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W drugi piątek stycznia w świetlicy 
gminnej w Wieszowie odbył się Bal 

Sportowca, będący jednocześnie zwieńcze-
niem i podsumowaniem rywalizacji w Wie-
loboju Sołectw 2016. Wydarzenie zaszczyciło 
swoją obecnością bardzo liczne grono miesz-
kańców-uczestników sportowych zmagań, co 
daje nadzieję, że tegoroczna walka o sporto-
wy prymat w naszej gminie przyciągnie jesz-
cze większą liczbę uczestników.

Na spotkaniu mającym charakter gali wręczenia 
nagród uhonorowano sołectwa w kategoriach: 
klasyfikacja generalna, klasyfikacja medalowa, 
komplet występów oraz indywidualnych uczest-
ników w kategoriach: największa ilość wystę-
pów (mężczyźni i kobiety), klasyfikacja medalo-
wa, najczęściej na podium. Ponadto, przyznano 
tytuły MVP, czyli najbardziej wartościowych 
uczestników. Wśród kobiet za takową uzna-
no Angelikę Czmok z Czekanowa, natomiast 
mieszkaniec Laryszowa Leszek Gulik zwyciężył 
w męskim gronie. Na koniec nagrodę specjalną 
za wieloletni wkład w rozwój Wieloboju Sołectw 
Gminy Zbrosławice otrzymał sołtys Laryszowa 
Piotr Szołtysik.

LAUREACI
Drużynowo:
KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Wieszowa
2. Laryszów
3. Zbrosławice

KLASYFIKACJA MEDALOWA
1. Laryszów
KOMPLET WYSTĘPÓW
Wieszowa, Laryszów, Zbrosławice, Miedary, 
Czekanów, Ziemięcice, Przezchlebie
Indywidualnie:
NAJWIĘKSZA ILOŚĆ WYSTĘPÓW–MĘŻCZYŹNI
5–Łukasz Prokop i Robert Prokop (obaj Czeka-
nów), Mateusz Strzodka (Miedary), Kamil Kału-
ża (Przezchlebie), Tomasz Boczar (Ziemięcice)
NAJWIĘKSZA ILOŚĆ WYSTĘPÓW–KOBIETY
4–Angelika Czmok (Czekanów) 3–Paulina Pope-
la i Iwona Kałuża (obie Przezchlebie)
KLASYFIKACJA MEDALOWA
2-0-0 Mirosław Mikulski (Szałsza) 
1-1-1 Leszek Gulik (Laryszów) 
1-1-0 Angelika Czmok (Czekanów), Arkadiusz 
Respondek (Zbrosławice)
NAJWIĘCEJ RAZY NA PODIUM
3–Leszek Gulik (Laryszów) 
2–Angelika Czmok (Czekanów), Marcin Kostka, 
Krzysztof Kostka, Marcin Ptasznik (wszyscy La-
ryszów), Marcin Banysz, Mateusz Strzodka, Ka-
rol Güncel (wszyscy Miedary), Mirosław Mikul-
ski, Artur Celeban (obaj Szałsza), Szymon Kępka, 
Arkadiusz Respondek (obaj Zbrosławice)
MVP MĘŻCZYZN
(NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWY ZAWODNIK)
Leszek Gulik (Laryszów)
MVP KOBIET 
(NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWA ZAWODNICZKA)
Angelika Czmok (Czekanów)
NAGRODA SPECJALNA ZA WIELOLETNI 
WKŁAD W ROZWÓJ WIELOBOJU SOŁECTW
Piotr Szołtysik (Laryszów)

red.
galeria zdjęć str. 5

   Bal Sportowca
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INFORMACJE URZĘDOWE

XXV Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2016 r.

Z prac Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXV/280/2016 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027
UCHWAŁA NR XXV/281/2016 
w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017
UCHWAŁA NR XXV/282/2016 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027
UCHWAŁA NR XXV/283/2016 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice 
na rok 2016
UCHWAŁA NR XXV/284/2016 
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta Gminy Zbrosławice
UCHWAŁA NR XXV/285/2016 
w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, zatwierdzonych dla Gminnego Zakładu 
Komunalnego Sp. z o.o.
UCHWAŁA NR XXV/286/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie poro-
zumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad 
prowadzenia punktu katechetycznego Parafii 

Ewangelicko – Augsburskiej w Zabrzu
UCHWAŁA NR XXV/287/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia z Miastem Tarnowskie Góry w sprawie 
zasad  prowadzenia pozaszkolnego punktu kate-
chetycznego Zboru Kościoła Zielonoświątkowego
UCHWAŁA NR XXV/288/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po-
rozumienia z Miastem Zabrze w sprawie za-
sad prowadzenia pozaszkolnego punktu ka-
techetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty 
Zielonoświątkowej
UCHWAŁA NR XXV/289/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia z Miastem Bytom w sprawie zasad pro-
wadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycz-
nego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 
w Rzeczpospolitej Polskiej
UCHWAŁA NR XXV/290/2016 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozli-
czania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich po-

brania i wykorzystania
UCHWAŁA NR XXV/291/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości zabudowanej położonej w Księżym Lesie 
przy ul. Wiejskiej  będącej własnością Gminy 
Zbrosławice
UCHWAŁA NR XXV/292/2016 
w sprawie zmiany uchwały nr XI/127/2015 Rady 
Gminy Zbrosławice z dnia 16 września 2015 r. 
w sprawie określenia warunków i trybu składa-
nia informacji i deklaracji podatkowych za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej
UCHWAŁA NR XXV/293/2016 
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzy-
stanie z wychowania przedszkolnego w przed-
szkolach publicznych prowadzonych przez Gmi-
nę Zbrosławice
UCHWAŁA NR XXV/294/2016 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbro-
sławice na rok 2017

   Schronisko 
w Miedarach
Wszystkie bezpańskie zwierzęta wyłapane na 
terenie naszej gminy trafiają do schroniska 
w Miedarach przy ul. 1 Maja 76.
Wszelkie informacje dotyczące bezpańskich 
psów prosimy kierować do pracownika Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy–Kata-
rzyny Szołtysek pod nr telefonu 32 666 44 00, 
734 167 092.

