Z prac Wójta Gminy
W

ójt wydał 33 zarządzenia
w następujących tematach:
– przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Miedarach
Zakładowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Zbrosławicach.
Przekazano w gospodarowanie
budynek stacji hydroforowej, sieć
wodociągową z urządzeniami, studnię
głębinową i sieć główną określoną nr
działki 464/4 o pow.3364 m2.
– ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działki nr 794/102 km.1 d.2
obr. Kępczowice z przeznaczeniem na
cele rolne na czas określony 2 lata.
– określenia szczegółowego trybu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy
Zbrosławice.
– regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy Zbrosławice.
– zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
budżetu Gminy Zbrosławice na III
kw. 2005 r.
– powołania komisji przetargowej
do udzielenia zamówienia na:
• remont ul. Cegielnianej w Świętoszowicach,
• remont ul. Miedarskiej w Wilkowicach.
– powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
– nieodpłatnego nabycia do zasobu gminy nieruchomości stanowiącej
urządzone boisko sportowe w Łubiu.
– powołania komisji do oszacowania
strat wynikłych w związku z remontem
dachu na Przedszkolu nr 1 w Zbrosławicach przy ul. Batorego.
– przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
w Kopienicy. Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kopienicy
powierzono Sylwii Szczurek na okres
od 1.9.2005 r. do 31.8.2010 r.
– powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu.
Stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Przezchlebiu powierzono Hannie Miczka na okres
od 1.9.2005 r. do 31.08.2010 r.
– powołania komisji do oszacowania
strat w uprawach w związku z inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej
w sołectwie Wieszowa”.
– ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działki nr 318/161 o powierzchni 0,4923 ha położonej w Zawadzie na
czas określony 3 lata.
Ponadto Wójt:
– Zapoznał się z pismem Wicemarszałka Województwa Śląskiego
informującym o przyjęciu planu wydatków Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na 2005 r., w którym dla
Gminy Zbrosławice przewidziana
została kwota 132 000,00 zł na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Sołectwo
Świętoszowice – Czekanów długość
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2200 km (50% do zwrotu). Wójt
postanowił w związku z brakiem środków w 2005 r. uwzględnić remont
wyżej wymienionej drogi transportu
rolnego w 2006 roku.
– Zaakceptował protokół przetargu
nieograniczonego na budowę kanalizacji w sołectwie Wieszowa – etap
IIA do studni S5 i etap S5 i etap IIB
do studni S76.
– Powołał komisję przetargową
do przeprowadzenia przetargów na
remonty dróg gminnych w 2005 roku.
– Zapoznał się z protokołami przetargów na sprzedaż nieruchomości
gruntowych położonych w Kamieńcu
przy ul. Parkowej, określonych numerami działek:
1135/306 i 1141/306 o łącznej
powierzchni 802 m2,
1134/306 i 1140/306 o łącznej
powierzchni 801 m2,
1133/306 i 1139/306 o łącznej
powierzchni 803 m2,
1132/306 o powierzchni 804 m2.
– Zapoznał się z protokołem z przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wilkowicach
przy ul. Księżoleśnej określonej numerem działki Nr 10, o powierzchni
1560 m2. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem starej szkoły.
– Zapoznał się z lokalizacją linii
zabudowy budynków na Osiedlu
Domów Jednorodzinnych w Szałszy.
Postanowił wystąpić do zainteresowanego właściciela działki o dostarczenie
mapy do celów projektowych z naniesionymi istniejącymi sieciami podziemnymi, a po dostarczeniu aktualnej
mapy uzgodnić lokalizację jezdni i linii
zabudowy budynków.
– Wstępnie omówił sprawę działek
w Wieszowie sprzedanych przez Gminę
Zbrosławice, na których posadowione
są ogródki działkowe. W celu rozeznania problemu Wójt polecił przygotowanie pełnej informacji i opinii prawnej
w tym temacie oraz zorganizowanie
spotkania z ich właścicielem.
– Omówił sprawę dróg będących własnością Przedsiębiorstwa
Nasiennego w Księżym Lesie. Wójt
polecił rozpoznanie sprawy oraz
wystąpienie do Agencji Nieruchomości
Rolnych w celu przedstawienia na
jakiej podstawie prawnej Agencja
Nieruchomości Rolnych zbyła je
dzierżawcy oraz dlaczego nie zostały
przekazane Gminie Zbrosławice jako
drogi publiczne.
– Zwrócił się do Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach o dokonanie zapisu w statucie w trybie pilnym, że tereny pod
budynkami i obok budynków administracyjnych znajdują się również
w administracji ZGKiM oraz o wpisanie do regulaminu najmu podziału
ogródków z przypisaniem do mieszkania.
– Pozytywnie zaopiniował propozycję nieodpłatnego przejęcia zasobów
Agencji Nieruchomości Rolnych dot.
boiska sportowego w Łubiu.

– Polecił nadzorować remonty szkół
i przedszkoli, by termin zakończenia
prac nie kolidował z rozpoczęciem
roku szkolnego.
– Omówił sprawę poszerzenia
cmentarza w Ziemięcicach w kierunku
Szałszy, co zostało omówione z mieszkańcami Ziemięcic na spotkaniu
w dn. 20.5.2005 r.
– Polecił dostarczyć do Urzędu
Wojewódzkiego (na wniosek Urzędu
Wojewódzkiego) mapy zbiorcze gruntów przeznaczonych do odrolnienia
w planach zagospodarowania przestrzennego.
– Pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu gospodarki odpadami
dla Gminy Zbrosławice.
– Zapoznał się z wnioskiem o wykonanie wjazdu na ul. Przewieźlika
w Zbrosławicach oraz wycinkę drzewa w miejscu lokalizacji wjazdu.
Postanowił wydać uzgodnienie na
wjazd zgodnie z wnioskiem, wycinkę
drzewa zlecić we własnym zakresie na
podstawie protokołu konieczności.
– Pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Gminy w sprawie
ustalenia miejsc targowych na terenie
Gminy Zbrosławice.
– Pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu
w złotych dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Obsługi
Placówek Oświatowych w Zbrsławicach z siedzibą w Kamieńcu.
– Polecił dofinansować obchody 60-lecia istnienia Zespołu Szkół
Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śl. W tych obchodach
Urząd Gminy reprezentowała Sekretarz
Katarzyna Sosada.
– Spotkał się z sołtysami wszystkich
sołectw (oprócz Wieszowy) w Księżym
Lesie celem omówienia spraw bieżących. Tą drogą składa podziękowania
Ginterowi Trautmann za organizację
i przygotowanie tego spotkania.
– Brał udział w kilku naradach
roboczych w Starostwie Powiatowym
w sprawach:
1. zarządzania kryzysowego,
2. robót publicznych,
3. ewidencji gruntów.
– Na zaproszenie dyrektorów szkół
i przedszkoli wziął udział w spotkaniu
podsumowującym zakończenie roku
szkolnego 2004/2005.
– Spotkał się z rodzicami uczniów
klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej
w Zbrosławicach, z dyrektorami
i wychowawcami tych klas i po przeprowadzonych rozmowach podjął
decyzję o utrzymaniu dwóch oddziałów na rok szkolny 2005/06.
– Spotkał się z kierownikiem
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gliwicach w sprawie wykonania, ustalanego z dyrektorem Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, zakresu remontów na drogach
krajowych 78 i 94, który nie został
w pełni zrealizowany z powodu braku
środków finansowych.
W tym temacie konieczne będzie
spotkanie z dyrektorem Generalnej

