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BARBÓRKA 2011

Obchody Barbórki w Ziemięcicach mają już wieloletnią tradycję i na stałe wpisują się w kalendarz
kulturalnych wydarzeń sołectwa.
W tym dniu górnicy z Ziemięcic, Przezchlebia, Świętoszowic i wszystkie osoby związane z górnictwem, oddały hołd patronce - św. Barbarze - uczestnicząc w mszy
św. w intencji zmarłych i żyjących górników. Następnie
wszyscy w procesji udali się na cmentarz, gdzie złożyli
kwiaty i wieniec na grobie ks. pr. Paula Rathmanna. Ta
tradycja obowiązuje już od ponad 50 lat.
cd. na str. 4
Skąd się wziął kult św. Barbary - czytaj na str. 4

,

,

Wójt Gminy - Wiesław Olszewski
Przewodniczacy Rady Gminy Jan Fels
,

M I S T R ZOW I E
S K ATA

W sobotni poranek, 10 grudnia, pasjonaci skata przyjechali do ziemięcickiej świetlicy, by rozegrać Turniej
o Puchar Wójta Gminy Zbrosławice.
Zawodników było 28, zasiedli do stolików i walczyli o miano najlepszego.
W rozgrywkach brali udział mieszkańcy
Ziemięcic, Świętoszowic, Przezchlebia,
Wieszowy, Księżego Lasu, Laryszowa,
Łubia, Kopienicy, Miedar , Zbrosławic,
Tarnowskich Gór oraz Gliwic. Na turnieju był obecny sędzia - pan Klemens Dziedzic, który
czuwał nad przestrzeganiem zasad i udzielał fachowych porad - serdecznie dziękuję za pomoc!                           
czytaj na str. 12

MIKOŁAJ W PTAKOWICACH
4 grudnia jedyny prawdziwy Mikołaj odwiedził Ptakowice, gdzie spotkał się z dziećmi z naszej gminy.
Zabawę mikołajkową poprowadził zespół Bernadeta
Kowalska i Przyjaciele. Jako że impreza odbywała się
w Barbórkę, nie mogło zabraknąć również górnika, który opowiedział o pracy w kopalni.     czyt. str. 12

19 listopada odbył się finał dwóch konkursów: plastycznego oraz wiedzy, pod wspólnym hasłem

TRZEŹWY I ZDROWY
STYL ŻYCIA
skierowanych do dzieci i młodzieży naszej
gminy.
O konkursie i jego laureatach czytaj na
str. 16
W numerze:
stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 rok (str. 6-7), harmonogram wywozu śmieci segregowanych w workach (str. 10) i nieczystości stałych
z pojemników (str. 11), numery telefonów do sołtysów, urzędowe, do ośrodków zdrowia, szkół i przedszkoli (str. 14-15).

Z prac rady i wójta

29 listopada odbyła się XI Sesja Rady
Gminy Zbrosławice. Wzięło w niej udział
14 radnych i 34 zaproszonych gości. Sesja trwała
w godzinach 16:00 - 22:40.
Radni – elekci Piotr Jankowski i Tomasz Siegel
złożyli ślubowanie oraz zadeklarowali członkostwo
w komisjach (Piotr Jankowski – Komisja Budżetu,
Gospodarki i Rozwoju oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Tomasz
Siegel – Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju oraz
Komisja Rolnictwa).
Krystyna Graca poinformowała, iż Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym odbyła trzy
posiedzenia, których tematem była: ocena wykonania
inwestycji w zakresie wodociągów, analiza realizacji
odpowiedzi na wnioski komisji i zapoznanie się z projektem budżetu na 2012 r.
Katarzyna Łosicka poinformowała, iż Komisja
Budżetu, Gospodarki i Rozwoju odbyła siedem
posiedzeń, których tematem były wnioski do zmian
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Zbrosławice, ocena stanu dróg
krajowych i powiatowych na terenie gminy, prace nad
harmonogramem naprawy dróg gminnych (posiedzenie
wyjazdowe m.in. do Szałszy, Łubia), podatki i opłaty
lokalne na rok 2012, ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie i współpracy z Policją oraz charakter i efekty pracy Straży Gminnej.
Krystyna Trzęsiok poinformowała, iż Komisja
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy
Społecznej odbyła trzy posiedzenia, których tematem była ocena stanu przygotowania placówek
oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
działalność stacji Caritas na rzecz mieszkańców gminy
Zbrosławice oraz działalność nowej instytucji kultury
(Centrum Usług Publicznych) i zmiana lokalizacji
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach.
Józef Skandy poinformował, iż Komisja Rolnictwa
odbyła dwa posiedzenia, których tematem było omówienie problemów, związanych z użytkowaniem urządzeń
melioracyjnych na terenie gminy Zbrosławice.
Podjęto 32 uchwały, m.in. w sprawie:
- nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Zbrosławice (ul. Kalinowa);
- nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej
w Gminie Zbrosławice w miejscowości Miedary
(ul. Jana Heweliusza);
- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2012 rok;
- zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie
gminy Zbrosławice na 2012 rok;
- zwolnień w podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Zbrosławice na 2012 rok;
- inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso w 2012 roku (zmieniono stawkę
wynagrodzenia z 4% na 3% od sumy zainkasowanych
kwot);
- ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od
środków transportowych na 2012 rok;
- przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków;
- ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 1.03.2011 r. mówi o tym, że do zadań własnych
gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
należy utrzymanie, rozbudowa, budowa i remonty
przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych.
Środki na te cele mają być pozyskiwane z opłat za koRedakcja: Anna Połońska
tel. (32) 233 77 89, fax (32) 233 71 00
e-mail: apolonska@zbroslawice.pl
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rzystanie z przystanków przez przewoźników. Szacuje w projekcie uchwały stawka równomiernie obciąża
się, że będzie to ok. 4 tys. zł miesięcznie;
i podatnika i gminę. Uchwała została przyjęta.
- zatwierdzenia „Gminnego programu profilakPrzewodniczący Rady przeczytał informację
tyki, rozwiązywania problemów alkoholowych utrzymania średniej ceny sprzedaży drewna,
i przeciwdziałania narkomanii na rok 2012;
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej
- zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.
w Zbrosławicach - (zmiana adresu w statucie w związku będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego
z przeniesieniem centrali GBP);
na rok (wszystkie uchwały oraz informacje dostępne są
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w BIP Urzędu Gminy Zbrosławice).
Zbrosławice;
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia:
- 13 uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Zbrosławice na rok 2011;
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia
- wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetar- 10.12.2011 r. do 10.12.2012 r.” (wnioskodawca:
gowym na okres 29 lat stanowiącej własność Gminy Przedsiębiorstwo Nasienne „Księży Las” Sp. z o.o.)
Zbrosławice nieruchomości gruntowej niezabudow- nie został podjęty. Wobec powyższego po upływie 70
anej opisanej numerami ewidencyjnymi działek 1, dni od dostarczenia wójtowi prawidłowego kosztorysu
7, 8, 9, 10 położonej w Gminie Zbrosławice obr. tj. 10 grudnia 2011 r. obowiązywać będzie nowa stawPrzezchlebie (km. 4) o łącznej powierzchni 141,3934 ka za wodę.
ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Informacja Wójta:
52975 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach - gmina przystąpiła do programu związanego z indy(długoletnia dzierżawa tej nieruchomości gruntowej, widualizacją procesu nauczania w szkołach podstawowykorzystywanej jako składowisko stałych odpadów wych, uzyskano dofinansowanie na ten cel w wysokowydobywczych (hałda), ma na celu przywrócenie ści 240 tys. zł,
przedmiotowej nieruchomości wartości użytkowych - w Czekanowie odbyło się zebranie wiejskie z przedi przyrodniczych poprzez wykonywanie prac związanych stawicielami firmy TDJ m. in. w sprawie lokalizacji
z rozbiórką hałdy, odzyskaniem kruszywa i węgla);
cmentarza,
- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej - KZK GOP wskazał, że w chwili obecnej funkcjonuje
Straży Pożarnej w Łubiu i Ochotniczej Straży Pożarnej niewłaściwy sposób rozliczania, wzrośnie koszt utrzyw Księżym Lesie (przekazanie brakujących środków mania linii,
w formie dotacji pozwoli na zakup niezbędnego sprzętu - na „hałdzie” w Prezchlebiu przeprowadzane są od- węży tłocznych (OSP Łubie) oraz konieczną wymianę wierty w celu inwentaryzacji jej składu,
niesprawnej syreny alarmowej (OSP Księży Las);
- podpisano akty notarialne w sprawie odszkodowania
- w sprawie zmiany uchwały nr IX/94/11 Rady Gminy z tytułu wybudowania kanalizacji bez zgody właściZbrosławice z dnia 5 września 2011 r. o udzieleniu do- ciela,
tacji celowej dla OSP w Świętoszowicach, OSP w Cze- - sfinalizowano akt notarialny z Agencją Nieruchomokanowie, OSP w Kamieńcu, OSP w Wilkowicach, OSP ści Rolnej, w sprawie ulicy Robotniczej w Wieszowie,
w Księżym Lesie;
boiska w Wilkowicach oraz działki drogowej w Szał- w sprawie wyboru członka Komisji Budżetu, Gospo- szy,
darki i Rozwoju;
- Starostwo Powiatowe zaapelowało do gminy o wkład
- w sprawie wyboru członka Komisji Oświaty, Kultury, własny w ścieżkę rowerową Miedary-Laryszów –
Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
gmina będzie współfinansować inwestycję kwotą ok.
- w sprawie wyboru członka Komisji Rolnictwa.
50 tys. zł,
Przewodniczący Jan Fels odczytał informację, - z-ca wójta brała udział w spotkaniach z Radą Rodzidotyczącą średniej ceny skupu żyta za okres pier- ców i rodzicami dzieci przedszkola w Zbrosławicach,
wszych trzech kwartałów 2011 r., będącej podstawą do - w Gierałtowicach odbył się Konwent Wójtów, Burustalenia stawki podatku rolnego na 2012 rok.
mistrzów i Prezydentów, poświęcony głównie ustawie
Wójt Wiesław Olszewski zwrócił się do mieszkańców o odpadach,
zgromadzonych na sali, że jeśli czują się niezadowoleni - wójt uczestniczył w targach Pol-eko, gdzie spotkał się
taką formą liczenia podatku, to powinni to artykułować z przedstawicielami firm, które realizują wywóz odpaustawodawcy. To Parlament wprowadził ustawą taki dów,
tryb określania stawek podatku rolnego.
- odbyło się spotkanie z wójtami, burmistrzami w spraW związku z rozgorzałą dyskusją na ten temat wie szpitala wielospecjalistycznego im. Hagera w Taroraz wnioskami radnych i przybyłych na sesję rol- nowskich Górach, szpital oczekuje współfinansowania
ników o obniżenie ceny skupu żyta, przewodniczący ze strony gmin,
zarządził przerwę w obradach. W jej trakcie zebrała się - odbyło się spotkanie z mieszkańcami Kamieńca
Komisja Rolnictwa, która jednogłośnie wnioskowała w sprawie lokalizacji inwestycji rolniczej na terenie
o obniżenie średniej ceny skupu żyta do kwoty sołectwa,
60 zł, oraz przygotowała projekt uchwały. Po przer- - odbyły się spotkania z projektantem oraz wykonawcą
wie Przewodniczący Komisji Rolnictwa Józef Skandy inwestycji – Budowa Sali Gimnastycznej w Kopienizłożył wniosek o zmianę porządku obrad i wprowadze- cy.
nie projektu uchwały:
Protokoły z sesji Rady Gminy Zbrosławice dostępne są
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres w BIP Urzędu Gminy Zbrosławice, po zaakceptowaniu
pierwszych trzech kwartałów 2011 r. będącej podstawą ich przez Radę Gminy na kolejnej sesji (więc protokól
obliczenia podatku rolnego na rok 2012.
z sesji z 29 listopada zatwierdzony będzie na sesji gruJózef Skandy poinformował, że ogłoszona przez GUS dniowej).                 /red/
cena 1 q żyta jest za wysoInformuję, że wnioski, które Urząd Gminy złożył w czerwcu br. do Dziaka, wyższa o prawie 100%
łania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V. Środow porównaniu z rokiem
wisko:
ubiegłym. Przyjęcie podatku według ceny GUS 1) Termomodernizacja zespołów szkół w Wieszowie i Zbrosławicach,
bardzo obciąży budżet rol- 2) Montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców,
ników i przyczyni się do
nie zostały objęte dofinansowaniem w ramach Regionalnego Projektu Opekryzysu.
Proponowana
Druk: PPHU DRUKPOL Sp. j.
tel. (32) 285 40 35
Adres kontaktowy:
42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Kochanowskigo 27
e-mail: drukpol@drukujemy.pl

