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Trzeci wóz strażacki z Brackenheim
Kolejnym dowodem wspaniałej współ-

pracy pomiędzy gminami partnerskimi, 
stało się przekazanie już trzeciego wozu 
strażackiego przez niemiecką Gminę 
Brackenheim. Samochód pożarniczy, 
Mercedes Deimler Benz Typ 508D, zo-
stał przekazy OSP Łubie za symboliczne 
1 euro. Jego oficjalne przyjęcie nastąpi-
ło 17 kwietnia br. w Łubiu w obecności 
przedstawicieli władz gminy, prezesów 
jednostek OSP oraz strażaków OSP  
Łubie.         czyt. na str. 4

Fes ta  de l la  Barbera
Ciemna noc, Zespół Szkół Ogólnokształcący  

w Kamieńcu, pełen autobus i świadomość prawie 20 
godzin w drodze. Wójt Gminy z małżonką, Przed-
stawiciele Rady Gminy, członkowie Stowarzysze-
nia „Komitet ds. Partnerstwa Gminy Zbrosławice” 
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie”. Wszyscy 
zmierzający do Castagnole delle Lanze położonego 
w regionie Piemont, w północno-zachodnich Wło-
szech. Po męczącej podróży nastał czas spotkania  
i zakwaterowania u rodzin, które jak zwykle przyję-

ły gości z dalekiego kraju z dużą serdecznością i życzliwością. W piątkowy poranek, ponownie wszyscy 
udają się do autokaru by wyruszyć na zwiedzanie Turynu. Na liście zdobytych zabytków znajduje się 
między innymi: Mole Antonelliana, Castello del Valentino, Palazzo Madama i oczywiście katedra św. Jana 
Chrzciciela w której zobaczyć można całun turyński, który właśnie w okresie od 10 kwietnia do 23 maja 
został wystawiony po raz pierwszy od 10 lat na widok zwiedzających.         ciąg dalszy na str. 4

Święto Europy we Francji
7 maja br. delegacja przedstawicieli Gminy Zbro-

sławice wyjechała do zaprzyjaźnionej partnerskiej 
gminy Charnay-lès-Mâcon we Francji. Wójta Gmi-
ny Zbrosławice reprezentował Bernard Pigulla, 
kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami  
i Ochrony Środowiska. Ponadto, jak co roku w maju, 
do Francji zawitały delegacje innych gmin partner-
skich, w tym niemieckiej gminy Brackenheim oraz 
włoskiej gminy Castagnole delle Lanze.

         czytaj na str. 4

Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz o głosowaniu przez pełnomocnika znajdziecie Państwo na stronie 3.
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Z prac Wójta Gminy

Z prac Rady Gminy

Wójt podpisał zarządzenia, m. in. 
w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy Zbrosła-
wice na rok 2010 (12 zarządzeń);
- zmian w planie finansowym dla 
budżetu Gminy Zbrosławice na rok 
2010 (23 zarządzenia);

- udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego 
w dziedzinie z ochrony i promocji zdrowia na terenie 
Gminy Zbrosławice na rok 2010;
- przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Zbrosławice za 2009 rok;
- przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania 
budżetu Gminy Zbrosławice za 2009 r. oraz sprawoz-
dania z rocznego z wykonania planu finansowego sa-
morządowej instytucji kultury za 2009 r.;
- ustalenia dni wolnych od prac w 2010 roku dla pra-
cowników Urzędu Gminy Zbrosławice;
- Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych w Urzędzie Gminy Zbrosławice;
- zamiany nieruchomości;
- ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie bez przetargowym;
- ustalenia wartości drewna opałowego, pozyskiwa-
nego z wycinki drzew dokonanej na zlecenie Gminy 
Zbrosławice;
- powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do prac przy 
wyłonieniu kandydata na stanowisko Aplikanta w Refe-
racie Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Zbrosławice;
- przygotowania, przeprowadzenia i udziału w ćwicze-
niu obronnym „Lato 2010”;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie części działki 
nr 37/12 km. 4 położonej w Przezchlebiu oraz dział-
ki nr 617/9 km. 2 d. 2, obr. Świętoszowice, położonej  
w Gminie Zbrosławice.

Ponadto Wójt:
- spotkał się z rolnikami, którzy przyjmują na swe pola 
osady z oczyszczalni zamiast nawozu. Zaapelował do 
rolników, by zagospodarowali ten osad w takim czasie 
aby nie był uciążliwy dla pozostałych mieszkańców. 
Zwrócił się do różnych instytucji kontrolnych by usta-
lić, która z nich ma obowiązek kontroli, jak rolnicy za-
gospodarowują płody rolne, wyrosłe na polach z osada-
mi, gdyż nie mogą one być przeznaczone do konsump-
cji. Jaki będzie efekt z tego spotkania zobaczymy;
- uczestniczył w kilkunastu zebraniach sołeckich, na 
których poruszano bieżące problemy danej wsi;
- podpisał ostateczne akty notarialne, regulujące  
w części stan własności gruntów pod stawem w Ka-
mieńcu, co powinno być uregulowane 40 lat temu;
- dziękuje wszystkim organizującym badania dla 
kobiet, w tym firmie Müller–Janoszka, za udo-
stępnienia placu do postawienia mammobusu,  
z którego usług skorzystało 257 kobiet;
- spotkał się z Radą Sołecką Zbrosławic, która wyrazi-
ła zgodę na wydzierżawienie terenu (obok ruin starego 
zamku) dla właściciela słynnego już wodolotu;
- wziął udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów  
w Szczyrku, gdzie poruszano tematy – oświaty, oświe-
tlenia ulicznego i Programu Odnowy Wsi;
- zorganizował spotkanie w sprawie wzajemnych rela-
cji osób, funkcjonujących w gospodarstwie rolnym by-
łego PGR-u w Ziemięcicach. Przy udziale sołtysa wsi, 
dzierżawcy i właściciela gospodarstwa przyjęto pew-
ne ustalenia, które powinny być przestrzegane przez 
wszystkich użytkowników terenu. W niedługim czasie 
będzie się można przekonać o efektach;
- podpisał rozwiązanie umowy dzierżawnej, dotyczącej 
obiektu byłego przedszkola w Księżym Lesie w wy-
niku rezygnacji z dzierżawy dotychczasowego użyt-
kownika. Jest poszukiwany inny podmiot, który będzie 
chętny do zagospodarowania tego obiektu;
- spotkał się z Sołtysami Gminy Zbrosławice, gdzie 
omówiono sprawę tworzącego się według nowych re-
guł Funduszu Sołeckiego. Informujemy o tym miesz-

kańców na wszystkich zebraniach wiejskich, aby So-
łectwa mogły opracować dobre wnioski do realizacji 
w roku 2011. A jest się o co bić, gdyż tych środków 
będzie dużo więcej niż do tej pory;
- zorganizował narady robocze z przedstawicielami 
GDKiA z Katowic, firmy projektowej i Sołtysami Wie-
szowy, Boniowic, Karchowic i Zawady, by omówić 
powstający projekt remontu DK 94 na terenie naszej 
Gminy. Wnieśliśmy swoje uwagi i wnioski do tego pro-
jektu, jednak dalej nie znamy terminu wykonania;
- wziął udział w obchodach święta strażackiego, któ-
re wspólnie z PSP Tarnowskie Góry zorganizowane  
zostały w Czekanowie. Przy okazji mieszkańcy mie-
li możliwość uczestniczenia w festynie odpustowym, 
szkoda tylko, że pogoda trochę popsuła zabawę;
- przewodniczył delegacji Gminy na Święto Wina „della 
Barbera” w Castagnole delle Lanze. Gorące podzięko-
wania członkom zespołu „Miedarzanie”, którzy mocno 
się napracowali i zrobili furorę swymi występami;
- wraz z Przewodniczącym Rady Gminy spotkał się  
z właścicielami firmy Poczta Miejska Rybnik, by omó-
wić ewentualną działalność tej firmy w miejsce Poczty 
Polskiej. Przedstawiona oferta nie jest jednak korzyst-
na dla mieszkańców;
- z sołtysem i właścicielem gospodarstwa rol-
nego w Wilkowicach przeprowadził rozmowę  
i wizję lokalną w celu utworzenia Świetlicy Sołeckiej  
w pomieszczeniu gospodarstwa. Działania w tym za-
kresie będą kontynuowane;
- po licznych rozmowach i konsultacjach z rodzicami, 
nauczycielami oraz związkami zawodowymi podjął 
decyzję o przeprowadzeniu konkursu na dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Kopienicy, by ostudzić panują-
ce tam niezdrowe emocje;
- po zaciągnięciu opinii wszystkich organów Szkoły 
Podstawowej w Przezchlebiu, podjął decyzję o prze-
dłużeniu kadencji dla Pani Dyrektor o kolejne 5 lat;
- nadzoruje sprawę pozyskania środków z WFOŚ i GW 
Katowice, tj. pożyczek preferencyjnych na budowę ka-
nalizacji w Wieszowie i Czekanowie.

