
W Y B O RY U Z U P E Ł N I A J Ą C E
DO RADY GMINY ZBROSŁAWICE

W poprzednim numerze pisaliśmy o koniecz-
ności przeprowadzenia wyborów uzupełniających 
w okręgu nr 2 (Wieszowa), w związku ze zło-
żeniem mandatu przez radnego Andrzeja Dram-
skiego. 13 kwietnia mandat złożył również rad-
ny okręgu nr 1 Ptakowice, Zbrosławice – Janusz 
Strzelczyk. 28 kwietnia Rada Gminy miała zde-
cydować o wygaśnięciu mandatów radnych. Ko-
misja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju wystąpiła  
z wnioskiem o wycofanie projektów uchwał. Gdy-
by zostały podjęte na tej sesji, wybory uzupełniają-
ce musiałyby odbyć się do 28 lipca. Wypadłoby to  
w szczycie urlopowym i mogłoby w znacznym stop-
niu obniżyć frekwencję. Przeciwko wycofaniu pro-
jektów uchwał o wygaśnięciu mandatów głosował 
jeden radny, trzy inne osoby wstrzymały się od gło-
su, więc większością głosów wniosek przyjęto.

Przypominamy, że wybory uzupełniające przepro-
wadza się w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia 
przez radę wygaśnięcia mandatu. Zatem jeśli pierw-
sze zrzeczenie mandatu miało miejsce 25 marca br., 
uchwała wygaszająca mandat musi zostać podjęta 
do 25 czerwca br., a wybory uzupełniające w okręgu 
wyborczym nr 2 (Wieszowa) muszą się odbyć w ter-
minie do 25 września br. 

Podjęto również decyzję, że wygaszenie man-
datu radnego Janusza Strzelczyka nastąpi wraz  
z wygaszeniem mandatu radnego Andrzeja 
Dramskiego, co umożliwi przeprowadzenie wy-
borów uzupełniających w tych dwóch okręgach 
w jednym terminie, tj. do 25 września br. 

KALENDARZ IMPREZ
4-5 czerwca - Festiwal Zespołów  
Folklorystycznych w Miedarach
3-5 czerwca - Myśląc o koniu -  
„Stajnia na górce” Zbrosławice

(patrz www.myslacokoniu.pl)

11 czerwca - Industriada 2011 -  
Zabytkowa Stacja Wodociągowa  

„Zawada” w Karchowicach
11 czerwca - Festiwal Piosenki  
Przedszkolnej w Księżym Lesie 

szczegółowe programy imprez na str. 7

33 FESTA DELLA BARBERA - DI CORTILE IN CORTILE
Kolejne spotkanie o charakterze międzynarodowym odbyło się na przełomie kwietnia i maja. 

Przedstawiciele naszej gminy wraz z uczniami szkół podstawowych gościli w pięknie położonej 
włoskiej miejscowości Castagnole delle Lanze.                 czyt. str. 4

W numerze m. in.:
Misterium w Miedarach - czyt. str. 5
Finał siatkarskiej Licealiady - str. 6
Zjazd Gminny Związku OSP RP - str. 3

Siłacze w akcji
6 kwietnia odbył się VIII Regio-

nalny Mityng w Trójboju Siłowym 
Olimpiad Specjalnych zorganizo-
wany przez Sekcję Terenową „Soko-
ły” Miedary.

Areną zmagań dla 24 zawodników  
z niepełnosprawnością intelektualną 
była sala ZSP w Miedarach, a zawod-
nicy reprezentowali 7 sekcji tereno-
wych z województwa śląskiego. 

Relacja z zawodów na str. 6

INFORMATOR WYDAWANY PRZEZ WÓJTA 
I RADĘ GMINY ZBROSŁAWICE

Nr 4 (111) 2011

POŁ ĄCZENI  MUZ YK Ą
Od 8 do 11 kwietnia mieszkańcy Gminy Zbrosławice oraz członkowie Zespołu Pieśni  

i Tańca „Miedarzanie” wzięli udział w spotkaniu miast partnerskich w Brackenheim. Na relację  
z tego wydarzenia zapraszamy na stronę 4.
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Z prac rady i wójta
28 kwietnia 2011 r. odbyła się VI Sesja 
Rady Gminy Zbrosławice. Wzięło w niej 

udział 14 radnych i 21 zaproszonych gości. Obrady 
trwały w godz. 16:00-19:15.
Podjęto 11 uchwał, m.in. w sprawach: ustalenia 
opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, 
prowadzonych przez Gminę Zbrosławice (uchwałą 
określa się wymiar podstawy programowej w ilo-
ści 5 godzin dziennie (minimalny wymiar określo-
ny w ustawie) oraz wysokość opłat za świadczenia  
w przedszkolach powyżej podstawy programowej, 
w wysokości jednego złotego za każdą godzinę po-
bytu dziecka w przedszkolu); zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 
2011-2021; zmian w budżecie Gminy Zbrosławice 
na rok 2011 (6 uchwał, którymi dokonuje się m.in. 
zwiększenia planu dochodów z uwagi na przyzna-
nie Gminie Zbrosławice odszkodowania za zajęcie 
nieruchomości stanowiącej własność gminy pod 
budowę autostrady; zwiększenia planu dochodów 
w związku z uzyskaniem dotacji na realizację Pro-
gramu „Radosna Szkoła” na dofinansowanie zakupu 
pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole 
Podstawowej w Kamieńcu; zabezpieczenia środków 
niezbędnych na przygotowanie wniosków o dofi-
nansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego zadań, które są już wprowadzone do 
budżetu tj. termomodernizacja budynków w Zespole 
Szkół w Wieszowie i Zbrosławicach oraz planowa-
nego zadania w zakresie instalacji kolektorów dla 
mieszkańców gminy Zbrosławice); zmiany uchwały 
Nr XLVIII/529/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 
27 października 2010 r. w sprawie inkasa podatku 
od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej 
oraz określenia inkasentów i wynagradzania za in-
kaso w 2011 roku, zmienionej uchwałą Nr II/12/10 
Rady Gminy Zbrosławice z dnia 3 grudnia 2010 r. 
(uchwałą dokonuje się zmiany osoby inkasenta po-
datków na terenie sołectw Czekanów i Wieszowa 
i powołuje na inkasentów nowo wybranych sołty-
sów tych sołectw); zbycia udziału współwłasności 
zabudowanej nieruchomości położonej w Zabrzu 
(uchwałą dokonuje się zbycia udziałów w wyso-
kości 27/1000 udziałów własności, które zostały 
wycenione na kwotę 8.788,00 zł. W chwili obecnej 
Gmina Zbrosławice nie korzysta w żaden sposób 
ze swoich praw, a jedynie ponosi koszty remontów  
i napraw).
Ponadto Wójt poinformował, iż:
- współuczestniczył w zgromadzeniu PKM Gliwice, na 
którym ponownie zgłosił chęć zbycia udziałów, które 
wstępnie były oszacowane na około 200 tys. zł.;
- w siedzibie Rady Gminy odbyło się spotkanie 
przewodniczącego rady i przewodniczących komisji 
ze spółką TDJ;
- w starostwie odbyło się spotkanie na temat zago-
spodarowania zwierząt dzikich żywych, czy ran-
nych. Po opracowaniu procedury postępowania 
będzie ona podana do wiadomości publicznej, aby 
mieszkańcy wiedzieli co robić w takim przypadku;
- odbyło się spotkanie z GDDKiA w Katowicach  
w sprawie budowy kanalizacji w Wieszowie,  
w związku z planowanym na ten rok przez GDD-
KiA remontem ulicy Bytomskiej. W powodu braku 
środków remont drogi został przesunięty na termin 