racyjnego Województwa Śląskiego (RPO).
W pierwszym kwartale 2012 r. złożymy wnioski w ramach innych
funduszy zewnętrznych, by uzyskać dofinansowanie (być może nie
w tak dużym stopniu) do realizacji tych przedsięwzięć. O podjętych działaniach poinformujemy Państwa w kolejnych wydaniach „Wieści”.

Katarzyna Sosada
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Sprawdź termin ważności dowodu osobistego!
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.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 305 23 24.
Iwona Feber

A KC J A Z I M A

Koordynatorem oraz osobą nadzorującą prowadzoną Akcję Zima na
drogach gminnych są:
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Janusz Kołodziejczyk (tel. 728 319 327)
oraz Inspektor Jakub Kukliński (tel. 604 417 895).
Generalnym Wykonawcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 6.
Dyżury Akcji Zimowej prowadzone będą całodobowo w siedzibie
Wykonawcy, pod numerami telefonów: (32) 233 70 74
(w godz. 700 ÷ 1500 od poniedziałku do piątku)
oraz 507 154 074 (całą dobę).
Dla właściwego przebiegu akcji zimowej wszelkie uwagi, co do stanu nawierzchni drogowej, należy przekazywać bezpośrednio dyżurnemu Wykonawcy.
Wykaz telefonów Akcji Zima do pozostałych zarządów dróg:
- GDDKiA Rejon Gliwice (drogi krajowe i autostrady)
(32) 234 06 91
- Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach (drogi powiatowe) –
(32) 285 48 62 oraz 607 930 002.

KOMISJE RADY GMINY
Przypominamy składy osobowe komisji Rady Gminy Zbrosławice
w kadencji 2010/2014.
Komisja Rewizyjna:
Krzysztof Stebel - przewodniczący
Krystyna Graca - z-ca przewodniczącego
Justyna Dziemba, Joachim Pieczka, Weronika Wojtyczka.
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju:
Katarzyna Łosicka - przewodnicząca
Justyna Dziemba - z-ca przewodniczącej
Teresa Bagsik, Jan Fels, Krystyna Graca, Piotr Jankowski, Joachim Pieczka,
Karina Respondek, Tomasz Siegel, Józef Skandy, Krzysztof Stebel, Alojzy
Szyguła, Krystyna Trzęsiok, Weronika Wojtyczka,
Zofia Woźniak.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej:
Krystyna Trzęsiok - przewodnicząca
Teresa Bagsik - z-ca przewodniczącej
Justyna Dziemba, Krystyna Graca, Piotr Jankowski, Katarzyna Łosicka, Joachim
Pieczka, Karina Respondek, Tomasz Siegel, Józef Skandy, Krzysztof Stebel,
Alojzy Szyguła, Zofia Woźniak.
Komisja Rolnictwa:
Józef Skandy - przewodniczący
Karina Respondek - z-ca przewodniczącego
Tomasz Siegel, Zofia Woźniak.

NASZE ORŁY
Miło nam poinformować, iż jednym z laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA została firma,
działająca na terenie naszej gminy. Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowo-Usługowe „EKO-TRANS” Grażyna Orłowska, Henryk Orłowski
Sp. J. odniosło ogromny sukces, zdobywając III nagrodę w kategorii „Infrastruktura inżynieryjna, drogowa, kolejowa i energetyczna”.
Konkurs, któremu patronuje Ministerstwo Infrastruktury, jest to przedsięwzięcie promujące firmy, które poprzez nowoczesne produkty, usługi i technologie oraz metody organizacji i zarządzania,
tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne
i konkurencyjne.
Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów
oraz powodzenia w rozwoju firmy.
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Kronika Policyjna
01/02.11 w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej nieznany sprawca
z pomieszczenia gospodarczego oraz garażu dokonał kradzieży przewodów elektrycznych, które poodcinał z maszyn i urządzeń, ogólnej wartości 3 400 zł;
05.11 w Zbrosławicach przy ul. 3-go Maja nieznany sprawca, podczas
nieobecności domowników, dokonał kradzieży z włamaniem do domu,
skąd skradł biżuterię oraz pieniądze ogólnej wartości 4 000 zł;
06/07.11 w Wieszowie przy ul. Bytomskiej nieznany sprawca dokonał
kradzieży z włamaniem do pomieszczenia gospodarczego, skąd skradł
agregat tynkarski wartości 25 000 zł;
14.11 w Kopienicy przy ul. 1-go Maja nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do domu i garażu, skąd skradł betoniarkę, rower
górski i taczkę ogólnej wartości 1 000 zł;
25.11 w Wieszowie przy ul. Bytomskiej funkcjonariusze Posterunku Policji w Zbrosławicach, na stacji PKN Orlen, dokonali zatrzymania sprawcy kradzieży gotówki w kwocie 1 300 zł;
24.11 w Księżym Lesie przy ul. Pl. Wiejski funkcjonariusze PP
w Zbrosławicach dokonali zatrzymania sprawcy nielegalnego poboru
energii elektrycznej;
28/29.11 w Wieszowie przy ul. Bytomskiej nieznani sprawcy, z terenu budowy autostrady A1, dokonali kradzieży paliwa ON z maszyn,
o wartości 1 000 zł.

UWAGA !!!!
Zaczął się okres przedświąteczny, a z tym zwiększa się aktywność
przestępcza łatwego zarobku – przestrzegamy przed kieszonkowcami w placówkach handlowych, na targowiskach oraz w komunikacji
miejskiej.
Ponadto przestrzegamy przed nieuczciwymi osobami, które odwiedzają ludzi starszych i wykorzystując ich nieuwagę dokonują kradzieży gotówki oraz biżuterii.

Jesteś świadkiem przestępstwa - nie bój się reagować!
Pamiętaj - „NIE REAGUJESZ – AKCEPTUJESZ”
Posterunek Policji w Zbrosławicach
Kierownik PP w Zbrosławicach asp.szt. Roman Plaminiak,
tel. 32-39-35-207 lub 307; kom. 606097895
Dzielnica nr 31 Posterunku Policji w Zbrosławicach
Dzielnicowy: st. asp. Lucjan Szmid tel: 32-39-35-207 lub 307,
kom. 606-384-544;
Obsługiwany rejon: Kamieniec, Wieszowa, Karchowice, Boniowice,
Łubki, Księży Las, Jasiona.
Dzielnica nr 32 Posterunku Policji w Zbrosławicach
Dzielnicowy mł. asp. Mariusz Pisarek tel: 32-39-35-207 lub 307;
kom. 606-916-811,
Obsługiwany rejon: Czekanów, Ziemięcice, Świętoszowice, Szałsza,
Przezchlebie, Zawada, Łubie, Kopienica, Jaśkowice,
Dzielnica nr 33 Posterunku Policji w Zbrosławicach
Dzielnicowy: mł. asp. Adam Mrozek telefon: 32-39-35-207 lub 307,
kom. 602-102-886,
Obsługiwany rejon: Zbrosławice, Ptakowice, Wilkowice, Miedary, Laryszów.
Straż Gminna - telefon kontaktowy: 32 333 87 40
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BARBÓRKA 2011

c.d. ze str. 1

Ostatnim punktem Dnia Górnika było spotkanie górników w miejscowej
świetlicy. Przy dźwiękach orkiestry dętej śpiewano znane górnicze piosenki. Kilku osobom wręczono pamiątkowe figurki św. Barbary i dyplomy za
pielęgnowanie górniczych tradycji i kultu św. Barbary.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: wójt W. Olszewski, z-ca wójta

K u l t ś w. B a r b a r y

4 grudnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość
św. Barbary - patronki górników, hutników, artylerzystów, flisaków. To do niej ludzie zwracają się z prośbą
o pomoc w czasie burz i pożarów. Skąd wziął się kult
św. Barbary i dlaczego jest dziś patronką górników?
Św. Barbara (jej imię oznacza cudzoziemkę, obcą
wśród swoich) to jedna z najbardziej czczonych świętych chrześcijańskich. Jej wizerunki spotykamy nie
tylko w kościołach, także w kopalniach
(najstarsza rzeźba w Polsce, z 1689 roku,
znajduje się w kopalni soli w Wieliczce).
Św. Barbara urodziła się pod koniec III
wieku w Nikomedii (dzisiejsza Turcja).
Była długo wyczekiwaną przez rodziców jedynaczką – córką bogatego poganina. Słynęła z urody, dodatkowo była
inteligentna i wykształcona, co skupiało wokół niej wielu adoratorów. Ojciec
Barbary – Dioskur - chciał uchronić
córkę przed niechcianymi konkurentami, a przede wszystkim ustrzec przed
znienawidzonym przez siebie chrześcijaństwem, zamknął więc Barbarę w specjalnie wybudowanej wieży. Pozwolił
jednak, by odwiedzali ją tam nauczyciele, aby mogła pobierać dalsze nauki. Jak
podaje legenda, jednym z nauczycieli był
chrześcijański lekarz, który opowiadał
dziewczynie o swojej religii. Efektem
wspólnych lekcji było nawrócenie Barbary. W tajemnicy przed rodzicami przyjęła chrzest i postanowiła poświęcić swe życie Chrystusowi, żyjąc w czystości. Gdy
tajemnica wyszła na jaw, rozgniewany ojciec zakazał

K. Sosada, przew. Rady Gminy J. Fels, ks. pr. J. German oraz delegacja
strażaków OSP Świętoszowice.
Górnicy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które pomagały w organizacji tegorocznej Barbórki.
Górnicy Ziemięcic, Przezchlebia i Świętoszowic

córce praktykowania nowej religii. Jego gniew zwiększył jeszcze fakt, że Barbara odmówiła zamążpójścia i
odrzuciła bogatego konkurenta, którego
zaproponował jej ojciec. Wściekły Dioskur dręczył córkę i groził torturami,
Barbara była jednak nieugięta. Uciekła
do lasu i ukryła się w kamieniołomach.
Miejsce jej kryjówki zdradził pasterz,
a własny ojciec schwytał ją i oddał
w ręce władzom rzymskim. Ponieważ
nie chciała wyrzec się swojej wiary,
poddano ją okrutnym torturom: biczowano, przypalano
ogniem, kaleczono, pędzono
nago ulicami rodzinnego miasta; w końcu została skazana na śmierć. Według tradycji, by pomścić
gniew innych bogów, musiała zginąć z rąk
swojego ojca. Dioskur ściął córkę mieczem
w 306 roku. Legenda głosi, iż podczas męczeństwa zdarzyły się cuda - w nocy Barbarę
odwiedził Chrystus, wyleczył jej rany i udzielił jej komunii św. Okrutny ojciec, po zabiciu córki, został porażony piorunem, a owce
pasterza, który wydał Barbarę, zamieniły się
w szarańczę.
Po męczeńskiej śmierci Barbary bardzo
szybko zaczął się szerzyć jej kult. Już w VIII
wieku, w kalendarzu Kościoła greckiego
i syryjskiego umieszczono jej imię pod datą
4 grudnia, w XI-XII wieku – w kalendarzach
w Salzburgu, Eichstadt i Verden. Popularność kultu
św. Barbary na Zachodzie wzrosła w okresie wypraw
krzyżowych (XI-XIII w.). W Polsce najstarsze ślady
kultu św. Barbary pochodzą z katedry krakowskiej.