29.03.2010 r. – sesja Rady Gminy 
Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Zbrosławice  

Nr XL/445/10 z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosła-
wice na rok 2010; zmiany uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XL/440/10 z dnia 
9 marca 2010 r. w sprawie zmian Uchwały nr XXXVIII/422/09 Rady Gminy Zbro-
sławice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2010 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr XXXIX/434/10 Rady Gminy 
Zbrosławice z dnia 29 stycznia 2010 r.; zmiany uchwały Rady Gminy Zbrosławice  
Nr XL/441/10 z dnia 9 marca 2010r. w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej po-
życzki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach 
PROW 2007-2013 zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, prze-
pompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie”;  zmian w budżecie 
Gminy Zbrosławice na rok 2010 –  3 uchwały; zmian oraz wprowadzenia tekstu jed-
nolitego Tabeli Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice Nr XXXVIII/422/09 
Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009r. z późn. zmianami oraz w sprawie 
uznanie skargi na działalność Wójta Gminy Zbrosławice za bezzasadną. 
10. i 24.03. oraz 9.04.2010r. – posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Zbrosławice za rok 2009;  ocena wykonania 
budżetu Gminy za rok 2009 oraz wnioskowanie do Rady Gminy i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o udzielenie  absolutorium Wójtowi Gminy.  
17.03.2010 r. – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej  
Omówienie stanu oświaty w Gminie.
22.03.2010 r. – posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju  
Uzgodnienie rzeczowego zakresu zadań w zakresie gospodarki komunalnej. 
22.03.2010 r. – posiedzenie Komisji Rolnictwa  
Omówienia zmian związanych z wypełnianiem wniosków o dopłaty rolne oraz zapo-

znanie się z przepisami prawnymi dotyczącymi składowania odpadów komunal-
nych na gruntach rolnych. 

15.04.2010 r. - Sesja nadzwyczajna
Uczczenie pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii 
oraz pozostałych ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

28.04.2010 r. –  sesja Rady Gminy   
Podjęcie uchwał w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania 
budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2009 oraz udzielenia Wójtowi absolutorium 
z tego tytułu;  zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego 
oraz zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2010;  zmian w budżecie 
Gminy Zbrosławice na rok 2010 –  6 uchwał;  uchwalenia programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Zbrosławice na lata 2009 – 2012 z perspektywą na okres 
od 2013 do 2016 roku po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Tarnowskich 
Górach;  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego; 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat 
nieruchomości położonej na działce nr 1300/122 km. 1 dod. 5 obr. Zbrosławice  
o powierzchni 0,2580 ha, przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego Związku 
Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach; utworzenia obwodów gło-
sowania w zakładach pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib; przekazania środków finansowych dla Policji. 
12. i 26.04. oraz 10.05.2010 r. – posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki  
i Rozwoju  
Modernizacja oświetlenia ulicznego, zapoznanie się z opinią RIO w sprawie abso-
lutorium dla Wójta Gminy oraz opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania 
budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2009 i projektów uchwał.  
21.04.2010 r. – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia  
i Opieki Społecznej  
Kultura fizyczna i sport na terenie gminy.  
26.04.2010r.  – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2009, 
zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku  
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz zapoznanie się z informacją nt. 
realizacji wykonania zaleceń Komisji Rewizyjnej w temacie skargi Pana Liszki 
z Jaśkowic. 
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Z okazji 75 rocznicy urodzin 

Pani Jadwidze Drzymota 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz 
pogody ducha składają

Sołtys, Rada Sołecka i Mieszkańcy Ziemięcic 

O B W I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A   G M I N Y   Z B R O S Ł A W I C E

Z   D N I A   28   kwietnia   2010   ROKU
Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku – o wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późniejszymi 
zmianami/ oraz postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
21 kwietnia 2010 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej /Dz. U. z 2010 r. Nr 65, poz. 405/ oraz w związku z uchwałami Nr XLI/427/02 
Rady Gminy w Zbrosławicach z dnia 27 czerwca 2002 roku i Nr XLIII/472/10 Rady 
Gminy Zbrosławice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia granic, numerów 
obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Zbrosławice 
– podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w celu 
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 20 czerwca 2010 roku.

Numer 
obwodu 
głosowa-

nia

Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji Wybor-

czej w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. Sołectwa: Ptakowice, Zbrosławice

Siedziba DFK w Zbrosławicach  
ul. Batorego 4 

lokal dostosowany dla potrzeb wybor-
ców niepełnosprawnych

2. Sołectwo Wieszowa Świetlica Gminna w Wieszowie  
ul. Bytomska 154

3. Sołectwa: Miedary, Laryszów, 
Wilkowice

Zespół Szkolno Przedszkolny
w Miedarach, ul. Główna 26

4. Sołectwa: Kamieniec, Boniowice, 
Łubki, Księży Las

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II w Kamieńcu 

ul. Gliwicka 6

5. Sołectwa: Zawada, Karchowice Świetlica Stacji Uzdatniana Wody Zawada 
w Karchowicach, ul. Bytomska 6

6. Sołectwa: Ziemięcice, Przezchlebie, 
Świętoszowice

Świetlica Gminna w Ziemięcicach 
ul. Mikulczycka 14

7. Sołectwa: Czekanów, Szałsza Szkoła Podstawowa w Czekanowie 
ul. Szkolna 26

8. Sołectwa: Kopienica, Łubie,  
Jasiona, Jaśkowice

Szkoła Podstawowa w Kopienicy 
ul. 1 Maja 3

9.
Dom Pomocy Społecznej 

 Prowadzony przez Ojców Kamilia-
nów w Zbrosławicach

Dom Pomocy Społecznej Prowadzony 
przez Ojców Kamilianów 

w Zbrosławicach, ul. Wolności 34

10. Dom Pomocy Społecznej Miedary 
w Miedarach

Dom Pomocy Społecznej Miedary 
w Miedarach, ul. Zamkowa 7

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 20 czerwca 2010 roku w godz. od 600 do 2000

                            Wójt Gminy
                            /-/ Paweł Kowolik

Pełnomocnictwo do głosowania 
w wyborach Prezydenta RP

Zgodnie z ustawą z dnia 27 września 1990 r. o wyborze  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2010 
roku Nr 72, poz. 467) wyborca posiadający orzeczenie  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę 
jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  
z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.3)), może udzielić pełno-
mocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwa-
nego dalej „pełnomocnictwem do głosowania”.

Przepis ten stosuje się również do wyborcy, który najpóź-
niej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączo-
ne w przypadku głosowania odbywającego się w: obwodach 
głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy 
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz  
w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów oraz  
w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na pol-
skich statkach morskich.
Szczegóły (w tym druki do pobrania) dostępne są na stro-
nie internetowej www.zbroslawice.pl w zakładce „Wy-
bory Prezydenta RP 2010”. Bliższych informacji udziela 
także Sekretarz Gminy Katarzyna Zyga pod numerem 
telefonu 32/233 70 18 lub 606 82 42 92.

