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INFORMATOR WYDAWANY PRZEZ WÓJTA
I RADĘ GMINY ZBROSŁAWICE

Lira korbowa, krajka i ukraińska dumka…
czyli z tradycją za pan brat
Koncertem finałowym, który odbył się 27 maja w „Starym Młynie”
w Zbrosławicach, zakończył się projekt edukacyjny „Tradycja – Reaktywacja”, przygotowany dla Zespołu Pieśni i Tańca „Miedarzanie”. Organizatorem projektu była Fundacja OVO dla Kultury (w ramach programu Akademii Orange), a partnerem Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miedarach.
Warsztaty, zorganizowane w dwóch etapach (pierwszy miał miejsce w czasie
ferii zimowych w Brennej, drugi w maju w Miedarach) miały charakter interdyscyplinarny i obejmowały śpiew biały, emisję głosu, taniec, rękodzieło
artystyczne oraz techniki multimedialne i filmowe.       czyt. str. 5
30.06.2012 r. – INDUSTRIADA – Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
W tym roku po raz trzeci Zabytkowa Stacja Wodociągowa „ZAWADA” gościć będzie wszystkich
chętnych do uczestnictwa w zabawach, turniejach, ciekawych doświadczeniach z wodą ogniem i elektrycznością.
PROGRAM IMPREZY
1000 - otwarcie INDUSTRIADY – wystrzałem z armaty; zwiedzanie z przewodnikiem i uruchomienie
zabytkowej studni, od godz. 11.00, co godzinę uruchomienie zabytkowego agregatu parowego
1100 - rozpoczęcie rodzinnego biegu terenowego pod hasłem „Wyprawa do zawadzkich źródeł”
1200 - pokaz filmu pt. „Przystanek Zawada”
1230 - zwiedzanie stacji z przewodnikiem
1300 - 1700 program dla dzieci: Magiczny świat wody i baniek z morskiej piany. Równolegle odbywać się
będą zabawy i turnieje: strzał z armaty wodnej, wędkowanie w fontannie, kręgle wodne, huśtawka XXL
1400 - sesja „prawie doświadczalna profesora rehabilitowanego” dotycząca trzech zawadzkich żywiołów:
ognia, wody i elektryczności
1600 - pokaz filmu pt. „Przystanek Zawada”, zwiedzanie stacji z przewodnikiem, pokaz drabiny strażackiej
1700 - „koncert na rurach” – występ kwintetu dętego
1830 - „gwóźdź programu” – naukowy eksperyment pod hasłem: Czy i dziś Archimedes miałby rację”
1930 - powtórka „sesji prawie doświadczalnej”
W czasie otwarcia stacji udostępniona będzie ekspozycja
2000 - zwiedzanie stacji z przewodnikiem
w starej rozdzielni z pokazem efektów działania prądu
2030 - pokaz filmu pt. „Przystanek Zawada”
elektrycznego.
2100 - ostatni wystrzał z armaty i zakończenie INDUSTRIADY
Chwile wytchnienia zapewniamy przy pysznej kawie i herba-

cie, parzonej na znakomitej wodzie, wypływającej z triasowych
pokładów zawadzkich studni głębinowych.

ZAPRASZAMY - WSTĘP WOLNY!

HYMN DLA DOMINIKA
15 maja w samo południe, w CUP w Zbrosławicach rozpoczął swoje
- miejmy nadzieję długie istnienie – festiwal, poświęcony tematyce ekologicznej. Jak ważna jest to dziedzina, zwłaszcza w aspekcie edukacji
młodzieży i jej decydowaniu o przyszłości naszej planety, napisano już
zapewne tony dzieł. Stąd i nasz pomysł zorganizowania imprezy pod
szyldem ekologii. W realizacji festiwalu udział miała Mała Akademia
Muzyki, która od października 2011 r. działa na terenie
gminy.               ciąg dalszy na str. 5

Dominik Słodczyk, reprezentant KJ Zbrosławice, na koniu Sonia wygrał finał konkursu młodych jeźdźców w skokach przez przeszkody i stojąc
na najwyższym stopniu podium wysłuchał Mazurka Dąbrowskiego.
Zawody Pappas Junior Specials U25 odbyły się w Lamprechtshausen
w Austrii. Finał był konkursem dwufazowym, wysokość przeszkód wynosiła 130 cm. Dominik bezbłędnie pokonał parkur w pierwsze fazie,
w drugiej uzyskując najlepszy czas – 29,82 sek. Dwa
pozostałe miejsca na podium zajęły zawodniczki
z Niemiec - Victoria Lauff (Cooldiamond Countess)
i Ronja Bergman (Candy Girl), uzyskując odpowiednio czasy 30,36 i 30,70 sek.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Z prac rady i wójta