4 grudnia z imieniem Barbary pojawia się już w kalendarzu XI-wiecznego Modlitewnika Gertrudy, córki
Mieszka II.
Najwięcej kościołów pw. św. Barbary znajduje się na Śląsku, w Małopolsce
i na Pomorzu. Do końca XVIII wieku
istniały 104 kościoły lub kaplice oraz
165 ołtarzy św. Barbary.
Na obrazach i rzeźbach św. Barbarę
ukazuje się przede wszystkim jako patronkę dobrej śmierci (w koronie i aureoli), w płaszczu z welonem, wspartą
na mieczu, od którego zginęła, trzymającą kielich z hostią lub palmę męczeństwa. Często w tle umieszcza się wieżę,
w której była więziona, z trzema oknami, które symbolizują Trójcę Świętą.
A dlaczego górnicy obrali ją za swoją patronkę? Legenda głosi, że uciekająca przed gniewem ojca Barbara skryła się w kamieniołomach, gdzie dzieliła los
z górnikami. Opiekowała się nimi gdy byli chorzy,
pomagała w chwilach śmierci, za co darzyli ją wielkim
szacunkiem. Górnicy czuli, że taka patronka dobrze
wie, z czym wiąże się ich praca pod ziemią, jakiej wymaga odwagi, siły i determinacji. Jej nieugięta miłość
do Chrystusa, wytrzymałość podczas tortur oraz silna
wola i walka o wiarę ogromnie imponowała górniczej
braci. Kult św. Barbary rozprzestrzeniał się szybko,
zwłaszcza wśród ludzi trudnych zawodów, narażonych
na nagłą i niespodziewaną śmierć. Dlatego dziś każdy
górnik, przed zjazdem na dół, oddaje pokłon św. Barbarze, a w trudnych sytuacjach modlitwa do świętej
przynosi nadzieję i wiarę, że wyjdzie się z każdej opresji i szczęśliwie wróci do swoich, na górę…
Oprac. AP

MARTINSTAG W ZIEMIĘCICACH

Już od pięciu lat w parafii św. Jadwigi w Ziemięcicach pielęgnuje się tradycje związane z obchodami dnia św. Marcina z Tours.
W tym roku ziemięcicki „Martinstag” odbył się 10 listopada. Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym, na której uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Przezchlebiu odegrali inscenizację, która nawiązywała do życia św. Marcina. Punktem kulminacyjnym obchodów był przyjazd samego
św. Marcina na koniu, za którym podążały dzieci
z lampionami - symbolami światła i dobrych
uczynków.
Nie była to jednak jedyna tego dnia niespodzianka. Przed świetlicą czekało na dzieci ognisko
i smaczne rogaliki. Następnie wszyscy parafianie
oraz zaproszeni goście udali się na kiermasz charytatywny. Dochody z kiermaszu przeznaczone zostaną na pomoc potrzebującym dzieciom z parafii.
Ten wspaniały wieczór umiliły nam dodatkowo
zespoły: Żuczki oraz Violinki ze Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach, które przygotowały program
artystyczny.          Justyna Barczyk
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Łubki

sołtys: Izabela Miłek
Rada Sołecka: Joachim Buchcik, Marcin Łuczak, Joachim Malek, Waldemar Przybycin,
Marek Starzec
Radni: Krystyna Trzęsiok, Jan Fels
Powierzchnia: 316 ha
Ludność: 107 osób
55 kobiet, 52 mężczyzn
liczba urodzeń w 2011 r. - 0
liczba zgonów w 2011 r. - 0
Obiekty krajoznawcze:
Kapliczka z 1910 r. W jej neogotyckim wnętrzu znajduje się ołtarzyk z polichromowaną
figurą św. Jana Nepomucena. Przed kapliczką
znajduje się krzyż z 1901 r.

Niestety, niewiele wiemy o jednej z najmniejszych miejscowości naszej gminy. Jej nazwa
pochodzi najprawdopodobniej od pasów kory,
głównie lip, z których wyplatano np. kosze.
Wieś wymieniana jest w dokumentach z ostatniej
ćwierci XVIII wieku.
Jeśli ktokolwiek posiada jakieś historyczne dokumenty, stare fotografie z Łubek, prosimy o kontakt z redakcją i w miarę mozliwości postaramy
się uzupełnic informacje.
Rozmowa z sołtysem Łubek – panią Izabelą Miłek.
Wiosną została pani nowym sołtysem Łubek. Co od tamtej pory udało się pani zrealizować w sołectwie?
Udało się dużo: zrobiliśmy piękny klomb na „rondzie”, zorganizowaliśmy wreszcie dożynki, których
w sołectwie nie było od 11 lat, od niedawna mamy też długo wyczekiwany nowy przystanek i lampy uliczne. Rowy są poczyszczone, a wieś ogólnie wygląda na bardziej zadbaną. Ale za największy
swój sukces uważam załatwienie jednemu z mieszkańców orzeczenia o niepełnosprawności i wypłatę
świadczeń z tego tytułu. Starał się o to bezskutecznie ponad 10 lat!
Jak fakt, iż działała pani w stowarzyszeniu i zajmowała się zdobywaniem funduszy, pomaga w prowadzeniu
sołectwa?
Łatwiej jest zdobyć sponsorów, co pomogło np. przy
organizacji dożynek.
Czy w tak małym sołectwie łatwiej jest zjednać sobie
ludzi, by chcieli pomagać w realizacji zamierzeń? Czy
mieszkańcy Łubek chętnie angażują się w sprawy
swojej wsi?

Była gospoda z niemieckim napisem Gaststätte: „Zum
Dorfkrug” co oznacza - Gospoda „Pod wiejskim dzbanem”. Wg jednej z mieszkanek należała do Alfonsa
Dawida, który zmarł w roku 1943. Następnie budynek
ten stał się domem mieszkalnym.

Można na nich liczyć - niezawodni miszkańcy (oczywiście nie wszyscy są na zdjęciu!)

Wieś się zgrała, bardziej zżyła. Testem były dożynki,
prawdę mówiąc to trochę się bałam, że wszystko zostanie na mojej głowie, a ludzie tylko się przyjdą pobawić. A oni przyszli pomóc, interesowali się od początku, potem licznie wzięli udział w imprezie. Ogromnie
się cieszę z tej integracji mieszkańców, z tego, że chcą
pomagać i coraz częściej się angażują.
Jakie są plany na przyszłość? Co chciałaby pani zrobić dla sołectwa w 2012 roku?
Jeszcze w tym roku planujemy się spotkać przy wspólnym kolędowaniu. Zbieramy się w okresie świąt Kapliczka z 1910 r. W jej neogotyckim wnętrzu
w siedzibie koła łowieckiego, każdy przynosi jakieś znajduje się ołtarzyk z polichromowaną figurą
smakołyki, wspólnie śpiewamy przy kominku. Na św. Jana Nepomucena. Przed kapliczką znajduje
pewno znów zrobimy dożynki sołeckie. Będziemy też się krzyż z 1901 r
rozbierać budynek starego sklepu, który tylko straszy
na wsi, a w jego miejsce powstanie skwer z ławkami i plac zabaw dla dzieci. Część pieniędzy na ten
cel mamy zaplanowaną w funduszu sołeckim, resztę trzeba będzie zdobyć. No i oczywiście na bieżąco załatwiać będziemy sprawy wsi – utrzymanie
porządku itp.
Korzystając z okazji chciałabym serdecznie podziękować mieszkańcom Łubek za wkład i zaangażowanie w sprawy swojej wsi, za chęć współpracy. Dzięki Wam widać efekty naszej pracy,
Łubki naprawdę są coraz ładniejsze, a wspólnie
możemy jeszcze wiele zrobić… Dziękuję również za współpracę OSP w Księżym Lesie oraz
Bytomskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Dziękuję za rozmowę.

Pierwsze od 11 lat dożynki sołeckie w Łubkach

poniżej: Łubki stale sie rozwijają, nowe domy pojawiaja sie jak grzyby po deszczu
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Mikołaj i jego pomocnicy dotarli w tym roku do
wszystkich dzieci w Łubkach
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STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2012 ROK

Podatek od nieruchomości

Rodzaj
podatku / opłaty

Stawka

Podstawa prawna

związanych z prowadzeniem działalności bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,84 zł od 1 m2 powierzchni
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - 4,33 zł od 1 ha powierzchni
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
Od gruntów
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni
Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości grunty pozostałe zakwalifikowane w ewidencji grunUCHWAŁA NR XI/105/11
tów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr” za wyjątkiem
Rady Gminy Zbrosławice z dnia
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
29.11.2011 r. w sprawie ustalenia
budynków mieszkalnych - 0,70 zł od 1m2 pow. użytkowej
wysokości stawek podatku od
lokali mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 pow. użytkowej
nieruchomości na 2012 rok
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od buoraz UCHWAŁA NR XI/106/11
dynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie dziaRady
Gminy Zbrosławice z dnia
łalności gospodarczej - 21,94 zł od 1 m2 pow. użytkowej
29.11.2011 r. w sprawie zwolzajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ob- nień w podatku od nieruchomoOd
rotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 pow. ści na terenie gminy Zbrosławice
budynków użytkowej
na 2012 rok
lub ich
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
części
udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 pow. użytkowej
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,36 zł od 1 m2 pow. użytkowej
pozostałych zajętych na przechowywanie samochodu - 7,36 zł od
1 m2 pow. użytkowej
2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7
Od budowli
ustawy z dnia 12.01.91 r. o podatkach i opłatach lokalnych
150,00 zł od 1 hektara przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne

Podatek rolny
300,00 zł od 1 hektara fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego

UCHWAŁA NR XI/134/11
Rady Gminy Zbrosławice z dnia
29.11.2011 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011
roku będącej podstawą obliczenia
podatku rolnego na rok 2012
Informacja Rady Gminy Zbrosła-

41,07 zł od 1 hektara grutnów leśnych sklasyfikowanych w ewiden- wice z dnia 29.11.2011 r. w sprawie
utrzymania średniej ceny sprzedaży
cji gruntów i budynków jako las
Podatek leśny

drewna, obliczonej według średniej
ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
20,54 zł dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład
w 2011 r. będącej podstawą do
rezerwatów przyrody i parków narodowych
ustalenia stawki podatku leśnego na
rok 2012