KRONIKA POLICYJNA
za okres od 01.03. do 12.04.2010 r.

Zdarzenia kryminalne:
Kamieniec ul. Polna – nieznany sprawca  dokonał kradzieży  
z włamaniem do samochodu, skąd skradł akumulator i inne przed-
mioty;
Karchowice przy ul. Bytomskiej - nieznany sprawca dokonał 
włamania do samochodu, skąd skradł radioodtwarzacz marki Pio-
nier;
Zbrosławice ul. Wolności – nieznany sprawca dokonał kradzieży 
z włamaniem do samochodu, skąd skradł  radioodtwarzacz marki 
Blaupunkt i nawigację;
Zbrosławice ul. Wolności – nieznany sprawca dokonał włamania 
do domu mieszkalnego poprzez wyłamanie drzwi balkonowych, 
skąd skradł armaturę łazienkową i inne przedmioty;
Przezchlebie ul. Szkolna – nieznany sprawca dokonał kradzieży  
z włamaniem do sklepu „DELIKATESY” poprzez wyłamanie 
drzwi, skąd skradł papierosy i alkohol;
Ziemięcice ul. KościelnA - nieznani sprawcy dokonali kradzieży 
z włamaniem do sklepu spożywczego, skąd skradli artykuły spo-
żywcze, papierosy i piwo;
Laryszów ul. Wolności nieznany sprawca dokonał kradzieży  
z włamaniem do pomieszczenia gospodarczego, skąd skradł elek-
tronarzędzia;

Czekanów przy ul. Sadowej - nieznany sprawca dokonał kra-
dzieży z włamaniem do samochodów, skąd skradł olej napędo-
wy;
Zbrosławice ul. Morcinka - nieznany sprawca dokonał włama-
nia do domu w budowie, skąd skradł przewody elektryczne;
Ziemięcice ul. Mikulczycka - nieznany sprawca dokonał kra-
dzieży ze studzienki telekomunikacyjnej 50 mb kabla telefonicz-
nego;
Zawada ul. Wiejska - nieznani sprawcy dokonali kradzieży  
z włamaniem do remontowanego mieszkania, skąd skradli elek-
tronarzędzia;
Zbrosławice ul. Ligonia - nieznany sprawca dokonał włamania 
do budynku w budowie, skąd skradł kable elektryczne;
Karchowice ul. Bytomska - nieznany sprawca dokonał włamania 
do sklepu ogólno -spożywczego, skąd skradł papierosy i alkohol;
Zbrosławice ul. Batorego - funkcjonariusze PP Zbrosławice 
zatrzymali na gorącym uczynku kradzieży z włamania do domu 
Adriana K.;
Kamieniec ul. Polna - funkcjonariusze PP Zbrosławice zatrzy-
mali na gorącym uczynku kradzieży z włamaniem do zakładu 
ZEPOL Adriana K.;
Świętoszowice ul. Mikulczycka – nieznany sprawca dokonał 
kradzieży z włamaniem do sklepu „Delikatesy” poprzez wyłama-
nie kraty w oknie i wybicie szyby, skąd skradł papierosy.

APEL DO MIESZKAŃCÓW 
GMINY ZBROSŁAWICE

Jeśli jesteście świadkami zdarzeń kryminalnych nie bójcie 
się zadzwonić, nawet anonimowo, na telefon alarmowy 997 
lub 112, można również bezpośrednio dzwonić na telefon 
służbowy-interwencyjny Posterunku Policji w Zbrosławicach 
tj. 696 097 891. Każde zgłoszenie jest od razu sprawdzane. 
Wszelka współpraca mieszkańców z Policją przyczynia się 
do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Naszej Gminy.

Apel do osób starszych: po terenie Gminy Zbrosławice 
poruszają się różne osoby, w tym osoby narodowości rom-
skiej, wyłudzające w różny sposób pieniądze lub dokonują 
kradzieży mieszkaniowej w związku z czym zastanówmy się 
przed wpuszczeniem takiej osoby do domu.

Szanownym 
Jubilatkom 

Brygidzie Cudok 
ze Zbrosławic oraz 

Czesławie 
Pawlikowskiej 

z Pyskowic 
życzenia zdrowia, 
pomyślności oraz 

pogody ducha składają 
koleżanki i koledzy 
Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów
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Tr z e c i  w ó z  s t r a ż a c k i  z  B r a c k e n h e i m
ciąg dalszy ze str. 1

Szczególne podziękowania należą się strażakom niemieckim: Wernerowi Döbler, 
Hansowi Müller, Walterowi Conz, Rolandowi Morlok oraz Peterowi Schmidt, któ-
rzy z przyjemnością przywieźli samochód do Polski. Strażacy z Łubia, pragnąc choć  
w minimalnym stopniu podziękować za ten miły gest, zorganizowali dla niemieckich 
gości wyjazd do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Natomiast rad-
ny naszej gminy, a jednocześnie Komendant Gminny Związku OSP Joachim Pieczka 
oprowadził przybyłą delegację po Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej  
w Gliwicach. Oficjalną wizytę zagranicznych gości zakończono typowo śląskim obiadem.

Wydarzenia takie pokazują, iż współpraca międzynarodowa pomiędzy gminami part-
nerskimi obejmuje coraz szersze dziedziny życia społecznego.    Joanna Starzec
Serdeczne podziękowania dla rodziny Skandy z Łubia oraz rodziny Kostka  
z Miedar za gościnę i serdeczne przyjęcie naszych przyjaciół z Brackenheim.

Wójt Gminy Zbrosławice Paweł Kowolik

Fes ta  de l la  Barbera
Gdy polska delegacja zwiedzała stolicę Piemon-

tu, na kolację do Castagnole zaczęli się zjeżdżać 
przedstawiciele Niemiec, później Węgrzy i osta-
tecznie w sobotę rano dotarła delegacja Francji. 
Sobota upłynęła pod znakiem ogólnonarodo-
wym. Otwarto stoiska z regionalnymi specjałami.  
W tym Gmina Zbrosławice, Castagnole delle Lan-
ze, Charnay les Macon oraz Brackenheim mogły 
pochwalić się produktami narodowymi, na pol-
skim stoisku nie mogło zabraknąć kabanosów, 
polędwicy, piwa i wódki, które cieszyły się szero-
kim uznaniem wśród miejscowych degustatorów. 
XXXII Festa della Barbera przybrała nową formu-
łę. Tym razem winne kramy nie stały wzdłuż jed-
nej ulicy a były rozstawione po całym Castagnole. 

Szlak wiódł przez 19 stoisk, gdzie na każdym można było przysiąść, spróbować regionalnej potrawy i oczywiście wina, a wszystko to przy dźwięku 
muzyki bardziej lub mniej z Włochami powiązanej. Takie rozwiązanie dało możliwość zobaczenia Castagnole z innej perspektywy. We włoskich, wąskich 
uliczkach przez cały majowy weekend tętniło życie. Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie” dał piękny występ, taki kawałek Polski we Włoszech, wszyscy 
byli zachwyceni pokazem polskich tańców i kolorowych stroi. Część oficjalna dnia następnego - sedno wyjazdu - moment przemówień Włoskich oficieli 
oraz gości z zagranicy i symboliczne korkowanie kilku butelek wina Barbery D’Asti. Pożegnalna niedzielna kolacja, tańce do późnych godzin nocnych. 
Wszystko co piękne i dobre szybko się kończy. Kolejna wizyta we włoskiej gminie zakończyła się wyjątkowo szybko. Trudne pożegnanie z przyjaciółmi, 
ale tylko do czasu, najbliższe już niedługo w Zbrosławicach. 
Arrivederci!                                                  Patrycja Posmyk

Święto Europy we Francji
W tym roku tradycyjne święto Fete de l’Europe po-

łączono z obchodami Dnia Zwycięstwa w I i II wojnie 
światowej. 8 maja delegacja ze Zbrosławic uczestniczyła 
w zorganizowanym pochodzie oraz w uroczystym apelu. 
Pierwszy dzień wizyty zakończył się koncertem lokalnej 
grupy „The Blues Brothers”. Następnego dnia odbyły się 
obchody Święta Europy, podczas których odsłonięte zo-
stało drzewo oliwne - symbol pokoju między narodami 
(zdjęcie na str.1). Gałązki tego drzewa zostały zasadzone 
na dziedzińcu Urzędu Gminy w Mâcon. 

