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K o ń c z y c e

Bezpiecznych, 
udanych
pełnych słońca wakacji 
życzy redakcja Czarnawki

10 lat w Unii...
W tym roku obchodzimy 10-lecie wejścia naszego 
kraju do Unii Europejskiej. Na przykładzie Zabrza 
wyraźnie widać, że dobrze wykorzystaliśmy moż-
liwości, jakie dają fundusze unijne. Nauczyliśmy 
się skutecznie je pozyskiwać, rozsądnie nimi go-
spodarować i  właściwie rozliczać. Zrozumieliśmy, 
że warto wyznaczać sobie ambitne cele. Pamiętam, 
że rozpoczynając pierwszą kadencję od razu pod-
jęliśmy się w  największej w  historii modernizacji 
wodociągów i  kanalizacji. Dzięki zaangażowaniu 
funduszy z budżetu miasta udało się przyspieszyć 
rozpoczęcie budowy zabrzańskiego fragmentu 
Drogowej Trasy Średnicowej, czyli ważnej arterii 
komunikacyjnej dla mieszkańców. Zainicjowali-
śmy program rewitalizacji terenów ekologicznie 
zdegradowanych. Przejęliśmy dworzec kolejowy 
i  wyremontowaliśmy go. Rozbudowujemy szpital 
miejski, prowadzimy projekt termomodernizacji 
kilkudziesięciu obiektów użyteczności publicznej, 

w tym szkół, przedszkoli i  instytucji kultury. Roz-
wijamy sieć dróg miejskich. Staliśmy się centrum 
turystyki dziedzictwa przemysłowego. Kopalnia 
„Guido” gościła niedawno półmilionowego turystę. 
Odwiedzający przyjeżdżają nie tylko z całej Polski, 
lecz także m.in. z Kanady, Chin, Japonii, Izraela, Sta-
nów Zjednoczonych. Pracujemy teraz nad udroż-
nieniem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicz-
nej, która umożliwi turystom wycieczki łodziami 
w  podziemnych kanałach. Dla miłośników spor-
tu przebudowujemy stadion miejski, gdzie mecze 
rozgrywać będą piłkarze „Górnika Zabrze”. Aby to 
wszystko zrealizować z  determinacją poszukiwa-
liśmy środków zewnętrznych: od funduszy prze-
znaczonych na ochronę środowiska, po programy 
współfi nansowane przez Unię Europejską. Zabrze 
jest stawiane jako wzór miasta, które dobrze wyko-
rzystało obecność w Unii Europejskiej.

Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze

Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna



Ale to już było…
Pierwsze półrocze 2014 roku obfitowało w imprezy kulturalne  
współorganizowane przez DOK w Kończycach:
– 10 stycznia 2014 r. odbyła się aukcja prac na rzecz chorej Nicoli  
 w Zespole Szkół nr 18
– 17 stycznia 2014 r. w klubie WIATRAK odbyły się koncerty  
 pod hasłem Gramy dla Nicole!

– 9 kwietnia 2014 r. z okazji kanonizacji  
Jana Pawła II w DOK-u odbyło się spotkanie 
słowno – muzyczne poświęcone życiu  
i twórczości papieża Polaka,  
przy wadowickiej kremówce.

– 23 kwietnia 2014r. odbyło się  
spotkanie świąteczne  

Koła Emerytów

– 21 maja 2014 r. majówka  
 w Kole Emerytów i Rencistów

– 8 marca 2014 r. z okazji Dnia Kobiet 
panie bawiły się podczas imprezy  

Babski comber i

18 maja 2014r. był bardzo ważnym dniem dla drugo-
klasistów Szkoły Podstawowej nr 35 – po długich 
przygotowaniach przyjęli Pierwszą Komunię Świę-
tą. Od tego dnia mogą w pełni uczestniczyć we mszy 
świętej. Do Pierwszej Komunii przystąpili: Bajkie-
wicz Wiktoria, Błażusiak Mateusz, Caliński Igor, 
Caliński Wiktor, Cebula Elżbieta, Gutowski Bartło-
miej, Haberecht Nicola, Kacprzak Karolina,Kacz-
marczyk  Dominika, Knebel Kinga, Kowalik Julia, 
Krasnowska Anna, Krzystański Bartosz, Kupka 

Witold, Łukasik Witold, Orzoł Julia, Osipiak Angeli-
ka, Owczarek Kajetan, Owczarek Maksymilian,Pie-
la Paulina, Rygiel Nicola, Raksimowicz Bartosz, 
Szarek Wojciech, Szamański Michał, Wierzbowska 
Karolina, Wilk Agnieszka, Wiśniowicz Adam, Woź-
niczko Rafał, Woźny Szymon, Wróbel Julia, Zanjoc 
Szymon, Złotkowska Alicja, Złotkowski Kamil.
Życzę tym osobom wszystkiego dobrego  
na drodze z Panem Jezusem w sercu.
Julia Musioł