7 zł od osób dokonujących sprzedaży płodów rolnych
Opłata targowa
(stawki dzienne)
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20 zł od osób dokonujących sprzedaży pozostałych artykułów zaj- UCHWAŁA NR XLVIII/528/10
Rady Gminy Zbrosławice z dnia
mujących powierzchnię handlową do 3 m2 włącznie
27.10.2010 r. w sprawie ustalenia
25 zł od osób dokonujących sprzedaży pozostałych artykułów zajwysokości stawki opłaty targomujących powierzchnię handlową powyżej 3 do 6 m2 włącznie
wej i zasad jej poboru
45 zł od osób dokonujących sprzedaży pozostałych artykułów zajmujących powierzchnię handlową powyżej 6 m2
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P O D AT E K O D Ś R O D K Ó W T R A N S P O R T O W Y C H
UCHWAŁA NR XI/109/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29.11.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku
od środków transportowych na 2012 rok
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
stawka podatku

dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach
powyżej 3,5

do 5,5 włącznie

779 zł

powyżej 5,5

do 9 włącznie

1 300 zł

powyżej 9

poniżej 12

1560 zł

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton - 2.978 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.820 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

stawka podatku

2 osie
2 302 zł

nie mniej niż 12
3 osie i więcej
nie mniej niż 12

do 36 włącznie

2 302 zł
2 978 zł

powyżej 36

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1.560 zł
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

stawka podatku

1 oś
1 820 zł

nie mniej niż 12
2 osie
do 36 włącznie

nie mniej niż 12

1 820 zł
2 302 zł

powyżej 36
3 osie i więcej
do 36 włącznie

nie mniej niż 12

1 820 zł
2 302 zł

powyżej 36
od autobusów
liczba miejsc do siedzenia

stawka podatku

mniej niż 30 miejsc

1 820 zł

30 miejsc i więcej

2 302 zł

Wieść z Gminy nr 9-10 (116-117) 2011

7

Niespasowany wywiad, czyli sami o sobie

Grupa „Niespasowani” zaistniała zaledwie pół
roku temu, jednak jej członkowie połknęli artystycznego bakcyla kilka lat wcześniej. Większość z nich rozpoczęła śpiew w zespole „Vitae
Spes” przy zbrosławickiej parafii, inni zaś należeli do koła teatralnego w tutejszej szkole.
Na łamach „Wieści” postanowiliśmy przybliżyć ich działalność oraz historię.
Niespasowani, powiedzcie, od czego to wszystko tak naprawdę się zaczęło?
Hmm... trudno powiedzieć. W zasadzie naszą
przygodę zainicjował stworzony przed laty zarys
scenariusza dzisiejszych „Butów nie do Pary”.
Realizacja tego projektu okazała się wtedy zbyt
abstrakcyjna, w związku z czym wylądował
na strychu (śmiech), skąd wygrzebaliśmy go
w styczniu tego roku. Starsi i bogatsi o doświadczenia poczuliśmy siłę i wenę do zorganizowania
spektaklu w całości. Od tego czasu sprawy zaczęły nabierać tempa.

Czego wymagała od Was organizacja spektaklu „Buty nie do Pary”?
Musieliśmy zacząć od gruntownych zmian
w scenariuszu i znaleźć odpowiednich aktorów,
co było niemałym wyzwaniem. Potem już ostra
harówka, żeby to, co na kartce i w wyobraźniach
pojawiło się na scenie – przygotowywanie scenografii i kostiumów, aranżacje utworów (czym
zajmują się Kasia i Iwona), no i naturalnie żmudna praca nad tekstem, interpretacją piosenek i grą
sceniczną.
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O czym opowiada ten spektakl i kiedy odbyła
się jego premiera?
Był to 24 czerwca i zbiegło się z Dniem Ojca.
Przedstawiliśmy wtedy historię Apoloniusza
i Jadzi, dwojga ludzi pochodzących z zupełnie
różnych środowisk, których połączyła miłość.
Ten niecodzienny związek wystawił ich na wiele
prób, generując jednocześnie ogrom komicznych
sytuacji.

No i jak Wasze wrażenia po występie?
Samemu występowi towarzyszył niesamowity stres, ale i determinacja. Każdy dał z siebie
wszystko, co zaowocowało pierwszym sukcesem! Po spektaklu wszyscy poczuli, że to jest
TO, co chcemy robić. Każdy kolejny spektakl
integruje nas coraz bardziej – stajemy się jedną
wielką Niespasowaną rodzinką ;-) Może nawet
założymy stowarzyszenie? Bo chcemy działać
dalej!
Co to znaczy, dalej? Jak wygląda Wasz aktualny skład?
Aktualnie naszą grupę tworzy 12 osób: Julka
Barszcz, Nicola Glagla, Martyna Kobielnik,
Adam Kosytorz, Weronika Macioszek, Wiktoria
Michalczok, Weronika Pluta, Adaś, Kasia i Iwona
Stryjakiewicz, Marek Wolny oraz Artur Zawadzki. W „Butach...” występowała także Karolina
Lewandowska.
„Buty...” z rozpędu wystawiliśmy już trzy razy
na różnych scenach naszej gminy, a 19 listopada, odbyła się premiera naszego kolejnego spektaklu pt. „Ławka”, z gościnnym udziałem Laury Witkowskiej i Krzysia Sterny. Natomiast już
w grudniu...
Hola, hola! Ale o czym jest „Ławka”?
Z „Ławką” to było tak… Dostaliśmy propozycję
występu na rozdaniu nagród w konkursie organizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która mając
w pamięci sukces „Ławki” sprzed paru lat, zapro-

ponowała jej powrót na scenę. Autorem pierwotnej wersji jest ks. Romuald Kokoszka i siostra
Ariela i za ich zgodą rozbudowaliśmy scenariusz
o nowe kwestie i piosenki. Było to dla nas nie
lada wyzwanie, bowiem „Ławka” utrzymana jest
w zupełnie innym nastroju w stosunku do komediowych „Butów...”. Opowiada ona o problemie
alkoholizmu w wielodzietnej rodzinie.

A wracając do grudnia, co planujecie?
Grudzień to dla nas pracowity okres. 10 XII
wzięliśmy udział w Kiermaszu Świątecznym,
organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Śpiewając świąteczne piosenki, kolędy
i pastorałki tworzyliśmy wesołą świtę Niespasowanego Mikołaja :-)
Natomiast z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, w ich drugi dzień (26 XII)
planujemy premierę naszego nowego spektaklu
„BOMB(k)OWE ŚWIĘTA, czyli Niespasowana
Opowieść Wigilijna”. (c.d. strona obok)
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Zapowiada się więc artystyczny miesiąc w naszej gminie! A skąd pomysł na nazwę Waszej
grupy? Niespasowani...?
Cytując króla Juliana z Madagaskaru: „Po długim
i dogłębnym procesie tentegowania w głowie...”
(śmiech) podczas analizy nagrania roboczego
„Butów...” Marek Wolny ni z tego ni z owego rzucił: „Ej, a może Niespasowani?”, co spotkało się
z naszym entuzjazmem, a im dłużej o tym rozmawialiśmy, tym więcej pojawiało się interpretacji
tej nazwy. Wtedy nie było już wątpliwości – jesteśmy Niespasowani i już!

Jeśli chodzi o stronę techniczną, czy udało
Wam się nawiązać z kimś współpracę?
Tak. Od samego początku, w imieniu własnym i
gminy, czynnie pomaga nam zastępca wójta p. Katarzyna Sosada. Spore wsparcie oferuje nam także
zbrosławicka biblioteka oraz Ksiądz Proboszcz.
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Nakle Śląskim byli organizatorami Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych „Kuchnia na beztydziyń, na niedziela…
i od myśliwca”, który odbył się 16 listopada
w Ośrodku Kultury w Tąpkowicach. Motto konkursu, w którym uczestniczyło 11 grup, to „Nasze
dziedzictwo kulinarne i kulturalne ocalić od zapomnienia”.
Z naszej gminy do konkursu przystąpiły Wesołe Kumoszki ze Świętoszowic. Panie z zespołu, sięgając pamięcią do lat dziecinnych i korzystając ze wspomnień mam i babć, przygotowały,
zgodnie z regulaminem konkursu, potrawy z podziałem na domy biedne i kuchnię ludzi ubogich
i domy bogate, dostatnie.
Spoglądając wstecz na ostatnie stulecie widzimy, że kuchnia, jadłospis i rodzaj spożywanego
pokarmu różniły się w zależności od zamożności
rodzin. Rzadko jadano 3 główne posiłki w ciągu
dnia, w biedniejszych rodzinach często był tylko
jeden - podstawowy. Na posiłki miał wpływ również charakter pracy, np. górnicy spożywali rano
śniadanie w domu, część zabierając do pracy. Gorący posiłek spożywali dopiero po powrocie do
domu. Żony lub matki przygotowywały potrawy
mięsne lub półmięsne, a same wraz z pozostałymi
członkami rodzin, żywiły się znacznie skromniej.
Przywilej jedzenia mięsa wynikał z trudnej i męczącej pracy górników, którzy byli zazwyczaj jedynymi żywicielami rodziny.
W rodzinach rolniczych, podczas żniw, kiedy
praca była ciężka i trzeba ją było wykonać jak
najszybciej, na jedzenie było mało czasu. Rano
jadano więc proste śniadania – chleb z masłem,
białym serem. Obiady bywały jednogarnkowe –
królował żur, wodzionka, kartofelzupa, ajntopf,
parzybroda czy mode kartofle z omastą, mizerią
albo kwaśnym mlekiem.
Inaczej oczywiście wyglądała kuchnia ludzi zamożnych, gdzie królowały wędliny, rolady i pie-

W naszej grupie znalazł się także Niespasowany
Fotograf, Martyna Kobielnik. Nie możemy też
pominąć naszych rodziców i rodzeństwa, którzy
niejednokrotnie pełnią rolę krytyków, kosmetyczek, scenografów, kostiumologów, szoferów, kamerzystów, pomocników w nauczeniu się tekstów
i innych niezwykle ważnych pomocników :-)

A co z promocją i reklamą?
Jak już powiedzieliśmy wcześniej, mamy swoją
stronę internetową (www.niespasowani.pl), którą
opiekuje się Artur Zawadzki. Tam znaleźć można
wszystkie bieżące informacje na temat nas samych, naszych spektakli i planów na przyszłość.
Jeżeli zaś chodzi o aktualne imprezy, zachęcamy
do wyczekiwania plakatów, które będą wywieszane na okolicznych tablicach informacyjnych
(gwarantujemy – będą rzucały się w oczy!).

