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LKS Naprzód Wieszowa ma 100 lat
Historia klubu rozpoczęła się we wrześniu 1912 r. w restauracji ,,U Golombka’’ w Wieszowie. Wtedy to założono pierwszy
związek sportowy. Po wybuchu I wojny światowej działalność
związku zawieszono, a po jej zakończeniu powołano Związek
Gier Towarzyskich w Wieszowie, który zasłynął m.in. z tytułu
mistrza Górnego Śląska w palancie. Sekcja piłki nożnej powstała
w latach 30. Na listę najlepszych strzelców w historii klubu wpisał się Andrzej Bulla, który zdobył 156 bramek. LKS Naprzód
Wieszowa grał w bytomskiej klasie A (wrócili do tej klasy na
jeden sezon w 2009 r.).
O uroczystościach jubileuszowych czyt. na str. 6
Już VI raz społeczność Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach zorganizowała

Parafialny Dzień św. Marcina
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji wszystkich dzieci
z parafii. W czasie mszy uczniowie Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu zaprezentowali się w inscenizacji nawiązującej do życia św.
Marcina. Po mszy uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami, ze
śpiewem na ustach, ruszyli za św. Marcinem, który obdarował dzieci
cukierkami. Uwiecznieniem tego dnia był kiermasz świąteczny, podczas którego zaprezentowali się w programie artystycznym uczniowie Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach.
Zebrane cegiełki przeznaczone będą na potrzebujące dzieci z parafii.

Maszkety na roztomajte gościny
Pod takim tytułem organizowany był X Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych
w Tąpkowicach. Organizotorami konkursu byli: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich
Górach z siedzibą w Nakle Śląskim. Miejscem konkursu była biblioteka i Ośrodek
Kultury w Tąpkowicach.
Przy stole prezydialnym zasiedli: Wicestarosta Tarnogórski Andrzej Pilot, kierownik Powiatowego Biura ARiMR Zygmunt Skwira, reprezentant Agencji Rynku Rolnego Beata Jaromin, właściciel cukierni z Tarnowskich Gór Józef Zdeblik oraz władze
lokalne powiatu tarnogórskiego. Gminę Zbrosławice reprezentowała zastępca wójta
Katarzyna Sosada.
Za całość konkursu odpowiedzialna była pani Romana Kosek z P.Z.D.R Tarnowskie Góry oraz pani Róża Szydło z BiOK w Tąpkowicach.
W konkursie udział
wzięło 9 kół gospodyń
wiejskich z powiatu tarnogórskiego.
Celem konkursu jest
identyfikacja
regionalnych i tradycyjnych po-

traw, będących dziedzictwem kulinarnym
regionu oraz promowanie i kultywowanie tradycji.
czyt. na str. 2

22-23 września w CUP w Zbrosławicach odbyła się

Gminna Wystawa Koron Żniwnych
podczas której można było podziwiać przepiękne korony dożynkowe, wykonane w 10 sołectwach: Boniowicach, Czekanowie, Jasionie, Kopienicy,
Laryszowie, Łubiu, Miedarach, Świętoszowicach, Zawadzie i Ziemięcicach.
Poza koronami zwiedzający mogli obejrzeć mnóstwo prac plastycznych,
związanych tematycznie ze świętem plonów. Dzieci z przedszkola w Kamieńcu zaprezentowały ciekawą kolekcję warzywno-owocowych stworków,
które zachwyciły przybyłych na wystawę gości i uwiecznione zostały na setkach zdjęć.                   ciąg dalszy na str. 4

Z prac Rady Gminy

XXI sesja Rady Gminy Zbrosławice odbyła się 5 września br., wzięło w niej udział
14 radnych oraz 26 zaproszonych gości. Podjęto uchwały m. in. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości
gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym
o numerze ewidencyjnym działki 502/126 (pow. 0,2500
ha) położonej w Zbrosławicach (obręb Zbrosławice,
k.m.1) przy ulicy Piastowskiej 3, stanowiącej własność
Gminy Zbrosławice, dla której prowadzona jest księga
wieczysta KW Nr 42310 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2012-2021; zmian
w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2012 (uchwała
ta zabezpieczała środki na wydatki związane z organizacją referendum gminnego w sprawie odwołania wójta.
Skarbnik wyjaśniła, że wydatki związane z organizacją
referendum w całości pokrywane są z budżetu gminy.
Przewodniczący Rady stwierdził, że środki przeznaczone na organizację referendum są środkami podatników
gminy, dlatego też uważa, że głosowanie nad uchwałą
powinno być imienne, a następnie zarządził przeprowadzenie takiego głosowania. Za przyjęciem uchwały oddano 5 głosów, 6 głosów było przeciwnych, trzy osoby
wstrzymały się od głosu. Za podjęciem uchwały głosowali radni: Krystyna Trzęsiok, Józef Skandy, Joachim
Pieczka, Tomasz Siegel oraz Piotr Jankowski. Przeciw
głosowali: Alojzy Szyguła, Krzysztof Stebel, Weronika
Wojtyczka, Karina Respondek, Zofia Woźniak oraz Jan
Fels, od głosu wstrzymali się: Teresa Bagsik, Justyna
Dziemba oraz Krystyna Graca. Radca prawny wyjaśnił, iż niepodjęcie powyższej uchwały oznacza, że
w tej chwili nie ma planu finansowego pod ewentualne wydatki związane z przeprowadzeniem referendum. Przewodniczący Rady zapytał, czy w związku
z tym referendum nie odbędzie się, na co radca prawny
odpowiedział, iż zgodnie z Postanowieniem Nr DKT880-7/12 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia
10 sierpnia 2012 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Zbrosławice
przed upływem kadencji, referendum musi się odbyć,
a środki na jego przeprowadzenie trzeba będzie w jakiś
sposób zabezpieczyć. Ponieważ środki nie znalazły się
w planie finansowym, osobom, które będą zatwierdzały
wydatki grozi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wójt Gminy podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy ogólnej budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2012,