Wydelegowani przedstawiciele mieli też okazję zapo-
znać się z pracą we francuskim Urzędzie Gminy, pozna-
jąc zakres i merytorykę pracy.

Bernard Pigulla

Misterium 
Męki Pańskiej 
w Miedarach

30 marca o godzinie 20.00 miesz-
kańcy Miedar, a także wielu gości 
spoza naszej miejscowości spotka-
ło się w ogrodzie parafialnym księ-
dza Jana Opali, by już po raz drugi  
przeżyć misterium Męki Pańskiej. 
Był Piłat (Wiktor Grudziński)  
i Rzymianie, ogród oliwny, Annasz 
z Kajfaszem, Maria Magdalena  
i Judasz (w tę rolę wspaniale wcie-
lił się Szymon Glinka). Widzieliśmy wzruszającą ostatnią wieczerzę, zdradę, pręgi na ciele  
Jezusa (Bogusław Mansfeld) i wreszcie długa droga krzyżowa głównymi ulicami Miedar. 
Pani reżyser Joanna Sleziak zadbała o dobór aktorów, piękne oświetlenie i wzruszającą 
muzykę. Pani Klaudia Grudzińska zajęła się kostiumami. Jezus niósł krzyż naturalnych 
rozmiarów, a cała droga skończyła się na placu kościelnym, gdzie symbolicznie ukrzyżo-
wano Chrystusa. Misterium w Miedarach staje się powoli tradycją naszej miejscowości. An-
gażuje się w nie coraz więcej mieszkańców. W tym roku głównymi aktorami byli Marek  
i Jadwiga Niestrój, Joanna Mansfeld-Mucha, Sylwia Zweiffel, Michał Kupka, Tomasz 
Wójcik, Tomasz Dylak, Mateusz Mańka, Marcin Banysz, Roland Kandzia, Damian  
Kochel, Krystyna Thürmer, Agnieszka Mazur oraz wielu uczniów ZSP i absolwentów. 
Nie zabrakło również księdza proboszcza, wikarego i sołtysa z Miedar w roli Apostołów. 
Widzowie wyszli poruszeni, pełni zadumy i refleksji. Miedarskie misterium ma nie tylko cha-
rakter religijny, ale i społeczny. Ludzie mają okazję się spotkać, np. w czasie prób, budowy 
scenografii, lepiej poznać i planować wspólne działanie na rzecz miejscowości. Zapraszamy 
w przyszłym roku. Są już poważne plany, przedstawienie nabierze jeszcze większego rozma-
chu – szczegółów nie będziemy zdradzać. Do zobaczenia za rok.

Sylwia Zweiffel

Polskie stoisko cieszyło się dużą popularnością „Miedarzanie” zrobili furorę
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Historia wsi i zabytków Kopienicy
Najstarsze dokumenty w których spotykamy się z miejscowością Kopnienica pochodzą z 1305 roku. Od • 
końca XII wieku powstałe wioski zaczęto lokować na prawie niemieckim. Prawdopodobnie Kopienica 
również powstała wedle panującej wówczas tendencji. W 1837 roku osadę od Maurycego von Buschwitz 
kupił Gottob von Wrochem dla swojego syna Emila, który zamieszkał w nowo wybudowanym dworze. 
Obecnie jest to Szkoła Podstawowa.

Istotnym zabytkiem jest też kościół znajdujący się na granicy Kopienica - Łubie. Kościół usytuowany na wznie-
sieniu, otoczony jest cmentarzem. Pierwszymi patronami parafii byli święci Piotr i Paweł. Prawdopodobnie  
w 1687 roku patron został zmieniony. Od tej pory mówimy o Parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny. Zmiana nazwy może być sugerowana obrazem na głównym ołtarzu, który przedstawia scenę Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Pierwotnym źródłem dochodu Parafii była dziesięcina kościelna, płacona przez chłopów i szlachtę. Nato-• 
miast najstarsze metryki pochodzą z lat 20 - tych XVIII wieku i znajdują się w zasobie Archiwum Archidie-
cezji we Wrocławiu. Kopienica nie była zbyt zróżnicowana pod względem wyznań. W 1720 roku, na 696 
mieszkańców, zaledwie 14 było ewangelikami. 

Po pożarze w 1730 roku kościół został rozbudowany w stylu późno barkowym, choć wnętrze pozostało baroko-
we. Na murze kościoła widnieje pamiątkowa tablica z 1710 roku, poświęcona właścicielowi wsi i budowniczemu 
świątyni, Mikołajowi Otysławowi z Kopienicy. W 1991 roku bp Jan Bagiński poświęcił kaplicę przedpogrzebo-
wą, w której od tej pory odprawiane są obrzędy pogrzebowe. W styczniu 1994 roku złodzieje skradli tabernaku-
lum w którym, wedle ich przekonania, miała się mieści XV-wieczna monstrancja. Monstrancja ta znajduje się w 
Muzeum Diecezjalnym w Opolu, a zdewastowane tabernakulum udało się odzyskać po dwóch latach.

Kolejnym zabytkiem, którym może pochwalić się Kopienica jest budynek Szkoły Podstawowej. Dwór kla-• 
sycystyczny, wybudowany w 1844 roku projektu Emila von Wrochem, ma długą i ciekawą historię gdyż 
zarówno budynek jak i park mają charakter zabytkowy. Przed II wojną światową właścicielem pałacu był 
niemiecki hrabia Belau. Mieszkał w Kopienicy z żoną i córką. Przeznaczył wiele starań w rozwój pięknego 
parku, do którego sprowadzono egzotyczne drzewa z różnych stron świata. Właściciel utrzymywał również 
wspaniały ogród, w którym pracowali mieszkańcy Kopienicy i Łubia. Służbę również stanowiła okoliczna 
ludność. Pałac tętnił życiem, szczególnie w okresie wakacji, kiedy to odbywały się zjazdy ważnych osobi-
stości, wykłady i bankiety. 

W czasie wojny zakwaterowano w pałacu niemiecką żeńską jednostkę tzw. arbeitsdienst, których członkinie 
pomagały żonom powołanych na front żołnierzy. Po wojnie w budynku pałacowym były organizowane kursy 
języka polskiego, prowadzone przez dojeżdżającego nauczyciela. Od 1945 roku pałac pełni funkcję szkoły.

W ostatnich paru latach budynek szkoły zmienił swój wygląd. Wypiękniało zwłaszcza wnętrze, gdyż rodzice • 
i nauczyciele przeprowadzili remont we wszystkich pomieszczeniach i stale dbają o wygląd szkoły.