W dniach 2-3 czerwca 2014r. odbyły się warsztaty 
ekologiczne dla klasy IV i VI Szkoły Podstawowej 
nr 35 w Zabrzu. Opiekunem grupy i organizatorem 
wyprawy była Pani Czesława Kowalczyk. O godzi-
nie 7:40 zebraliśmy się pod szkołą. Następni około 
godz.8:00 wyjechaliśmy do Podlesic, które znajdują 
się na terenie Jury Krakowsko- Częstochowskiej. 
Po zakwaterowaniu udaliśmy się na górę Bibliote-
ka by zobaczyć jaskinię. W poszukiwaniu kalcytu 
weszliśmy na górę Apteka. Wieczorem odbyła się 
dyskoteka. Następnego dnia uczyliśmy się robić 
kulki z filcu, a nie było to takie łatwe. Gdy skończy-
liśmy, zaczęliśmy się pakować. W drodze powrotnej 
badaliśmy wodę i rozpoznawaliśmy zwierzęta w 
niej żyjące. Zobaczyliśmy zamek w Mirowie, który 
znajduje się na Szlaku Orlich Gniazd. Po smacznym 
obiedzie w restauracji wracaliśmy do Kończyc. Oko-
ło godziny 17:00 cali i zdrowi dotarliśmy do domu. 
Wszystkim bardzo się podobało. Julia Musioł

Pierwsza Komunia Święta

Warsztaty ekologiczne



Dnia 14 czerwca 2014 roku odbył się piknik rodzinny  z 
okazji Dnia Matki oraz Dnia Ojca, którego organizatora-
mi byli: Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu, Rada Rodziców tej 
szkoły oraz Rada Dzielnicy Kończyce. Festyn rozpoczął 
się występem artystycznym uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 35 i  dzieci z  Przedszkola nr 29 o  godzinie 10:00. 
O 11:00 miał miejsce pokaz laijutsu Komei Juku z Gliwic, 
o godzinie 11:30 pokaz pierwszej pomocy , w którym bra-
ła udział Grupa Ratownicza PCK Zabrze, a także pokaz 
szkolenia psów Zakładu Szkolenia Psów ,,Progresja” 
o  12:00 godzinie, nastepnie o  13:30 pokaz tańca Klubu 
Tanecznego FORUM. Podczas zabawy od 10:00 do 14:00 
trwał Turniej Siatkówki o  Puchar Dyrektora ZS nr18, 
którego zwycięzcą okazała się drużyna przed-
stawicieli szkoły, można było także skorzy-
stać z, darmowego badania poziomu cukru 
we krwi, ciśnienia oraz spirometrii. Dla dzie-
ci Rada Dzielnicy zasponsorowała zabawy na 
dmuchanej zjeżdżalni, zamku i  trampolinie, 
jazdę na kucykach i słodki poczęstunek. Była 
również możliwość pomalowania twarzy, 
zagrania w  gry planszowe, wzięcia udziału 
w  zajęciach plastyczno- technicznych,  kara-
oke, loterii fantowej oraz w konkursach spor-
towych t.j.odbicia sposobem górnym, ska-
kanie przez skakanki, kręcenie hula-hopem 
- zwycięzcom były wręczane, przez dyrekto-
ra ZS nr 18, medale i nagrody. Zainteresowa-
niem cieszyły się też prezentacje samochodu 
do wykrywania wycieków ZPWiK i  wozu 

stażackiego OSP Kończyce, a  także stanowisko górni-
cze zabytkowej Kopalni Guido. Nie zabrakło stoisk ze 
smakołykami (przygotowanymi przez rodziców), była 
mała kawiarenka oraz grill. Na festynie byli obecni: Pre-
zydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, radni 
dzielnicy dyrektor, nauczyciele i uczniowie ZS nr 18, ro-
dzice oraz mieszkańcy Kończyc.Tegoroczny piknik ro-
dzinny był ważnym momentem w życiu szkoly i dzielni-
cy. To wydarzenie z pewnością zapadnie w pamięć wielu 
uczestnikom. Pomimo deszczowej pogody wszyscy byli 
zadowoleni, atrakcje szczególnie podobały się dzieciom, 
które wolną sobotę mogły spędzić w  aktywny sposób.  
Paulina Macalik

