
ISSN 1507-8973 WYDAWANY PRZEZ WÓJTA I RADĘ GMINY Nr 4 (91) 2009

MAJ
2009

ZBROSŁAWICE

BONIOWICE

CZEKANÓW

JASIONA

JAŚKOWICE

KAMIENIEC

KARCHOWICE

KOPIENICA

KSIĘŻY LAS

LARYSZÓW

ŁUBIE

ŁUBKI

MIEDARY

PRZEZCHLEBIE

PTAKOWICE

SZAŁSZA

WIESZOWA

WILKOWICE

ZAWADA

ZIEMIĘCICE

ŚWIĘTOSZOWICE

DLA KOGO „ZBROSŁAWICKI LAUR” ?
W związku ze zbliżającym się finałem kolejnej edycji konkursu  

o „Zbrosławicki Laur”, organizatorzy konkursu proszą o zgłaszanie kan-
dydatur do tego tytułu, wraz z uzasadnieniem wyboru. Zgłoszenia prosi-
my kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy Zbrosławice w terminie 
do 31 czerwca br.

O „Zbrosławicki Laur” mogą się ubiegać zarówno osoby jak  
i grupy (np. sołectwa, grupy sportowe, artystyczne itp.), które odniosły 
w dowolnej dziedzinie sukces i których postawa zasługuje na szczególne 
uznanie. 

Katarzyna Zyga - Przewodnicząca Zarządu 
Stowarzyszenia „Komitet ds. Partnerstwa Gminy Zbrosławice”

MAJOWE WIZYTY PARTNERSKIE
Już od kilku lat, w maju, delegacje Gminy Zbrosławice biorą udział 

w obchodach tradycyjnych świąt, odbywających się u naszych mię-
dzynarodowych przyjaciół. 

Włosi bawią się na regionalnym festynie Festa della Barbera, pod-
czas którego zgromadzeni biora udział w uroczystości butelkowania 
wina z zeszłorocznych zbiorów.

Tydzień później świętują Francuzi. Tym razem ich tradycyjne 
święto Fete de l’Europe połączono z Międzynarodowym Turniejem 
Piłki Nożnej dla Dzieci IFUBA 2009, który każdego roku rozgrywa-
ny jest w innym kraju partnerskim.

W naszych delegacjach, poza przedstawicielami władz, udział 
wzięli mieszkańcy gminy - członkowie Stowarzyszenia „Komitet 
ds. Partnerstwa Gminy Zbrosławice” (do którego, przypominamy, 
zapisać może się każdy, kto mieszka na terenie Gminy Zbrosławi-
ce). Wielu z nich już kolejny raz gościło u zagranicznych przyja-
ciół, odwdzięczając się im co roku tym samym, podczas naszych 
dożynek gminnych. Osoby, które do Włoch czy Francji pojechały po 
raz pierwszy, wróciły oczarowane okolicą, ludźmi i atmosferą, która 
towarzyszyła przyjacielskim spotkaniom.

Kolejny wyjazd już pod koniec czerwca - tym razem odwiedzi-
my niemieckie Brackenheim bardzo liczną delegacją, składającą się 
m.in. ze strażaków, zaproszonych na obchody 150-lecia istnienia 
straży pożarnej Brackenheim. 

Relacje z majowych wizyt przedstawiamy na stronie 4. 

P R Z Y J M I J 
W  S W O I M  D O M U

ZAGRANICZNYCH GOŚCI 
W dniach 5-6 września 2009 r.  
w Księżym Lesie odbędą się Do-
żynki Gminne. W związku z tymi 
wydarzeniami, jak co roku, za-
prosiliśmy do Zbrosławic naszych 
przyjaciół z gmin partnerskich: 
Brackenheim z Niemiec, Charnay–
lès–Mâcon z Francji, Tarnalelesz  
z Węgier i Castagnole delle Lanze 
z Włoch. 
Zwracamy się do wszystkich miesz-
kańców naszej gminy, którzy ze-
chcieliby gościć u siebie Niemców, 
Francuzów, Węgrów lub Włochów 
i zapewnić im na czas pobytu (4-7 
września) zakwaterowanie i wyży-
wienie, o zgłaszanie się do p. Joan-
ny Starzec - osobiście w Urzędzie 
Gminy (pokój nr 6) lub telefonicz-
nie (32) 233–70–40 i (32) 233-77-88 
          Referat Organizacyjny

W YBORY 2009  -  INFORM ACJA
Gminna Komisja Wyborcza w Zbrosławicach informuje, iż  

w wyborach Posłów do Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 
2009 r., na terenie Gminy Zbrosławice z 12441 osób uprawnionych 
do głosowania w wyborach wzięło udział 2197 mieszkańców, co daje 
frekwencję 17,69 %.

Głosy wyborców rozłożyły się następująco: lista nr 1 - 24 głosy  
(1,12 %); lista nr 2 - 100 głosów (4,68 %);  lista nr 3 - 37 głosów 
(1,73 %);  lista nr 4 - 26 głosów (1,22 %) ; lista nr 5 - 24 głosy  
(1,12 %); lista nr 6 - 139 głosów (6,51 %); lista nr 7 - 25 głosów (1,17 %); 
lista nr 8 - 25 głosów (1,17 %); lista nr 9 - 1430 głosów (66,98 %); lista  
nr 10 - 300 głosów (14,05 %); lista nr 12 - 5 głosów (0,23 %).

Najwięcej Państwa głosów zdobyli: Jerzy Buzek z PO (1223 gło-
sy), Marek Migalski z PiS (214 głosów) oraz Jan Olbrycht z PO  
(94 głosy).                         /GKW/
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Wójt podpisał zarządzenia w spra-
wach:
- zmian w budżecie Gminy Zbro-
sławice na rok 2009 oraz zmian  
w układzie wykonawczym do budże-
tu Gminy Zbrosławice na rok 2009  
(9 zarządzeń);
- Regulaminu Wynagrodzenia;

- powołania komisji do udzielenia zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodo-
ciągowej Ø 110 w Wieszowie ulica Szopena odcinek 
E-D”;
- ogłoszenia wykazu na wydzierżawienie działki nr 32 
km. 1 i 2 d. 3, obr. Miedary, oraz działek jako nierucho-
mości niezabudowanych o charakterze rolnym - nr 48  
i 365/49 km. 2 d. 2, obr. Łubie;
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży(Zbrosławice ul. Łąkowa);
- oddania w użyczenie: nieruchomości gruntowej po-
łożonej w Zawadzie na działce nr 17 km. 2 obręb Za-
wada Radzie Sołeckiej w Zawadzie; części zabudowa-
nej nieruchomości gruntowej położonej w Wieszowie 
na działce nr 664/100 km. 10 dod. 2 obręb Wieszowa 
Ochotniczej Straży Pożarnej we Wieszowie oraz nie-
ruchomości gruntowej położonej w Zbrosławicach na 
działkach nr 675/40, 676/40, 679/40 km. 1 dod. 3 ob-
ręb Kępczowice Klubowi Jeździeckiemu w Zbrosławi-
cach;
- powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowa-
dzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Wie-
szowie i dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Wie-
szowie;
Ponadto Wójt:
- powołał członków Obwodowych Komisji Wyborczych 
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego;
- omówił z kierownikami nowe zarządzenia dotyczące 
pracowników mianowanych i nowych regulacji płaco-
wych, jednocześnie informując ich, że do końca roku 
nie będzie żadnych podwyżek płac;
- w związku z sytuacją kryzysu gospodarczego prze-
analizował ze Skarbnikiem Gminy wpływ środków  
z podatku dochodowego, który jak do tej pory nie jest 
zły, ale też nie stanowi powodów do zadowolenia. De-