KUCHNIA
NA BEZTYDZIYŃ,
NA NIEDZIELA…
I O D M Y Ś L I WC A
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W jaki sposób zachęcilibyście ludzi, aby Was
obserwowali?
Nasze spektakle są warte uwagi, ponieważ łączą
w sobie różne dziedziny sztuki, od śpiewu począwszy, przez grę na instrumentach, po ambitne aktorstwo. Całość każdego przedsięwzięcia
jest wynikiem tylko i wyłącznie naszej inwencji
twórczej — zarówno scenariusz, reżyserię, muzykę jak i scenografię opracowujemy i tworzymy
sami. No i przede wszystkim (jak zaznaczone jest
na naszej stronie): bawić się jak najbardziej, ale
morał być musi! (śmiech) Staramy się także, by
atrakcyjna strona
internetowa zachęcała do zapoznania
się z jej treścią oraz
przyjścia na przedstawienie.
W takim razie jaki
apel do mieszkańców?
Obserwujcie,
wspierajcie, oceniajcie, ale przede
wszystkim bądźcie
z nami i oglądajcie
nas na scenie!
czenie, a desery bywały bardzo wykwintne.
Wesołe Kumoszki na swoim stole zaprezentowały: żur, wodzionkę, owsiankę, smalec z ogórkiem, twaróg, syrop z buraka cukrowego, ser
zależały, dżem, powidła śliwkowe, oplerki (parówki), jajecznicę, pasztetową, salceson, hekele
(sałatka śledziowa), krupnioki, żymloki, chleb,
kawę zbożową, herbatę z ziół, łuski kakaowe.
Propozycje obiadowe to: klopsy, panczkraut (kapusta z ziemniakami), galert (galareta z nóżek),
bratkartofle (kartofle smażone) z maślanką, jajka
w sosie musztardowym, zupa jarzynowa, krupnik,
buraczki, kompot z bani (dyni), budyń, plecionka,
armerite (bułka maczana w mleku i obsmażana
w maśle, posypana cukrem). Jeśli chodzi o kuchnię zamożniejszą, to panie ze Świętoszowic zaproponowały: szynkę, polędwicę, kiełbasę na
gorąco, sałatę mięsną, jajka gotowane na miękko,
jaja w majonezie, pieczywo mieszane, masło, kakao i kawę. Dania obiadowe: rosół, rolady, pieczeń, drób, sos, kapusta czerwona, kapusta kiszona, kompot z jabłek i śliwek, szpajza cytrynowa,
wino z aronii, pączki, szplitry, babki, ciasteczka,
keks, nalewka z mlecza (mniszka lekarskiego).
W każdej z grup wyróżniono po dwa produkty,
szczególnie zasługujące na uwagę. Wesołe Kumoszki zostały nagrodzone za sok z buraka cukrowego i armerite. Panie przygotowały również
wesoły skecz, który szczerze rozbawił zgromadzoną publiczność.
Koła łowieckie, uczestniczące w konkursie,
przygotowały potrawy związane ściśle z kuchnią
myśliwską, a prowadząca i główny gospodarz
imprezy pani Róża Szydło – dyrektor Biblioteki
i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach, przybliżyła
zgromadzonym historię myślistwa w Polsce.
Zespół Wesołe Kumoszki ze Świetoszowic składa serdeczne podziękowania strażakom z Księżego
Lasu i Czekanowa za transport zespołu i potraw na
miejsce imprezy.

oprac. dzięki uprzejmości p. Róży Szydło - AP
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HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI SEGREGOWANYCH W WORKACH 2012
ZBROSŁAWICE – prawa strona ul. Wolności (i wszystkie ulice po str. kościoła)
2 stycznia, 1 lutego, 1 marca, 2 kwietnia, 2 maja, 4 czerwca, 2 lipca, 1 sierpnia, 3 września, 1 października, 5 listopada,
3 grudnia
ZBROSŁAWICE – lewa strona ul. Wolności (i wszystkie ulice po str. urzędu)
3 stycznia, 2 lutego, 2 marca, 3 kwietnia, 4 maja, 5 czerwca, 3 lipca, 2 sierpnia, 4 września, 2 października, 6 listopada,
4 grudnia
WIESZOWA – prawa strona ul. Bytomskiej (i wszystkie ulice po str. kościoła)
4 stycznia, 3 lutego, 5 marca, 4 kwietnia, 7 maja, 6 czerwca, 4 lipca, 3 sierpnia, 5 września, 3 października, 7 listopada,
5 grudnia
WIESZOWA – lewa strona ul. Bytomskiej (i wszystkie ulice po str. straży pożarnej)
5 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 5 kwietnia, 8 maja, 8 czerwca, 5 lipca, 6 sierpnia, 6 września, 4 października, 8 listopada,
6 grudnia
PTAKOWICE, WILKOWICE, LARYSZÓW
6 stycznia, 7 lutego, 7 marca, 6 kwietnia, 9 maja, 11 czerwca, 6 lipca, 7 sierpnia, 7 września, 5 października, 9 listopada,
7 grudnia
MIEDARY
9 stycznia, 8 lutego, 8 marca, 10 kwietnia, 10 maja, 12 czerwca, 9 lipca, 8 sierpnia, 10 września, 8 października, 12 listopada,
10 grudnia
BONIOWICE, KAMIENIEC
10 stycznia, 9 lutego, 9 marca, 11 kwietnia, 11 maja, 13 czerwca, 10 lipca, 9 sierpnia, 11 września, 9 października, 13 listopada,
11 grudnia
JAŚKOWICE, JASIONA, KOPIENICA, ŁUBIE
11 stycznia, 10 lutego, 12 marca, 12 kwietnia, 14 maja, 14 czerwca, 11 lipca, 10 sierpnia, 12 września, 10 października,
14 listopada, 12 grudnia
KARCHOWICE, KSIĘŻY LAS, ŁUBKI
12 stycznia, 13 lutego, 13 marca, 13 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 12 lipca, 13 sierpnia, 13 września, 11 października,
15 listopada, 13 grudnia
PRZEZCHLEBIE, ZAWADA
13 stycznia, 14 lutego, 14 marca, 16 kwietnia, 16 maja, 18 czerwca, 13 lipca, 14 sierpnia, 14 września, 12 października,
16 listopada, 14 grudnia
CZEKANÓW
16 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 17 kwietnia, 17 maja, 19 czerwca, 16 lipca, 16 sierpnia, 17 września, 15 października,
19 listopada, 17 grudnia
SZAŁSZA
17 stycznia, 16 lutego, 16 marca, 18 kwietnia, 18 maja, 20 czerwca, 17 lipca, 17 sierpnia, 18 września, 16 października,
20 listopada, 18 grudnia
ŚWIĘTOSZOWICE
18 stycznia, 17 lutego, 19 marca, 19 kwietnia, 21 maja, 21 czerwca, 18 lipca, 20 sierpnia, 19 września, 17 października,
21 listopada, 19 grudnia
ZIEMIĘCICE
19 stycznia, 20 lutego, 20 marca, 20 kwietnia, 22 maja, 22 czerwca, 19 lipca, 21 sierpnia, 20 września, 18 października,
22 listopada, 20 grudnia
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Harmonogram wywozu nieczystości stałych z pojemników w roku 2012 (ZGKiM Zbrosławice)
Miejscowości

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zbrosławice I

2

1

1

2

2

1

2

1

3

1

2

3

Zbrosławice II

3

2

2

3

4

4

3

2

4

2

5

4

Zbrosławice III

4

3

5

4

7

5

4

3

5

3

6

5

5

6

6

5

8

6

5

6

6

4

7

6

9

7

7

6

9

8

6

7

7

5

8

7

10

8

8

10

10

11

9

8

10

8

9

10

11

9

9

11

11

12

10

9

11

9

12

11

Wieszowa II

12

10

12

12

14

13

11

10

12

10

13

12

Wieszowa III
Wieszowa IV
Karchowice-Wiejska
Zawada

13

13

13

13

15

14

12

13

13

11

14

13

16

14

14

16

16

15

13

14

14

12

15

14

Świętoszowice

17

15

15

17

17

18

16

16

17

15

16

17

Ziemięcice I

18

16

16

18

18

19

17

17

18

16

19

18

Ziemięcice II
Przezchlebie I

19

17

19

19

21

20

18

20

19

17

20

19

Przezchlebie II
Szałsza
Czekanów I
Czekanów II
Kopienica
Jasiona
Jaśkowice

20

20

20

20

22

21

19

21

20

18

21

20

23

21

21

23

23

22

20

22

21

19

22

21

24

22

22

24

24

25

23

23

24

22

23

21

25

23

23

25

25

26

24

24

25

23

26

24

Miedary I

26

24

26

26

28

27

25

27

26

24

27

27

Miedary II

27

27

27

26

29

27

26

28

26

25

28

27

Łubki
Księży Las
Wilkowice

30

28

28

27

30

28

27

29

27

26

29

28

Łubie

31

29

29

30

31

29

30

30

28

29

30

31

Zbrosławice IV
Boniowice
Konary
Kamieniec
Karchowice
Laryszów
Ptakowice
Wieszowa I

WYJAŚNIENIA DO OZNACZEŃ

Zbrosławice I dot. ulic: Wolności (od str. Kamieńca do szkoły), Cicha, Hutnicza, Kościuszki, Łąkowa, Ogrodowa, Plac K. Miarki, Polna,
		
Szkolna, Zielona
Zbrosławice II: cd. Wolności (od szkoły do poczty), Cmentarna, Dworcowa, Kościelna, Ligonia, Makowa, Mickiewicza, Morcinka,
      
Radosna, Słowackiego, Słoneczna, Spokojna, Brzozowa, Traugutta, Wilkowicka, Wyspiańskiego, Korfantego, Leśna,
     
Żniwna
Zbrosławice III: cd. Wolności (od poczty do straży pożarnej), Batorego, Boczna, Czerwona, Fabryczna, Krótka, Oświęcimska, Przewieźlika,
Piastowska, Piaskowa, Powstańców, Wąska
Zbrosławice IV: cd. Wolności (pozostała część), Jagiellońska, Krasickiego, Pogodna, Poranna, 3-go Maja, Tylna, Wieczorka, Zamkowa,
        Żwirki i Wigury
Wieszowa I dot. ulic: Dolna, Dworcowa, Szopena, Strzody, Racławicka, Elizy Orzeszkowej, Sienkiewicza, Słowiańska
Wieszowa II dot. ulic: Bytomska do nr 27, Chrobrego, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Kościuszki, Lompy, Moniuszki, Polna, Robotnicza,
Świerczewskiego, Tarnogórska, 1000-lecia, Wojska Polskiego
Wieszowa III cd. Bytomska (pozostała część)
Wieszowa IV dot. ulic: Górna, Leśna, Nowotki, Powstańców, Słowackiego, Wolności
Czekanów I dot. ulic: 3-go Maja
Czekanów II dot. ulic:Gliwicka, Kolejowa, Leśna, Sadowa, Stawowa, Szkolna, Zielona
Ziemięcice I dot. ulic: Kościelna, Mikulczycka, Młyńska, Żniwna
Ziemięcice II dot. ulic: Łączna, Podleśniczówka, Polna, Słoneczna, Szkolna, Średnia, Wiejska
Przezchlebie I dot.ulic: Dworcowa, Łączna, Stawowa, Jelina
Przezchlebie II dot.ulic: Czechowice, Leśna, Mikulczycka, Oczyszczalnia, Polna, Szkolna, Zielona, Wodna, Sosnowa
Miedary I dot.ulic: Boczna, Dworcowa, Główna, Górnicza, Kolejowa, Mokra, Tarnogórska, Wolności
Miedary II dot.ulic: 1-go Maja, Jesionowa, Kasztanowa, Kopernika, Leśna, Zamkowa
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MISTRZOWIE SKATA

c.d. ze str. 1
Rozegrano dwie rundy po 36 rozdań. Po
czterech godzinach zaciętych rozgrywek wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął
Andrzej Kraszewski z Tarnowskich Gór –
2475 punktów, drugie Zdzisław Sojczyński
z Wieszowy – 1992 punktów, trzecie Norbert
Picz z Przezchlebia – 1772 punkty, czwarte
Mateusz Bochoń z Wieszowy – 1710 punktów. Zwycięzcy otrzymali puchary oraz dyplomy. Gratulacje dla wszystkich uczestników turnieju! Cieszy fakt, że skat, jako najpopularniejsza śląska gra karciana, zyskuje u nas coraz większe
powodzenie. Organizatorom z Ziemięcic serdecznie dziękuję za zaangażowanie i przygotowanie turnieju, a wszystkim zawodnikom za udział, zapał
i sportowe zachowanie w czasie rozgrywek.                                  
Katarzyna Sosada

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
pod patronatem GWSH im. W. Korfantego w Katowicach

2 grudnia na sali gimnastycznej w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu odbył się turniej siatkówki dziewcząt. Wzięły
w nim udział: UKS „Gwiazda” Tarnowskie
Góry, SiKReT Gliwice, O&S „Sokół” Radzionków i UKS „ISKRA” Kamieniec.
Mecze rozgrywane były systemem „każdy
z każdym” do dwóch wygranych setów.
Klasyfikacja końcowa turnieju :
I miejsce – UKS „Gwiazda” T.Góry
II miejsce – UKS „Iskra” Kamieniec
III miejsce – O&S „Sokół” Radzionków
IV miejsce - SiKReT Gliwice.
W/w drużyny biorą obecnie udział w rozgrywkach ŚZPS w Katowicach (rozgr. ligowe
juniorek i kadetek).
Sponsorem głównym turnieju była Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach im. Wojciecha Korfantego oraz P. H. KONRAD Łomża Krzysztof Przeździecki, za co
organizatorzy składają gorące podziękowania.             
    G.S.

