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WIELOBÓJ SOŁECTW ROZPOCZĘT Y!
Mamy już zwycięzców pierwszej konkurencji. 28 stycznia w siedzibie OSP
Księży Las zawodnicy spotkali sie przy skacie. Pierwsze miejsce w turnieju
zajęła drużyna sołectwa Miedary w składzie: Sebastian Nowicki, Joachim
Konopka, Karol Niestrój, Jerzy Penkala. Drugie miejsce wywalczyli zawodnicy z Laryszowa: Jan Benjamin, Alfred Makselon, Henryk Pieczka,
Andrzej Brzenzka. Na miejscu trzecim uplasowała się drużyna z Wieszowy
w składzie: Mateusz Bochoń, Zygmunt Mika, Joachim Snurawa, Zdzisław
Sojczyński.
ciąg dalszy oraz tabela punktowa - na str. 5

Z Ł O T E I S Z M A R A G D O W E PA R Y

11 stycznia w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach odbyła się
szczególna uroczystość dla par obchodzących Jubileusz Małżeństwa. Na
spotkanie przybyły 23 pary świętujące Złote oraz Szmaragdowe Gody.
Wójt Wiesław Olszewski, w towarzystwie wicewójt Katarzyny Sosady oraz
Weroniki Kaczmarek - z-cy kier. Urzędu Stanu Cywilnego, wręczył jubilatom
medale za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne i okolicznościowe upominki. Małżeństwa z 55-letnim stażem, które w latach ubiegłych zostały odznaczone medalami, otrzymały pamiątkowe statuetki. Symboliczną
lampką szampana wzniesiono toast – życząc jubilatom wszelkiej pomyślności
i dalszych szczęśliwych, wspólnych lat życia.         c.d. na str. 4

Sukcesy młodych artystów

I oraz II miejsce w Międzyszkolnym Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych
w Gliwickim Centrum Edukacyjnym oraz I i II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie
Zespołów Szopkowych, organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu Pyskowice zdobyły przedszkolaki z Gminnego Przedszkola Nr 4 w Świętoszowicach.

W XVIII Rejonowym Konkursie Kolęd i Piosenek Zimowych w języku niemieckim
w Pławniowicach zespół „Karliczek” z SP w Przezchlebiu zajął 2 miejsce. Starsza
grupa – zespół „Karolinka”, wywalczyła miejsce 3.       Szczególy na str. 8

Składam serdeczne podziękowania
gminnym
jednostkom OSP, które
w ostatnich dniach brały
udział w akcjach gaszenia
pożarów w Zbrosławicach
i Szałszy.
Mimo ekstremalnych warunków atmosferycznych wykazaliście się poświęceniem
i zaangażowaniem, potwierdziliście swój
profesjonalizm, specjalistyczną wiedzę
i świetne przygotowanie do akcji ratowniczo-gaśniczych.
Dziękuję również osobom, które bezinteresownie wspierały jednostki podczas długotrwałej akcji gaśniczej, organizując dla
strażaków ciepłe posiłki i napoje.
Wójt Gminy Zbrosławice
Jeśli zauważycie Państwo w jakimkolwiek miejscu
gminy wycieki wody, awarie studzienek kanalizacyjnych itp., prosimy o niezwłoczne zgłaszanie takich faktów w ZGKiM Zbrosławice,
ul. Oświęcimska 6, tel. 32/233 70 74