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Katowicach.
– Wraz z Komisją Rolnictwa
spotkał się z dyrektorem Agencji
Nieruchomości Rolnych w Opolu, celem uzyskania informacji na
temat przeznaczenia gruntów rolnych
do dzierżawy lub sprzedaży dla naszych
rolników. Do takich przetargów dojdzie na przełomie sierpnia i września,
a pod młotek przeznaczonych zostanie
(na razie) ponad 180 ha.
W przetargu będą mogli uczestniczyć
rolnicy z terenu gminy Zbrosławice
i gmin bezpośrednio sąsiadujących.
– Spotkał się z Zarządem LKS
Drama Zbrosławice by omówić sprawę dokończenia budowy boiska w Ptakowicach.
– Uczestniczył w spotkaniu z dziećmi na zakończenie półkolonii, które
zorganizowano w naszych szkołach dla
ponad 200 dzieci przez okres 2 tygodni. Wójt składa podziękowanie za
organizację tego wypoczynku Kornelii
Sikora – Kierownikowi Świetlicy
w Wieszowie oraz Janowi Wysockiemu
– Prezesowi Stowarzyszenia Świetlic
Socjoterapeutycznych.
– Polecił, by dwa razy w tygodniu,
w miesiącu sierpniu odbywały się zajęcia rekreacyjne na obiektach sportowych naszych szkół pod nadzorem
wychowawców.
– Wspólnie z Kierownikiem
Posterunku Policji w Kamieńcu zorganizował dla policjantów tego posterunku i ich rodzin piknik z okazji Święta
Policji.
– Został zaproszony na ponowne otwarcie Konsulatu Belgijskiego
w Świętochłowicach.
– Brał udział w spotkaniach z różnymi przedstawicielami firm konsultingowych (w Warszawie, w Bełchatowie, w Katowicach) celem pozyskania
środków na dofinansowanie budowy
kanalizacji z różnych źródeł pozabudżetowych.
– Wspólnie z mieszkańcami
Wieszowy i innych miejscowości niezadowolonych z obsługi komunikacji
pasażerskiej na liniach 20,132,184
doprowadził do zmiany przewoźnika
na tych liniach po walce z KZK GOP
w Katowicach.
– Przyjął kolacją delegację z Włoch,
z miejscowości Castagnole delle Lanze
k/ Turynu by nawiązać współpracę
z tym miasteczkiem.
– Z pełnym podziwem i uznaniem
składa podziękowania wszystkim organizatorom imprez jakie odbywały się
w naszej gminie. Nie ma weekendu
by coś się u nas nie działo, co w tych
trudnych czasach wszystkim nam jest
potrzebne.
– Wydelegował zespół „Any”
z Przezchlebia by odwiedziły naszych
przyjaciół w Brackenheim na ich
„Festynie Zamkowym”, gdzie serwowały gospodarzom nasze tradycyjne danie „sznity z fetym”. Zaś
„Miedarzan” wydelegował na Węgry
do Tarnalelesz. W obu wyjazdach
uczestniczyli nasi mieszkańcy, którzy byli zaangażowani w latach
ubiegłych, kiedy gościliśmy naszych
zagranicznych przyjaciół.
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Nowa edycja

stypendiów szkolnych
Na terenie Gminy Zbrosławice przyznano stypendia szkolne 388 uczniom.
Wszyscy wnioskodawcy, których
dochód na członka rodziny nie przekroczył 316,00 zł otrzymali stypendium
w wysokości 268,80 zł za okres od stycznia do czerwca 2005 r.
15 września br. mija ostateczny termin składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na nowy
rok szkolny 2005/2006, dla uczniów
zamieszkałych na terenie naszej gminy.
Formularze wniosków o przyznanie
stypendium szkolnego mogą Państwo
odbierać od 1 września 2005r. w szkołach na terenie całej Gminy oraz w GZOPO – Kamieniec, ul. Tarnogórska 34.
Wnioski można również pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy www.
zbroslawice.pl.
Wypełnione wnioski proszę składać
w szkołach na terenie naszej gminy,

do których uczęszczają Państwa dzieci
lub w GZOPO dla dzieci, które uczęszczają do szkół poza terenem Gminy
Zbrosławice.
W razie wątpliwości wszelkich wyjaśnień udzielają dyrektorzy szkół oraz
pracownicy GZOPO (tel. 233-76-50)
Pragnę przypomnieć, że nadal obowiązuje kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium
szkolnego w wysokości 316zł netto na
członka rodziny ucznia ubiegającego się
o stypendium szkolne. Składając wniosek w dniach od 1 do 15 września br.
muszą Państwo wykazać dochody za
miesiąc sierpień 2005r.
Osoby pełnoletnie uczęszczające
do szkół muszą złożyć wniosek osobiście.
Aleksandra Hangiel
Dyrektor GZOPO

Przypominam harmonogram odbioru śmieci w workach, który warto zanotować:
I wtorek m-ca – Zbrosławice
I środa m-ca – Wieszowa
I czwartek m-ca – Ptakowice, Wilkowice, Laryszów
I piątek m-ca – Miedary, Boniowice, Kamieniec
II wtorek m-ca – Jaśkowice, Jasiona, Kopienia, Księży Las, Łubie, Łubki.
II środa m-ca – Karchowie, Zawada, Przezchlebie.
II czwartek m-ca – Czekanów, Szałsza.
II piątek m-ca -Ziemięcice, Świętoszowie.
UWAGA! Jeżeli w wyznaczony dzień zbiórki przypadnie święto, to zbiórka
będzie w dniu następnym.
Jeżeli zdarzy się, że ktoś nie otrzyma pustych worków, proszę zgłosić się
do Urzędu Gminy, pokój nr 9.
Pragnę przypomnieć, że worki należy wystawić przed bramę do godz. 7.30,
bo od tej pory rozpoczyna się zbiórka. W dużych miejscowościach zdarza się, że
w danym dniu firma nie zdąży zebrać wszystkich worków, wtedy proszę pozostawić worki do dnia następnego.
Firma zbierająca prosi, aby worki były wystawiane bezwzględnie przed bramę,
od strony ulicy, a nie za bramę od strony posesji. Często się zdarza, że worki stoją
na posesji, a na bramie wisi tabliczka „zły pies”. W takim przypadku worki nie są
odbierane. Wszystkie worki muszą być bezwzględnie zawiązane (do dna worka
jest przyczepiony pasek, który wystarczy lekko pociągnąć i nim zawiązać).
Ostatnio było kilka przypadków, gdzie worki nie zostały odebrane. Powodem
tego było to, że źle posegregowano zawartość, tzn.:
W plastiku były brudne folie po remoncie, z resztkami gruzu, gwoździ i farby,
zabawki, a w nich części metalowe, styropian, wiadra z zaschniętą farbą. Bywa, że
kubki po jogurtach czy śmietanie nie są wypłukane, z kożuchem pleśni, a zdarza
się też rarytas w postaci pampersów czy obierków ziemniaczanych.
W szkle bywają słoiki z chrzanem, czy dżemem, różnego rodzaju żarówki.
W makulaturze – tapety, papiery po maśle, zużyte chusteczki higieniczne czy
ręczniki jednorazowe. To są przecież odpady komunalne, a nie surowiec wtórny.
Często denerwujecie się Państwo, że jakiś worek został, jednak proszę zrozumieć, że odbierający nie może postąpić inaczej. Zebrane u nas worki jadą do bazy
– sortowni, gdzie ponownie odpady są sortowane. Do recyklingu przyjmowany
jest wyłącznie czysty surowiec, natomiast wszelkie inne odpady firma musi odpłatnie wywieźć na najbliższe wysypisko.
Pragnę przypomnieć, że firma GAH odbiera od nas odpady nieodpłatnie,
a utrzymuje
prera
prje
i
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„Rodzinny bilet
D