cydujące będą kolejne miesiące - czy koniecznym bę-
dzie nowelizacja budżetu;
- polecił kierownikowi Ref. Gospodarki Nieruch.  
i Ochrony Środowiska zająć się sprawą zasypywania 
stawu w Świętoszowicach z punktu widzenia ochrony 
przyrody;
- zatwierdził wynik trzeciego przetargu na dokończenie 
i modernizację oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu; 
pocieszający jest fakt, że dopiero w 3 przetargu udało 
się wybrać firmę, która zaoferowała wykonanie robót  
o ok. 300.000 zł mniej niż mieliśmy w budżecie;
- polecił, by jak najszybciej ZGKiM przystąpił do wy-
miany wodociągu wzdłuż ul. Piaskowej w Zbrosławi-
cach, by jak najszybciej przystąpić do jej remontu;
- zapoznał się z protestami mieszkańców Zbrosławic 
odnośnie używania niektórych terenów pod tory moto-
krosowe. Po omówieniu tego tematu z mieszkańcami 
na Komisji Budżetu Rady Gminy wydał decyzje zaka-
zujące wykorzystywania tych terenów do jazdy moto-
rami i quadami;
- zobowiązał pracowników Referatu Gospodarki Nie-
ruchomościami i Ochrony Środowiska do przepro-
wadzenia pełnej kontroli wykorzystywania osadów 
komunalnych oraz nakazał opracować wytyczne dla 
podmiotów i rolników, co i jak wolno robić w tym te-
macie na terenie całej Gminy, a nie tylko tam (Łubki, 
Świętoszowice), gdzie to nastąpiło;
- po wielu walkach z wykonawcą odnośnie jakości 
robót ustalono termin otwarcia nowo wybudowanego 
boiska wielofunkcyjnego w Zbrosławicach na piątek 
29.05.2009 r.
- zalecił jak najszybsze ogłoszenie przetargu na realiza-
cję kolejnego boiska w Czekanowie;
- zobowiązał kierownika Referatu Inwestycji do przy-
gotowania i złożenia wniosku o środki na budowę ka-
nalizacji w Czekanowie, najpóźniej do końca czerwca;
- uczestniczył w spotkaniu Stowarzyszeń Inicjatyw 
Społecznych w Katowicach. We wrześniu planuje spo-
tkać się ze stowarzyszeniami działającymi na terenie 
Gminy, by omówić zacieśnienie ich działalności i zmo-
bilizować do aktywniejszego działania;
- na spotkaniu Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego zapoznał się z instrukcjami co należy 
zrobić w wyniku zaistnienia zagrożenia tzw. „świńską 

grypą”;
- wziął udział w gminnych – Czekanów – i powiatowych 
– Repty Śląskie – obchodach święta strażackiego;
- złożył życzenia i gratulacje Paniom, śpiewającym  
w chórze „Wesołe Kumoszki”, które obchodziły 10 
lecie swej działalności. Za tak radosną i powiązaną  
z tradycją promocję Gminy Zbrosławice - brawo!
- wraz z Komisją Budżetu podjął decyzję, że Gmina 
nie będzie partycypowała w kosztach tworzenia radia 
powiatowego;
- uczestniczył lub delegował na zebrania wiejskie, któ-
re odbyły się w kolejnych sołectwach;
- na spotkaniu w Tarnowskich Górach z europosłem  
Jerzym Buzkiem przedstawił problem trudności w po-
zyskiwaniu środków unijnych na budowę kanalizacji;
- rozdał nagrody i puchary dla zwycięzców kolejnych 
zawodów w Wieloboju Sołectw w biegu przełajowym,  
jaki odbył się w Kopienicy. Uhonorowano również za-
wodników, którzy uczestniczyli w biegu, który odbył 
się w ramach akcji „Polska biega 2009”. Swoje na-
grody wręczył również Przewodniczący Powiatowego 
Koła PSL p. Andrzej Pilot (czyt. str.8);
- kilkakrotnie rozmawiał z przedstawicielami Rad 
Rodziców o sprawach przedszkolno - szkolnych, któ-
rzy proszą i wnioskują o różne sprawy organizacyjne 
dla poprawy nauczania naszych dzieci. Muszę jednak 
stwierdzić, że podjęcie tych działań powoduje wzrost 
kosztów funkcjonowania naszych przedszkoli i szkół, 
a mu już jesteśmy na granicy możliwości finansowej 
naszego budżetu. Zapewniam, że wszystkie wnioski 
będą rozpatrywane przy zatwierdzaniu projektów or-
ganizacyjnych, ale czy zostaną w nich ujęte - to duży 
znak zapytania;
- w związku z faktem, że Stowarzyszenie Budowy 
Kanalizacji „Czysta Drama” podjęto suwerenną, nie-
uzgodnioną z Gminą decyzję zwrotu wpłat na budowę 
przyłączy kanalizacyjnych informuję, że Gmina nie 
rezygnuje z budowy sieci kanalizacyjnej, ale jej reali-
zacja jest zależna wyłącznie od pozyskania środków 
zewnętrznych. W chwili obecnej czekamy na rozstrzy-
gnięcie konkursów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na budowę oczyszczalni w Kamieńcu  
z siecią kanalizacyjną oraz w ramach Odnowy Wsi na 
budowę sieci w Czekanowie. Oby się udało!
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Pan Eugeniusz Ibrom 
z Ziemięcic

obchodzi 50 Urodziny.
Dostojnemu Jubilatowi

najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i pogody ducha

składa Sołtys i Rada Sołecka  
Ziemięcic

Z prac Wójta Gminy

Z prac Rady Gminy
27.04.2009 r. – sesja Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie: rozpatrzenia spra-

wozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zbrosła-
wice za rok 2008 oraz udzielenia Wójtowi absolutorium 
z tego tytułu; zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na 
rok 2009 – 3 uchwały; nadania nazw ulic w miejscowości 
Zbrosławice oraz w sprawie przekazania środków finan-
sowych na organizację dodatkowych służb ponadnor-
matywnych policjantów Komendy Powiatowej Policji  
w Tarnowskich Górach na terenie Gminy Zbrosławice.
13.05.2009r. – posiedzenie Komisji Budżetu, 
          Gospodarki i Rozwoju 
Omówienie skargi mieszkańców na powstały tor moto-
krosowy; zapoznanie się z materiałami dot. zbiornika 
wodnego w Kamieńcu; wstępne opiniowanie projektów 

INFORMACJA
W związku z rozwiązaniem  
Stowarzyszenia „Czysta Drama”  
prosimy mieszkańców sołectw: 
Zbrosławice, Wilkowice, Ptakowi-
ce i Laryszów o kontakt z preze-
sem stowarzyszenia – Edwardem 
Michalikiem, ul. Przewieźlika 4a  
(tel. (32) 233 73 49 lub 604 441 127) 
lub z sołtysem Zbrosławic Piotrem 
Jankowskim (tel. (32) 233 77 54),  
w sprawie zwrotu wpłaconych środ-
ków pieniężnych na rzecz budowy 
kanalizacji wsi. 

Sołtys Piotr Jankowski

uchwał w sprawie zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego dla sołectw: Wieszowa dla części połu-
dniowo – wschodniej, Zbrosławice oraz Boniowice – 
Karchowice.
13.05.2009 r. – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, 
           Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Omówienie planowanych zmian w zakresie działalności 
placówek oświatowych oraz zapoznanie się z organizacją 
zajęć pozalekcyjnych.
20.05.2009 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych 
w Gminie, stan przygotowania dokumentacji, wniosko-
wanie o środki pomocowe.
20.05.2009 r. – posiedzenie Komisji Rolnictwa
Zapoznanie się z przepisami dot. badań opryskiwaczy, 
ochrony środowiska, właściwego stosowania nawozów 
oraz środków ochrony roślin.

O G Ł O S Z E N I E
W dniu 25.06.2009 r. w miejscowości  

Zbrosławice organizowany jest wywóz nie-
czystości wielkogabarytowych.  

Zainteresowanych wywozem prosimy  
o zgłaszanie się do Sołtysa i opłacenie  

wywozu w kwocie 5,35 zł.