późniejszy, przez co będzie więcej czasu na budowę 
kanalizacji w ulicy Bytomskiej; 
- uczestniczył w spotkaniu w starostwie na temat bu-
dowy wspólnego schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt;
- odbywa rozmowy nt. przejęcia terenów ANR (mię-
dzy innymi terenu boiska w Wilkowicach i terenu  
w Szałszy); 
- przeprowadził rozmowy z kierownikiem Posterun-
ku Policji i komendantem Straży Gminnej w sprawie 
wspólnych ponadwymiarowych służb; 
- wraz z dyrektorem ZGKiM i jego zastępcą udali się 
do Zakładu Usług Komunalnych w Tworogu, celem 
zapoznania się z funkcjonowaniem tego zakładu, 
który 11 lat temu został przekształcony z zakładu 
budżetowego w ZUK. ZGKiM w Zbrosławicach 
także jest zakładem budżetowym i jest zamiar prze-
kształcenia go w gminną spółkę. Podobne działania 
były prowadzone już kilkanaście lat temu, jednakże 
wtedy nie dokonano przekształcenia zakładu;
- wraz z Radą Sołecką w Szałszy odbył spotkanie  
w sprawie inwestycji przy ul. Krótkiej;
- odbyło się Zgromadzenie MZKP w związku ze 
wzrostem cen paliw. Zgromadzenie podjęło uchwałę 
o podwyższeniu o 10 gr kosztu wozokilometra, jed-
nakże nie spowoduje to zwiększenia nakładów Gmi-
ny Zbrosławice na komunikację, gdyż w budżecie 
jest zaplanowana większa kwota, aniżeli naliczona; 
- odbył spotkanie w sprawie zlecenia sporządze-
nia wniosków w ramach działania 5.3 dot. monta-
żu solarów oraz termomodernizacji Zespołu Szkół  
w Zbrosławicach i Wieszowie. Projekty na termo-
dernizację są już opracowane, koszt ich wykonania 
to kwota 14.400,00 zł. Ciekawostką jest to, że po-
przednie dwa projekty kosztowały łącznie 54.000,00 
zł., a robiła to ta sama firma;
- spotkał się z firmą EUROVIA, która zajmuje się 
budową kanalizacji w Wieszowie, w związku z pro-
blemami z projektem budowy;
- spotkał się z przedsiębiorstwem VEOLIA, które to 
przedsiębiorstwo proponuje ewentualne wydzierża-
wienie infrastruktury wodociągowej;
- w Katowicach odbyło się spotkanie Fundacji Po-
mocy Niewidomym, na którym został założony ko-
mitet honorowy, który ma pomóc w pozyskiwaniu 
środków na budowę ośrodka dla niewidomych. Te-
ren,  na którym ma powstać ośrodek, znajduje się na 
terenie Ziemięcic;
- został złożony wniosek na tzw. projekt systemowy, 
w którym uczestniczą wszystkie szkoły podstawowe;
- spotkał się z rodzicami Gminnego Przedszkola  
w Wieszowie, w związku ze sprawą byłego dyrekto-
ra tej placówki;
- przeprowadzona została ankieta wśród rodziców 
dzieci przedszkolnych nt. działalności przedszkoli  
w okresie wakacji. Rodzice 11 przedszkolaków zgło-
sili potrzebę otwarcia przedszkola w sierpniu (przy-
pominamy, że w lipcu dyżury pełnią przedszkola  
w Miedarach i Przezchlebiu - red.), w związku  
z czym prowadzone są rozmowy z dyrekcją przed-
szkola w Pyskowicach aby dzieci te mogły uczęsz-
czać do ich placówki;
- wystąpił do Wojewody Śląskiego z wnioskiem  
o pomoc finansową w sytuacji kryzysowej, w związ-
ku ze skażeniem wody i budowy stacji uzdatniania. 

Jak już wspomniał 
na jednej z sesji, do 
prokuratury zgłosił 
wniosek o wykrycie 
sprawcy zatrucia wody  
i myśli, że sprawa ta 

nie zostanie umorzona, tak jak to było w przypadku 
postępowania związanego z wnioskiem w sprawie 
budowy stawów w Ptakowicach. Prokuratura odpo-
wiedziała, iż jeżeli zostanie wykazane, że w trakcie 
budowy wystąpiły znaczne ubytki w faunie i florze, 
to wtedy prokuratura ponownie sprawą się zajmie, 
jednakże udowodnienie tego będzie bardzo trudne, 
gdyż jest to teren prywatny, na który nie ma prawa 
wejścia; 
- prowadzone są negocjacje z panem J. Cieślikiem  
w sprawie dróg przekazanych w 2006 r. gminie;
- przeprowadzone zostały negocjacje z firmą ze-
wnętrzną, której zostanie zlecone przeprowadzenie 
zadań audytowych 2011-2012;
- prowadzone są negocjacje z wykonawcą remontu 
wodociągu Przezchlebie-Ziemięcice, który chce od-
stąpić od umowy;
- odbyło się spotkanie emerytów z okazji Dnia In-
walidy;
- w Miedarach odbył się finał rozgrywek siatkarskich 
drużyn dziewcząt w ramach „Licealiady”. Drużyna 
z Kamieńca zajęła 4 miejsce;
- rozwiązano problem drogi dojazdowej do działek 
przy ul. Żniwnej w Zbrosławicach;
- powołał Komisję mieszkaniową o następującym 
składzie: Katarzyna Sosada, Monika Kamińska, Ur-
szula Furtak, Weronika Wojtyczka oraz Józef Burda;
- Komisja konkursowa w składzie: Julianna Jach-
nicka, Katarzyna Sosada, Katarzyna Zyga wyłoniła 
kandydata na kierownika Referatu Gospodarki Nie-
ruchomościami i  Ochrony Środowiska. Najwięcej 
punktów uzyskała pani Beata Dzielicka, która roz-
pocznie pracę od 1 czerwca;
- odbył spotkanie z kolejną firmą zainteresowaną 
eksploatacją hałdy;
- w związku z wystąpieniem pana Piotra Jankow-
skiego zwrócił się z prośbą, aby skargi na pracow-
ników były składane na piśmie, co doprowadzi do 
poprawnego funkcjonowania urzędu. 

Przewodniczący Rady Jan Fels zapytał, czy firma, 
która będzie prowadziła badania na hałdzie udostęp-
ni wójtowi lub radzie wyniki badań, na co wójt od-
powiedział twierdząco. Dodał, iż firma RECYCOAL 
stwierdziła, iż dla niej opłacalna byłby eksploatacja 
hałdy nawet przy 5% ilości węgla na hałdzie.

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Woźniak zwró-
ciła się o interwencję w Nadleśnictwie w sprawie 
dzikiego wysypiska zlokalizowanego w lesie przy 
ulicy Reptowskiej, naprzeciw „domów celnych”. 

Cały protokół z sesji dostępny jest w BIP  
Urzędu Gminy – www. bip.zbroslawice. pl w za-
kładce Rada Gminy.