XVI sesja Rady Gminy Zbrosławice
odbyła się 26 kwietnia. Wzięło w niej
udział 13 radnych oraz 21 zaproszonych gości.
Podjęto uchwały m. in. w sprawie: zmiany Statutu
Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Zbrosławicach z siedzibą w Kamieńcu; rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zbrosławice;
zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Łubki;
zarządzania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Łubie;
udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie
wyjazdu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Zbrosławice, uczęszczających do szkół poza terenem Gminy Zbrosławice, na wyjazdy śródroczne;
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Zbrosławice na lata 2012 – 2021; zmian w budżecie
Gminy Zbrosławice na rok 2012.
Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę radnego
Piotra Jankowskiego na działalność Wójta Gminy
Zbrosławice, omawiano wyniki kontroli Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Komisja
wniosła m.in. o: podjęcie niezwłocznych działań
w celu przywrócenia do stanu używalności i stanu
pierwotnego urządzeń wodnych i terenów w obrębie autostrady; przedstawienie aktualnie podjętych
działań w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości związanej z zarurowanym rowem w Jaśkowicach i sprawy osadnika w Kamieńcu.
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju odbyła
posiedzenie wyjazdowe do Wieszowy. Podczas wizji lokalnej zapoznano się ze stanem ulic Sienkiewicza, Polnej, Nowotki i Leśnej. Dokonano również
szczegółowej analizy i oceny wykonania budżetu za
rok 2011.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Pomocy Społecznej poruszyła temat działalności
stowarzyszeń i klubów sportowych. Prezesi klubów,
obecni na posiedzeniu, wyrazili swoje niezadowolenie z faktu obniżenia dotacji w zakresie wspierania
i upowszechnienia kultury fizycznej, oraz znacznego
zróżnicowania środków finansowych na sport. Łączna kwota 150 tys. zł przeznaczona jest na 15 klubów
sportowych, w tym 3 kluby jeździeckie, 5 szkolnych
klubów sportowych, 7 klubów piłkarskich. Przedstawiciele klubów wyrazili wolę uczestniczenia
w posiedzeniu komisji we wrześniu przed uchwaleniem budżetu na rok 2013, celem przedstawienia
kosztów utrzymania klubów i proporcjonalnego
podziału środków finansowych na poszczególne
kluby. Poruszano sprawę wykonania niezbędnych
prac remontowych, w związku z czym wystąpiono
z wnioskiem formalnym o wyodrębnienie w budżecie gminy dodatkowych środków finansowych na
fundusz remontowy obiektów sportowych. Przyznano 3 nagrody po 1.000,00 zł za wybitne osiągnięcia
sportowe dla Swena Rakoszka, Dominika Słodczyka i Marka Wolnego.
Komisja Rolnictwa zaprosiła na swoje posiedzenie
kierownika ARiMR - Zygmunta Skwirę. Przedstawił on szczegółowo sumy wypłacane przez ARiMR
rolnikom w skali kraju. Średnia unijna wynosi
271 € na 1 ha, w Polsce 233 € na 1 ha, co stanowi
86% średniej unijnej. Pan Skwira poinformował, że
obecnie zabrakło środków na renty strukturalne oraz
na pomoc młodym rolnikom przejmującym gospodarstwa. Od tego roku agencja nie będzie wysyłać
decyzji o przyznaniu płatności do rolników. W skali
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kraju zaoszczędzi się w ten sposób 13 mln zł.
XVII sesja Rady Gminy Zbrosławice odbyła się 23
maja. Wzięło w niej udział 15 radnych oraz 21 zaproszonych gości. Podjęto uchwały m. in. w sprawie:
sprzeciwu wobec planowanej likwidacji posterunków Policji w Miasteczku Śląskim i w Świerklańcu;
przekazania środków finansowych dla Policji; uchylenia Uchwały Nr XV/176/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z gminą Bytom,
dotyczącego udzielenia przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Bytomiu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych,
zamieszkałych na terenie gminy Zbrosławice oraz
pokrycia kosztów świadczeń, w części nieuregulowanej przez osoby nietrzeźwe; przyjęcia gminnego
programu zdrowotnego pod nazwą „Program zdrowotny dotyczący badania w kierunku wad postawy
dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice
w roku 2012”; przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; warunków i trybu przyznawania i pozbawiania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień oraz wysokości
nagród pieniężnych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym; zarządzenia wyborów sołtysa
sołectwa Łubki; skargi na działalność Wójta Gminy
Zbrosławice.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach omówiła wykonanie budżetu gminy za rok 2011 i wnioski, dotyczące kontroli inwestycji, związanej z termomodernizacją szkoły w Czekanowie oraz rozpatrzyła
skargę na działalność Wójta Gminy Zbrosławice.
Komisja Budżetu odbyła posiedzenie wyjazdowe,
podczas którego zapoznano się ze stanem zasobu
mieszkaniowego gminy oraz zakresem remontów
oglądanych budynków gminnych.
Komisja Oświaty omówiła temat przeglądu placów
zabaw, wyznaczono radnych do udziału w pracach
komisji konkursowej na dyrektorów szkół i przedszkoli. Na wniosek radnych Komisja zapoznała się
również ze stanem budynku byłego przedszkola
w Księżym Lesie.
Komisja Rolnictwa odbyła posiedzenie, podczas
którego zapoznała się z protokołami z monitoringu
składowiska śmieci w Rybnej.
Z prac wójta:
- na wakat w ref. Gosp. Komun. i Inwestycji na
stanowisku podinspektora został zatrudniony nowy
pracownik,
- odbyło się spotkanie z mieszkańcami Szałszy
nt. stanu dróg na osiedlu Leśnym,
- wójt zwrócił się z apelem do mieszkańców o dokonywanie zabiegów ochrony roślin, polegających na
ich opryskiwaniu środkami ochrony roślin wyłącznie
w porach wieczornych, po godzinie 19.00. Pryskanie
pszczół powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia
lub czyni niemożliwym lot i powrót do ula. Pszczoły przejmują obcy zapach środka chemicznego,
a wracając do ula są traktowane jak obce i nie zostają wpuszczane do gniazda lub giną zażądlone przez
pszczoły strażniczki. Ochrona roślin w sposób nie
zagrażający pszczołom wymaga wyłącznie dobrej
woli, a zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na udane plony.
- z-ca wójta odbyła spotkanie z przedstawicielami
placówek oświatowych, w związku z organizacją zajęć w ramach świetlic
opiekuńczych w czasie
Druk: PPHU DRUKPOL Sp. j.
wakacji,
tel. (32) 285 40 35
- pracownicy Urzędu
Adres kontaktowy:
42-600 Tarnowskie Góry,
Gminy oraz jednoul. Kochanowskigo 27
stek organizacyjnych
e-mail: drukpol@drukujemy.pl
zostali
przeszkoleni

w zakresie kontroli zarządczej,
- odbyło się spotkanie z pracownikami Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawach pracowniczych,
- z-ca wójta odbyła spotkanie z dyrektorami szkół
w związku z przygotowaniem nowego roku szkolnego,
- odbywają się spotkania z grupą radnych w sprawie
opracowania projektu statutu Gminy Zbrosławice,
- w Zespole Szkół w Kamieńcu odbyło się spotkanie
z okazji 30-lecia Związku Zawodowego Nauczycielstwa „Solidarność”,
- 17 maja br. wpłynęła do Urzędu Gminy informacja o zawiązaniu się grupy inicjatywnej w składzie:
Piotr Jankowski (pełnomocnik grupy), Józef Jureczek, Andrzej Ordon, Krzysztof Kocjan, Jerzy Górski, Łukasz Mikuła i Andrzej Dramski, o wszczęciu
procedury dot. przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta przed upływem kadencji. Od
tego dnia, przez 60 dni, przynajmniej 10% mieszkańców, uprawnionych do głosowania, musi swoim
podpisem potwierdzić chęć odwołania obecnego
wójta, aby referendum mogło dojść do skutku,
- odbyły się 2 rozprawy sądowe,
- odbyło się Zgromadzenie MZKP w związku
z przegraniem przez Gminę Piekary Śl. procesu wytyczonego przez MZKP. Podczas Zgromadzenia dokonano również udzielenia Zarządowi absolutorium,
- odbyła się konferencja pt. „Energetyka konsumencka”,
- sfinalizowano komunalizację gruntu OSP Świętoszowice,
- Gmina Zbrosławice przystąpiła do porozumienia
w celu opracowania „Programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł
energii dla gmin: Tworóg, Kalety, Krupski Młyn,
Zbrosławice, Koszęcin” realizowanego w ramach
konkursu z zakresu badań, opracowań i ekspertyz –
opracowanie programów efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE,
- w Świerklańcu odbył się uroczysty apel z okazji
Dnia Strażaka i 20 rocznicy utworzenia Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach,
- odbyło się spotkanie z wędkarzami i hodowcami
gołębi, w związku z zagospodarowaniem obiektu
w Kamieńcu nad stawem,
- odbyło się spotkanie z PKP SA, poświęcone przejęciu torowisk przebiegających przez teren gminy,
- firma RECYCOAL przekazała wyniki badań próbek pobranych na hałdzie, prawnicy przygotowują
umowę dotyczącą oddania hałdy w dzierżawę spółce gminnej,
- w siedzibie WFOŚiGW podpisano umowę umorzenia pożyczki,
- odbyło się Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – dyskusja nad problemami
bezpieczeństwa, w związku z likwidacją posterunków policji w województwie śląskim i oświaty.
Omawiano również formę próby wywarcia nacisku
na instytucje rządowe, w związku z przekazywaniem zadań samorządom bez odpowiedniego dofinansowania,
- w Karchowicach odbyła się uroczystość z okazji
130 lat Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego,
- odbyło się spotkanie z Zastępcą Prezydenta Zabrza, poświęcone odbiorowi ścieków z Czekanowa
przez oczyszczalnię w Mikulczycach oraz kontynuacji idei utworzenia ścieżki rowerowej na byłym torowisku Mikulczyce – Tworóg.