O P U C H A R S O ŁT Y S A

Dla miłośników tenisa stołowego wspaniałą okazją,
aby pokazać swoje umiejętności w tej widowiskowej
dyscyplinie sportowej był turniej o puchar sołtysa
Ziemięcic, który rozegrany został 15 listopada w miejscowej świetlicy. Wzięło w nim udział 15 osób. Domi-

c.d. ze str. 1

nowała młodzież i to cieszy, że jest zainteresowanie tą
grą wśród młodych ludzi. Wszystkie pojedynki były wyrównane i bardzo zacięte. W wielu przypadkach, oprócz
oczywiście aktualnej formy sportowej, decydował także łut szczęścia. W finale spotkali się dwaj odwieczni
rywale, a zarazem wspaniali gracze Krzysztof Mainka
i Tomasz Boczar. W pięciosetowym pojedynku lepszym
okazał się ten pierwszy, zdobywając puchar sołtysa Ziemięcic na 2011 r.

Impreza trwała około dwóch godzin, najmłodsi, ich
rodzice i dziadkowie byli bardzo zadowoleni. Każde
dziecko dostało od Mikołaja piękną paczkę.
Mikołajki nie odbyłyby się bez dobrego serca
sponsorów – Gospodarstwa Rolnego Anety i Tomasza Siegel. Ponadto darczyńcami byli: Erwin Karmański, Krzysztof Front, Ryszard Wojtacha, Zofia
Ganc, Manfred Słodczyk, Karina Respondek, Piotr
Jankowski.
Szczególnie chcieliśmy podziękować właścicielom Restauracji „Czarny Pstrąg” gdzie za darmo
mogliśmy urządzić Mikołajki.
Sołtys Ludwik Janoszka
i Rada Sołecka Ptakowic

Ostateczna klasyfikacja: 1. Krzysztof Mainka, 2. Tomasz Boczar, 3. Sebastian Bukowiec. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w zawodach.
Rada Sołecka Ziemięcic

MIKOŁAJ W PTAKOWICACH

... i w JASIONIE
6 grudnia pracowity Mikołaj odwiedził również dzieci w Jasionie. Spotkanie odbyło się w świetlicy socjoterapeutycznej, a mikołajkowe paczki
przygotował sołtys z radą sołecką.
24 dzieciaków, ich rodzice, babcie
i dziadkowie miło spędzili czas w towarzystwie Mikołaja, który co prawda
w kilku przypadkach rózgi nie szczędził, ale prezenty rozdał wszystkim.
Sołtys i Rada Sołecka Jasiony
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W S Z Y S T KO , CO P OW I N I E N E Ś W I E D Z I E Ć O . . . B O Ż Y M N A RO D Z E N I U
Boże Narodzenie to dla katolików najważniejsze po
Wielkanocy święto w roku. Jego cudowną atmosferę zawdzięczamy różnym kulturom i wierzeniom, które na
przestrzeni wieków ścierały się ze sobą, mieszały, by na
koniec „stworzyć” dzisiejsze Święta - wypadkową tradycji pogańskich, antycznych i chrześcijańskich. Bogata
symbolika Bożego Narodzenia to wynik ogromnej różnorodności kultur i religii.
Słowianie 24 grudnia obchodzili pogańskie święto zmarłych (stąd
postna Wigilia, która jest nawiązaniem do zadusznej stypy). Wraz
z przesileniem dnia z nocą,
25 grudnia rozpoczynał się
nowy rok - obchodzono wtedy tzw. Godowe albo Godne Święta (od słowa god - rok). Persowie natomiast
wierzyli, że 25 grudnia przyszedł na świat, narodzony w grocie bóg słońca - Mitra. Starożytni Rzymianie
od 17 grudnia do 6 stycznia obchodzili tzw. Saturnalia - święta ku czci Saturna, boga rolnictwa i zasiewów.
W 274 roku cesarz Aurelian ustanowił 25 grudnia - Dzień
Narodzin Niezwyciężonego Słońca - świętem państwowym. Kult Słońca Niezwyciężonego był mieszanką mitryzmu z kultami innych bóstw solarnych.
Kościół chrześcijański zaadaptował to święto, zamieniając je w święto Narodzin Zbawiciela Świata, Chrystusa,
który jest Światłością. Zamiast zwalczać pogańskie praktyki, Kościół wypełnił je nową treścią, nakładając na nie
chrześcijańską doktrynę. To właśnie z dawnych wierzeń
i obrzędów mamy dziś wiele symboli Bożego Narodzenia.
Z charakteru rzymskich saturnaliów w dzisiejszych
Świętach znajdujemy symboliczne wybaczenie win, radość
i psoty (np. na polskiej wsi istniał zwyczaj zszywania kobietom sukni podczas mszy), czy bratanie się stanów, gdy
szlachta zapraszała służbę do wspólnego stołu.
Jednym z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających
momentów
Wigilii jest dzielenie się
opłatkiem - symbolem
pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni
i miłości. Nazwa „opłatek” wywodzi się od łacińskiego „oblatum”, co oznacza
dar ofiarny. Dawniej ludzie, by ustrzec się od niezrozumiałych dla siebie zagrożeń, składali ofiary siłom natury.
Zwyczaj łamania się opłatkiem (czyli złamania sił zła), znany powszechnie od XVII wieku, praktykuje sie nie tylko
w Polsce - opłatkiem dzielą się również Litwini, Ukraińcy i Włosi. Pięknym zwyczajem jest również dzielenie się
opłatkiem ze zwierzętami domowymi - dla nich wypieka
się opłatek kolorowy.

Co wieszasz na choince?
Jabłka - symbolizują zdrowie i urodę,
orzechy zawijane w złotko - zapewniają dobrobyt i siły
witalne,
miodowe pierniki - dostatek na przyszły rok,
łańcuchy - wzmacniają rodzinne więzi,
lampki i bombki - chronią dom od demonów i ludzkiej
nieżyczliwości,
gwiazdka na czubku - to pamiątka
gwiazdy betlejemskiej oraz znak mający pomagać w powrocie członków rodziny przebywających poza domem,
dzwonki - oznaczają dobre nowiny
i radosne wydarzenia w rodzinie,
aniołki domu.

