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Boniowice

100-lecie Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Wieszowie

Czekanów
Jasiona
Jakowice

mszê, w czasie której powiêcono dwie figury w. Floriana
podarowane przez mieszkañców Wieszowy oraz Starostwo i Zarz¹du Powiatowy
OSP.
Po mszy odby³y siê oficjalne uroczystoci na placu
przed remiz¹ stra¿ack¹. Ich
gospodarzem by³ Prezes
OSP w Wieszowie Henryk
Snurawa.
Prezydium Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu
zas³ug i ofiarnoci w dotychczasowej dzia³alnoci stra¿ackiej nada³o Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Wieszowie
najwy¿sze odznaczenie stra¿ackie Z³oty Znak Zwi¹zku. Ponadto wyró¿niaj¹cym
siê stra¿akom przyznano odznaczenia i dyplomy.
Na tym zakoñczono czêæ
oficjaln¹.
dokoñczenie na str. 3

Miedary

W dniach 8-9 czerwca br.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Wieszowie uroczycie obchodzi³a jubileusz 100-lecia
istnienia. Wysok¹ rangê tej
uroczystoci nada³a obecnoæ
przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych zarz¹dów po¿arniczych, w³adz powiatu i gminy.
Uroczystoci rozpoczê³y
siê od odprawy oddzia³u
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
na placu przed remiz¹ stra¿ack¹. Odprawê przeprowadzi³ dowódca uroczystoci
Grzegorz Janoszka. Po uformowaniu kolumny marszowej, na czele ze stra¿ack¹ orkiestr¹ dêt¹ z T¹pkowic przemaszerowano g³ówn¹ ulic¹
do kocio³a na uroczyst¹

Przezchlebie

W Kopienicy  na ludowo!

Ptakowice

Gminny Przegl¹d
Zespo³ów Folklorystycznych

Kamieniec
Karchowice
Kopienica
Ksiê¿y Las
Laryszów
£ubie
£ubki

wiêtoszowice
Sza³sza
Wieszowa
Wilkowice
Ziemiêcice
Zawada

Ostatni weekend (15  16 czerwiec) by³ dla mieszkañców
naszej Gminy okazj¹ do przyjemnego spêdzenia wolnego czasu. Szko³a Podstawowa w Kopienicy goci³a biesiadników i
wykonawców Gminnego Przegl¹du Zespo³ów Folklorystycznych. Wród bujnej zieleni, pod ogromnymi drzewami (zabytkami przyrody) rozstawiono wczeniej odpowiedni namiot, który pomieci³ wszystkich ochotników wspólnej zabawy. Czêæ z
nich przebywa³a na zewn¹trz, za¿ywaj¹c widoków parku i wie¿ego powietrza lub racz¹c siê smacznymi potrawami oferowanymi przez gospodarzy. Pojawi³y siê równie¿ atrakcje dla dzieci - karuzele, zje¿d¿alnie i akcesoria stra¿ackie do wspinaczek i
æwiczeñ sprawnociowych.
dokoñczenie na str. 4

Z wizyt¹ u nas
W dniach 30.05 - 02.06.2002 gocilimy w³adze i mieszkañców zaprzyjanionych gmin: Brackenheim i Charnay-les-Macon.
G³ównym punktem pobytu by³a konferencja powiêcona
dotychczasowej wspó³pracy i jej perspektywom. Za motto
tej konferencji mo¿na uznaæ s³owa Wójta pani Teresy Korab, ¿e przysz³oæ narodu nale¿y do m³odzie¿y i dlatego
wa¿ne jest, by przy nawi¹zywaniu kontaktów miêdzynarodowych m³odzie¿ mia³a priorytet.. Tematyce tej powiêcony
by³ referat Panów Mariana Szukalskiego i Zdzis³awa Teperka - dyrektorów gminnych gimnazjów, którzy zaznajomili
goci z organizacj¹ owiaty w Polsce oraz w naszej gminie.
Ponadto wskazali na cele wzajemnej wspó³pracy: kszta³towanie tolerancji, odpowiedzialnoci, szacunku do w³asnych
i obcych tradycji, eliminowanie negatywnych zjawisk jak
rasizm czy ksenofobia.
Swoimi dowiadczeniami z ponad 25-letniej wspó³pracy
podzielili siê gocie z Brackenheim i Charnay-les-Macon.
Konferencjê uwietni³ wystêp zespo³u Kamyczki Dramy,
który oprócz piosenek zaprezentowa³ równie¿ poezjê w jêzyku niemieckim.
W godzinach popo³udniowych gocie zwiedzili Kopalniê
Zabytkow¹ w Tarnowskich Górach i mieli okazjê gociæ w
wietlicy w Ziemiêcicach, gdzie zaprezentowa³ siê Chór Jadwi¿ki.
Wieczorem delegacje gmin zaprzyjanionych zaproszono
na zabawê do Czekanowa, gdzie g³ównym organizatorem by³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. Goci przywita³y rozemiane
dzieci z zespo³u Karolinka.
dokoñczenie na str. 2