Protokoły z sesji i posiedzeń komisji Rady
Gminy dostępne są, po ich zatwierdzeniu, na
www.bip.zbroslawice.pl (zakładka Rada Gminy).
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PRZEDWOJENNA GMINA
Urząd Gminy Zbrosławice zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o udostępnienie starych pocztówek, fotografii, rycin, planów
i dokumentów, dotyczących poszczególnych miejscowości, wchodzących w skład gminy Zbrosławice. Materiały te zostaną wykorzystane
w publikacji albumowej z dawnym wizerunkiem naszej gminy.
Interesują nas zarówno zdjęcia czy pocztówki prezentujące budowle
i widoki, jak i zdjęcia prywatne - rodzinne, fotografie grupowe, zdjęcia
z ciekawszych wydarzeń, np. religijnych czy sportowych. Poszukujemy
również dokumentów, na których widniałyby pieczęcie gminne, poszczególnych sołectw naszej gminy. Cenne są także inne materiały pisane, tak
prywatne, jak i urzędowe (np. prywatna korespondencja, dzienniki, zapiski rodzinne, akty własności itp.). Materiały te powinny pochodzić
z okresu przed 1945 rokiem.
Przekazane zdjęcia i dokumenty zostaną zeskanowane i zwrócone
właścicielom. W książce zostanie odnotowane, do kogo materiał należy.
Prosimy, jeśli to możliwe, o opisanie, co przedstawiają fotografie.
Osoby zainteresowane udostępnieniem materiałów prosimy o kontakt
pod numerem telefonu: 32/233 77 89 (Anna Połońska).
Z góry bardzo dziękujemy za pomoc.

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości obowiązani są do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.
Poniżej przedstawiamy nazwy firm, które posiadają zezwolenie Wójta
Gminy Zbrosławice:
- Alba Ekoserwis Spółka z o.o.
ul. Sikorskiego5 41-992 Radzionków,
tel. 32 227 40 34;
- EKOŚRODOWISKO Spółka z o.o.
ul. Cyryla i Metodego 50,
41-909 Bytom, tel. 32 388 68 00;
- Janusz Sosnowski, ul. Wyzwolenia 4a/5, 42-674 Ptakowice,
tel. 607 877 324;
- REMONDIS Spółka z o.o.
ul. Nakielska 1, 42-600 Tarnowskie Góry,
tel. 32 285 46 10;
- Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości
„EKO SYSTEM” Bożena Strach i Waldemar Strach SJ,
ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska, tel. 34 329 92 29;
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Toszku
Spółka z o.o., ul. Górnośląska 2, 42-188 Toszek,
tel. 32 233 43 97;
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach,
ul. Oświęcimska 6, 42-674 Zbrosławice,
tel. 32 233 70 74;
- KAMRA-TRANS W.R. Kamińscy s.c, ul. Fabryczna 9a,
42-674 Zbrosławice,
tel. 603 771 439.

PRZYJMIJ W SWOIM DOMU
ZAGRANICZNYCH GOŚCI
W dniach 21-22 lipca 2011 roku w Ziemięcicach odbędzie się Jadwigafest. W związku z tym wydarzeniem, jak co roku zaprosiliśmy do Zbrosławic naszych przyjaciół z gmin partnerskich: Brackenheim (Niemcy),
Charnay–lès–Mâcon (Francja), Tarnalelesz (Węgry) i Castagnole delle
Lanze (Włochy). Zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszej
gminy, którzy chcieliby przyjąć w swoich domach przybyłych gości
i zapewnić im na czas pobytu, to jest od 20 do 23 lipca, zakwaterowanie i wyżywienie. Prosimy o zgłaszanie się do Joanny Skandy – osobiście
w Urzędzie Gminy (pokój nr 6) lub telefonicznie (32) 233-70-40
i (32) 233-77-88.               Referat Organizacyjny

Opłata adiacencka

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że zgodnie z § 1 Uchwały
Nr IX/92/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 5 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego jej podziałem oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z budową urządzeń infrastruktury
technicznej, ustalona została stawka procentowa opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego jej podziałem na
wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty
roczne za cały okres użytkowania tego prawa, w wysokości 20 % różnicy
między wartością, jaką nieruchomość miała przed podziałem, a wartością
nieruchomości po dokonanym podziale.
Zgodnie z art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalenie
opłaty może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało
się prawomocne. Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale
określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.
Ref. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środow.

UWAGA - PASZPORT DLA DZIECI

Od 26 czerwca br. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży. Zmiana dotyczy tylko dzieci, które zostały wpisane do
paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r. Bowiem od sierpnia 2006 r. stosowana jest zasada „jedna osoba, jeden paszport” i nie ma
już możliwości wpisania dziecka do paszportu rodzica. Utrata ważności
wpisów dzieci w paszport rodziców wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych
przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Od 26 czerwca br. dzieci
przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży.
Dokumentem podróży dla dzieci może być paszport, paszport tymczasowy oraz - w zależności od celu podróży – dowód osobisty. Utrata ważności
wpisów dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin ważności
tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza. Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych zwróciło się do wszystkich urzędów wojewódzkich, aby
wnioski paszportowe dzieci, których wpis w paszporcie rodziców traci
ważność 26 czerwca br. były realizowane priorytetowo.
info: www.powiat.tarnogorski.pl

Rolnictwo może być cool. Laptop, iPod i inne atrakcyjne nagrody do wygrania przed wakacjami !