Wszędzie nas pełno,

do Europy”

„ o Europy możemy wnieść serwetki zrobione na szydełku przez prawdziwą śląską babcię, przewodnik taty po
Śląsku, ukazujący najpiękniejsze okolice
Zbrosławic, kołocz z makiem i serem,
moczkę, makówki i siemieniotkę przyrządzone przez mamę oraz stronę internetową o rodzinnych Karchowicach
administrowaną przez syna” – napisała
rodzina Adamiok z Karchowic, wypełniając kupon konkursowy zamieszczony w „Gazecie Wyborczej”.
Czteroosobowa rodzina Adamiok
z Karchowic: babcia Lidia, tata
Krzysztof, mama Karina oraz syn Rafał
– wzięła udział w II edycji „Rodzinnego
biletu do Europy” organizowanego
przez „Gazetę Wyborczą”, „TVP 3
– Telewizję Katowice” i „Mittal Steel
Poland S.A.” (partner konkursu).
Zasady były proste – należało wypełnić kupon, wpisując informacje o tym,
co interesującego rodzina może wnieść
do Europy, a następnie wysłać go
do „Gazety Wyborczej” wraz z rodzinnym zdjęciem.
Kapituła konkursu spośród kilkuset
zgłoszeń wybrała sześć rodzin, które

na zaproszenie eurodeputowanego
Jerzego Buzka pojechały na wycieczkę do Strasburga. Wśród nich znaleźli
się Państwo Adamiok, których humorystyczna autoprezentacja szczególnie
spodobała się jury konkursu.
W Strasburgu laureaci zobaczyli
słynną strasburską katedrę. Po kilkugodzinnym zwiedzaniu miasta przyszedł
czas na najważniejsze, czyli na wizytę
w Parlamencie Europejskim i spotkanie
z Jerzym Buzkiem. Były rozmowy o specyficznych problemach naszego regionu
i pracy eurodeputowanego. Rodziny
zobaczyły także jak pracuje Rada Europy
oraz zwiedziły Luksemburg.
Wszyscy wrócili do Polski zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia.
Dzięki takim rodzinom jak Państwo
Adamiok z Karchowic nasza gmina jest
prezentowana w „szerokim świecie”.
Zachęcamy wszystkich Państwa
do brania przykładu i promowania
swoich rodzinnych miejscowości,
gminy Zbrosławice i kraju poza granicami Polski.
Katarzyna Zyga

czyli co słychać w
„Wszędzie Was pełno” usłyszałem
od starszego pana tuż po oficjalnym otwarciu kolejnej wystawy ZbrosArt-u w Tarnogórskim Centrum Kultury. „Biorąc pod
uwagę, że nasze zbrosławickie stowarzyszenie nie działa nawet pełnego roku jest
w tym wiele racji” – pomyślałem...
...Wystawy zbiorowe w wielu miastach
Śląska i nie tylko, jak i wystawy indywidualne niektórych członków pod szyldem
stowarzyszenia, oraz wieczory autorskie
członków piszących tworzą niezły dorobek naszej grupy artystycznej, a znają nas
już przecież także w Poznaniu, gdzie wystawialiśmy nasze prace na terenie MTP
w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu
Przedmiotów Artystycznych. Pojechaliśmy
tam dzięki dobrze rozwijającej się współpracy z władzami Gminy Zbrosławice.
Powoli wykluwa się następne dziecko
współpracy stowarzyszenia z osobami
nam przychylnymi w postaci stałej ekspozycji naszych prac na terenie ośrodka
zdrowia. Będziemy też obecni na 700-leciu
naszej miejscowości.
Tym razem swoje prace wystawiło 13
osób:
Krzysztof Ciesielski – malarstwo
Barbara Hajzer – malarstwo
Hubert Kalla – fotografia
Irena Komplikiewicz – Szczepaniak
– malarstwo
Hanna Kunicka – malarstwo
Krzysztof Kwietniewski – fotografia
Józef Paś – rzeźba

Wieści

Ludmiła Sobieszczańska – grafika
Jolanta Terlecka – koronki
Jerzy Woźniak – malarstwo
Marcin Zając – malarstwo
Krystyna Willert – malarstwo
Muzycznie wernisaż uświetnił zespół
Andrzeja Terleckiego – członka naszej
grupy.
W imieniu TCK gości i naszą grupę
przywitała kierowniczka galerii Justyna
Król, a zaszczycił nas swoją obecnością
Andrzej Dramski – Przewodniczący Rady
Gminy Zbrosławice .
O rozwoju artystycznym naszej grupy
niech świadczy fakt, że artyści nasi
zapraszani są na imprezy o charakterze
komercyjnym (wieczory artystyczne Beaty
Dzielickiej i Huberta Kalla), a także uzyskanie dyplomu Magistra Sztuki przez
nasza koleżankę Ludmiłę Sobieszczańską,
uprawiającą rzadka formę wypowiedzi
artystycznej – miedzioryt tzw. „suchą
igłę”.
Wszystkim sympatykom dziękujemy za poparcie i zapraszamy do dalszej
współpracy. Jednocześnie już teraz zapraszamy na wszystkie imprezy z udziałem
naszych członków, a chcących wstąpić
w nasze szeregi na zebrania stowarzyszenia do biblioteki w Zbrosławicach
w każdy pierwszy czwartek miesiąca
o 17:00.
Hubert Kalla
Zdjęcia Hubert Kalla

z Jasiony

Od 1 lipca działa w Jasionie „świetlica socjoterapeutyczna”, która mieści się
w budynku prywatnym. Nie jest duża
– liczy zaledwie 46 m2 – ale bardzo
potrzebna. Jej powstanie było możliwe
dzięki życzliwości i pomocy władz gminy
za co bardzo dziękuję. Obecnie powstają w niej: kółko taneczne, recytatorskie,
śpiewu oraz sekcje tenisa stołowego, szachów, warcabów i skata. W sprawowaniu
opieki nad działalnością tej świetlicy
pomaga mi, wyłoniona w trakcie wyborów 3-osobowa Rada Świetlicy: Bogdan
Śliwa, Agnieszka Pisula i Żaneta Wojda.
Nasza młodzież jest bardzo aktywna,
a przez swoje działania mobilizuje do społecznej aktywności dorosłych mieszkańców wsi.
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ZbrosArt