Szanownym Jubilatom 
Państwu  

Danucie i Gabrielowi Kuziarom  
z okazji Złotych Godów 
wszelkiej pomyślności, 

zdrowia i miłości  
na dalsze lata życia 

życzy Sołtys i Rada Sołecka 
Szałszy
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Z okazji 90 rocznicy urodzin

Pani Róży Liszka  
z Karchowic

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności, szczęścia, zdrowia, 
oraz długich lat życia
składają 
Sołtys i Rada Sołecka  
Karchowic

Szanownej Jubilatce 
Pani Annie Marii Skandy  

z Ziemięcic 
z okazji 75 rocznicy urodzin 

wszelkiej pomyślności, miłości 
najbliższych oraz wielu lat życia 

w zdrowiu i radości 
życzą koleżanki i koledzy 

Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

! ! !   Z A P R A S Z A M Y N A B E Z P Ł AT N E  B A D A N I A  ! ! !
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. 

Ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań, składające się na współczesny styl życia – czynniki 
ryzyka. Według WHO, do najistotniejszych czynników należą: nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, palenie ty-
toniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, wzrost stężenia kwasu moczowego, nadmierny 
stres, nieracjonalne odżywianie, wiek, płeć męska i obciążenia genetyczne. Oddziałując na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie 
zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

Zakład Opieki Zdrowotnej „FAM – MED” SC realizując Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia NFZ zaprasza osoby  
z rocznika 1954, 1959, 1964, 1969, 1974 do naszych placówek w Zbrosławicach, Miedarach i Wieszowie. 

Adresatami Programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka i będące w bieżącym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 
50 oraz 55 roku życia, u których nie została  dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały 
ze świadczeń, udzielonych w ramach programu. Proponujemy bezpłatne badanie poziomu glukozy, cholesterolu, trójglicerydów, HDL, 
LDL, pomiar ciśnienia, ekg, BMI i konsultacje lekarskie.
Badanie przeprowadzane jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodków. 

Program Profilaktyki Wykrywania Raka Szyjki Macicy
Zapraszamy Panie pomiędzy 25-59 rokiem życia, które w ciągu trzech ostatnich lat nie miały pobranego wymazu cytologicznego w ra-

mach ubezpieczenia w NFZ, do bezpłatnego badania cytologicznego. Badanie cytologiczne jest najskuteczniejszą metodą profilaktyki 
raka szyjki macicy. Badania te są całkowicie bezpieczne i bezbolesne. Podjęcie leczenia we wczesnym okresie choroby to szansa uratowa-
nia życia i możliwość powrotu do zdrowia. 
Badanie przeprowadzane jest w Poradni Ginekologicznej w Zbrosławicach w godzinach pracy poradni. 

ZAPRASZAMY!

KRONIKA POLICYJNA
Ruch Drogowy:

16 maja na ul. Gliwickiej • w Czekanowie  
Dariusz G., lat 22, wbiegł pod przejeżdżający au-
tobus PKS. Z obrażeniami głowy pieszy został od-
wieziony do szpitala. 

Zdarzenia kryminalne:
27 kwietnia o godz. 9• 15 w Zbrosławicach  
na ul. Dworcowej z terenu posesji nieznany spraw-
ca dokonał kradzieży telefonu komórkowego; 
30 kwietnia, godz.8• 30, w Zbrosławicach przy  
ul. Morcinka policjanci PP Zbrosławice zatrzymali 
na gorącym uczynku Rafała K. sprawcę kradzieży 
z włamaniem do domu, skąd skradł telefon komór-
kowy;
1 maja o godz. 16• 53 w Ziemięcicach na  
ul. Mikulczyckiej policjanci Posterunku Policji  
w Zbrosławicach dokonali zatrzymania Joanny 
P., lat 31 i Leszka P., lat 34, którzy w stanie nie-
trzeźwym 3,5 ‰ sprawowali opiekę nad dwójką 
dzieci w wieku 10 i 6 lat. Prokurator Rejonowy  
w Tarnowskich Górach zastosował wobec w/w do-
zór Policji;
4 maja nieznany sprawca dokonał kradzieży  • 
z włamaniem do altany na działkach „Zacisze II” 
w Wieszowie przy ul. Tarnogórskiej, skąd skradł 
elektronarzędzia;
13 maja, godz. 18• 10, w Zawadzie przy  
ul. Bytomskiej nieznany sprawca dokonał kradzie-
ży kieszonkowej - skradł portfel z dokumentami;
19 maja • w Zbrosławicach przy ul. Łąkowej nie-
znany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem 
do niezamieszkałego domu, skąd skradł elementy 
metalowe;
20 maja w godz. 22• 00/600  w Wieszowie przy  
ul. Bytomskiej nieznany sprawca dokonał kradzie-
ży z włamaniem do sam. Ford Escort, skąd skradł 
CB radio oraz nawigację.

Francuska gmina Charnay-lès-Mâcon ogłosiła konkurs fotograficz-
ny dla amatorów. Każda z gmin partnerskich może nadesłać do dnia  
20 sierpnia br. 25 zdjęć, po dwa od autora. Tematyka oraz technika 
jest dowolna, a format zdjęć maksymalnie 30x40 cm. 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Joanna Starzec 
pod nr telefonu 032/233 77 88 bądź w Urzędzie Gminy Zbrosławice przy 
ul. Oświęcimskiej 2, pokój nr 6. Również na ten adres prosimy kierować 
prace konkursowe.                  /J. Starzec/

POTRAFISZ ROBIĆ DOBRE ZDJĘCIA ?
WEŹ UDZIAŁ 

W KONKURSACH FOTOGRAFICZNYCH !

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Gó-
rach zaprasza do udziału w konkursie „Po-
wiat Tarnogórski w obiektywie”. 
Celem konkursu jest pokazanie atrakcji tury-
stycznych i propagowanie walorów przyrod-
niczych w powiecie tarnogórskim. Przed-
miotem zdjęć powinny być zabytki kultury, 

krajobrazy, urokliwe miejsca, imprezy i uroczystości regionalne, or-
ganizowane na terenie powiatu tarnogórskiego. Prace nadsyłać można 
do 30 października 2009 roku. Za zajęcie I miejsca przewidziano nagro-
dę w wysokości 1000 zł brutto, za II miejsce – 600 zł brutto, za III miejsce 
– 300 zł brutto.          /info: www.powiat.tarnogorski.pl/
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M A J O W E  W I Z Y T Y  P A R T N E R S K I E
Włochy, Castagnole delle Lanze - XXXI Festa della Barbera – 1/3 maja 2009

Prowincja: Asti, region: Piemont, gmina: Castagnole delle Lanze. Jak co roku podobna impreza – Festa della Barbera, przedstawiciele tych 
samych państw – Francji, Niemiec, Polski, Węgier i jedna, niepowtarzalna atmosfera. Polska delegacja: przedstawiciele Radny Gminy, Urzędu 
Gminy oraz Stowarzyszenia „Komitet ds. Partnerstwa Gminy Zbrosławice.” 

Castagnole, jak co roku, przywitało gości gorącym śródziemnomorskim słońcem. Od początku było 
wiadomo, że każdy spędzony tam dzień przyniesie coś nowego i zupełnie nieznanego dla tych, którzy 
zawitali do naszej włoskiej gminy partnerskiej po raz pierwszy.

Po przybyciu chwile dla siebie i zapoznanie się z rodziną, czas na zwiedzenie miasteczka, li-
czącego niespełna 3640 mieszkańców. Później nieoficjalna kolacja w polsko - włoskim gronie  
i możliwość spróbowania niesamowitej włoskiej kuchni, która dla nas, Polaków, jest czymś zupeł-
nie nowym. Podawane przystawki i kolejne dania spożywane są w spokojnym tempie, jest to świet-
na okazja, by porozmawiać i po prostu pobyć razem. Nikt od stołu nie odejdzie głodny, w menu 
zawsze można znaleźć coś dla siebie. Wybór jest ogromny - od wędlin po pieczywo, na serach  
i tradycyjnej paście (makaronie) kończąc. 