„KORZENIE - PASJA - NOWOCZESNOŚĆ ROLNICTWA W REGIONIE”
- pod takim hasłem Grupa Producentów Zbóż i Rzepaku Klimowicz Bis z Księżego Lasu (oddział z Łubiu) organizuje konkurs plastyczny dla uczniów
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Zbrosławice, Toszek, Wielowieś.
Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką, w dowolnym formacie, ważne jest, by przy ich wykonaniu wykazać się kreatywnością. Jak mówią
organizatorzy konkursu - nie trzeba do tego wykorzystywać pięknych, czy drogich materiałów - może się bowiem okazać, że kartka papieru, pudełko po
butach, źdźbło trawy, czy rolki po papierze toaletowym posłużą do stworzenia dzieła, które właśnie według organizatorów będzie wyjątkowe i zostanie
nagrodzone.
Organizator nie ukrywa, że mile widziane będą prace nawiązujące do tradycji, mówiące o nowoczesności, czy związane z tematyką zbóż. - Chcemy, by
jeszcze przed wakacjami dzieci wykazały się swoją kreatywnością i dzięki niej otrzymały nagrody. Myślę, że jest o co powalczyć - do wygrania jest laptop,
iPod, MP3, są też liczne nagrody pocieszenia - mówi Tomasz Klimowicz - v-ce prezes firmy Klimowicz Bis.
Prace konkursowe będą zbierane w szkołach do 25 czerwca, zwycięzcy zostaną wyłonieni 27 czerwca. Uroczyste wręczenie nagród planuje się
w dniu zakończenia roku szkolnego. W najbliższym czasie w szkołach pojawią się plakaty informujące o akcji. Na facebookowym profilu firmy (KlimowiczBis) będzie można również poznać jej szczegóły.                                        AS
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podczas którego wystąpili, prezentując swoją
działalność, przedstawiciele „Zielonego KrzyTego roku do partnerskiego Castagnole delle ża” i Zrzeszenia Honorowych Dawców Krwi.
Lanze zaproszono nie tylko oficjalną delegację Podpisano również partnerski „Traktat o pomowładz gminy, członków Stowarzyszenia Komitet cy międzynarodowej”. Na popołudnie zaplanods. Partnerstwa Gminy Zbrosławice i zaprzyjaź- wano wycieczkę do Asti, połączoną z wizytą
nione rodziny, które zawsze w swoich domach w Centrum Operacyjnym Straży Pożarnej
przyjmują zagranicznych gości. Do Włoch po- i zwiedzaniem miasta. Ta pierwsza propozycja
jechali również, w ramach obchodów Europej- szczególnie przypadła do gustu naszym straskiego Roku Wolontariatu, przedstawiciele OSP żakom, którzy mogli poznać sprzęt pożarniczy
Gminy Zbrosławice, wolontariuszki, zajmujące i ratunkowy, porozmawiać z kolegami po fachu,
się świetlicami socjoterapeutycznymi i przedsta- wymienić się doświadczeniami. Niestety nie
Mundurowi w towarzystwie burmistrza Marco Violardo
wiciele Policji.
udało się zrealizować drugiej części wycieczki –
Po kilkunastogodzinnej podróży Włosi powi- nad Asti rozpętała się gradowa ulewa.
tali naszą delegację, zapraszając wszystkich na
Na szczęście w Castagnole świeciło słońce
międzynarodową, uroczystą kolację, podczas i można było obejrzeć uroczyste otwarcie święta
której można było poznać różnorodność lokalnej Festa della Barbera. Uczestnicy festiwalu otrzykuchni oraz wysłuchać koncertu „Śpiewający mali, wydrukowane specjalnie na to święto piePiemont”. Miłą niespodzianką był prezent, jaki niądze – Barberini, którymi płaciło się na stonasza gmina otrzymała od Castagnole – certyfi- iskach oraz mapę Castagnole, z zaznaczonymi
kat adopcji symbolicznych 20 metrów bieżących punktami gastronomicznymi i atrakcjami festynu.
winorośli, własności winnicy Saglietti. Wino, Chodząc od dziedzińca do dziedzińca, zaglądając
wyprodukowane z tego kawałka winnicy, bę- do prywatnych ogródków, w których mieszkańdziemy mogli odebrać w Castagnole za rok.
cy wykazywali się umiejętnościami kulinarnymi Wspólne krojenie tortu podczas wieczoru partnerskiego
Sobota minęła pod hasłem wolontariatu. i pomysłami na przyciągnięcie turystów, można było spróbować rozmaitych, regionalnych potraw. ZaRozpoczęła się pokazem działań ratunkowych, chwycało risotto gotowane na winie Barbera, pierś z kurczaka w słodkiej panierce, prażynki z szynką
przygotowanym przez wolontariuszy z Ca- i orzeszkami, lody Moscato, omlet ze szpinakiem, pierożki agnolotti czy kluseczki gnocchi. Wszystko
stagnole, zwiedzaniem centrum wolontariatu, okraszone doskonałym winem i muzyką. Zagraniczne miasta partnerskie również miały swoje stoiska
z własnymi wyrobami, które jak zwykle cieszyły się dużym zainteresowaniem przybyłych na festiwal gości.
Niedzielne przedpołudnie rozpoczęła msza święta w intencji wolontariuszy i mieszkańców wszystkich gmin partnerskich. Ponownie otwarto
stoiska gastronomiczne i kto nie zdążył odwiedzić wszystkich w sobotę, mógł nadrobić zaległości. Wczesnym popołudniem
można było obejrzeć paradę
z udziałem wolontariuszy,
oficjalnych gości, uczniów
z Castagnole i mieszkańców,
prowadzoną przez, wybraną
dzień wcześniej, Miss Barbery i historycznych włodarzy
Miss Barbera prowadzi paradę ulicami
miasta. Były oficjalne wystąCastagnole delle Lanze
pienia, podziękowania dla go- Centrum Operacyjne Straży Pożarnej w Asti
„Wesołe Kumoszki” w Parlamencie Europejskim spodarzy i gości, podpisano
W dniach od 18 do 22 marca miał miejsce wyjazd studyjny do Parlamentu również traktat „Wolontariusze
Europejskiego, w którym wzięły udział panie Gabriela Woźnica i Gertruda dla Europy”. Jako że cały festiKowolik z Zespołu ,,Wesołe Kumoszki” ze Świętoszowic. Panie te wygrały wal to święto wina, nie mogło
konkurs pt. ,,Prezydencja od kuchni”, organizowany przez Posła na Sejm zabraknąć słynnej już ceremoRP Tomasza Głogowskiego oraz nii butelkowania wina „LanPosła do Parlamentu Europejskie- zevino 2012”. Pod wieczór
go Małgorzatę Handzlik. W pro- można było jeszcze wysłuchać
gramie, który był bardzo bogaty, licznych koncertów, a całość
było m.in. zwiedzanie Brukseli imprezy przypieczętował przeWywiad dla lokalnej stacji telewizyjnej
z przewodnikiem, wejście do Par- piękny pokaz sztucznych ogni,
lamentu Europejskiego (w tym które rozbłysły nad okolicznyobiad), spotkanie z pracownikiem mi winnicami.
W poniedziałek po śniadadziału wizyt, spotkanie z Poseł
niu
polska delegacja pożegnała
Małgorzatą Handzlik (na zdjęciu) oraz zwiedzanie sali plenarnej Parlamenswoich
gospodarzy, zapraszatu Europejskiego. Oprócz tego było wiele innych atrakcji, których nie spojąc
ich
do
odwiedzenia naszesób opisać. Warto więc brać udział w różnego rodzaju konkursach, czego
go
kraju.
Zwiedzilismy
jeszcze
efektem mogą być niezapomniane przeżycia i wielka satysfakcja.
winnicę
Claudio
Mo,
który
Nadmieniamy również, iż 5 marca, na zaproszenie Urzędu Marszałkowszczegółowo
przedstawił
nam
skiego w Katowicach, odbyło się ,,Ślątajniki
produkcji
wina.
Podróż
skie Forum Kobiet”, którego tematem
powrotna okazała się niemniej
było wspieranie przedsiębiorczości
urokliwa, co sam pobyt we Claudio Mo oprowadza naszą delegację po
kobiet województwa śląskiego. W sposwojej winnicy
Włoszech. Nie można było
tkaniu tym również wzięły udział w/w
oderwać wzroku od szczytów Alp, przyklejonych do ich zboczy małych
panie, prezentując wytwarzane przez
miasteczek, niesamowicie błękitnych, górskich rzek i wodospadów oraz
,,Wesołe Kumoszki” wyroby.
długich tuneli, biegnących pod górami...              AP
„Wesołe Kumoszki”

