko
nasza niezachwiana wiara
pozwala widzieć drogę
prostą - jak w amerykańskim filmie

Pomysłodawcy:
Jan Drechsler - prozaik i poeta, autor 
większości tekstów wykonywanych 
w kabarecie oraz Andrzej Kanclerz 
- poeta, muzyk, autor hymnu „Tarni-
ny” i nazwy kabaretu. 

Twórcy:
Anna Jurzyca - dziennikarka „Radia 
Piekary”, Katarzyna Stotko – dzien-
nikarka, Jacek Tarski - dziennikarz 
tygodnika „Gwarek”, Zbigniew 
Markowski – dziennikarz.

Współpracownicy: 
Anna Krztoń – poetka, Joanna Oleś – poet-
ka, Grzegorz Swoboda - pedagog i nauczyciel,  
Dorota Jabłońska – poetka, Krystian Krze-
miński – poeta, Łukasz Loskot – poeta, LeszQ  
Waligóra - poeta i muzyk, Paweł Adwent - poeta.

6 września br. odbyły się Dożynki Sołeckie w Ka-
mieńcu. Poprzedzone one były mszą dziękczynną, któ-
rej przewodniczył ks. Franciszek Jędrak i przemarszem 
korowodu dożynkowego, przy muzyce orkiestry dętej, 
do miejscowego parku, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości. 

Wójt Gminy – Paweł Kowolik skierował słowa podzię-
kowania do rolników za całoroczny ich trud, związany  
z ciężką pracą przy dostarczaniu nam codziennego chle-
ba. Zwrócił uwagę także na to, że nie wszyscy mieszkań-
cy naszego regionu mogą świętować tak jak my, gdyż 
dotknęła ich sierpniowa klęska żywiołowa. 

Tradycyjnie po przekazaniu i podzieleniu chleba z te-
gorocznych zbiorów, nastąpiła część artystyczna, którą 
poprowadził Marek Biesiadny wraz z zespołem „Muzy-
kanci”. Prowadzący potrafił stworzyć klimat radosnej 
swojskiej biesiady, włączając do wspólnej zabawy tak-
że najstarszych mieszkańców Kamieńca.

J E S I E N N E  I M P R E Z Y 
W  K A M I E Ń C U

Wspaniała, iście wakacyjna pogoda pozwoliła nam - 
mieszkańcom i zaproszonym gościom, przy potrawach 
z grilla, kołoczu, chlebie „z tustym”, biesiadować do 
późnych godzin wieczornych. Najmłodszym uczestni-
kom wiele radości sprawiły atrakcje w postaci różnych 
karuzeli, dmuchanego zamku i trampoliny.

Następną organizowaną imprezą (jedyną w swoim 
rodzaju) był Kartofelfest. W sobotę, 4 października  
o godz. 17:00 imprezę w kamienieckim parku rozpoczął 
występ przedszkolaków z Kamieńca. Następnie gości 
zabawiał śpiewem, żartami, humorystycznymi rymo-
wankami i konkursami znany nam Marek Biesiadny  
i zespół „Wesoły Masorz”. Jak nazwa święta wskazuje 
– potrawy przygotowane na tę imprezę były z kartofli. 
Powodzeniem cieszyły się serwowane placki ziem-
niaczane, frytki, pieczonki, kapusta z kartoflami tzw. 
panczkraut, żurek oraz potrawy z grilla – żeberka, kar-
czek i kiełbasa. A na rozgrzewkę – grzane wino.

Nie zabrakło oczywiście konkursów z nagrodami oraz 
loterii fantowej, w której każdy los wygrywał, a główne 
nagrody były bardzo ciekawe.

Imprezę kończyła wieczorna zabawa taneczna, do 
której przygrywał zespół „Nas Troje”.

Mimo chłodu Kartofelfest cieszył się sporym zainte-
resowaniem i licznym uczestnictwem mieszkańców.

Organizatorzy pragną gorąco podziękować tym 
mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się w przy-
gotowanie imprezy oraz sponsorom. Piękne nagrody 
rzeczowe w loterii fantowej ufundowali: Koło Ło-
wieckie „Przodownik”, Bank Spółdzielczy Tarnow-
skie Góry, Marek Minkus, Joachim Buchcik, Prze-
mysław Włodarczyk, Romuald Kosmol, Elżbieta Lis 
i Andrzej Buchta.

Rada Sołecka Kamieńca
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V
PIT 

BULL
SHOW

Druhowie OSP Świętoszowice w trakcie prac remonto-
wych placu podjazdowego do garaży

Z kalkulatorem do pożaru…
Dla niektórych działalność Ochotniczych Straży Pożarnych kojarzo-

na jest z działalnością, związaną m.in. z: likwidacją zdarzeń pożarowych  
i drogowych, usuwaniem skutków powodziowych, zabezpieczeniem imprez ma-
sowych czy ostatnio - z likwidacją gniazd os lub szerszeni.