to

opiekunowie

Aby w rodzinny, wigilijny wieczór nikt nie czuł się
opuszczony, pięknym staropolskim zwyczajem jest zapraszanie na Wigilię ludzi samotnych. Przy stole zostawia się
zawsze wolne miejsce i puste nakrycie. Dawniej wierzono,
że to miejsce mogą zająć dusze bliskich, którzy już odeszli
i tylko w tę jedną noc wolno im przyjść w odwiedziny. Dlatego po kolacji często nie sprzątano ze stołu aż do rana. Dziś
mówimy, że puste miejsce czeka na zbłąkanego wędrowca. Przypomina to również historię Świętej Rodziny, która błakała się, nie mogąc znaleźć miejsca na
nocleg i Jezus musiał się narodzić w stajence. Stąd też
polskie przysłowie: „Gość w dom, Bóg w dom”.
Dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń,
według tradycji powinna rozpocząć osoba najstarsza
przy stole, łamiąc się po kolei ze wszystkimi, dopiero
później dzielą się pozostałe osoby. Według obyczaju ktoś,
kto przełamie się opłatkiem w wigilijny wieczór, nie zazna
niedostatku przez następny rok i nie braknie mu chleba, by
dzielić się nim z innymi. Tradycja dzielenia się opłatkiem
tak mocno zakorzeniła się w naszej kulturze, że stała się też
ważna dla ludzi niewierzących. Opłatkiem nazywamy również świeckie przedświąteczne spotkania i zwyczaj łamania
się opłatkiem różnych grup ludzi np. współpracowników.
A skąd tradycja chowania siana pod obrus? Kiedyś słomą i sianem wykładano podłogi
domów, a nawet posadzki kościołów. Mają nam one przypominać
ubóstwo Świętej Rodziny i fakt, że
Jezus po narodzeniu został położony w żłobie.
Teraz o choince. Zwyczaj ubierania drzewka jest jedną z najmłodszych tradycji wigilijnych (w Polsce przyjęła się dopiero w XVIII wieku). Kościół nadał choince
symbolikę biblijnego drzewa wiadomości dobra i zła,
pod którym rozpoczęła się historia ludzkości. Dlatego, by zachować tradycję, choinkę powinno się wnosić
do domu w Wigilię, w dniu imienin Adama i Ewy. Jabłka na choince to symbol owocu poznania dobra i zła,
a łańcuchy - węża kusiciela. Gwiazda na szczycie drzewka
to pamiątka Gwiazdy Betlejemskiej, która wiodła Trzech
Króli do stajenki. Dawniej wierzono, że świeczki (dziś
lampki) na gałązkach symbolizują iskierki ognia, który ma
płonąć w domu całą noc wigilijną, aby przychodzące na
ten czas duchy przodków mogły się ogrzać. Choinka stała
w domu do Trzech Króli.
Kiedyś również bardzo przestrzegano liczby osób, zasiadających do wigilijnego stołu - powinna to być liczba
parzysta (wystrzegano się zwłaszcza liczby 13 - wróżącej
nieszczęście, gdyż Judasz był trzynastym biesiadnikiem
Ostatniej Wieczerzy). Podobnie liczba potraw była ważna:
w bogatych domach musiało ich być 12. W chłopskich chatach było mniej potraw, ale ich liczby też miały swoją symbolikę, np. 7 - dni tygodnia, 9 - anielskich chórów, 12 – apostołów. Pilnowano też zasiadania do stołu wg starszeństwa, by
w tej kolejności odchodzić ze świata.
Wigilijny zwyczaj obdarowywania się prezentami pochodzi
również z rzymskich Saturnaliów. W późniejszych wiekach
został nazwany Gwiazdką, gdyż
prezenty wręczano, gdy na wieczornym niebie zaświeciła się pierwsza gwiazda, symbolizująca Gwiazdę Betlejemską.
A po kolacji przychodzi pora na wspólnie kolędy, najmilsze i najbardziej lubiane pieśni religijne, choć śpiewają je
również niewierzący. Zbiór kolęd i pastorałek szacuje się
na kilkaset, ale ogólnie znanych i do dziś popularnych jest
kilkadziesiąt.
Wigilia kończy się przed północą, kiedy przychodzi czas
pasterki – uroczystej mszy św. przypominającej o pasterzach, którzy pierwsi przyszli pokłonić się nowo narodzonemu Bogu.              
oprac. MS/AP
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Symbolika potraw wigilijnych
Kapusta – dawniej wierzono, że ma wielką moc chroniącą od złego, zapewniającą
niespożytą siłę i witalność. Potrawy z kapusty przyciągają dostatek i pomyślność,
a kapusta gotowana z grzybami bądź grochem zapewnia dobre zdrowie.
Mak - to symbol płodności. Kojarzy się go
również z wieczną młodością, zdrowiem,
nieśmiertelnością oraz energią. Mak musi
się znaleźć na stole przynajmniej w jednej potrawie, która ma zapewnić domownikom pomyślność i bogactwo, a także...
potomków.
Grzyby - według ludowych wierzeń
umożliwiały nawiązywanie kontaktów ze
zmarłymi. Podawane podczas wieczerzy
wigilijnej pomagały w zjednaniu sobie
przychylności tych, którzy odeszli. Potrawy z grzybami mają przynieść szczęście
i pomyślność oraz zapewnić dostatek.
Buraki – to symbol długowieczności, dobrego zdrowia i nieprzemijającej urody.
Barszcz z buraków powinien być podawany jako pierwszy, co ma zapewnić siły na
cały przyszły rok.
Śliwki - to również symbol długowieczności. Chronią też przed złem i niepowodzeniem. Kompot ze śliwek lub potrawy
z ich dodatkiem zapewniają pomyślność
i szczęście.
Pszenica – to źródło witalności, siły, dostatku, a także płodności. Dania z pszenicy
zapewniają pomyślność finansową, urodzajne plony, a także zdrowie.
Fasola - nasi przodkowie przypisywali jej
moc płodności i urodzaju, a także przyciągania pieniędzy. Dania z fasolą mają jednak zapewnić nie tylko bogactwo, ale też
zgodę i miłość.
Jabłka - symbol miłości, zgody i nieśmiertelności. Te na wigilijnym stole lub choince gwarantują siłę i długowieczność.
Miód - jeden z najstarszych i najważniejszych symboli. Chroni przed złem, zapewnia radość i dostatek. Dania z miodem
przyciągają szczęście, miłość oraz powodzenie w każdej dziedzinie.
Pierniki - to pozostałość dawnych placków
z miodem, które składano w ofierze bogom,
by zyskać ich przychylność. Wszystkie
wypieki z mąki mają zapewnić pomyślność
w nadchodzącym roku, obfitość oraz zamożność.
Orzechy - oznaczają mądrość. Są uznawane za znak pojednania, sprawiedliwości
i lojalności. Wierzono, że zapewniają płodność oraz bogactwo. Dania z orzechami
i migdałami przynoszą zamożność i pomyślność.
Ryba - symbolizuje harmonię, sprawiedliwość, mądrość i wolność. Dla chrześcijan
ryba ma szczególne znaczenie, to znak
początku, odrodzenia, nieśmiertelności,
miłości, obfitości i płodności. Najczęściej
podawanymi rybami na wigilijnym stole
są: karp, śledź, pstrąg i dorsz. Dania z ryb
mają zapewnić dostatek, siłę, zdrowie oraz
powodzenie w interesach.
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PROGRAMY UNIJNE,
REALIZOWANE OBECNIE
W GMINIE ZBROSŁAWICE
KANALIZACJA
W ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności
Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013, w III kw. 2010 roku
Gmina Zbrosławice przystąpiła do realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego
w Czekanowie”.
Zostanie wykonany kolektor o długości ok. 4,4 km, przyłącza kanalizacyjne ok. 4,5 km, przepompownie przydomowe 10 szt. oraz ok.
600 m kanalizacji ciśnieniowej. Celem tej operacji jest zapewnienie wysokiej jakości życia, możliwości prowadzenia zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego oraz stymulowanie dynamicznego rozwoju ob-

TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ
W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach”. Wartość
projektu to 745 537,83 złote, w tym wartość dofinansowania 633 707,15
złotych.
W tym roku zakończono termomodernizację szkoły podstawowej
w Ziemięcicach. W budynku szkoły wykonano modernizacje centralnego
ogrzewania, w miejsce kotłowni węglowej zainstalowano bezobsługowy
kocioł gazowy, wykonano ocieplenie dachu nad łącznikiem, wymieniono

PLACE ZABAW
W bieżącym roku Gmina zrealizowała operacje „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw dla dzieci
w miejscowościach Księży Las przy ul. Wiejskiej i Łubiu przy
ul. 1-go Maja”.
Wartość inwestycji w Księżym Lesie to 60 124 zł, a w Łubiu
59 796 zł, z czego w ramach programu PROWna lata 2007-2013 gmina
otrzyma dotacje dla placu w Księżym Lesie w wysokości 36 682 zł, a dla
Informacje źródłowe na
www.rpo.silesia-region.pl

temat

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

szaru objętego projektem, poprzez ochronę i poprawę jakości środowiska,
w szczególności poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych
na terenie niewyposażonym w system kanalizacyjny, bez możliwości odprowadzania ścieków do oczyszczalni.
Zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Śląskiego
w Katowicach, została przyzna gminie pomoc ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 3 967 810 złotych, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów
kwalifikowanych operacji. Całkowity koszt operacji to 8 181 800 złotych.
Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: pierwszy do grudnia 2011 roku,
drugi do listopada 2012 roku. Obecnie ulega zakończeniu I etap budowy.
stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych.
Prowadzona inwestycja zgodna jest z celem działania 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii - poprawa jakości powietrza poprzez
ograniczenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do
powietrza”. Realizacja projektu przynosi pozytywne efekty w zakresie
polityki ochrony środowiska i poprawy stanu naturalnego poprzez ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze. W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie emisji gazów i pyłów, przedostających się do powietrza. Nastąpi także zmniejszenie zużycia energii ze
źródeł konwencjonalnych. W przyszłym roku przystąpimy do termomodernizacji szkoły podstawowej w Czekanowie.
placu zabaw w Łubiu 36 481 zł.
Operacja miała za zadanie poprawę jakości życia na obszarze wiejskiej
Gminy Zbrosławice poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie rekreacji. Place zostały ogrodzone, wyposażone w ławki, kosze na
śmieci oraz urządzenia służące dzieciom do aktywnego spędzania czasu,
takie jak: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, huśtawka równoważna,
zabawka na sprężynie (2 szt.), domek drewniany, piaskownica kwadratowa, trap drewniany.
Województwa

Śląskiego

na

lata

2007-2013

znajdują

się

na

stronie

DANE TELEADRESOWE SZKÓL I PRZEDSZKOLI GMINY ZBROSŁAWICE
SZKOŁY
Szkoła Podstawowa w Czekanowie
ul. Szkolna 26, 42-677 Czekanów
Tel. (32) 230 65 78, fax. (32) 230 65 78
e-mail: szkola.czekanow@wp.pl
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Kamieńcu
ul. Gliwicka 6, 42-674 Kamieniec
Tel. 32 233 79 76, fax: 32 233 79 76
e - mail: spkamieniec@wp.pl
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Kamieńcu
ul. Gliwicka 6, 42-674 Kamieniec
Tel: 32 233 78 14, fax: 32 233 78 14
e-mail: zskamieniec@interia.pl
Szkoła Podstawowa w Kopienicy
ul. 1-go Maja 3, 42-674 Kopienica
Tel: 32 233 12 18, fax: 32 233 12 18
e-mail: spkopienica@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Przezchlebiu
ul.Szkolna 46, 42-675 Przezchlebie
Tel: 32 233 68 77, fax: 32 233 68 77
e -mail: spprzezchlebie@poczta.onet.pl
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PRZEDSZKOLA

Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach
ul. Szkolna 6, 42-675 Ziemięcice
Tel: 32 233 68 28, fax: 32 233 68 28
e-mail: spziemiecice@interia.pl
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miedarach
ul. Główna 26, 42-674 Miedary
Tel: 32 233 70 53, fax: 32 233 70 53
e-mail: zespolmied@interia.pl
Zespół Szkół w Wieszowie
ul. Bytomska 62, 42-672 Wieszowa
Tel. 32 273 75 54, fax: 32 273 75 54
e-mail: zs_wieszowa@wieszowa.pl
Zespół Szkół w Zbrosławicach
ul. Wolności 67, 42-674 Zbrosławice
Tel: 32 233 70 43, fax: 32 233 70 43
e-mail: zbroslawice_szk@poczta.onet.pl

Gminne Przedszkole Nr 3 w Kamieńcu
ul. Tarnogórska 2, 42-674 Kamieniec
Tel: 32 233 79 03, fax: 32 233 79 03
e-mail: przedszkolekamieniec@gmail.com
Gminne Przedszkole nr 8 w Przezchlebiu
ul. Mikulczycka 11, 42-674 Zbrosławice
Tel. 32 233 69 34, fax. 32 233 69 34
e-mail: gminne_przedszkole_nr8@tlen.pl
Gminne Przedszkole nr 4 w Świętoszowicach
ul. Mikulczycka 89, 42-675 Świętoszowice
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PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ
Z okazji 20. rocznicy obecności w Polsce, firma Hewlett-Packard zaprosiła szkoły podstawowe i gimnazja z całego kraju do wzięcia udziału w konkursie pt. „20 lat
HP w Polsce”, którego ideą było stworzenie wizji jak najlepszego wykorzystania
nowoczesnych narzędzi informatycznych w edukacji. Jednocześnie projekt ten ma
przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu dzieci, które mają ograniczony dostęp do
tego rodzaju narzędzi, a przez to zapewnić im lepszy start w dorosłość. Z ponad
300 szkół zgłoszonych w konkursie - 20, które przedstawiły najbardziej ciekawe
i nowatorskie koncepcje, HP nagrodził nowoczesnymi pracowniami komputerowymi HP MultiSeat, wyposażonymi w zaawansowane programy do nauki przedmiotów ścisłych jak również języka angielskiego oraz testy egzaminacyjne, o wartości
ok. 30 tys. zł każda. Z tych 20 szkół tylko osiem to szkoły podstawowe i aż dwie

z nich znajdują się na terenie naszej gminy. Są to Szkoła Podstawowa w Czekanowie oraz w Przezchlebiu. Obie placówki atrakcyjnie przedstawiły, w jaki sposób
ufundowany przez Organizatora sprzęt informatyczny mógłby umożliwić uczniom
wszystkich klas wykorzystanie nowoczesnych technologii w pogłębianiu wiedzy.
Pomysły dotyczyły różnych obszarów, np. takich jak: integrowanie doświadczenia
w świecie rzeczywistym z tym w wirtualnej rzeczywistości, publikowanie wyników doświadczeń i ich weryfikacja, planowanie pracy grupowej i indywidualnej
uczniów czy różnicowanie zadań dla uczniów zdolniejszych oraz tych, którzy mają
problemy z nauką. Również uczniowie mieli opisać pracownię swoich marzeń
oraz wymyśleć hasło reklamujące 20 lat HP w Polsce. Prace oceniało szacowne
jury w składzie: Maciej Osuch – Doradca Rzecznika Praw Obywatelskich i Społeczny Rzecznik Praw Ucznia, Ewa Tomaszewicz – Szefowa redakcji Serwisów
Edukacyjnych Gazety Wyborczej, Józef Orzeł – Wiceprezes Stowarzyszenia Miasta
w Internecie oraz Paweł Czajkowski – Prezes Zarządu HP Polska. Bardzo cieszymy
się, że dostrzeżono nasze placówki edukacyjne i nagrodzono pomysły pracujących
tam pedagogów i uczących się w nich uczniów. Dodać należy, że firma HP zaprosiła
również nauczycieli na szkolenie do Poznania, gdzie zapoznają się oni z pełnymi możliwościami wykorzystania tak nowoczesnych pracowni informatycznych.
Koordynatorami tego przedsięwzięcia w szkołach byli nauczyciele informatyki
p. Joanna Lipa z SP w Czekanowie oraz p. Adam Duraj z SP w Przezchlebiu.
dyrektor SP w Przezchlebiu Hanna Miczka
oraz dyrektor SP w Czekanowie Katarzyna Kuczora