Z okazji zakoñczenia Roku Szkolnego
2001/2002
sk³adam wszystkim uczniom ¿yczenia
wszystkiego dobrego,
udanych wakacji i odpoczynku od spraw
szkolnych oraz samych s³onecznych dni.
Wójt Gminy, Teresa Korab

NIEMY
Z prac Zarz¹du Gminy
DZIECIOM
l Zarz¹d spotka³ siê z dla obszaru po³o¿onego po
przedstawicielem Rady So- wschodniej stronie ulicy
RADOÆ... ³eckiej Kamieniec w sprawie Tarnogórskiej, stanowi¹cej
- to cel letniego wypoczynku, organizowanego, jak co
roku, przez Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Wychowawcy wietlic socjoterapeutycznych, dzia³aj¹cych przy szko³ach podstawowych na terenie naszej gminy,
bêd¹ prowadzili pó³kolonie
pod patronatem gminy Zbros³awice, wspó³finansowane
przez Orodek Pomocy Spo³ecznej.
Dzieci ze Zbros³awic, Kamieñca, Przezchlebia, Miedar,
Wieszowy i Kopienicy bêd¹
uczestniczy³y w atrakcyjnych
zajêciach na terenie szko³y
(Przezchlebie w przedszkolu)
i poza ni¹- przewidziane s¹
wycieczki piesze, rowerowe i
autokarowe.
Mamy nadziejê, ¿e pó³kolonie sprawi¹ ogromn¹ frajdê
i radoæ naszym dzieciakom...
Akcja letnia na terenie
gminy odbêdzie siê w nastepuj¹cych dniach:
Wieszowa: 1-13 lipca
Miedary: 24 czerwca- 6 lipca
Przezchlebie: 1-13 lipca
Kopienica: 1-13 lipca
Kamieniec: 22 czerwiec-6 lipca
Zbros³awice: 24 czerwca- 6 lipca
Krzysztof Czekaj

zagospodarowania starej
szko³y w Kamieñcu . Obecnie budynek ten nie jest
przeznaczony do sprzeda¿y,
choæ s¹ osoby zainteresowane jego kupnem i zagospodarowaniem.

l Zarz¹d pozytywnie
uzgodni³ projekt Zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Strona 2

l Zarz¹d postanowi³
utrzymaæ kurs autobusu linii 184 w okresie wakacji.
l Zarz¹d wyrazi³ wolê
przyst¹pienia do porozumienia zmierzaj¹cego do
utworzenia Zak³adu Rozwoju Gminnych Sieci Teleinformacyjnych przy Fun-

l Zarz¹d spotka³ siê w
Szkole Podstawowej w
Ziemiêcicach z dyrektorami szkó³ i przedszkoli z terenu Gminy Zbros³awice.
Wrêczono akt mianowania
na stopieñ nauczyciela
mianowanego 8 nauczycielom z terenu gminy. Tematem spotkania miêdzy innymi by³y sprawy zwi¹zane z bud¿etem szkó³, re-

montami placówek owiatowych, problemami demograficznymi  spadkiem
liczby uczniów o 25% w
najbli¿szych 5  6 latach
oraz z analogicznym spadkiem subwencji owiatowej.
l Zarz¹d pozytywnie
ustosunkowa³ siê do propozycji przejêcia nieruchomoci Kopalni Piasku KOTLARNIA, po³o¿onych w
Przezchlebiu wraz z budowlami.