Aktualnie młodzi przygotowują się do uczestnictwa w wieloboju
sołectw. Działania naszej młodzieży
są również bardzo widoczne w Zbrosławickim Stowarzyszeniu Świetlic
Socjoterapeutycznych. To młodzież
z Jasiony wydaje w każdą środę żywność
dla potrzebujących rodzin. Każda impreza organizowana przez Stowarzyszenie
to duży wkład pracy ze strony naszej
młodzieży.
Mieszkańcy Jasiony obecnie przygotowują koronę i korowód na dożynki
powiatowe, gminne i parafialne przy
dużym udziale młodych ludzi z naszej
miejscowości.
Jan Wysocki
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Swarzyca
N

a zamku w Książu odbywają się
liczne imprezy historyczne. Na jedną
z takich imprez wybrało się czterech
zapaleńców. Po powrocie do domu wiedzieli już czym chcą się zająć. Wykonali
sobie pierwsze tarcze z desek oraz
drewniane miecze treningowe i zaczęli ćwiczyć walkę. Tak oto Thorfin,
Gunnar, Orm i Lech założyli drużynę
wojów wczesnośredniowiecznych. Był
to rok 2003.
Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Organizacji nadano nazwę
Drużyna Wojów Doliny Dramy
Swarzyca. Potocznie jednak nazywa
się nas Swarzycą. Słowo to oznacza
swastykę. Pragnę od razu zdementować powszechnie panujący pogląd, że
mamy coś wspólnego z kojarzonym ze
swastyką faszyzmem. Swastyka otóż
była już przed tysiącami lat symbolem
słońca, głównego bóstwa słowiańskiego, oraz symbolem ochrony i dobrobytu. Takie właśnie znaczenie i żadne inne
jej przypisujemy.
Drużyna liczy dziś razem z niewolnikami 21 osób, które na co dzień pracują
lub uczą się. Jedynie raz w tygodniu
mają okazję spotkać się i poćwiczyć
walkę. W okresie letnim natomiast
wyjeżdżamy często na pikniki historyczne oraz inne imprezy. Dajemy również
liczne pokazy. W wolnych chwilach
staramy się ulepszać swoje wyposażenie. Sami szyjemy stroje, staramy się
również wykonywać różne elementy
uzbrojenia tak aby koszty zmniejszyć
do minimum. Zawsze mamy pełne ręce
roboty.
Tyle o historii drużyny. Czym my się
w ogóle zajmujemy, zapyta ktoś. Otóż
odpowiedź jest prosta. Jesteśmy ludźmi zafascynowanymi czasem Słowian
i Wikingów, czyli okresem od VII do XI
w n.e. Staramy się w jak najwierniejszy
sposób odtworzyć kulturę i obyczaje
tamtego okresu. Szyjemy sobie stroje
z naturalnych tkanin wzorowane na
wykopaliskach lub rycinach, posługu-

jemy się narzędziami oraz sprzętami
użytku codziennego wzorowanymi na
tych jakie można zobaczyć w muzeach. Posługujemy się również bronią
i uzbrojeniem zgodnym z realiami tamtych czasów. Oprócz tego staramy się
jak najbardziej poszerzyć naszą wiedzę
o życiu codziennym i wierzeniach ludzi
wczesnego średniowiecza. Wiedzą tą
staramy dzielić się z ludźmi w czasie
pokazów, które często organizujemy. Można w czasie takiego pokazu
zobaczyć nie tylko jak walczymy ale
również niejednokrotnie prezentujemy
obozowisko wraz ze wszystkimi jego
elementami oraz rzemiosło. Zdarza
się również że wiedzę o życiu Słowian
i Wikingów przekazujemy dzieciom
i młodzieży na tak zwanych żywych
lekcjach historii. Udajemy się wtedy
do szkoły i w zastępstwie nauczyciela
prowadzimy lekcję historii. Dzieciaki
mają okazję zobaczyć na własne oczy
o czym mówią nudne podręczniki.
Teraz kilka słów o tym kto jest kim
w drużynie. Otóż najważniejszą osobą
w drużynie jest jarl. Słowo to oznacza
w mowie wikingów wodza. Obecnie
funkcję tę piastuje Thorfin, będący
zarazem jednym z założycieli drużyny.
Jarl w drużynie ma władzę absolutną,
w sprawach ważnych jednak radzi się
starszyzny drużyny nim podejmie decyzję. Są to kolejne cztery osoby najważniejsze po jarlu. W drużynie są w dalszej kolejności wojownicy. Dzielą się
oni na starszych i młodszych w zależności od doświadczenia i umiejętności.
Starszy wojownik nie tylko powinien
umieć walczyć swą ulubioną bronią.
Potrafić powinien także strzelać z łuku
oraz posługiwać się mieczem, toporkiem i włócznią. Poza wojownikami
są zwykli członkowie zwani wolnymi,
a skoro są wolni to muszą być także niewolnicy. Niewolnikiem w drużynie jest
się przez pół roku. Okres ten pozwala
skompletować podstawowe wyposażenie oraz nabrać różnych umiejętności

i wiedzy. Po tym okresie pan niewolnika,
pełniący funkcję jego opiekuna i mentora, zgłasza radzie starszych iż ten jest
gotów zostać wyzwolonym. Jeśli rada
pozytywnie rozpatrzy kandydaturę niewolnika, zostanie on przyjęty do grona
członków Swarzycy. Towarzyszy temu
wielkie święto. Na wzór starosłowiańskiego obrządku postrzyżyn, świeżo
upieczonemu Swarzyczaninowi obcina
się kosmyk włosów i spala w ogniu. Ma
to symbolizować iż przestał być dzieckiem i staje się wojownikiem. Musi
również przysiąc posłuszeństwo jarlowi. Od tej pory może się tytułować pełnoprawnym członkiem drużyny, czyli
drużynnikiem.
Dla osób, którym podoba się idea
odtwarzania kultury materialnej
i duchowej ludów Europy wczesnego
średniowiecza, ale nie podoba się walka
czy bycie niewolnym, jest status sympatyka drużyny. Jest to osoba mająca
pełny strój Słowianina lub Wikinga,
zatwierdzony przez jarla. Sympatyk ma
prawo wybierać się z nami na imprezy
wyjazdowe oraz brać udział w pokazach w charakterze statysty. Członkiem
drużyny jednak nie jest. Winien jest
również w czasie imprezy posłuszeństwo wodzowi.
Kto może do nas dołączyć? Właściwie
każdy. Nie ma zbytnich ograniczeń wiekowych. Przyjmujemy na okres niewolnictwa osoby od 16 roku życia. Walczyć
u nas mogą jednak tylko pełnoletni.