Na co dzień, w cieniu tych działań, pozostaje jednak nie mniej ważna dzia-
łalność, związana z pozyskiwaniem i utrzymaniem sprzętu pożarniczego oraz 
utrzymywaniem go w stałej gotowości operacyjnej, a także prace gospodarczo 
– konserwacyjne obiektów strażnic. Nie każdy jednak wie, że utrzymanie  tych-
że jednostek finansowane jest z budżetu gminnego. Wzrastające koszty paliw, 
gazu i energii elektrycznej, przy zwiększających się ilościach akcji ratowniczo 
– pożarniczych, wymuszają drastyczne oszczędności poszczególnych jedno-
stek, a to z kolei wpływa na ograniczenie środków, przeznaczonych na utrzy-
manie w należytym stanie technicznym obiektów strażnic czy połączonych  
z nimi pomieszczeń świetlicowych na terenie naszych sołectw.

Szczególnego znaczenia na-
biera w tej sytuacji zaangażo-
wanie społeczne druhów, którzy 
podejmują  różne czynności, 
mające na celu utrzymanie swo-
ich obiektów. Przykładem ta-
kich działań jest jednostka OSP  
w Świętoszowicach, która mimo 
zwiększonego o ponad 100 % 
zaangażowania w akcje ratow-
niczo – gaśnicze (liczonego od 
roku poprzedniego), podejmuje 
się różnego rodzaju prac remon-
towo-konserwacyjnych, przy mi-
nimalnym udziale gminnych na-
kładów finansowych. Do takich 

prac w roku bieżącym należy zaliczyć:
- naprawę placu podjazdowego garaży, polegającą na utwardzeniu terenu płytami 
betonowymi;
- konserwację pokrycia dachowego całego obiektu;;
- naprawę ogrodzenia obiektu;
- wymianę orynnowania obiektu świetlicowego.
Należy tu nadmienić, że prace te zostały wykonane nie tylko dzięki ogromnemu 
społecznemu zaangażowaniu druhów tej jednostki, ale i dzięki nieodpłatnemu po-
zyskaniu niezbędnych materiałów oraz sprzętu niezbędnego do tego typu prac.

Miejmy więc na uwadze, że tylko dzięki takiemu społecznemu zaangażowaniu 
jest możliwa prawidłowa działalność jednostek OSP, a OSP Świętoszowice niech 
będzie tego pozytywnym przykładem.                  /jg/

W dniach 06-07 września  teren Ośrodka Jeździeckiego w Zbrosławicach 
wypełnił się psimi siłaczami, czyli terrierami typu „bull”, ich właściciela-
mi, którzy często przyjeżdżają z całymi rodzinami, a także publicznością -  
w tym roku zgromadzoną nader licznie. Powodem były Międzynarodowe 
Mistrzostwa Psów Sportowych oraz Wystawa Amerykańskiego Pit Bul-
la, czyli PIT BULL SHOW!

W tym roku impreza odbyła się już po raz piąty i zgromadziła ponad 
100 zgłoszonych psów, co stanowi rekord na tego typu imprezach, nie tylko  
w Polsce ale i w Europie! Gościliśmy zawodników z Polski, Czech, Słowa-
cji, Włoch, Niemiec i Belgii.

Podczas pierwszego dnia imprezy odbyły się konkurencje sportowe,  
w tym najbardziej widowiskowa: weight pulling, czyli przeciąganie ciężarów.  
Z powodu aury, która temperaturą przypominała sierpniowe upały, psy 
zaczęły swoje zmagania z ciężarami późnym popołudniem, a zakończyły  
o godzinie 04.30 w niedzielę! Jak zwykle podczas zbrosławickich zawodów 
padł rekord Polski: uciąg 2450 kg, który ustanowił pies o imieniu Demon, 
z Gliwic .

Niedziela upłynęła pod znakiem Wystawy Amerykańskiego Pit Bulla, 
organizowanej w ramach Pit Bull Show po raz trzeci. Wystawę sędziował 
znany na całym świecie hodowca i szkoleniowiec psów z Chech - Radek 
Krystof (artykuł na temat zawodów, napisany przez sędziego, można prze-
czytać na stronie www.genetic.cz). Główną zwyciężczynią wystawy i zdo-
bywczynią tytułu: BEST IN SHOW została suczka ze zbrosławickiej ho-
dowli FOREST HILL (www.foresthill.pl) o imieniu Franca Jr.

Chciałbym serdecznie podziękować władzom Urzędu Gminy Zbro-
sławice, właścicielom Ośrodka Jeździeckiego, sponsorom oraz wszyst-
kim przyjaciołom, bez pomocy których nasza, największa już tego typu 
impreza w Europie, nie mogłaby się odbyć.

