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Schlossfest - Święto zamku w Brackenheim
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„Unia Europejska to nie tylko wspólne,
prawne regulacje, budżet, rozporządzenia… To
przede wszystkim ludzie i ich wzajemne relacje,
a wśród nich jest również miejsce na zabawę”.
Takie motto przyświecało delegacji z terenu Gminy Zbrosławice, która wczesnym rankiem 16 lipca
wyruszała na kolejne, międzynarodowe spotkanie,
tym razem w niemieckiej gminie Brackenheim.
Wśród uczestników „Schlossfestu”, czyli „Święta zamku” znaleźli się także goście z włoskiego
Castagnole delle Lanze, francuskiego Charnay-lés
-Mâcon i węgierskiego Tarnalelesz.     
ciąg dalszy na str. 4

JADWIGAFEST 2010

Przystrojone domy i ogrodzenia, barwny
korowód, turniej piłkarski, występy zespołów, marsz romantyczny, „swojskie jadło”; tak
w ostatni weekend bawili się mieszkańcy
Przezchlebia, Świętoszowic i Ziemięcic na zorganizowanym po raz jedenasty festynie parafialnym JADWIGAFEST 2010. Na imprezę do
Ziemięcic przybyli także goście z wielu ościennych
miejscowości, ale również m.in.: z Wisły, Opola,
Żywca, Katowic i oczywiście z zaprzyjaźnionych
z gminą Zbrosławice, Brackenheim i Castagnole
delle Lanze.              czyt. str. 4

30 lat minęło…

W dniach 28–29 maja w Gminnym Przedszkolu nr 1
w Zbrosławicach odbyła się uroczystość obchodów 30-lecia
istnienia placówki. Z tej okazji zaszczycili nas swoją obecnością Wójt Gminy Zbrosławice Pan Paweł Kowolik, Zastępca
Wójta Pan Wiesław Olszewski, Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Pani Zofia Woźniak, Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Krystyna Trzęsiok, Dyrektor GZOPO Pani
Aleksandra Hangiel, Sołtys Pan Piotr Jankowski, Ksiądz proboszcz Romuald Kokoszka, Dyrektorzy przedszkoli, Emeryci, Rada Rodziców, Przedstawiciel Biblioteki Gminnej Pani
Barbara Zdańska oraz byli i obecni pracownicy przedszkola.
ciąg dalszy na str. 5

M IEDARY
P RZEZCHLEBIE
P TAKOWICE
S ZAŁSZA
ŚWIĘTOSZOWICE

W IESZOWA
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Z IEMIĘCICE

„Podaruj drugiemu to, co sam chciałbyś dostać”
Pod takim hasłem Świetlica Gminna w Wieszowie przeprowadziła zbiórkę darów dla powodzian na terenie naszej gminy. Akcja
trwała do 17 czerwca. Przy współpracy z sołtysami udało nam się
zebrać żywność, środki czystości, pościel, kołdry, ręczniki, odzież,
dywany. Wspólnie z strażakami OSP Wieszowa 18 czerwca zawieźliśmy dary do Bierunia Nowego, na miejscu czekali na nas strażacy
z OSP Bieruń, którzy wskazali nam najbardziej poszkodowane powodzią gospodarstwa. Na własne oczy mogliśmy zobaczyć tragedię tych
ludzi - sterty mebli, ubrań i sprzętu AGD na podwórkach nie nadające
się już do użytku. Domy bez okien, podłóg, poodpadane tynki i sufity...                      czytaj na str. 3

Z prac Wójta Gminy
Wójt podpisał zarządzenia,
m. in. w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na 2010 r. (17 zarządzeń);
- zmian w planie finansowym dla
budżetu Gminy Zbrosławice na
rok 2010 (27 zarządzeń);
- przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym;
- powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Udzielenie kredytu bankowego na okres 10 lat
w wysokości 1.840.936,00 zł”;
- określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników;
- sprawdzenia taryf i weryfikacji kosztów dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
Gminy Zbrosławice;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działki
nr 1035/124 – część km. 1 d. 5, działki nr 40 oraz
działki nr 253/29 km. 2 d. 1, obr. Zbrosławice, położonych w Zbrosławicach;
- zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kopienicy;
- upoważnienia Sekretarza Gminy do składania
oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem;
- wprowadzenia wzoru dokumentów dotyczących
Funduszu Sołeckiego;
- instrukcji, kontroli i obiegu oraz zasad rachunkowości dla zadania „Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów sportowych na terenie
Gminy Zbrosławice”;
- opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Gminy Zbrosławice.
Ponad to Wójt:
- spotkał się na co kwartalnym spotkaniu z sołtysami, tematem którego było omówienie funduszu
sołeckiego oraz sprawy bieżące;

- wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
Andrzejem Dramskim, w imieniu Gminy
Zbrosławice, złożył gratulacje i życzenia Jego
Ekscelencji Biskupowi Gerardowi Kusz z okazji
25-lecia sakry biskupiej;
- zatwierdził wyniki konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kopienicy, którego zwycięzcą
została Pani Sylwia Szczurek;
- bez konkursu funkcje Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Przezchlebiu powierzył Pani
Hannie Miczka, dotychczasowemu dyrektorowi;
- kontrolował przebieg przetargu oraz podpisania
umowy na wykonanie placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Kopienicy w połowie dofinansowanego z środków unijnych. Odpowiedzialna za
w/w prace była Pani Dyrektor Sylwia Szczurek;
- nadzorował złożenie wniosku o dofinansowanie
rozszerzenia działalności naszych przedszkoli
i istnieje duże prawdopodobieństwo, że Gmina
otrzyma kwotę ponad 1.000.000 zł;
- zakończyły się przetargi na wybór wykonawców
budowy kanalizacji w Wieszowie i Czekanowie.
Dalszy ciąg robót w Wieszowie będzie kosztował
2,3 mln zł., zaś w Czekanowie kwota z przetargu to 3,6 mln zł. Roboty powinny się rozpocząć
w sierpniu;
- wraz z sołtysami Świętoszowic i Ziemięcic spotkał się z przedstawicielami Śląskiego Zarządu
Wód i Melioracji z Gliwic w sprawie zagrożenia
przeciwpowodziowego występującego na ciekach
wodnych zarządzanych przez tę instytucję tj. rzeki Dramy, potoków Świętoszowickiego, Rokitnickiego oraz zbiorników wodnych w Kamieńcu,
Karchowicach, Świętoszowicach, Ziemięcicach.
Podjęto kilka ustaleń do wykonania, o których
w razie ich realizacji będziemy informować;
- w sprawie powodzi:
- złożono 10 wniosków o odszkodowania za zalanie posesji, które przez Komisję zostały rozpatrzone negatywnie, gdyż nie były to zalania
tylko podtopienia;
- Komisja oszacowała straty upraw w rolnictwie, które w Gminie wyniosły około 800.000