WYBORY SOŁECKIE
12.04. - Księży Las (40 osób), sołtysem pozo-
stał Ginter Trautmann. 
Rada Sołecka: Andrzej Krok, Piotr Świętek, 
Łukasz Wuttke, Gerard Mnich, Eryk Bednorz, 
Arkadiusz Berda, Tomasz Drzewiecki
26.04. – Szałsza (63 osoby), sołtysem pozosta-
ła Teresa Brzęczek. 
Rada Sołecka: Małgorzata Maciaszczyk,  
Norbert Michalik, Jan Jadwiński, Mirosław 
Mikulski, Kornelia Pichura, Irena Piekarska, 
Katarzyna Zyga.
11.05 – Zawada (59 osób), sołtysem nadal jest 
Ryszard Błaziński. 
Rada Sołecka: Jan Fels, Paweł Żyłka, Lidia 
Blach, Gabriela Opielka, Stanisław Kowal.
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RADA SOŁECKA PRZEZCHLEBIA
W poprzednim numerze, zamiast członków Rady Sołeckiej Przezchle-

bia podaliśmy kandydatów na radnych tego sołectwa. Rada w Przezchle-
biu składa się z 5 członków, którymi są: Werner Hajda, Grzegorz Aplik, 
Weronika Sukienik, Tomasz Wysocki i Klaudiusz Aplik.

Za pomyłkę przepraszamy.             Redakcja

INFORMACJA
W związku z licznymi wnioskami o zmianę przeznaczenia gruntów  

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego oraz o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, któ-
re powodują niemożność przystąpienia do dalszej procedury uchwalania 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
informujemy, że z dniem 30 kwietnia br. został zakończony okres wno-
szenia wniosków. 

Wnioski złożone po tym terminie nie będą analizowane w obecnej pro-
cedurze uchwalania „studium”.

Ponadto informujemy, że wnioski złożone do 30 kwietnia 2011 r. będą 
honorowane i będą podlegały analizie przy ewentualnie wdrożonej pro-
cedurze przystąpienia do sporządzenia zmian planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

UTRZYMANIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH
Apeluję o utrzymanie drożności przydrożnych rowów wodnych znaj-

dujących się na terenie Państwa nieruchomości. Zgodnie z Ustawą - Pra-
wo wodne - właściciel gruntu nie może odprowadzać wód oraz ście-
ków na grunty sąsiednie, jak również zmieniać stanu wody opadowej 
na gruncie, a zwłaszcza kierunku jej odpływu ani kierunku odpływu 
ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich. 

Zatem nie wolno zasypywać rowów, cieków i odpływów, gdyż unie-
możliwia to swobodny spływ wód (szczególnie opadowych). Dotyczy to 
również rowów przydrożnych. 

Do obowiązków właściciela gruntu należy także usunięcie przeszkód 
oraz zmian w odpływie wody powstałych na gruncie, w tym w wyni-
ku działania osób trzecich, polegających między innymi na wykaszaniu 
skarp rowów, czyszczeniu ich dna (odmulanie) oraz na udrażnianiu prze-
pustów.                    WÓJT GMINY

Wiesław Olszewski

Uwaga! Dowód osobisty do wymiany
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Zbrosławice apeluje 

o sprawdzenie terminu ważności swojego dowodu osobistego! Data 
ważności umieszczona jest na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem).

O wydanie nowego dowodu osobistego należy zgłosić się do Urzędu 
Gminy zgodnie z miejscem pobytu stałego i złożyć wniosek. Szczegóło-
we informacje można uzyskać pod nr telefonu (32) 305 23 24.

Iwona Feber

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Urząd Stanu Cywilnego zamierza z początkiem 2012 r. zorganizo-
wać uroczystość dla par obchodzących w 2011 r. jubileusz 50, 55, 60, 
65 oraz 70-lecia pożycia małżeńskiego. 

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie do tutejszego Urzędu 
Stanu Cywilnego (osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem człon-
ka rodziny) małżonków, zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice, 
chętnych do wzięcia udziału w tej uroczystości.

Parom małżeńskim obchodzącym jubileusz Złotych Godów Wójt Gmi-
ny Zbrosławice, w imieniu Prezydenta RP, wręcza medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie.

Pary, które obchodziły swój jubileusz w latach ubiegłych, a nie został 
im jeszcze przyznany medal, również proszone są o kontakt.

Zgłoszenia prosimy dokonywać w terminie do 31 maja 2011 r.
USC w Zbrosławicach, ul. Wolności 109 a, tel. (32) 233 77 96

SPROSTOWANIE – ŁUBIE
W numerze 3 (110) 2011 zamieszczona została notatka dotycząca 
historii wsi Łubie, która zawiera merytoryczne nieścisłości. Dzięki 
uwadze naszego czytelnika i znawcy tematyki historycznej, jedno-
cześnie autora książki „Z dawnych dziejów Łubia i Kopienicy” pana 
Zygmunta Pierszalika zostały one wykryte, tym samym śpieszę z wy-
jaśnieniem:

Rok 1256 nie jest datą powstania wsi Łubie, do niedawna była to • 
data pierwszej wzmianki, jednak dokument wzmiankujący okazał 
się  falsyfikatem.
John Baildon nigdy nie był właścicielem Łubia. W 1852 r. Łubie • 
Górne, a w 1873 r. Łubie Dolne kupił Artur Baildon, syn John’a.
Kościół parafialny Kopienica – Łubie od 1624 r był pw. św. Piotra • 
i Pawła, w okresie pomiędzy 1679-1687 przywrócone zostało pier-
wotne wezwanie Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Kościół ten 
został odbudowany przez Mikołaja Otislawa po pożarze wywoła-
nym przez uderzenie pioruna w XVIII w.

Za niedotrzymanie rzetelności i dokonane nieścisłości przepraszam.
Patrycja Posmyk

ZJAZD GMINNY 
ZWIĄZKU OSP RP

Po zakończonym pięcioletnim okresie sprawowania obowiązków 
służbowych, 16 kwietnia w świetlicy OSP Księży Las odbył się Zjazd 
Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, na który zapro-
szono 27 delegatów, wyłonionych wcześniej na walnych zebraniach 
sprawozdawczo - wyborczych. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele 
władz powiatowych i gminnych Związku, Prezes Zarządu Powiatowego  
dh Jan Jenczek, Członek Prezydium dh Ryszard Pyka, Prezes ZOG  
dh Paweł Kowolik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Gmin-
nego dh Norbert Michalik, Komendant Gminny dh Joachim Pieczka, 
Sekretarz ZOG dh Krzysztof Krafczyk, Skarbnik dh Józef Skandy. Na 
zjazd zaproszono komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Tarnow-
skich Górach St. Brygadiera Ryszarda Świderskiego i kapitana PSP  
Tarnowskie Góry Gerarda Nickel, oraz przedstawicieli władz administra-
cji publicznej, organizacji społecznych, instytucji i zakładów pracy - Posła 
Rzeczpospolitej Polskiej Tomasza Głogowskiego, Wójta Gminy Zbrosła-
wice Wiesława Olszewskiego, Wice Starostę Powiatu Tarnogórskiego An-
drzeja Pilota, radnego powiatu gliwickiego Mariusza Poloczka, zastępcę 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice Jana Srokę, inspek-
tora Urzędu Gminy Zbrosławice Dariusza Musioła.

Ważniejszym problemem omawianym w dyskusji, wymagającym roz-
wiązania na szczeblu nadrzędnym, jest między innymi zbyt długie i sze-
rokie szkolenie podstawowe strażaków ochotników - trwające w każdą 
sobotę tygodnia i czasami w niedziele, w okresie 4 miesięcy. Ponadto  
w gminie należy sukcesywnie modernizować sprzęt samochodowy i wy-
posażenie bojowe strażaków (czasem 30-letnie) i wykorzystywać w tym 
celu środki własne i unijne. 