Najstarszy członek drużyny ma ponad
czterdzieści lat. Jeśli ktoś nie czuje się
na siłach walczyć, wcale nie musi się
tym zajmować. W drużynie są również rzemieślnicy, łucznicy, bard, wróżbita i kapłan. Rozwinąć można u nas
wszelkie pasje związane z wczesnym
średniowieczem, od walki przez rzemiosło, po sztukę i kuchnię. Jedynym
warunkiem jaki stawiany jest nowym
kandydatom jest pasja do historii i kultury czasów Słowian i Wikingów oraz
poświęcenie. Wbrew pozorom działalność w drużynie wymaga wiele czasu
i pracy. Zaangażowanie daje jednak
efekty. To co robimy daje nam wiele
radości i satysfakcji. Pozwoliło nam
również zawiązać przyjaźnie z ludźmi z całego kraju mającymi te same
zainteresowania co my. Dzięki temu,
pijąc miód i jedząc kaszę przy ogniu
na łonie natury i otoczeni przyjaciółmi
możemy zapomnieć na chwile w jakich
niesprawiedliwych i skomplikowanych
czasach przyszło nam żyć. Jak to ktoś
powiedział: „Najważniejsze jest aby
mieć w życiu pasję…” muszę powiedzieć że miał całkowitą rację.
Jeśli kogoś zainteresowała działalność
naszej drużyny więcej o nas dowiedzieć
się można na naszej stronie internetowej www.swarzyca.prv.pl. Zapraszamy
serdecznie wszystkich zainteresowanych do współpracy z nami.
Rafał Przybylok (Lutobor)

Święto w Brackenheim
W dniach 30 i 31 lipca reprezentacja
gminy Zbrosławice na czele z Zastępcą
Wójta Wiesławem Olszewskim wzięła
udział w festynie przy zamku w Brackenheim.
Imprezę zorganizowano po raz
pierwszy przy współudziale zaprzyjaźnionych gmin z Francji, Włoch i naszej.
Zespół „ANY z Przezchlebia” godnie
reprezentował gminę Zbrosławice, rozbawiając międzynarodową publiczność
w czasie trwania festynu. W repertuarze
mieliśmy zarówno polskie jak i niemieckie piosenki, a po występie częstowaliśmy wszystkich kromką smacznego
polskiego chleba posmarowaną swojskim smalcem. W czasie trwania wizyty odwiedziliśmy muzeum oraz szkolę
podstawową w Brackenheim. Bardzo

zaciekawiły nas metody nauczania
zwłaszcza w młodszych klasach szkoły, a jedna z nas, nauczycielka nauczania początkowego Izabela Kowolik
została zaproszona w przyszłym roku
do wspólnego przeprowadzania lekcji
w niemieckiej szkole.
Wizyta zaowocowała także nowym
doświadczeniem w temacie organizacji
imprez jak również nawiązaniem wspaniałych przyjaźni.
Cieszymy się bardzo, że za niedługo, w czasie obchodów 700-lecia
Zbrosławic i Dożynek Gminnych
będziemy mogli ponownie spotkać
naszych znajomych i odwdzięczyć się
gościnnością.
ANA z Przezchlebia
Maria Bujok
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Współpraca gminy Zbrosławice

700-lecie ZBROSŁAWIC
DOŻYNKI GMINNE

z Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach

I

10 i 11 września 2005 r. w Zbrosławicach

sobota – 10 września 2005 r.
16.00 – Msza Św. dożynkowa
– Korowód dożynkowy z Kościoła na plac szkolny
– Przekazanie chleba
– Występ Orkiestry Dętej „Musikverein Brackenheim” (Niemcy)
– Konkurs koron i pojazdów korowodu
19.00 – Występ Zespołu „TURNIOKI”
20.00 – Występ Zespołu „Semtazone” (Francja)
21.00 – Zabawa taneczna (gra Zespół „SING SING”)
niedziela – 11 września 2005 r.
11.00 – Msza Św. w Kościele Parafialnym w Zbrosławicach
– Korowód spod kościoła na plac szkolny
13.00 – Sport i zabawa dla dzieci na placu szkolnym
14.00 – Mecz piłki nożnej: Oldboje Gminy Zbrosławice – KS Górnik Zabrze
(boisko sportowe przy szkole w Zbrosławicach)
15.00 – Koncert orkiestry dętej
15.30 – Część oficjalna
– Przedstawienie historii miejscowości Zbrosławice
– Występ Chóru DFK Zbrosławice
– Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Miedarzanie”
– Występ rodzinnej grupy Z P i T „KOTARZANIE” z Brennej
– Występ Zespołu wokalnego „Kamyczki Dramy” z Kamieńca
19.00 – Losowanie głównych nagród loterii fantowej
– Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego
– Koncert Piosenki w wykonaniu Tacjany, uczestniczki „Szansy na
Sukces” i „Idola”
20.00 – Latynoskie hity w wykonaniu Zespołu „LOS BAHAMOS
DESPERADOS”
21.30 – Pokaz sztucznych ogni
– Koncert „rythm&bluesowy”
Inne atrakcje i imprezy towarzyszące:
– Loteria fantowa przy szkole w Zbrosławicach.
– W dniu 8.9.2005 r. o godz. 18:00 w Świetlicy w Zbrosławicach rozpocznie się wernisaż obrazów i fotografii – organizator:
Zbrosławickie Stowarzyszenie Twórców Amatorów „ZbrosArt”
– wystawa czynna w sobotę od godz. 17.00 do 19.00, w niedzielę
od 12.30 do 15.00.
– PIT BULL SHOW – Zbrosławice 2005 – zawody psów sportowych w konkurencjach: przeciąganie ciężarów, skoki wzwyż, sprint
z wózkiem trójkołowym, przeciąganie liny (na terenie Ośrodka
Jeździeckiego w Zbrosławicach w dniach 10 i 11.9.2005 r.)
Pokaz psich zaprzęgów z możliwością przejażdżki.
Pokaz psów obronnych
Miejsce uroczystości: boisko przy SP i Gimnazjum w Zbrosławicach

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy po raz drugi wykona akcję badań profilaktycznych dla kobiet
– badanie onkologiczne gruczołu piersiowego kobiet (USG) bez ograniczeń
wiekowych. Koszt badania wynosi 38,00 zł, do każdego badania gmina dopłaca 20,00 zł natomiast pacjentka płaci 18,00 zł.
Badania zostaną przeprowadzone w następujących terminach:
1. Ośrodek Zdrowia w Ziemięcicach – 6 września br.
od godz.8.00 do godz. 15.00 – (233-68-68)
2. Ośrodek Zdrowia w Kamieńcu – 16 września br.
od godz. 8.00 do godz. 11.00 – (233-78-27)
3. Ośrodek Zdrowia w Kopienicy – 16 września br.
od godz. 12.00 do godz. 15.00 – (233-12-78)
4. Ośrodek Zdrowia w Miedarach – 23 września br.
od godz. 8.00 do godz. 11.00 – (233-72-50)
5. Ośrodek zdrowia w Wieszowie – 23 września br.
od godz. 12.00 do godz. 15.00 – (273-73-52)
6. Ośrodek Zdrowia w Zbrosławicach – 27 września br.
od godz. 8.00 do godz. 15.00 – (233-70-30)
Można rejestrować się w ośrodkach zdrowia osobiście lub telefonicznie.
Maria Langer
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zba Przemysłowo – Handlowa
w Tarnowskich Górach od 2001
roku organizuje Konkurs o Statuetkę
„Kruszca Biznesu”. Wyróżnienie ma na
celu promowanie najlepszych firm, propagowanie przedsiębiorczości, a także
informowanie opinii publicznej o istnieniu firm kształtujących pozytywny
wizerunek naszego regionu i kraju.
Nagroda „Kruszec Biznesu” to prestiżowe i rozpoznawalne godło promocyjne, które wykorzystywać mogą
Państwo do promocji firmy w regionie
i kraju. To również znak, że Państwa
przedsiębiorstwo jest filarem regionalnego rozwoju gospodarczego. Statuetka
Kruszec Biznesu to symbol jakości
i uznanie dla menadżerów, którzy kierują się w swoim działaniach biznesowych zasadami etyki.
Udział w Konkursie to także szansa na
promocję przedsiębiorstwa, gdyż jest on
wspierany przez media i instytucje państwowe. Organizacji konkursu patronują Radio Katowice i Piekary, a także
redakcje tak prestiżowych wydawnictw biznesowych jak Buisnessman
Magazine czy Puls Biznesu. Patronat
nad Konkursem sprawuje także miesięcznik Nowy Przemysł oraz redakcja
lokalnego tygodnika „Gwarek”.
O wyróżnienie może starać się każde
przedsiębiorstwo działające w naszym
regionie funkcjonujące na rynku co
najmniej od pięciu lat, które zgłosi chęć
uczestnictwa w przedsięwzięciu.
Wyróżnienia przyznawane są w sześciu kategoriach podzielonych ze
względu na wielkość średniorocznego

