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FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

16 czerwca o 1600 w Księżym Lesie odbył się coroczny Festiwal Piosenki Przedszkolnej. Wzięło
Tradycją stały się już spotkania młodych pił- w nim udział 7 przedszkoli (na zdjęciach wg kolejności występów). Dzieci w swoich pokazach poruszały
karzy z zaprzyjaźnionych gmin partnerskich. różnorodną tematykę - był więc m.in. motyw Euro 2012, plany wakacyjne oraz tradycyjne śląskie śpieW tym roku gospodarzem Międzynarodowego wanie i tańce. Przedszkolaki w nagrodę za występy otrzymały słodycze i soczki.
Festiwal jest podsumowaniem przedszkolnego roku szkolnego, okazją do zaprezentowania umiejętnoTurnieju
Piłki
Nożnej IFUBA ści scenicznych solistów i całych grup przedszkolnych. Po występach dzieci z rodzicami wzięły udział
2012 była gmina w wielu zabawach, grach i konkursach z nagrodami. A dla dorosłych wieczorem odbyła się zabawa
B r a c k e n h e i m . taneczna.

14 czerwca do
malowniczej,
otoczonej winnicami miejscowości zjechała
się
młodzież
z Francji, Włoch,
Walii i Polski. Po uroczystym powitaniu i zakwaterowaniu sportowcy przystąpili do treningów, by już następnego dnia wziąć udział
w turniejowych rozgrywkach. Nasi piłkarze występowali w dwóch drużynach – młodszej (roczniki 1999-2000)-w składzie: Patryk Morawiec,
Damian Kotyczko, Michał Szkliniarz, Beniamin
Banysch, Kamil Jedynak, Mateusz Strzodka,
Adam Pluta, Szymon Kępka, Jarosław Przybysz, Adam Stryjakiewicz, Janusz Gaida, Patryk
Gaida i starszej (roczniki 1997-1998) w składzie:
Marcel Antoszkiewicz, Sebastian Wójcik, Artur
Krok, Christian Walczak, Denis Budnik, Adrian
Przybysz, Marek Czekała i Adam Gaida. Chłopców do rozgrywek przygotowali i opiekowali
się nimi podczas wyjazdu, Krzysztof i Sebastian
Ciasto z Przezchlebia. Jedna z naszych drużyn
zajęła trzecie miejsce w turnieju - nagrodą był
puchar, natomiast druga z naszych reprezentacji
zdobyła 4 miejsce w swojej kategorii wiekowej.

ciąg dalszy na str. 4

ZMIANA GODZIN PRACY
URZĘDU GMINY
Od 1 sierpnia zmieniają się godziny pracy Urzędu Gminy Zbrosławice. Będziemy
o 2 godziny dłużej do Państwa dyspozycji
w środy, natomiast skróceniu ulegną godziny
urzędowania w piątki. Poniżej tygodniowy
grafik godzin otwarcia urzędu:
Poniedziałek 700 – 1500
Wtorek 700 – 1500
Środa 700 – 1700
Czwartek 700 – 1500
Piątek 700 – 1300

na zdjęciach od góry:
Gminne Przedszkole ze Świętoszowic
Gminne Przedszkole z Kamieńca
Gminne Przedszkole z Przezchlebia
Gminne Przedszkole z Kopienicy
Gminne Przedszkole z Wieszowy
Gminne Przedszkole z Miedar
Gminne Przedszkole ze Zbrosławic
Organizator imprezy:
Urząd Gminy Zbrosławice i OSP Księży Las

INFORMUJEMY, ŻE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH
ZAAKCEPTOWAŁ WNIOSEK WÓJTA O DOFINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI ZESPOŁU SZKÓŁ W WIESZOWIE.
WNIOSEK ZNALAZŁ SIĘ NA LIŚCIE PODSTAWOWEJ WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA.        UG

Z prac rady i wójta

wstępnie została zapoznana z propozycją likwidacji
aglomeracji Kamieniec, co ma związek z planowaną
inwestycją budowy kanalizacji ściekowej. Tematem
drugiego posiedzenia było gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz zapoznanie się z obowiązkami, jakie w tym zakresie nakłada na samorządy nowa ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Komisja Rewizyjna podczas posiedzeń kontynuowała
omawianie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za rok 2011 oraz sporządziła opinię z jego wykonania.
Na kolejnym posiedzeniu rozpatrywała skargę na działalność wójta w zakresie gospodarowania budynkiem
byłego przedszkola w Księżym Lesie.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na posiedzeniu omówiła sprawozdania
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapoznała
się z planowaną działalnością, w okresie wakacyjnym,
8 świetlic opiekuńczo-wychowawczych.
Komisja Rolnictwa, na wniosek mieszkańców Zawady, odbyła posiedzenie wyjazdowe, w związku ze skargami na działalność wysypiska śmieci w Pyskowicach.
Zapoznano się również z działalnością Śląskiej Izby
Rolniczej. Marek Minkus przekazał wiadomość dla
rolników o możliwości składania do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wniosków o dofinansowanie zakupu wapna tlenkowego.
Wójt poinformował, iż:
- odbył spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji, dotyczące finansowania Posterunku w Kamieńcu.

Zaproponowano gminie przejęcie w całości kosztów
utrzymania tego obiektu. Rozważana jest taka możliwość, ale tylko w przypadku przekazania gminie tej
nieruchomości (obecnie zarówno budynek jak i grunt
są własnością Policji). W powyższej sprawie wystosowano do Policji pismo;
- odbył spotkanie z Komendantem Wojewódzkim
w związku z reorganizacją Policji;
- odbył spotkanie ze Starostą, które poświęcone było
problemom bezpieczeństwa w okresie letnim;
- odbył spotkanie z GPW Dystrybucja w sprawie współpracy dotyczącej inwestowania w sieć wodociągową
na terenie Gminy Zbrosławice. W pierwszej wersji jest
to część, która jest związana z dostawą bezpośrednią
z GPW tzn. Boniowice, Kamieniec, Księży Las, Łubki. Jednakże Spółka jest zainteresowana przejęciem
w całości tzw. operatorki na sieci w Zbrosławicach, na
co nie wyraża się zgody;
- odbył spotkanie w Starostwie Powiatowym poświęcone organizacji służby ratowniczej na terenie powiatu;
- odbył dwa spotkania w Kamieńcu poświęcone problemowi zalewania posesji przy ul. Polnej;
- uczestniczył w obchodach 20-lecia powstania Chóru
DFK Zbrosławice;
- uczestniczył w festynie organizowanym dla przyjaciół
przez stowarzyszenie działające przy DPS Miedary;
- odbył kwartalne spotkanie z sołtysami poświęcone
aktualnym problemom sołectw;
- w ramach Industriady uczestniczył w Święcie Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