Z prac rady i wójta

XII sesja Rady Gminy Zbrosławice
odbyła się 29 grudnia 2011 r. Wzięło
w niej udział 15 radnych oraz 30 zaproszonych
gości. Sesja trwała w godz. 1600 – 1935.
Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili sprawozdanie z prac komisji w 2011 r.
Podjęto uchwały m. in. w sprawie: określenia
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy
Zbrosławice oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków; przekazania środków finansowych dla Policji; uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Zbrosławice na lata 2012-2016; zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbrosławice; ustalenia
stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla ZGKiM w Zbrosławicach na rok 2012;
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zbrosławice na lata 2011-2021; budżetu
Gminy Zbrosławice na rok 2012 – 3 uchwały;
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2012-2014 oraz 5 uchwał zmieniających
uchwały podjęte na sesji 29 listopada 2011 r. dot.
podatków i opłat lokalnych na rok 2012.
XIII sesja (nadzwyczajna) odbyła się 23 stycznia
2012 r. W sesji udział wzięło 15 radnych i 23 zaproszonych gości. Obrady trwały w godz. 1500 - 1735.
Podjęto uchwały w sprawie: przedłużenia czasu
obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
(wnioskodawca - GPW Dystrybucja Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach); zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbrosławice na rok 2012; nadania nazwy drodze
wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice
w miejscowości Zbrosławice, Kamieniec i Szałsza; funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013;
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Zbrosławice na lata 2012-2021; zmian
w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2012 2 uchwały; weryfikacji podziału środków z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012.
Wójt poinformował, że:
- odwołał członków Rady Nadzorczej spółki „Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie” i powołał
nowych. Prezes spółki podpisał umowę na sprzedaż odpadów, w terminie do końca kwietnia, na
kwotę 300 tys. zł netto;
- na Uniwersytet do Szczecina zostało wysłane półtora tysiąca litrów wody ze skażonego ujęcia wody
w Zbrosławicach. W wyniku przeprowadzonej
analizy tej wody stwierdzono, że wodę tą można oczyścić. Dlatego też zlecono Uniwersytetowi
opracowanie oferty stacji uzdatniania wody, która
powstanie na ujęciu wody w Zbrosławicach;
- wnioski na termomodernizację szkół i solarów
nie zostały objęte dofinansowaniem. Został złożony protest do Urzędu Marszałkowskiego w celu
przeanalizowania punktacji;
- w Czekanowie jeden z właścicieli działek wycofał swoją wcześniejszą zgodę na przeprowadzenie
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kanalizacji przez jego posesję, w związku z czym
podjęta została decyzja o przejściu z kanalizacją
na drugą stronę drogi. Teren, na którym będzie
prowadzona kanalizacja jest własnością firmy
TDJ, która wyraziła zgodę na powyższe;
- jak co roku spotkał się z emerytowanymi pracownikami Urzędu Gminy Zbrosławice;
- odbyło się spotkanie z firmą RADAN w sprawie
ujęcia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice farm wiatrowych;
- w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach
doszło do podpisania ugody z przedsiębiorcą, który wybudował wiatę w Wieszowie. Przedmiotem
ugody jest zapłata za wykonane roboty;
- w Starostwie Powiatowym toczy się postępowanie dotyczące budowy stawu w Ptakowicach;
- wygasła koncesja na poszukiwanie i rozpoznanie kruszywa w Laryszowie;
- odbyła się wizja lokalna i rozmowa z firmą TDJ
na temat cmentarza w Czekanowie. Ustalono, że
firma TDJ na swój koszt podniesie teren, który
uważany jest za zalewowy. Planowane jest podłączenie odwodnienia z terenu przyszłego cmentarza do odwodnienia drogi krajowej;
- na spotkaniu z panem Klimowiczem omówiony został problem zaopatrzenia w wodę Księżego
Lasu i części Kamieńca (pan Klimowicz wyraził
wolę wydłużenia wcześniej zadeklarowanego terminu), sprawę terenu pod szkołą w Księżym Lesie
(jest nadzieja przejęcia tego terenu w drodze aktu
notarialnego) oraz rowu wokół boiska ze sztuczną
nawierzchnią przy szkole w Kamieńcu;
- w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach odbyło się
spotkanie poświęcone ustawie o odpadach. Planowane jest zorganizowanie kolejnego spotkania, na
które zaproszony został prawnik;
- Prokuratura zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego uchwałę Rady Gminy Zbrosławice z 2009 r. w sprawie zwolnień podmiotowych w podatkach na rok 2010;