Maszkety na roztomajte
gościny
ciąg dalszy ze str. 1
Jury konkursu oceniało sposób przygotowania
i podania potraw, ich walory smakowe, dobór naczyń
i dekorację stołu. Koła wynagradzane były za poszczególne, jedyne i niepowtarzalne potrawy. Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach pani Róża
Szydło relacjonowała na żywo prace komisji. Każde
koło miało, oprócz tegorocznego tematu, zaprezentować najważniejsze potrawy, związane z poprzednimi
edycjami (Kumoszki wylosowały temat „Wielkanoc”).
W związku z tym panie ze Świętoszowic przygotowały
następujące maszkety: tort czekoladowy, roladę biszkoptową, wuzetki, kołacz z makiem, serem i jabłkiem,
sernik, pączki, chrust, babki: czekoladową, cytrynową
oraz drożdżową, kołaczki z powidłem śliwkowym, plecionki, szplitry, ciasteczka kruche kokosowe, maślane,
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z przeznaczeniem kwoty 13.020 zł na przeprowadzenie
referendum).
Następnie podjęto kolejne uchwały w sprawie: zaciągnięcia w latach 2013-2014 długoterminowej pożyczki
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w związku z przystąpieniem do realizacji
projektu w ramach „Zielonych inwestycji” na zadanie
pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Zbrosławice”); udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szałszy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszowicach, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wilkowicach, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wieszowie i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Księżym Lesie; wprowadzenia zmian do uchwały
Nr XII/216/2004 Rady Gminy w Zbrosławicach z dnia
6 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania i porządku na terenie gminy (niniejsza uchwała,
zawierająca zmianę do regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Zbrosławice, została pozytywnie zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu. Uchwałę podjęto w celu zapobiegania lokalnym komasacjom osadów
na danym terenie, zapewnieniu racjonalnej gospodarki
odpadami osadowymi i zapobiegania skażeniom ziemi
i wód gruntowych, uwzględniając liczne interwencje
mieszkańców gminy Zbrosławice i niedostateczne instrumenty prawne uniemożliwiające władcze działanie
gminy, jako gospodarza terenu i zarazem organu ochrony środowiska);
Komisja Rewizyjna podczas posiedzeń dokonała podsumowania kontroli sołectw (Kopienica, Laryszów,
Miedary, Wieszowa, Ziemięcice i Kamieniec). Na rok
przyszły planuje się przeprowadzić kontrole w kolejnych sołectwach. Analizowano również informację
z wykonania budżetu gminy za I półrocze br.
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju na spotkaniach opiniowała projekty uchwał, omówiono sytuację
finansową gminy w kontekście zadłużenia oraz zapoznano się ze stanem jakości wody dostarczanej mieszkańcom Wilkowic.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na swym posiedzeniu omówiła działalność w zakresie promocji gminy (wraz z rozliczeniem
przyznawanych środków finansowych na działalność
promocyjną) oraz współpracy z gminami partnerskimi.
Komisja Rolnictwa odbyła posiedzenie, którego tematem były ubezpieczenia rolnicze. Na posiedzenie zaproszono przedstawicieli trzech firm ubezpieczeniowych:
PZU, Concordię i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Na zaproszenie odpowiedziało tylko TUW pro-

ponując spotkanie dopiero w marcu przyszłego roku,
w związku ze zmianą w połowie listopada br. stawek
ubezpieczeniowych. Przypomniano, że rolnicy mają
obowiązek ubezpieczyć połowę areału swoich upraw.
Protokoły z sesji i posiedzeń komisji Rady
Gminy dostępne są, po ich zatwierdzeniu, na
www.bip.zbroslawice.pl (zakładka Rada Gminy).
W świątecznym numerze „Wieści” przedstawimy szerzej zamierzenia przyszłorocznego budżetu, opiszemy zrealizowane w tym roku inwestycje
i plany na rok 2013. Zamieścimy również harmonogramy
wywozu
śmieci
segregowanych
i w kubłach oraz stawki podatków, obowiązujące
w przyszłym roku. /red/

nową, cukierki kasztanki, szyszki, marcepanki, bajerki,
kulki czekoladowe, maltz, wafelki i czekoladę kryzysową. Akcentem wielkanocnym był baranek i zając, upieczone z ciasta, ozdobione flagą wielkanocną i pisanki
ręcznie drapane, postawione w prawdziwym zielonym
życie. Była szynka, kiełbasa surowa, biała oraz wędzona, frankfurterki, kiełbasa swojska oraz jajka w chrzanie.
Każde z kół miało przygotować małą scenkę artystyczną, związaną z tematem konkursu. Kumoszki reprezentowała pani Helga Szlosarek, która za swój występ
otrzymała wielkie brawa. Następnym punktem konkursy była degustacja produktów, podczas której przygrywała orkiestra „Sami Swoi”
z Tąpkowic. Po degustacji
nastąpiła ocena prac komisji, wręczanie nagród
i dyplomów (Wesołe Kumoszki otrzymały wyróżnienie za szpajzę cytrynową).

W tym roku konkursem zainteresowała się młodzież z gimnazjum z Kamieńca. Przybyli pod opieką
wychowawczyni pani Katarzyny Szołtysik i rodziców. Młodzież wypytywała o potrawy i maszkety,
o których po raz pierwszy słyszała i widziała. Mamy
nadzieję, że to co zobaczyli, zaowocuje w przyszłości
i zostanie przekazane następnym pokoleniom.
W imieniu Zespołu Wesołe Kumoszki chciałabym
podziękować władzom gminy za wsparcie i pomoc
w realizowaniu tego przedsięwzięcia. Strażakom z OSP
Księży Las, panu Piotrowi Dudzie i z OSP Świętoszowice panu Dariuszowi Chludzińskiemu.

Państwu Krystynie i Erhardowi Biskupek
oraz Edeltraudzie i Gertowi Pieczko
z okazji Złotych Godów,
najserdeczniejsze życzenia spokoju,
pomyślności i zdrowia, abyście dalej szli
przez życie, trzymając się mocno za ręce,
zawsze uśmiechnięci, zawsze razem...
***
Pani Rosa Frontzek skończyła 70 lat,
a pan Alojzy Ulfig obchodzi 80 urodziny.
Z tej okazji gorące życzenia
spełnienia wszystkich marzeń, dużo zdrowia,
uśmiechu, szczęścia i radości
życzą Rada Sołecka z sołtysem Świętoszowic

85 urodziny obchodziła pani Helena Sroka.
Życzenia pomyślności, zdrowia
i miłości najbliższych składają
sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Szałszy.
Serdeczne podziękowania składamy p. Tomaszowi
Siegel za bardzo duże wsparcie finansowe, dzięki któremu wraz ze środkami finansowymi Rady Rodziców
zakupiliśmy nowe szafki do szatni naszego przedszkola.
Dziękujemy również p. M. i S. Liszkom za prowadzenie strony internetowej, za jej uaktualnianie i duże
zaangażowanie na rzecz naszego przedszkola.
Podziękowania składamy też za przekazanie materiałów plastycznych dla naszych przedszkolaków
p. A. i R. Pawlikowskim, życząc wiele szczęścia na
nowej drodze życia.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców
GP nr 2 w Wieszowie oraz przedszkolaki

W imieniu Zespołu Kumoszki - G. Woźnica

Druk: PPHU DRUKPOL Sp. j.
tel. (32) 285 40 35
Adres kontaktowy:
42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Kochanowskigo 27
e-mail: drukpol@drukujemy.pl
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Co dalej ze śmieciami?
Drodzy Mieszkańcy Gminy Zbrosławice!
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe
zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania
umowy z firmą wywozową przejmie gmina.
Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę,
która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Dzięki temu nie będzie „opłacać się”
wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę, opartą na
określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek
stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.
Przepisy i harmonogram wdrażania
1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia
1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
Gminy mają 18 miesięcy na przygotowanie nowego
systemu gospodarki odpadami. Rok 2012 ma być rokiem przygotowania się gmin do realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych uchwał. Natomiast rok 2013
to rok faktycznego wdrożenia przepisów.
Cel zmiany ustawy:
- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów,
- stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów,
- informowanie mieszkańców gmin, co, gdzie i jak należy wyrzucać,
- wyeliminowanie dzikich wysypisk,
- likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.
Jak będą wyliczane stawki opłat?
Do 1 stycznia 2013 r. Rada Gminy zadecyduje jak często i w jaki sposób będziemy płacić za wywóz odpadów.
Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek
uiszczania na rzecz gminy opłaty za odbiór odpadów
komunalnych. Za pieniądze z opłat gmina będzie opłacać: przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkt
zbiórki selektywnej oraz administrację obsługującą cały
system. Wysokość opłaty zostanie ustalona na podstawie stawki uchwalonej przez radę gminy.