Z prac Rady Gminy

24.06. oraz 23.07.2010 r. – sesje Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie: warunków udzielenia bonifikat
i ustalenia stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na
rzecz najemców; zatwierdzenia Planu Odnowy na lata 2010 – 2017 dla następujących miejscowości: Jasiona, Karchowice, Księży Las, Łubki, Czekanów,
Świętoszowice, Kopienica, Laryszów, Wilkowice, Jaśkowice, Boniowice,
Szałsza, Zawada; zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2010 –
9 uchwał; trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zbrosławice podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej
rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania; ustalenia zasad
i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zbrosławice lub jednostkom podległym
Gminie Zbrosławice; ustalenia wysokości stawki za wywóz odpadów wielkogabarytowych; ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych
okręgach wyborczych;
wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę
Zbrosławice do projektu pod nazwą „Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice” w ramach Priorytetu IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.1.1. „Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w sprawie określenia zakresu i formy spoRedakcja: Urząd Gminy Zbrosławice
tel. (32) 233 77 89, fax (032) 233 71 00
Adres kontaktowy:
42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2
e-mail: wiesc@zbroslawice.pl
www.zbroslawice.pl
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Druk: PPHU DRUKPOL Sp. j.
tel. (32) 285 40 35
Adres kontaktowy:
42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Kochanowskigo 27
e-mail: drukpol@drukujemy.pl

zł. Rolnicy, którzy ponieśli te straty mogą jedynie ubiegać się o preferencyjne kredyty;
- Gmina otrzymała od Wojewody 100.000 zł
na prowadzenie akcji ratowniczej i będzie się
z tego rozliczać zgodnie z wytycznymi, na co
możemy te środki przeznaczyć;
- uczestniczył w Zebraniach Wiejskich
w Czekanowie i Miedarach, których tematem
głównym był podział zwiększonych funduszy
sołeckich. W obu przypadkach jak się okazało sprawa nie jest łatwa, gdyż potrzeb jest dużo
więcej niż środków. W Czekanowie temat został
przesunięty na kolejne zebranie, zaś w Miedarach
środki przeznaczono na czyszczenie rowów przy
drogach gminnych;
- w związku z tym, że dotychczasowe rozmowy
z rolnikami w sprawie przyjmowania na ich pola
osadów z oczyszczalni nie przyniosły żadnych rezultatów, informuje tych rolników, że determinacja naszych mieszkańców w tym temacie jest duża,
o czym mógł się przekonać ostatnio przewoźnik
w Jaśkowicach. Dlatego jeszcze raz proszę rolników by w gospodarowaniu w tym temacie, mieli
na uwadze uciążliwości dla naszych mieszkańców, które te osady powodują i tam gdzie stwierdzę nieprawidłowości będę zmuszony wydawać
decyzje zakazujące ich przyjmowanie. Ponadto
zaproponuję Radzie Gminy zmiany do uchwały
o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie tak
żeby zagospodarowanie osadów nie wpływało
na warunki bytu mieszkańców, bądź aby osadów
w ogóle nie było na terenach naszych pól.

S P R O S T O WA N I E

W ostatnim wydaniu „Wieści z Gminy”
w rubryce „Z prac Wójta” wkradł się błąd.
Wójt spotkał się z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii by omówić i podjąć działania
związane z uciążliwością produkcji zwierzęcej w Miedarach, a nie jak zostało
napisane w poprzednim wydaniu „indyczej”.
Za pomyłkę bardzo przepraszamy.

rządzania za okres pierwszego półrocza informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zbrosławice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
16.06. oraz 14.07.2010 r. – posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Posiedzenie z 16 czerwca – posiedzenie wyjazdowe – ocena stanu boisk
sportowych. Tematem kolejnego posiedzenia była realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej mieszkańców Gminy Zbrosławice.
21.06. oraz 5. i 23.07.2010 r. – posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju
Ocena stanu skanalizowania gminy oraz perspektywy dalszej budowy,
zapoznanie się z działalnością Straży Gminnej oraz opiniowanie projektów uchwał.
21.06. oraz 23.07.2010 r. – posiedzenia Komisji Rolnictwa
Zapoznanie się z działalnością Izby Rolniczej oraz ocena tegorocznych
plonów.
23.06. oraz 5. i 21.07.2010 r. – posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Ocena stanu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy oraz rozpatrywanie skargi na dyrektora szkoły.

Podziękowania

Szczerze dziękujemy mieszkańcom Przezchlebia za życzliwość
i pomoc w organizacji Biesiady Odpustowej 13 czerwca br.,
a mieszkańcom sąsiednich i dalszych miejscowości za liczne przybycie
Organizatorzy - Zespół „Any”
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„Podaruj drugiemu to, co sam chciałbyś dostać”

ciąg dalszy ze str. 1

Staraliśmy się zebrane dary podzielić w miarę równo, każda „odwiedzona” przez nas rodzina otrzymała paczkę z żywnością, środkami czystości,
kołdrę, pościel, koc. Darów wystarczyło nam dla 30 rodzin, a potrzebne by było jeszcze raz tyle. Dlatego też postanowiliśmy akcję powtórzyć i rozszerzyć o zbiórkę mebli, sprzętu AGD oraz materiały budowlane. Część tych artykułów udało nam się już zebrać. Zwróciliśmy się także z prośbą do
dyrekcji M1 Zabrze i Makro Zabrze o zezwolenie na zbiórkę dla powodzian. Zbiórka tak odbyła się 18 – 19 lipca w M1, natomiast Makro podarowało
ok. 160 kg żywności. Pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, którzy zareagowali na nasz apel, Sołtysom za poświęcony czas
na zbieranie darów oraz księżom proboszczom, którzy pomogli w nagłośnieniu naszej akcji. Ponadto składamy wyrazy wdzięczności Państwu Mikosz
i Panu Tomaszowi Siegel za pomoc w transporcie.                                    Kornelia Sikora