WGK

XXVI Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/295/2017   
w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Kamieńcu przy ul. Gliwickiej 6 
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Kamieńcu przy ul. Gliwickiej 6
UCHWAŁA NR XXVI/296/2017   
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego w Gminie Zbrosławice
UCHWAŁA NR XXVI/297/2017   
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu 
użytkowego położonego w budynku gospodar-
czo– garażowym w Karchowicach przy ul. By-
tomskiej 47, będącego własnością Gminy Zbro-
sławice
UCHWAŁA NR XXVI/298/2017   
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości zabudowanej położonej w Czekanowie 

przy ul. Szkolnej  będącej własnością Gminy 
Zbrosławice
UCHWAŁA NR XXVI/299/2017   
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzo-
ru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości
UCHWAŁA NR XXVI/300/2017   
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określe-
nia wynagrodzenia za inkaso w roku 2017
UCHWAŁA NR XXVI/301/2017   
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027
UCHWAŁA NR XXVI/302/2017   
w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu 
Gminy Zbrosławice na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVI/303/2017  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice 
na rok 2017
UCHWAŁA NR XXVI/304/2017   
w sprawie przekazania środków finansowych dla 
Policji
UCHWAŁA NR XXVI/305/2017   
zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podat-
ku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty 
targowej oraz określenia inkasentów i wynagra-
dzania za inkaso w 2017 roku
UCHWAŁA NR XXVI/306/2017
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy 
Zbrosławice - skargę uznano za bezzasadną

…
Protokoły z sesji Rady Gminy, poszczególnych Ko-
misji oraz treść uchwał można znaleźć na stronie 
www.bip.zbroslawice.pl
 red.

  Wycinka drzew lub krzewów
1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmia-
nie ustawy o ochronie przyrody. Najważniejsze 
zmiany dotyczą zezwoleń na usunięcie drzew oraz 
sposobu i wysokości naliczanych za to opłat.
Zgodnie z nowymi przepisami nie ma już obo-
wiązku posiadania zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów rosnących na nieruchomo-
ściach należących do osób fizycznych, usuwa-
nych na cele niezwiązane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej.
Ustawa wprowadza również wyłączenie uzyska-
nia zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów 
usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużyt-
kowanych do użytkowania rolniczego.
Zatem według nowych zapisów ustawy, jeśli nie 
prowadzimy działalności gospodarczej, możemy 
bez żadnych obaw usuwać drzewa lub krzewy, 
które znajdują się na naszej działce – prywatnej 
posesji.
Inaczej, gdy zdecydujemy się na usunięcie drzew 
ze swojej działki, a w miejscu tym planujemy 

budowę warsztatu, budynku usługowego, in-
wentarskiego, itp.  W takiej sytuacji nadal ko-
nieczne jest uzyskanie zezwolenia.
Zgodnie z nowymi  przepisami, nie jest wymaga-
ne zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód 
pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: 
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kaszta-
nowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klo-
nu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego, 
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Rada Gminy Zbrosławice może w formie aktu 
prawa miejscowego zmienić stawki opłaty oraz 
zwiększyć katalog przypadków zwolnionych 
z konieczności posiadania zezwolenia na usu-
nięcie drzew.
Przepisy nowej ustawy będą stosowane również 
dla wszystkich spraw rozpoczętych w 2016 roku 
i niezakończonych ostateczną decyzją przed 31 
grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem, że kwota opła-
ty nie może być wyższa niż naliczona według 
poprzednich stawek.

Wydział WGNiOŚ
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Z prac Rady Gminy
 Otwarty konkurs ofert–kultura fizyczna

Komisja konkursowa rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Zbro-
sławice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. Zgodnie z Zarządze-
niem Nr OR.0050.48.2017 Wójta  Gminy  Zbrosławice z dnia 13 lutego 2017 r., przyznano następujące 
dotacje (nie odrzucono żadnej oferty):

 Bezpłatne porady 
prawne
Od pierwszego stycznia działa punkt nieodpłat-
nej pomocy prawnej. Mieści się w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Tarnogórska 4a 
w Kamieńcu. Z porad będzie można skorzystać  
od poniedziałku do czwartku w godzinach:

poniedziałek i wtorek: 11:00-15:00
środa: 13:00-17:00
czwartek: 11:00-15:00
piątek: 9:00-13:00

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomo-
cy prawnej są osoby:
• korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej,
• posiadające Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci i weterani,
• poniżej 26 roku życia,
• powyżej 65 roku życia,
• kobiety w ciąży. GOPS

  Apel do hodowców drobiu
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii informują, że wirus wysoce zjadliwej 
grypy ptaków (HPA1), podtypu H5N8 nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki 
i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 
są zarażone dzikie ptaki. Niestety, przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawo-
wych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
• zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
• nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
• nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp 

mają dzikie ptaki;
• stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi 

ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
• stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
• przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego 

poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

WGNiOŚ

 Czynsz dzierżawny 
Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że wyso-
kość czynszu dzierżawnego za nieruchomości 
będące własnością gminy Zbrosławice dzier-
żawione w ramach zawartych umów dzier-
żawy będzie corocznie podawana w wykazie 
dzierżawców i czynszów dzierżawnych na 2017 
rok zamieszczonym na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej w menu przedmiotowym 
w zakładce sprzedaż, dzierżawa nieruchomości  
(bip.zbroslawice.pl).
Numer liczby porządkowej w wykazie jest przy-
porządkowany do danego dzierżawcy (imię 
i nazwisko). Informację na temat numeru przy-
porządkowanego danemu dzierżawcy można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Zbrosławice w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 
34, tel. 032/233-71-02.
Należny czynsz można wpłacać przelewem na 
konto Urzędu Gminy Zbrosławice nr 07 8463 
0005 2011 0020 1276 0048
Od niewpłaconego w terminie czynszu pobiera 
się odsetki ustawowe za zwłokę.