... i osadami ściekowymi
W bieżącym roku w Gminie Zbrosławice znacznie nasilił się problem niewłaściwego stosowania komunalnych osadów ściekowych, wykorzystywanych
w rolnictwie do nawożenia pól. Niewłaściwa aplikacja
(opóźnione aplikowanie osadów do gleby), stosowanie
nieustabilizowanych osadów, stosowanie ich na gruntach zlokalizowanych blisko zabudowy mieszkaniowej,
a także na obszarach, na których zakazane jest ich stosowanie, jest przyczyną uciążliwości odorowych, doskwierających mieszkańcom gminy.
Ww. praktykę ułatwia fakt, że władający nieruchomością, na której komunalne osady ściekowe mają zostać zastosowane, jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku oraz prowadzenia ewidencji tych odpadów,
przez co w przypadku, gdy osady ściekowe zostały zastosowane w dawce przekraczającej obowiązujące standardy jakości gleby, brak jest możliwości uznania tego
stanu za szkodę w środowisku. Długi czas postępowań
prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska, brak dostatecznych instrumentów prawnych pozostających w gestii gminy, możliwe zagrożenia
szkodami w środowisku skłaniają do podjęcia radykalnych kroków w celu rozwiązania narastającego problemu. Jest to uzasadnione tym bardziej, że w osadach
zawarte są substancje mogące pogorszyć stan ziemi czy
wód podziemnych np. metale ciężkie, Salmonella, jaja
pasożytów jelitowych, a niezachowanie warunków stosowania komunalnych osadów ściekowych np. poprzez
przekraczanie dozwolonych odległości od zabudowy
mieszkaniowej, cieków wodnych, ujęć wodnych, stwarza zagrożenie dla całego środowiska, w tym ludzi.
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Niższe opłaty
Na mocy ustawy opłata za odpady posegregowane
będzie niższa, dlatego warto segregować odpady.
Obowiązki Gminy
Obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów
trafiających na składowiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą
gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.
Segregacja się opłaca!
Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić
w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie,
tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny.
Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie
niższa. Segregacja to czysty zysk.
Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując
odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę, energię.
Z odpadów mogą powstać np. chusteczki higieniczne,
papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania.
Pamiętaj:
- zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe
przed wrzuceniem do pojemnika,
- wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
- wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne
siatki np. lniane, dzięki temu ograniczymy zużycie plastikowych torebek, a przynoszone do domu torby foliowe warto wykorzystać, np. jako worki na śmieci,
- zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak
na opakowaniu),
- do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia
zamiast papierowych ręczników.
Segregując śmieci znacząco przyczyniasz się do
ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo, produkując puszkę złomu, można zaoszczęPrzepisy prawa stanowią, że odzysk komunalnych
osadów ściekowych jest dopuszczony pod warunkiem
ich stosowania:
1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich
płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego,
włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
2) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
3) do dostosowania gruntów do określonych potrzeb,
wynikających z planów gospodarki odpadami, planów
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
4) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
5) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do
produkcji pasz.
Natomiast zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
stosowanie komunalnych osadów ściekowych jest zabronione m. in. w pasie gruntu o szerokości 50 m, bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków,
na terenach zalewowych, na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem, na gruntach rolnych
o spadku przekraczającym 10 %, na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody,
domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności, na
gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych, na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw,
na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki.
Dla lokalnej społeczności problem jest wysoce dotkliwy. Uciążliwość polega na długotrwałym i wzmożonym
natężeniu nieprzyjemnego zapachu (fetoru) unoszącego
się od strony pól w kierunku zabudowań mieszkalnych
i powoduje uniemożliwienie mieszkańcom swobodnego

dzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie
wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny
wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium.
Palenie śmieci szkodzi!
Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych
piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest
jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczone zostaną wkrótce na
kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy
siebie i swoich najbliższych!
W trakcie spalania odpadów – butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli, zawierających trujące lakiery, czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne
związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów
aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa
w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach!
Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii,
chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.
Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz
śmieci do pieca lub ogniska.
JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ SYSTEM GMINNY?
- gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość
jej wnoszenia,
- stawka opłaty będzie zależała od liczby mieszkańców,
- opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca
się więc segregować odpady,
- przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców,
- gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym
zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego,
- powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów, do
którego wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady – gmina poinformuje o lokalizacji punktu,
godzinach otwarcia oraz jakie odpady można do niego
dostarczyć.    Ref. Gosp. Komunalnej i Inwestycji
korzystania z nieruchomości stanowiących ich własność
(brak możliwości wietrzenia mieszkań, odpoczynku na
ogródkach przydomowych, spacerów, wymioty u dzieci
itp.).
Mając powyższe na względzie, w celu zapobieżenia
lokalnym komasacjom osadów na danym terenie, zapewnieniu racjonalnej gospodarki odpadami osadowymi i zapobieżeniu skażeniom ziemi i wód gruntowych,
uwzględniając liczne interwencje mieszkańców gminy
Zbrosławice i niedostateczne instrumenty prawne, uniemożliwiające władcze działanie gminy jako gospodarza
terenu i zarazem organu ochrony środowiska, Wójt Gminy Zbrosławice wystąpił z pismem w sprawie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu zmianę obowiązujących przepisów, w kierunku zwiększenia uprawnień
kontrolnych i decyzyjnych na rzecz organów gminy do
posłów Ziemi Śląskiej oraz Śląskiej Izby Rolniczej.
Inicjatywa Wójta Gminy Zbrosławice spotkała się
z zainteresowaniem ze strony Posła Wojciecha Szaramy, który poinformował o wystosowaniu na ręce
Marszałka Sejmu RP interpelacji poselskiej w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz propozycji rozważenia zmian w przepisach, Posła Małgorzaty
Pępek, która przekazała zapytanie w sprawie ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie
komunalnych osadów ściekowych Ministrowi Środowiska – Marcinowi Kopcowi, oraz ze strony Śląskiej
Izby Rolniczej, która stanowisko oraz sugestie Gminy
Zbrosławice przekaże krajowej Radzie Izb Rolniczych
w celu przygotowania rozwiązań prawnych w celu skutecznej egzekucji obowiązującego prawa.
Ref. Gosp. Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
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Gminna Wystawa Koron