Zjazd zatwierdził wybór i ukonstytuowanie się nowo wybranego Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w składzie: Prezesem ZOG ZOSP 
RP został Ryszard Pyka, Wiceprezesem ZOG ZOSP RP - Krzysz-
tof Krafczyk, Wiceprezesem ds. młodzieży ZOG ZOSP RP - Dariusz 
Chludziński, Komendantem Gminnym - Joachim Pieczka, Sekreta-
rzem ZOG ZOSP RP - Mariusz Michalik, Skarbnikiem ZOG ZOSP 
RP - Józef Skandy, Członkami ZOG ZOSP RP zostali Paweł Kowolik,  
Ryszard Barłoga i Henryk Snurawa.

Ponadto uchwałą zjazdu Prezesem Honorowym Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP wybrano dh. Paw-
ła Kowolika. Zjazd wybrał również Komisję Rewizyjną: Przewodniczący 
- Norbert Michalik, Wiceprezes - Jerzy Grzelka, Sekretarz - Piotr Duda, 
Członkowie - Eugeniusz Wrodarczyk, Adrian Starzec. Delegaci na zjazd 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP to: Ryszard Pyka, Dariusz Chludziński 
i Joachim Pieczka.

Prezes ZOG ZOSP RP Zbrosławice dziękuje za współpracę odcho-
dzącym zarządom jednostek OSP Gminy Zbrosławice, a nowym życzy 
owocnej pracy w kadencji 2011-2016.

Prezes ZOG ZOSP RP - Ryszard Pyka 

Srebrne Gody obchodzą Państwo  
Irena i Joachim Szczeponik z Ziemięcic. 

Życzenia zdrowia, pogody ducha oraz wielu wspaniałych lat życia
składają sołtys, Rada Sołecka  i mieszkańcy Ziemięcic
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POŁ ĄCZENI  MUZ YK Ą 
ciąg dalszy ze str. 1

Po tradycyjnym już wieczorze partnerskim, spędzonym z niemieckimi ro-
dzinami, przyszedł czas na oficjalne wystąpienia przedstawicieli delegacji  
z Francji, Włoch, Niemiec, Polski i Węgier. W swoich przemówieniach 
wszyscy zapewniali o wzajemnej przyjaźni, współpracy i europejskiej jed-
ności. Byliśmy także świadkami podpisania nowej umowy partnerskiej mię-
dzy Niemcami – Brackenheim, a Węgrami - Tarnalelesz (zdj. obok).

 Coroczne spotkania mieszkańców gmin partnerskich stanowią czas wy-
miany kulturalnych doświadczeń. Stronę polską reprezentował ZPiT „Mie-
darzanie” ze specjalnie na tę okazję przygotowanym programem, węgierską 
- młodzieżowa orkiestra dęta, a Włosi, Francuzi i Niemcy pochwalili się 
swoimi chórami. Artyści z zaprzyjaźnionych miast, łącząc się we wspólnym 
śpiewie i muzykowaniu udowodnili, że w muzyce nie ma żadnych granic. 

W czasie zagranicznej 
wizyty znalazł się też czas 
na zwiedzanie. Gospodarze 
tym razem zaproponowali 
wszystkim przybyłym de-
legacjom interesującą wy-
cieczkę do Stuttgartu (zdj. 
po lewej).

Kilkudniowa wizyta 
upłynęła w miłej atmosfe-
rze i zaowocowała nowymi 
przyjaźniami. Żegnając się 
i dziękując gospodarzom za 
gościnność, strona polska 
przypomniała, że już wkrótce wszyscy spotkają się 
ponownie, tym razem na zbrosławickiej ziemi.

Wyjazd do gminy partnerskiej Brackenheim 
możliwy był dzięki dofinansowaniu z Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej.

ZPiT „Miedarzanie”

33 FESTA DELLA BARBERA 
ciąg dalszy ze strony 1

W programie wyjazdu znalazło się wiele 
atrakcji, które przyniosły dużo radości szcze-
gólnie najmłodszym uczestnikom delegacji. 
Jedną z nich była parada zawodników i cere-
monia otwarcia Międzynarodowego Turnieju 
Piłki Nożnej m.in. ze względu na to, że każda 
reprezentacja wykonywała swój hymn narodo-
wy. Po rozpoczęciu odbyła się msza święta. 

W planie wycieczki znalazł się też czas na 
zwiedzanie typowej farmy Piemontu. Prócz 
tego młodzi uczestnicy z wszystkich zaprzy-
jaźnionych miejscowości integrowali się po-
przez warsztaty dla młodzieży. 
Z pewnością dużą atrak-
cją był turniej piłki nożnej,  
w którym udział wzięli chłop-
cy z naszej gminy. Oprócz nas 
w turnieju wystąpiły drużyny  
z Francji, Niemiec oraz Włoch. 
Zawody odbyły się w dwóch 
kategoriach wiekowych: dru-
żyny z rocznika 1998-1999 
oraz 2000-2001. Reprezenta-
cja gminy Zbrosławice (rocz-
nik 2000-2001) zajęła drugie 
miejsce ex aequo z drużyną 
z Włoch. Najlepsi okazali się 
chłopcy z Niemiec. Z kolei 
drużyna gminy Zbrosławice z 
rocznika 1998-1999 zajęła pią-
te miejsce. W tej kategorii wiekowej zwycię-
żyli Francuzi, którzy zdobyli pierwsze miejsce 
w całym turnieju. Najlepszym zawodnikiem 
w grupie starszych chłopców uznano Oliwe-
ra Haiter ze Szkoły Podstawowej w Ziemię-

cicach, który w nagrodę otrzymał okazały 
puchar (zdjęcie). Zdaniem opiekunów naszej 
reprezentacji wśród najmłodszych na wyróż-
nienie zasługiwał również Michał Szkliniarz 
ze Szkoły Podstawowej w Miedarach. Zawod-
nicy wraz z opiekunami zostali nagrodzeni pa-
miątkowymi medalami, a drużyny pięknymi 
pucharami. 

Jak się okazało, opiekunowie zawodników 
oraz członkowie delegacji również mogli wy-
kazać się umiejętnościami piłkarskimi, po-
nieważ gospodarze zorganizowali mecz piłki 
nożnej dla dorosłych. 

Poza wydarzeniami sportowymi na uwagę 
zasługuje również wspaniały festyn „Festa 

della Barbera”, który cie-
szył się dużym zaintere-
sowaniem okolicznych 
mieszkańców oraz przed-
stawicieli zaprzyjaźnio-
nych miejscowości. 

Nie można zapomnieć 
także o całodziennej 
wycieczce do słynnego 
Księstwa Monako, które 
swym pięknym usytu-
owaniem geograficznym 
oraz architekturą dostar-
czyło uczestnikom wy-
jazdu niezapomnianych 
wrażeń.

Na zakończenie chcie-
libyśmy podziękować 

dyrekcji szkół w Zbrosławicach i Miedarach 
za udostępnienie szkoły i zaplecza sportowego 
podczas przygotowań do wyjazdu oraz dokto-
rowi Januszowi Strzelczykowi za przeprowa-
dzenie badań lekarskich.        Rafał Dumała

Drużyny chłopców z Gminy Zbrosławice z trenerami - 
Rafałem Dumałą i Sebastianem Nowickim

Niezapomniane widoki z Księstwa Monako
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26 maja - Dzień Matki
Już starożytni Grecy i Rzymianie organizowali 

święta ku czci Matek – Bogiń, otaczając je kul-
tem i należnym bóstwom szacunkiem. Zwyczaj 
świętowania na cześć rodzicielek 
znany był w Anglii już w XVII 
wieku, gdzie obchodzono tzw. 
Niedzielę u Matki (Mothering 
Sunday). Tego dnia, który był 
wolny od pracy, dzieci przynosiły 
matkom podarunki, kwiaty i sło-
dycze, a dorosłe osoby obowiąz-
kowo musiały odwiedzić domy 
rodzinne i przyjąć od matki bło-
gosławieństwo.