Sobotni poranek sprzyjał pogłębieniu przyjaźni z rodzinami. Od gospodarzy i nas samych zależało, 
jak wolny czas zostanie zagospodarowany. W szerokim wachlarzu możliwości można było znaleźć wy-
cieczki do sąsiedniej, malowniczej Alby lub przejażdżkę rowerem po górskich szlakach Castagnole.

Wieczór z kolei zaowocował już iście ogólnoeuropejskim klimatem, gdyż do biesiadowania dołączyli przedstawiciele pozostałych gmin partnerskich: Francji, 
Węgier i Niemiec. Tym razem wykwintnej kolacji towarzyszyła włoska melodia, wygrywana przez jedną z regionalnych kapel. O północy, jak tradycja nakazuje, 

wybrano Miss Barbera, którą w tym roku została jedna z piękniejszych dziewczyn zamieszkująca Castagnole, dla nas jednak 
wielkim zaszczytem jest wybór Mistera Moscato, którym w roku 2009 został Polak -  Tomasz Zyga.
Niedzielna Festa. Godzina 1100  -  uroczysta msza w kościele na samym szczycie Castagnole (zdjęcie po lewej). Po wyjściu  
z kościoła - piękny widok na wąskie uliczki, pełne straganów z regionalnymi specjałami. Nie mogło tam oczywiście zabraknąć 
polskiego piwa i kabanosów czy węgierskich, francuskich i niemieckich 
win. Kolejne nowe doświadczenie, pomagające lepiej poznać specjały, 
kulturę i tradycję naszych państw partnerskich. Bardzo efektownym 
punktem niedzielnego programu była barwna parada żonglerzy (zdj. po 
prawej) i młodzieży, wygrywającej rytmicznie melodie na bębnach. Po 
wszystkich przyjemnościach nastał czas części oficjalnej czyli tak wła-
ściwie punkt kulminacyjny całej zabawy. To czas butelkowania wina, 
któremu towarzyszyła krótka przemowa burmistrza Castagnole delle 
Lanze oraz zagranicznych gości (zdj. poniżej) i wymiana drobnymi upo-
minkami pomiędzy głównymi przedstawicielami gmin partnerskich. 
Po uroczystej, końcowej kolacji nastał czas pożegnań i deklaracji, że 

wkrótce znów się zobaczymy, tym razem  
w Zbrosławicach. 

Majowe dni, spędzone w Castagnole 
delle Lanze upłynęły wyjątkowo szyb-
ko, ale były przepełnione serdecznością  
i magią, której na co dzień zdecydowanie 
brakuje. Za te wspaniałe chwile wypada 
podziękować włoskim rodzinom, które 
przyjęły nas jak członków własnej rodzi-

ny i po królewsku się nami zaopiekowały. 
Uśmiech naszych śródziemnomorskich przyjaciół 

jest zaraźliwy i na długo zapada w pamięć. Przez chwi-
lę nie istniały żadne podziały, nie istniały nawet bariery 
językowe, bo gdy ktoś naprawdę chce się porozumieć, 
nie potrzebuje słów, wówczas wystarczą tylko wspól-
ne myśli.  

GRAZIE!
Patrycja Posmyk

Francja, Charnay-lès-Mâcon - Fete de l’Europe - 7/10 maja 2009
6 maja spod ZSO w Kamieńcu odbył się wyjazd do jednej z naszych gmin partnerskich - Charnay-lès-Mâcon. W skład delegacji wchodzili reprezentanci Urzędu 

oraz Rady Gminy, Stowarzyszenia „Komitet ds. Partnerstwa Gminy Zbrosławice”, ZPiT „Miedarzanie” oraz dzieci uczestniczące w Międzynarodowym Turnieju 
Piłki Nożnej dla Dzieci IFUBA 2009 (obie nasze drużyny - na zdjęciu po lewej).

Podroż autokarem trwała blisko 20 godzin, ale wszyscy dzielnie ją znieśli. Dro-
ga upływała w bardzo miłej atmosferze również dzięki „Miedarzanom”, którzy grą 
na akordeonie i śpiewem sprawiali, że czas szybciej płynął. Późnym popołudniem 
dotarliśmy na miejsce, gdzie przywitał nas Laurent Voison. Odbył się poczęstunek  
i zakwaterowanie u rodzin. Dzieci zostały ulokowane nieopodal boisk sportowych 
wraz z rówieśnikami z innych państw partnerskich. 

W piątek przed południem przeszliśmy w pochodzie pod pomnik żołnierzy fran-
cuskich, gdzie odbywały się uroczystości ku czci poległych w walce. Stamtąd przenieśliśmy się na boiska, aby kibicować młodym piłkarzom. Wieczorem odbyły 
się występy muzyczne chórów z Francji oraz naszego zespołu „Miedarzanie”. 

W sobotę dzień zaczęliśmy od mszy. W tym dniu mieliśmy sporo czasu,aby pobyć z rodzinami nas goszczącymi, które w większości pokazywały nam Charnay. Po 
południu ponownie kibicowaliśmy naszym chłopakom, dzielnie walczącym w zmaganiach piłki nożnej. Później odbyły się występy wokalno-taneczne na świeżym 

powietrzu. Mieliśmy okazję podziwiać dawne, ludowe stroje portu-
galskie, ukraińskie, francuskie oraz nasze rodzime (dzięki Miedarza-
nom). Wieczorem, jak w przeddzień, spotkaliśmy się na występach 
muzycznych - tym razem mogliśmy się oddać muzyce instrumentów 
chóru z Charnay oraz Musikverein z Brackenheim. Następnie prze-
nieśliśmy się na koncert francuskiej rockowej grupy, przy którym 
bawiliśmy się do nocy. 

W niedzielę rano odbyły się części oficjalne – wystąpienia, po-
dziękowania, wręczenia prezentów. Po tej części udaliśmy się na 
obiad, po którym wyruszyliśmy w drogę powrotną. Zmęczeni, ale 
jakże szczęśliwi - nawiązaliśmy nowe znajomości, poznaliśmy inną 
kulturę, zwiedziliśmy Charnay-lès-Mâcon.

Jolanta NawaraUroczyste odsłonięcie tablicy z nazwami miejscowości partnerskich gminy Charnay-lès-Mâcon
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Po raz kolejny w dniach 24.04 - 01.05 gościliśmy na terenie naszej 
gminy uczniów z partnerskiego miasta Brackenheim. W piątek 

24 kwietnia w godzinach wieczornych przyjechało do nas 18 uczniów 
wraz z 2 opiekunkami.

Podstawowym zamierzeniem corocznej wymiany jest wzajemne pozna-
nie się młodzieży polskiej i niemiec-
kiej w warunkach dnia codziennego. 
Tenże cel przyświecał również tego-
rocznemu spotkaniu i został w pełni 
zrealizowany.

Dla polskich uczniów wymiana 
była wspaniałą okazją do doskonale-
nia swoich umiejętności posługiwania 
się językiem niemieckim. Uczniowie  
z Niemiec mogli natomiast bliżej za-
znajomić się nie tylko z historią i kultu-
rą Polski i Śląska, poprzez zwiedzanie 
takich miast jak Kraków, Tarnowskie 
Góry, Radzionków, ale również z co-
dziennym życiem w polskiej rodzinie, 
jak i z powszednim dniem szkolnym.