R O Z W O J OW I TA K

oraz na tablicach sołeckich. Po tym nastąpi etap konsultacji społecznych, w którym każdy z mieszkańców
będzie mógł wnieść uwagi. Po nich radni odnoszą się
do uwag i głosują nad uchwałą o przyjęciu studium. Jak
widać, powyższa procedura jest jawna i przejrzysta.
Aktualnie obowiązujące od 2005 roku studium zawiera
bardzo podobne zapisy i nikt z obecnych na zebraniach
mieszkańców Czekanowa ani Świętoszowic nie uczestniczył w konsultacjach przed jego podjęciem. Mimo,
iż studium to w założeniu polityka na wiele lat, już w
2008 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o jego zmianie,
a 5.02.2010 roku Wójt podpisał umowę z urbanistą na
jego wykonanie za kwotę 65.514 zł.
3. Mieszkańcy sołectw Jaśkowice (24 osoby), Kopienica (46 osób), Księży Las (31 osób), Łubie (40 osób),
Łubki (46 osób) odrzucili możliwość umieszczenia
w studium lokalizacji farm wiatrowych. W celu zebrania rzetelnych informacji o korzyściach wynikających
z instalacji farm wiatrowych, wizytowałem Gminę Kobylnica, gdzie farmy wiatrowe już od lat funkcjonują,
a w przyszłości ma ich powstać więcej. Kwota podatku od jednego wiatraka rocznie, w zależności od jego
mocy, oscyluje pomiędzy 78 tys. a 95 tys. zł. W przypadku naszej gminy szacuje się, że do budżetu co roku
wpłynie dodatkowo ok. 2 mln zł. Powierzchnia wyłączona z produkcji rolnej przez wiatrak to ok. 700 do
1000 m2, a rolnicy wydzierżawiający ten grunt otrzymają czynsz dzierżawny. Pozostałe obszary zachowują
przeznaczenie rolnicze! Najmniejsza odległość wiatraka od zabudowań, wskazana przez radnych, to 650 m.
4. Mieszkańcy Wieszowy nie podejmowali uchwał
w sprawie wiatraków, ani też strefy. Fetor, smród i pył
w tej miejscowości jest właśnie efektem nie liczenia się
z głosem mieszkańców, gdyż w przeszłości nasz urząd
stwierdził, iż nie jest wymagana ocena oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
5. Mieszkańcom naszej gminy znany jest fakt, iż własne ujęcie wody pitnej skażone jest związkami TRI
i TETRA, stąd konieczność zakupu wody z GPW. Rozmawiam nie tylko z firmą VEOLIA, ale również GPW
Dystrybucja. Z pierwszą nt. budowy stacji oczyszczania z TRI, z drugą nt. budowy wodociągu Kamieniec
- Księży Las. Niestety obie firmy łączą współpracę
z przejęciem na kilkanaście lat całej sieci gminy. Łatwo
porównać ceny w Zbrosławicach i Warszawie, ale trzeba zdawać sobie sprawę,
Druk: PPHU DRUKPOL Sp. j. iż w stolicy czasem jeden
tel. (32) 285 40 35
blok zamieszkuje więcej
Adres kontaktowy:
ludzi, niż sołectwo zbro42-600 Tarnowskie Góry,
sławickiej gminy. Wiąże
ul. Kochanowskigo 27
się to z rozległością siee-mail: drukpol@drukujemy.pl
ci do utrzymania, której

wiek nierzadko przekracza 100 lat. To są poważne
koszty, które rzutują na cenę wody.
6. Nie wystąpiłem o dotację do WFOŚiGW, ponieważ fundusz ten wspomnianego w ulotce programu nie prowadzi.
7. W związku z zagrożeniem budowlanym, z budynku
w Kamieńcu zostały wyprowadzone referaty - GZOPO
i GOPS. Po wyremontowaniu obiektu planuje się reorganizację urzędu w taki sposób, by można było zrezygnować z dzierżawy pomieszczeń w budynku Banku
Spółdzielczego. Pozwoli to zaoszczędzić ok. 50 tys. zł
rocznie.
8. Lektura protokołów, w szczególności z sesji z dnia
29.11.2011 r. i Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju z dnia 13.12.2011 r. dostępnych na stronie internetowej urzędu, wskazuje wyraźnie intencje radnego
Piotra Jankowskiego w odniesieniu do małych szkół
i bibliotek.
Ulotkowe uogólnienie sugeruje, że większość radnych sprzeciwiła się „nierozważnym pomysłom Wójta”. Na ostatniej sesji wyjaśniło się, iż chodzi o radnych sołectw, a nie radnych gminy. Radni gminy, mimo
iż wybrani w różnych obwodach, są radnymi Gminy
Zbrosławice i decyzje jakie podejmują, winny zabezpieczać interes całej gminy! Uchwała o studium dopiero będzie przedmiotem głosowania. Mam nadzieję,
że radni gminy wykorzystają, być może ostatnią szansę
na to, by gmina zaczęła się rozwijać. By budżet opierać
na innych składnikach niż tylko podatki od mieszkańców. Tekst ulotki sugeruje, że większość mieszkańców opowiedziała się zarówno przeciw wiatrakom jak
i strefie logistycznej. Przeciw strefie w okolicy Czekanowa opowiedziało się na zebraniach łącznie 163 osoby, przeciw wiatrakom 187, w skali całej gminy liczącej
15.228 mieszkańców (na listach wyborczych 12.730).
Skoro ostatecznie Rada Gminy podejmuje uchwałę
o studium, odpowiednie pytania w referendum mogły
jej dać odpowiedź czy mieszkańcy są za, czy przeciw
strefie bądź wiatrakom. Referendum tylko w celu odwołania Wójta z pewnością problemu nie rozwiąże.
Wójt bowiem chce rozwijać m.in. budownictwo, rekreację, sport i turystykę, jednak te działania wymagają
odpowiednich środków w budżecie gminy. Studium
w tej postaci jest jedynie szansą, by w przyszłości mogły być realizowane odpowiedzialne i perspektywiczne
działania. Kolejnym etapem - szczegółowym, są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Czego
jednak nie ma w studium, nie może być w miejscowym
planie. Przed Radą Gminy stoi więc niezwykle odpowiedzialna decyzja, a jej konsekwencje będziemy
odczuwać wszyscy przez wiele lat.
Wiesław Olszewski

XVIII sesja Rady Gminy Zbrosławice odbyła się 19 czerwca. Wzięło w niej udział 15
radnych oraz 25 zaproszonych gości. Podjęto
uchwały m. in. w sprawie: skargi na działalność Wójta
Gminy Zbrosławice; nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zbrosławicach; zmiany
Uchwały XXII/379/05 Rady Gminy Zbrosławice z dnia
18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice; nadania nazwy ulicy w miejscowości Szałsza;
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Zbrosławice na lata 2012 – 2021; zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2012; rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy;
udzielenia Wójtowi Gminy Zbrosławice absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju odbyła
posiedzenie wyjazdowe, podczas którego, na wniosek
mieszkańców Czekanowa, Świętoszowic i Łubek, dokonała wizji w tych miejscowościach. Uczestniczyli
w niej również mieszkańcy, którzy przedstawili radnym swoje postulaty. W Czekanowie i Świętoszowicach uwagi dotyczyły terenów, które w obecnym studium wpisane są jako przemysłowe i pod inwestycje,
natomiast w Łubkach w zakresie toczącej się dyskusji
na temat wpisania do studium planowanych obszarów
zagospodarowania pod siłownie wiatrowe. Komisja

Ostatnio mieszkańcy Gminy Zbrosławice poddani
zostali narastającej presji, mającej na celu wywołanie
nieuzasadnionego niezadowolenia, a nawet lęku. Pojawiła się również, kolportowana przez pocztę, ulotka.
Szanowni Państwo, pozwólcie, że podam fakty mające
pokrycie w stosownych opracowaniach i dokumentacji.
1. Mieszkańcy sołectw: Czekanów (83 osoby) i Świętoszowice (80 osób) głosowali przeciw przekształceniu
terenów w swoim sąsiedztwie na przemysłowe i uciążliwe. W opracowywanym studium proponuje się następujące przeznaczenie terenów:
podstawowe:
dopuszczalne tereny koncentracji usług, magazynów,
składów, usług handlu, rzemiosła, centra logistyczne
z wyłączeniem obszarów produkcji przemysłowej
- co oznacza, wbrew insynuacjom, iż nie ma możliwości, aby powstała segregacja, a tym bardziej spalarnia
śmieci ani biogazownia, żaden przemysł, fetor, smród
i czarne dymy,
dodatkowe:
dopuszczalne tereny obsługi komunikacyjnej, tereny
infrastruktury technicznej, obowiązek ochrony interesów osób trzecich, konieczne zachowanie wolnego
od zabudowy i wypełnionego zielenią izolacyjną pasa,
oddzielającego projektowane funkcje od obszarów
mieszkalnictwa - co oznacza, iż muszą być zachowane
odpowiednie odległości, zapewniające mieszkańcom
komfort w zakresie odczuwania hałasu, powstanie
bariera optyczna, konieczność zapewnienia zorganizowanej, niezależnej obsługi komunikacji kołowej
połączonej z drogami krajowymi lub powiatowymi
z uwzględnieniem ich dopuszczalnych obciążeń – co
oznacza, iż inwestor musi stworzyć nową sieć połączeń
drogowych na tym terenie.
Podatek w takiej strefie jest 30-krotnie większy od
podatku mieszkańców. Nie będzie zatem smutnej konieczności stosowania górnych, dopuszczalnych ustawowo stawek podatkowych wobec nich.
2. Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zbrosławice nie
jest jeszcze gotowy, a tym samym nie jest wyłożony
do zaopiniowania przez mieszkańców. Odbędzie się
to niebawem poprzez ogłoszenia w prasie, internecie
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KOMUNIKAT W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY 2012/2013
Od 1 września 2012 r. zmianie ulega sposób
przyznawania stypendiów szkolnych na rok
szkolny 2012/2013.
Stypendia będą wypłacane jednorazowo
w ciągu całego roku szkolnego tj. do dnia
1 grudnia 2012 r. za rok szkolny 2012/2013.
Do otrzymania refundacji konieczne są imienne faktury, rachunki (wystawione na rodzica/
prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia),
stanowiące dowód zakupu następujących pomocy dydaktycznych:
• podręczników,
• słowników i innych pozycji o charakterze
popularno - naukowym,
• pomocy dydaktycznych,
• przyborów szkolnych,