Być ofiarnym w ratowaniu życia
ludzi i wszelkiego mienia

Podczas majowej powodzi nasze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wykazały się nadzwyczajną mobilnością. Od 16 maja, gdy na terenie
Gminy Zbrosławice potoki oraz rzeki zaczęły wylewać poza swoje koryta, strażacy ruszyli z pomocą pierwszym poszkodowanym. Do głównych
akcji ratunkowych należało workowanie i bronienie rozlewisk rzek, oraz
wypompowywanie wody z podtopionych
budynków. Wszystkie gminne jednostki OSP brały udział w tych działaniach.
Jedne mają sprawniejszy sprzęt i częściej
wyjeżdżały do akcji inne mniej. Należy
tu jednak zaznaczyć, że wszyscy z równym zaangażowaniem udzielali pomocy.
Strażacy spotkali się ze zrozumieniem
mieszkańców, byli w miejscach, gdzie ich
pomoc była wymagana lub gdzie zostali
skierowani przez Wójta Gminy Zbrosławice. Dzięki tym działaniom, około 40
budynków mieszkalnych zostało uchronionych przed większymi stratami powodziowymi. W wyniku wielogodzinnych działań ratunkowych zużyto wiele
sprzętu, między innymi pompy i węże, na które teraz trzeba pozyskać środki finansowe. W opinii wielu straż pożarna była jedną ze służb reagujących
natychmiast. Nie zawsze pomoc mogła być udzielona „do końca”, gdyż
woda ciągle dostawała się do piwnic, mieszkań.
Pomocy poszkodowanym udzielały w zdecydowanej mierze gminne jednostki OSP (Państwowa Straż Pożarna brała udział tylko w 1 akcji
w Miedarach). Nasi strażacy ratowali również mienie w innych gminach
powiatu tarnogórskiego. Pomagali w ewakuacji ludzi i zwierząt, wypompowywali wodę z zalanych terenów. Na terenie powiatu bieruńskiego, poJubileusz 75–lecia urodzin obchodzą

Pani

oraz Pani

Anna Goroll ze Zbrosławic
Jadwiga Breitkopf z Ptakowic.

Z tej okazji życzenia wszelkiej pomyślności,
zdrowia, pogody ducha oraz wielu lat życia
składają Koleżanki i Koledzy
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

dejmowali działania porządkowe.
Każdy strażak, każda para rąk były potrzebne. Nie szczędzili sił i zdrowia aby nieść pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi. Do tej pory
na terenie Gminy nie było tylu działań zapobiegających powodzi. W akcjach brało udział ponad 80 strażaków. Działania były prowadzone sprawnie, jednostki wzorowo ze sobą współpracowały. Strażacy pomagali powodzianom 24 godziny na dobę. Należy wspomnieć, że około 40 druhów
otrzymało indywidualne podziękowania od premiera Rzeczypospolitej
Polskiej – Donalda Tuska. Treść tego podziękowania brzmi następująco: „Składamy Panu wyrazy wielkiego uznania
i dziękujemy za poświęcenie i bezprzykładne zaangażowanie w walkę z żywiołem oraz usuwanie skutków powodzi,
która dotknęła Polskę w maju i czerwcu
bieżącego roku. To właśnie dzięki Pana
gotowości do ratowania i pomagania
zagrożonym udało się wygrać walkę
z wielką wodą. W tych dramatycznych
dla Polski tygodniach był Pan blisko
tych, którym trzeba było pomóc – bez
względu na porę dnia czy nocy, pomimo
zmęczenia. Za to wszystko należą się Panu wyrazy najgłębszego szacunku i podziwu. Słowa ślubowania składanego przez strażaków OSP:
„Być ofiarnym w ratowaniu życia ludzi i wszelkiego mienia” – dzięki
Pana pracy w tych trudnych tygodniach nabrały nowego znaczenia i stały
się prawdziwym symbolem strażaka – ochotnika.”

W imieniu Zarządu Gminnego Związku OSP Gminy
Zbrosławice pragnę podziękować wszystkim tym, którzy poświęcili swój cenny czas aby nieść pomoc bliźniemu i brali udział
w akcjach powodziowych.        Kom. Gmin. dh. J. Pieczka
Pani

Szanownym Jubilatom ze Świętoszowic

Małgorzacie Bawaj z okazji 90 rocznicy urodzin,
Krystynie Buchta z okazji 80 rocznicy urodzin
Panu Marianowi Dul z okazji 70 rocznicy urodzin,

Pani

oraz

życzenia zdrowia, pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego
na dalsze lata życia
składa Rada Sołecka wraz z Sołtysem Świętoszowic