WGNiOŚ

 Nowy Sołtys 
Podczas lutowego Zebrania Wiejskiego w Cze-
kanowie 53 mieszkańców dokonało wyboru no-
wego sołtysa miejscowości. Został nim Damian 
Kociuba, który uzyskał 42 głosy i tym samym 
zdystansował drugiego kandydata Joachima 
Pieczkę (11 głosów).
Damian Kociuba zastąpił na stanowisku sołtysa 
Wiesława Morawskiego.

red.

Lp. Nazwa podmiotu/ów dotowanego/ych  Kwota 

1. LZJ DRAMA Zbrosławice 16 000

2. ULKS FLORIAN  Czekanów 12 000

3. FOOTBALL CLUB SPARTA Sp. z o.o. (podmiot zrezygnował z dotacji) 7 000

4. LKS NAPRZÓD Łubie 17 000

5. LKS NAPRZÓD Wieszowa 17 000

6. ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY POLSKA-ŚLĄSKIE 23 000

7. LKS ORZEŁ Miedary 32 000

8. UKS ORZEŁ Miedary 17 000

9. KJ Zbrosławice 15 000

10. UKS Victoria Ziemięcice 7 000

11. LKS POGOŃ Ziemięcice 19 000

12. LKS DRAMA Zbrosławice 20 000

13. TKS KARATE w Tarnowskich Górach 8 000

14. UKS SOKÓŁ Zbrosławice 34 000

15. Klub Jeździecki GLOBAL 6 000

16. KS SALVEO DRAMA Kamieniec;  UKS SOKÓŁ Zbrosławice; 
UKS ORZEŁ Miedary, UKS Victoria Ziemięcice

10 000

17. KS SALVEO DRAMA Kamieniec 40 000
red.

W ostatnią sobotę karnawału w trzech sołec-
twach naszej gminy: Kopienicy, Łubiu i Mieda-
rach grupy mieszkańców wodzili niedźwiedzie. 
Obowiązkowo w Ekipie Misia musieli znaleźć się 
księża, myśliwi, cyganki, młode panie, policjanci 
- którzy ochoczo obdarzali mieszkańców manda-
tami - kominiarze i muzycy. Chodzenie od domu 
do domu, muzykowanie, tańce i obdarowywanie 
Misia upominkami to wspaniała tradycja, której 
tegoroczne zakończenie dla Kopienicy i Łubia 
miało miejsce w Domu Parafialnym w Łubiu, 
gdzie misie dokonały swego żywota, natomiast 
w Miedarach nastąpiło w Barze Myśliwskim. 
Może i samo zakończenie nie jest optymistycz-
ne, ale cóż zrobić - to Miś odpowiada za całe zło! 
Dziękujemy wszystkim, którzy co roku organizują 
wodzenie! Oby nigdy nie przestało się Wam chcieć! 
Podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli 
się w jakikolwiek sposób w organizację wodze-
nia niedźwiedzia w Łubiu i Kopienicy składają 
organizatorzy.

KS

Wodzenie niedźwiedzia
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   Opłatek z GOPS-em

   Podziękowania
Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 1 w Zbrosła-
wicach składa serdeczne podziękowania radom 
sołectw Ptakowice i Zbrosławice za udzielenie 
pomocy finansowej w postaci dofinansowania 
zakupu i instalacji monitoringu w przedszkolu.