• stroju na zajęcia z wychowania fizycznego (do 2 par butów sportowych oraz do
2 kompletów stroju: dres lub koszulka
i spodenki/spodnie).
WAŻNE!
Refundacja obejmuje zakupy pomocy dydaktycznych dokonywane już od lipca 2012 r.
Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania ze stypendium wynosi 351 zł netto na
1 osobę w rodzinie (stan na dzień 28.06.2012 r.)
Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w okresie od 1 września do 17 września
2012 r. (15.09.br. przypada w dzień wolny).
Szczegółowych informacji udziela GZOPO
(tel. 32 – 233 76 50).
Aleksandra Hangiel – dyrektor GZOPO

ROLNICY ZGŁASZAJCIE SZKODY
SPOWODOWANE SIŁĄ WYŻSZĄ DO ARiMR
Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie informuje, że beneficjenci mają 10 dni roboczych na zgłoszenie kierownikowi biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, że w ich gospodarstwie wystąpiły szkody spowodowane siłą wyższą, które uniemożliwiają im wywiązanie się z zobowiązań
wobec Agencji, dotyczących dopłat bezpośrednich, a także wsparcia obszarowego wypłacanego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 czyli Programu rolnośrodowiskowego oraz zalesiania gruntów rolnych i innych niż rolne, jak również wsparcia ONW.
Działanie siły wyższej obejmuje m.in. szkody w uprawach spowodowane przez suszę, grad,
deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan,
piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.
Rolnik w tym terminie powinien zgłosić także, że nie może wypełnić obowiązków wynikających z określonych norm i wymogów wzajemnej zgodności. Czas, który ma na powiadomienie
o zaistniałej sytuacji ARiMR, liczony jest od dnia, w którym poszkodowany może dokonać takiego zgłoszenia. Powiadamiając kierownika o zaistniałej sytuacji rolnik powinien przedstawić dowody potwierdzające wystąpienie strat - np. protokół oszacowania szkód. Jeżeli w ciągu dziesięciu dni rolnik nie powiadomi kierownika biura powiatowego ARiMR o tych zdarzeniach, wtedy
powinien się liczyć z tym, że mogą zostać nałożone sankcje za niewywiązanie się z zobowiązań
wobec ARiMR.  
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR pod adresem
www.arimr.gov.pl

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.

Pan Jerzy Maselli
obchodzi 80 urodziny.
Z tej okazji życzenia zdrowia,
szczęścia, uśmiechu i pogody ducha
składa Sołtys i Rada Sołecka Jasiony
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POZNAJMY SIĘ

Sołtys Łubek – Ewa Zadorożna, ma 49 lat, jest
mężatką, mamą dwóch córek. Pracuje jako manager w firmie Zepter. Jej hobby to jeździectwo,
piesze wędrówki i wycieczki rowerowe. Nudę
zabija lekturą dobrej książki.
Nr tel. 606395860

Kolonie 2012

Kuratorium Oświaty w Katowicach przyznało
gminie Zbrosławice 14 bezpłatnych miejsc wypoczynkowych dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum. Dzieci wyjadą na 2 tygodniowe kolonie do Łeby. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
wzorem lat ubiegłych, zorganizuje dowóz dzieci
z rodzicem na miejsce zbiórki, odbiór dzieci po powrocie, a zakwalifikowanym rodzinom, wyrażającym zgodę na wyjazd dziecka, zostanie udzielona
pomoc w wyposażeniu, w przypadku występowania
takiej potrzeby.
Z pewnością dla dzieci będzie to czas miłego wypoczynku i niezapomnianych wrażeń.
GOPS Zbrosławice

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
Masz w sobie chęć pomagania innym? Lubisz
pracę z ludźmi, a niesienie pomocy sprawia Ci radość? Zostań wolontariuszem w świetlicy o profilu opiekuńczo-wychowawczym w Ptakowicach,
Wieszowie i Miedarach.
Praca z dziećmi i młodzieżą, da ci szansę sprawdzenia się w działaniu, zdobędziesz nowe doświadczenia i przyjaciół. A przede wszystkim pomożesz.
Nasze dzieci w świetlicach są różne – niektórym
wystarczy pomoc w odrobieniu lekcji i wspólna zabawa, inne potrzebują po prostu ciepła, dobrego słowa, zrozumienia, szacunku i akceptacji. Ale wszystkie bez wyjątku są kochane i zasługują na naszą
uwagę. Podziel się z nimi swoim wolnym czasem,
radością i pomysłami.
Z każdym wolontariuszem zawrzemy porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.
Informacje pod nr tel. 609 788 641

Kronika Policyjna

03.04 w Szałszy przy ul. Tarnogórskiej funkcjonariusze PP Zbrosławice zatrzymali na gorącym
uczynku sprawcę kradzieży kabli telefonicznych
o wartości 500 zł.
14.04 w Kamieńcu przy ul. Sadowej nn. sprawca
dokonał kradzieży z włamaniem do sklepu, skąd
skradł napoje alkoholowe i papierosy.
30.04 w Ziemięcicach przy ul. Mikulczyckiej sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do pomieszczenia
gospodarczego, skąd skradł piłę spalinową i inne narzędzia ogólnej wartości 1000 zł. Sprawcę ustalono.
17.05 w Czekanowie przy ul. Sadowej nn. sprawca,
ze studzienek telekomunikacyjnych, dokonał kradzieży kabli telekomunikacyjnych wartości 500 zł.
22.05 w Wieszowie przy ul. Bytomskiej na stacji
PKN Orlen sprawca dokonał kradzieży portfela wraz
z dokumentami. Sprawcę ustalono.
26.05 w Ziemięcicach przy ul. Kościelnej nieznany
sprawca dokonał włamania do sklepu, skąd dokonał
kradzieży kilku piw.
18.06 w Zbrosławicach przy ul. Cmentarnej nn.
sprawca dokonał kradzieży mosiężnego wazonu
z nagrobka, wart. 300 zł.
20.06 w Łubiu przy ul. 1-go Maja funkcjonariusze
PP Zbrosławice zatrzymali na gorącym uczynku
sprawcę kradzieży z włamaniem do skrzynki pocztowej.
20.06 w Szałszy przy ul. Ptasiej nn. sprawca, z terenu
budowy, dokonał kradzieży przyczepy kempingowej.
UWAGA! Przestrzegamy mieszkańców przed
nieuczciwymi osobami, które odwiedzają osoby
starsze, gdzie wykorzystując ich nieuwagę dokonują
kradzieży gotówki oraz biżuterii.
Jesteś świadkiem przestępstwa nie bój się reagować. „NIE REAGUJESZ – AKCEPTUJESZ”
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IFUBA 2012 i NATUR & WEIN

ciąg dalszy ze str. 1
Poza rozgrywkami międzynarodowymi wszyscy
uczestnicy turnieju zostali podzieleni na tzw. Zespoły Ligowe, był np. Górnik Zabrze i Piast Gliwice. Ciekawym więc było to, że reprezentantami
naszego Górnika byli chłopcy z Włoch i Francji.
Podsumowując turniej - nie rywalizacja była najważniejsza – celem sportowych spotkań było przede
wszystkim nawiązanie międzynarodowych znajomości (szczególnie z włoskimi kolegami), które
w przyszłości zaowocują wspólnymi działaniami
i wymianą doświadczeń. W uroczystym zakończeniu turnieju i wręczeniu pucharów brali udział przedstawiciele władz z wszystkich gmin partnerskich,
a Burmistrz Brackenheim wręczał zawodnikom
pamiątkowe medale. Chłopcy wracali z Niemiec