ciąg dalszy ze str. 1

Podopieczni gminnych świetlic opiekuńczo-wychowawczych również
pochwalili się swoimi pracami: dzieci z Wieszowy zrobiły przepiękne
dekoracje stołów dożynkowych, dzieci z Ptakowic – wianuszki dożynkowe, rysunki oraz prace z masy solnej, które z powodzeniem można
by sprzedawać w sklepie z pamiątkami, ze świetlicy w Miedarach przyjechały obrazy. Młodzi czytelnicy ze zbrosławickiej biblioteki zaprezentowali zielniki, zrobione podczas wakacyjnych zajęć w bibliotece.
Panie z biblioteki zadbały o wystrój sali wystawowej. Przybyli goście
częstowani byli chlebem ze smalcem (za przygotowanie którego bardzo
dziękujemy kucharkom z ZS w Zbrosławicach) oraz pysznymi ciastami,
których sponsorami byli: Piekarnia Marcin Milan - Ziemięcice, Piekarnia-Cukiernia Zenon Dolnicki - Tarnowskie Góry, Cukiernia-Piekarnia
Walter Biskupek - Świętoszowice oraz Elżbieta i Zbigniew Komorniccy – serdecznie dziękujemy! Oprawę muzyczną i artystyczną zapewnili: ZPiT „Miedarzanie”, grupa biesiadna KGB, zespół NewSing, Grupa
„Niespasowani”, przedszkolaki ze Zbrosławic, Chór DFK Zbrosławice
oraz artyści Akademii Michała Malickiego. O wrażenia i dreszczyk emocji zadbał pojawiający się tu i ówdzie samochód z banerem „30 września
odwołujemy Wójta”...                   
AP

Halloweenowe strachy w bibliotece
29 października w zbrosławickiej bibliotece odbył się zlot czarownic, duszków, wampirów, nietoperzy i innych strasznych stworów. Na balu bawiło się 56
dzieci, razem z rodzicami, wśród których nie brakowało również czarownic i duchów. W niesamowitej scenerii płonących lampionów i kolorowych straszydeł dzieci brały udział nie tylko w tańcach,
ale i licznych konkursach takich jak: robienie
mumii z papieru toaletowego, przerzucanie
piłki na kolorowej chuście czy wspólne konkurencje z rodzicami. Najbardziej oczekiwanym momentem balu był wybór króla i królowej. Zaszczytu tego dostąpili Zosia Baron
i Szymon Kowolik. Królewska para otrzymała w nagrodę książeczki i dyplomy, a następnie
wszyscy uczestnicy balu pozowali do wspólnego zdjęcia. Czas szybko minął i niektórym
uczestnikom zabawy łezki płynęły po policzkach; że trzeba wracać do domu...
Bibliotekarki
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Wieść z Gminy nr 8 (123) 2012

„NASZA ŚWIETLICA”

Od lutego br. działa na terenie naszej gminy świetlica
opiekuńczo – wychowawcza, która mieści się w Ptakowicach ul. Plac Wiejski 3.
Do świetlicy uczęszczają dzieci z pobliskich bloków. Jest to miejsce, gdzie mają zorganizowany wolny czas po szkole, mogą rozwijać swoje zainteresowania, uzyskać pomoc w nauce, w rozwiązaniu problemów,
a najczęściej po prostu porozmawiać, pośmiać się i pobawić.
Dzieciom ze świetlicy zadano pytanie: co dała im świetlica, czy coś się zmieniło w ich życiu i jakie mają dalsze
oczekiwania? Ich wypowiedzi niech będą również odpowiedzią na pytanie, czy warto takie świetlice tworzyć, poświęcać swój czas dla dzieci, pokazywać im świat, jakiego
do tej pory często nie znały.
Monika, 13 lat: Chcielibyśmy podziękować bardzo serdecznie za świetlicę, za to że jest i możemy w niej przebywać i miło spędzać czas. Dzięki zajęciom w świetlicy mieliśmy wsparcie żeby zdać do następnej klasy.
Kasia, 17 lat: Chcielibyśmy wyjechać na kilkudniową wycieczkę i mieć w świetlicy więcej gier.
Patryk, 13 lat: Cieszę się, że mamy siłownię i mamy gdzie
poćwiczyć – nie tylko w szkole, tylko przydałoby się więcej
miejsca. Mamy fajne panie, z którymi możemy pogadać na
różne tematy.
Angelika, 12 lat: Cieszę się, że świetlica powstała bo
wcześniej nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić i siedzieliśmy
w piwnicach albo błąkaliśmy się po Ptakowicach. Fajnie,
że mamy posiłki, a panie wychowawczynie pomagają nam
w odrabianiu lekcji.
Dorota, 13 lat: Dzięki świetlicy poznaliśmy się lepiej,
mamy pomoc w odrabianiu lekcji i miło spędzamy czas.
Mamy różne ciekawe zajęcia i czasami jeździmy na fajne
wycieczki.
Ewa, 15 lat: Panuje tu miła atmosfera, bo dzięki świetlicy
nauczyliśmy się dobrych manier i mamy dla siebie wzajemny szacunek. Lubimy przychodzić do świetlicy, bo są mili
wychowawcy.
Angelika, 9 lat: Dzięki świetlicy nauczyłam się tabliczki
mnożenia i bardzo lubię zajęcia z panem Jurkiem Woźniakiem.
Tomek, 17 lat: Świetlica jest fajna, jest gdzie posiedzieć,
jest przytulnie, kolorowo i wesoło.
Paweł, 11 lat: Jest gdzie odrobić lekcje, panie nam dużo
pomagają, dzięki nim dużo się nauczyłem. Ogólnie jest bardzo fajnie.
Michał, 8 lat: Fajnie jest. Da się bawić i robić różne ciekawe rzeczy, można robić zadania domowe. Były fajne wycieczki.
Dominika, 8 lat: Jest ładnie, przytulnie, mamy ciekawe
zajęcia i były fajne wycieczki do ZOO, na żaglówkach i do
schroniska dla zwierząt.
Oliwia, 6 lat: Miałam piękne urodziny, które spędziłam na
fajnej zabawie. Dziękuję i pozdrawiam.
Świetlice działaja również w Miedarach i Wieszowie.
Dzieci wspólnie wyjeżdżaja na wycieczki, biorą udział
w warsztatach, piknikach i zabawach. Ostatnio w Wieszowie odbył sie Bal Halloweenowy z udziałem wszystkich
dzieci ze świetlic.
Będziemy na bieżąco informować o funkcjonowaniu
placówek, o tym, co się w nich dzieje, jakie są plany na
przyszłość. Jednocześnie nadal zapraszamy do współpracy wolontariuszy, chętnych do pracy z dziećmi. Tym, którzy już się do nas zgłosili i aktywnie uczestniczą w życiu
świetlic, serdecznie dziękujemy. Wasza pomoc jest bardzo
ważna i pozwala realizować większe plany, nie mówiąc już
o radości, jaką dajecie dzieciom swoją obecnością.
Podsumowaniem niech będzie sentencja:
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone,
uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa,
uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty
uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji,
atmosferze przyjaźni,
uczy się tego jak znaleźć miłość w świecie.
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Wycieczka do chorzowskiego ZOO