dyr. E. Bochoń

„To co robimy dla innych jest tym, co naprawdę 
warto robić” – Levis Carrol 
15 grudnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Zbrosławicach, wraz ze Stacją 
Opieki „Caritas”, zorganizował po raz 22 spotka-
nie opłatkowe dla mieszkańców gminy w restau-
racji „Pod Złotym Prosiakiem” z udziałem władz 
gminy Zbrosławice, dyrektora Caritas Diecezji 
Gliwickiej ks. Rudolfa Badury i księdza probosz-
cza Romualda Kokoszki. Dla zaproszonych gości 
przygotowane były słodkie upominki oraz świą-
teczne stroiki wykonane przez koło plastyczne 
z Czekanowa i dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Ziemięcicach oraz Szkoły Podstawowej w Cze-
kanowie. 
W nawiązaniu do staropolskiej tradycji spotka-
nie rozpoczęło się od przełamania się opłatkiem 
– jednym z symboli tych pięknych świąt. Spę-
dzony mile czas przy stole wigilijnym uświet-
nił zespół muzyczny Kostar oraz Zespół Pieśni 
i Tańca Miedarzanie. 
W spotkaniu wzięło udział niemal 120 osób. 
Organizując spotkanie opłatkowe zawsze spo-
tykamy się ze zrozumieniem, dużą ofiarnością 
i zaangażowaniem, za co składamy serdeczne 
podziękowania: zespołowi muzycznemu Kostar, 
Zespołowi Pieśni i Tańca Miedarzanie, Szkole 
Podstawowej w Ziemięcicach, Szkole Podstawo-
wej w Czekanowie, kołu plastycznemu w Czeka-
nowie, Zakładowi Piekarniczo–Cukier niczemu 
w Ziemięcicach Jolanta i Marcin Milan, Zakła-
dowi Piekarniczo-Cukierniczemu w Świętoszo-
wicach Biskupek Walter, Zakładowi Piekarni-
czo–Cukierniczemu w Ziemięcicach Zbigniew 
Komornicki, panu Hubertowi Jeziorowskiemu 
za przewóz osób, o. Jerzemu Kukowi, panu 
Krzysztofowi Jędroszkowiakowi (Agro Centrum 
PPHU), ks. Józefowi Germanowi z parafii św. 
Jadwigi w Ziemięcicach, panu Zygfrydowi Ko-
stoniowi (Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Mon-
tażowe), pani Teresie Wieczorek (Restauracja 
Czarny Pstrąg), panu Zbigniewowi Maciejowi 
Szymikowi (Biuro Usług Rynkowych), pani Łu-
cji Janinie Krzykawskiej, pani Urszuli Labusek 
(Zakład Usługowo-Handlowy), pani Pelagii Gac-
kiej i pani Gizeli Gackiej (Zakład Produkcyjno-
-Usługowo-Handlowy Gacmet), panu Henry-
kowi Lalakowi (Zakład Stolarsko-Szklarski), ks. 
Romualdowi Kokoszce z parafii WNMP w Zbro-
sławicach, panu Henrykowi Lisowi (Trans-Lis), 
pani Weronice Wojtyczce, Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Zbrosławicach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zbrosławicach i Stacja Opieki „Caritas”

  Informacja 
mieszkaniowa 
Informujemy, że tymczasowo pracownicy refe-
ratu gospodarki zasobem lokalowym - Marlena 
Pietryga i Lucyna Straschek-Burzych - urzędują 
w głównym budynku Urzędu Gminy Zbrosławice 
w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2 (pokój 
nr 6, 1 piętro, tel. kontaktowy: 32 233 70 40).

WGNiOŚ

  Reforma oświaty na terenie Gminy Zbrosławice
Szanowni Państwo,
od 1 września 2017 r. sześcioletnie szkoły pod-
stawowe z mocy obowiązujących przepisów 
wprowadzających reformę oświaty stają się 
ośmioklasowymi szkołami podstawowymi. 
Uczniowie obecnych klas VI szkół podstawowych 
będą kontynuować naukę w swoich macierzy-
stych  szkołach podstawowych jako uczniowie 
klas VII (od 1.09.2017 r.) i klas VIII (od 1.09.2018 
r.) w Czekanowie, Kamieńcu, Kopienicy, Mieda-
rach, Przezchlebiu, Wieszowie, Zbrosławicach 
i Ziemięcicach - sieć szkół podstawowych i ich 
obwody przedstawiono w tabeli obok).
W okresie przejściowym, tj. od 01.09.2017 r. do 
31.08 2019 r.  uczniowie obecnych klas I i II gim-
nazjów będą kontynuować naukę jako uczniowie 
klas II i III  gimnazjów w swoich macierzystych 
szkołach: w Kamieńcu, Miedarach, Wieszowie 
i Zbrosławicach.
Gimnazja z mocy obowiązujących przepisów 
wprowadzających reformę oświaty zostaną włą-
czone do ośmioletnich szkół podstawowych 
– w Miedarach, Wieszowie i Zbrosławicach, 
a Gimnazjum   w Kamieńcu do tamtejszego Li-
ceum Ogólnokształcącego. 
Dnia 16 lutego 2017 r. Rada Gminy Zbrosławice 
podjęła stosowną Uchwałę Nr XXVI/296/2017                   
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego w gminie Zbrosławice. 

Obwód szkoły Sołectwa

SP w Czekanowie Czekanów i Szałsza

SP im. Jana Pawła II 
w ZSO im. Jana Pawła 
II w Kamieńcu

Boniowice, Kamie-
niec, Karchowice, 
Księży Las, Łubki 
i Zawada

SP w Kopienicy Kopienica, Jasiona, 
Jaśkowice  i Łubie

SP w ZSP  
w Miedarach

Miedary, Laryszów  
i  Wilkowice

SP w Przezchlebiu Przezchlebie

SP im. Jerzego Ziętka 
w Wieszowie 

Wieszowa

SP im. Tadeusza 
Kościuszki w Zbrosła-
wicach

Zbrosławice   
i Ptakowice

SP w Ziemięcicach Ziemięcice                                
i  Świętoszowice

   Aleksandra Hangiel  
Naczelnik Wydziału Społecznego

Drodzy uczniowie, Szanowni Rodzice!

Społeczność szkolna   
Liceum Ogólnokształcącego w ZSO  im. Jana Pawła II w Kamieńcu 

serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty,  który odbędzie się 

17 marca 2017 r. od godz. 1000

W programie m. in.: spotkanie z uczniami, nauczycielami, dyrekcją szkoły, przejazd „eLką” 
pod okiem instruktora, debata oksfordzka, studio karaoke, prezentacje doświadczeń, obser-

wowanie lekcji oraz normalnego dnia z życia szkoły, zwiedzanie szkoły, poczęstunek, prezen-
tacje multimedialne, punkty informacyjne, warsztaty plastyczne, wiele innych. 