Historię Dnia Matki w USA za-
początkowała w latach 50. XIX 
wieku nauczycielka Anna Reeves 
Jarvis, ogłaszając święto pod na-
zwą Dni Matczynej Pracy. Prawie 
pół wieku później jej córka ustanowiła, przypa-
dający na drugą niedzielę maja, Dzień Matki, 
który po krótkim czasie zaczął być uznawany 

Misterium w Miedarach
Już po raz trzeci zorganizowano w Miedarach Misterium Męki 

Pańskiej. 20 kwietnia o godzinie 20.30 – po zmroku, w blasku 
ognia, świec i pochodni oraz z muzyką w tle, zobaczyliśmy  
w ogrodzie probostwa bohaterów ostatnich dni Jezusa. Tym 
razem przedstawienie rozpoczęło się sceną z udziałem Marty, 
Marii Magdaleny, Sary i lekarza. Następnie w atmosferę świąt 
Wielkiej Nocy wprowadzono nas sceną ostatniej wieczerzy, by 
od niej płynnie przejść do sądu nad Jezusem i męki Pańskiej.

Droga krzyżowa wiodła przez prawie całą miejscowość,  
a swój finał znalazła na niemal prawdziwej Golgocie – specjalnie 
przygotowanym wzniesieniu, na którym stanęły trzy krzyże. 

Miedarskie Misterium nabiera z każdym rokiem większego rozmachu. Angażuje się w nie coraz większy krąg 
ludzi. W tym roku, oprócz samych mieszkańców Miedar, Laryszowa i Wilkowic, można było zobaczyć nauczycieli 

ze szkoły w Miedarach oraz przedstawicieli gminy Zbrosławice z wójtem w roli lekarza. Całość dopełniła piękna muzyka, a charakteru dodali Rzymianie 
na koniach. Warto w tym miejscu podziękować stadninie koni ze Zbrosławic.

Kto nie był, stracił nie tylko piękne wprowadzenie do Wielkiej Nocy, ale i ciekawe wydarzenie kulturalne naszej lokalnej społeczności.
Sylwia Zweiffel

Sławomir Mansfeld w roli Jezusa

PROCESJA MĘŻCZYZN
W wielkanocny poniedziałek mężczyźni  

i młodzieńcy z Szałszy i Żernik wzięli udział  
w tradycyjnej procesji „Za Panem Bogiem”. 
Dwugodzinna wędrówka wzdłuż granic sołec-
twa, w towarzystwie kapłana i orkiestry dętej, 
związana jest z modlitwami o urodzaje i obfite 
plony oraz śpiewem pieśni kościelnych. Corocz-
na procesja rozpoczyna się i kończy przed drew-
nianym kościołem w Szałszy. W tym roku wzięło 
w niej udział około 70 osób i jest to największa 
liczba uczestników na przestrzeni ostatnich 10 
lat. Po zakończeniu procesji odprawiona została 
msza święta w intencji rolników.

Organizowanie procesji wielkanocnych to 
na Śląsku stary obyczaj, ale obecnie jest on 
kontynuowany w nielicznych wsiach. Rosną-
ca z roku na rok liczba uczestników pozwa-
la przypuszczać, że ta lokalna tradycja nadal 
będzie kultywowana. Zapraszamy mężczyzn  
z ościennych miejscowości do wzięcia udziału  
w procesji w przyszłym roku i latach następnych.   
           Rada Sołecka Szałszy

przez niemal wszystkie stany, a decyzją Kongresu  
w 1914 r. stał się świętem narodowym.

Matki mają swój dzień na całym świecie. Naj-
popularniejszą datą jest właśnie druga niedziela 
maja. Niektóre kraje, np. Albania, Bułgaria, Ru-

munia, Bośnia i Hercegowina, 
Serbia, Czarnogóra czy Rumunia 
obchodzą Dzień Matki łącznie  
z Dniem Kobiet – 8 marca.

W państwach Bliskiego 
Wschodu święto przypada 21 
marca, a w Mongolii matki świę-
tują wraz z dziećmi 1 czerwca. 
Rosjanie z kolei składają życze-
nia matkom w ostatnią niedzielę 
listopada.

W Polsce pierwszy Dzień Mat-
ki obchodzony był w 1923 roku 
w Krakowie.

26 maja pamiętajmy nie tylko 
o laurkach, kwiatach czy telefonach z życzenia-
mi. Odwiedziny, dobre słowo i serdeczny uścisk 
to najlepszy prezent dla każdej matki…    /AP/

Wieczór z Andersenem
Od 1967 roku 2 kwietnia, w rocznicę urodzin 

Hansa Christiana Andersena, duńskiego ba-
śniopisarza, na całym świecie obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej.  
W wielu krajach, a szczególnie w Europie, w tym 
czasie organizowane są wystawy, promocje wy-
dawnictw, spotkania autorskie oraz konkursy po-
święcone literaturze dziecięcej i jej twórcom.

Do takiej akcji już po raz czwarty, w tym 
roku 7 kwietnia, czynnie włączyła się Gminna 
Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach wraz ze 
swoją filią w Czekanowie, które we współpracy 
ze szkołami podstawowymi z naszej gminy, zor-

ganizowały dla najmłodszych czytelników „Wie-
czór z Andersenem”. Celem przeprowadzonej im-
prezy było wspieranie czytelnictwa dziecięcego, 
promowanie systematycznego czytania, zwięk-
szenie zainteresowania książką i biblioteką oraz 
aktywizacja twórcza dzieci. Spotkanie rozpoczę-
ło się o godzinie 15.30 w GBP w Zbrosławicach. 
Po powitaniu i przedstawieniu się wszystkich 
uczestników, „Wieczór z Andersenem” rozpoczął 
się od przeprowadzenia konkursu recytatorskie-
go wybranych fragmentów baśni Hansa Chri-
stiana Andersena, w którym wyłoniono najlep-
szych recytatorów wśród uczniów klas trzecich. 
Do konkursu zgłosiło się 10 uczniów ze szkół  
w Zbrosławicach, Kopienicy i Czekanowa. 
Pierwsze miejsce zajął Szymon Stańkowski z SP  
w Zbrosławicach, przygotowany przez panią Te-

resę Ciukaj, drugie miejsce - Oliwia Wojtasik  
z SP w Kopienicy, pod opieką pana Janusza Zbo-
rowskiego i trzecie miejsce wywalczyła Oliwia 
Wyżgoł z SP w Czekanowie, przygotowana 
przez panią Renatę Łozińską. Zwycięzcy zosta-
li nagrodzeni dyplomami, książkami i gromki-
mi brawami. W dalszej części „Wieczoru z An-
dersenem” odbyły się konkursy, quizy, zabawy 
dziecięce związane z czytanymi i omawianymi 
baśniami, przygotowane i prowadzone przez pa-
nie z bibliotek w Zbrosławicach i Czekanowie 
oraz nauczycielki nauczania zintegrowanego ze 
szkoły w Czekanowie. Wszyscy świetnie się ba-
wili. Był również słodki poczęstunek, a po nim 
zajęcia plastyczne na temat „Moja kartka dla 
pana Andersena”. Kolejnym ważnym punktem 
wieczoru było nagrodzenie czytelników, którzy 
w tym roku szkolnym wypożyczyli najwięcej 
książek w bibliotekach w Zbrosławicach i Cze-
kanowie. Nagrody książkowe otrzymały: Marty-
na Mitas (kl. II) ze Zbrosławic i Justyna Wąsik  
(kl. III) z Czekanowa. Impreza czytelnicza trwała 
do 18.30. Na koniec uczestnicy spotkania otrzy-
mali książki „Utopce Doliny Dramy” Jana Drech-
slera oraz pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo 
w „Wieczorze z Andersenem”. Kolejne spotkanie 
z baśniami Pana Andersena odbędzie się znowu 
za rok.            Renata Łozińska
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c.d. ze str. 1
Ceremonia otwarcia rozpoczęła się wymarszem 