- w Koziegłowach odbył się Konwent Wójtów,
Burmistrzów i Prezydentów, który głównie miał
być poświęcony problemowi małych szkół, jednakże z uwagi na to, że na spotkanie nie dojechała
Minister Edukacji temat ten nie został poruszony.
Na spotkaniu omówiono sprawy związane z obroną cywilną;
- w Wieszowie ma powstać Mc Donald’s, jednakże są problemy z zapisami w uchwale dot. planu
zagospodarowania przestrzennego (kształtu dachu
budynku);
- w Ziemięcicach odbyło się spotkanie dotyczące
dofinansowania klubów sportowych. Kluby podkreślają, że dotacje jakie otrzymują od gminy są
niewystarczające;
- odbyło się wspólne spotkanie z gminami Pyskowice, Toszek i Zbrosławice w sprawie elektrowni
wiatrowych;
- odbyło się spotkanie z Radą Pedagogiczną
Szkoły Podstawowej w Kopienicy oraz rodzicami
dzieci, które uczęszczają do tej szkoły. Tematem
była skarga na działalność placówki. Skarga miała
charakter merytoryczny dlatego została przekazana do Śląskiego Kuratora Oświaty;
- odbyło się ZgromaDruk: PPHU DRUKPOL Sp. j. dzenie MZKP, na któtel. (32) 285 40 35
rym została podjęta
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uchwała w sprawie
42-600 Tarnowskie Góry,
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- wraz z z-cą wójta odbył spotkanie z dyrektorem
Caritasu ks. Badurą w sprawie poszerzenia zakresu usług stacji Caritas w Zbrosławicach o masaż
ręczny, w związku ze sygnałami mieszkańców
o braku takich zabiegów. Dyrektor ks. Badura
stwierdził, iż bez dodatkowego wsparcia finansowego ze strony Gminy nie będzie to możliwe. Dofinansowanie z Gminy od wielu lat jest na takim
samym poziomie, a potrzeb jest coraz więcej. Na
bieżąco należy wymieniać zużyty sprzęt, ponadto
zachodzi też konieczność wymiany samochodu;
- spotkał się z przedstawicielami GPW Dystrybucja. Spółka zainteresowana jest wejściem na teren
gminy. Wójt dodał, iż planuje zaproponować spółce opracowanie koncepcji zaopatrywania w wodę
Księżego Lasu oraz fragmentu Kamieńca;
- odbyło się spotkanie z firmą „Mustang”, podczas
którego omówiono problem osadów ściekowych;
- dokonano analizy ruchu kołowego w miejscowościach: Czekanów, Wieszowa, Zawada. Grubo
ponad połowa kierowców przekroczyła dozwoloną prędkość o więcej niż 11 km/h;
- odbyło się spotkanie z przedstawicielami zarządu OSP Wieszowa ws. dotacji do samochodu
strażackiego;
- wystąpiono do GDDKiA ws. zmiany nazw węzłów autostradowych z Zabrze Zachód i Północ
na Czekanów i Wieszowa;
- w DPS Łubie odbyły się obchody święta Trzech
Króli;
- odbyło się spotkanie w kurii ws. organizacji
cmentarzy w Czekanowie i Zbrosławicach, sprawy własności placu zabaw w Wieszowie;
- wójt wziął udział w konferencji nt. praw dziecka
i inauguracji Roku Korczakowskiego;
- odbyło się spotkanie w sprawie biogazowi;
- odbyło się spotkanie w sprawie solarów i przydomowych oczyszczalni – firma Hetman-Eko;
- trwa procedura zmiany nazwy miejsowości Kopienica;
- odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatowym
nt. budowy stawów w Ptakowicach. Problematyką zainteresowały się: Gazeta Wyborcza i Radio
Katowice;
- wziął udział w: jasełkach w CUP, koncercie noworocznym w Wieszowie, Dniu Babci i Dziadka
w Ptakowicach;
- odbyło się spotkanie z prezesami jednostek OSP
Gminy Zbrosławice dot. finansowania działalności jednostek w 2012 roku;
- odbyły się zebrania OSP: Zbrosławice, Księży
Las, Szałsza;
- odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla
w Zbrosławicach (tereny spółki UNIKOL)
nt. przejęcia dróg i odpłatności za wodociąg;
- odbyło się spotkanie z inwestorem i sołtysami
ws. budowy farm wiatrowych;
- w Urzędzie Gminy dokonano zmiany organizacyjnej - zlikwidowano Zespół Radców Prawnych;
- w firmie Vattenfall omówiono strategię współpracy;
- odbyły się pierwsze zawody Turnieju Sołectw
(czyt. str. 1);
- odbyło się spotkanie z firmą, która pomaga odzyskać VAT;
- odbyło się spotkanie ze Strażą Gminną ws. planu działania;
- odbyło się spotkanie z firmami - dystrybutorami
wody dot. strategii i współdziałania.
Protokoły z sesji i posiedzeń komisji Rady Gminy
dostępne są na www.bip.zbroslawice.pl
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Sprawdź termin ważności dowodu osobistego! Kronika Policyjna
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Zbrosławice
apeluje o sprawdzenie terminu ważności swojego dowodu osobistego!
Data ważności umieszczona jest na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem).
O wydanie nowego dowodu osobistego należy zgłosić się do Urzędu Gminy zgodnie z miejscem pobytu stałego i złożyć wniosek.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 32/305 23 24.
Iwona Feber