Żeglowanie na Dzierżnie

Piknik Rodzinny w Ptakowicach

Wyjazd do gliwickiej palmiarni

Bal Halloween w Wieszowie

MOJE DZIECI

indywidualnie mogło zamówić sobie ulubioną potrawę i napój. Niespodzianką dzieci były zachwycone,
stwierdzając iż była spełnieniem ich marzeń.
Czy może być większa nagrodą dla opiekunów tak
wspaniałej gromadki, jak uśmiech na buziach dzieci
i wiara w to, że warto marzyć, bo marzenia jednak się
spełniają, choćby te najmniejsze…
Reasumując powyższe dziwić mogą dochodzące do
nas głosy krytyczne - zarówno te, dotyczące faktu czy
aby na pewno te, a nie inne dzieci powinny uczęszczać do świetlic, jak również głosy, czy dzieci zjadły
ciasteczko, lizaka czy kiełbasę. Uważam, że wystarczy
jedno spotkanie z tym dziećmi, by wiedzieć, że jedno
od drugiego uczy się bardzo wiele, dzieci zacieśniają
ze sobą więzi koleżeńskie, uczą się, iż wszystkim należy się dzielić i sobie pomagać. Są one również bardzo
szczęśliwe, że zjadły cokolwiek i mogły się pomiędzy
sobą tym podzielić.

Cóż może być przyjemniejszego od pracy z dziećmi? Osobiście mogłabym wyliczyć bardzo niewiele.
Właśnie dlatego zdecydowałam się na pracę jako wolontariusz w świetlicy w Wieszowie. Poznałam tam
przesympatyczną grupę dzieciaków – młodzieży, którzy przychodzą po południu, by przyjemnie spędzić
czas - zarówno na zabawach jak i nauce przeróżnych,
interesujących rzeczy. W trakcie naszych popołudniowych spotkań uczymy się przygotowywać posiłki,
w tym m. in. różnorodne kanapki, pizzę, placki ziemniaczane czy frytki. Dzieci z entuzjazmem przygotowują wszystkie te kulinarne przysmaki. Szczególną
satysfakcję przynosi im efekt końcowy, który można
wspólnie wypróbować i przy okazji zaspokoić głód.
W świetlicy dzieci wykonywały również stroiki
żniwne, które były ozdobą stołów podczas „Gminnej
Wystawy Koron Żniwnych 2012”. Oprócz tego robiły
różnorodne i bardzo ciekawe prace z masy solnej oraz
z gliny - owoce, aniołki, maski, świeczniki i zwierzątka.
Dzieci brały też udział w zorganizowanym dla nich
na zakończenie wakacji ognisku, podczas którego
wspólnie piekliśmy pyszne kiełbaski.

Krytykujących zapraszam serdecznie do pracy
w charakterze wolontariusza, co z pewnością zmieni ich stosunek i nastawienie do opisanej działalności świetlic.  
Julianna Jachnicka - wolontariuszka

Ponadto dzieci brały udział w pikniku przygotowywanym w Ptakowicach dla dzieci ze świetlic, gdzie
zabawom nie było końca.
Ostatnio grupa dzieci wraz z dwoma wolontariuszkami wybrała się busem na wycieczkę do palmiarni
w Gliwicach. Egzotyczne rośliny i zwierzęta bardzo
się nam podobały, a dzieciaki chętnie w tej scenerii
pozowały do zdjęć. Po zwiedzeniu palmiarni bawiliśmy się w parku i graliśmy w berka. Podobała nam się
również fontanna przed Urzędem Miasta w Gliwicach.
Wzorowe zachowanie dzieci zostało nagrodzone wizytą w restauracji McDonald’s, gdzie każde dziecko
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LKS Naprzód Wieszowa ma
100 lat
ciąg dalszy ze str. 1

Uroczystości rozpoczęły się w piątek, 7 września br.,
na boisku w Wieszowie. Po ceremonii otwarcia odbyło
się wręczenie odznaczeń oraz poczęstunek zaproszonych gości. Wśród nich pojawili się przedstawiciele
dwóch innych klubów, obchodzących 100-lecie istnienia - Silesia Miechowice i Tempo Stolarzowice. Prezesi obu drużyn: Piotr Zorzycki i Paweł Grabowski oraz
Julian Rakoczy - reprezentujący Zarząd Podokręgu Bytom, wręczyli prezesowi LKS Naprzód Wieszowa - Andrzejowi Lisowi, puchar jubileuszowy. Osoby związane
z drużyną otrzymały pamiątkowe dyplomy, a goście oficjalni m.in.: wójt Wiesław Olszewski, sołtys Ireneusz
Robakowski, radny Tomasz Siegel i członek Zarządu
Powiatu Tarnogórskiego Marian Szukalski, składali życzenia i gratulacje.
Podczas uroczystości jubileuszowych Złote Honorowe Odznaki Podokręgu Bytom otrzymali: Krystian
Mandrysz, Gotfryd Pohla, Wojciech Oleśko, Łukasz
Warzecha, Arkadiusz Kozioł oraz Henryk Lis (który

otrzymał również odznakę Śląskiego Wojewódzkiego
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe). Złote odznaki
dostali: Andrzej Pander, Konrad Wilczok, Krzysztof
Mucha, Lucjan Mann, Krzysztof Mann, Konrad Kocybik i Andrzej Bulla. Srebrne – Robert Dolatowski,
Krystian Maleska, Janusz Piguła, Romuald Rakoszek
i Lucjan Rakoszek. Brązowe – Arkadiusz Kozioł, Marcin Kuczka, Arkadiusz Sowa, Łukasz Warzecha i Wojciech Oleśko.
W drugi dzień, w ramach jubileuszu, zostały rozegrane dwa mecze. W pierwszym zagrali nasi Oldboje z Polski i Niemiec (w składzie – Polska: Andrzej Bulla (kapitan), Krystian Mandrysz, Maksymilian Piernikarczyk,
Ryszard Mann, Konrad Lis, Krzysztof Bem, Karol Broja, Andrzej Pospiech, Andrzej Lis, Józef Bochoń, Grzegorz Janoszka (bramkarz), Lucjan Rakoszek, Romuald
Rakoszek, Janusz Piguła, Nikodem Budnik, Andrzej
Pander, Joachim Gasiak, Sebastian Kowolik, Andrzej
Bagsik, Józef Kalus, Mariusz Lyszczyna, Romuald
Gritta, Sebastian Chajewski, Damian Grzyb, Adrian
Watolla, Lucjan Mann, Niemcy: Jan Piernikarczyk,
Gerard Sylla, Krystian Mann, Konrad Jarek, Krystian
Szmit, Ryszard Mąka, Norbert Orlik, Teodor Badura,
Harald Koch, Sylwester Kawczyk, Andrzej Potempa,