ZSO Kamieniec
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   Bal Sportowca

 Koncert zimowy
W niedzielę 19 lutego w sali CUP odbył się ko-
lejny koncert Małej Akademii Muzyki Micha-
ła Malickiego. Młodzi artyści zaprezentowali 
autorskie interpretacje przebojów światowych 
i polskich, a także kompozycje własne, co stano-
wi nowość zimowych koncertów MAMMM.Wer-
sje wokalne i instrumentalne wykonane zostały 
z towarzyszeniem  młodych muzyków grających 
na gitarach (akustycznych, elektrycznych, baso-
wej), ukulele, a nawet fletni pana. Należy dodać, 
że wśród wykonawców pojawiły się również oso-
by dorosłe, co jest stałą formą działalności Ma-
łej Akademii.  Koncert odbył się przy komplecie 
publiczności i trwał pełne dwie godziny. Zakoń-
czył się ku radości małych artystów brawami na 
stojąco. Wystąpiło 20 wykonawców prezentując 
27 utworów. 
Mała Akademia Muzyki składa gorące podzięko-
wania władzom gminy, dyrekcji i pracownikom 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach 
za zorganizowanie koncertu. Impreza ta ma już 
swoją tradycję, zatem można spodziewać się jej 
kolejnej edycji za rok.

Michał Malicki - Mała  Akademia  Muzyki
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 Z kolędą do wszystkich serc

Okres świąteczny to czas, kiedy można zrobić 
coś wyjątkowego dla wszystkich, których ko-
chamy i szanujemy.  Dla dzieci i pracowników 
z Gminnego Przedszkola nr 1 w Zbrosławicach,  
jak co roku był to czas intensywnej pracy, czas 
przygotowań do występów bożonarodzenio-
wych i noworocznych. Przed świętami Bożego 
Narodzenia,  starsze grupy: „Wiewiórki” i „Li-
ski” wraz z wychowawczyniami oraz dyrektor 
GP udały się do pensjonatu seniora Pogodna 
Jesień w Tarnowskich Górach, aby złożyć świą-
teczne i noworoczne życzenia pensjonariuszom 
placówki oraz obdarować ich wykonanymi przez 
dzieci upominkami.  Przedszkolaki w roli anioł-
ków zaprezentowały  wzruszające wierszyki oraz 
najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, wy-
wołując uśmiech na twarzach pensjonariuszy. 

Podczas występu publiczność nie kryła wzru-
szenia oraz włączała się do wspólnego śpiewa-
nia kolęd. Bardzo cieszymy się z tego, że nasze 
przedszkolaki wniosły do tego domu chociaż 
trochę swojej dziecięcej radości, ciepła i miłości. 
Dzieci zostały nagrodzone ogromnymi brawa-
mi i otrzymały słodki poczęstunek.  Dzięki ta-
kim spotkaniom wszyscy uczymy się tolerancji 
i szacunku dla osób starszych i schorowanych. 
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zostaliśmy tak 
serdecznie przyjęci zarówno przez wszystkich 
pensjonariuszy, jak i pracowników Pensjonatu 
Seniora „Pogodna Jesień” i  wiemy już, że nie 
było to dla nas ostatnie spotkanie - życzymy 
wszystkim dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Kolejne wyzwanie czekało na naszych przed-
szkolaków już w nowym roku - 10 stycznia 
dzieci wystąpiły przed dużo większą publicz-
nością, tym razem w kościele Wniebowzięcia 
NMP w Zbrosławicach podczas wieczoru kolęd. 
Chór przedszkolaków, tych starszych i tych ma-
leńkich, przypomniał zgromadzonym wiernym 
piękne pastorałki i kolędy i przeniósł wszystkich 
raz jeszcze do tej niezwykłej chwili narodzenia 
Pana Jezusa. W świątecznym nastroju, przy 
dźwiękach muzyki i świetle dziecięcych lampio-
nów, mogliśmy przypomnieć  sobie, ile radości 
może sprawić wszystkim  wspólny śpiew i obec-
ność naszych najbliższych. Dziękujemy wszyst-
kim za liczne przybycie oraz pomoc w realizacji 
tego wyjątkowego wieczoru, a w szczególności 
panu Klaudiuszowi Sowie za pomoc w przygoto-
waniu pięknej oprawy muzycznej.

B. Kortyka

 Świąteczno-noworoczne sukcesy

Grudzień i styczeń to czas wielu sukcesów i wra-
żeń dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ziemię-
cicach. Zapoczątkowały je występy podczas XI 
Festiwalu Gwary Śląskiej w Wielowsi, które za-
owocowały I miejscem dla zespołu wokalnego 
Żuczki i II miejscem dla Natalii Oczko w katego-
rii solistów. 
III Międzyszkolny Konkurs Plastyczno–Języ-
kowy o św. Marcinie przyniósł nam I miejsce 
dla Pawła Golca, II miejsce dla Anny Wilczek 
w kategorii klas młodszych oraz II miejsce dla 
Martyny Golbik i III miejsce dla Pauliny Ogonek 
w kategorii klas starszych. 
W grudniu zespół wokalny Żuczki wziął udział 
w Konkursie Kolęd Niemieckich „Alle Jahre Wie-