Jak co roku goście z Niemiec miesz-
kali u rodzin i większość czasu spę-
dzali razem ze swoimi polskimi rówie-
śnikami, uczestnicząc z nimi wspólnie  WYMIANA SZKOLNA
w zajęciach szkolnych, rekreacyjnych oraz w wycieczkach. Uczestni-
cy spotkania bardzo dobrze się ze sobą rozumieli, niektórzy znali się już  
z wcześniejszych wymian, ci którzy widzieli się po raz pierwszy szybko 
znaleźli wspólny język oraz wspólne zainteresowania, a także nawiązały 

się pomiędzy nimi wspaniałe przyjaźnie.
Młodzieży szczególnie podobała się wycieczka do Krakowa oraz do Ra-

dzionkowa, gdzie w „Muzeum Chleba” mogli sami upiec chleb, a następnie 
skosztować produktu zrobionego własnymi rękoma. Zarówno młodzież jak 
i niemieccy opiekunowie zadowoleni byli ze wspólnych zajęć lekcyjnych, 

gdyż dzięki temu mogli zapoznać się 
z metodami nauczania i warunkami 
nauki w polskich szkołach. 

Po rozmowach z wszystkimi uczest-
nikami wymiany, stwierdziliśmy jed-
nomyślnie, że po raz kolejny spotka-
nie wszystkim bardzo się podobało 
i dostarczyło zarówno uczniom jak  
i opiekunom mnóstwa niezapomnia-
nych wrażeń. 

W tym miejscu, w imieniu wszyst-
kich uczestników wymiany, chciałam 
podziękować pracownikom Urzędu 
Gminy Zbrosławice oraz GZOPO za 
pomoc w zorganizowaniu kolejnego 
udanego spotkania.

Pod koniec szczególnie serdecznie 
dziękuję wszystkim rodzinom, które 
gościły u siebie uczniów z Niemiec. 
Dziękuję tym bardziej, gdyż z roku na 

rok coraz trudniej jest znaleźć odpowiednią ilość rodzin, które zechciałyby 
przyjąć do siebie gościa z Niemiec. Wiadomo, że „łatwiej jest brać niż da-
wać” - na szczęście ta dewiza nie jest jeszcze praktykowana przez wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy.           Patrycja Trzęsiok

SPEŁNIONE MARZENIA PRZEDSZKOLAKÓW
Blisko dwa lata temu Rada Rodziców Gminnego Przedszkola nr 1 w Zbrosławicach posta-

nowiła zaangażować się w modernizację starego, a zarazem mało atrakcyjnego placu zabaw, 
mieszczącego się na terenie Przedszkola. Wyzwanie budowy nowego placu zabaw, spełniającego 
obowiązujące standardy bezpieczeństwa bawiących się dzieci, wiązało się ze zdobyciem sporych 
środków finansowych. O pomoc zwrócono się również do Wójta Gminy Zbrosławice. Ustalo-
no wówczas, że połowę kwoty dołoży Gmina, pod warunkiem uzbierania przez Radę Rodziców 
pierwszej części środków. Pieniądze zostały zebrane dzięki ofiarności sponsorów, Rady Sołeckiej 

oraz zarobione poprzez organizację 
występów, zabaw i festynu.

Wszystkim sponsorom oraz oso-
bom zaangażowanym w zbiórkę 
środków na ten cel serdecznie dzię-
kujemy, w imieniu Dzieci i Rady 
Rodziców. Serdeczne podziękowa-
nia składamy również na ręce Wój-
ta pana Kowolika, który zgodnie  
z obietnicą przekazał 50% środków 
z budżetu gminy. Finał zmagań na-
stąpił w kwietniu tego roku, gdzie 
wybrana firma z Warszawy, oferują-
ca najkorzystniejsze warunki reali-
zacyjne naszego placu, zamontowała 

Hans Christian Andersen - kto nie zna baśni tego znakomitego pi-
sarza, którego rocznicę urodzin obchodzimy 2 kwietnia. Już od lat 
w tym dniu biblioteki na całym świecie obchodzą Międzynarodowy 
Dzień Książki Dziecięcej i rocznicę urodzin H.Ch. Andersena.

W tym roku, już po raz drugi, Gminna Biblioteka Publiczna  
w Zbrosławicach zorganizowała 

Noc z Andersenem
dla dzieci naszej gminy. Uczestnikami zabawy, która odbyła się  
1 kwietnia w siedzibie Biblioteki, byli uczniowie Szkół Podsta-
wowych z Czekanowa, Miedar i Zbrosławic oraz przedszkolaki ze 
Zbrosławic. Motywem przewodnim była znajomość baśni Anderse-

na i rozbudzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych. Imprezę 
uświetnił występ dzieci z Czekanowa, które pod kierunkiem pani 
Renaty Łozińskiej przygotowały teatrzyk „Księżniczka na ziarnku 
grochu”. Mimo ograniczonej powierzchni aktorzy i widownia byli 
bardzo zadowoleni z występu. Następnym etapem zabawy był kon-
kurs recytatorski fragmentów baśni, w którym: I miejsce zajął Patryk 
O. z SP w Miedarach, II miejsce: Mateusz K. z SP w Miedarach, III 
miejsce: Paweł P. z SP w Czekanowie. Wyróżnienia zdobyli: Aneta 
Wąsik i Michał Prokop z SP w Czekanowie. Uczestnicy konkursu zo-
stali nagrodzeni książkami i dyplomami. Po wysiłku intelektualnym 
przyszedł czas na prace plastyczne. Dzieci wykonały kartki urodzino-
we z życzeniami dla Andersena (które zostały wysłane do Duńskiego 
Instytutu w Warszawie), a następnie wzmocniły się przygotowanym 
posiłkiem. Swoją wiedzą na temat życia i twórczości pisarza uczest-
nicy zabawy wykazali się w quizach i krzyżówkach, które bardzo 
szybko zostały rozwiązane. Uwieńczeniem „Nocy z Andersenem” 
były pamiątkowe zdjęcia i dyplomy uczestnictwa, które otrzymały 
wszystkie dzieci.

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej pragną podzięko-
wać za współpracę i wspaniałe przygotowanie zawodników pani 
Renacie Łozińskiej i Małgorzacie Sobota ze Szkoły Podstawowej 
w Czekanowie, oraz pani Joannie Ślezak i Brygidzie Glinka ze 
Szkoły Podstawowej w Miedarach. Dziękujemy również wszyst-
kim uczestnikom naszej „Nocy z Andersenem” i zapraszamy do 
nas na podobną imprezę za rok.            B. Zdańska

na terenie przedszkola 10 zabawek dla naszych milusińskich.
Gorąco dziękujemy i zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca, które zupełnie zmieniło wcze-

śniejszy obraz zbrosławickiego przedszkola. Bo cóż może być piękniejszego od widoku biegającej 
gromady uśmiechniętych i szczęśliwych dzieci.               Ewa Mrozińska

Prestiżowa nagroda dla mieszkanki Wieszowy
Katarzyna Żyła, uczennica Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych nr 12 w Tarnowskich 

Górach, otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska na rok szkolny 
2008/2009. Katarzyna została wybrana wraz z 18 osobami mieszkającymi w Powiecie Tarno-
górskim, jednak z naszej gminy była jedyną wyróżnioną.

Pamiątkowy dyplom odebrała 6 maja w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Otrzy-
mała ona również podziękowanie wraz z nagrodą 
książkową od Wójta Gminy Pawła Kowolika.

Swoją edukację Kasia (na zdj. pierwsza z lewej) 
rozpoczęła w Zespole Szkół w Wieszowie – tam 
kształciła się 9 lat. Jej dawna wychowawczyni  
p. M. Hajda wspomina ją jako osobę zaangażowaną 
w życie szkoły, aktywną, sympatyczną oraz chętną 
do pomocy innym. Po ukończeniu gimnazjum Ka-
sia udała się do tarnogórskiego technikum, gdzie  
w dalszym ciągu poszerza swoją wiedzę. Stypendyst-
ka ciężko pracuje na dobre wyniki w nauce, jednak 
nie zapomina o swoich zainteresowaniach jakimi są 
siatkówka i koszykówka.