Grono Pedagogiczne Przedszkola w Miedarach serdecznie dziękuje rodzicom, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu naszego Przedszkola w roku
szkolnym 2009\2010. Szczególnie dziękujemy p. Justynie Dziemba - za wszelką pomoc i zaangażowanie, Św. Mikołajowi - Panu Bogusławowi
Mansfeld, zaprzyjaźnionemu górnikowi - Panu Konradowi Gralla, paniom z Rady Rodziców: p. Justynie Mansfeld, p. Małgorzacie Klasik,
p. Beacie Hoinca, p. Klaudii Burczyk, p. Anecie Banysch i p. Ewelinie Kołodziejczyk; za aktywność i pomoc w wielu imprezach przedszkolnych
p. Bożenie Konopka, p. Agnieszce Kapica, p. Ewelinie Szwed, za zaproszenie i gościnę Państwu Gerdzie i Maksymilianowi Jergla, za ofiarność
i wsparcie finansowe Państwu Aleksandrze i Damianowi Siedleckim oraz p.Teresie Lipinskiej-Sułkowskiej, p. Annie Helisz dziękujemy za oprawę
fotograficzną imprez przedszkolnych. Wszystkim, którzy okazali nam życzliwość i wsparcie, za ten rok szkolny bardzo serdecznie dziękujemy.
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ciąg dalszy ze str. 1
Jak co roku, festyn był wielkim wydarzeniem dla mieszkańców
parafii. Sobotnia zabawa rozpoczęła się barwnym korowodem ulicami Przezchlebia, Ziemięcic i Świętoszowic. Najlepszym pojazdem
okazała się bryczka wioząca księdza proboszcza Józefa Germana,
Wójta Gminy Pawła Kowolika i Przewodniczącego Rady Gminy
Andrzeja Dramskiego. Specjalnym gościem była gwiazda polskiego sportu, Justyna Kowalczyk ze swoim trenerem i Fan Clubem :))
Po przybyciu na stadion Pogoni Ziemięcice i uroczystym otwarciu
imprezy rozpoczął się turniej piłkarski parafia Ziemięcice kontra
gmina Zbrosławice. Do finałowej dwójki dołączyła trzecia drużyna (sponsor główny tego turnieju), zespół reprezentujący firmę
Layon. Po wyrównanej walce zwyciężyła parafia Ziemięcice (co
nas bardzo cieszy). W trakcie trwania turnieju, w namiocie pozostałych gości rozweselał zespół Wesoły Masorz. Absolutną nowością
programu był marsz romantyczny parami - dziewczyny z chłopami
i pochodniami, czyli Romantyczny Marsz Nordic Walking. Trasę
1 kilometra z „dużym hakiem” najszybciej pokonała para Sven Rakoszek i Maria Bujok,
startująca niestety w kategorii pk, czyli jako organizatorzy „poza konkursem”. Wobec powyższego zwycięzcami zostali Agnieszka i Darek Magnusek z Opola. Wśród małżeństw
zwyciężyli Sonia i Grzegorz Kwieciszewscy z Ziemięcic. Najstarsza para liczyła w sumie
132 lata, Hilda i Georg Niemietz z Niemiec, a najmłodszymi było rodzeństwo Ola i Jakub
Korzeniowie z Przezchlebia. Jak widać impreza miała charakter międzynarodowy, wśród
uczestników byli nie tylko Polacy, Ślązacy, ale również Niemcy i Włosi. Specjalną nagrodę
dla uczestnika z najdalszego zakątka świata odebrał Carlo Marcuso, przybyły z zaprzyjaźnionego Castagnole delle Lanze. Po tak świetnej rozgrzewce pozostała już tylko zabawa
przy wspaniałym zespole „DUO” z Wieszowy.
Drugi dzień festynu tradycyjnie rozpoczęto uroczystą mszą świętą, a po niej, przy dźwiękach orkiestry dętej, tradycyjnie smaczny, wspólny śląski obiod. Największymi gwiazdami
programu były zespoły działające na terenie parafii. Łzy wzruszenia wśród publiczności
wywołały występy przedszkolaków za Świetoszowic i Przezchlebia oraz dzieci ze szkół
w Ziemięcicach i Przezchlebiu. One to bowiem rezygnując z odpoczynku i wyjazdów wakacyjnych, wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami przygotowują się do tej Wielkiej Imprezy. Z nowymi, specjalnie przygotowanymi programami wystąpiły, w kościele „Jadwiżki”,
a na scenie w namiocie „Wesołe Kumoszki” i „Any”. Niedzielne występy ubarwiły tańce
w wykonaniu mistrzów kraju; Pauliny Szmid i Łukasza Piekarskiego oraz mistrzów parafii: Weroniki Miczka i Pauliny Korgel. Do tańca przygrywała góralska kapela „Tekla
Klebetnica” i zespół „Gold Sax”.
Podsumowując te dwa dni, można śmiało powiedzieć,że tradycyjnie, wspaniała zabawa,
pyszne jedzenie, dobra pogoda i troszkę zmęczeni organizatorzy.
W imieniu organizatorów, mieszkańców Przezchlebia, Ziemięcic i Świętoszowic serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli nam zorganizować festyn. Nie będę wymieniała nazwisk, ponieważ jest ich tak wiele i boję się, że mogłabym kogoś pominąć.
Duże brawa należą się wszystkim tym, którzy ciężko pracowali, aby impreza mogła
się odbyć, a więc kucharkom, całej obsłudze gastronomicznej, służbom porządkowym,
tym którzy stawiali, dekorowali i rozbierali namioty, obsłudze nagłośnienia i wielu innym.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy do Ziemięcic za rok.                            Maria Bujok
ciąg dalszy ze str. 1
Dla przedstawicieli zagranicznych gmin
zorganizowano wycieczkę po okolicy. Grupa musiała się wspiąć po licznych, betonowych schodach wśród bujnych winorośli
na Michaelsberg, gdzie miała możliwość
zwiedzenia XIII wiecznej chrześcijańskiej
świątyni. Niektórym uczestnikom wycieczki
spacer ten sprawił nieco trudności, jednak
przepiękny widok z pagórka wynagrodził
wszystkie trudy.
Kolejny punkt wycieczki stanowiło
Schnapsmuseum w Bönnigheim. Przed
laty produkowano tam sznaps (wódkę).
W muzeum można było zobaczyć ekspozycję skonfiskowanych przez Urząd Celny domowych przyrządów do produkcji alkoholu
oraz wystawę książek Agathy Christy, na
temat samodzielnego sporządzania trucizn.
Zwiedzanie połączono z degustacją różnych
alkoholi, podczas której przewodnik wznosił
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Schlossfest - Święto
zamku w Brackenheim