Noc świętojańska w DPS w Łubiu

Nasza gmina jest jedną z nielicznych, w której
kultywowane są stare tradycje. Włączył się do tego
również Dom Pomocy Społecznej w Łubiu, który
od wielu już lat organizuje,,Noc Świętojańską”. Co
roku przyjmuje ona inną formę, ale jej stałym elementem jest ogień, fale wodne i wróżby oraz zabawa taneczna.
Na noc sobótkową zapraszani są do naszego
Domu mieszkańcy innych
DPS-ów i ich rodziny.
W tym roku gościliśmy mieszkańców DPS
z Mysłowic i Bytomia.
Wszyscy bawili się przy
ognisku, a czuwała nad
nimi nimfa wodna, wynurzająca się z fal, po których pływały kolorowe
wianki.
Zabawę taneczną umilali swym śpiewem Anna
Szafrańska i Arkadiusz Pigula z zespołu EXEL.
W trakcie zabawy były wróżby, które oprócz radości, śmiechu i różnych komentarzy, dawały mieszkańcom namiastkę nadziei na przyszłość. Mieszkańcy prezentowali swoje możliwości wokalne,
recytatorskie i literackie. Atrakcją wieczoru było
również grillowanie, a zabawa trwała do późnych
godzin wieczornych.
Serdecznie dziękujemy sponsorom: p. Grażynie
Makselon i p. Tadeuszowi Marciniszynowi, którzy
przyczynili się do zorganizowani imprezy.
DPS Łubie
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pełni wrażeń. Dziękuję Krzysztofowi i Sebastianowi, którzy wspaniale spisali się w swoich rolach!!!
Gospodarze tegorocznego turnieju zadbali także
o międzynarodową „strefę kibica”. Młodzi piłkarze
mogli obejrzeć transmisje meczów EURO 2012.
Swoich sił na murawie spróbowali także dorośli –
trenerzy i przedstawiciele gmin rozegrali mecz towarzyski.
Równolegle do międzynarodowego Turnieju Piłki
Nożnej w Brackenheim miała miejsce impreza pod
nazwą „Natura i Wino”. Delegacje z poszczególnych
państw przez dwa dni prezentowały swoje regionalne produkty. I tak, na stoisku węgierskim pojawiły
się wyśmienite tokaje i salami, Włosi polecali wina,
Francuzi zachwalali szampany i sery, Niemcy wina
i ciasta. Polska, reprezentowana przez Stowarzyszenie „Komitet ds. Partnerstwa Gminy Zbrosławice”,
zachęcała do degustacji czekoladowych słodkości

i domowych śląskich kołoczy, które rozeszły się
w mgnieniu oka (za pyszne ciasta serdecznie dziękuję Karinie i Krzysztofowi Adamiokom).
Piłkarzom i członkom Stowarzyszenia w czasie
pobytu towarzyszyła mała grupa Zespołu Pieśni
i Tańca „Miedarzanie”. Zespół swymi występami
uświetnił m.in. wieczór partnerski w Bürgerzentrum, wystąpił też w ramach koncertu jubileuszowego miejscowego chóru oraz w czasie festynu
„Natura i Wino”, zachęcając przybyłych na imprezę gości do wspólnej zabawy. Dziękuję p. Joannie
Sleziak za przygotowanie grupy, a wszystkim Miedarzanom za wspaniałe promowanie naszej kultury
poza granicami kraju.            KS
Wyjazd do niemieckiej gminy partnerskiej umożliwiło dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

„Letnie Spotkanie Przyjaciół Naszego Domu”

- impreza pod takim tytułem zorganizowana przez
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej „Unikatowi” i Dom Pomocy Społecznej w Miedarach
stała się faktem. 23 czerwca, w piękną słoneczną
pogodę, mieli okazję spotkać się wszyscy ci, którzy
zarówno w dobrych jak i trudnych chwilach wspierali, jak to tylko możliwe, mieszkańców i personel
Domu Pomocy Społecznej w Miedarach. Organizatorzy tegoż spotkania chcieli podziękować, chociaż
w tak skromny sposób instytucjom, darczyńcom,
sponsorom i wszystkim tym
ludziom, dla których los Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie Mężczyzn nie
był obojętny. Spotkanie otworzyli wspólnie Dyrektor Domu
Adam Grabowski oraz Prezes
Stowarzyszenia
Krzysztof
Krawczyk. Dyrektor z radością mógł ogłosić wszystkim
zebranym, iż dom z początkiem roku uzyskał zezwolenie
i tym samym będzie funkcjonował, natomiast prezes stowarzyszenia podziękował zaangażowanym w organizację
tak wielkiego przedsięwzięcia,
w którym udział wzięło prawie 200 osób. Przemówienie
wygłosili również przedstawiciele rodziców mieszkańców, w którym wyrazili swą
radość z faktu, iż nie muszą
już się martwić o los swoich
synów i cieszą się, że są pod
opieką życzliwych i dobrych
fachowców. Głos zabrała również pani Lucyna Ekkert - starosta powiatu tarnogórskiego, dziękując za
zaproszenie i zaszczyt bycia przyjacielem domu.
W tym dniu przemówienia zagospodarowały tylko
mały fragment programu i zaraz po powitaniu zaproszonych gości zaprezentował się zaprzyjaźniony
Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie”, przedstawia-

jąc zebranym program taneczno-wokalny. Wystąpili również uczniowie gimnazjum w Rybnej i magik,
który zrobił na wszystkich oszałamiające wrażenie.
Jednak największą furorę zrobili na scenie sami
mieszkańcy Domu, którzy zaprezentowali, przygotowany wspólnie ze swoimi opiekunkami, program
artystyczny. Mogliśmy podziwiać mieszkańców,
wcielających się w zespół Kombi czy zobaczyć
sławnego dyrygenta Rubika, ale tak naprawdę największy aplauz zdobyły miedarskie „Jarzębinki”,
wprawiając zgromadzonych
w bardzo dobry humor. Jako
ostanie w rytmie biesiady
zaprezentowały się Wesołe
Kumoszki ze Świętoszowic.
Podczas trwania spotkania goście mogli podziwiać
wystawę prac, wykonanych
podczas zajęć terapeutycznych, które na co dzień są
prowadzone pod okiem zdolnej terapeutki Sabiny Sznury. Nie zabrakło również
sportowego akcentu, który
zorganizowała rehabilitantka
Beata Rudzki - można było
zagrać w bocce, piłkarzyki,
tenisa stołowego czy skorzystać z basenu, wypełnionego
kolorowymi kulkami, bądź
sprawdzić swoją celność
w rzutach do makiety Kubusia Puchatka. Nie zabrakło
również jedzenia – swojskich wypieków, żurku,
kiełbasek czy krupnioków
z grilla, a wszystko to odbywało się w fantastycznej
atmosferze przyjaźni. Spotkanie zakończyła zabawa taneczna, a poprowadził ją Mirosław Jupowicz,
który również przez cały dzień czuwał nad oprawą
muzyczną. Samo spotkanie na pewno na długo pozostanie w pamięci wszystkich jego uczestników.
DPS Miedary
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SPORT
Boisko do plażówki w Miedarach...