Chcielibyśmy serdecznie pogratulować państwu 
Teresie i Piotrowi Żyła tak wspanialej córki, a samej 
Kasi życzmy dalszych sukcesów.

Kinga Woźnica, Magdalena Skubisz.
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WYDARZENIA W SZKOŁACH... UWAGA ! W związku z tym, iż artykuły z placówek oświatowych, pi-
sane przez nauczycieli, wykorzystywane są często jako dokumenta-
cja ich dorobku zawodowego w celu zdobycia awansu zawodowego, 
począwszy od tego numeru wszystkie teksty publikujemy bez jakich-
kolwiek poprawek.                    Redakcja

ZMAGANIA ORTOGRAFICZNE W KOPIENICY
Rozwiązywanie łamigłówek związanych z naszym ojczystym, niełatwym ję-

zykiem to modne ostatnio zajęcie. Przeróżne dyktanda piszą politycy, aktorzy, 
sportowcy i inne ważne osobistości. Dlaczego zatem w szranki ortograficznej 
rywalizacji nie mogą stanąć uczniowie najmłodszych klas? Nasz konkurs odbył 
się po raz kolejny. Poprzez ciekawą formułę konkursu chcieliśmy rozbudzić w 
najmłodszych uczniach zainteresowanie ortografią - trudną, ale jakże ważną 
dziedziną języka ojczystego. Dobre opanowanie zasad prawidłowej pisowni to 
jedna z recept na sukces w dorosłym życiu. Tym bardziej, że w dobie kompute-
rów i Internetu poziom ortograficzny wśród uczniów nie jest za wysoki.

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny odbył się dnia 7 maja 2009 roku 
w Szkole Podstawowej w Kopienicy. W konkursowe szranki stanęli ucznio-
wie klas I-III. Po zaciętej rywalizacji jury przedstawiło wyniki konkursu, które 
przedstawiają się następująco:
- laureaci konkursu wśród pierwszoklasistów: 1 miejsce - Szymon Piotr-
kowski z SP Zbrosławice, 2 miejsce - Jakub Pawluś z SP Wierszowa, 3 miejsce  
- Karolina Nowara z SP Miedary;
- laureaci konkursu wśród drugoklasistów: 1 miejsce - Adrian Hulbój z SP 
Kopienica, 2 miejsce - Krzysztof Cichoń z SP Kamieniec, 3 miejsce - Kinga 
Bednorz z SP Wieszowa;
- laureaci konkursu wśród trzecioklasistów: 1 miejsce - Mateusz Kliczka z 
SP Kamieniec, 2 miejsce - Daniel Goławski z SP Wieszowa, 3 miejsce - Aneta 
Kudlek z SP Kopienica.

Szczególne podziękowania należą się Radzie Rodziców działającej przy 
Szkole Podstawowej w Kopienicy za ufundowanie nagród oraz dyrekcji szkoły 
w Kopienicy za przygotowanie słodkiego poczęstunku. Organizatorzy dzięku-
ją również nauczycielkom, pani Teresie Ciukaj ze Zbrosławic i pani Kornelii  
Karpowicz z Wieszowy za aktywny udział w komisji konkursowej. Do ponow-
nego zobaczenia za rok!

Organizatorki konkursu: Jolanta Drej i Jolanta Chmura

ŚLADAMI EUROPY - SP Ziemięcice
Kto ty jesteś? Polak mały... i Europejczyk. Pierwszego maja świętowa-

liśmy piątą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. To już pięć lat 
odkąd możemy nazywać się w pełni Europejczykami i śladami tej wspólno-
ty podążamy wspólnie w jednym kierunku. Śladów europejskich na pewno 
jest coraz więcej i to każdego rozmiaru, dzieci nie tylko porozumiewają się 
„z Europą”, ucząc się języków, ale także dogadują się dzięki wiedzy jaką 
posiadają na temat krajów, które tworzą wspólnotę. Tymi śladami 8 maja 
podążali uczniowie SP Ziemięcice, organizując Dzień Europejski. Już na 
samym początku, każdy uczeń wchodząc do szkoły otrzymywał plakietkę 
z napisem: „Mały Europejczyk”. - Miało to wzbudzić poczucie bycia Eu-
ropejczykiem – podkreśla organizator mgr Justyna Barczyk – chcieliśmy 
wraz z uczniami Klubu Europejskiego, przypomnieć a może powiedzieć kim 
jesteśmy, bo tak naprawdę małe dzieci rozpoczynające edukację, nie mają 
okazji by tą świadomość pogłębić, dlatego zorganizowaliśmy konkurs dla 
klas IV-VI, gdzie zawodnicy jako reprezentanci klas, zmagali się z konkuren-
cjami z Europą w tle - dodaje Pani Barczyk. Uczniowie zgodnie z hasłem 
śladami Europy, zmagali się z konkurencjami gdzie trzeba było wykazać 
się językami, znajomością muzyki, flag europejskich a także wiedzą doty-
czącą nas bezpośrednio jako członków Unii, bo np. czy pamiętamy kiedy 
przystąpiliśmy do Unii? Najwięcej trafnych odpowiedzi udzieliła klasa VI, 
zaraz za nimi uplasowali się uczniowie klasy IV i V. - Zwycięstwo na pewno 
jest ważne – ale ważne jest to, że utożsamiamy się z Europą i wiemy dokąd 
idziemy, szczególnie jest to ważne dla najmłodszych uczniów – podkreśla 
dyr. Edyta Wójcik. 

Uczniowie na zakończenie pokazali w praktyce czym jest: „Moda na Eu-
ropę”. Tym razem zaprezentowali się najmłodsi klas I-III, prezentując modę 
europejską. Nie zabrakło paryżanki, rzymianina, akcentów polskich też nie 
brakowało w postaci bacy z Podhala. Mamy nadzieję, że pozostawiliśmy jakiś 
ślad i najmłodszym będzie łatwiej podążać w stronę Europy i razem z nią. 

Adrian Klimala

EKOLOGICZNIE W KAMIEŃCU
W ramach realizacji w naszej gminie Kampanii P-STOP (zatrzymać 

fosforany!), 17 kwietnia w ZSO im. Jana Pawła II w Kamieńcu, odbyła się 
TALENT DO...           SP Przezchlebie

Ty to masz talent! A co to jest talent? Niegdyś jednostka mia-
ry dzisiaj podobnie, także jednostka miary naszych możliwości. 
Uczniowie SP w Przezchlebiu 12 maja postanowili zmierzyć się 
z samym sobą, ze swoimi zdolnościami. – „Ileż to razy można 
usłyszeć, że ja nie potrafię, ja tego nie umiem” – mówi organi-
zator imprezy mgr Barbara Pietrek – „Konkurs ten albo raczej 
zabawa, uświadomi-
ła uczniom, że każdy  
z nich ma w sobie coś 
niepowtarzalnego, ma 
właśnie talent”. Dzie-
ci dosłownie stanęły 
na głowie, nie bra-
kowało tańców, prac 
plastycznych, wier-
szy czy np. kawałów. 
Mam Talent – „to 
sposób na wydobycie 

sesja popularno-naukowa, dotycząca zanieczyszczeń naszych wód, które spowodo-
wane są głównie przez fosforany, znajdujące się w  niektórych proszkach do prania. 
O negatywnym ich wpływie na życie organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz 
ludzi, o eutrofizacji wód i o działaniach ratujących stan środowiska wodnego dowie-
dzieliśmy się od licealistów, którzy pod czujnym okiem nauczycieli poprowadzili 
sesję popularno-naukową dla zaproszonej młodzieży z naszej gminy.