Z prac Rady Gminy
l 17.05  posiedzenie Komisji Rolnictwa powiêcone
problemom rolników zwi¹zanych ze skutkami klêsk ¿ywio³owych (wniosek o powo³anie komisji d.s. oszacowania
szkód). Dokonano analizy
dzia³alnoci Izby Rolniczej i
Wojewódzkiego Orodka Doradztwa Rolniczego na naszym terenie. Postanowiono
przeprowadziæ ponownie rozmowy z AWRSP w Opolu dotycz¹ce pozyskania gruntów
dla rolników indywidualnych.
l 17.05  Komisja Gospodarki Komunalnej zapozna³a
siê z dzia³alnoci¹ Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, po-

Z wizyt¹ u nas
dokoñczenie ze str. 1
W trakcie tego spotkania dyrektorzy z naszych gimnazjów
uzgodnili z nauczycielem gimnazjum z Brackenheim szczegó³y wymiany m³odzie¿y polskiej i niemieckiej. Wymiana ta
ma mieæ miejsce pod koniec
przysz³ego roku szkolnego.
Uczniowie wyje¿d¿aj¹cy do
Brackenheim mieszkaliby u rodzin niemieckich i brali udzia³
w zajêciach w jêzyku niemieckim. Natomiast w dalszym ci¹gu trwaj¹ rozmowy na temat zajêæ lekcyjnych dla uczniów niemieckich. Prawdopodobnie dla
nich przewidziane zostan¹ zajêcia artystyczne i sportowe.
Drugi dzieñ pobytu mia³
charakter rekreacyjny. Gocie
zwiedzili Wawel, Koció³ Mariacki, Groby Królów i podziwiali Krakowski Rynek. Przyj¹³
ich wiceprezydent Krakowa i
oprowadzi³ po zabytkowych
pomieszczeniach krakowskiego

czêæ dzielnicy ¯erniki w
Gliwicach.

dacji na Rzecz Rozwoju
Spo³eczeñstwa Informacyjnego w Polsce.

samorz¹du
Wieczorem gocilimy na
kolacji w Brynku, zorganizowanej przez Pana Starostê Powiatu
Tarnogórskiego, który podczas
wizyty we Francji wymieni³ list
intencyjny z w³adzami powiatowego miasteczka Macon.
Ostatni dzieñ wizyty skoncentrowany by³ na po¿egnaniu i
wyjedzie. Bardzo mi³y gest
uczyni³ pan Rolf Kieser: jako,
¿e dzieñ wczeniej nikt prawid³owo nie obstawi³ wyniku meczu Niemcy-Arabia Saudyjska
ca³y dochód przeznaczony zosta³ dla zespo³u Karolinka.
Pani Wójt zaproponowa³a,
¿eby tematy nastêpnych spotkañ pomiêdzy naszymi gminami dotyczy³y mniejszoci narodowych oraz organizacji grup
producentów rolnych.
Kolejnym etapem wspó³pracy miêdzy gminami jest zaplanowany na lipiec wyjazd zespo³u Karolinka. Prawdopodob-

zytywnie zaopiniowa³a statut
Z.G.K.i M. i wnios³a o zabezpieczenie rodków bud¿etowych na wymianê pokrycia
dachowego budynku szko³y w
Kopienicy.
l 24.05  posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji, na
którym omówiono stan zaawansowania prac zwi¹zanych z realizacj¹ uchwa³ w
sprawie przyst¹pienia do
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci obszaru so³ectwa Wieszowa / 2 wnioski/
oraz so³ectwa Boniowice i
Karchowice. Pani Wójt przedstawi³a relacjê z podpisania
umowy partnerskiej pomiê-

dzy gmin¹ Zbros³awice, a
gmin¹ francusk¹ Charnay-les-Macon.
l 28.05 - posiedzenie Komisji Kultury, Owiaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej powiêcone omówieniu
dzia³alnoci
Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej.
Rozwa¿ano równie¿ problem
zbyt ma³ego wykorzystania
ofert M³odzie¿owego Biura
Pracy.
l 18.06 - posiedzenie Komitetu Steruj¹cego realizacj¹
Strategii Rozwoju Gminy
Zbros³awice powiêcone problematyce zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zakoñczone

nie m³odzie¿ z naszej gminy
wemie równie¿ udzia³ w rowerowym Tour de France.
Kamila S³awik
Przyjêcie naszych zagranicznych goci to przedsiêwziêcie organizacyjne wymagaj¹ce
wspó³pracy wielu osób. Na
koñcowy sukces zapracowa³y
zespo³y i chóry: Kamyczki
Dramy,  Jadwi¿ki, Karolinka, so³ectwa, Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Czekanowie, pracownicy Przedszkola w Zbros³awicach oraz szkó³ w Kamieñcu i Zbros³awicach oraz
wiele innych osób, które nie
sposób tutaj wymieniæ.
Po raz pierwszy w przyjêciu
naszych przyjació³ z Brackenheim i Charnay-les-Macon
uczestniczyli
bezporednio
mieszkañcy gminy: przyjmuj¹c
do swoich domów ponad 20
osób.
Wszystkim tym, którzy
przyczynili siê do sprawnej organizacji i wspania³ej oprawy
artystycznej pragniemy serdecznie podziêkowaæ.
Teresa Korab, Wójt Gminy
Wies³aw Olszewski,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy

Poznajmy siê

Marzena
¯o³êdziewska-B³aszczyk

Od lutego 1997r. rozpoczê³a pracê w Urzêdzie Gminy Zbros³awice w Referacie
Bud¿etu i Finansów, od 2001
pracuje na samodzielnym stanowisku ds. kontroli wewnêtrznej jako g³ówny specjalista, na najbli¿sz¹ Sesjê
Rady Gminy, która bêdzie
mia³a miejsce w dniu 27
czerwca b.r. zosta³a przedstawiona jako kandydat do powo³ania na stanowisko Skarbnika Gminy Zbros³awice.

nastêpuj¹cymi wnioskami:
1. Komitet w miesi¹cu lipcu zapozna siê ze stanowiskiem Izby Rolniczej oraz
Rad So³eckich Boniowic i
Karchowic odnonie odrolnienia przekszta³canych gruntów w Boniowicach.
2. Wnioski o przyst¹pienie
do zmian miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego na obszarach Kamieñca i Zbros³awic bêd¹ rozpatrzone podczas najbli¿szej
zmiany planu. Wczeniejsze
rozpatrzenie wniosków mo¿e
nast¹piæ w przypadku z³o¿enia szczegó³owej oferty na zagospodarowanie w/w terenów
przez inwestorów.

Mê¿atka, 12-letni syn. Wykszta³cenie wy¿sze:
- mgr administracji, specjalizacja - finanse publiczne,
Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu l¹skiego w
Katowicach
- ukoñczone Podyplomowe Studia Zarz¹dzanie i kontrola wewnêtrzna oraz audyt,
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii Akademii Polonijnej w
Czêstochowie pod patronatem
Polskiego Instytutu Kontroli
Wewnêtrznej w Warszawie
Posiada - Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnêtrznego Polskiego Instytutu Kontroli Wewnêtrznej wpis na Krajow¹ Listê Profesjonalnych Audytorów Wewnêtrznych Polskiego Instytutu Kontroli Wewnêtrznej
Zalety : konsekwencja,
umiejêtnoæ wyznaczania i realizacji celów, opanowanie,
kreatywnoæ, zdecydowanie i
odpowiedzialnoæ
Wady : drobiazgowoæ,
upór

100-lecie Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Wieszowie
dokoñczenie ze str.1
Dalsze uroczystoci, ze wzglêdu na padaj¹cy deszcz, odby³y siê w Sali Domu
Kultury.
Pobyt umila³y gociom wystêpy zespo³ów muzycznych. Jako pierwsza da³a koncert stra¿acka orkiestra dêta, po niej wyst¹pi³y zespo³y taneczno-muzyczne:
Any i Karolinki z Przezchlebia,
Miedarzanie z Miedar oraz dzieci z
przedszkola i szko³y podstawowej z Wieszowy. Oprócz tego wyst¹pi³ kabaret
Trzy ofiary drogi do Europy. Po wystêpach rozpoczê³a siê zabawa taneczna,
która trwa³a do pónych godzin nocnych.
Drugi dzieñ jubileuszowych uroczystoci rozpocz¹³ siê pokazem sprzêtu stra¿ackiego i æwiczeñ przeprowadzonych przez
jednostki Zawodowych Stra¿y Po¿arnych.
Najwiêksze wra¿enie wywo³a³ pokaz æwiczeñ wysokociowych (na 37m drabinie)
zaprezentowanych przez stra¿aków z Zawodowej Stra¿y Po¿arnej z Radzionkowa.
Po zakoñczeniu æwiczeñ przez stra¿aków,

Dyrekcja
oraz
mieszkañcy Domu Pomocy Spo³ecznej w
Miedarach pragn¹ wyraziæ gor¹ce podziêkowania za wytrwa³oæ i
oddanie z jakim Panie
z zespo³u Weso³e Kumoszki w wiêtoszowicach dzia³aj¹ na
rzecz naszego Domu,
a w szczególnoci dla
naszych mieszkañców.
Dziêkujemy za serce i
ciep³o, które ka¿dorazowo towarzyszy gocinnym wystêpom
oraz
kolêdowaniu.
Dziêkujemy równie¿
za wspania³e domowe
wypieki, które zawsze
os³adzaj¹ ¿ycie naszym mieszkañcom.
¯yczymy wszystkim
Paniom i ich rodzinom
du¿o zdrowia oraz dalszej wytrwa³oci i zapa³u w dzia³aniu i
wnoszeniu odrobiny
radoci w dzisiejsz¹
szar¹ rzeczywistoæ.