P. Posmyk, E. Skrzypczyk

Rozmowa z sołtysem Kopienicy - Tomaszem Kamińskim
Patrycja Posmyk: Jak to się stało, że został Pan Sołtysem? 
Tomasz Kamiński: Szczerze powiedziawszy to za namową mieszkańców oraz radnego Klaudiusza Szczurka.
P.P.: Jak się Panu współpracuje z mieszkańcami i Urzędem Gminy? 
T.K.: Bardzo fajnie, ludzie są życzliwi oraz zorganizowani. Z gminą nigdy nie było większych proble-
mów. Wiem, że nie ma na tyle pieniędzy w budżecie by na wszystko starczyło.
P.P.: Gdyby miał Pan polecić Kopienice, co by Pan powiedział? 
T.K.: Bardzo spokojny rejon, trochę na uboczu, w związku z czym ruch drogowy nie jest nasilony, mamy 
zabytkowy piękny stary kościół, dom parafialny i szkołę. 
P.P.: Jak wygląda roczne kalendarium imprezowe Sołectwa Kopienica?
T.K.: Chyba tak jak wszędzie. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, czasem festyny, dożynki jeśli nie gminne to 
na pewno sołeckie. Mamy grupę zaangażowanych osób, które zajmują się koroną oraz korowodem. Co 
roku organizujemy mikołajki dla dzieci. Od lat praktykowane jest też Wodzenie Niedźwiedzia.
P.P.: Na czym polega Wodzenie Niedźwiedzia i skąd pochodzi ta tradycja? 
T.K.: Wodzenie Niedźwiedzia (zwane też wodzeniem Bera) to tradycja kultywowana na Śląsku od bardzo 
dawna. Jednym z pierwszych, którzy wspomnieli o wodzeniu niedźwiedzia był górnośląski działacz i pu-
blicysta Józef Lompa w 1842 r. Przypuszczał on, że zwyczaj ten sięga XIV lub XV wieku, kiedy to na Ślą-
sku można było spotkać niedźwiedzie siejące spustoszenie w zagrodach chłopskich. We wsiach Kopienica 
i Łubie zwyczaj ten jest kultywowany do dziś. Wodzenie Niedźwiedzia jest organizowane w tzw. „ostatki”. 
Od godziny 8.00 rano do około 20.00, po wiosce chodzi barwny korowód składający się z przebierańców 
oraz słomianego niedźwiedzia. Korowód wędruje od drzwi do drzwi. Zazwyczaj jest to organizowane w so-
botę by po całodniowym wodzeniu, czyli oprowadzaniu, wszyscy mogli się spotkać na wspólnej zabawie, 
którą organizuje na przemian raz Kopienica raz Łubie.
P.P.: Co chciałby Pan zmienić, ulepszyć? 
T.K.: Lepsze drogi, chodniki może przydomowe oczyszczalnie, być może kiedyś udałoby się wcielić  
w życie spółki wodne. 
P.P.: Życzę powodzenia, dziękuję za rozmowę. 

Kopienica
sołtys: Tomasz Kamiński

Rada Sołecka: Grzegorz Malcherczyk, 
       Bożena Matusik, Marcin Meka, 
       Józefa Boroń, Gerard Rusek 
Radni: Józef Skandy i Klaudiusz Szczurek 
Powierzchnia: 686 ha
Ludność: 648 osób

328 kobiet, 320 mężczyzn
   liczba urodzeń w 2009 r. - 9
                liczba zgonów w 2009 r. - 6
Obiekty krajoznawcze, m. in.:
- Krzyż przydrożny przy Ośrodku Zdrowia (1)
- Dwór Klasycystyczny z 1844 roku wraz z par-
kiem, obecnie Szkoła Podstawowa (2)
- Kościół pod Wezwaniem Narodzenia Naj-
świętszej Marii Panny (3)

(1)

(2) (3)

Park

Wspólna zabawa podczas tradycyjnego 
Wodzenia Niedźwiedzia
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UWAGA ! W związku z tym, iż artykuły z placówek oświatowych, pisane przez nauczycieli, wykorzystywane są często jako dokumentacja ich 
dorobku zawodowego w celu zdobycia awansu zawodowego, wszystkie teksty publikujemy bez jakichkolwiek poprawek.      /Redakcja/

Mistrz Wiedzy 
W kwietniu Szkoła Podstawowa w Czekanowie 

zorganizowała Konkurs Wiedzy Ogólnej dla klas 
młodszych. Celem konkursu było aktywizowanie  
i promowanie uczniów zdolnych jak również pogłę-
bienie i rozszerzenie wiadomości o otaczającym świe-
cie. Udział w konkursie zgłosiły niemal wszystkie 
szkoły podstawowe z terenu gminy Zbrosławice. Tym 
razem uczestnikami konkursu byli najlepsi ucznio-
wie klas trzecich. Zadania konkursowe obejmowały 
rozległy zakres wiedzy z edukacji społeczno-przy-
rodniczej, polonistycznej, matematycznej i regional-

nej. Dzieci w ciągu godziny wykonywały zadania  
w formie pisemnej. Rywalizacja była zacięta i dopiero 
po dogrywce wyłoniono laureatów. Komisja konkur-
sowa najwięcej punktów oraz tytuł „Mistrza wiedzy” 
przyznała Paulinie Koniecznej z Przezchlebia. Dru-
gie miejsce z niewielką różnicą punktów zajął Jakub 
Ślazyk z Miedar. Na trzeciej pozycji ulokował się 
Adrian Hulbój z Kopienicy. Po rywalizacji dzieci 
zaproszono na słodki poczęstunek. Wszystkim trze-
cioklasistom pogratulowano zdobytej wiedzy. Laure-
atom konkursu wręczono ciekawe nagrody a pozosta-
łym uczestnikom pamiątkowe dyplomy. 

Organizator mgr B. Kaczmarczyk

Dzień Otwartych Drzwi
Dzień 9 kwietnia należał do wyjątkowych  

w Szkole Podstawowej w Ziemięcicach. W tym 
dniu odbył się w Dzień Otwartych Drzwi. Wy-
darzenie to, podobnie jak w roku ubiegłym, spo-
tkało się z dużym zainteresowaniem rodziców, 
którzy wraz ze swoimi pociechami, odwiedzili 
naszą szkołę. Zaprezentowany program arty-
styczny obfitował w wiele atrakcji a uczniowie 
naszej szkoły zaprezentowali swoje liczne talen-
ty: recytatorskie, aktorskie, taneczne oraz wokal-
ne. Nasi mali goście z zainteresowaniem podzi-
wiali występy starszych kolegów i koleżanek. 
Niewątpliwą atrakcją tego dnia, była lekcja ję-
zyka niemieckiego przeprowadzona przez panią  
Małgorzatę Ulrich-Nowacką która odwiedziła 
naszą szkołę z projektem  „Deutsch Wagen tour”, 
promującym naukę języka niemieckiego i  prze-
prowadziła pokazową lekcję udowadniając, iż 
nauka języka może być jednocześnie okazją do 
świetnej zabawy. Po części artystycznej  dzieci 
miały okazję zwiedzić szkołę oraz spędzić czas 
w klasie, w której od września będą zgłębiać taj-

niki wiedzy szkolnej. Podczas gdy nasi mali go-
ście pochłonięci byli zabawą pod czujnym okiem 
swojej przyszłej pani, rodzice spotkali się z Panią 
Dyrektor oraz gronem pedagogicznym i wkrót-
ce „domowa” atmosfera jaka panuje na co dzień 
szkole udzieliła się także rodzicom w efekcie cze-
go rozmowom  nie było końca i tylko wieczór,  
w jaki przerodziło się to miłe popołudnie przypo-
mniał o zbliżającym się końcu tego wyjątkowego 
dnia. 

Mamy nadzieję, że w takim samym, a może  
i większym składzie spotkamy się na rozpoczęciu 
nowego roku szkolnego.     Joanna Skrzyniarz

W bibliotece …
Czas wolny często spędzamy z książką przed 

telewizorem, lub ekranem komputera. Filmy, cie-
kawe lektury, gry, wiadomości ze świata umilają 
nam popołudnia i wieczory. Pomaga nam w tym 
wszechobecny internet, który już na dobrze zagościł  
w naszych domach. Jednak nawet dziś nie dla 
wszystkich jest on tak powszechny i łatwo dostępny. 