Zaangażowanie uczniów, rodzica oraz nauczyciela zaowocowało powstaniem boiska do siatkówki
plażowej przy szkole w Miedarach. Prace trwały od
4 maja do 20 czerwca i zakończyły się uroczystym
otwarciem boiska, połączonym z turniejem siatkówki plażowej chłopców (wygranym przez gimnazjalistów z Miasteczka Śl.). Społeczność szkolna
składa podziękowania; p. Dariuszowi Hryckiewiczowi za prace wykonane koparką (wykopy pod boisko, przywóz i rozgarnięcie piasku), uczniom: Łukaszowi Piechucie, Szymonowi Kapicy, Łukaszowi
Hryckiewiczowi, Leszkowi Gulikowi i Marcelowi
Antoszkiewiczowi za prace przy budowie. Mamy
nadzieję, że nowe boisko wzbogaci ofertę sportową
szkoły i miejscowości. Na zdjęciu budowniczowie
boiska.            Sebastian Nowicki

...i w Kamieńcu

27 czerwca przy ZSO w Kamieńcu odbyło się
otwarcie boiska do siatkówki plażowej. Wstęgę uroczyście przecięli goście specjalni – zastępca wójta
Katarzyna Sosada, sponsor - Tomasz Siegel oraz dyrektor szkoły Adrian Korgel i rozpoczęło się święto
sportu. Na nowo wybudowanym boisku 8 drużyn
z Kamieńca, Bytomia, Tarnowskich Gór i okolic
rozegrało systemem brazylijskim Turniej o Puchar
GWSH Katowice. Radosna atmosfera udzielała się
także obecnym do samego końca kibicom, a nawet
nauczycielom. Pełne emocji i zaciętej walki rozgrywki zakończyły się wręczeniem pucharów i medali. Wszystkie zawodniczki prezentowały wysoki
poziom, lecz zwycięską parą okazał się team ‘AWARIA’ – Sandra Tetfejer i Anna Jarzombek, który w
pięknym stylu pokonał pozostałe drużyny. Zawodniczką turnieju została Katarzyna Ziętek.

Spełnione marzenie

Patryk Świnder ze Zbrosławic ma 10 lat i właśnie
zdał do 4 klasy podstawówki. Jednak nie to ostatnimi czasy było najważniejszym wydarzeniem w jego
życiu. 12 czerwca o godz. 18:00 to on, na oczach
przeszło 41 tysięcy widzów na stadionie we Wrocławiu i milionów przed telewizorami, wyprowadzał na murawę czołowego napastnika Grecji – grającego z numerem 7 - Georgiosa Samarasa. Jak
udało mu się znaleźć w gronie 220 szczęśliwców,
którzy eskortowali wychodzących na mecze piłkarzy podczas finałów Euro 2012? Na początku pomógł szczęśliwy los, reszta to ciężka praca Patryka.
W programie „Dziecięca Eskorta McDonald’s” mogło
wziąć udział każde dziecko
w wieku 6-10 lat. Wystarczyło na przełomie lutego
i marca zostawić wypełniony formularz zgłoszenia w dowolnej restauracji
McDonald’s.
Następnie
w każdej z restauracji wylosowano dwójkę dzieci
do udziału w dalszych
eliminacjach. Patryk miał
szczęście w Tarnowskich
Górach. Dostał zaproszenie do Wrocławia, jednego
z miast-gospodarzy mistrzostw, by wziąć udział
w rywalizacji o miejsce
w finałowej dwusetce. I tam musiał się już wykazać umiejętnościami sportowymi oraz wiedzą na temat mistrzostw. Konkurencji było wiele – strzały na
bramkę, slalom z piłką, sprint na 30 m, trąbienie na
wuwuzeli (co wcale nie jest łatwą rzeczą!) oraz dopasowanie losowo wybranych piłkarzy do danej reprezentacji. Patryk spisał się znakomicie i przeszedł
do finału, który odbył się 13 maja w Warszawie. Do
rywalizacji finałowej przygotowywał się sam, choć
niektórzy zatrudniali ponoć zawodowych trenerów.
Znów musiał ciężko pracować podczas konkurencji.
Wreszcie nadeszła chwila odczytania dwusetki zwycięzców. Dziś Patryk z przejęciem opowiada, że był to

najbardziej stresujący moment całej selekcji: „Czytano
nazwisko za nazwiskiem, mijały kolejne minuty, a mnie
nie było na liście. Pod koniec drugiej dwusetki już nie
wierzyłem w swoje szczęście. Numer 196, 197, 198…
ja byłem 199!”
W dniu meczu Patryk musiał być na stadionie na
wiele godzin przed rozpoczęciem spotkania. „Poznaliśmy zasady zachowania np. że nie wolno prosić o autografy, rozmawiać, wygłupiać się. Nie mogliśmy mieć
tatuaży, irokezów… Było aż 6 prób przed meczem –
3 bez hymnu i 3 z hymnem”.
Przed wyjściem na murawę dzieci z Eskorty nie
wiedziały, którego z zawodników będą eskortować.
„I znów się fajnie złożyło – podszedł do mnie Georgios
Samaras!” – wspomina Patryk. A potem już wszystko
potoczyło się szybko – wyjście z piłkarzami, uroczyste
hymny, zejście z boiska do mamy na trybuny i szał kibicowania. Mama Patryka, pani Agnieszka: „Wszystko
było świetnie zorganizowane, nie było ani jednej chwili
bezczynnej. Dzieci były pod wspaniałą opieką, a rodzicom zapewniono tak wiele dodatkowych atrakcji, że długo będziemy wspominać te chwile”. Rodziny nawiązały
znajomości, wymieniają się teraz wrażeniami, zdjęciami. „A ja odkryłam w sobie duszę kibica – na trybunach
dałam z siebie wszystko” – śmieje się pani Agnieszka.
Patryk z dumą pokazuje zgromadzone po EURO
pamiątki – oryginalne stroje sportowe, w których
wychodził na stadion, bilet wstępu na mecz, dyplom, medal, piłkę z autografem aktualnego mistrza świata w żonglerce piłką – Krzysztofa Golonki i nagrodę oficjalnego sponsora – wieżę Sharp.
Co jeszcze pozostało po Euro? „Zacząłem grać
w piłkę! Zapisałem się nawet do zbrosławickiego klubu” – mówi Patryk. W jego pokoju na ścianie jest mnóstwo plakatów drużyn piłkarskich i ulubionego zawodnika – Ronaldo. To właśnie drużynie Portugalii Patryk
kibicował najbardziej.
A my życzymy sukcesów piłkarskich, być może
kiedyś jakieś dziecko będzie równie dumne, wyprowadzając na stadion reprezentanta Polski – Patryka
Świndera. A przygoda Patryka niech będzie zachętą
dla innych do brania udziału w podobnych akcjach.
Warto próbować!           A. Połońska
na zdj. poniżej Patryk stoi pierwszy od lewej

Karate Tsunami w Zbrosławicach
na Złoty Medal

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: I miejsce – AWARIA - Sandra Tetfejer, Anna
Jarzombek, II miejsce – M&A - Magdalena Badaczewska, Agnieszka Stefanik, III miejsce – SMERFY - Anna Janoszka, Beata Badaczewska, IV miejsce – TRENERZY - Karolina Czaplicka, Katarzyna
Ziętek.
Szczególne podziękowania za przygotowanie turnieju kierujemy do trenera p. Grzegorza Sitka oraz
dyrektora ZSO w Kamieńcu, natomiast za okazane
wsparcie dziękujemy sponsorom: Gospodarstwu
Rolnemu Anety i Tomasza Siegel, Szkole Jazdy
BELFER Janusza Wójcika, firmie Mueller- Janoszka, P.H. Konrad, GWSH Katowice.       IK
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23 czerwca odbyły się VIII Mistrzostwa Śląska
Karate Tsunami - startowały w nich dzieci i młodzież
trenująca karate Tsunami na terenie woj. śląskiego.
Swój udział zaznaczyli tsunamiści z sekcji działającej przy ZS w Zbrosławicach. Kolejny raz potwierdzili już wysoki poziom wyszkolenia i zaangażowania w poznawanie arkanów Karate Tsunami,
zdobywając na tych mistrzostwach, po zaciętych
i emocjonujących pojedynkach, medale złote. Sekcję
Karate Tsunami ze Zbrosławic reprezentowało 5 zawodników: Ola Nowak (klasa 2) - 4 złota, Tomasz Nowacki (klasa 1) – 4 złota, Mateusz Nowara (klasa 1)
- 4 złota, Alicja Szczepańska (klasa 5) - 4 złota, Łukasz Szczepański (klasa 4) - 3 złota.
Wszystkim medalistom gratulujemy osiągniętych wyników - są one znakomitą prognozą na przyszłość
dla tych zawodników jak i dla rozwoju karate Tsunami w Gminie Zbrosławice.