Do zobaczenia za rok!                   /Grzegorz Zwoliński/

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Na najbliższej sesji Rady Gminy Zbrosławice zostanie podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy.
Obecnie obowiązujące „studium”, przy stale napływających wnioskach do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, należy zweryfikować, gdyż 
zmiany planów zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne ze „studium”.
Wobec powyższego prosi się zainteresowanych zmianą planu właścicieli terenów o składanie wniosków do „studium”, które również będą analizowane 
w przyszłych zmianach planów zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski należy składać w terminie do 21.11.2008 r., należy do nich załączyć mapę zasadniczą nieruchomości, której wniosek dotyczy (w przypadku 
nieruchomości zainwestowanej), mapę ewidencyjną, wypis z rejestru gruntów.
Wniosków złożonych w latach 2006 – 2007 i w 2008 r. nie trzeba ponawiać, ponieważ będą one rozpatrywane jak obecnie napływające.
Wzór wniosku poniżej.                           /Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska/

   .............................................
   (imię i nazwisko)

   ............................................
   (adres zamieszkania)

   ........................................
   (nr telefonu)                                                                                     Urząd Gminy w Zbrosławicach 

      Zwracam się z wnioskiem o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/planu zagospodarowania  
     przestrzennego dla nieruchomości położonej w .................................... przy ul......................................................... w obrębie ..................................   

 karta mapy  ................   działka/działki nr ....................................... 

     Wnioskowane przeznaczenie ..........................................................................................................................................................................................
    
                                                                                                               .........................................
                                                                                                                              (podpis)
Załączniki:
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WYDARZENIA 
SPORTOWE

TURNIEJ SOŁECTW

Szczegółowe regulaminy poszczególnych zawodów będą dostępne na stronie www.zbroslawice.pl/wieloboj.html oraz u organizatorów 
(032 233 70 90 - insp. Monika Kamińska lub 604 465 471 - Wiesław Olszewski), w miesiącu poprzedzającym rozgrywki.
Podsumowanie jak i nagrodzenie zwycięskich drużyn odbędzie się 6 grudnia 2008 r. w sali sportowej Zespołu Szkół w Wieszowie.  
Liczymy na zainteresowanie oraz aktywny udział w rozgrywkach!

Sołectwo Skat Piłka Szachy Pływanie Trójbój Gołębie Wędk. Biegi Suma
1 Wieszowa 31 37 27 27 31 15 25 25 218
2 Laryszów 33 29 17 29 17 27 31 23 206
3 Miedary 35 39 31 19 19 7 23 17 190
4 Ziemięcice 29 27 29 17 25 21 15 9 172
5 Kopienica 19 13 19 15 22 33 21 11 153
6 Łubie 23 20 21 7 29 25 13 13 151
6 Zbrosławice 27 25 15 13 22 13 17 19 151
7 Przezchlebie 25 33 25 0 0 29 0 21 133
8 Ptakowice 13 35 0 23 0 31 29 0 131
9 Świętoszowice 17 23 23 11 11 19 9 0 113
10 Kamieniec 9 15 9 25 27 17 7 0 109
11 Czekanów+Szałsza 11 20 11 21 9 9 27 0 108
12 Jasiona+Księży Las 21 9 13 9 15 11 11 15 104
13 Karchowice 0 31 7 0 13 0 0 7 58
14 Boniowice+Łubki 0 7 0 0 0 23 19 0 49
15 Zawada 15 17 0 0 7 0 0 0 39
16 Wilkowice 7 11 0 0 0 0 0 0 18
 Jaśkowice         0

W dżdżystą i zimną sobotę, 20 września, odbył 
się bieg przełajowy w ramach Wieloboju Sołectw. 
Pewnie to właśnie aura spowodowała, iż w zawo-
dach wzięło udział jedynie 10 reprezentacji t.j. 
Wieszowy, Laryszowa, Przezchlebia, Zbrosławic, 
Miedar, Jasiony i Księżego Lasu, Łubia, Kopienicy, 
Ziemięcic oraz Karchowic.

Właśnie w takiej kolejności biegacze sztafety,  
w skład której wchodziły dwie kobiety i dwóch 
mężczyzn, osiągnęli linię mety. Sztafeta z Wie-
szowy w składzie Katarzyna Kłaczek, Anna 
Krogulewska, Łukasz Ogan, Andrzej Teplicki  
osiągnęła czas 30 min 25 s, zaledwie 4 s gorszy 
czas - drużyna z Laryszowa - Jesica Sosna, Ewa  
Wituszyńska, Piotr Klimczak i Dawid Pyrek. 
Trzecie miejsce zajęła drużyna gospodarzy - Prze-
zchlebia - w składzie: Maria Bujok, Paulina 
Wienchol, Damian Hajda i Tomasz Pasternak, 
osiągając czas 33 min 14 s.