z pajdą chleba, kołocz z makiem i serem oraz
napoje. Natomiast nasi zagraniczni przyjaciele proponowali przede wszystkim wino,
ale także węgierskie gulasze, niemieckie
pierogi z rosołkiem i sałatką ziemniaczaną.
Oprócz uczty dla żołądka nie zabrakło również przyjemności dla ucha. Świetną zabawę w sobotni wieczór zapewnił zespół Daddycats, który przeniósł wszystkich w „dziką
erę rock and rolla”. Z kolei w niedzielę wystąpił zespół „Good Men Gone Bad” z koncertem jazzowym.
Udział polskiej delegacji w Schlossfest
Michaelsberg
umożliwiło dofinansowanie z Fundacji
Współpracy Polsko – Niemieckiej.
toasty i opowiadał różne anegdoty.
Joanna Starzec
Oficjalne otwarcie festynu nastąpiło w sobotę, tj. 17 lipca
br. Delegacjom z poszczególnych państw partnerskich umożliwiono, na specjalnie przygotowanych stoiskach, prezentację typowych dla swoich regionów produktów. Przedstawiciele Gminy Zbrosławice oferowali do degustacji „śląskie
specjały” m. in. gotowane kabanosy i grillowaną sopocką
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c.d. ze str. 1
Po części powitalnej zapoznano gości z historią przedszkola, którego budowę rozpoczęto w 1970 r. Dzięki zaangażowaniu dyrektora przedszkola Pani Janiny Bruchmiler
oraz ówczesnego naczelnika Zbrosławic Pana Henryka Wałacha w roku 1980 zostało
oddane do użytku obecne przedszkole. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w radosnym tonie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia przedszkola, którego dyrektorem została Pani Emilia Sznapka. Kolejnym dyrektorem została Elżbieta Bochoń,
która nadal pełni tę funkcję. Przez wszystkie lata działalności Przedszkole było otwarte
na potrzeby środowiska i zawsze wychodziło im naprzeciw. Na przestrzeni minionych
30 lat Przedszkole brało udział w konkursach, festiwalach, przeglądach zdobywając
wyróżnienia, nagrody, dyplomy. Zdobyliśmy:
- I miejsce w konkursie strażackim na szczeblu powiatowym;
- I miejsce w konkursie recytatorskim dla dzieci niepełnosprawnych;
- I miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu;
- I miejsce w festiwalu piosenki dziecięcej Cmok Tralala;
- I miejsce w konkursie recytatorskim „Moja Mama” i plastycznym „Spacer po lesie”;
- I i III miejsce w konkursie „Pisanki Wielkanocne” wyróżnienie w konkursie plastycznym organizowanym przez Bibliotekę Śląską w Katowicach;
- certyfikat osiągnięć dydaktycznych w ogólnopolskim konkursie plastyczno-literackim;
- wyróżnienie w konkursie plastycznym 10 bałwanków;
- liczne wyróżnienia w konkursach recytatorskich i muzycznych.
Braliśmy udział w paraolimpiadzie dla dzieci niepełnosprawnych organizowanej
przez Automobil Klub w Gliwicach oraz w programie „Od przedszkola do Opola”.
Nasze osiągnięcia udokumentowane są w kronikach. Przedszkole nasze jest otwarte
i chętnie podejmuje współpracę. Dzięki tej otwartości zyskaliśmy wielu prawdziwych
przyjaciół przedszkola, którzy wspomagają naszą placówkę. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich
Górach, z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Pyskowicach, Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Zbrosławicach, z Biblioteką Gminną, Żłobkiem Integracyjnym
w Pyskowicach, OSP w Zbrosławicach oraz z przedszkolem w Kamerunie. W przedszkolu gościliśmy księdza biskupa Jana Wieczorka, delegacje z Niemiec i Francji, autorki bajek dziecięcych Barbarę Gawryluk i Marię Beliczyńską.
Dużym zaangażowaniem w życie przedszkola wykazują się rodzice, na których pomoc, serdeczność, życzliwość zawsze możemy liczyć. Z ich udziałem przedstawiano bajki Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Brzydkie Kaczątko, Calineczka, bajki Brzechwy i Tuwima. W profesjonalny
sposób przygotowane teatrzyki dostarczały wzruszeń, radości, przeżyć nie tylko przedszkolakom, ale dzieciom z całej Gminy. W części artystycznej
naszego jubileuszu o tematyce „Podróż po Europie” dzieci w tańcach, śpiewie, wierszach wzbogaconych pięknymi strojami przybliżały nam kulturę
i zwyczaje krajów europejskich. Program artystyczny uświetniły występy absolwentów: Pauliny Szmid, Dominiki Front, Nadii Żurek, Katarzyny
Dramskiej, Karoliny Lewandowskiej z chórkiem, Pawła Ziaja, Kamila Ziaja, Adama Stryjakiewicza, Sebastiana i Macieja Front, oraz rodziców: Edyty Front,
Gabrieli Sowa, Daniela Czubasiewicza, Grzegorza Ziaja. Za dostarczone przeżycia, wzruszenia zostały nagrodzone gromkimi brawami i owacjami na
stojąco. Ich występ pozostanie na długo w pamięci gości. Dziękuję wszystkim, którzy przez 30 lat włożyli swoje serce w działalność zbrosławickiego
przedszkola. Wyrazy wdzięczności i słowa podziękowania kieruję do Pani Jolanty Jonda, Joanny Sowa i Gabrieli Botlander za przygotowanie strojów,
które stanowiły oprawę do występów dzieci. Dziękuję emerytom i całemu zespołowi za zaangażowanie, wkład, za całokształt pracy na rzecz naszego
przedszkola.
„Radość, która przemienia się w dziękuję
Jest najlepszą wdzięcznością” /Gottfried Ephraim Lessing/                      Dyrektor przedszkola Elżbieta Bochoń
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S Z L A K Z A BYTKÓW TECHNIKI,
czyli Industriada w Karchowicach
12 czerwca był wielkim dniem dla całego Śląska. W ramach promocji kultury regionalnej odbyło się Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Na szlaku znalazły się 23 miasta i aż 40 zabytków techniki
ściśle powiązanych z historią regionu. Wśród miast między innymi Gliwice,
Zabrze a także Żywiec, Rybnik i Sosnowiec. Zainteresowani mogli zwiedzić Radiostację Gliwicką, charakterystyczne dla śląskiego rejonu Kopalnie
w Zabrzu i Tarnowskich Górach, Browar w Żywcu i Tychach oraz zabytkowy dworzec kolejowy w Sosnowcu. Szereg muzeów, skansenów dostępnych
na wyciągnięcie ręki w dodatku wejście za darmo. Wszystkie miejsca traktowały o historii, tradycji i kulturze śląska. Na długiej liście Szlaku Zabytków Techniki nie mogło zabraknąć Zabytkowej Stacji Wodociągowej
„Zawada” w Karchowicach. Syrena obwieściła rozpoczęcie imprezy o godzinie 10:00. Specjalnie z tej okazji przygotowano w Karchowicach szereg
atrakcji. Możliwe było zwiedzanie sali wystawowej oraz ekspozycji w starej rozdzielni, specjalne wyprawy z przewodnikiem gwarantowały pełną gamę
wiedzy na temat pomp i urządzeń znajdujących się na terenie wodociągów. Podczas całego dnia co godzinę wyświetlano film fabularno – dokumentalny „W poszukiwaniu wody”. Uruchomiono również studnię głębinową Zawada IV a także zabytkowy agregat parowy znajdujący się w piwnicy hali
pomp. Dużym zainteresowaniem cieszyło się działo hydrauliczne z którego oddano 1000 salw. Sprawdzono również „czy prawo Archimedesa działa też
w Zawadzie?” – działa! Pamiętajmy, że Zabytkowa Stacja Wodociągowa „Zawada” jest miejscem dostępnym dla zwiedzających nie tylko od święta ale
także na co dzień, od poniedziałku do piątku. Organizatorom nie zabrakło fantazji, wszyscy goście wyszli poza mury wodociągów z przeświadczeniem,
że zobaczyli coś nowego. Zainteresowanie było dość duże. Tuż przed otwarciem u bram zakładu stawiło się około 50 osób, do końca dnia liczba odwiedzających wzrosła niemalże do 500.
Dobra inicjatywa, pozwalająca udowodnić że Śląsk to nie tylko zanieczyszczony teren ale także wysoko rozwinięte miejsce pełne pasji. To duży zaszczyt, że jedno z miejsc świadczące o rozwoju techniki znajduje się na terenie Gminy Zbrosławice.               Patrycja Posmyk