zatrudnienia w poprzednim roku obrotowym:
– kategoria I – do 5 pracowników
– kategoria II – od 6 do 20 pracowników
– kategoria III – od 21 do 50 pracowników
– kategoria IV – od 51 do 100 pracowników
– kategoria V – od 101 do 250 pracowników
– kategoria VI – powyżej 250 pracowników
Decyzję o nominacji i przyznaniu
wyróżnienia ogłasza się w okolicznościowych wydawnictwach Izby
Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach oraz publikatorach
współpracujących z Izbą.
Z dniem wstąpienia polski do Unii
Europejskiej, otworzyła się szansa
korzystania z Funduszy Strukturalnych.
Izba Przemysłowo – Handlowa chcąc
pomóc przedsiębiorcom uzyskać dofinansowanie na zrealizowanie inwestycji,
udziela informacji na temat poszczególnych funduszy. Informacje takie można
uzyskać m.in. w Lokalnych Okienkach
Przedsiębiorczości, w których dyżuruje pracownik IPH oraz bezpośrednio w siedzibie Izby w Tarnowskich
Górach przy ulicy Sienkiewicza 47
(tel. 381-60-00).
Izba w sposób kompleksowy
sporządza także wnioski oraz całą
dokumentację konieczną do aplikowania o dofinansowanie z Funduszy
Strukturalnych.
Katarzyna Zyga

Dożynki sołeckie w Kamieńcu
Rada Sołecka Kamieńca zaprasza 4.9.2005 r. na dożynki
sołeckie. W programie:
14.00 Msza dożynkowa
16.00 Występ orkiestry dętej w parku kamienieckim
17.00 Gry i zabawy dla najm łodszych
18.00 Występ grupy tanecznej
19.00 Zabawa taneczna (gra zespół Jowisz)
21.00 Występ Ciotki Berty
Bogato zaopatrzony bufet!!!
Aneta Hetmańczyk

Podziękowanie
Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Czekanowie wraz
z dziećmi serdecznie dziękują za okazaną pomoc na rzecz szkoły p. A. Razmus,
p. K. i K. Wendlocha, p. D. i H. Bonk, p. S. i M. Ksionsyk, p. E. Wcisło,
p. M. i M. Żymełka, p. M. Lasota, p. K. Jędroszkowiak, p. D. i M. Szuba,
p. D. Glomb, p. S. Kuzera, p. E. Kunka, p. J. Grzeganek, p. J. i S. Frasek,
p. M. Miśkiewicz, p. P. Krupa, p. B. Lieber, p. A. Mann, p. K. i K. Żydek,
p. I. Wietrzyckiej, p. M. Kulik, p. H. i H. Rutkowskim, p. M. i L. Sobota,
p. R. i Z. Dzieciuch, p. A. i J. Pieczka, p. H. Styczeń, p. K. i A. John, p. R. Cichorowskiej.
Dyrektor, uczniowie Szkoły Podstawowej w Czekanowie składają podziękowania Paniom ze Sklepu Spożywczego „Społem” w Czekanowie za przygotowywanie smacznych kanapek w roku szkolnym 2004/2005
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Zebrane plony
R

ok szkolny 2004/2005 obfitował
w różnorodne konkursy, w których
mogli uczestniczyć uczniowie szkół
podstawowych.
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu
dzięki pracy i zaangażowaniu nauczycieli oraz uczniów biorących udział
w tych konkursach może poszczycić się
wieloma osiągnięciami:
– II miejsce w III Szkolnym Turnieju
Szachowym im. F. Miodka w kl. I-III;
– wyróżnienie w V Międzyszkolnym
Konkursie Recytatorskim Szkół
Podstawowych i Gimnazjów;
– III miejsce w konkursie poetyckim
pt. „Człowiek jest dobry mądry...!?”
z okazji XII „Tygodnia Ziemi”
w Zabrzu;
– III miejsce w Gminnym Turnieju
Szachowym Dziewcząt;
– III miejsce w Gminnym Konkursie
Matematycznym „Młody Matematyk”
kat. kl. I-III;
– I miejsce w Gminnym Konkursie
Matematycznym „Młody Matematyk”
kat. kl. IV-VI;
– I miejsce w IV Turnieju Szachowym
im. F. Miodka w kl. I-III;
– I miejsce w II Gminnym
Konkursie Wiedzy o Polsce i Krajach
Niemieckojęzycznych;

– cztery wyróżnienia w Eliminacjach
Gminnych Konkursu Plastycznego
„Młodzież zapobiega pożarom”;
– wyróżnienie w Eliminacjach
Wojewódzkich Konkursu Plastycznego
„Zapobiegajmy pożarom”;
– wyróżnienia w konkursie plastycznym TCK w Tarnowskich Górach
„Aniołowie”;
– wyróżnienia w konkursie plastycznym MOK w Miasteczku Śl. „Na
wykonanie kartki świątecznej lub stroika bożonarodzeniowego”;
– I i II miejsce w Międzyszkolnym
konkursie ortograficznym klas III;
– II miejsce w XIII Konkursie
Piosenki Niemieckiej w Zabrzu;
– dwie laureatki Międzynarodowego
Konkursu Matematycznego „Oxford”;
– I I I m i e j s c e w Po w i a t o wych Zawodach w Czwórboju
Lekkoatletycznym Chłopców;
– I I m i e j s c e w Po w i a t o wych Zawodach w Czwórboju
Lekkoatletycznym Dziewcząt.
Wszystkim laureatom, którzy wykazali się wiedzą i umiejętnościami gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Grono Pedagogiczne SP Kamieniec