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Urząd Stanu Cywilnego zamierza z początkiem 2013 r. zorganizować uroczystość dla par obchodzących w 2012 r. jubileusz 50, 55, 60, 65 oraz 70-lecia pożycia małżeńskiego.
W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego (osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem członka rodziny) małżonków, zamieszkałych na terenie
Gminy Zbrosławice, chętnych do wzięcia udziału w tej uroczystości.
Parom małżeńskim obchodzącym jubileusz Złotych Godów Wójt Gminy Zbrosławice, w imieniu Prezydenta RP, wręcza medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Pary, które obchodziły swój jubileusz w latach ubiegłych, a nie został im jeszcze przyznany
medal, również proszone są o kontakt.
Zgłoszenia prosimy dokonywać w terminie do 30 czerwca 2012 r.
Urząd Stanu Cywilnego w Zbrosławicach, ul. Wolności 109 a, tel. 32 233 77 96

Przekaż 1 % podatku potrzebującym

Na stronie www.zbroslawice.pl w zakładce „1 %” zamieściliśmy informacje o możliwości przekazywania 1% z rozliczenia podatku za 2011 r. na
cele dobroczynne. Apele zamieszczane są wg kolejności, w jakiej do nas
napływają.
Prosimy o skorzystanie z możliwości przekazania 1 % podatku potrzebującym. To tylko kilka
dodatkowych rubryk do wypełnienia. Czasem są to grosze, ale zebrane razem dają już konkretną
sumę, dzięki której możliwa jest pomoc w leczeniu, rehabilitacji czy funkcjonowaniu.

Przedsiębiorco znajdź swój wpis w CEIDG!

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa wprowadziła m.in. Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) oraz nowy formularz wniosku (wniosek CEIDG-1) do zarejestrowania działalności,
zmiany, zawieszenia, wznowienia bądź zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. trwało przenoszenie wpisów z ewidencji gminnych do
CEIDG. Z dniem przeniesienia wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Dla wpisów przeniesionych organem ewidencyjnym jest
Minister Gospodarki.
Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Oznacza to, że każdy może sprawdzić,
czy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą. Wpisy można sprawdzać klikając w zakładkę
wyszukiwarka przedsiębiorców na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl
Treść wpisów niekompletnych i niezweryfikowanych nie jest powszechnie udostępniana. Oznacza to, że przedsiębiorca, którego wpis nie będzie widoczny w CEIDG, musi udać się do Urzędu
Gminy w celu uzupełnienia wpisu.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl lub pod numerem tel. (32) 233 77 35 - Ewidencja Działalności Gospodarczej.