Następna dyscyplina to piłka siatkowa, rozgry-
wana w salach Kamieńca, Miedar i Wieszowy  
25 października.

Wiesław Olszewski

„ O R Z E Ł ”  N A S Z C Z Y C I E 
O K R Ę G Ó W K I  !      c.d. ze str. 1

Historia klubu zaczęła się ponad 60 lat temu. W 1947 roku 
grupa sportowców, na czele z panem Romanem Dorminger 
(który został mianowany pierwszym prezesem), założyła LKS 
Miedary. Pierwsze spotkania rozegrano w klasie „D”. W roku 
1953 powstała nazwa „Orzeł” Miedary, a po rejestracji klubu 
– LKS „Orzeł” Miedary. W latach 1947-2004 funkcje prezesa 
klubu pełnili: R. Dorminger, E. Nizler, F. Roskosz, W. Kandzia,  
R. Makselon, E. Zamerski.

W sezonie 1995/1996 drużyna zdobyła awans do klasy „A”,  
w której nieprzerwanie występowała przez 7 lat. Na zakończe-
nie sezonu 2002/2003, pod wodzą trenera Edwarda Radzkie-
go, drużyna zdobyła mistrzostwo klasy „A” i awans do Klasy 

Zarząd LKS „Orzeł” Miedary
Prezes Honorowy - Gerard Gacki
Prezes – Ryszard Niedbała
V-ce Prezes ds. bezp. - Marcin Gralla
V-ce Prezes – Jan Graca
Skarbnik – Alojzy Kubik
Sekretarz – Józef Stasiak
Członkowie: 
Piotr Dziemba – kierownik drużyny 
seniorów
Andrzej Kozielski – kierownik druży-
ny juniorów
Piotr Ogrodnik – gospodarz boiska
Ryszard Jurkiewicz – gosp. boiska
Rafał Niedbała – kapitan drużyny

Zawodnicy I drużyny:
Grzegorz Kozielski

Kamil Güncel
Mateusz Konopka

Rafał Jaworek
Łukasz Nowak
Rafał Stanko

Krzysztof Gruszczyński
Marek Szydłowski
Michał Sogórski
Mariusz Zajas
Łukasz Praski

Sławomir Mróz
Marcin Swat

Wojciech Zarzycki

Edward Ambrosiewicz
Grzegorz Gilewski

Tomasz Kuś
Mateusz Bensz

Korneliusz Cieślik
Daniel Galuch
Łukasz Gryc

Paweł Dylong
Adam Mirek

Tomasz Hanysek
Kamil Świeboda

Piotr Bogacki
Trener: 

Andrzej Motyka

Juniorzy:
Tadeusz Wójcik
Marcin Banysz
Karol Güncel

Szymon Glinka
Sergiusz Bartoszczak

Piotr Kupka
Daniel Szkliniarz

Artur Foltyn
Patryk Kalinowski

Paweł Profus
Adam Przewieślik

Mateusz Lata
Mateusz Kaczmarczyk

Paweł Oleś
Grzegorz Mular
Pawel Dylong

Mateusz Konopka
Dawid Niedbała

Trener: Łukasz Gryc

Znani zawodnicy, wywodzący się z klubu:
Franciszek Stemplowski – Odra Opole

Gerard Gacki – Polonia Bytom
Andrzej Chrząstek – Ruch Radzionków

Piotr Gajda – Stal-bet Strzybnica
Waldemar Jochimek – Gwarek Tarn.Góry

Marian Gralla – Gwarek Tarn. Góry
Sędziowie piłkarscy:

Ryszard Niedbała, Marcin Niedbała

Okręgowej. Niestety radość z występów w tej klasie trwała 
tylko jeden sezon. Po spadku rezygnację złożył prezes klubu  
i odbyły się wybory nowego zarządu. 

Lata 1997-2002 to czas, w którym dla klubu, a co za tym idzie 
– dla sportu w Miedarach, zrealizowano najwięcej inwestycji. 
Powstał nowy budynek sportowy z pełnym wyposażeniem, do-

prowadzono energię elektryczną i oddano do rozgrywek drugie boisko spor-
towe. Jednak największą inwestycją było oddanie do użytku w pełni wypo-
sażonej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miedarach.

 LKS „Orzeł” Miedary to również II drużyna młodzieżowa, występująca  
w rozgrywkach Juniorów. Wielu chłopców ma talent piłkarski, niektórzy 
grają już w pierwszym składzie. Kto wie – może wśród nich będą przyszli 
reprezentanci naszego kraju                  /AP/

Juniorzy