„Wieszowa najlepsza”
15 czerwca na terenie parku Szkoły Podstawowej w Kopienicy odbyły się, ostatnie w tym roku szkolnym, sztafetowe biegi przełajowe dla szkół podstawowych
z gminy Zbrosławice. Dziewczęta rywalizowały na dystansie 6 x 800 m, a chłopcy
6 x 1000 m. Na linii startu stawiło się 5 reprezentacji. Po zapoznaniu się z niełatwą
trasą zawodów, jako pierwsze bieg rozpoczęły dziewczęta, a zakończyli je chłopcy.
Przy pięknej słonecznej pogodzie atmosferę zawodów „podgrzewali” miejscowi
uczniowie, którzy wspaniale dopingowali. Ostatecznie wśród dziewcząt zwyciężyły
zawodniczki ze Szkoły Podstawowej w Wieszowie, a wśród chłopców najlepsi
okazali się zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Miedarach. Oto wszystkie wyniki
zawodów:
Dziewczęta (6 razy 800 m)
1. SP w Wieszowie
2. SP w Kopienicy
3. SP w Czekanowie
4. SP w Miedarach
5. SP w Zbrosławicach

Chłopcy (6 razy 1000 m)
1. SP w Miedarach
2. SP w Wieszowie
3. SP w Zbrosławicach
4. SP w Kopienicy
5. SP w Czekanowie

Po zakończeniu zawodów nastąpiło podsumowanie wyników współzawodnictwa
sportowego szkół podstawowych gminy Zbrosławice w roku szkolnym 2004/2005,
które skrupulatnie notowała Maria Teklak. Pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji zajęła Szkoła Podstawowa w Wieszowie, wyprzedzając Szkołę Podstawową
w Miedarach oraz Szkołę Podstawową w Zbrosławicach. Najlepszym dyplomy
wręczył Wójt Gminy Paweł Kowolik, a wszyscy uczestnicy zawodów sportowych
zostali poczęstowani słodkimi łakociami. Ostateczna klasyfikacja przedstawia się
następująco:
1. SP w Wieszowie – 177 pkt.
2. SP w Miedarach – 174 pkt.
3. SP w Zbrosławicach – 163 pkt.
4. SP w Czekanowie – 131 pkt.
5. SP w Kopienicy – 112 pkt.
6. SP w Kamieńcu – 94 pkt.
7. SP w Ziemięcicach – 61 pkt.
8. SP w Przezchlebiu – 46 pkt.
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ZPORR: działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa
ZPORR czyli Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego ma
na celu tworzenie warunków wzrostu
konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych
obszarów, a także zwiększanie mobilności i poziomu wiedzy mieszkańców
społeczności lokalnych.
Podstawowe cele strategiczne większości polskcih gmin to zwiększenie
inwestycji oraz konkurencyjności podmiotów gospodarczych, zwiększenie
inicjatywy mieszkańców i tworzenie
nowych miejsc pracy.
Aby przygotować mieszkańców
gminy do wykorzystania tych środków
Urząd Gminy Zbrosławice, przy pomocy Ośrodka Kształcenia Samorządu
Terytorialnego im. Waleriana Pańki
w Katowicach, planuje organizację
seminarium adresowanego do podmiotów prowadzących mikroprzedsiębiorstwa (zatrudnienie do 10 osób), które
rozpoczęły działalność nie wcześniej

niż 3 lata przed dniem składania wniosku. Tematem zajęć będzie prezentacja
obszarów wsparcia oraz zasad ubiegania się o dotacje w ramach działania 3.4
– Mikroprzedsiębiorstwa.
Projekty realizowane w ramach tego
działania przyczynią się do zwiększenia
zdolności przetrwania i kontynuacji
działania nowo powstałych przedsiębiorstw, unowocześnienia sposobu ich
funkcjonowania jak i wyposażenia, a w
konsekwencji dostosowania do konkurencji na jednolitym rynku europejskim.
Wiedza gdzie, jak i kiedy składać
wnioski pomoże lokalnej przedsiębiorczości realizować pomysły dotyczące
rozwoju firmy.
Seminarium poprowadzą trenerzy Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej.
Bliższych informacji udzieli Państwu
i zapisy przyjmuje Katarzyna Zyga
(Urząd Gminy pokój nr 6 lub telefonicznie 233-77-89).

W roku szkolnym 2005/2006
Gimnazjum w Zbrosławicach
ogłasza dodatkowy nabór do pierwszej

klasy sportowej
ukierunkowanej na piłkę nożną
Zapraszamy pasjonatów sportu,
chłopców rocznik 1992 i młodszych.
Możecie jeszcze składać podania.
Czekamy do 25.08.2005 r. w sekretariacie szkoły.
Sportowcom zapewniamy:
• zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego,
• obozy szkoleniowe,
• udział w zorganizowanych rozgrywkach,
• prowadzenie zajęć przez dwóch
wykwalifikowanych trenerów,
Posiadamy:
• odpowiednie zaplecze sportowe, (dużą salę
gimnastyczną, siłownię, duże boisko piłkarskie,
małe boisko treningowe, boiska do koszykówki)
• stołówkę i świetlicę szkolną,
• 20-stanowiskową pracownię komputerową ze stałym dostępem
do Internetu.
Wszystkim uczniom oferujemy:
• wspieranie WASZEJ drogi do sukcesów,
• przyjazną atmosferę,
• atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne.
W szkole panuje miła i przyjazna atmosfera. Wszyscy się znają. Zawsze
możesz liczyć na fachową pomoc.

PRZYJDŹ DO NAS !!! NAPRAWDĘ WARTO!!!
Dodatkowe informacje otrzymacie w sekretariacie szkoły lub znajdziecie
na naszej stronie www.
42-674 Zbrosławice, ul. Wolności 67, tel./fax: 233 70 43
www: republika.pl/zbroslawice_szkola
Organizator
Rafał Dumała

e-mail: zbroslawice_szk@poczta.onet.pl
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Z ekologicznym certyfikatem

„Zielona Etykieta”

Rozmowa z Panem Manfredem
Skrzypczyk, rolnikiem z Księżego Lasu
– Na wstępie proszę powiedzieć kilka
słów o sobie.
– Mam 44 lata, jestem żonaty, mam
pięć córek. Prowadzę gospodarstwo
rolne, jestem członkiem Rady Sołeckiej,
a od 2001 roku prezesem OSP Księży
Las.
– Czy mógłby Pan przybliżyć czytelnikom strukturę gospodarstwa, które Pan
prowadzi?
– Posiadam 44 hektary ziemi.
Uprawiam zboża, sieję trawę nasienną, mam 2,5 hektarową plantację
truskawek, a także 3,5 hektara ziemniaków. Na uprawę ziemniaka i truskawek posiadam certyfikat ekologiczny „Zielona Etykieta”. Plantacja
Kostrzewy Czerwonej (trawa nasienna)
jest zakontraktowana w Małopolskiej
Hodowli Roślin, z którą współpracuję od dziesięciu lat. Mam jedenaście
macior i prowadzę odchów w cyklu
zamkniętym, czyli od prosięcia do tucznika. W gospodarstwie są też trzy
krowy mleczne. Posiadam pełny zestaw
maszyn rolniczych, łącznie z kombajnem zbożowym i ziemniaczanym.