W grudniu urodziny obchodzili zbrosławiczanie:
pani Walburga Strzodka - 85 lat
i pan Józef Golawski – 75 lat.
Styczniowi jubilaci to:
Marian Wiśniowiecki z Ziemięcic - 80 lat ,
Eulalia Słodczyk ze Zbrosławic - 75 lat,
Bertold Helisz z Ptakowic - 75 lat.
Życzenia wszelkiej pomyślności,
miłości najbliższych oraz wielu lat życia
składają Koleżanki i Koledzy
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Jubileusz Złotych Godów obchodzą państwo
Maria i Jan Jadwińscy z Szałszy.
Życzenia zdrowia, pomyślności
i jeszcze wielu wspólnych lat życia
składają Sołtys i Rada Sołecka
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B e r n a rd C i c h o ro w s k i o r a z
Joachim Szczeponik
z Ziemięcic
obchodzą jubileusz 50 urodzin.
Życzenia wszelkiej pomyślności
i długich lat życia w zdrowiu
i radości
składają Sołtys, Rada Sołecka
i mieszkańcy Ziemięcic

Z okazji 60 urodzin najserdeczniejsze
życzenia dla Alojzego Szyguły
naszego wspaniałego sołtysa
i zaangażowanego społecznika.
Rada Sołecka i mieszkańcy Ziemięcic

30.12.2011 r. w Szałszy przy ul. Tarnogórskiej
funkcjonariusze PP Zbrosławice zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę kradzieży kabli telefonicznych ogólnej wartości 1400 zł.
01.01.2012 r. w Ziemięcicach przy ul. Polnej
w czasie zabawy sylwestrowej nieznany sprawca
dokonał kradzieży telefonu komórkowego m-ki
iPhone4 ogólnej wartości 2500 zł.
05.01.2012 r. w Wieszowie przy ul. Tarnogórskiej
nieznany sprawca dokonał kradzieży z włamaniem
do garażu, skąd skradł rower górski i cztery opony
wraz z felgami ogólnej wartości 1500 zł.
15.01.2012 r. w Wieszowie przy ul. Bytomskiej
nieznany sprawca, podczas nieobecności domowników, dokonał kradzieży z włamaniem do domu,
skąd skradł biżuterię, telefon komórkowy i laptopa
ogólnej wartości 5 tys. zł.
15.01.2012 r. w Wieszowie przy ul. Bytomskiej
nieznany sprawca, podczas nieobecności domowników, dokonał kradzieży z włamaniem do domu,
skąd skradł biżuterię i pieniądze ogólnej wartości
40 tys. zł.
16.01.2012 r. w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej nieznany sprawca dokonał kradzieży 300
litrów paliwa z baków samochodowych.
17.01.2012 r. w Wieszowie przy ul. Bytomskiej
ustalony sprawca dokonał kradzieży radioodtwarzacza PIONIER, CB oraz kluczy ogólnej wartości
520 zł.
UWAGA !!!!
Przestrzegamy mieszkańców przed nieuczciwymi
osobami, które odwiedzają ludzi starszych i wykorzystując ich nieuwagę dokonują kradzieży gotówki oraz biżuterii.
Policjanci Posterunku Policji w Zbrosławicach
proszą o kontakt wszystkie osoby mogące mieć
jakiekolwiek informacje, dotyczące włamań do
domów w Wieszowie. Ponadto apelują o zwracanie
uwagi na podejrzanie zachowujące się osoby obce
i powiadamianie o takich przypadkach Policji (3239-35-207 lub 307).