 „Wylosuj Anioła”
Jak w tytule przewodniczący Samorządu 
Uczniowskiego w Liceum Ogólnokształcącym 
przy ZSO im. Jana Pawła II w Kamieńcu wraz ze 
współorganizatorką nazwał akcję, która miała 
na celu uszczęśliwić dzieci leczące się na od-
dziale onkologii w Lublinie. Zadaniem każdego 
ucznia uczęszczającego do tej szkoły było poda-
rowanie małego upominku dla jednej z pociech 
w formie kartki z motywującymi życzeniami, 
pluszaka do przytulania bądź zabawki, które 
z pewnością sprawiły dzieciom dużo radości. 
Akcja organizowana była w listopadzie, trwała 
dwa tygodnie, a do gimnazjalistów i licealistów 
przyłączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kamieńcu oraz nauczyciele, którzy pomogli 
uzbierać dużą ilość prezentów dla dzieciaków. 
Pierwsza klasa gimnazjum wpadła na oryginalny 
pomysł i - zamiast podarunku w postaci zabawki 
dla jednej osoby - okazała wsparcie, nagrywając 
filmik niosący słowa otuchy dla każdego malu-
cha. Kolejne wideo nagrane zostało przez szkol-
ny chór, dwie solistki, początkujący zespół oraz 
czworo uczniów liceum pod kierunkiem Rity Bu-
linskiej oraz Bożeny Gracy. Uczniowie przesłali 
swoje życzenia poprzez odśpiewanie „Wiary” 
zespołu Ira oraz piosenki „Miłość” tego same-
go bandu. Na końcu zaś licealiści skandowali 
hasła: „Walcz!”, „Trzymaj się!”, „Powodzenia!” 
i „Jesteśmy z Tobą”, które miały ukazać wia-
rę w każdego chorującego malucha. Filmik ten 
może obejrzeć każdy na stronie internetowej 
szkoły. Wszystkie prezenty zebrał i zapakował 
przewodniczący LO wraz ze współorganizator-
ką. Finalnie zebrano kilkadziesiąt kartek, zaba-
wek oraz pluszaków, które zostały wysłane po 
zakończeniu akcji do Lublina. Wszyscy jesteśmy 
zadowoleni z tego, że mieliśmy okazję sprawić, 
aby na twarzach dzieciaków mogły pojawić się 
uśmiechy chociaż na krótką chwilę. Mamy na-
dzieję, że nasz podarunek wzbudzi w maluchach 
wiele pozytywnej energii i radości, a zabawki 
będą im służyć przez kolejne lata życia. Wszyscy 
uczniowie i nauczyciele trzymają kciuki za dzie-
ciaki i życzą powodzenia!

Aleksandra Kowalska

 Rowerem przez 
świat
Gminne Przedszkole nr 8 w Przezchlebiu wzięło 
udział w Międzynarodowym Wielkim Konkur-
sie Ekologicznym zorganizowanym przez portal 
Buliba.pl.
Hasłem tegorocznej edycji było  „Baw się zdrowo 
!”. Nasza praca plastyczna pt. ”Rowerem przez  
świat” pokazywała, jak wygląda  zdrowy styl ży-
cia. Głównym celem  konkursu było zachęcenie 
dzieci do aktywnego spędzania czasu na świe-
żym powietrzu. Jury konkursu  przyznało naszej 
placówce nagrodę za wykonaną pracę. Nasze 
przedszkole otrzymało wielką pakę gier plan-
szowych. 

mgr Monika Wołoszyn 

der” w Brzezince, który organizowany był pod 
patronatem Prezydenta Miasta Gliwice oraz To-
warzystwa Społeczno–Kulturalnego Niemców 
Województwa Śląskiego. Żuczki  i Natalia Oczko 
wyśpiewały wyróżnienie, Julia Hoin i Aleksan-
dra Wilczek I miejsce.
W XVII Międzyszkolnym Przeglądzie Insceni-
zacji Bożonarodzeniowych w Gliwicach, które 
odbywają się pod patronatem biskupa Gerarda 
Kusza, Starosty Gliwickiego Waldemara Domb-
ka oraz Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta 
Frankiewicza, artyści nasi zaprezentowali się 
w barwnym przedstawieniu „Książę Pokoju”, 
w trakcie którego wykazali się wspaniałymi 
umiejętnościami aktorskimi i wokalnymi. Jedna 
z uczennic - Aleksandra Wilczek - otrzymała na-
grodę indywidualną za śpiew.
Gminny Konkurs na Najładniejszą Ozdobę Bo-
żonarodzeniową także przyniósł sukces naszym 
wychowankom: II miejsce przypadło Pawłowi 
Golcowi, a III Maksymilianowi Wolnemu.
Nasze dwie uczennice świetnie poradziły sobie  
II Regionalnym Konkursie Kolęd, który odbył 
się w Żernikach. 13 stycznia w centrum handlo-
wym FORUM, w czasie uroczystej gali wystąpi-
ły i odebrały nagrody: Natalia Oczko za zajęcie 
I miejsca oraz Aleksandra Wilczek za miejsce III.
Nasi uczniowie  wykazali się dużym talentem, 
pomysłowością i kreatywnością. Zarówno ich 
prace, występy zespołowe, jak i solowe były bar-
dzo pięknie i niezapomniane. Jesteśmy dumni 
z ich sukcesów, które są także sukcesami szko-
ły. Życzymy wszystkim naszym wychowankom 
wspaniałych wyników i dalszych osiągnięć.