K A B A R E TOWA W I E S ZOWA

W ostatnią niedzielę listopada na scenę Świetlicy Gminnej w Wieszowie
zawitał Kabaret Młodych Panów.
Pomysł zorganizowania kabaretu chodził mi po głowie już od
dłuższego czasu. Z końcem września postanowiłem zacząć działać. Początkowo przedstawiłem
plan Radzie Sołeckiej, gdzie znalazłem sprzymierzeńca i obecnie
współorganizatora imprezy - pana
Serafina Liszkę. Następnie plan
został przedstawiony wice wójtowi pani Katarzynie Sosadzie, której pomysł bardzo się spodobał. I tak ruszyła maszyna. Wybór kabaretu, dopasowanie terminów, organizacja biletów, rozplakatowanie
i wiele innych spraw organizacyjnych. Najwięcej pracy przypadło na
dzień przedstawienia, aranżacja dźwięku i światła, przeliczenie miejsc, to
wszystko musiało być zapięte na ostatni guzik i gotowe do próby z kabaretem. Gdyby nie pomoc chłopaków z ekipy Sound-Studio nie
dalibyśmy rady we dwójkę, dlatego
w tym miejscu należą się im ogromne wyrazy uznania.
Osobiście największy stres przeżyłem, gdy dowiedziałem się, że
próba przesunie się o 15 min, a za
drzwiami sali stał już tłum ludzi,
z niepokojem wpatrzonych w zamknięte drzwi - wtedy dotarło do mnie,
że wpisaliśmy się na kabaretową mapę „Młodych Panów” i równocześnie
rozpoczęliśmy nowy rodzaj rozrywki w naszej gminie.
Kiedy wszyscy zajęli miejsca i światło zgasło, na scenie w blasku reflektorów ujrzeliśmy gwiazdy wieczoru, które bawiły nas blisko 2 godziny.
Mamy nadzieję, że podobało się państwu, a dzięki temu jeszcze nie raz
będziemy wspólnie śmiać się i bawić. Pragnę też zaprosić do odwiedzenia
naszej strony internetowej www.imprezy.wieszowa.pl gdzie znajdziecie
terminy i miejsca imprez w naszej gminie. Jednocześnie apeluję do organizatorów, by kontaktować się z nami poprzez e-mail i przesyłać informacje
o imprezach. Jest to plan stworzenia portalu informacyjnego o wydarzeniach kulturalnych w naszym regionie.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej
imprezy.                  
Sebastian Szeliga

WYKAZ TELEFONÓW DO SOŁT YSÓW WYKAZ TELEFONÓW DO URZĘDU GMINY
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU
GMINY ZBROSŁ AWICE
Boniowice
Czekanów
Jasiona
Jaśkowice
Kamieniec
Karchowice
Kopienica
Księży Las
Laryszów
Łubie
Łubki
Miedary
Ptakowice
Przezchlebie
Szałsza
Świetoszowice
Wieszowa
Wilkowice
Zawada
Zbrosławice
Ziemięcice

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

233 78 52
602 641 407
233 12 37
233 88 91
608 034 027
720 33 24
665 358 005
305 25 84
233 72 13
305 03 58
501 036 147
233 71 45
602 739 883
233 69 14
270 00 96
233 68 69
720 34 90
692 567 098
233 78 41
728 473 348
233 69 07
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Urząd Gminy Zbrosławice
Tel. 32 233 70 12
Fax 32 233 71 00
e-mail: urzad@zbroslawice.pl
www.zbroslawice.pl
Straż Gminna
32 333 87 40
Gminna Biblioteka Publiczna
32 233 70 80
Oddział Wodociągów
Zbrosławice
32 233 70 92

Rada Gminy Zbrosławice
32 233 75 82
Gminny Zespół Obsługi
Placówek Oświatowych
32 233 76 50
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
32 233 78 92
Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
32 233 70 74

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

NZOZ „FAL MED”:

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

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

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

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

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

Ośrodek Zdrowia Ziemięcice
ul. Mikulczycka 3, tel. 233 68 68
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TRZEŹWY I ZDROWY STYL ŻYCIA            

c.d. ze str. 1

Przedsięwzięcie było realizowane przez gminną komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (Karina Respondek, Maria Langer, Joanna Kamuda,
Roman Plaminiak, Kornelia Sikora, Jan Wysocki) i stanowiło element profilaktyki uniwersalnej, mającej na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów, związanych z używaniem alkoholu. Dla uczestników przygotowano nagrody główne: I miejsce - aparat fotograficzny, II miejsce odtwarzacz mp4, III miejsce - odtwarzacz mp3. Pozostałe dzieci otrzymały nagrody pocieszenia - paczki słodyczy oraz dyplomy. Ważnym elementem był także wykład instruktora terapii uzależnień, przewodniczącego komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jana Wysockiego, uświadamiający uczniów o skali zjawiska związanego z używaniem alkoholu. Wykład miał formę apelu, uwrażliwiającego dzieci w szczególności na problematykę występowania zjawiska alkoholowego w domach rodzinnych.                                                          Aleksandra Cappilleri

Wyniki konkursów:
Konkurs Plastyczny dla klas I - IV szkół podstawowych (zdjęcia prac - obok):
I miejsce – Karolina Kusz
II miejsce - Dawid Kozłowski
III miejsce - Maria Borkowska
Konkurs Wiedzy dla klas V- VI szkół podstawowych:
I miejsce - Mateusz Sondermajer
II miejsce - Weronika Miczka
III miejsce - Julia Żyłka
Konkurs Wiedzy dla szkół gimnazjalnych
I miejsce - Patrycja Moryń
II miejsce - Monika Wręczycka
III miejsce - Magdalena Pielas
ZS Zbrosławice
Gromkim zawołaniem kibiców i deszczem konfetti powitali uczniowie zbrosławickiego gimnazjum
przedstawicieli Klubu Sportowego Górnik Zabrze.
Obok trzech działaczy gościliśmy dwóch najmłodszych zawodników klubu.
Mili goście odwiedzili szkołę w ramach akcji promującej sport wśród młodzieży, a także dlatego, że
nasi sportowcy wygrali w maju 2011 r. Turniej im.
Stanisława Oślizło.
Spotkanie uatrakcyjniały: pokaźnych rozmiarów klubowa maskotka oraz cukierki i gadżety
reklamowe, którymi nagradzano znawców piłkarskiego tematu. Padały pytania na temat klubu
i kariery sportowej młodych ludzi. Wizyta cieszyła się dużym zainteresowaniem w obu szkołach
i dostarczyła wielu emocji nie tylko sportowcom.

Galowy mundur i prawdziwe wyposażenie zaprezentował klasie pierwszej zbrosławickiej podstawówki, górnik pan Brylok. Poznaliśmy mnóstwo ciekawostek o pracy, zwyczajach i symbolach górniczych.
Lekcja przydatna i ciekawa. Dziękujemy za wizytę.

GP Kamieniec
Z okazji Barbórki, jak co roku, gościliśmy
w naszym przedszkolu górnika. Przywitaliśmy go
piosenkami oraz tańcami śląskimi. Opowiadał nam
o swojej pracy, która nie należy do najłatwiejszych.
Dzieci zadawały wiele różnych pytań, na które nasz
gość wyczerpująco odpowiadał. Na koniec wręczyliśmy mu pamiątkową laurkę i pozowaliśmy do wspólnego zdjęcia.

W październiku przedszkolaki z Przezchlebia,
na zaproszenie pani Marii Bujok, która obecnie prowadzi Wiślańskie Centrum Kultury, wzięły udział
w I Festiwalu Piosenki Europejskiej w Wiśle. Dzieci były najmłodszymi uczestnikami tego festiwalu
i jednocześnie jedyną grupą śpiewającą w języku niemieckim. Za udział w imprezie otrzymały wspaniałą
nagrodę: dziecięcy rower górski ,,góralek’’ oraz bilety
do Parku Miniatur i Dinozaurów w Ochabach. Przedszkolaki odwiedziliły Park w listopadzie. Poznały
miniatury największych i najpiękniejszych budowli
świata, potężnych rozmiarów dinozaury, które poruszając się i wydając odgłosy przyprawiły o dreszcze
niejednego śmiałka. W Oceanarium, w specjalnych
okularach, dzieci oglądały prehistoryczne zwierzęta
wodne w trójwymiarze oraz spotkały się oko w oko
z rekinem. Okrzykom zachwytu nie było końca.
Dziękujemy Pani Marii Bujok za zaproszenie, dzięki któremu przeżyliśmy te wspaniałe chwile.

Magiczny grudzień w bibliotece
Kto w grudniu dysponuje odrobiną czasu, powinien
koniecznie rozejrzeć się po jarmarkach bożonarodzeniowych. Czym byłby ten niezwykły czas bez takich
kiermaszów o swoistym uroku. 10 grudnia Gminna
Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach zorganizowała,
po raz pierwszy w nowej siedzibie, kiermasz świąteczny, na którym można było znaleźć wiele ręcznie robionych upominków dla swoich bliskich. Świąteczne
stroiki, świece, kartki wykonane różnymi technikami,
szydełkowe aniołki, drewniane pudełka wykonane
techniką decoupage czy ręcznie robiona biżuteria, to
tylko niektóre z oryginalnych pomysłów na prezenty.

W świąteczny nastrój wprowadziła wszystkich grupa teatralna „Niespasowani”, śpiewając kolędy i pastorałki. Tego niezwykłego koncertu można było wysłuchać częstując się aromatyczną kawą i świątecznymi
piernikami. Młodzieży pomagały dzieci, które uczestniczą w zajęciach muzyczno-rytmicznych, zorganizowanych przez bibliotekę. Dla nich też przygotowano
drobne upominki, które oczywiście wręczał nie kto
inny jak Święty Mikołaj. Słodki prezent od Mikołaja
otrzymały wszystkie dzieci, które razem z rodzicami
przyszły na kiermasz.

Miłym wstępem do spotkania wójta z emerytowanymi pracownikami Urzędu Gminy był występ pierwszoklasistów zbrosławickiej podstawówki. Krótka część
artystyczna składała się z recytacji wierszy Czesława
Janczarskiego i wspólnego zaśpiewania kilku kolęd.
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