sekcji na parkiet hali. Pani Gabriela Przybyłek - 
Winder, powitała zawodników, trenerów, wolonta-
riuszy oraz kibiców i zaproszonych gości, którymi 
byli: Wójt Gminy Zbrosławice Wiesław Olszewski, 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
Klaudia Zyśk pracownik tegoż centrum Adam Gra-
bowski, Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
Irena Wierszeń, Dyrektor Domu Pomocy Społecz-
nej w Miedarach Józef Goniwiecha oraz aktualny 
mistrz świata amatorów Strongman Mateusz Ba-
ron. Przy dźwięku hymnu Olimpiad Specjalnych 
na maszt wciągnięto flagę. Reprezentant Sokołów 
Adam Brzuch w imieniu wszystkich zawodników 
wypowiedział słowa przysięgi O.S. „Pragnę zwy-
ciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć niech 
będę dzielny w swym wysiłku”, a wójt oficjalnie 
dokonał otwarcia zawodów. Po obejrzeniu występu 
„Miedarzan” zawodnicy zostali podzieleni na 6 grup 
sprawnościowych: pięć w dwuboju siłowym i jedna 
w trójboju siłowym. Grupy te utworzono na podsta-
wie zgłoszonych maksymalnych wyników oraz wagi 
ciała. Wszystkie te grupy rywalizowały na zasadzie 
formuły Wilks’a czyli oprócz osiągniętego wyniku 
liczyła się też waga zawodnika, która była przeli-
czana na specjalne punkty według formuły. Podział 
taki wyrównuje rywalizację i daje możliwość nawet 
najsłabszym na osiągnięcie dobrego miejsca w za-
wodach. W pierwszej konkurencji, którą było wyci-
skanie w leżeniu na ławeczce, zwyciężył zawodnik 
„Huraganu” Racibórz Sebastian Malinowski, wyci-
skając 85 kg. 

Następnie swoje możliwości zaprezentował 
mistrz świata amatorów Strongman Mateusz Baron, 
który wycisnął ciężar 120 kg 15 krotnie bez prze-
rwy, czym wzbudził wielki aplauz zgromadzonej 
widowni. W „Martwym Ciągu” podniósł 280 kg, 
rozpoczynając tym samym kolejną konkurencję,  

w której zawodnicy, będąc pod wrażeniem wyczynu 
strongmena, rozpoczęli swoje boje. Zwyciężył Kry-
stian Meizner z Rywala Kuźnia Nieborowska, pod-
nosząc 145 kg. Dodatkową nagrodą dla niektórych 
zawodników było wręczenie medalu przez słynnego 
siłacza. 

W konkurencji przysiadu wystartowało 4 zawod-
ników. Bezkonkurencyjny okazał się Sebastian Ma-
linowski, reprezentujący Huragan Racibórz, który 
uniósł na swych barkach 115 kg i w łącznej klasyfi-
kacji trójboju uzyskał wynik 210,89. 

Zawodników udekorował Wojciech Surowiec 
– członek komitetu regionalnego O.S Polska –Ślą-
skie. Organizator zawodów pan Krzysztof Kraw-
czyk podziękował Urzędowi Gminy Zbrosławice 
za przekazaną dotację, z której zakupiono profe-
sjonalny sprzęt do trójboju siłowego oraz nagrody 
dla wszystkich zawodników, DPS w Miedarach za 
oddelegowanie pracowników domu oraz przygoto-
wanie swojskiego ciepłego posiłku dla zawodników, 
Dyrekcji ZSP Miedary za bezpłatne udostępnienie 
sali gimnastycznej wraz z zapleczem, Oddziałowi 
Regionalnemu O. S. Polska-Śląskie, który ufun-
dował medale oraz ubezpieczenie dla wszystkich 
zawodników, panu Tadeuszowi Psiuk za użyczenie 
profesjonalnego sprzętu do trójboju, piekarni Siwiec 
ze Starych Tarnowic za przekazanie słodkich wypie-
ków oraz hurtowni „Hedan” i panu Jackowi Olek za 
przekazanie napojów dla uczestników zawodów. Na 
koniec słowami: „VIII Regionalny Mityng w trój-
boju siłowym Olimpiad Specjalnych uważam za 
zamknięty” zakończył zawody, zgromadzeni w sali 
zatańczyli wspólny integracyjny taniec i w miłej ro-
dzinnej atmosferze udali się do swych domów. 

Przewodniczący sekcji terenowej 
Olimpiad Specjalnych „Sokoły” Miedary 

Krzysztof Krawczyk
Więcej o zawodach oraz lista zwycięzców na www.
zbroslawice.pl w zakładce SPORT.

S i ł a c z e  w  a k c j i

SIATKARSKIA LICEALIADA
19 kwietnia w sali gimnastycznej ZSP w Mie-

darach rozegrano Finał Licealiady Województwa 
Śląskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt. W turnieju 
wzięły udział reprezentacje:
- LO z ZSO im. Jana Pawła II w Kamieńcu
- II LO im. M. Kopernika w Cieszynie
- LO ze SMS „EDU-SPORT” w Bielsku Białej
- I LO im. W. Roździeńskiego z Sosnowca.

W pierwszej parze półfinałowej zmierzyły się za-
wodniczki z Kamieńca i Cieszyna. Przy ogromnym 
dopingu z obu stron nasze siatkarki musiały uznać 
wyższość, jak się później okazało – mistrzyń turnie-
ju – przegrywając 0:2 (16:25, 10:25).

Prawdziwy siatkarski dreszczowiec, z udziałem 
zawodniczek z Sosnowca i Bielska Białej, mieli-
śmy okazję oglądać w drugim półfinale, wygranym 
w tie-breaku przez dziewczęta z Sosnowca. Mecz  
o III miejsce zakończył się wygraną zawodniczek  
z Bielska, które pokonały 2:0 Kamieniec. Nasze 
siatkarki sprawiały wrażenie „pogodzonych z lo-
sem”. A szkoda – przecież w finałach znalazły się 
nie przypadkiem i przy większej wierze w swoje 
umiejętności spokojnie mogły podjąć równą walkę 
z innymi. Dotychczas żadna z drużyn sportowych 
naszej gminy nie zaszła tak daleko!

III miejsce najwyraźniej nie zadowoliło zawodni-
czek z SMS „EDU-SPORT” z Bielska Białej. Nie 
chciały czekać na końcową dekorację, przebrały się 
i jeszcze przed meczem finałowym odebrały puchar 
i medale z rąk dyrektora ZSO w Kamieńcu – Adria-
na Korgela i opuściły Miedary.

Finał mocno rozpoczęły zawodniczki z Cieszy-
na, przy ogromnym dopingu swoich fanów. Spo-
tkanie zakończyło się wynikiem 2:0 (25:11, 25:20)  
i II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie zostało 
mistrzem licealiady. 