EkoAktywni 2010

Szkoła Podstawowa w Czekanowie od wielu lat prowadzi działania na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony przyrody oraz profilaktyki zdrowotnej dzieci. Zostało
to dostrzeżone przez wójta Gminy Zbrosławice pana Pawła Kowolika, który zgłosił
naszą placówkę do konkursu pt. EkoAktywni 2010, ogłoszonego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Prowadzone
przez szkołę liczne przedsięwzięcia propagujące racjonalny styl życia, postawy
proekologiczne oraz podnoszenie świadomości społecznej (lokalnej) z zakresu ochrony środowiska, znalazły uznanie w oczach kapituły konkursu i szkoła została jego laureatem. W nagrodę
przyznano placówce 5.000 zł. 7 czerwca
br. w siedzibie Radia Katowice odbyło
się uroczyste wręczenie nagród. Fotorelację oraz listę nagrodzonych można
zobaczyć na stronie WFOŚiGW. Cieszy
nas bardzo ta nagroda, gdyż jest uznaniem naszej wieloletniej już kampanii
na rzecz środowiska. W tym roku szkolnym przeprowadziliśmy projekt edukacyjny pt.„Woda – źródło życia”. W organizację i przebieg zaangażowana była
cała społeczność szkolna – uczniowie
wraz z rodzicami, wszyscy pracownicy
oraz inni mieszkańcy Gminy Zbrosławice. Hasło przewodnie tego projektu było
wymowne: „Uratuj kroplę wody, źdźbło
trawy, najmniejszy kwiat, posadź drzewo, zaopiekuj się nim oraz pomóż zrozumieć
ludziom, że jeśli każdy z nas zrobi niewiele, to wspólny efekt naszych działań będzie olbrzymi”. Uczniowie zostali podzieleni na ekozespoły, prowadzące badania
zużycia wody w swoich gospodarstwach domowych oraz w budynku szkolnym. Za
aprobatą rodziców i ich chęcią uczestnictwa w projekcie, wdrażali sposoby ograniczania zużycia wody. Wypełniając na bieżąco karty badawcze analizowali wyniki
własnych odczytów i porównywali je z rezultatami pomiarów swoich kolegów. Wyciągane wnioski napawają nadzieją, że wpajane nawyki utrwalą się na zawsze. Projekt zawierał również treści związane z: występowaniem wody w przyrodzie – mały
i duży obieg; źródłami zanieczyszczeń wód; sposobami ochrony wód; działaniem
oczyszczalni ścieków; florą i fauną jako biowskaźnikami zanieczyszczeń wód; rodzajami zbiorników wodnych na kuli ziemskiej; badaniem właściwości fizykochemicznych wody z pobliskich zbiorników i z szacowaniem ich czystości. Podsumowaniem pracy metodą projektu była prezentacja efektów działań uczniów przed
społecznością lokalną i przedstawicielami władz Gminy. Konkluzja tego wspólnego
dzieła uczeń – rodzic - nauczyciel była zgodna z hasłem „Codzienne działania – co
robić by nie marnować wody?”. Misja wychowanków naszej szkoły polegająca na
przekonaniu własnej rodziny, sąsiadów i znajomych o potrzebie oszczędzania, chronienia i dbałości o zasoby przyrody została kolejny raz spełniona, ponieważ od szeregu lat cyklicznie prowadzimy kampanie na rzecz przyjaznego środowiska. W poprzednich latach realizowane projekty dotyczyły wielu ważnych dziedzin ekologii
i nosiły tytuły: „Detektywi środowiska” – praca badawcza w pięciu obszarach: ener-
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gia, woda, odpady, zakupy – zdrowe żywienie, podróżowanie; „Surowce wtórne”;
„Odnawialne źródła energii”; „Substancje gazowe szkodliwe dla zdrowia i środowiska przyrodniczego”. Efektem podjętych działań edukacyjnych jest zdecydowanie
większa wiedza ekologiczna, widoczna w codziennym życiu, wśród mieszkańców
Czekanowa i ościennych miejscowości. Przejawia się ona w następujących formach aktywizowania środowiska społecznego: Stałe szkolne zbiórki: makulatury;
złomu; baterii; pojemników po tuszach i tonerach; zepsutych telefonów komórkowych. Coroczna, wiosenna zbiórka zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego (ZSEE) przy ścisłym współudziale Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice. Społeczność szkolna angażuje
się również w stałe akcje ogólnopolskie
takie jak sprzątanie świata i ochrona
kasztanowców. Duży nacisk kładziemy również na edukację prozdrowotną.
Monitorujemy ciężar tornistrów, dbamy
o zdrowe uzębienie wychowanków poprzez fluoryzację i udział w programie
„Zdrowy uśmiech”. Kształtujemy i rozwijamy umiejętności psychospołeczne
u najmłodszych dzieci poprzez udział
w międzynarodowym programie promocji zdrowia emocjonalnego „Przyjaciele
Zippiego”. Program uczy nawiązywania
przyjaźni, rozwiązywania problemów,
przede wszystkim jednak wyposaża
w umiejętności radzenia sobie z trudnościami, ze stratą i zmianą. Kształtujemy
nawyki zdrowego i racjonalnego odżywiania biorąc udział w akcjach: „Szklanka
mleka” , „Owoce w szkole” i „Jem kolorowo” – dodać należy, iż szkoła umyślnie nie posiada automatów z napojami gazowanymi i słodyczami. W celu ukazania uczniom szkodliwości hałasu, przeprowadziliśmy badanie poziomu natężenia
dźwięków przy głównej ulicy naszej miejscowości za pomocą sonometru. Wzięliśmy udział w programie badań przesiewowych słuchu w szkołach Polski zachodniej. Efekty końcowe realizacji działań prozdrowotnych: brak wad postaw; nabycie
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ] trudnych; dobre relacje uczeń – uczeń,
uczeń – osoba dorosła; zmiana sposobu żywienia; uwrażliwienie uczniów na zbędne, głośne dźwięki; wykrycie wad słuchu u dzieci. Ważnym dla nas – pedagogów
osiągnięciem jest również poparcie naszej działalności przez osoby bezpośrednio
niezwiązane z naszą szkołą, osoby w starszym wieku z zatwardziałymi przekonaniami, niechętne do radykalnych zmian. Osoby te włączają się do szkolnych zbiórek
surowców wtórnych. Jesteśmy wyjątkowo zdeterminowani w tworzeniu wizerunku
ekologicznej szkoły. Wychodzimy z założenia, że edukujemy dorosłych poprzez ich
własne dzieci, gdyż wiele nawyków i przyzwyczajeń z lat dzieciństwa uwidacznia
się w latach późniejszych. Jeżeli nasi wychowankowie przyswoją sobie ekologiczny
styl życia, to jako osoby dorosłe będą dbały o poprawę stanu środowiska. Pragniemy, aby nasze działania pozwoliły zrozumieć uczniom i ich rodzinom, jak małe,
lokalne inicjatywy mogą wpłynąć na globalne zjawiska oraz uświadomić sobie, że
każdy z nas ma ogromny wpływ na otaczający go świat.
Małgorzata Sobota
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To j u ż 1 0 l a t I n t e g r a c j i n a s p o r t o w o
Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Miedarach zorganizowali już
po raz dziesiąty Gminne Integracyjne Rozgrywki Sportowe. Odbyły się one
16 czerwca 2010 roku w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Miedarach.
W związku z jubileuszem, poza typową rywalizacją sportową, w której zaplanowano 11 konkurencji zręcznościowo-sprawnościowych nie zabrakło również
występów artystycznych. Oprócz sztandarowego występu Zespołu Pieśni i Tańca „Miedarzanie”, swoje możliwości zaprezentowali uczestniczący w zawodach
mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej oraz gimnazjaliści z Brynka. Zawody rozpoczęto od wprowadzenia i przedstawienia uczestników. Następnie przy dźwiękach
utworu Jean-Michel Jarra – oxygen IV, mieszkańcy oraz opiekunki z DPS Miedary,
przebrani za starożytnych greków i greczynki, zapalili znajdujący się na hali znicz.
Nie byłyby to zawody integracyjne gdyby nie udział uczniów ze szkół masowych.
Tym razem mieszkańców Domów Pomocy wspierali w sportowej rywalizacji gimnazjaliści z Rybnej i z Miedar. Po rozlosowaniu zawodników i przydzieleniu ich
do poszczególnych Domów, nastąpił jeszcze jeden miły akcent. Osobom, które są
z nami niemal od początku zawodów i zawsze wspierają ich realizację, wręczono
drobne podziękowania. Długo by wymieniać wszystkich. Szczególne podziękowania należą się Gminie Zbrosławice, która wspiera zawody finansowo, jak również
rzeszy wolontariuszy z Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych z Tarnowskich