Spotkanie projektowe
15 lutego roku Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Zbrosławicach z/s w Kamieńcu zorga-
nizował spotkanie podsumowujące pierwszą edy-
cję realizowanego projektu „OTWARTE DRZWI 
– aktywizacja mieszkańców gminy Zbrosławice” 
realizowanego w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego współfinansowanego przez Unię 
Europejską, wprowadzającego nową formę pracy 
z osobami i rodzinami w naszej gminie, poprzez 
wprowadzenie do rodzin tego wymagających asy-
stenta rodziny. W spotkaniu brali udział: uczestnicy 
projektu, Zastępca Wójta Gminy, przedstawiciele 
Rady Gminy, pracownicy ośrodka oraz asystenci 
pracujący z rodzinami. Spotkanie poprowadzi-
ła Pani Kierownik ośrodka Urszula Furtak wraz  
z właścicielką firmy zatrudniającej asystentów Pani 
Jolanta Giel. Na spotkaniu rozdane zostały uczest-
nikom projektu certyfikaty ukończenia udziału  
w projekcie. Przedstawione również zostały zało-
żenia pracy asystentów i cel projektu. Podsumo-
wano dotychczasową pracę asystentów, która jako 
nowa forma pracy nasuwała wiele pytań. Każdy 
z uczestników miał szanse wypowiedzieć się na 
temat samego uczestnictwa oraz wyrazić swoją 
opinię. Uwagi te były cenne dla realizatorów pro-
jektu, gdyż aktualnie ruszyła druga edycja i dało to 
szanse na wprowadzenie zmian, które mogą pod-
nieść jakość pracy z rodziną. 

Spotkanie ubiegło w miłej atmosferze, wszyscy 
obecni mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami 
przy słodkim poczęstunku z kawą i herbatą. Mamy 
nadzieje, że wszyscy obecni uzyskali wyczerpują-
ce informacje na temat realizowanego projektu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Międzygminny 
konkurs ekologiczny 
21 kwietnia w MOKiS w Pyskowicach odbył 

się międzygminny konkurs ekologiczny „Co mu-

szę wiedzieć przed wędrówką?” pod patronatem 
SP 6 z Pyskowic i SP z Kopienicy. 

W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV 
– VI z następujących szkół: SP Toszek, SP Wie-
lowieś, SP Świbie, SP Kamieniec, SP Ziemięci-
ce, SP Przezchlebie, SP Kopienica, SP Miedary, 
SP 5 Pyskowice i SP 6 Pyskowice. Jego celem 
było utrwalenie i uporządkowanie wiedzy przy-
rodniczej oraz nauka pozytywnej rywalizacji. 
Konkurs składał się z dwóch części. Pierwszy 
etap obejmował test zawierający zadania otwar-
te dotyczące: obserwacji przyrodniczych, skali, 
planu, kierunków geograficznych. Uczniowie 
wykazali wysoki poziom wiedzy i umiejętno-
ści. Po tej części 5 uczniów z najwyższą ilością 
punktów: Joanna Mostowska z SP 5 Pyskowice, 
Krzysztof Ptak SP 6 Pyskowice, Justyna Olen-
der z SP Kopienica, Anna Kloska i Martina John  

z SP Wielowieś zakwalifikowało się do finału. 
Tu uczniowie zmierzyli się z analizą wykresów 
klimatycznych i interpretacją map tematycznych. 
Po wyrównanej walce zwycięzcami okazali się:  
I m. - K. Ptak, II m. - A. Kloska, III m. - M. John. 
Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody ufundo-
wane przez Burmistrza Miasta Pyskowice. Im-
prezę umiliło przedstawienie „Ratujmy Ziemię” 
w wyk. Kółka teatralnego z SP z Kopienicy, jak 
i słodkie „conieco” – poczęstunek sponsorowany 
przez pp. Gazda. Składamy również serdeczne 
podziękowania sołtysowi Łubia panu Nowak za 
sfinansowanie busika oraz wszystkim nauczycie-
lom i sponsorom, którzy przyczynili się do przy-
gotowania i sprawnego przebiegu konkursu.

Organizatorzy
Anna Stolarczyk, Beata Owczarek

Co pozostaje miłośnikom „twar-
dego dysku” którzy z braku fun-
duszy nie mogą sobie pozwolić na 
kupno komputera i podłączenie 
do Internetu? Z całą pewnością 
komputeryzowane dziś bibliote-
ki, które łączą w sobie wszystko 
– książki, czasopisma i Internet. 
Tak jak wiele bibliotek w Polsce 

także filia biblioteki w Miedarach codziennie od-
wiedzana jest przez grupę wielbicieli komputera. 
Jest ich bardzo wielu, a stanowisko komputerowe 
jedno – dlatego ustawiają się w kolejce, byle tylko 
móc sprawdzić pocztę, zagrać w ulubione gry, czy 
też znaleźć ważne informacje potrzebne do szkoły. 
Po częstych odwiedzinach w Miedarskiej bibliotece 
widać, że nie jest to czas bynajmniej stracony. Cze-

kając na swoją kolej, dzieci 
czytają lektury zadane w szko-
le, rysują, a często odrabiają 
lekcje. Jak widać miejsce to 
łączy w sobie zalety małej 
świetlicy, kawiarenki interne-
towej i oczywiście biblioteki, 
w której można spędzić czas 
miło i pożytecznie.

Irmgarda Maligłówka
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Laureatka olimpiady 
Mam przyjemność poinformować, iż moja uczen-

nica Adrianna Nigiel (Gimnazjum w Miedarach) 
została laureatką konkursu przedmiotowego z ję-
zyka niemieckiego. Warto zwrócić uwagę, że aby 
zostać laureatem, trzeba przejść etap szkolny, po-
wiatowy i wreszcie wojewódzki. Adrianna nie tylko 
przeszła do etapu wojewódzkiego, ale także na tym 
szczeblu pokazała, iż j. niemiecki to jej mocna stro-
na, i została laureatem. Chcę również dodać, iż do 
trzeciego etapu dostał się także Eliasz Przewieślik 
z tej samej 3 klasy.

Uroczystość wręczenia dyplomu miała miejsce w Ogólnokształcącej Szko-
le Muzycznej im. F. Chopina w Bytomiu, gdzie byłyśmy zaproszone wraz  
z Dyrekcją ZSP w Miedarach oraz Rodzicami Adrianny. Wspierał nas rów-
nież swoją obecnością zastępca p. Wiesław Olszewski. Z dumą gratuluję mo-
jej uczennicy Adriannie!  Sylwia Zweiffel, nauczyciel języka niemieckiego

Ekologia i Patriotyzm 
Kwiecień to miesiąc, który w Szkole Podstawowej w Kamieńcu obfi-

tował w wiele wydarzeń. Jak co roku obchodzimy w naszej szkole „Dzień 
Ziemi”. Także i w tym roku, nie mogło zabraknąć obchodów tego ważnego 
wydarzenia. Wszyscy uczniowie, którym idea Ochrony naszej Matki Ziemi 
nie jest obojętna, mieli okazję wziąć udział w zorganizowanym przez  pa-
nią Aleksandrę Mijas konkursie na najciekawszy plakat o tematyce eko-
logicznej. Konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczniów  
a w drodze głosowania kolegów i koleżanek wyłoniony został zwycięski pla-
kat ucznia klasy trzeciej Artura Blaszczyk. 

W związku z obchodami Dnia Ziemi, w dniu  19 kwietnia uczniowie 
pod kierownictwem pani Mijas przygotowali także niezwykle interesu-
jące przedstawienie promujące proekologiczną postawę wobec środowi-
ska, która nieobca jest uczniom naszej szkoły co udowodnili, jak co roku,  
z zapałem biorąc udział w Akcji „Sprzątanie Świata”. W związku z dniem 
Dniem Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,  odbył się w naszej szkole apel 
przygotowany przez panią Joannę Schittek oraz uczniów klasy trzeciej któ-
rzy w niezwykle uroczysty sposób, przy wsparciu Chóru „Kamyczki Dramy 
” pod kierownictwem pani Rity Bulinskiej, przypomnieli historię Uchwa-
lenia Konstytucji oraz obecności Polski we Wspólnocie Unii Europejskiej. 
Ten podniosły i uroczysty moment  jak co roku,  przypomina uczniom naszej 
szkoły o naszej tożsamości narodowej oraz potrzebie patriotycznej postawy 
zarówno w szkole, jak i poza nią.           Joanna Skrzyniarz