Krzysztof Burczyk, Zygmunt Dziurzyk, Aleksander
Dziurzyk, Artur Brzoska, Krzysztof Mucha (bramkarz).
TRENERZY: Manfred Szmit, Henryk Dziembała. Gość
honorowy, gracz, prezes i działacz: Konrad Kocybik.
Mecz zakończył się wynikiem 2:3 (1:2).
W drugim spotkaniu, w ramach 5 kolejki B-klasy, wystąpili Seniorzy (w składzie: Wojciech Oleśko, Dawid
Hanusek, Łukasz Warzecha, Dawid Prochota, Paweł
Bulla, Adam Szołtysik, Grzegorz Sojczyński, Tomasz
Kinor, Arkadiusz Kozioł, Daniel Rakoszek, Seweryn
Stojak, Krzysztof Baron, Michał Rajca, Amadeus Jagieła-Zając, Krzysztof Szulc, Mateusz Bagsik, Marcin
Kuczka, Grzegorz Prochota), którzy zagrali z drużyną
Iskry Lasowice. Wynik meczu – 1:6 (bramkę honorową
strzelił A. Kozioł).
Ostatni dzień obchodów 100-lecia przyniósł nam dwa
zwycięskie mecze. Najpierw nasi Juniorzy (II liga juniorów) ograli swoich rówieśników - Tempo Stolarzowice
5:4. W drugim spotkaniu zagrali nasi Oldboje młodsi
z Oldbojami Polonii Bytom i wygrali 4:2.
Zarząd klubu LKS Naprzód Wieszowa składa
serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które
uczestniczyły w uroczystych obchodach 100-lecia.
LKS Naprzód Wieszowa

Jesteśmy już po 10 konkurencjach Wieloboju Sołectw, pozostały do rozegrania ostatnie zawody - sztafety. W tabeli prowadzi Wieszowa, wyprzedzając
o 6 punktów Laryszów, więc zwycięzca zostanie wyłoniony w ostatniej konkurencji.
Kolejny numer „Wieści” planujemy w całości poświęcić właśnie wielobojowi. Przypomnimy wszystkie rozgrywki tego roku, składy drużyn, zdjęcia
z poszczególnych konkurencji oraz podsumujemy cały cykl. Gazetka ukaże się na początku grudnia, zaraz po rozegraniu ostatniej konkurencji (sobota,
1 grudnia, ZS Wieszowa).
Punktacja Wieloboju Sołectw po 10 konkurencjach:
Sołectwo

Skat

Piłka
halowa

Szachy

Koszykówka

Biegi
przełajowe

Wędkarstwo

Siatkówka
kobiet

Trójbój
lekkoatletyczny

Siatkówka
mężczyzn

Tenis
stołowy

Suma

1

Wieszowa

27

29

21

27

21

35

19

27

27

23

256

2

Laryszów

29

37

23

23

29

33

13

23

23

17

250

3

Zbrosławice

21

27

25

25

23

25

11

25

19

21

222

4

Ziemięcice

13

31

27

15

17

15

15

19

21

19

192

5

Przezchlebie

15

33

19

21

19

17

7

13

7

11

162

6

Jasiona
+ Księży Las

17

19

7

7

25

11

0

21

11

13

131

7

Szałsza

0

35

17

17

0

9

0

15

17

9

119

8

Boniowice +
Łubki

9

17

9

0

15

27

21

9

0

7

114

9

Karchowice

0

13

13

13

0

31

17

11

15

0

113

10 Świętoszowice

23

15

0

0

13

19

9

17

0

15

111

11 Miedary

31

8

0

19

0

29

0

0

9

0

96

12 Kopienica

19

25

0

0

11

13

0

0

13

0

81

13 Łubie

25

0

0

0

27

23

0

0

0

0

75

14 Czekanów

7

8

15

11

9

7

0

7

0

0

64

15 Kamieniec

0

23

0

0

0

0

0

0

25

0

48

16 Ptakowice

0

21

0

0

0

21

0

0

0

0

42

17 Wilkowice

0

11

11

9

0

0

0

0

0

0

31

Jaśkowice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zawada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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N OW E O B L I C Z E D R A M Y K A M I E N I E C

Kilka lat temu w Klubie Sportowym Drama Kamieniec rozpoczął się proces wielu znaczących
zmian. Ówczesny Zarząd klubu podjął decyzję
o modernizacji obiektów klubowych oraz boiska
sportowego, co udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu i wsparciu sporej rzeszy bezinteresownie działających osób.
Widoczny efekt prac nastąpił w lipcu tego roku.
Wtedy to doszło do hucznego, oficjalnego otwarcia starego-nowego obiektu, a piłkarze po długim
okresie tułaczki po obcych boiskach wreszcie mogli wrócić na swoje „podwórko”. „Przez ostatni
miesiąc przed otwarciem, każdego dnia do klubu
przychodziło po kilka, a czasem nawet kilkanaście osób. Wszyscy poświęcali swój prywatny czas
i częstokroć pracowali w klubie od rana do nocy,
po to, by zdążyć ze wszelkimi remontami. Dla własnej przyjemności!” – zdradziła nam prezes wybranego w grudniu ubiegłego roku nowego Zarządu klubu, pani Małgorzata Sędzimir-Pszowska.
Wcześniej, bo w czerwcu, udało się pozyskać
prężnego sponsora, którym zostało Centrum Rehabilitacji Salveo mające swoją siedzibę w bytomskiej dzielnicy Górniki. Właściciel Salveo, pan
Michał Skupiński, od początku mocno zaangażował się w życie klubu, czego dowodem była zmiana nazwy z KS Drama Kamieniec na KS Salveo
Drama Kamieniec, a współpraca szybko zaczęła
przynosić wymierne korzyści obu stronom.
Do pozytywnych przemian dostosowali się
również sami zawodnicy, którzy pod wodzą
zdolnego trenera młodego pokolenia – Łukasza
Bagsika - po 10 kolejkach obecnego sezonu rozgrywkowego doprowadzili drużynę do drugiego

miejsca w tabeli. Osiągnięty w ubiegłym sezonie
wynik sportowy – ostatnie miejsce w klasie „B”
i 9 punktów w 22 meczach – nie mógł napawać
optymizmem. Jednak świetna gra, doskonała atmosfera w drużynie, szeroka i wyrównana kadra
oraz zaangażowanie dużej grupy ludzi sprawiły, iż
dzięki 23 punktom zdobytym w tym sezonie KS
Salveo Drama Kamieniec stał się poważnym kandydatem w walce o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. O tajemnicę nowego oblicza zespołu
zapytaliśmy kapitana drużyny, Wojciecha Kretka:
„Pierwszy raz mam przyjemność grać w klubie,
w którym nawet ludzie pozornie z nim nie związani
przychodzą i pomagają na miarę swoich możliwości. Tu każdy chce dołożyć swoją cegiełkę w sukces, każdy poświęca swój czas i pieniądze po to, by
Drama się rozwijała. Przykład? Czy ktoś widział
w klasie B, żeby linie na boisku były malowane
nie wapnem, a farbą? Nawet jeśli tak, to na pewno
nie robiło tego 10 osób. A w Kamieńcu tak właśnie
jest – byli zawodnicy, kibice, członkowie Zarządu
– każdy bierze pędzel i zasuwa po boisku. Szok!
Takich przykładów jest mnóstwo. My, zawodnicy,
czujemy tę pozytywną aurę wokół klubu i wspinamy się na szczyty naszych skromnych możliwości,
by sprawić grą i wynikami radość i samym sobie,
i wszystkim tym ludziom”.
To jednak nie koniec pozytywów. W Kamieńcu otwarto drzwi przed młodzieżą i dziećmi - od
września w trzech grupach wiekowych prowadzone są treningi pod okiem trenerów Łukasza
Bagsika i Piotra Kępki. W krótkim odstępie czasu
w poczet klubu udało się przyjąć około 60 młodych chłopców, co jest niewątpliwie ewenemen-