Puchary, medale, dyplomy i upominki wszystkim 
uczestnikom turnieju wręczyła zastępca wójta gmi-
ny Zbrosławice – Katarzyna Sosada. Sponsorami 
nagród byli: Leszek Treliński, Górnośląska Wyższa 
Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Ka-
towicach, P. H. KONRAD Łomża, dr Jacek Ignacik, 
Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry i Urząd 
Gminy Zbrosławice. 

W poszczególnych drużynach najlepszymi za-
wodniczkami zostały: Monika Pisiut (Cieszyn), We-
ronika Grzajslewicz (Sosnowiec), Joanna Prokop 
(Bielsko Biała) i Sandra Tetfejer (Kamieniec). Naj-
bardziej wartościową zawodniczką turnieju (MVP) 
została Małgorzata Płusa z Cieszyna. Turniej popro-
wadził Lucjan Molenda, sędziowali: Wojciech Fur-
maniuk oraz Piotr Thomann.

Impreza w Miedarach nie odbyłaby się bez 
ogromnego zaangażowania Grzegorza Sitka – trene-
ra zawodniczek z Kamieńca oraz pomocy Adriana 
Korgela – dyrektora ZSO w Kamieńcu.
Skład drużyny LO w Kamieńcu: I. Starzec, M. Mi-
kosz, I. Wodarz, S. Tetfejer, K. Ziętek, A. Jarzom-
bek, S. Miczka, K. Zawada. Trener: Grzegorz Sitek

Anna Połońska
Obszerna relacja z zawodów oraz galeria zdjęć: 
www.zbroslawice.pl (zakładka SPORT).

Szanownym Jubilatom, 
Pani Małgorzacie Kierot
oraz Panu Gerardowi Cudok
z okazji 75 rocznicy urodzin życzenia 
wszelkiej pomyślności, miłości najbliższych 
oraz wielu lat życia składają

Koleżanki i Koledzy Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów

60 urodziny obchodzą 
Pani Renata Mróz 
oraz Pan Paweł Miczka.
Pan Jan Pudło skończył 70 lat, 
a 75 rocznicę urodzin świętuje 
Pani Hildegarda Spende.
Z tej okazji życzenia wszelkiej pomyślności, 
miłości najbliższych oraz wielu lat życia 
składają sołtys, Rada Sołecka  
i mieszkańcy Ziemięcic

Pani Teresa Cichorowska 
oraz Pani Stanisława Ksionsyk 

obchodzą 70 rocznicę urodzin. 
Z tej okazji życzymy dużo zdrowia, 
długich lat życia, błogosławieństwa 

Bożego i następnych rocznic urodzinowych. 
Rada Sołecka i sołtys Świętoszowic 
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FESTIWAL ZESPOŁÓW 
FOLKLORYSTYCZNYCH

W MIEDARACH
4-5 czerwca 2011 r.

Sobota 4 czerwca 2011 r. 
1600 -  Msza święta w intencji  Z.P. i T. Miedarzanie 
  z okazji jubileuszu 15-lecia działalności 
1700  -  korowód na plac szkolny
  Koncert orkiestry dętej z Węgier
  Otwarcie festiwalu
  Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie”  
  Zespół „Any z Przezchlebia” 
  Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie”
  Zespół  taneczny „Tess”
2000  - zabawa taneczna – zespół PIKI 
Niedziela  5 czerwca 2011 r. 
1500 - Zespół wokalny „Kamyczki Dramy” z Kamieńca 
  Zespół Folklorystyczny ze Zbrosławic
  Zespół wokalny „Karolinka” z Przezchlebia
  Zespół „Wesołe nutki” z Kopienicy 
  Zespół Przedszkolny ze Zbrosławic 
  Zespół „Wesołe Kumoszki” ze Świętoszowic
  Chór „Jadwiżki” z Ziemięcic 
1800  - Koncert orkiestry dętej z Węgier
1830 -  Koncert Zespołu „JAMBO AFRICA”
2000  -  zabawa taneczna - Zespół Nev For You 

Organizator: 
Urząd  Gminy Zbrosławice, Sołectwo Miedary

Podobnie jak w roku ubiegłym 11 czerwca w obiektach znajdujących 
się na Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego odbędzie się 
INDUSTRIADA – Święto Szlaku Zabytków Techniki. W ramach tego 
święta prawie wszystkie obiekty przygotowały dla zwiedzających cie-
kawe imprezy i niespodzianki. 
Również Zabytkowa Stacja Wodociągowa „Zawada” w Karchowicach 
otworzy w tym dniu dla zwiedzających swoje podwoje w godzinach 10.00 
– 20.00. Wszyscy chętni, by przenieść się do epoki pary, będą mogli wraz 
ze swymi rodzinami mile spędzić chwile wolnego czasu na atrakcyjnych 
pokazach starych maszyn oraz ciekawych zabawach i eksperymentach 
technicznych.

PROGRAM IMPREZY
1000 –  otwarcie (wystrzałem z armaty) stacji dla zwiedzających – 
 zwiedzanie z przewodnikiem i uruchomienie studni głębinowej 
 Zawada IV
 – od godz. 1100 co godzinę uruchomienie zabytkowego agregatu 
 parowego w piwnicy hali pomp
1100 –  rozpoczęcie rodzinnego biegu terenowego pod hasłem „Wyprawa
 do zawadzkich źródeł”
 – równolegle odbywać się będą zabawy i turnieje: strzał z armaty
 wodnej, wędkowanie w zakładowej fontannie, kręgle wodne, 
 huśtawka w rozmiarze XXL
1300 –  sesja „prawie doświadczalna profesora rehabilitowanego”, dotycząca 
 trzech zawadzkich żywiołów: ognia, wody i elektryczności
1430 –  zwiedzanie stacji z przewodnikiem
1500 –  pokaz rozwijania linii strażackiej i drabiny
1700 –  występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu  
 Śląskiego „Katowice”
1800 –  „gwóźdź programu” – naukowy eksperyment pod tytułem: Czy  
 przy pomocy konewki z wodą można podnieść człowieka –  
 praktyczne działanie prawa Pascala
1900 –  zwiedzanie stacji z przewodnikiem oraz skrót „sesji prawie  
 doświadczalnej”
2000 –  zakończenie INDUSTRIADY
W czasie otwarcia stacji udostępniona będzie także do zwiedzania sala wy-
stawowa oraz ekspozycja w starej rozdzielni, z pokazem efektów działa-
nia prądu elektrycznego. Możliwa będzie także degustacja kawy i herbaty 
parzonej na znakomitej wodzie wypływającej z triasowych pokładów za-
wadzkich studni głębinowych. Przewidujemy również możliwość zakupu 
wyrobów cukierniczych i wędliniarskich lokalnych wytwórców.

Wstęp wolny
Adres: Zabytkowa Stacja Wodociągowa „ZAWADA”, ul. Bytomska 6
42-674 Karchowice, gmina Zbrosławice – przy DK 94, tel. (32) 233 78 34

Zaprojektuj i zbuduj Zobota
ZOBOart – konkurs rzeźbiarski inspirowany  

Szlakiem Zabytków Techniki
Rusza strona www.industriada.pl, na której już wkrótce zostaną opubli-

kowane szczegóły programu INDUSTRIADY 2011.
Wraz z nową stroną ruszył konkurs ZOBOart dla tych, którzy zainspi-

rowani obiektami Szlaku Zabytków Techniki stworzą rzeźbę Zobota – za-
bytkowego robota w industrialnym stylu. Rzeźbę można wykonać z do-
wolnych materiałów, samemu lub w grupie składającej się maksymalnie z 
trzech pełnoletnich osób. Rzeźba musi zawierać się w wymiarach od 20 do 
100 cm (długość, szerokość, wysokość). 