Gór.
Po uroczystym otwarciu zawodów przez Dyrektorkę szkoły w Miedarach,
Panią mgr Irenę Wierszeń, rozpoczęto rywalizację. Do konkurencji należało między
innymi: przeciąganie liny, układanie puzzli, budowanie piramidy z mega klocków,
łowienie rybek, strzały na bramkę, rzuty do celu, skok w dal z miejsca oraz kilka konkurencji biegowych z różnymi przeszkodami lub zadaniami do wykonania.
W tej integracyjnej imprezie liczył się przede wszystkim udział i dobra zabawa
wszystkich uczestników. Zajęte miejsca miały drugorzędne znaczenie, mimo to
warto przedstawić wyniki tej rywalizacji:
1 Miejsce DPS z Kuźni Nieborowskiej 53 punkty
2 Miejsce DPS z Lublińca 47 punktów
3 Miejsce DPS z Miedar 46 punktów
4 Miejsce DPS z Zbrosławic 39 punktów
5 Miejsce DPS z Łubia 38 punktów
6 Miejsce DPS Przyjaźń z Tarnowskich Gór 26 punktów
Podczas ceremonii dekoracji wręczono puchary i medale za 3 pierwsze miejsca,
a dla wszystkich zawodników przygotowano drobne upominki. Całość zawodów
uwieńczył wspólny integracyjny taniec zawodników, kibiców, opiekunów oraz zaproszonych gości. Organizatorzy mają ogromną nadzieję, że spotkamy się ponownie za rok.               
Dom Pomocy Społecznej Miedary

„Cudowne pszczoły dają miód”

Piękne, kolorowe ule, brzęczenie pszczół i miód – tym może się pochwalić pan Leszek Wierzbicki, mieszkaniec Zawady, którego życiową pasją są właśnie pszczoły.
Przygoda pana Leszka rozpoczęła się prawie 40 lat temu. W 1972 roku przywiózł do domu pierwszą pszczelą
rodzinę z Tarnowskich Gór. Przypadkowo na lusterku „tatry”, którą jeździł do pracy, zatrzymał się rój. Złapał
matkę do opakowania po margarynie i od tego czasu wszystko nabrało tempa.
Najpierw mała pasieka w Pyskowicach, a później większa w Zawadzie. Te lata pracy z pszczołami przyniosły
efekty, bo w 1984 roku otrzymał dyplom za wzorową produkcję pszczelarską. Pan Leszek w latach 80 tych XX
wieku był członkiem Polskiego Związku Pszczelarzy. Po przystąpieniu naszego kraju do UE, po raz kolejny
zapisał się do Związku. Dzięki temu ze środków unijnych dotowane są leki oraz jedna matka, przypadająca na
10 rodzin.
Pan Leszek dużo eksperymentował z wielkością uli i ramek. Zmieniał ich wysokość, szerokość. Jak sam
przyznaje nie wszystkie pomysły były udane i sam zniszczył wiele uli. Uważa, że najlepszy sposób to metoda
prób i błędów.
Każda z pszczelich rodzin ma swoje walory. Jeśli dba się o nie w odpowiedni sposób to nie ma problemów
z „rojeniem się”. Pan Leszek sam przygotował specjalne rojnice, by chwytać pszczoły. Ciągle poszukuje wiedzy i doświadczenia starszych pszczelarzy. Ze względu na
jego własny projekt ramek, pszczoły są zdecydowanie większe. Specjalnie budowane ule umożliwiają większą produkcję miodu. Należy nadmienić, że pan Wierzbicki
sam je wszystkie zbudował i zaprojektował.
Wspólnie z żoną prowadzą pasiekę, która obecnie liczy
60 rodzin wraz z „ulikami weselnymi”. Głównymi problemami, z którymi się borykają to warroza oraz opryski pól
wykonywane w nieodpowiednich godzinach. Powodują
one dużą śmiertelność pszczół. Państwo Wierzbiccy bardzo
ubolewają nad brakiem zainteresowania młodzieży pszczelarstwem i obawiają się, że ta tradycja może wyginąć. Martwi ich brak podstawowej wiedzy ludzi na temat miodu, bo
np. miód wielokwiatowy zawiera glukozę, a akacjowy fruktozę i mogą go spożywać diabetycy. Poza tym najszybciej
krystalizuje się miód rzepakowy, bo około 2 tygodni.
Pszczelarstwo jest wspaniałą i pożyteczną pasją. Widząc
zaangażowanie Państwa Wierzbickich i wkładane w pasiekę serce można tylko pozazdrościć.
Elżbieta Skrzypczyk