udostêpniono kosz drabiny zgromadzonej
publicznoci.
Interesuj¹cym pokazem by³o równie¿
æwiczenie polegaj¹ce na ratowaniu uwiêzionych ludzi z rozbitego samochodu osobowego przeprowadzone przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ z Tarnowskich Gór (w
ci¹gu paru minut wywa¿yli drzwi i odciêli dach umo¿liwiaj¹c wydobycie pasa¿erów).
Na pokaz przyjecha³o wiele ró¿nych
bojowych samochodów stra¿ackich. Stra¿acy organizuj¹c tzw. drzwi otwarte
umo¿liwili wszystkim chêtnym zajrzenie
do ich wnêtrza i zapoznanie siê z ich wyposa¿eniem.
Po pokazach stra¿ackich rozegrano
mecz pi³ki no¿nej Stra¿acy kontra
Reszta wiata zakoñczony tzw. wiñskim remisem.
Dalsza czêæ festynu up³ynê³a pod znakiem dobrej rozrywki i zabawy a¿ do pónych godzin wieczornych.
Zygmunt Pierszalik

OSP Sza³sza

Nieoczekiwana zamiana miejsc!

Jak to w zgodnych spo³ecznociach bywa - stra¿acy, panie i tenisici sto³owi
- planuj¹c dwudniowy festyn doszli do porozumienia z dzieæmi. I tak
1 czerwca odby³a siê uroczystoæ ods³oniêcia i powiêcenia s³usznych rozmiarów figury w. Floriana
przed budynkiem stra¿nicy.
Pos¹g ten jest darem pracowników Huty 1 Maja
w Gliwicach. Po powiêceniu figury, którego dokona³

ksi¹dz Antoni Rzeszutko
i odczytaniu listów Wójta
gminy i Prezesa Zarz¹du
Gminnego OSP - nieobecnych ze wzglêdu na obowi¹zki wynik³e z goszczenia delegacji gmin partnerskich - odby³ siê tradycyjny
festyn. Nastêpny dzieñ nale¿a³ jednak ju¿ do dzieci,
dla których zorganizowano
wiele zabaw i pokaz sprawnociowy sza³eckich (!)
stra¿aków.
wo

Dzi o:

Ziemiêcice

Ziemiêcice (zapis ród³owy Ziemiencicz) istnia³y ju¿
1286 roku, które poznajemy
dziêki wiadczeniu ich w³aciciela, Zementy na dokumencie wystawionym przez
ksiêcia bytomskiego Kazimierza w Gliwicach, jednak z
innych róde³ wiadomo, ¿e w
otoczeniu tego w³adcy przebywa³ wczeniej i pe³ni³ miedzy innymi funkcje stolnika
na dworze ksiêcia Kazimierza.
Ród Ziemiêcicki przyj¹³
nazwê od miejscowoci Ziemiêcice, po³o¿onej na pó³nocny-zachód od Gliwic. Dokonano tego na prze³omie
XV/XVI wieku, choæ rodowód jego jest znacznie starszy.
Prawdopodobnie ród ten wywodzi siê od Zementy z Ziemiêcic, dworzanina Kazimierza ksiêcia bytomskiego.
Ziemiêcicki posiada³ dom
w Gliwicach, jako szlachcic
gliwicki. Rodzina Ziemiêcickich wed³ug Józefa Pilnecka
pieczêtowaæ siê mia³a herbem
Nieczuja, wed³ug innych róde³ - Stary Koñ.
Faktycznym za³o¿ycielem
rodu by³ Krzystek z Ziemiêcic, który pojawi³ siê na dokumentach Kazimierza, ksiêcia owiêcimskiego, wystawionych w Toszku i Gliwicach. Krzystek by³ zwi¹zany
z ksiêciem do roku 1434. Natomiast wie Ziemiêcice nale¿a³a do Jana Krzystka w I po³owie XV w.
W 1438 wzmiankowany
jest starosta siewierski Krystyn z Ziemiêcic, a w latach
1525 - 1539 starosta toszecki
Daniel Ziemiêcicki. Ostatnim
z rodu by³ Sambor, zmar³y na
prze³omie XVI/XVII wieku.