Strefa kibica w Wieszowie

W świetlicy gminnej w Wieszowie w czasie Euro 2012 powstała namiastka strefy kibica. Mieszkańcy
Wieszowy - Agnieszka Szeliga, Sebastian Szeliga, Wojciech Oleśko, Mateusz Mika, Tomasz Ochmann
i Roland Cuda sami skonstruowali ekran, który umieszczono na scenie świetlicy, było świetne nagłośnienie i kibice mogli wspólnie dopingować zmagania piłkarskie.
Gratuluję pomysłu i dziękuję za zaangażowanie!                      KS
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OCHRONA PSZCZÓŁ

Coraz częściej docierają do nas sygnały o masowym spadku populacji pszczół. Owady te są
odpowiedzialne za zapylanie roślin, a ich wyginięcie będzie oznaczało degradację środowiska oraz
zaburzenia ekosystemu. Wójt Gminy Zbrosławice
wystosował apel do rolników o dokonywanie zabiegów ochrony roślin, polegających na ich opryskiwaniu środkami ochrony roślin
wyłącznie w porach wieczornych,
a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Lublińcu – komunikat w sprawie konieczności
przestrzegania
podstawowych
zasad i obowiązków, związanych
ze stosowaniem środków ochrony roślin, a szczególnie należy
zwrócić uwagę na następujące
przepisy:
- stosować można wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie
z etykietą - instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie
dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwie-

ODPUSTOWO W PRZEZCHLEBIU
10 czerwca odbyła się w Przezchlebiu kolejna
„Biesiada Odpustowa”. O różnorodny program
artystyczny zadbały nasze wiejskie zespoły: grupa przedszkolaków, zespół „Karolinka” ze Szkoły
Podstawowej w Przezchlebiu, Filip Wysocki – organy, Szymon Kurpas – gitara, Paulina Wienchol
– saksofon, dziecięca grupa „Wesołe Koguciki”,

rząt lub środowiska;
- środki ochrony roślin stosuje się sprzętem
sprawnym technicznie, który użyty zgodnie
z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie
organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska;
- posiadacze gruntów, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, zobowiązani są do prowadzenia
ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez
okres co najmniej 2 lat od dnia
wykonywania zabiegu ochrony
roślin;
- zabiegi przy użyciu środków
ochrony roślin w produkcji rolnej
i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin
i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu
tego szkolenia;
- środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje
się sprzętem naziemnym, m.in.:
- jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s,
- co najmniej 20 m od pasiek.
zespół wokalno-gitarowy „STA”, zespół taneczny
najmłodszych dziewczynek z naszej szkoły - czyli
nasze miejscowe talenty.
Gwiazdą biesiady była grupa Piotra Szefera.
Uczestnicy zabawy tj. miejscowa ludność i przybyli z ościennych miejscowości goście, częstowali
się domowymi wypiekami, zapiekankami i kiełbasą z rożna. Wieczorem wszyscy mogli potańczyć,
a po zapadnięciu zmroku oglądaliśmy piękny pokaz

Kto nie przestrzega obowiązujących przepisów w zakresie stosowania środków ochrony roślin podlega karze grzywny.
W celu ograniczania zatruć pszczół należy pamiętać o tym, by przestrzegać zasad dobrej praktyki
rolniczej:
1. Eliminować zabiegi środkami ochrony roślin
toksycznymi dla pszczół, na kwitnących roślinach,
na roślinach z kwitnącymi chwastami lub roślinach
pokrytych spadzią.
2. Wykonywać zabiegi po zakończeniu oblotu
pszczół (najlepiej wieczorem, po zachodzie słońca)
i z zachowaniem okresu prewencji, ustalonym dla
danego preparatu.

Pamiętaj rolniku!!! Zapylenie roślin jest
jednym z najważniejszych i najtańszych
czynników plonotwórczych.

Pszczelarze zachęcają sadzić więcej drzew miododajnych, między innymi takich gatunków jak:
lipy, klony, akacje, głogi i inne oraz zwracają się
z prośbą do zarządców dróg i właścicieli posesji,
aby z rozwagą wycinali drzewa miododajne i prowadzili zabiegi pielęgnacyjne drzew, rosnących
w pasach drogowych i na posesjach w naszym rejonie.     Ref. Gosp. Nieruch. i Ochrony Środow.
sztucznych ogni.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Przezchlebia oraz wszystkim sponsorom za pomoc,
życzliwość, zrozumienie i ofiarność w organizacji
biesiady. Mieszkańcom naszej wsi oraz gościom
z sąsiednich i dalszych miejscowości dziękujemy za
liczne przybycie.
Organizatorzy – Zespół „Any”

U WAG A ! ! B E Z P Ł AT N E S Z KO L E N I A
Szkoła Języka Angielskiego i Niemieckiego Deutsch realizuje na terenie naszej
gminy projekt „AGROTURYSTYKA TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ” dla rolników
i domowników ubezpieczonych w KRUS.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Każdy rolnik bądź domownik rolnika w myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników może wziąć udział w bezpłatnych kursach takich jak :
- j. niemiecki, j. angielski, agroturystyka, kurs dla kandydatek na pokojowe w obiektach hotelarskich, szkolenia dla kwaterodawców, gastronomia
i hotelarstwo.
Osoby zainteresowane ewentualnym udziałem w projekcie proszone są o kontakt
z Piotrem Bujara tel. 728 965 070 lub 664 741 477.
II edycja konkursu fotograficznego „Recykling

w obiektywie” rozpoczęta

W dobie wciąż rosnącego konsumpcjonizmu i rozwijającej się gospodarki powstaje
coraz więcej odpadów. Należy zastanowić się, czy wszystkie one muszą być usuwane,
czy nie można by ich ponownie wykorzystać? Wszelkie pozostałości mogą przecież
świetnie posłużyć jako komponenty sztuki przedstawiane na fotografiach.
Konkurs podzielono na dwie kategorie tematyczne:
1. Pomaluj świat w kolory recyklingu. Kategoria ta jest skierowana do wszystkich,
którzy bacznie obserwują rzeczywistość i nie jest im obca idea edukacji ekologicznej.
W jaki sposób pokazywany jest recykling, jak inspirująco podejść do prośrodowiskowego nauczania, czy segregacja odpadów jest konieczna? Czy nauka poprzez zabawę
i zwracanie uwagi na kwestie odpadowe jest możliwa i skuteczna? Pokażcie ciekawe
pomysły, zarówno te poważne, jak i te z przymrużeniem oka.
2. Złap recykling. Ta część konkursu przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw działających w branży recyklingowej i/lub gospodarki odpadami. Czekamy
na interesujące uchwycenie okiem obiektywu wszelkich instalacji do przetwarzania odpadów, technologii, warsztatu pracy oraz odpadów, które są przed lub po tym procesie.
Liczymy na nietypowe ujęcia, oryginalność przekazu.
Istotne informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz wymogów technicznych dostępne są w regulaminie. Życzymy powodzenia oraz dobrej zabawy podczas poszukiwań pomysłów i ich realizacji.
Fotografie na konkurs przyjmuje redakcja miesięcznika „Recykling” do 30 września
2012 roku. Zdjęcia przesyłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane. Jedyna dopuszczalna forma wcześniejszej publikacji zdjęć to prywatna internetowa galeria
autora, pod warunkiem, że zdjęcie nigdy nie zostało wykorzystane zarówno do celów
komercyjnych jak i niekomercyjnych, w szczególności wystaw i konkursów.
Regulamin, formularz zgłoszenia do konkursu i inne informacje www.recyklingwobiektywie.pl
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24 czerwca Adepci Małej Akademii Muzyki, prowadzonej przez Michała Malickiego, rozpoczęli

Koncert Laureatów I Gminnego
Konkursu Piosenki Ekologicznej
w zbrosławickiej bibliotece. Słuchaliśmy muzyki
nie tylko gitarowej, były też skrzypce i obój. Jako
pierwszy wystąpił Paweł Wojtyczka z utworem
z filmu „Desperado”, Ola Baron w subtelny sposób zagrała „Dla Elizy”, Nadia Żurek - jak przystało na skrzypaczkę - zaprezentowała „Menuet”,
Adrian Pikorski zagrał utwór „Nothing Else Matters”, Jesika Hajda wystąpiła z utworem z filmu
„Piraci z Karaibów”, Szymon Sosada zagrał na
oboju „Tears in Heaven”, Paulina Kusz zaprezentowała „Whisky”. Jako ostatni solista wystąpił Wiesław Olszewski – wykonał „Hallelujah”.
Zwieńczeniem pierwszej części koncertu było
„Fly with the Wind” w wykonaniu wszystkich gitarzystów Akademii. Na gitarach elektrycznych
zagrali Krzysztof Dzielicki i Daniel Rakoszek.
Pozostali gitarzyści to Robert Sowa, Dawid Solik
i Daniel Dymek.