Macie ciekawe hobby? Wasz sąsiad, ktoś z rodziny, znajomy ma nietuzinkową pasję, kolekcję rzeczy dziwnych czy niespotykane zainteresowania? Napiszcie nam o tym lub dajcie znać, a odwiedzimy Was i opiszemy to, co robicie. Czekamy na Wasze listy - Urząd Gminy
Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice (z dopiskiem „Wieść z Gminy - MOJE HOBBY”), maile: wiesc@zbroslawice.pl
lub telefony: 32 233 77 89 (Elżbieta Skrzypczyk).                               
/Redakcja/
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Prawdziwie plażowa siatkówka

Przesunięcie o tydzień terminu rozgrywek siatkówki plażowej kobiet kolejnej konkurencji Wieloboju Sołectw – okazało się nader szczęśliwe.
Ciepła i słoneczna tym razem pogoda spowodowała, iż zawody odbyły
się w radosnej, zabawowej atmosferze, co nie znaczy, że nie było rywalizacji. Wręcz przeciwnie – stoczono wiele zaciętych, wyrównanych pojedynków. Zwłaszcza cztery finałowe drużyny były bardzo wyrównane.
Wprawdzie zarówno mecz finałowy jak i ten o trzecie miejsce zakończyły się wynikami 2:0, lecz różnice punktowe w setach były niewielkie
(w meczu Szałsza – Ziemięcice był np. wynik 20:18, a sety były rozgrywane do 15!). Ostatecznie I miejsce w turnieju wywalczyła drużyna Kamieńca (Agnieszka i Joanna Jarzombek, Magdalena
Moczulska) przed Wieszową (Katarzyna Kłaczek, Karolina Orłowska,
Magdalena Wilczek) i Szałszą (Joanna Celeban, Sylwia Twardawa,
Katarzyna Zackiewicz). Jako ciekawostkę dodam, iż niezbyt lubiane
przez sportowców IV miejsce stało się udziałem trzech sióstr Jendrysik
– Anny, Moniki i Weroniki oraz Anny Szczeponik z Ziemięcic. Duże
podziękowania należą się członkom wieszowskiego stowarzyszenia
„Nasza Sala Gimnastyczna”, którzy przygotowali boiska i doskonale
zorganizowali zawody.          
Wiesław Olszewski

Kamieniec

Miejscowość

Skat

Piłka

Szachy

Biegi

Pływ.

S.plaż.

Suma

1

Ziemięcice

25

29

21

25

21

21

142

2

Wieszowa

13

37

15

27

23

25

140

3

Laryszów

31

17

23

29

13

19

132

4

Szałsza

27

27

7

11

27

23

122

5

Zbrosławice

21

33

27

13

15

11

120

6

Jasiona+Księży Las

29

31

13

19

8

15

115

7

Miedary

0

35

0

23

19

13

90

8

Świętoszowice

17

19

19

15

11

7

88

9

Czekanów

11

7

17

17

25

9

86

10

Ptakowice

19

25

0

0

29

0

73

11

Kopienica

23

11

11

7

17

0

69

12

Przezchlebie

9

21

25

0

0

0

55

13

Wilkowice

0

23

9

9

8

0

49

14

Kamieniec

7

13

0

0

0

27

47

15

Karchowice

0

15

0

0

0

17

32

16

Boniowice+Łubki

15

9

0

0

0

0

24

17

Łubie

0

0

0

21

0

0

21

18

Zawada

0

0

0

0

0

0

0

19

Jaśkowice

0

0

0

0

0

0

0

Szałsza

Wieszowa

X V R a j d R o w e r o w y i I R a j d N o r d i c Wa l k i n g w P r z e z c h l e b i u
13 czerwca odbył się w Przezchlebiu XV Rajd
Rowerowy i I Rajd Nordic Walking. Patronat
honorowy nad Rajdami objął Wójt Gminy Zbrosławice, pan Paweł Kowolik. Impreza odbyła
się przy wspaniałej pogodzie po malowniczych
trasach miejscowości Przezchlebia i Ziemięcic,
w miłej i towarzyskiej atmosferze. Jej uczestnikami byli nie tylko mieszkańcy Gminy Zbrosławice, ale również mieszkańcy: Gliwic, Suchego
Boru z Opolszczyzny, Kędzierzyna Koźla i wielu
innych. W Rajdzie Rowerowym wzięło udział 98
zawodników, z których najmłodsza miała 2 lata,
a najstarszy ukończył 74 lata. Natomiast w I Rajdzie Nordic Walking, co najbardziej ucieszyło
organizatora - ULKS „KARLIK” Przezchlebie,
wzięło udział aż 49 pasjonatów tej dyscypliny,
najmłodsza miała 4 latka, a najstarsza 78 lat. Za-

wodnicy w trakcie marszu pobierali naukę chodzenia z kijami od doświadczonych instruktorów.
Na mecie Rajdu każdy uczestnik Nordic Walking
otrzymał pamiątkowy medal, a Rajdu Rowerowego pamiątkowy proporczyk. Ponadto organizatorzy wszystkim wręczyli kwiaty sponsorowane przez Marylę Śliwińską z Przezchlebia.
To jednak nie koniec wręczania nagród. Tradycyjnie organizatorzy przewidzieli również nagrody dla najliczniejszych rodzin. W tej kategorii nie
do pokonania była 12 osobowa rodzina Rakoszek
z Wieszowy. Nad zdrowiem uczestników czuwała jak zawsze pani Małgosia Szeja, a bezpieczeństwa dopilnowali policjanci naszego gminnego posterunku z Kamieńca. Wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostały liczne
nagrody. Nikt z Przezchlebia, który brał udział

w Rajdach, nie wyjechał bez nagrody. Dzięki
współorganizatorom, którymi byli: Urząd Gminy
Zbrosławice, LZS Katowice, oraz darczyńcom:
pani Maryli Śliwińskiej z Przezchlebia, pani
Barbarze Miczka - Sklep u Sczeponika”, państwu
Kubik - „Delikatesy Kubik”, panu Mariuszowi
Poloczkowi - radnemu powiatu gliwickiego oraz
panu Herbertowi Suchanek – „Zakłady Mięsne
w Pyskowicach” imprezę należy uznać za bardzo udaną. Mam nadzieję, że główny cel, którym
była popularyzacja aktywnego wypoczynku został osiągnięty w 100 procentach.
Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Rajdu, w imieniu swoim
i organizatorów serdecznie zapraszam do
Przezchlebia w przyszłym roku.
Andrzej Bujok

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!
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