SP Ziemięcice
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  Bal Przebierańców  Do boju… w trójboju!
Do tradycji w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II w Kamieńcu zaliczyć można  
Trójbój Świąteczny corocznie organizowany 
w czasie adwentu przez Samorząd Szkolny. Na-
sza szkolna społeczność – zarówno gimnazjali-
ści, jak i licealiści – bierze udział w konkurso-
wych zmaganiach, do których należą: konkurs 
na najładniejszy wystrój sali, najciekawszą 
budowlę z piernika oraz najpiękniej odśpiewa-
ną piosenkę świąteczną. Cały grudzień upływa 
w naszej szkole pod znakiem przygotowań do 
poszczególnych konkurencji (nie zapominamy 
oczywiście o nauce!), gdyż każda klasa chce się 
zaprezentować z jak najlepszej strony. Szkolne 
pracownie przedmiotowe zostają udekorowane 
pięknymi, ręcznie wykonanymi ozdobami , co 
sprawia, że milej uczestniczy się  w zajęciach 
lekcyjnych. Blask lampek choinkowych zdo-
biących szkolny hol wprowadza w świąteczny 
nastrój każdego odwiedzającego naszą szkołę. 
A dźwięki kolęd i pastorałek dochodzące nie tyl-
ko  z pracowni muzycznej sprawiają, że można 
się tu poczuć swojsko, po domowemu. W tym 
roku szkolnym konkurencje trójboju stały na 
naprawdę wysokim poziomie.  W kategorii „Naj-
piękniejszy wystrój sali” pierwsze miejsce przy-
padło klasie III „a” (wych. mgr Katarzyna Szołty-
sik), która cudnie udekorowała pracownię języka 
niemieckiego. Za najciekawszą  i najbardziej 

oryginalną budowlę z piernika uznano pracę 
wykonaną również przez uczniów klasy  III „a” 
gimnazjum. W koncercie kolęd i pastorałek, 
który odbył się 22 grudnia, triumfowała klasa  III 
„b” (wych. mgr Ewa Nawrocka). Po ogłoszeniu 
wyników trójboju w poszczególnych konkuren-
cjach uczniowie rozeszli się do klas, gdzie wraz 
z wychowawcami brali udział w wigilijkach klaso-
wych. Wszystkim uczniom gratuluję pomysłowo-
ści, pracowitości i zaangażowania oraz życzę suk-
cesów  w kolejnych szkolnych przedsięwzięciach.

Barbara Dusińska–Rubin

 Jasełka i jarmark świąteczny w ZSP w Miedarach

Jak co roku mieszkańcy Miedar i okolic mo-
gli poczuć atmosferę bożonarodzeniową dzię-
ki wspaniałym jasełkom i towarzyszącemu im 
jarmarkowi świątecznemu, które miały miejsce 
na placu szkolnym.  Tegoroczne przedstawie-
nie nosiło tytuł: „Anioły są wśród nas”. Wy-
chodząc ze spektaklu widzowie zabrali ze sobą 
przesłanie, iż dobra jest jednak więcej niż zła, 
zarówno na świecie, jak i w każdym z nas. Tak 
podbudowani mogliśmy skosztować smacznych 
rozmaitości już na samym jarmarku oraz kupić 
ozdoby świąteczne, pierniki, itd. Nie byłoby tego 
wszystkiego, gdyby nie Joanna Sleziak – reżyser 
i główny pomysłodawca jasełek, Katarzyna Rode 
- wsparcie merytoryczne oraz Rada Rodziców ze 

Szkoły w Miedarach, która zajęła się organiza-
cją jarmarku świątecznego. Warto wspomnieć, 
iż szkolne jasełka wzbogacił występ Zespołu 
„Przebudzenie” z Pyskowic, który podczas ca-
łego spektaklu pięknie kolędował. Wśród ak-
torów, oprócz oczywiście uczniów, można było 
dopatrzeć się również nauczycieli, rodziców 
oraz przedstawicieli władz gminy. Nad stroną 
techniczną, tj. oświetleniem i nagłośnieniem, 
czuwał  Adam Pyrek, natomiast Klaudia Gru-
dzińska była autorką scenografii i wielu kostiu-
mów. Dyrektor ZSP w Miedarach Irena Wierszeń 
dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się 
w tegoroczną imprezę.

Sylwia Zweiffel

  Szachowe sukcesy
W grudniu 2016 r. w Gliwicach rozegrano XV 
Mikołajkowy turniej szachowy na dystansie 9 
rund z tempem 10min +5sek/zawodnika. Zawo-
dy te rozegrano  w kategoriach juniorów i junio-
rek do lat 8, 10 ,13 i 16.  W sumie we wszystkich 
grupach grało 258 juniorek i juniorów. Ze strony 
„Strzybniczanki” Tarnowskie Góry w tych pre-
stiżowych zawodach brał udział Bartek Niedba-
ła, który zwyciężył w kategorii do lat 13 zdoby-
wając 8 pkt. z 9 partii (7 zwycięstw i 2 remisy), a  
startowało 58 zawodników (wśród nich z nume-
rem pierwszym rozstawiony Krzysztof Szczurek 
z Wisły Kraków, którego Bartek pokonał). 
Bartek uczestniczył w 90 finałowym turnieju, 
z okazji 90–lecia Polskiego Związku Szachowe-
go. W całym roku 2016 w Polsce rozegrano 89 
turniejów z tego cyklu, zaś zwycięzcy poszcze-
gólnych turniejów zostali zaproszeni do War-
szawy na turniej finałowy, który rozegrano na 
dystansie 7 rund z tempem 12 min + 3 sek. za 
posunięcie na zawodnika. Bartek zajął cenne 4 
miejsce i został najlepszym juniorem do lat 12. 

RN

Z okazji 101 rocznicy urodzin 
Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy 
Świętoszowic życzą Pani Gertrud 
Annie Frontzek  zdrowia, szczę-

ścia, wielu radości i błogosławień-
stwa Bożego.  

Z okazji urodzin życzenia wielu lat 
w zdrowiu i spokoju ducha: Marcie Gan-
szczyk (90 rocznica urodzin), Marianowi 
Wiśniowieckiemu (85),  Marii Grochut 
(80), Bertoldowi Heliszowi (80), Eulalii 

Słodczyk (80), Gerdzie Heliosz (75) i Ur-
szulii Kowolik (75)  składają koleżanki 

i koledzy z Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów.