– Czy uprawia Pan tylko i wyłącznie
ziemię i hoduje zwierzęta gospodarskie?
– Nie tylko. Od 1991 roku zajmuję
się również handlem paszami dla wszystkich zwierząt gospodarskich.
– W jaki sposób sprzedaje Pan swoje
produkty?
– Prowadzę głównie sprzedaż bezpośrednią, do klienta.
– Czy korzysta Pan z pomocy instytucji zajmujących się sprawami rolniczymi,
czy lokalnego samorządu?
– Współpracuję z Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego, a także ze Stacją
Ochrony Roślin w Tarnowskich Górach.
Bardzo dobrze układa mi się współpraca
z Urzędem Gminy Zbrosławice oraz
z Bankiem Spółdzielczym.
– Jaka jest według Pana recepta na
sukces w branży rolnej na dzień dzisiejszy?
– Na uprawach podstawowych zbóż
nie ma możliwości utrzymania się dzisiaj
na rynku. Polecam uprawy ekologiczne,
ponieważ zdrowa żywność jest szeroko promowana w Europie i gwarantuje
dobry zbyt.
– Dziękuję za rozmowę.
Grzegorz Zwoliński

Poznajmy się
Zygmunt Krawczyk – Delegat Izby Rolniczej
z gminy Zbrosławice. Z rekomendacji Rady
Gminy Zbrosławice od 2004 r. jest także ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
Przewodniczący Rady Powiatowej Samoobrony
RP w Tarnowskich Górach.
Mieszkaniec sołectwa Kopienica; lat 54; żonaty; 4 dzieci. Wykształcenie średnie, techniczne
– ukończył Technikum Rolnicze w Nakle Śląskim.
Z zamiłowania konstruktor małych ciągników
typu „SAM”.
Co, Pana zdaniem, może poprawić sytuację w naszym rolnictwie?
– Aby poprawić sytuację rolnictwa należy zwrócić uwagę na 2 sprawy:
– po pierwsze bilans energetyczny kraju – wykorzystujemy tylko 0,5% energii
ze źródeł odnawialnych, a moglibyśmy nawet 15 % w skali kraju
– po drugie musimy poważnie potraktować problem scalania gruntów i to nie
tylko rolniczych. Problem ten musi być rozpatrywany na szczeblu parlamentarno-rządowym. Od ponad roku Polska jest w UE, a nasi rolnicy mają gospodarstwa składające się z kilkudziesięciu działek, oddalonych czasami od gospodarstwa nawet o 10 km, co podraża koszty rolniczej produkcji.
Problem ten jest bardzo trudny, dobrze wiemy jak gospodarze są przywiązani
do własnej ziemi (ojcowizny), ale bez scalania nie będziemy konkurencyjni dla
innych krajów.
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Ogólnopolskie

Zawody Konne

w Skokach przez Przeszkody
W dniach 5-7.8.2005 r. odbyły się
na Hipodromie Ośrodka Jeździeckiego
w Zbrosławicach Ogólnopolskie
Zawody Konne w Skokach przez
Przeszkody.
Podobnie jak w latach ubiegłych,
tak i w tym roku, zawody skupiły
wielu sympatyków koni i jeździectwa
pomimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych.
Honorowymi gośćmi, którzy
zaszczycili nas swoją obecnością na
zawodach byli Starosta Tarnogórski,
Przewodniczący Rady Gminy,
Przedstawiciele Banku Śląskiego oraz
redaktorzy gazet: Gwarek Tarnogórski,
Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza,
Gazeta Gliwicka, Konie i Rumaki oraz
Koń Polski.
Zawodnicy ze Zbrosławic nie chcieli zawieść kibicującej im publiczności
i też pokazali na co ich stać;
• Barbara Barczyk z KJ Górka
Zbrosławice w Małej Rundzie
w pierwszym dniu zawodów była
siódma, w drugim wysunęła się na
miejsce drugie aby w końcu w finale
zwyciężyć.
• Manfred Słodczyk z KJ
Zbrosławice podobnie jak pani Barbara
z dnia na dzień na Calidzie Z jeździł
lepiej aby w niedziele zająć II Miejsce
w Finale Małej Rundy
• Magda Kamińska po udanym
starcie na koniu Chamberlein R w piątek w Małej Rudzie, gdzie obydwie
fazy w konkursie klasy (C – 130 cm)
pokonała bezbłędnie, spróbowała swoich sił w sobotę w konusie 140 cm.
I ku zadowoleniu wszystkim zajęła
piąte miejsce.
Najbardziej spektakularne konkursy
zawodów to tradycyjnie: Finał Małej
Rundy, Grand Prix oraz szczególnie
emocjonująca dla licznie zgromadzonej publiczności – Potęga Skoków .
• Konkurs potęgi skoku – polegający na pokonaniu przez parę: końjeździec jak najwyższej przeszkody,
został zasponsorowany przez ING
BŚ. Główna nagroda tego konkursu
– 3000 zł skutecznie rozgrzała ducha
walki rywalizujących zawodników
i kibiców. Zwycięzcą tego konkursu

został Michał Siedlaczek zawodnik
KJK Bolix Żywiec.
• Finał Małej Rundy – rozgrywany
pod Honorowym Patronatem Starosty
Tarnogórskiego pozwolił zawodnikom
na zdobycie nagród pieniężnych i pięknych pucharów.
• Konkurs GRAND PRIX – rozgrywany w niedzielę tj. 7.8.2005 r.
o godz. 15.30. – pod Honorowym
Patronatem Rady Gminy Zbrosławice.
Pula nagród pieniężnych – 5 000,00 zł
dzięki takim sponsorom jak: Wyższa
Szkoła Zarządzania w Katowicach,
Rent a Car JOKA, Urszula i Adam
Zawiślok Brynek. Zwycięzcą konkursu Grand Prix został Andrzej Stefaniak
na koniu Antonia L z KJ Aleksander
Elizówka, na drugim miejscu uplasował się Tomasz Kumorek na koniu
Amant z JKS Barda Jankowie a trzecia
lokata przypadła Łukaszowi Koza na
koniu Aky I z KJ Trachy Gliwice
Przez trzy dni jeźdźcy i konie poruszali się po pięknie udekorowanym parcorusie dzięki „Ogrodowi Śląskiemu”
Antoniego Żurka ze Świerklańca.
Aby zachęcić widzów, wstęp na
imprezę był wolny, a widzom zapewniono wiele dodatkowych atrakcji,
m.in.:
• Loterię Fantową sponsorowaną
przez PPHU AVANS „Market- Plus”
Sp. z o.o. Zabrze oraz BPiT Almatur
Katowice.
• Prezentacje pojazdów militarnych
i możliwość przejażdżki „Skotem” czy
„Bromem”.
• Pit Bull Show – konkurencje takie
jak przeciąganie liny, ciągnięcie wózka
z obciążeniem rozgrywane pomiędzy
psami rasy Pit Bull.
• Dla najmłodszych: dmuchane
zamki i zjeżdżalnie, warsztaty prowadzone przez lektorów Centrum
Edukacyjnego Future.
• Przejażdżki na kucykach
i koniach.
• Przejażdżki bryczką oraz wozami
kowbojskimi.
• Prezentacje sklepów jeździeckich.
Członek Zarządu KJ Zbrosławice
Barbara Jachowicz
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