Święto wiosny po śląsku 
Tegoroczne święto spędziliśmy, podobnie jak poprzednie, w miłym to-

warzystwie zaproszonych GOŚCI – grupy Pensjonariuszy Domu Pomocy 
Społecznej w Łubiu, którzy przywitali się ze Szkołą życzeniami i uroczą, 
ręcznie wykonaną kartką wielkanocną, a następnie z zainteresowaniem  
i przychylnością obejrzeli występy dzieci - przedstawienie kółka teatralnego 
tematyce ekologicznej, wiosenne piosenki chórku szkolnego oraz  zmagania 
reprezentantów wszystkich klas w Konkursie GWARY ŚLĄSKIEJ. Konkurs 
pojawia się w kalendarzu imprez wraz z wiosną. Jest organizowany przez 
Bibliotekę szkolną już po raz czwarty, więc  staje się naszą tradycją  Poprzed-
nie  edycje przebiegały pod tytułami RICHTIG - ŚLONZOK, ŚLONSKO 
BABA i ŚLONZOKI NIY GYNSI. Tegorocznej nadaliśmy tytuł PSZAJA 
CI, ŚLONSKO GODKO !!! Rywalizacja obejmowała - jak co roku - recy-
tację dowcipnych tekstów śląskich, odgadywanie znaczenia słówek oraz 
wykonanie piosenki. W konkurencji indywidualnej zwyciężyła w tym roku  
uczennica klasy 4 PAULINA MUSIOŁ, klasowej – KLASA 2, a w zespo-
łowej – GRUPA z KLASY 4 – brawurowym wykonaniem piosenki Karliku, 
Karliku. Popisy konkursowe zachęciły do spontanicznego występu jednego  
z pensjonariuszy, który przy szczerej aprobacie dziecięcej widowni zaśpiewał 
swoje ulubione piosenki. Na zakończenie chórek szkolny refrenem CHODŹ-
MY na SPACER zaprosił wszystkich do tradycyjnego wyprowadzenia na 
dwór MARZANNY. Pozbyliśmy się jej symbolicznie na przyszkolnej polanie 
wierząc, że w ten sposób pożegnamy na dobre długą, obrzydłą zimę a przywo-
łamy piękną WIOSNĘ.               Beata Owczarek

Promujemy zdrowy styl życia
Od 1 marca w Zespole Szkół w Wieszowie za zgodą rodziców jest realizo-

wany ogólnokrajowy program prowadzony i monitorowany przez Agencję 
Rynku Rolnego w Katowicach -,,Owoce i warzywa w szkole”. Koordynato-
rem tego programu w szkole jest mgr Agnieszka Cieślik -pedagog szkolny. 
Program ten adresowany jest do uczniów uczących się w klasach I-III Szkoły 
Podstawowej. Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych poprzez 
wprowadzenie do jadłospisu najmłodszych, zdrowych owoców i warzyw bo-
gatych w cenne składniki odżywcze jak witaminy i mikroelementy. Dwa razy 
w tygodniu firma Andersen z Oświęcimia z którą Dyrektor szkoły Pani mgr 
Danuta Lihs zawarła umowę dostarcza uczniom świeże owoce i warzywa. 
Jest to pokrojona marchewka, jabłka, rzodkiewka oraz soki owocowe i wa-
rzywne. Uczniowie bardzo chętnie chrupią słodką marchewkę, jedzą soczy-
ste jabłka, rzodkiewkę oraz wypijają duszkiem soki owocowe i warzywne co  
z pewnością wpłynie pozytywnie na stan ich zdrowia poprawiając odporność 
małych organizmów. Program potrwa do czerwca 2010. Natomiast uczniowie 
klas starszych mają okazję zapoznać się z zasadami prawidłowego odżywia-
nia się odpowiedniego dla dzieci i młodzieży w tym wieku, czytając gazet-
ki edukacyjne eksponowane w szkole przez Szkolną Grupę Wolontaryjną.  
W związku z pojawieniem się cieplejszych dni pod czujnym okiem nauczycie-
la uczniowie chętnie korzystają z rekreacji na świeżym powietrzu aranżując 
gry i zabawy co sprzyja nawiązywaniu pozytywnych relacji, odreagowaniu 
negatywnych emocji oraz promowaniu zdrowego stylu spędzania wolnego 
czasu również po zajęciach szkolnych.

mgr Agnieszka Cieślik Pedagog szkolny Zespołu Szkół w Wieszowie

„Rolada”
7 maja w Muzeum w Tarnowskich Górach, odbył się wieczór autor-

ski Jana Drechslera – autora książki pt. „Rolada”. Jest to kolejna pozycja  
w dorobku rodzimego pisarza. Każdy kto przeczytał tę powieść; a jest miesz-
kańcem Tarnowskich Gór lub okolic, znajdzie w niej na pewno znajome ak-
centy. A to któraś z kamienic jest podobna do tej którą znamy, a to jeden z bo-
haterów kogoś nam przypomina i niektóre sytuacje opisane w książce dziwnie 
znajome. Takie i inne domysły mogą nam towarzyszyć od pierwszych stron 
powieści. Prowadzący spotkanie Krystian Krzemiński przedstawił w skrócie 
nie tylko historię powstania „Rolady”, ale również życiorys i dorobek literac-
ki autora z czasów studenckich i obecnych. Natomiast perypetie towarzyszące 
powstaniu okładki i rysunków wspaniale komentowała Anna Krztoń – autor-
ka ilustracji. Wszystkie te fakty, poparte prezentacją multimedialną rysunków 
i fragmentów tekstu czytanych przez Annę Jurzyca – dziennikarkę Radia Pie-
kary – robiły wrażenie. Osobnym zagadnieniem są dialogi prowadzone przez 
bohaterów w języku śląskim; właśnie nie w gwarze, ale w języku śląskim nad 
którym dyskusje prowadziło ostatnio znakomite gremium językoznawców, 
a którego uczestnikiem był Andrzej Roczniok – korektor tekstów śląskich  
w „Roladzie” i Jan Hahn prezes „Przymierza Śląskiego”. Obaj panowie 
biorą czynny udział w pracach zespołu kodyfikacyjnego przygotowującego 
elementarz języka śląskiego, który będzie załącznikiem do projektu ustawy  
o śląskim języku regionalnym. Jeżeli prace zespołu się powiodą – język śląski 
byłby drugim językiem regionalnym w Polsce obok języka kaszubskiego. Do 
dyskusji nad książką, włączył się również redaktor „Gwarka” - Jacek Tar-
ski, który niejako pilotował powieść kiedy w odcinkach ukazywała się na ła-
mach gazety. W tym miejscu warto wspomnieć, że po raz pierwszy „Rolada”  
w nieco krótszej formie – ukazała się w marcu 2004 r. w „Zeszytach Lite-
rackich” redagowanych 
przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Zbro-
sławicach. „Roladę” 
można czytać nie tylko 
na poprawę apetytu, ale 
głównie na poprawę hu-
moru. Autorowi życzy-
my dalszych sukcesów 
literackich, a czytelni-
kom miłej rozrywki przy 
lekturze „Rolady”. 

Barbara Zdańska

Z okazji 65 rocznicy urodzin Panu Stanisławowi Koperwas 
oraz skończonych 75 lat Panu Leonowi Szyszka. 

Szanownym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności, zdrowia, błogosławieństwa Bożego 

oraz pogody ducha składają
Sołtys, Rada Sołecka i Mieszkańcy Ziemięcic

Naszym drogim Jubilatom 
z Ptakowic Janowi Wichary 
oraz Rudolfowi Pandzioch 
życzenia zdrowia i wszelkiej 

pomyślności składają 
koleżanki i koledzy 

Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów

Szanowni Państwo 
Karol i  Agnieszka Sydow 

obchodzący Jubileusz 
Brylantowych Godów. 

Z tej okazji życzymy Wam dużo 
zdrowia, pomyślności oraz 

błogosławieństwa Bożego na 
dalsze lata wspólnego życia. 