SUKCESY W SKACIE

Miło nam poinformować, że:
- IV turniej skata VI edycji o „ZŁOTĄ KARBIDKĘ 2012”, wygrał Zygmunt Kaszuba ze Zbrosławic. Turniej rozegrano 22 września br. w pubie „Bastion” i wzięło w nim udział 33 zawodników. Pan
Zygmunt zdobył ogółem 2814 pkt i wyprzedził drugiego zawodnika ze Zbrosławic – Jacka Drzyzgę
(2737 pkt). Zwycięzcom nagrody wręczył Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stare Tarnowice Tadeusz Stasiak. Pozostali zawodnicy z Gminy Zbrosławice zajęli następujące miejsca: M. Bochon - 15,
L. Szyszka - 20, A. Szyguła - 28 i N. Pitz - 30
(zdj. - od lewej: T. Stasiak, J. Drzyzga,
Z. Kaszuba, J. Malik);
- do III Skatowych Indywidualnych Mistrzostw
Powiatu Tarnogórskiego, które odbyły się
10 listopada zakwalifikowało się 5 zawodników
z naszej gminy (Zygmunt Kaszuba, Mateusz Bochon, Jacek Drzyzga, Alojzy Szyguła
i Leon Szyszka);
- w XVIII Mistrzostwach Świata w Skata, które
odbyły się w dniach 27.09 – 07.10 w Karpaczu
grał Zygmunt Kaszuba, który w debiucie w tak
dużej imprezie zajął 503 miejsce na 748 zawodników.
Gratulujemy sukcesów!
Klemens Dziedzic
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tem nie tylko na skalę gminy. „To niesamowite, ile
radości może sprawić widok dzieciaków biegających za piłką” – powiedział nam członek Zarządu,
Adam Trzęsiok, jeden z pomysłodawców pracy
z młodzieżą – „Przychodzimy z Darkiem Kowolikiem (v-ce prezesem klubu – przyp. red.) na treningi tych chłopaków tylko po to, by popatrzeć. Na
każdych zajęciach zauważamy postępy. Wtedy czujemy sens tego, co dzieje się w Dramie. Wtedy też
rodzi się przekonanie, że sekcję młodzieżową trzeba ciągle rozwijać. W najbliższym czasie chłopcy wezmą udział w dwóch turniejach, a ponadto
planujemy zgłosić ich do rozgrywek juniorskich
i trampkarskich”.
Podsumowując, ostatnie cztery miesiące pokazały, że w naszej gminie powstała zupełnie nowa
jakość sportowa. Z szarego, małego, zwyczajnego klubiku sołectwa Kamieniec w krótkim okresie
udało się stworzyć podstawy ku temu, by w niedalekiej przyszłości Klub Sportowy Salveo Drama
Kamieniec stał się ważnym ogniwem w rozwoju
życia sportowego naszej gminy. Rozbudowa szatni klubowych, oświetlenie boiska, renowacja murawy na boisku treningowym, awans sportowy,
rozwój grup młodzieżowych – to kolejne, ambitne
plany działaczy. Trzeba mieć nadzieję, że zaangażowanie wszystkich ludzi związanych z klubem
przyniesie wymierne efekty, a jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy, w Kamieńcu obrano
dobrą drogę ku temu, by tak się właśnie stało.
„Najważniejsza jest atmosfera – wyniki przyjdą
same” – powiedział kiedyś do swoich podopiecznych trener Bagsik. W tym niewielkim sołectwie
udowodniono, że teza ta odnosi się nie tylko do
wyników sportowych.
I na tym mieliśmy artykuł zakończyć, ale przed
oddaniem do druku zadzwoniła do nas jeszcze
raz Pani Prezes… „Dopiszcie, proszę, że liczymy
na kibiców! Że chcemy dawać radość ludziom
z Kamieńca, więc zapraszamy ich na wszystkie
mecze!”. A zatem dopisujemy: mieszkańcy Kamieńca (i nie tylko) - od rundy wiosennej wszyscy
na Dramę. Kibicujcie i wspierajcie. A kto ma możliwość – niech współpracuje i pomaga, bo fajna
inicjatywa warta jest każdego, nawet najmniejszego wsparcia. Powodzenia, Dramo!
Adalbert Moleek

Dużo szczęścia i radości,
która niechaj zawsze gości
w dobrym sercu, jasnej duszy
i niech wszystkie żale głuszy.
Serdeczne życzenia z okazji 80 urodzin
pani Krystynie Marchewka składają
koleżanki z koła emerytów i rencistów
z Wieszowy
60 urodziny obchodzi
pan Marcin Progsza.
Życzenia wszelkiej pomyślności,
miłości najbliższych
oraz wielu lat życia
składają sołtys, Rada Sołecka
i mieszkańcy Ziemięcic
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Z Ż YCIA PL ACÓWEK
OŚWIATOWYCH
Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kamieńcu przygotowali uroczyste akademie z okazji Dnia Nauczyciela oraz Dnia Patrona
szkoły. Uczniowie klasy czwartej, pod opieką wychowawczyni Barbary Wichy-Kudlek, 12 października uroczystą akademią podziękowali nauczycielom za trud ich
pracy oraz przypomnieli postać patrona szkoły.
* * *
12 listopada odbyła się akademia z okazji Dnia Niepodległości przygotowana przez uczniów klasy piątej pod
opieką pani Magdaleny Bojdoł-Dolińskiej. O piękną
muzyczną oprawę wszystkich uroczystości dba p. Rita
Bulinska, opiekun chóru szkolnego. Przypominamy
adres szkolnej strony internetowej: www.spkamieniec.
edupage.org i zachęcamy do odwiedzin.
W zbrosławickim Zespole Szkół uroczystą akademię
z okazji Dnia Edukacji przygotowali uczniowie klasy 5
pod okiem polonistki Beaty Ibrom.

***
Uczniowie klas 1-3 zbrosławickiej podstawówki poznawali nowe formy teatralne. Po obejrzeniu przedstawienia „Kot w butach” w wydaniu kukiełkowym mogli
bliżej zaznajomić się z aktorami i ich lalkami.
***
Samorząd szkolny zbrosławickiego ZS przygotował obchody Halloween. 15 października ruszył kiermasz. Na
stoiskach można było spróbować ciast i ciasteczek, kupić dynie, świeczki, biżuterię i inne tego typu akcesoria,
które przydały się podczas halloweenowej dyskoteki
26 października.