Kiedy rzeźba będzie już gotowa, sfotografowaną pracę należy zgłosić 
na konkurs poprzez formularz na stronie http://zoboart.industriada.pl/ 
W zgłoszeniu musi znaleźć się uzasadnienie – opis, który z obiektów szlaku 
stał się inspiracją do stworzenia Zobota oraz opis materiałów użytych do 
jego wykonania. 

Termin zgłoszeń upływa 10 czerwca 2011 r.
Do wygrania: 
I nagroda - 3000 zł, II nagroda - 2000 zł, III nagroda - 1000 zł.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.industriada.pl

Festiwal Piosenki 
Przedszkolnej
w Księżym Lesie

11 czerwca 2011 r.
Sobota – 11 czerwca 2011 r.

godz. 1600 - występy zespołów przedszkolnych:
  Gminne Przedszkole ze Zbrosławic
  Gminne Przedszkole z Miedar
  Gminne Przedszkole z Wieszowy
  Gminne Przedszkole z Przezchlebia
  Gminne Przedszkole z Kopienicy
  Gminne Przedszkole ze Świętoszowic
  Gminne Przedszkole z Kamieńca
godz. 1730 -  gry i zabawy dla dzieci
godz. 1800 -  konkursy z nagrodami dla dzieci i rodziców
godz. 2000 -  zabawa taneczna – Zespół Merkury

Organizator:
Urząd Gminy Zbrosławice
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Z  Ż YC I A  P L ACÓ W E K  O Ś W I ATO W YC H
W Zespole Szkół w Zbrosławicach 5 kwietnia 
klasy szóste pisały sprawdzian.

11 kwietnia uczniowie klas 5 i 6 SP w Zbrosła-
wicach zajęli I miejsce w Gminnych Zawodach  
w Halowej Piłce Nożnej, które odbyły się w Mie-
darach. Skład drużyny: Szymon Kępka, Patryk 
Lalewicz, Patryk Morawiec, Adam Pluta, Adrian 
Przybysz, Jarosław Przybysz, Adam Stryjakie-
wicz.

Tradycyjnie w ZS w Zbrosławicach uczczono 
święto 3 Maja uroczystą akademią. Uczniom 
kolejny raz przybliżono historię Polski i Konsty-
tucji.

5 kwietnia w Szkole Podstawowej w Ziemięci-
cach odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Spotka-
nie obfitowało w występy artystyczno- taneczne, 
wokalne oraz popisy gry na instrumentach. Nasi 
mali goście wraz z rodzicami mieli okazję podzi-
wiać swoich utalentowanych starszych kolegów  
i koleżanki, spotkać się z panią dyrektor oraz na-
uczycielami, uczestniczyć w ciekawych konkur-
sach. Mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie 
pierwszego września!    /Joanna Skrzyniarz/

Przedszkole w Zbrosławicach przystąpiło do 
programu „Czyste powietrze wokół nas”, które-
go celem jest ochrona dzieci przed szkodliwym 
wpływem dymu tytoniowego. Program ma cha-
rakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma 
na celu wykształcenie u dzieci świadomej posta-
wy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy 
są skazane na bezpośredni kontakt  z palącymi. 
Do programu dołączone zostały bardzo ciekawe 
pomoce dydaktyczne, które przybliżają tematykę 
antytytoniową. Poszczególne zajęcia skoncen-
trowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddzia-
ływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostoso-
wane są do rozwoju poznawczego, aktywności, 
doświadczeń i potrzeb dzieci.

20 kwietnia, jak co roku przed Świętami Wiel-
kanocnymi, do Gminnego Przedszkola nr 4  
w Świętoszowicach zawitał Zajączek. Przyniósł 
dzieciom słodkie prezenty, które ukrył w ogród-
ku, przeczytał bajeczkę w ramach prowadzonej 
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, a na ko-
niec chętnie pozował do zdjęć z dziećmi. 

/Klaudia Cichorowska/

Wspaniałym pomysłem są organizowane  
w przedszkolu w Kamieńcu rodzinne konkursy 
świąteczne. Przed Wielkanocą przedszkolaki,  
z pomocą rodziców, mogły wykonywać w domu 
dowolne ozdoby - powstała piękna galeria (zdję-
cie), dzieci i rodzice mieli wspaniałą zabawę  
i spędzili razem miłe chwile. /AP/

Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej  
w Czekanowie odbył się konkurs o tytuł Mistrza 
Wiedzy. 29 kwietnia uczniowie klas trzecich ze 
szkół podstawowych z terenu gminy rywalizowa-
li ze sobą popisując się wiedzą z zakresu eduka-

W piątek 29 kwietnia uczniowie z kółka teatral-
nego Szkoły Podstawowej w Kopienicy przedsta-
wili w kościele Parafialnym w Łubiu inscenizację 
o „Zwyczajach Wielkanocnych”. Grupa uczniów 
została przygotowana przez p. Bożenę Matusik.

cji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej  
i regionalnej. W tegorocznym konkursie uczest-
niczyli sami chłopcy. Pierwsze miejsce i tytuł mi-
strzowski zdobył Jakub Pawluś  z Zespołu Szkół 
w Wieszowie. Wicemistrzem został Grzegorz 
Koperwas z Ziemięcic, a trzecie miejsce zajął 
Szymon Abramik ze Szkoły Podstawowej w Ka-
mieńcu. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe,  
a pozostali uczestnicy konkursu pamiątkowe dy-
plomy. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dal-
szych sukcesów.       /Beata Kaczmarczyk/

5 maja z okazji Święta Uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja i Święta Unii Europejskiej, w Szkole 
Podstawowej w Ziemięcicach odbyły się uro-
czyste akademie. Uczniowie po wysłuchaniu 
apeli wzięli udział w konkursach tematycznych 
„Konstytucja 3 Maja” 
i „Członkostwo Rzecz-
pospolitej Polskiej w 
Unii Europejskiej”.
Uczniowie: Sebastian 
Bukowiec, Piotr Spen-
de i Oliwer Haiter re-
prezentowali szkołę  
i gminę w rozgrywkach 
piłki nożnej we Wło-
szech, skąd przywieźli 
medale oraz puchar za 
swoje osiągnięcia. 

/Elżbieta Kliś/

Rada Rodziców, pracownicy oraz przedszkolaki 
Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie składa-
ją serdeczne podziękowania Państwu W. J. Liszka 
oraz Państwu M. S. Liszka za przekazanie krzewów 
do ogrodu przedszkolnego. Podziękowania składa-
my też Pani A. Walter oraz Panu P. Mazurkiewiczo-
wi za przewiezienie krzewów do przedszkola.

Szczególnie dziękujemy Rodzinie Prochota za 
pomoc i użyczenie traktora, przyczepy, czasu oraz 
chęci, a także Panu S. Liszce oraz S. Kowolikowi 
za pomoc w organizacji i przebiegu zbiórki złomu 
9 kwietnia. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom 
Wieszowy, że dołożyli kolejną cegiełkę do placu 
zabaw.

Gorące podziękowania składamy też wszystkim, 
którzy brali udział w zabawach karnawałowych 
organizowanych przez Pana Henryka Lisa, Sto-
warzyszenie Nasza Sala Gimnastyczna oraz LKS 
Naprzód Wieszowa i wspomogli naszą inicjatywę 
budowy placu zabaw. Wszystkim bardzo serdecz-
nie dziękujemy!!!