Powszechnie znany jest zły stan 
sanitarny naszych rzek, kąpielisk 
oraz polskiego wybrzeża, coraz 
częściej pojawiają się informacje  
o toksycznych zakwitach glonów 
w wodach Polski. Nie wszyscy 
wiedzą, że odpowiedzialne są za to 
fosforany zawarte w wielu prosz-
kach do prania i nawozach sztucz-
nych. Możemy mieć wpływ na sta-
le zwiększającą się ich ilość i być 
nadal postrzegani jako „największy 
dostawca ładunków zanieczyszczeń 

siebie, czasami ze strachu czy obawy przed innymi” – dodaje dyr. 
Hanna Miczka – która gratulowała swoim uczniom, przy okazji 
poznając ich na nowo.
Mam talent i ty też go masz, pamiętaj o tym!

Adrian Klimala

wprowadzanych do Bałtyku”. Na szczęście świadomość ekologiczna naszego społe-
czeństwa rośnie - widać to po selektywnej zbiórce odpadów, używaniu ekotoreb za-
miast foliówek, oszczędzaniu zasobów.  Mamy więc nadzieję, że kupując proszki do 
prania będziemy zwracać uwagę na skład i wybierać proszki bez fosforanów: Dosia, 
Persil, Pollena 2000, JELP, Bryza, Rex, OMO!      /Uczestnik sesji - B. Wichary/
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach, 42-674 Zbrosławice ul.Oświęcimska 6,  tel. 032-233-70-74, e-mail:zgkim.@zbroslawice.pl

Harmonogram wywozu nieczystości stałych przez opróżnianie kubłów w II półroczu 2009
Miejscowość   /   Dzień miesiąca lipiec sierp. wrzes. paźdz. list. grudz.

Zbrosławice I - dot. ulic: Wolności (od str. Kamieńca do szkoły), Cicha, Hutnicza, Kościuszki, Łąkowa, Ogrodo-
wa, Plac K. Miarki, Polna, Szkolna, Zielona 1 3 1 1 2 1

Zbrosławice II - cd. Wolności (od szkoły do poczty), Cmentarna, Dworcowa, Kościelna, Ligonia, Mickiewicza, 
Morcinka, Radosna, Słowackiego, Słoneczna, Spokojna, Traugutta, Wilkowicka, Wyspiańskiego 2 4 2 2 3 2

Zbrosławice III - cd. Wolności (od poczty do straży pożarnej), Batorego, Boczna, Czerwona, Fabryczna,  Krótka, 
Oświęcimska, Przewieźlika, Piastowska, Piaskowa, Powstańców, Wąska 3 5 3 5 4 3

Zbrosławice IV - cd. Wolności (pozostała część), Jagiellońska, Krasickiego,  Pogodna, Poranna, 3-go Maja, Tyl-
na,  Wieczorka, Zamkowa,  Żwirki i Wigury
Boniowice
Konary

6 6 4 6 5 4

Kamieniec
Karchowice 7 7 7 7 6 7

Laryszów
Ptakowice 8 10 8 8 9 8

Wieszowa I - Boczna, Dolna, Dworcowa, Szopena, Strzody, Racławicka, Elizy Orzeszkowej, Sienkiewicza, Słowiańska 9 11 9 9 10 9

Wieszowa II - Bytomska do nr. 27, Chrobrego, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Kościuszki, Lompy, Moniuszki, 
Polna, Robotnicza, Świerczewskiego, Tarnogórska, 1000-lecia,  Wojska Polskiego 10 12 10 12 12 10

Wieszowa III - cd. Bytomskiej (pozostała część) 13 13 11 13 13 11

Wieszowa IV - Górna, Leśna, Nowotki, Powstańców, Słowackiego, Wolności
Karchowice Wiejska
Zawada

14 14 14 14 16 14

Świętoszowice 15 17 15 15 17 15

Ziemięcice  I - Kościelna, Mikulczycka, Młyńska, Żniwna 16 18 16 16 18 16

Ziemięcice II - cd. Łączna, Podleśniczówka, Polna, Słoneczna, Szkolna, Średnia, Wiejska
Przezchlebie I - Dworcowa, Łączna, Stawowa 17 19 17 19 19 17

Przezchlebie II - Czechowice, Leśna, Mikulczycka, Oczyszczalnia, Polna, Szkolna 20 20 18 20 20 18

Szałsza
Czekanów I - 3-go Maja 21 21 21 21 23 21

Czekanów II - Gliwicka, Kolejowa, Leśna, Sadowa, Stawowa, Szkolna, Zielona 22 24 22 22 24 22

Kopienica
Jasiona
Jaśkowice

23 25 23 23 25 23

Miedary I - Boczna, Dworcowa, Główna, Górnicza, Kolejowa, Mokra, Tarnogórska, Wolności 24 26 24 26 26 28

Miedary II - 1-go Maja, Jesionowa, Kasztanowa, Kopernika, Leśna, Zamkowa 27 27 25 27 26 29
Łubki; Szufajda
Księży Las
Wilkowice

28 28 28 28 27 30

Łubie 29 31 29 29 30 31

Bioróżnorodność na talerzu
Każdego dnia jesteśmy zasypywani niepokojącymi informacjami na te-

mat jakości spożywanych przez nas produktów spożywczych. W produk-
tach, które codziennie zjadamy, oprócz składników odżywczych utrzymu-
jących nas przy życiu spożywamy „powolne trucizny”. 
Dlaczego tak się dzieje? 

Podczas zakupów zwykle wybieramy najtańsze produkty, nie patrząc na 
ich pochodzenie. Tania żywność najczęściej pochodzi z gospodarstw rolnych,  
w których uprawia się odmiany roślin, dające największy plon. Często te ro-
śliny są mało odporne na choroby, nie są przystosowane do naszego klimatu. 
Aby utrzymać zdrowe uprawy używa się chemicznych środków zwalczających 
choroby i szkodniki. W celu maksymalizacji zysku stosuje się duże dawki na-
wozów sztucznych i chemiczne środki chwastobójcze. Dlatego każdego dnia 
spożywamy pochodne związków chemicznych nawozów oraz środków ochrony 
roślin, które między innymi są przyczyną nowotworów, alergii oraz osłabienia 
naszego układu odpornościowego. Warto również wspomnieć, że mała różno-
rodność odmian roślin i ras zwierząt, utrzymywana w takich gospodarstwach, 
jest przyczyną braku właściwej ilości mikroelementów i witamin w naszym 
pożywieniu. 
Czy tak było zawsze? 

Jeszcze do niedawna pożywienie dostarczały nam gospodarstwa tradycyjne.  
W takich gospodarstwach nie stosuje się środków chemicznych, tylko naturalne 
nawozy i preparaty pochodzenia roślinnego. Taki sposób prowadzenia gospo-
darstwa rolnego jest możliwy dzięki wykorzystaniu w rolnictwie tzw. różnorod-
ności biologicznej. Przejawia się ona w stosowaniu małych powierzchni upraw, 
stosowaniu wielu odmian i ras gatunków roślin i zwierząt (bardzo często odpor-
nych na choroby), wprowadzaniu zadrzewień śródpolnych i miedz, będących 

kryjówkami dla zwierząt wspomagających człowieka w walce ze szkodnikami 
(odżywiających się nimi). 

Żywność pochodząca z takich gospodarstw jest wolna od pochodnych che-
micznych środków stosowanych w rolnictwie oraz zawiera wiele mikroelemen-
tów i witamin.
Czy tak musi być?

To od naszych wyborów konsumenckich zależy to, co się znajdzie na naszych 
stołach i to, co będą sprzedawać w sklepach. Na każdym produkcie żywno-
ściowym możemy znaleźć informacje o jego pochodzeniu. Możemy wybrać 
produkty certyfikowane jako ekologiczne. Nie tylko certyfikaty świadczą o do-
brym pochodzeniu żywności. Kupując produkty pochodzące z terenów uzdro-
wiskowych lub obszarów Natura 2000 mamy większe prawdopodobieństwo, 
że spożywamy produkty wysokiej jakości. Wyznacznikiem jakości płodów 
rolnych jest również krajobraz. Jeśli widzimy wielkoobszarowe uprawy jedne-
go gatunku mamy do czynienia z rolnictwem intensywnym w którym stosuje 
się dużo środków chemicznych. Jeśli widzimy zróżnicowany krajobraz (pola 
poprzedzielane miedzami, zadrzewienia śródpolne, oczka wodne, strumyki, 
obserwujemy różne gatunki ptaków) możemy przypuszczać, że żywność stąd 
pochodząca jest dla nas bezpieczna. 
Mamy wybór, więc korzystajmy z niego. 