Wolontariat w Castagnole
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Lira korbowa, krajka i ukraińska dumka… czyli z tradycją za pan brat   

ciąg dalszy ze str. 1

Uczestnicy projektu mieli możliwość poznania
pieśni nie tylko polskich, ale także ukraińskich,
rosyjskich i bułgarskich, posłuchać brzmienia
oryginalnego instrumentu, jakim jest dziadowska
lira korbowa, niektórzy pierwszy raz pracowali
z profesjonalną kamerą filmową, ucząc się montażu; każdy mógł też sprawdzić swoje zdolności
manualne, biorąc udział w zajęciach z rękodzieła
artystycznego – utkać tzw. krajkę - średniowieczną metodą czy wykonać „leluję” – ludową wycinankę.

Cel projektu został w pełni osiągnięty, z pewnością przełamane zostało schematyczne pojmowanie kultury tradycyjnej jako
mało interesującej, młodzież zachęcono do czerpania z dziedzictwa kulturowego i łączenia tradycji z nowoczesnością. Warsztaty
dostarczyły uczestnikom nowych narzędzi ekspresji, wzbogaciły ich o nowe doświadczenia, pozwoliły odkryć ukryte talenty,
wzmocnić poczucie własnej wartości, ale przede wszystkim zrozumieć, że tradycję warto reaktywować…   „Miedarzanie”
fot. Bernadeta Grudzińska

Serdeczne podziękowania dla restauracji
„W Starym Młynie” za pomoc w zorganizowaniu koncertu
finałowego ZPiT „Miedarzanie”, podsumowującego
projekt „Tradycja – Reaktywacja”.

I G m i n n y F e s t i wa l
Piosenki Ekologicznej
ciąg dalszy ze str. 1
Ilość zgłoszeń (34) przekroczyła nasze oczekiwania. Poziom wysoki
i wyrównany nie ułatwił pracy jury w składzie: Wiesław Olszewski –
przewodniczący, Katarzyna Sosada – v-ce przewodnicząca, Michał T.
Malicki – muzyk oraz Jan Drechsler – literat.
Jury przyznało 15 nagród i wyróżnień oraz Grand Prix Festiwalu.
Nagroda Główna to nagranie piosenki w profesjonalnym studio muzycznym HH POLAND Gliwice (ufundowana przez Małą Akademię
Muzyki), a jej laureat dodatkowo będzie miał możliwość posadzenia
przed budynkiem biblioteki drzewka, opatrzonego plakietką ze swoim
imieniem.
24 czerwca o godz. 1700 odbędzie się Koncert Laureatów Festiwalu, na którym zostaną wręczone nagrody i na który już teraz
serdecznie zapraszam!
Pragnę wszystkim uczestnikom – małym artystom
i ich opiekunom - pogratulować wysokiego poziomu muzycznego oraz zapraszam na drugą edycję
festiwalu, która odbędzie się wiosną 2013 roku.
Michał T. Malicki

Węd k ow an i e w K am i e ń c u

59 młodych uczestników zawodów wędkarskich przybyło w niedzielę, 27 maja, do Kamieńca. Członkowie sekcji wędkarskiej PZW
z Kamieńca przygotowali dla wędkarzy stanowiska wokół stawu i czuwali nad całością imprezy.
Pogoda była kapryśna – deszczowa chmura dała
znać o sobie. Po dwugodzinnej rywalizacji na zawodników czekał smaczny poczęstunek, serwowany przez doświadczonych wędkarzy.

Roksana Skowronek

Laureaci festiwalu:

Grand Prix - Roksana Skowronek
Kategoria 5-9 lat

miejsce I - Natalia Szymańska

miejsce II - duet Paulina Popela, Joanna Szołtysik
miejsce III - Antonina Brzęczek
wyróżnienie - Karolina Kusz
Kategoria 10-13 lat

Natalia Szymańska

Martyna Matysiak

Nagrody dla wszystkich dzieci, które brały
udział w zawodach ufundowali: Sklep wędkarski
WIKTORIA z Tarnowskich Gór, Sklep wędkarski EURO FISHING z Zabrza-Helenki, Marcin
Kołodziej OGRODY DRAMA ze Zbrosławic,
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ze Zbrosławic, Sklep Mięso i Wędliny u Kariny – Karina
Respondek, Warsztat Samochodowy z Gliwic
– Łukasz Kołtun, Sołectwo Kamieniec, PZW –
Sekcja z Kamieńca. Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy!           KS

miejsce I - Martyna Matysiak

miejsce II - Zespół Wokalno-Instr. „Eko”
miejsce III – Zespół „Dzwoneczki”
wyróżnienie - Paulina Musioł
Kategoria 14-16 lat

miejsce I - Julia Barszcz

miejsce II - Paulina Piernikarczyk
miejsce III - Patrycja Jachowicz
wyróżnienie- Zespół Wokalny Wieszowa

Wieść z Gminy nr 4 (119) 2012

Julia Barszcz

5

WIELOBÓJ SOŁECTW
12 maja w Kopienicy odbyły się Biegi Przełajowe – kolejna rozgrywka w ramach Gminnego
Wieloboju Sołectw 2012 za nami. W zawodach
wystartowało 38 zawodniczek i zawodników
z 11 drużyn (13 sołectw). Pogoda nie dopisała
naszym sportowcom, jednakże każdy uczestnik
ukończył bieg. Zwycięzcy – Sołectwo Laryszów
(Marcin Kostka, Jesika Sosna, Ewa Witoszczyńska i Dawid Pyrek):

Wydarzenie muzyczne roku w Tarnowskich Górach

ORATORIUM ŚLĄSKIE
„WZIEMIĘWZIĘCI- CZORNE SŁOŃCA”