12 października w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Czekanowie odbyła się uroczysta
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dla
zgromadzonych nauczycieli i przybyłych gości, przy
pięknie udekorowanej scenie i widocznym haśle
„Nauczyciel drogą do wiedzy”, uczniowie kółka
teatralnego przedstawili humorystyczne scenki z życia
szkoły oraz wystawili baśń H. Ch. Andersena „Tata
ma zawsze rację”, a zespół muzyczny „Dzwoneczki”
zaśpiewał piosenki dla nauczycieli. W dalszej części
uroczystości odbyło się ślubowanie nauczycieli
mianowanych naszej gminy oraz wręczenie aktów
nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Wójt
Gminy wręczył nagrody dyrektorom gminnych szkół
i przedszkoli. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
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Po wielu miłych słowach i życzeniach skierowanych
do nauczycieli, zebrani goście udali się na zwiedzanie
nowowyremontowanego budynku naszej szkoły,
a potem na herbatę i ciastko.
***
23 października w naszej szkole odbył się Dzień
Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”.
Uczniowie klasy VI zaprezentowali spektakl słowno –
muzyczny, poświęcony Papieżowi oraz rozstrzygnięto
konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną
o Papieżu. Wyróżnienie otrzymały uczennice klasy VI Monika Krawczyk i Martyna Makowska.
Renata Łozińska, Krystyna Dulska
W związku z obowiązkiem realizacji przez uczniów
gimnazjów projektu edukacyjnego, klasa IIa Gimnazjum w Kamieńcu wciela w życie projekt pod nazwą
„Śląsk od podszewki”, mający na celu poznanie na
nowo swojego regionu i zagłębienie się w tradycji, gwarze, kulturze oraz kulinarnych specjałach.
Na zaproszenie zespołu „Wesołe Kumoszki” przedstawiciele klasy IIa z wychowawczynią wybrali się na
X Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych (czyt. na
str.1-2 /red/).
Po dotarciu na miejsce uwagę uczestników widowni
przykuły suto zastawione stoły, uginające się pod ciężarem przepysznie wyglądających potraw. Wszystko wyglądało i jak się później okazało, smakowało wyśmienicie, zwłaszcza nagrodzone przez jury potrawy. Po części
oficjalnej, wyborze jury oraz ocenie wszystkich stołów,
nastąpiło to, na co wszyscy czekali, czyli degustacja
ówże wspaniałych potraw. Było wszystko, czego dusza
zapragnie - dania wigilijne, weselne, wielkanocne, urodzinowe oraz takie na co dzień - a wszystko przygotowane według dawno już zapomnianych przepisów.
Uczniowie byli pod wielkim wrażeniem włożonej
w ten konkurs pracy wszystkich pań. Poznali nieznane
im dotąd specjały kuchni śląskiej wraz z ich regionalnymi nazwami oraz posłuchali rozmów w gwarze śląskiej.
Będzie to dla nich inspiracją do dalszej pracy nad projektem oraz cenną lekcją kultury.
Uczniowie klasy IIa Gimnazjum w Kamieńcu
z wychowawczynią

Jesienne przedpołudnie 19 października 2012 roku
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu upłynęło w szczególny sposób.
W Dniu Patrona Społeczność uczniowska LO, Gimnazjum i SP w Kamieńcu oraz zaproszeni goście w skupieniu zgromadzili się w szkolnym holu, by przeżywać
to wyjątkowe wydarzenie, połączone z obchodami Dnia
Edukacji Narodowej.
Zaprezentowany przez młodzież i nauczycieli program
artystyczny zaciekawił, wzruszył i skłonił odbiorców
do refleksji. W tym roku szczególny akcent został położony na propagowane w papieskich homiliach wartości
– miłość i tolerancję, jakże niezbędne w życiu każdego człowieka. Serce z kamienia musi przeobrazić się
w serce z ciała! – apelował bł. Jan Paweł II do wszystkich i każdego z osobna. Przywołane we fragmentach
filmów dokumentalnych i w słowach recytatorów wspomnienia o Karolu Wojtyle podkreślały powagę jego misji, a jednocześnie prezentowały pogodną, uśmiechnięta
twarz Papieża – Polaka. Słowo mówione zostało po królewsku przyozdobione utworami muzycznymi w wykonaniu szkolnego chóru oraz solistów, a wśród nich:
Łukasza Fury, Dominiki Gałąski, Roksany Skowronek,

Aleksandry Budzik. Solistom akompaniowali młodzi
wirtuozi instrumentów muzycznych – Iwona Kostka,
Marta Nierobiś, Paweł Dryk i Aleksander Olesiński.

W tym momencie nie sposób pominąć najmłodszych
solistów chóru Kamyczki Dramy – Estery Mainki
i Witolda Rudzińskiego, którzy dzielnie poradzili sobie
z tremą podczas wykonywania kolejnych zwrotek pieśni „Barka”. Zwieńczenie akademii stanowiło uroczyste odczytanie dekalogu gimnazjalisty oraz złożenie
ślubowania przez uczniów klas pierwszych liceum.
Barbara Dusińska – Rubin
W przedszkolu w Przezchlebiu odbyło się niezwykłe przedstawienie. Jego treścią była muzyczna bajka
o słoniu, któremu dokuczały zwierzęta, bo był inny
niż wszyscy – miał czarną łatę na grzbiecie. Ale to nie
treść bajki była niezwykła – aktorami w tym spektaklu
byli nauczyciele, pracujący w przedszkolu i rodzice.
Przesłanie bajki dotarło do każdego – małego i dużego
serduszka – każdy z nas jest inny, ale każdy zasługuje na szacunek i prawo do szczęścia. Dzieci oglądały
przedstawienie jak zaczarowane – magia teatru spowodowała, że nie poznały swoich pań i mam, które, jak
przystało na prawdziwych aktorów (choć nie obyło się
bez tremy), pokazały swoje niesamowite umiejętności
sceniczne. Przedszkole w Przezchlebiu nie bez powodu
wybrało bajkę o tolerancji i akceptacji tego, co inne (autorstwa księdza Bogusława Zemana) - tu dzieci codziennie uczą się integracji ze swoimi niepełnosprawnymi
rówieśnikami. Takie doświadczenia z najmłodszych lat
z pewnością zaowocują w przyszłości! A w planach…
już niedługo wystawienie kolejnej części przygód łaciatego słonia, być
może tym razem
dla szerszej publiczności.
Agnieszka Skubała
– oligofrenopedagog, wychowawca grupy
specjalnej
W przedszkolu w Kamieńcu 23 października odbył się
po raz pierwszy Bal Jesienny, na którym przedszkolaki
świętowały urodziny Marchewki.
Dzieci wraz z rodzicami przygotowały piękne pomarańczowe stroje, a panie - szereg atrakcji: dzieci poznały historię uprawy marchewki i jej właściwości
zdrowotne oraz wzięły udział w zabawach tanecznych
z marchewką. Wybierano króla i królową marchewkowego balu. W trakcie uroczystości każdy przedszkolak
mógł spróbować przepysznych chrupiących marchewek. Dzieci uczestniczyły w robieniu soku ze świeżych
marchewek, którym zostały poczęstowane wszystkie
przedszkolaki. Na zakończenie zabawy dzieci w swoich grupach wykonały prace plastyczne przedstawiające
marchewki.
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