Rada Sołecka wraz z Sołtysem 
Świętoszowic
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WYDARZENIA SPORTOWE

Szczegółowe regulaminy poszczególnych zawodów będą dostępne na stronie http://www.zbroslawice.pl/ w dziale „sport” oraz u organizatorów  
(32 233 77 90 - insp. Monika Kamińska lub 604 465 471 - Wiesław Olszewski), w miesiącu poprzedzającym rozgrywki. Podsumowanie i nagrodzenie zwycięskich 

drużyn odbędzie się 11 grudnia 2010 r. w sali sportowej ZSP w Miedarach. Liczymy na zainteresowanie oraz aktywny udział w rozgrywkach!

Bieg przełajowy i „Polska biega”
8 maja w kopienickim parku odbyła się kolejna edycja Wieloboju Sołectw – bieg przełajowy. Na 

starcie stanęło 12 czteroosobowych ekip (2 kobiety i 2 mężczyzn). Bieg miał formę sztafety. Każdy z 
czterech zawodników miał do pokonania pętlę o długości ok. 1 km. Pierwszy raz w historii wieloboju 
zwyciężyła drużyna z Laryszowa w składzie: Jesika Sosna, Ewa Witoszyńska, Arkadiusz Broja, 
Dawid Pyrek - zdjęcie poniżej. Tym zwycięstwem Laryszów zapewnił sobie I miejsce w klasyfika-
cji łącznej wieloboju. Nie był jednak liderem samodzielnym, gdyż drużyna Ziemięcic (Agnieszka  
i Weronika Jendrysik, Jakub Garbacik, Remigiusz Lewicki) zajmując trzecie miejsce, rów-
nież zgromadziła 100 punktów. Straty odrabia Wieszowa (Pamela Bagsik, Magdalena Wilczek,  
Łukasz Ogan, Marcin Walter). Drugie miejsce w Kopienicy pozwoliło na zajęcie trzeciego miejsca 
w klasyfikacji łącznej, jednakże również ex aequo z połączoną drużyną Jasiony i Księżego Lasu. 

Po biegach Wieloboju Sołectw odbył się bieg w ramach akcji społecznej „Polska Biega”. 
Rozegrano go na tym samym dystansie z tym, że klasyfikowano osobno kobiety i mężczyzn. I tak 
statuetkę i dyplom dla naszybszej kobiety zdobyła Ewa Witoszyńska z Laryszowa. Najszybszym 
mężczyzną okazał się Łukasz Ogan z Wieszowy. 13-letni Mateusz Berda z Księżego Lasu otrzy-
mał nagrodę dla najmłodszego uczestnika biegu.              Wiesław Olszewski

C z w a r t y  l i d e r
Do tej pory odbyło się pięć konkurencji Wielo-

boju Sołectw, a na czele klasyfikacji łącznej już 
czwarta drużyna - Ziemięcice. Wprawdzie zajęły 
dopiero V miejsce w pływaniu, ale to wystarczyło, 
by przy słabszej tym razem dyspozycji Laryszowa 
(IX miejsce), objąć prowadzenie w turnieju. W tar-
nogórskim Parku Wodnym do zawodów przystą-
piło 12 ekip. Zasady rozgrywania tej konkurencji 
były podobne jak biegu przełajowego – sztafeta, 
4-osobowe, mieszane drużyny. Każdy z zawod-
ników musiał przepłynąć dwie długości basenu, 
czyli 50m. Już rok temu widać było, że druży-
ny Ptakowic i Szałszy są w świetnej dyspozycji.  
W tym roku popłynęły jeszcze lepiej i zepchnęły 
z „pudła” Wieszowę, zdecydowanego faworyta tej 
dyscypliny. Ptakowice - zwycięzca zawodów (na 
zdjęciu poniżej razem z Andrzejem Kretkiem, do-
brym duchem ekip sołectwa) wystąpiło w składzie:  
Dominika Jasińska, Wiktoria Olszok,  
Bartłomiej Hojda i Wojciech Kretek. Pasjo-
nującą walkę stoczyły pomiędzy sobą Szałsza  
(Joanna Celeban, Ewelina Czarnomska, Paweł  
Twardawa, Rafał Chroszcz) i Czekanów  
(Natalia Lach, Agnieszka Twardzik, Łukasz  
i Błażej Olszewscy). Płynący na ostatniej zmianie 
Błażej wyraźnie odrabiał straty, ale basen okazał się 
trochę „za krótki” i wygrała Szałsza zdobywając 
drugie miejsce w zawodach, a Czekanów trzecie.

Kolejna dyscyplina – siatkówka plażowa kobiet 
– 19 czerwca w Wieszowie.  Wiesław Olszewski

Miejscowość Skat Piłka Szachy Biegi Pływ. Suma
1 Ziemięcice 25 29 21 25 21 121
2 Wieszowa 13 37 15 27 23 115
3 Laryszów 31 17 23 29 13 113
4 Zbrosławice 21 33 27 13 15 109
5 Jasiona

+ Księży Las
29 31 13 19 8 100

6 Szałsza 27 27 7 11 27 99
7 Świętoszowice 17 19 19 15 11 81
8 Miedary 0 35 0 23 19 77
8 Czekanów 11 7 17 17 25 77
9 Ptakowice 19 25 0 0 29 73
10 Kopienica 23 11 11 7 17 69
11 Przezchlebie 9 21 25 0 0 55
12 Wilkowice 0 23 9 9 8 49
13 Boniowice 

+ Łubki
15 9 0 0 0 24

14 Łubie 0 0 0 21 0 21
15 Kamieniec 7 13 0 0 0 20
16 Karchowice 0 15 0 0 0 15
17 Zawada 0 0 0 0 0 0
17 Jaśkowice 0 0 0 0 0 0

„Nasza Sala Gimnastyczna” i „KARLIK” 
        w „Marszu z Karolinką”

W pięknej, malowniczo położonej na 
Opolszczyźnie miejscowości Gogolin, 
25 kwietna 2010 roku, odbyła się im-
preza pod nazwą „Marsz z Karolinką”. 
Organizatorzy imprezy przygotowali 
dla uczestników wiele atrakcyjnych 
konkurencji sportowych, jedną z nich 
były I Mistrzostwa Opolszczyzny  
w Nordic Walking. Marsz z kijami 
staje się bardzo popularną, masową 
dyscypliną sportową, uprawianą 
przez młodzież jak i starsze osoby. 
W imprezie, Gminę Zbrosławi-
ce reprezentowali przedstawi-
ciele ULKS „KARLIK” Prze-
zchlebie oraz stowarzyszenia 
„Nasza Sala Gimnastyczna” 
z Wieszowy. Najmłodszą 

uczestniczką  była niespełna 3 – letnia Ania Cieślar z Przezchlebia. Zaś Maria Bujok  
z Przezchlebia i Ewelina Rakoszek z Wieszowy ubrane w piękne regionalne stroje 
„Karolinek z Gogolina” nie mogły opędzić się od fotoreporterów i kamer telewizyj-
nych. Rywalizacja sportowa zawodników Gminy Zbrosławice zakończyła się pełnym 
sukcesem. Zawodniczka „Karlika”- Maria Bujok została wicemistrzynią Opolszczyzny, 
a Agnieszka Walter reprezentująca  „Naszą Salę Gimnastyczną” zajęła trzecie miejsce 
w swojej kategorii. Jednak nie zdobyte miejsca były tu najważniejsze, ponieważ wszy-
scy, którzy ukończyli marsz zostali zwycięzcami otrzymując na mecie złote medale. 
Popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu przy wspaniałej pogodzie organizatorom 
udała się w 100 procentach. 

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców 
Gminy uprawianiem Nordic Walking, ULKS „KARLIK” 
w ramach przezchlebskiej Biesiady Odpustowej, która 
odbędzie się w połowie czerwca w Przezchlebiu, planuje 
obok tradycyjnego już Rajdu Rowerowego zorganizować 
rajd z kijami. Na wszystkich uczestników czeka wiele 
atrakcji, wspaniałych nagród i zabawy. 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do 
Przezchlebia.           Andrzej Bujok