Autor tekstu: Jan Drechsler
Muzyka i aranżacja: Michał T. Malicki
Wykonawcy: Chór „Kolejarz”, zespół muzyczny „Kabaretu Tarnina”
pod dyr. Michała Malickiego oraz soliści: Aleksandra Kowalska, Magdalena Korosiewicz, Karol Chachurski, Andrzej Kanclerz, Michał Malicki
Narrator: Anna Jurzyca- Radio Piekary
2 czerwca w Tarnogórskim Centrum Kultury miała miejsce prapremiera dzieła słowno-muzycznego o w/w tytule. Twórcami tego
zjawiska artystycznego są: Jan Drechsler - poeta–literat, mieszkający
w Zbrosławicach oraz Michał Malicki - muzyk-kompozytor, działający
aktywnie na terenie gminy w dziedzinie edukacji muzycznej i promocji muzyki. Nie można pominąć obecności wśród dorosłych muzyków,
pochodzącego również ze Zbrosławic, 13 letniego, niezwykle utalentowanego Szymona S., grającego
w zespole na oboju.
Półtoragodzinny spektakl, zawierający 16 brawurowo wykonanych songów, przeplatanych doskonałyna drugim miejscu Łubie (Paulina Pigula, Matemi
cezurami literackimi autorstwa Jana Drechslera, został przyjęty entuzjastycznie, zakończył się bisem
usz Broja, Magdalena Nowak i Robert Broja):
i owacją na stojąco. Autorzy i artyści zebrali liczne gratulacje, a publiczność, opuszczająca salę TCK, nuciła zasłyszane melodie.
Planowana jest premiera, która będzie miała miejsce w Barbórkę 2012 r. w Domu Muzyki i Tańca
w Zabrzu, Bytomskiej Operze lub Teatrze Rozrywki w Chorzowie.
Ukazały się już liczne recenzje - zacytuję fragment jednej z nich, autorstwa. p. Krzysztofa Tomanka:
[...] kiedy próbuję sobie przypominać produkcje o podobnym charakterze, nasuwają mi się skojarzenia
z rock operami „Jesus Christ Superstar” czy „Hair”. Podobieństwa dopatruję się przede wszystkim poprzez reakcję publiczności, która naprawdę licznie zgromadziła się w sali TCK i podczas hymnicznych
utworów spontanicznie (nie przymuszana czy zachęcana) klaskała, a później szybko złapała tekst i melodię
na trzeciej pozycji drużyna Jasiony i Księżego piosenek (nawiasem mówiąc - łatwo wpadających w ucho) i śpiewała razem z wykonawcami. Cóż dodać
Lasu (Żaneta Wawrzynek, Mateusz Vorreiter, więcej [...] Śląsk ma jeszcze obszerne rejony, które nie ocknęły się z lokalnej odmiany disco polo (myślę tu o
„śląskich szlagrach”). Oratorium wydaje się stanowić doskonałą alternatywę, łącząc w sobie przeciwstawMagdalena Skrzypczyk i Leszek Nowicz):
ne żywioły: wysublimowanie - z łatwością przekazu, na którego konsumpcji nie trzeba łamać sobie zębów.
Jestem przekonany, że na deskach chorzowskiego Teatru Rozrywki tarnogórskie oratorium spotkałoby równie gorące przyjęcie...                            Michał T. Malicki

Gratuluję wszystkim uczestnikom! Dziękuję za
wspólnie spędzony czas.
Serdeczne podziękowania za przygotowanie
zawodów składam radom sołeckim z Kopienicy i Łubia na czele z Sołtysami!!!      KS
Sołectwo

Panie Gertruda Papaja i Teresa Burczyk
obchodzą 75 rocznicę urodzin.
Serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha,
i spełnienia najskrytszych marzeń
składają koleżanki i koledzy
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Pani Wiktoria Michalik z Szałszy obchodzi 80 urodziny. Życzenia wszelkiej pomyślności
i długich lat życia w zdrowiu i radości            składają Sołtys i Rada Sołecka Szałszy

Skat

Piłka

Szachy

Koszyk.

Biegi

Suma

1

Laryszów

29

37

23

23

29

141

2

Wieszowa

27

29

21

27

21

125

3

Zbrosławice

21

27

25

25

23

121

4

Przezchlebie

15

33

19

21

19

107

5

Ziemięcice

13

31

27

15

17

103

6

Jasiona + Księży Las

17

19

7

7

25

75

7

Szałsza

0

35

17

17

0

69

8

Miedary

31

8

0

19

0

58

9

Kopienica

19

25

0

0

11

55

10

Łubie

25

0

0

0

27

52

11

Świętoszowice

23

15

0

0

13

51

12

Czekanów

7

8

15

11

9

50

12

Boniowice + Łubki

9

17

9

0

15

50

13

Karchowice

0

13

13

13

0

39

14

Wilkowice

0

11

11

9

0

31

15

Kamieniec

0

23

0

0

0

23

16

6

70 urodziny obchodzą
pani Edyta Gałązka oraz pan Ernest Nawrath.
Życzenia wszelkiej pomyślności,
miłości najbliższych oraz wielu lat życia
składają Sołtys, Rada Sołecka
i mieszkańcy Ziemięcic

Ptakowice

0

21

0

0

0

21

Jaśkowice

0

0

0

0

0

0

Zawada

0

0

0

0

0

0

W Ja s i o n i e . . .

Tradycyjnie 20 maja o godz. 15:00
przy kaplicy pw. Św. Rodziny odprawiona została msza w intencji budowniczych kaplicy, mieszkańców i wszystkich obecnych na tej uroczystości.
Mszę odprawił proboszcz parafii Łubie
i Ojciec Grzegorz. Dziękuję wszystkim
za pomoc w przygotowaniach i uczestnictwo we mszy. Sołtys z Radą Sołecką

Spotkanie dla rolników

24 czerwca (niedziela) o godzinie 16:00 w Księżym Lesie, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej, odbędzie się spotkanie dla rolników, zorganizowane przez Grupę Producentów Zbóż i Rzepaku Klimowicz Bis Księży Las (oddział Łubie).
Tematyka poruszana na spotkaniu:
• skup pszenicy, rzepaku, kukurydzy
• nowości w rolnictwie
• nowinki agrotechniczne (m.in. zabezpieczenie pszenicy przed utratą parametrów)
• stosowanie środków chemicznych w rolnictwie
Zapraszamy serdecznie wszystkich rolników z terenu Gminy Zbrosławice!
Więcej informacji pod numerem tel: 506 747 111, 602 347 873, 32 233 78 95.
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„Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”

Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa
śląskiego.
Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:
I kategoria – Tradycja
II kategoria – Krajobraz
III kategoria – „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem
Konkursu dostępnym na stronie www.slaskie.ksow.pl
Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać
na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46,
40–037 Katowice, Wydział Terenów Wiejskich-Sekretariat Regionalny KSOW, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny - Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.
Zgłoszenia należy składać do 30 września 2012 r. Zdjęcia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą
brały udziału w konkursie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 października 2012 r.
Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sekretariat Regionalny KSOW
ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice, tel/fax. (32) 77 40 549, e-mail: awasowicz@slaskie.pl

Sylwia Dziambor

POZNAJMY SIĘ

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs fotograficzny pt.

sołtys Łubia
- 29 lat
- panna
- ukończyła szkołę średnią o kierunku zarządzania informacją
- Prowadzi własną działalność gospodarczą. W wolnych chwilach
pracuje w ogrodzie, lubi film dokumentalny oraz muzykę dance.
tel. 887-87-98-11