Łubianin –
wielki pisarz małych form

Biblioteka w Łubiu zorganizowała wystawę poświęconą Jerzemu Plucie – prozaikowi, krytykowi literackiemu, edytorowi i tłumaczowi. Jest on
twórcą kilku powieści, zbiorów opowiadań, rozprawy o prozie Henryka Worcella „Okruchy epopei”.
W latach 1995-2002 redaktor, edytor i autor naczelny zeszytów literackich „Przecinek. Małe prozy
i marginalia (Z. 1-13)”. Laureat nagrody literackiej
im. Stanisława Piętaka i nagrody fundacji im. Kościelskich w Genewie. Obecnie mieszka we Wrocławiu i w czerwcu obchodził 70 urodziny. Na wystawie zgromadzono zarówno pozycje literackie jak
i fotografie z życia osobistego, rękopis pierwszego
wiersza, liczne artykuły z gazet na temat autora itp.
Wystawa cieszy się popularnością zarówno wśród
osób starszych, często bezpośrednio znających autora jak i młodzieży. Również uczniowie SP wraz
z wychowawcami licznie odwiedzili naszą czytelnię. Wszystkich chętnych zapraszam do zwiedzania,
w terminie do 20 lipca, w poniedziałki, środy i piątki,
w godzinach otwarcia biblioteki.    Bibliotekarki

W drugiej części koncertu wystąpili laureaci
konkursu - w kategorii 5-9 lat: Natalia Szymańska (I m.), duet- Paulina Popela i Joanna Szołtysik
(II m.), Antonina Brzęczek (III m.) oraz wyróżniona Karolina Kusz. W kategorii 10-13 lat: Martyna Matysiak (I m.), Zespół Wokalno-Instr.”Eko”
(II m.), Zespół „Dzwoneczki” (III m.). W kategorii 14-16 lat: Julia Barszcz (I m.), Paulina Piernikarczyk (II m.), Patrycja Jachowicz (III m.).
Na koncercie zabrakło wyróżnionych – Pauliny Musioł i Zespołu wokalnego z Wieszowy oraz
laureatki nagrody głównej – Grand Prix Festiwalu - Roksany Skowronek.
W zastępstwie Roksany - Tata – Pan Robert
Skowronek posadził drzewko przed siedzibą biblioteki i urzędu w Zbrosławicach, na drzewku
umieszczono tabliczkę pamiątkową z nazwiskiem Roksany.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów - nie tylko muzycznych!!
Z ekologicznym pozdrowieniem
Jury Festiwalu

INDUSTRIADA w Karchowickich Wodociągach już po raz trzeci
30 czerwca obchodziliśmy już po raz trzeci INDUSTRIADĘ – święto
Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. W naszej gminie
na szlaku tym znajduje się Zabytkowa Stacja Wodociągowa ZAWADA
w Karchowicach.
Już o godz.1000 wystrzałem z armaty powitani zostali pierwsi goście,
którzy ze zdumieniem spostrzegli, że w ten piękny upalny dzień będą
mogli nie tylko napić się wyśmienitej, zimnej wody prosto z zawadzkiej
studni, ale także zwiedzić stację i uczestniczyć w wielu specjalnie dla
nich przygotowanych grach, zabawach i pokazach ciekawostek fizyczno-chemicznych. Najmłodsi mogli spróbować swoich sił w łowieniu rybek w zakładowej fontannie, w wodnych kręglach czy w dźwiganiu się
nawzajem za pomocą linowego wciągnika. Mogli też prosić o wymalowanie fantazyjnego tatuażu lub pobawić się mydlanymi bańkami. Starsi
wysłuchali „koncertu na rurach” wykonanego przez kwintet instrumentów dętych, uczestniczyli w sprawdzeniu prawa Archimedesa, racząc się
MACIEK - Zobot Szybowy kołoczem oraz pyszną kawą lub herbatą. Najwięcej radości mieli jednak
- jeden z Zobotów
wszyscy strzelający z wodnej armaty, bo rozbryzgująca się na wszystkie
promujących Industriadę
strony woda przynosiła chwile ochłody.
Cieszymy się, że mogliśmy przybliżyć naszym gościom trochę historii, odrobinkę technicznej
wiedzy i mnóstwo zabawy i radości. Zapraszamy za rok.          Aleksander Trzęsicki

Zespół ,,Karolinka” znowu w Niemczech
Od 30 kwietnia do 4 maja chór ,,Karolinka’’ z SP w Przezchlebiu, na zaproszenie p. Klausa Hoffmanna
- przewodniczącego Towarzystwa Dobroczynnego w Bad Bevensen - wyruszył po raz drugi do Niemiec
w trasę koncertową.
Zespół został przyjęty przez niemieckich przyjaciół
bardzo serdecznie, dając piękne koncerty śląskich
i niemieckich piosenek, między innymi na festynie
wiosennym w Bad Bevensen, Oebisfelde i na spotkaniu Ślązaków w Munster. Wielkim zaskoczeniem
dla dzieci było zobaczenie na ulicach miast afiszy reklamujących występy ,,Karolinki’’. Społeczność niemiecka z aplauzem i wzruszeniem podziwiała umiejętności uczniów oraz ich zdolności językowe. Wśród publiczności znalazły się osoby pochodzące ze Śląska.
Jednym z gości był potomek rodu Donnesmarków, który zapowiedział swój przyjazd do Szkoły Podstawowej
w Przezchlebiu. Oprócz występów dzieci poznały osobliwości i zabytki niemieckich miast.
Pobyt zespołu ,,Karolinka” w Niemczech zyskał wiele rozgłosu, a umiejętności uczniów zostały opisane
w prasie niemieckiej. W jednym z czasopism nazwano zespół ,,małymi gwiazdami ze Śląska”. Dla uczniów
naszej szkoły jest to bardzo wielkie wyróżnienie, które z pewnością zmobilizuje do dalszego rozwijania
swoich talentów i zainteresowań.
17 maja chór ,,Karolinka’’ wziął udział w obchodach Dnia Matki, zorganizowanych przez Związek Mniejszości Niemieckiej w Ziemięcicach. W miłej atmosferze uczestnicy uroczystości wysłuchali piosenek, które
dzieci zadedykowały w szczególności wszystkim matkom. W obchodach Dnia Matki brali udział przedstawiciele Zarządu Mniejszości Niemieckiej oraz mieszkańcy Przezchlebia, Ziemięcic, Świętoszowic i Czekanowa. Występ zespołu zrobił na obecnych duże wrażenie.
Barbara Pietrek, Hanna Miczka
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Z ŻYCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Julia Wygasz z Gminnego Przedszkola nr 1
w Zbrosławicach odebrała w Siewierzu nagrodę za
zajęcie II miejsca na szczeblu wojewódzkim w konkursie strażackim.

Sukcesem młodej grupy teatralnej z Miedar zakończył się udział w Powiatowym Festiwalu Artystycznym
w Tarnowskich Górach. W eliminacjach, które odbyły
się pod koniec kwietnia, wzięło udział 28 zespołów
artystycznych z całego powiatu. Zmagania uczestników oceniało profesjonalne jury, składające się z muzyków, tancerzy i aktorów. Grupa teatralna ze Szkoły
Podstawowej w Miedarach, prezentując na festiwalu
swoją bajkę muzyczną „Kot w butach”, zdobyła drugie
miejsce. Spektakl, przygotowany przez nauczycielkę
Joannę Sleziak, był efektem realizacji zajęć artystycznych w ramach projektu „Indywidualizacja - owocna
edukacja dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Zbrosławice”. Dzieci zaprezentowały także swoje
umiejętności przed rodzicami i nauczycielami.
Irena Wierszeń - Dyrektor ZSP Miedary