Relaks, odpoczynek, moment wytchnienia to niezbędny 
element naszego życia. Każdy z  nas potrzebuje chwili, 
w której może oderwać się od rzeczywistości oraz pro-
blemów, które nas nękają. Najpierw trzeba zadać sobie 
pytanie: czy umiem odpoczywać? Czy odpoczywam 
efektywnie? Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ bę-
dąc na urlopie pozornie może nam wydawać się odpo-
czywamy, bo przecież nic nie robimy. Niekiedy nie jest 
to dobre podejście, ponieważ powoduje, że wcale nie 
zrelaksowaliśmy się, a  jedynie popadliśmy w  pewnego 
rodzaju frustrację i  irytację z  powodu bezczynności, 
czy też niemocy oddzielenia pracy zawodowej od pry-
watnego życia. Pamiętajmy jednak, że urlop to czas 
przeznaczony dla nas. Powinniśmy go jak najlepiej wy-
korzystać, ponieważ jest to podstawa naszego zdrowia 
psychicznego. Oto kilka wskazówek jak skutecznie wy-
poczywać:
 – pamiętajmy, że każdy z nas ma inne potrzeby oraz bę-
dzie mógł zrelaksować się w  zupełnie innym środowi-
sku. Jedni będą świetnie czuć się w górach, a inni będą 
woleli spędzić urlop na działce. Dlatego też bardzo waż-

ną rzeczą jest określenie swoich preferencji oraz niero-
bienie niczego na siłę. Szanuj siebie oraz swoich bliskich. 
Jeśli zdania odnośnie miejsca wypoczynku są podzielo-
ne, to spróbuj dojść do kompromisu, który będzie satys-
fakcjonujący dla obu stron.
 – żeby efektywnie odpocząć, należy zwrócić uwagę na 
rodzaj pracy, który wykonujemy. Jak sama nazwa wska-
zuje urlop służy temu, aby odpocząć od codziennie wy-
konywanej pracy. Jeśli pracujesz jako pracownik fizycz-
ny, dużo ruszasz się w  pracy, to najlepszy odpoczynek 
powinien głównie składać się ze zmniejszonej aktywno-
ści fizycznej. Tutaj poleca się czytanie książek, aktyw-
ności nie wymagające dużego zaangażowania fizyczne-
go. Oczywiście może się to różnić w zależności od osoby 
i  jej temperamentu. – osoby pracujące w roli pracowni-
ka umysłowego, to znaczy takie, których aktywność fi-
zyczna jest ograniczona, powinny wypoczywać w spo-
sób nieco bardziej aktywny. Warto rozważyć różnego 
rodzaju wycieczki piesze, czy też spływy kajakowe. Jest 
to dobra odskocznia od dotychczasowej pracy. Im wię-
cej ruchu, tym lepiej. Pamiętajmy, żeby nie ograniczać 
spędzanego czasu tylko do siedzenia w domu przed tele-
wizorem. – pamiętaj, że urlop to czas, w którym możesz 
pozwolić sobie na rzeczy, na które nie masz czasu pod-
czas pracy zawodowej. Możesz wtedy zrealizować jedno 
ze swoich marzeń, czy też poświęcić się pasji, którą na-
leży rozwijać. Warto to zrobić, żeby po urlopie nie mieć 
poczucia, że zmarnowało się go na mało kreatywne rze-
czy. – aby efektownie odpocząć, wcale nie potrzebujesz 
dużych nakładów finansowych. Nie musisz wcale wy-
jeżdżać za granicę. W Polsce mamy wiele przepięknych, 
dziewiczych miejsc, które naładują nasze akumulatory.
Redakcja Czarnawki życzy udanych wakacji!

Dnia 7 czerwca 2014 roku przy kościele p.w. Bożego Cia-
ła w Zabrzu odbył się ,,Dzień Dziecka z Jezusem”. Orga-
nizatorami tej imprezy byli ksiądz proboszcz Andrzej 
Żmuda oraz wspólnoty parafialne: Dzieci Maryi i Ruch 
Światło-Życie. 
W trakcie Dnia Dziecka odbyło sie wiele zabaw. Najważ-
niejszy jednak był bieg samarytański, na którym dzie-
ci mogły pokazać swoje umiejętności. Polegał na prze-
mieszczaniu się grup w różnym wieku na odpowiednie 

stanowiska gdzie dzieci mogły współpracować lub ze 
sobą rywalizować. Po wspólnej zabawie wszyscy zostali 
zaproszeni na mały poczęstunek - kiełbaski z grilla. Gdy 
wszystkie dzieci zjadły, to zostały zaproszone na krót-
kie przedstawienie gdzie magik Tadeusz Marek mógł 
popisać się swoimi umiejętnościami w dziedzinie iluzji. 
Na koniec każde z  dzieci otrzymało drobne upomin-
ki sponsorowane przez Radę Dzielnicy Kończyce oraz 
firmę Unical.  Piotr Białas