Jego córka Anna by³a ¿on¹ Stanis³awa Stadnickiego z £añcuta, zwanego Diab³em.
W 1638 roku córka Stadnickiego Felicjana von Smigród (¯migród?) sprowadzi³a
do Ziemiêcic jezuitów, którzy
mieli tu swój klasztor do 1730
r. Czêæ zakonników przenios³a siê st¹d do Opola. W 1774
r. wie nale¿a³a do Woyskych,
na krótko posiada³a j¹ rodzina
von Minnigerode, von Werner, von Wilczek z £abêd,
von Jarotzki, a od 1802 r. hr.
von Strachowitz.
Parafia w Ziemiêcicach
istnia³a ju¿ wczeniej, ale
koció³, którego ruiny istniej¹ siê do dzi, zbudowano
oko³o roku 1500. G³ówna
nawa i wie¿a zosta³a zbudowana przez Jezuitów.
Dwór i m³yn istnieje od
XIII wieku, co zawsze podlega³o w³acicielowi wsi. Dopiero od 1781 r. na dworze
¿y³ i pracowa³ ko³odziej Bednorz. Za solidn¹ pracê rzemielnik otrzyma³ w posiadanie lenne m³yn. Rodzina Bednorz posiada³a m³yn do roku
1945.
Brygida Zdunek
OD REDAKCJI: Dociekliwych odsy³amy do obszernego opracowania historii
Ziemiêcic na stronie internetowej www.ziemiecice.prv.pl
Informujemy, ¿e zebranie
wiejskie w Wieszowie ostatecznie przeciê³o dyskusje nt.
odmiany nazwy miejscowoci. Podjêto jednog³onie
uchwa³ê, ¿e bêdziemy odmieniaæ: w Wieszowie, do Wieszowy ... Asekurantom prof.
Miodek proponuje u¿ywaæ
sformu³owañ typu  do miejscowoci Wieszowa.

Dyrekcja Szko³y Podstawowej w Kamieñcu
oraz wychowawczynie klas I i II: J. Schittek,
B. Witaszczyk, I. Witaszczyk serdecznie
dziêkuj¹ Rodzicom za zrozumienie trudnej
sytuacji Szko³y, wspó³pracê i pomoc w
pomalowaniu i sprz¹taniu pomieszczeñ szkolnych.
Dziêkujemy: A.Ceremudze, G. Kudlek, J.
Maince, J. Musialik, D. Tkocz, K. Ziêtek, Z.
Kliczce, M. Kuszowi, L. Maince, W Ziêtkowi.

Wieæ z Gminy
Redaktor odpowiedzialny: Stanis³aw Garncarz
tel. (032) 233 70 12, fax. (032) 233 70 00
Adres kontaktowy:
42-674 Zbros³awice ul. Wolnoci 97
e-mail: urzad@zbroslawice.pl
www.zbroslawice.pl/wiesc.htm
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Gminny Przegl¹d
Zespo³ów Folklorystycznych

dokoñczenie ze str. 1
Program festynu okaza³
siê bardzo bogaty i urozmaicony dziêki udzia³owi ró¿norodnych zespo³ów folklorystycznych (i nie tylko) reprezentuj¹cych kulturê naszej
Gminy:
- w sobotê wyst¹pi³y grupy muzyczno - taneczne i kabaretowe: zespó³ dzieciêcy
Karolinki i ANY z Przezchlebia oraz urocze Jadwi¿ki z Ziemiêcic. Popisom artystów wtórowa³y g³osy zgromadzonych biesiadników, którzy przed³u¿yli piewy przy akompaniamencie
miejscowych
kapelmistrzów. Sobotni¹ zabawê zakoñczylimy tañcami do bia³ego rana. Nie przeszkodzi³o
to jednak wiêkszoci uczestników festynu w kontynuacji
wiêtowania
nastêpnego
dnia:
- w niedzielê równie¿ nie
narzekalimy na frekwencjê -

od 15.00 zaczêli siê zbieraæ w
namiocie zwolennicy dalszej
zabawy. Imprezê rozpocz¹³
wystêp ko³a teatralnego ze
Szko³y w Kopienicy. Dzieci
odegra³y i odpiewa³y historiê s³ynnej postaci Pana
Twardowskiego. Specyficzna
atmosfera rodzimej sztuki
przenios³a siê na nastêpne
wystêpy; swoje umiejêtnoci
i ludowy klimat
zaprezentowa³y kolejne
zespo³y muzyczno - taneczne
wywodz¹ce siê z wsi naszej
Gminy:
1. Przedszkolaki z Kamieñca (wi¹zanka tañców
l¹skich),
2. Dzwoneczki i Kamyczki DRAMY - SP i
Gimnazjum Kamieniec,
3. Weso³e nutki - chórek
oraz rozpiewane przedszkolaki z Kopienicy,
4. Zespó³ taneczny DFK
ze Zbros³awic.
Efektownym fina³em prze-