Już od kilkunastu lat Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Zbrosławicach organizuje bal prze-
bierańców dla dzieci. Z roku na rok impreza ta 
cieszy się coraz większą popularnością wśród 
mieszkańców naszej gminy, a w tegorocznym 
balu, który odbył się 10 lutego wzięło udział ok. 
100 dzieci. Podczas pląsów było wesoło i kolo-
rowo, a na parkiecie królowały postacie z bajek, 
wróżki, pajacyki, pielęgniarki, strażacy, kowboje, 
rycerze itp.
Mamy nadzieję, że gry i zabawy prowadzone 
przez zaproszonych animatorów, tak się podo-
bały, że wszyscy wrócą do nas za rok, a uczest-
nikom tegorocznej zabawy, serdecznie dziękuje-
my za udział w balu!

GBP
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SPORT

  Wielobój Sołectw
w tegorocznym Wieloboju Sołectw Gminy 
Zbrosławice. Po wymagającej rywalizacji ty-
tuł piłkarskiego mistrza obronili zawodnicy 
z Wieszowy. Na podium znalazło się również 
miejsce dla „czarnego konia” turnieju, czy-
li sołectwa Ziemięcice oraz dla należących 
rokrocznie do grona faworytów zespołu ze 
Zbrosławic. 
Turniej rozpoczął się od rywalizacji grupowej 
na dwóch salach: w Kopienicy i w Miedarach. 
Swoje grupy zdecydowanie wygrały zespoły 
Wieszowy, Księżego Lasu wespół z Jasioną oraz 
Zbrosławic. Najwięcej emocji było w grupie C, 
gdzie pod nieobecność Ptakowic rywalizowały 
tylko trzy drużyny: Szałsza, Przezchlebie i Łu-
bie, ale każda z nich zgromadziła po 6 punktów 
i dopiero bilans bramkowy zdecydował o po-
żegnaniu się z turniejem tej ostatniej. W fazie 
ćwierćfinałowej przekonujące zwycięstwa od-
niosły Ziemięcice (nad Szałszą) oraz Wieszowa 
(z Laryszowem). Bardziej zacięte było spotkanie 
Przezchlebia ze Zbrosławicami, gdzie późniejsi 
medaliści cały czas musieli gonić wynik i dopie-
ro w ostatnich minutach zapewnili sobie awans 
do półfinału. Jeszcze więcej zaciętości było z ko-
lei w ćwierćfinale pomiędzy Wilkowicami a po-
łączonymi siłami Księżego Lasu i Jasiony - do 

wyłonienia zwycięzcy tej pary potrzebne były 
rzuty karne, w których minimalnie lepsi oka-
zali się wilkowiczanie. W pierwszym półfinale 
Wieszowa rozprawiła się ze Zbrosławicami 3:1, 
natomiast w drugim o awansie do finału ponow-
nie rozstrzygały rzuty karne. Tym razem repre-
zentanci Wilkowic strzelali trochę gorzej i to 
zawodnicy z Ziemięcic świętowali triumf. A że 
młodzi chłopcy z Wilkowic polubili podnoszenie 
adrenaliny swoim kibicom do maksimum, to i w 
meczu o trzecie miejsce w regulaminowym cza-
sie gry osiągnęli remis (3:3) - ponownie jednak 
zawiodła skuteczność i to zbrosławiccy piłkarze 
świętowali miejsce na „pudle”. Finał z kolei to 
już zdecydowana dominacja Wieszowy - wynik 
7:0 nie pozostawił wątpliwości, kto w tym roku 
zasłużył na końcowe zwycięstwo w najpopular-
niejszej dyscyplinie Wieloboju Sołectw.
W klasyfikacji generalnej Wieloboju Sołectw po 
dwóch dyscyplinach na czele znajduje się Księ-
ży Las z Jasioną, a dwa pozostałe miejsca na 
podium zajmują Wieszowa i Wilkowice. Na tę 
chwilę odrobinę niżej stoją akcje ubiegłorocz-
nych medalistów, tj. Zbrosławic (6 miejsce) i La-
ryszowa (7). Następna dyscyplina - koszykówka 
- odbędzie się 18 marca.
 red.

Skat
Jedni nie zajęli miejsca na podium od mo-
mentu wprowadzenia nowych zasad punk-
tacji Wieloboju Sołectw, tj. od trzech lat, 
a drudzy nie wzięli udziału w żadnej konku-
rencji od dwudziestu miesięcy. Teraz zwar-
li szeregi i od razu wskoczyli na najwyższy 
poziom zwyciężając w skacie. Tak rozpoczęli 
tegoroczne zmagania wielobojowe zawodni-
cy z Księżego Lasu i Jasiony. 
Do karcianej rywalizacji przystąpiło 48 zawod-
ników z 14 sołectw (13 drużyn). Zawody po-
dzielono na dwie rundy i w obu najlepsi okazali 
się późniejsi triumfatorzy. Na drugim miejscy 
uplasowali się reprezentanci Wilkowic, którzy–
podobnie jak zwycięzcy turnieju–również od 
trzech lat nie stawali na podium żadnej z kon-
kurencji, z kolei trzecie miejsce przypadło kar-
ciarzom z Szałszy.  W klasyfikacji indywidualnej 
najlepszy okazał się Jerzy Kula ze zwycięskiej 
ekipy, wyprzedzając Manfreda Kaminiorza z Ko-
pienicy i Adama Polka z Wilkowic.

Piłka nożna
16 sołectw, w tym dwa połączone w jeden 
zespół, przystąpiło do rywalizacji w tur-
nieju piłki nożnej - drugim etapie zmagań 

Księży Las + Jasiona - zwycięzcy turnieju skata Wieszowa - zwycięzcy turnieju piłki nożnej