Dnia, 6 czerwca w Kończyckim Przedszkolu nr 29, odbyło się przestawienie z okazji dnia dziecka pt: „Witajcie w 
naszej bajce”. Aktorami byli rodzice i nauczyciele. Każdy z aktorów samodzielnie przygotował strój w tajemnicy 
przed dziećmi, aby sprawić im niespodziankę. Niezwykłymi postaciami „W naszej bajce” byli: lis, dzik, żubr, kaczki, 
leń, drzewa, małpy, kucharz. Dzieci mogły zobaczyć swoich rodziców oraz nauczycieli w niecodziennych rolach. Do 
samego końca nie wiedziały, kto jest kim. Reakcja małych widzów była wielkim zaskoczeniem, ponieważ to oni za-
wsze występowali przed bliskimi. Rodzice mieli okazję poczuć, jak trudno jest wcielić się w rolę i występować przed 
publicznością. Ten wyjątkowy dzień dziecka zapadnie wszystkim na długo w pamięci.   Daria Widera

„Dzień Dziecka z Jezusem” – 7 czerwca 2014 r.„Witajcie w naszej bajce” – 7 czerwca 2014 r.

„Na pikniku w Plastyku” 
– 14 czerwca 2014 r. Piknik Rodzinny w kończyckiej szkole

Witamy na świecie  
najmłodszych mieszkańców  

Kończyc, urodzonych  
w pierwszym półroczu  

2014 roku! 
Rośnijcie zdrowo ku radości i du-

mie Rodziców. Niech ten świat 
będzie dla Was zawsze przyjazny 

i życzliwy dając to, co najlepsze. 
Gratulujemy szczęśliwym Rodzi-
com. Czekamy na kolejne zdjęcia 

nowonarodzonych. 
Nasz adres: czarnawka@02.pl  Paweł GolińskiAnna Komosa Szymon Rduch

Nasza 
    Babcia  
        radzi
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kacik malucha
pokoloruj obrazek

Dwóch przedszkolaków, którzy przyniosą pokolorowany obrazek otrzymają nagrodę

Polecamy w lipcu zajęcia dla dzieci
30.07.2014 godz. 9.30 – 12.00
– tworzenie obrazów z kolorowych kuleczek
– tworzenie biżuterii (modelina – konkurs)
– gry i zabawy na świeżym powietrzu

1.07.2014 godz.9.30 – 13.30
– plener malarski w Ogrodzie Botanicznym

2.07.2014 godz.8.00 – 12.00
– warsztaty w Muzeum Górnictwa

3.07.2014
– malowanie kolorową kredą
– tworzenie dekoracji z kolorowego filcu i włóczki
– gry i zabawy na świeżym powietrzu
– rozstrzygnięcie konkursów
– zakończenie, rozdanie nagród
– słodki poczęstunek

4.07.2013 godz. 9.00 – 12.30
wyjazd do Kina Roma

W sierpniu zapraszamy – 15.07.2014 Obchody Rocznic Powstań Śląskich
Program uroczystości  
upamiętniających  
Powstania śląskie 
15.08.2014
Organizatorzy:  
– „Pamięć i Tożsamość” – Komitet  
Obchodów Rocznicy Powstań Ślą-
skich przy parafii Bożego Ciała  
w Zabrzu Kończycach
– Urząd Miejski w Zabrzu

– Miejski Ośrodek Kultury  
– Filia Dzielnicowy Ośrodek  
Kultury w Kończycach
godz. 16.15  
– Zbiórka przed kościołem  
pod wezwaniem Bożego Ciała 
w Kończycach  
gra orkiestra H. Mandrysza

godz. 16.30 – Uroczysta Msza Św. 
za Ojczyznę w kościele

godz. 17.25 – 17.35 – przejście 
pod Pomnik Powstańców

godz. 17.35 – 17.50  
– część oficjalna pod pomnikiem:

godz. 17.50 – 18.00  
– przejście do Dzielnicowego 
Ośrodka Kultury w Kończycach, 
utwór na wejściu w wykonaniu 
orkiestry H. Mandrysza

godz. 18.15 – część nieoficjalna 
koncert Orkiestry Górniczej  
pod dyrekcją Henryka Mandrysza 
Biesiada śląska

Zakończenie około 22.00 