gl¹du by³ kolorowy i pe³en
werwy wystêp Miedarzan renomowanego, wielokrotnie
nagradzanego na ró¿nych
arenach zespo³u folklorystycznego.
Ca³¹ dwudniow¹ uroczystoæ uwietni³a obecnoæ
przedstawicieli w³adz Gminy.
Ich uczestnictwo mia³o charakter aktywny - nasi gocie
mogli siê poszczyciæ du¿ymi
umiejêtnociami wokalnymi
w interpretacji piosenek biesiadnych. Po wspólnym piewaniu królowa³y tañce (przy
akompaniamencie zespo³u z
Kopienicy i £ubia).
By³o radonie, swojsko a
jednoczenie - bezpiecznie;
nad porz¹dkiem czuwa³a bowiem silna grupa stra¿aków
z naszej Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej oraz profesjonalni
pracownicy ochrony.
Mamy nadziejê, ¿e wiêkszoæ biesiadników bêdzie
mile wspominaæ wra¿enia z
FESTYNU, co doda nam organizatorom energii do
kontynuowania tej tradycji
w przysz³oci.
Beata Owczarek
P.S. Szko³a w Kopienicy
sk³ada wielkie podziêkowania rodzicom i pracownikom
szko³y, którzy w³o¿yli du¿o
serca i energii w przygotowanie festynu!!!

Szczyglik przyfurgo³ do Miedar
Ju¿ od paru lat Zespó³ Pieni i Tañca Miedarzanie jest licz¹cym siê na l¹sku i nie tylko, zespo³em folklorystycznym. W tym roku
równie¿ wystartowa³ w konkursie l¹skiego
piewania. 09.05.2002r. parê tysiêcy uczestników stanê³o w 11 miastach l¹ska do konkursu. Miedarzanie przygotowali obrzêd wesela l¹skiego i pokazali go w Domu Kultury
w Piekarach l¹skich. Po eliminacjach przewodnicz¹cy jury prof. A. Dygacz na pytanie:
Jak mu siê podoba³ wystêp Miedarzan odpowiedzia³;  B³êdów nie widzia³em ¿adnych ...
tak trzymaæ ... macie maksymaln¹ iloæ punktów...  czyli dostalimy siê do fina³u, który
odby³ siê w TCK w Tarnowskich Górach (1617 maj ). Wziê³o w nim udzia³ ponad 140 zespo³ów z Opola, Wis³y, Lubliñca, zza Olzy i
ca³ego Górnego l¹ska. Oko³o 1500 uczestników tañcem i piewem w epoce uniformizacji, w czasach disco i techno buduj¹ przy-

sz³oæ i wizerunek naszej Ma³ej Ojczyzny.
Miedarzanie w  pocie czo³a  dziennie po parê godzin szlifowali wesele no i op³aci³o
siê. W swojej kategorii zajêlimy pierwsze
miejsce i zostalimy nominowani do Grand
Prix. 02.06 wyst¹pilimy w Zabrzañskim Domu Muzyki i Tañca podczas gali l¹skiego
piewania. W zesz³ym roku te¿ bylimy nominowani do Grand Prix, lecz pokonali nas
beskidzcy górale. Miedarzanie ze ³zami w
oczach uznali wy¿szoæ górali, ale stwierdzili, ¿e decyzja jury by³a s³uszna. W tym roku
nie dalimy innym szans - bylimy najlepsi Grand Prix - Szczyglik przyfurgo³ do Miedar. Ciesz¹c siê z du¿ego sukcesu Miedarzanie pragn¹ podziêkowaæ Urzêdowi Gminy w Zbros³awicach, sponsorom, rodzicom
oraz wszystkim tym którzy pomogli nam
dojæ na szczyt.
Miedarzanka Anna Kostka