Na Państwa życzenie podajemy numery telefonów do sołtysów, ośrodków zdrowia, szkół i przedszkoli naszej gminy

WYKAZ T E L E F O N ÓW D O S O ŁT Y S ÓW
Boniowice
Czekanów
Jasiona
Jaśkowice
Kamieniec
Karchowice
Kopienica
Księży Las
Laryszów
Łubie
Łubki
Miedary
Ptakowice
Przezchlebie
Szałsza
Świetoszowice
Wieszowa
Wilkowice
Zawada
Zbrosławice
Ziemięcice

LIZOŃ Mariola
RAZMUS Andrzej
WYSOCKI Jan
KOPIECKA Katarzyna
KAPEK Aneta
POSMYK Jerzy
KAMIŃSKI Tomasz
TRAUTMANN Ginter
SZOŁTYSIK Piotr
DZIAMBOR Sylwia
ZADOROŻNA Ewa
KUPKA Herbert
JANOSZKA Ludwik
BAGSIK Manfred
BRZĘCZEK Teresa
KOWOLIK Krzysztof
ROBAKOWSKI Ireneusz
NOWARA Damian
BŁAZIŃSKI Ryszard
MEKA Agnieszka
SZYGUŁA Alojzy

233 78 52
602 641 407
233 12 37
233 88 91
608 034 027
720 33 24
665 358 005
305 25 84
233 72 13
0 887 879 811
0 606 395 860
233 71 45
602 739 883
233 69 14
270 00 96
233 68 69
720 34 90
692 567 098
233 78 41
728 473 348
233 69 07

URZĄD GMINY I JEDNOSTKI ORGANIZ.
Urząd Gminy Zbrosławice
Tel. 32 233 70 12
Fax 32 233 71 00
e-mail: urzad@zbroslawice.pl
www.zbroslawice.pl

Rada Gminy Zbrosławice
32 233 75 82
Gminny Zespół Obsługi
Placówek Oświatowych
32 233 76 50

Straż Gminna
32 333 87 40

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
32 233 78 92

Gminna Biblioteka Publiczna
32 233 70 80

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
32 233 70 74

Oddział Wodociągów
Zbrosławice
32 233 70 92

Z A K Ł A D Y O P I E K I Z D ROWOT N E J
W G M I N I E Z B RO S Ł AW I C E
NZOZ „FAM MED”:

NZOZ „FAL MED”:

Ośrodek Zdrowia Zbrosławice
ul. Piastowska, tel. 233 70 30

Ośrodek Zdrowia Kamieniec
ul. Tarnogórska 34, tel. 233 78 27

Ośrodek Zdrowia Wieszowa
ul. Sienkiewicza 123, tel. 273 73 52

Ośrodek Zdrowia Kopienica
ul. Strażacka 4, tel. 233 12 78

Ośrodek Zdrowia Miedary
ul. Tarnogórska 1, tel. 233 72 50

Ośrodek Zdrowia Ziemięcice
ul. Mikulczycka 3, tel. 233 68 68

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA GMINY ZBROSŁAWICE
Szkoła Podstawowa w Czekanowie
Tel. (32) 230 65 78, fax. (32) 230 65 78
e-mail: szkola.czekanow@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Przezchlebiu
Tel: 32 233 68 77, fax: 32 233 68 77
e -mail: spprzezchlebie@poczta.onet.pl

Gminne Przedszkole Nr 3 w Kamieńcu
Tel: 32 233 79 03, fax: 32 233 79 03
e-mail: przedszkolekamieniec@gmail.com

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Kamieńcu
Tel. 32 233 79 76, fax: 32 233 79 76
e - mail: spkamieniec@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach
Tel: 32 233 68 28, fax: 32 233 68 28
e-mail: spziemiecice@interia.pl

Gminne Przedszkole nr 8 w Przezchlebiu
Tel. 32 233 69 34, fax. 32 233 69 34
e-mail: gminne_przedszkole_nr8@tlen.pl

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miedarach
Tel: 32 233 70 53, fax: 32 233 70 53
e-mail: zespolmied@interia.pl

Gminne Przedszkole nr 4 w Świętoszowicach
Tel: 32 233 69 17, fax: 32 233 69 17
e-mail: przedszkolenr4@o2.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Kamieńcu
Tel: 32 233 78 14, fax: 32 233 78 14
e-mail: zskamieniec@interia.pl
Szkoła Podstawowa w Kopienicy
Tel: 32 233 12 18, fax: 32 233 12 18
e-mail: spkopienica@wp.pl
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Zespół Szkół w Wieszowie
Tel. 32 273 75 54, fax: 32 273 75 54
e-mail: zs_wieszowa@wieszowa.pl
Zespół Szkół w Zbrosławicach
Tel: 32 233 70 43, fax: 32 233 70 43
e-mail: zbroslawice_szk@poczta.onet.pl

Gminne Przedszkole Nr 2 w Wieszowie
Tel. 32 273 73 84, fax. 32 273 73 84
e-mail: przedszkole_wieszowa2@op.pl
Gminne Przedszkole Nr 1 w Zbrosławicach
Tel. 32 233 70 10, fax. 32 233 70 10
e-mail: przedszkolezbroslawice@interia.pl
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Z ŻYCIA PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH

Wiosną Bibliotekę w Wieszowie odwiedziły trzy
grupy dzieci z tutejszego przedszkola. Dla większości
dzieci była to pierwsza wizyta w bibliotece. Podczas
spotkania przedszkolaki dowiedziały się m.in. kto
może korzystać z biblioteki; jak nazywają się osoby
pracujące w bibliotece; jak dbać o książki i co zrobić,
by móc wypożyczać je do domu; jak zostać czytelnikiem; co należy robić z książkami z biblioteki. Były
bardzo przejęte i zafascynowane dużą ilością książek.