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach prowadzi dofinansowa-
ny ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej projekt,  mający na celu zwiększenie wiedzy na temat bioróżnorodności i jej 
znaczenia w naszym życiu. Chcesz wiedzieć więcej na temat bioróżnorodności?  
– zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.pkegliwice.pl

Magdalena Kita
Artykuł został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.
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WYDARZENIA 
SPORTOWE

TURNIEJ SOŁECTW

Szczegółowe regulaminy poszczególnych zawodów będą dostępne na stronie http://www.zbroslawice.pl/ w dziale „sport” oraz u organi-
zatorów (032 233 77 90 - insp. Monika Kamińska lub 604 465 471 - Wiesław Olszewski), w miesiącu poprzedzającym rozgrywki.
Podsumowanie jak i nagrodzenie zwycięskich drużyn odbędzie się 5 grudnia 2009 r. w sali sportowej Zespołu Szkół w Wieszowie.  
Liczymy na zainteresowanie oraz aktywny udział w rozgrywkach!

W I E S Z O W A   N A J S Z Y B S Z A
9 maja, w ramach Wieloboju Sołectw, w Kopienicy odbył się bieg przełajowy.

I miejsce zajęła drużyna z Wieszowy w składzie: Katarzyna Kłaczek, Magdalena Wil-
czek, Łukasz Ogan, Sven Rakoszek, II miejsce drużyna z Laryszowa w składzie: Jesika 
Sosna, Ewa Witoszyńska, Piotr Klimczak, Bartosz Kupka, a III miejsce Czekanów w skła-
dzie: Natalia Czok, Patrycja Prokop, Piotr Prokop, Kamil Szczypka.

W tym dniu odbył się również bieg pod hasłem „Polska biega 2009”. W kategorii 
dziewcząt jako pierwsza metę przekroczyła Paulina Kotyrba, druga – Ewa Witoszyńska, 
trzecia Żaneta Podolak, zaś w kategorii chłopców I miejsce zajął Łukasz Ogan, drugie 
Kamil Szczypka, a trzecie Daniel Broja. Najmłodszym zawodnikiem biegu był Samuel 
Podolak.

Puchary oraz dyplomy zwycięzcom oraz najmłodszemu zawodnikowi biegu wręczyli 
Wójt Gminy Zbrosławice Paweł Kowolik oraz pan Andrzej Pilot - V-ce Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego PSL.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w biegach. Szczególne podzię-
kowania za przygotowanie trasy oraz organizację biegu należą się Radom Sołeckim  
z Kopienicy i  Łubia oraz radnemu Klaudiuszowi Szczurkowi.

Monika Kamińska

Zwycięska drużyna z Wieszowy

Sołectwo Skat Piłka Szachy Pływ. Biegi Suma

1 Laryszów 29 33 19 23 35 139

2 Czekanów 27 25 13 29 33 127

3 Miedary 19 29 31 21 25 125

3 Wieszowa 7 27 23 31 37 125

4 Ziemięcice 15 35 27 19 23 119

5 Przezchlebie 21 31 25 17 17 111

6 Zbrosławice 31 19 21 15 21 107

7 Szałsza 25 11 29 25 15 105

8 Ptakowice 17 37 11 27 9 101

9 Kamieniec 11 15 17 9 29 81

10 Świętoszowice 23 21 9 7 11 71

11 Kopienica 13 17 15 13 13 71

12 Jasiona 
+ Księży Las

9 13 7 11 27 67

13 Łubie 0 23 0 0 31 54

14 Wilkowice 0 9 0 0 19 28

15 Karchowice 0 7 0 0 7 14

Boniowice 
+ Łubki

0 0 0 0 0 0

Zawada 0 0 0 0 0 0

Jaśkowice 0 0 0 0 0 0

K S  I S K R A  K A M I E N I E C
W sezonie siatkarskim 2008/2009 drużyna dziewcząt z Kamieńca zadebiutowała 

w rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach. Zawodniczki 
uczestniczyły zarówno w lidze juniorek (dotarły do półfinałów mistrzostw Śląska) 
oraz IV lidze kobiet, gdzie również, wychodząc z grupy, dotarły do półfinałów  
w walce o III ligę kobiet. Kończący się sezon jest dla klubu wyjątkowy nie tylko 
ze względu na udany debiut (wyjście z grup do dalszego etapu rozgrywek) lecz 
również duże zainteresowaniem kibiców rozgrywkami ligowymi. Prawie na każdy 
mecz przychodziła spora grupa kibiców, która dopingowała siatkarki. Mecze roz-
grywane były na sali ZSO w Kamieńcu. 

W lidze juniorek półfinał był dla zawodniczek z Kamieńca bardzo dużym 
przeżyciem. Na hali BKS Aluprofu Bielsko-Biała miały możliwość grania  
z takimi klubami jak: AZS Politechnika Częstochowska, SCS Sokół Chorzów oraz 
przyszłymi, jak się później okazało, mistrzyniami Śląska juniorek -  drużyną BKS 
Aluprof Bielsko-Biała. Mimo porażki z każdą z tych drużyn 3:0 dziewczęta nabrały 
doświadczenia, grając po raz pierwszy na tak dużej hali, gdzie gra pierwsza drużyna 
Plus Ligi Kobiet. W czasie trzydniowych rozgrywek zawodniczki miały możliwość 
spotkania się na treningu z pierwszą drużyną BKS-u oraz zrobienia pamiątkowych 
zdjęć. Po raz pierwszy z bliska miały okazję spotkać się i porozmawiać z takimi 
gwiazdami Plus Ligi jak: Katarzyna Skorupa, Anna Barańska czy Eleonora Dzię-
kiewicz. Awansując z grupy w IV lidze kobiet KS Iskra Kamieniec pokonała m.in. 
takie kluby jak Victoria Lubliniec czy UKS Net Piekary Śląskie. Cieszy również to, 
że siatkówka z większych miast zagościła w naszej gminie. Grały też u nas kluby 
z Mysłowic, Radzionkowa (drużyna prowadzona przez trenera Bogdana Gałęzioka 
awansowała w tym roku do III ligi kobiet), Gliwic, Myszkowa. W rozgrywkach 
IV ligi kobiet grały przede wszystkim zawodniczki, uczestniczące w rozgrywkach 
juniorek. Do pełnego składu doszły jeszcze dwie dziewczyny. W skład zawodni-
czek klubu wchodzą też dziewczęta z Bytomia-Karb, Tarnowskich Gór, Miasteczka 
Śląskiego, Miechowic. Pełny skład naszej reprezentacji w IV lidze przedstawia 
się następująco: Agnieszka Jarzombek, Magda Szewczyk, Joanna Zalewska-
rozgrywające, Iwona Starzec, Magda Moczulska, Katarzyna Mikosz, Patrycja 
Tomanek, Magda Gall - środkowe bloku, Marta Mikosz, Magda Badaczewska, 
Sandra Tetfejer, Karolina Ratyńska, Agnieszka Stefanik, Sara Piotrowska, 
Karolina Wasylów, Katarzyna Krawczyk - skrzydłowe, przyjmujące, Anna  
Jarzombek i Paulina Duda - libero. 

Pozostaje mieć nadzieję na dalsze sukcesy drużyny w następnym sezonie, zarów-
no w IV lidze kobiet jak i lidze juniorek. Pozdrawiamy i dziękujemy raz jeszcze 
naszym kibicom i zapraszamy na następny sezon.        Grzegorz Sitek