W 1990r. przy Stowarzyszeniu Spo³eczno-Kulturalnym
ludnoci pochodzenia niemieckiego powsta³a kilkunastoosobowa grupa piewacza, prowadzona przez pani¹ Ehrentraudê
wierzy. Zespó³ ten przekszta³ci³ siê w 1992r. w 4-g³osowy
chór mieszany. Organizacj¹ i prowadzeniem chóru zaj¹³ siê
pan Jan Tlatlik, dyrygent chóru kocielnego ANGELUS ze
Strzybnicy. Chór szybko siê rozwija³ i liczy obecnie 40 osób.
piewa g³ównie l¹skie pieni ludowe w jêzyku niemieckim,
polskim i czeskim. Równolegle powsta³a dzieciêca grupa taneczna i wokalna oraz m³odzie¿owy zespó³ tañca ludowego.
Te trzy grupy licz¹ ³¹cznie oko³o 100 osób.
Na zaproszenie burmistrza miasta Karlsruhe w Badeni w
Niemczech, chór i zespó³ m³odzie¿owy bra³ udzia³ w miêdzynarodowym festiwalu Folklorystycznym, w którym uczestniczy³o 139 zespo³ów z ca³ego wiata. Polskê reprezentowa³y 2
zespo³y: Zespó³ Folklorystyczny WARMIA z Olsztyna oraz
nasz zespó³ ze Zbros³awic. Znalelimy siê w doborowym to-

10-lecie istnienia

Zespó³ Folklorystyczny
przy DFK Zbros³awice
warzystwie i godnie reprezentowalimy Gminê Zbros³awice i
ca³y powiat Tarnogórski, o czym wiadczy fakt, ¿e na kolejny
festiwal w roku 1995 zostalimy tak¿e zaproszeni.
Wystêpowalimy z koncertami w Erfurcie, Sondershausen,
Ebeleben, Altenburgu, Moravskiej Trebovej, O³omuñcu, Zlatych Horach, Regensburgu, Sõmmerda, Bad Frankenhausen,
Ruhla, Mûhlhausen, Bottrop.
Nasz zespó³ folklorystyczny, a szczególnie chór wielokrotnie reprezentowa³ nasz region na arenie miêdzynarodowej i w
kraju. W sumie wyst¹pilimy 51 razy za granic¹. Prawdopodobnie jest to swoisty rekord dla amatorskiego zespo³u i trudno by szukaæ innego zespo³u na ziemi Tarnogórskiej z tak imponuj¹cym dorobkiem. W tym 10-leciu pracy kulturalnej nasze grupa, a wiêc chór i zespo³y taneczne mia³y ponad 380 wystêpów. wiadczy to o olbrzymim zaanga¿owaniu cz³onków
chóru i grupy dzieciêcej w ¿ycie kulturalne l¹ska. Zaznaczyæ
nale¿y, ¿e wszyscy pracuj¹ nieodp³atnie. Nasz¹ satysfakcj¹
jest, gdy nasze wystêpy zostan¹ przychylnie przez publicznoæ
przyjête co jest dopingiem do dalszej aktywnej pracy. Mo¿emy z dum¹ stwierdziæ, ¿e umo¿liwiamy naszym cz³onkom zespo³u rozwijanie swej osobowoci, podnoszenie wiadomoci
kulturalnej - dajemy tak¿e godn¹ rozrywkê. Spotkania cementuj¹ nasza ma³¹ spo³ecznoæ.
Jestemy zawsze gotowi przyj¹æ nowych piewaków i piewaczki do chóru oraz m³odzie¿ i dzieci do grupy tanecznej.
Grup¹ dzieciêc¹ opiekuje siê od kilku lat pani Ró¿a Kolotzek,
za chórem : nadal pan Jan Tlatlik. Chór ma swoje próby w
ka¿dy wtorek o godz.16.30 a dzieci w czwartek o 16.00 w naszym domu DFK przy ulicy Batorego 4 w Zbros³awicach, przy
czym zaznaczamy, ¿e do naszego chóru i grupy dzieciêcej mo¿e przyst¹piæ ka¿dy niezale¿nie od tego czy jest cz³onkiem
DFK czy nie. Przy okazji pragniemy zawiadomiæ, ¿e w naszym domu DFK znajduje siê bogato wyposa¿ona biblioteka
niemiecka, z której ka¿dy mo¿e korzystaæ, szczególnie zapraszamy ucz¹cych siê jêzyka niemieckiego do uzupe³nienia i
udoskonalenia swych umiejêtnoci jêzykowych. Biblioteka
czynna jest w ka¿dy wtorek i czwartek w godz. 16.00-18.00.
Referent kulturalny DFK
mgr in¿ Jan Tlatlik

Kalendarz imprez
13 lipiec
Festyn w Czekanowie
19,20,21 lipiec
Jadwigafest w Ziemiêcicach