Spotkanie nie mogło się odbyć bez książek
i głośnego czytania - dzieci wysłuchały historyjek
z książeczek. Na pamiątkę wizyty wykonały śliczne
zakładki do książek, a w podziękowaniu za spotkanie
zaśpiewały przygotowaną wcześniej piosenkę. Wizyta
była bardzo udana, a dzieci zapewniły, że jeszcze odwiedzą bibliotekę.
W ostatnich tygodniach w SP im. Jana Pawła II
w Kamieńcu odbyły się konkursy z języka angielskiego dla klas 4-6 - „Mix, „Fox” i „Olimpus”. Laureatem
konkursu Fox został Krzysztof Cichoń, uczeń kl. 5,
konkursu „Olimpus” - Mateusz Kliczka (kl. 6); pozostali uczniowie zajęli wysokie miejsca i wszyscy zostali nagrodzeni dyplomami. Młodsi uczniowie wzięli
udział w konkursie „Zuch”, w którym uczennice klasy
1 - Marcelina Pyka i Julia Skrzyniarz zajęły 4 miejsce i otrzymały nagrody książkowe. Wielkim sukcesem jest również zakwalifikowanie się naszej uczennicy kl. 6 Pauliny Janoszki do finału Wojewódzkiego
Konkursu Języka Angielskiego „The Globe” oraz Mateusza Kliczki do finału Wojewódzkiego Konkursu
z Języka Niemieckiego „Der Globus”, w którym to
finale Matusz zajął 6 miejsce. W Wojewódzkim Konkursie z Języka Niemieckiego „Der Die Das Kenner”
II miejsce zajął również Mateusz, a wyróżnienie zdobył Artur Blaszczyk. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Jak widać uczniom naszej szkoły języki obce
wcale nie są obce.
W kwietniu odbyła się uroczystość Dnia Patrona
Szkoły - Jana Pawła II, uświetniona wspaniałym konkursem piosenki religijnej, a także Uroczysta Akademia z Okazji Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz
Dzień Ziemi, połączony z konkursem ekologicznym.
J. Skrzyniarz
Nauczyciele Zespołu Szkół w Zbrosławicach
przygotowali kolejną edycję matematycznych zmagań.
W VIII Gminnym Konkursie Matematycznym „Młody Matematyk 2012” uczestniczyło osiem szkół podstawowych. Zwycięzcami w kategorii klas 2-3 są:
I miejsce - Marcin Jarosz SP Czekanów, II miejsce Jakub Korzeń SP Przezchlebie, III miejsce - Szymon
Chajewski SP Zbrosławice.
Zwycięzcami w kategorii klas 4-6 są: I miejsce Mateusz Kołodziejczyk SP Miedary, II miejsce - Aleksandra Baś SP Zbrosławice, III miejsce - Jakub Ślazyk SP Miedary.”               BS
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Po raz kolejny w bibliotece ZS w Zbrosławicach
uczniowie klas 2 i 3 szkoły podstawowej bawili się
w wytwarzanie „papieru czerpanego”. Wszyscy chętnie
taplali się masie papierowej, odsączali swoje arkusiki
i odciskali pozostałą wodę specjalną praską. Każdy
podpisał swoją kartkę inicjałami, więc po wysuszeniu
nie będzie problemów z rozpoznaniem swojego dzieła.

Wyniki Gminnych Zawodów Piłki Plażowej Gimnazjów, które rozgrywano na boisku zbrosławickiego
Zespołu Szkół, przedstawiają się następująco: wśród
dziewcząt I miejsce zajęły Zbrosławice, II miejsce
– Kamieniec, wśród chłopców: I miejsce Miedary,
II miejsce Wieszowa, III miejsce Kamieniec, IV miejsce Zbrosławice. Gratulujemy.

Przedszkolaki z GP w Przezchlebiu odwiedziły kolekcjonera zegarów. Dzieci zapoznały się z wyglądem
oraz historią eksponatów, a także sprzętami służącymi
do napraw zegarmistrzowskich. Drugi spacer to wizyta
w punkcie złomu. Dzieci przyniosły metalowe przedmioty, które zezłomowaliśmy, a za zarobione pieniądze urządziliśmy chipsową ucztę. Odwiedziliśmy również gospodarstwo role, gdzie oglądaliśmy zwierzęta
hodowlane. Nasi wychowankowie poznali nie tylko
najbliższą okolicę ale również ciekawe miejsca poza
naszą miejscowością. Starszaki zostały zaproszone
przez mamę jednej z naszych dziewczynek do rozgłośni radiowej radia CCM w Gliwicach. Tam przeprowadzono z nami wywiad nt. „Bezpiecznej zabawy”,
zaprezentowano nam pracę dziennikarza radiowego,
dostaliśmy słodycze i balony.

23 maja w GP w Świętoszowicach spotkały się
mamy wszystkich przedszkolaków. Poszczególne grupy
przygotowały piękne wierszyki i piosenki oraz pochwaliły się umiejętnością gry na instrumentach oraz tańcem.
Niby nic nowego, jednak w tym szczególnym dniu występy dzieci odbierane są w inny sposób – mówią mamy
- Dzieci ze sceny patrzą w nasze oczy z taką miłością
i radością i są przekonane, że występują tylko i wyłącznie dla swojej mamy. A my świata poza nimi nie
widzimy...
Przedszkolaki, poza pięknym występem przygotowały, jeszcze niespodziankę - duże serca z masy solnej, które są pamiątką tego szczególnego dnia i śladem dzieciństwa, uchwyconego w formie odciśniętej

w sercu malutkiej dłoni.

26 maja 2012 r. na długo zostanie w pamięci przedszkolaków, rodziców i pracowników Gminnego
Przedszkola w Wieszowie. W tym dniu odbył się
Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja”, połączony z uroczystym otwarciem placu zabaw. W I części festynu
uczciliśmy Dzień Matki , zbliżający się Dzień Ojca
oraz Dzień Dziecka. Rodzice dla dzieci przygotowali
przedstawienie pt. „Calineczka”, wystawiając bajkę
jak profesjonalni aktorzy. Były mocne brawa i wiele
uśmiechu dzieci. Każda z grup przygotowała też występy artystyczne dla swoich rodziców oraz prezenty.
Po występach nastąpiło otwarcie placu zabaw.
Przypomnijmy, że od 2009 r. rodzice, w ramach akcji
„Wieszowa Dzieciom – czyli plac zabaw dla Przedszkolaków, organizując różne inicjatywy, pozyskiwali
środki na zakup urządzeń na plac zabaw.
W gronie rodziców, dzieci, pracowników przedszkola oraz zaproszonych gości: Katarzyny Sosady
- Zastępcy Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady
Gminy Jana Felsa, radnego Tomasza Siegla, sołtysa
Wieszowy Ireneusza Robakowskiego - plac zabaw
został poświęcony przez naszego księdza Proboszcza. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonały nasze
przedszkolaki – Madzia i Marcel, a na znak swojej
radości wszystkie dzieci wypuściły kolorowe balony.
Później już była wspaniała zabawa na nowym placu:
zabawa z wodzirejem, dmuchany zamek, pokaz judo
i tańca w wykonaniu przedszkolaków i wspaniałe wypieki naszych kochanych mam.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim
rodzicom obecnym na uroczystości, zaproszonym
gościom, wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach festynu, mamom za pyszne ciasta. Dziękujemy państwu K. i R. Lis za bezpłatne wypożyczenie
stolików i parasoli.
Dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego przebiegu i finalizacji
akcji „Wieszowa dzieciom- czyli Plac Zabaw dla
Przedszkolaków.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców
GP nr 2 w Wieszowie
21 kwietnia br. panowie: N. Budnik, A. Pander,
Ł. Skrzypczyk, A. Szyndler, A. Klyta, A. Gała,
P. Ząbkiewicz, P. Mazurkiewicz, T. Kinor,
A. Piątkowski zamontowali urządzenia na placu
zabaw – bardzo serdecznie im za to dziękujemy!
Podziękowania
składamy
też
państwu
G. i M. Bochon za przekazanie materiałów plastycznych dla przedszkolaków, przy okazji życzymy
im wiele szczęścia na nowej drodze życia.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców
GP nr 2 w Wieszowie oraz Przedszkolaki
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