Uczniowie ZSO im. Jana Pawła II w Kamieńcu
w minionym roku szkolnym realizowali dwa projekty, których celem było ukształtowanie u młodzieży
nawyku sortowania odpadów selektywnych, służącego dbałości o środowisko naturalne oraz umiejętności
współdziałania na rzecz upiększenia terenu przy szkole, będącego naszą wizytówką. Koordynatorką działań
podejmowanych przez uczniów była nasza pani bibliotekarka Bożena Graca.
Projekt „Recykling” ruszył w listopadzie 2011 r.
Polegał na sortowaniu niektórych surowców wtórnych
takich jak szkło, papier, plastik i aluminium. Ze środków finansowych, zgromadzonych przez młodzież,
zostały zakupione specjalne kosze, do których uczniowie wrzucają odpady określonego typu. Ich porządkowaniem zajęli się gimnazjaliści z klasy III a. Już teraz
warto pomyśleć o przyszłości, o obcowaniu z nieskażoną przyrodą, gdyż kiedyś koszty jej rehabilitacji
mogą okazać się zdecydowanie wyższe.
Druga podjęta w naszej szkole inicjatywa to projekt
„Rabata II”. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży
wrażliwości na problemy przyrody oraz rozwijanie
odpowiedzialności za to, co wokół nas, jest sprawą
szczególnej wagi. W związku z tym w realizację zadań
zaangażowali się uczniowie i nauczyciele ZSO oraz
SP im. Jana Pawła II w Kamieńcu. Fundusze na zakup
sadzonek, narzędzi ogrodniczych, ziemi, kory i nawo-

zów pozyskano, przeprowadzając różnego typu akcje
– zbiórkę puszek aluminiowych, wypieki i sprzedaż
ciast, kiermasz „szkolnych rozmaitości”. Wśród darczyńców znalazły się również osoby prywatne, pani ze
szkolnego sklepiku oraz organizatorzy zabaw. Łącznie
uzyskano kwotę 1424,40 zł. Efekt podjętych działań
cieszy oko każdej osoby wchodzącej na szkolny teren.
Barbara Dusińska - Rubin
Jak najlepiej można uczcić Dzień Dziecka? Oczywiście rodzinnym świętowaniem. Festyn pod hasłem
„Mama, Tata i Ja”, zorganizowany w GP w Świętoszowicach 2 czerwca, był tego najlepszym dowodem.
W programie festynu znalazły się występy wokalno –
taneczne przedszkolaków, w ramach Ogólnopolskiej
Kampanii Cała Polska czyta dzieciom zaproszeni goście odczytali „Lokomotywę”, a rodzice i zespół „Wesołe Kumoszki” wystąpili w inscenizacjach: „Kwoka”,
„Rzepka” oraz „Na straganie”. Rodzice wykazali się
dużą inwencją twórczą w projektowaniu scenografii
i kostiumów oraz oryginalnym podejściem do treści.
Tak naprawdę niewiele trzeba, by wyczarować kurnik
z pudła tekturowego, maski z papieru, a do tego bardzo przydatne okazały się akcesoria z piaskownicy –
taczki, łopatki i inne. Rodzice nie zapomnieli o swoich
pociechach, angażując je również w rolach aktorów.
Efekt końcowy – dużo humoru i zabawy, a przy tym
radość ze wspólnego występu.

W tym dniu dzieci mogły również poszaleć w dmuchanym zamku, malować twarze, wziąć udział w konkursach i zabawach rodzinnych. Dużym powodzeniem
cieszyła się loteria fantowa, grill i kawiarenka.
Serdecznie dziękujemy rodzicom oraz sponsorom,
którzy przyczynili się do organizacji tej imprezy, zaproszonym gościom oraz rodzicom i dzieciom, wcielającym się w role aktorów bądź lektorów.
Jak co roku, w obecności przedstawicieli policji,
uczniowie zbrosławickiej podstawówki zdobywali uprawnienia do jazdy na rowerze. Jeździć umieli
wszyscy, ale na obu sprawdzianach - teoretycznym
i praktycznym - trzeba było wykazać się wiedzą
i umiejętnością myślenia.

Natomiast uczniowie klasy pierwszej bardzo starannie przygotowali się do uroczystych obchodów Dnia
Mamy i Taty. Po pięknym występie na wszystkich czekały wspaniałe smakołyki. Nastrój - wiadomo – niepowtarzalny.

W ostatnim numerze „Wieści” błędnie podaliśmy
wyniki gminnego konkursu matematycznego. Zwycięzcami w kategorii klas 4-6 są: I miejsce ex aequo Mateusz Kołodziejczyk SP Miedary oraz Aleksandra Baś
SP Zbrosławice, III miejsce Jakub Ślazyk SP Miedary.
Za pomyłkę przepraszamy!          BS

zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami
wodnymi w Polsce. Zajęcia poprowadziły przedstawicielki RZGW w Gliwicach: pani Ksenia Starzec –
Wiśniewska i pani Kornelia Ożóg. Dzieci wysłuchały
opowieści o wodzie, zgadywały zagadki, miały także
zajęcia praktyczne – fantastyczne doświadczenie laboratoryjne, podczas którego budowały prosty filtr
oczyszczający wodę. Na koniec nasi mali odkrywcy

obejrzeli bajkę „Tam gdzie płyną rzeki” i odtańczyły taniec kropelek. Każde dziecko otrzymało pakiet
upominkowy - zeszyt ćwiczeń, kolorowankę, książeczki o wodzie oraz pamiątkowe gadżety. Spotkanie
z dziećmi było przygotowane bardzo profesjonalnie
i co najważniejsze dostosowane do wieku i możliwości naszych wychowanków. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach współpracy z rodzicami – do naszego przedszkola zapraszamy rodziców, którzy chcą
opowiedzieć dzieciom o swojej zawodowej pracy.
W tym cyklu odbyły się zajęcia z leśniczym oraz zajęcia pt. „Co wiemy o prądzie”.
Współpraca z rodzicami daje nam wiele satysfakcji.
Mamy nadzieję, że w nowym roku szkolnym odbędzie
się jeszcze wiele takich spotkań.
Agnieszka Skubała - wychowawca grupy specjalnej
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kopienicy
od wielu już lat biorą udział w licznych konkursach
i ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych,
w których zajmują znaczące miejsca. W roku szkolnym 2011/2012 sukcesy naszych uczniów to m.in.
6 miejsce Nikoli Skandy z matematyki, 7 miejsce
Mateusza Malcherczyka z przyrody, 7 miejsce Adriana Hulbója z historii w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Olimpus”. Jednak szczególnym
sukcesem jest udział w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym ,,Kangur” oraz zdobycie Nagrody
I stopnia przez Julię Wichary z klasy II i Nikolę Skandy z klasy IV, które zajęły odpowiednio 1 i 2 miejsce
w powiecie.
Nie tylko sukcesy matematyczne wyróżniają naszych uczniów, gdyż w Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym ,,Klio”- troje uczniów wyróżniło się dobrymi miejscami tj. Adrian Hulbój - 8 miejsce, Szymon
Skandy - 11 miejsce i Paulina Musioł - 13 miejsce.
Również sukcesem zakończył się udział naszej
uczennicy z kl. VI Pauliny Musioł w Rejonowym Festiwalu Piosenki Niemieckiej Frühlingssingen, w którym zajęła III miejsce.
Powyższe osiągnięcia są dziełem uczniów, ale także
ogromnego wkładu pracy nauczycieli oraz wsparcia ze
strony rodziców, za co wszystkim serdecznie dziękuję!
Dyrektor SP w Kopienicy - S. Szczurek
W ZS w Zbrosławicach odbył się III Gminny Konkurs Gwary Ślaskiej. 31 maja w jury konkursowym
zasiedli: Agnieszka Meka, Halina Mika i Piotr Szczecina. W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół
z Kamieńca, Kopienicy, Miedar, Wieszowy, Zbrosławic i Ziemięcic. Laureaci: I miejsce Magdalena Pielas
- ZSP Miedary, II miejsce Beniamin Banysch - ZSP
Miedary, III miejsce Dorota Bilska - SP Ziemięcice.
Przyznano też dwa wyróżnienia: dla Pauliny Wiśniewskiej z ZS w Wieszowie i Marty Nierobiś z ZS w Kamieńcu. Zwycięzcom gratulujemy!

22 czerwca w GP w Przezchlebiu miało miejsce edukacyjne spotkanie pt. „W trosce o wodę – jakość wody na naszej planecie, to jakość naszego życia”. Spotkanie to odbyło się w ramach promowania
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