Jesteś świadkiem przestępstwa - nie bój
się reagować, gdyż
„NIE REAGUJESZ – AKCEPTUJESZ”
W związku z osiągniętym celem, wyznaczonym w statucie Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Świętoszowic, postanawia się postawić
Stowarzyszenie w stan likwidacji z dniem
10.11.2011 r.
Zarząd Stowarzyszenia
/-/ Przewodniczący Wolfgang Cebula

Bociany potrzebują naszej
pomocy
Już za miesiąc możemy spodziewać się przylotu
bocianów. Jak przezimowały ich gniazda ?
Teraz, gdy boćki przebywają w ciepłych krajach
jest odpowiednia pora, by przyjrzeć się ich mieszkaniom, czy nie wymagają remontu.
Zwracam się z apelem, aby zwrócić szczególną
uwagę na wygląd gniazd – czy nie są przechylone,
czy nie za mocno rozrosły się gałęzie wokół nich.
Jest teraz odpowiednia pora, aby gniazda wyremontować przed ich zasiedleniem.
Czekamy na Wasze sygnały w tej sprawie.
Tel. 32/233 77 90 lub ugrabinska@zbrosławice.pl.
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Z ŁOT E I S Z M A R AG D OW E PA RY
ciąg dalszy ze str. 1
SZMARAGDOWE GODY (55-lecie pożycia małżeńskiego)
obchodziły 4 pary: Adelajda i Józef Haida, Adelajda i Paweł
Mann, Elżbieta i Ignacy Szeląg oraz Maria i Józef Wojciech.
ZŁOTE GODY (50- lecie pożycia małżeńskiego) obchodziło
19 par: Krystyna i Henryk Bialas, Brygida i Kurt Biskupek,
Anna i Ginter Blaton, Roswita i Eryk Bonk, Franciszka
i Jerzy Cichoń, Helga i Marian Dul, Elfryda i Józef Golawski,
Urszula i Hubert Kocybik, Łucja i Marian Kupiec, Róża
i Gerhard Meka, Ingeborga i Ernest Pyka, Brygida i Grzegorz
Respondek, Helena i Bernard Samol, Irena i Józef Schrötter,
Renata i Rajnold Sobota, Róża i Józef Switala, Maria i Stefan
Szostok, Krystyna i Augustyn Wolny, Marta i Franciszek
Zettelmann.
Dwie pary małżeńskie obchodzące Szmaragdowe Gody
– Magdalena i Wincenty Lis oraz Maria i Ernest Słodczyk
nie przybyły na uroczystość. Pamiątkowe statuetki, listy
gratulacyjne oraz upominki zostały im wręczone 19 stycznia
br.
Weronika Kaczmarek
Szkoły podstawowe naszej gminy w bieżącym roku szkolnym realizują
projekt systemowy pn. „Indywidualizacja – owocna edukacja dzieci klas
I - III Szkół Podstawowych Gminy Zbrosławice”, w ramach Priorytetu IX,
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
W projekcie, którego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia, uczestniczy 298
uczniów i uczennic klas I-III ośmiu szkół podstawowych.

W ramach projektu systemowego we wszystkich szkołach nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia, zgodne z indywidualnymi potrzebami
i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi uczniów i uczennic. Oferta
edukacyjna jest bardzo szeroka i każde dziecko może uczestniczyć w tych
zajęciach, które przyniosą mu najwięcej korzyści. Szkoły prowadzą zajęcia
dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji; z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci
z zaburzeniami komunikacji społecznej, a także zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w przedmiotach ścisłych, ze
szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych oraz
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych
z języka angielskiego i języka niemieckiego oraz teatralne, muzyczne i plastyczne.
Każda ze szkół otrzymała po 30.000 zł na przeprowadzenie zajęć ze specjalistami z zakresu gimnastyki korekcyjnej, logopedii i terapii (łącznie zaplanowano 870 godzin zajęć) oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia wszystkich zajęć. W ramach projektu każda ze
szkół pozyskała bardzo nowoczesny sprzęt w postaci tablic interaktywnych
oraz dużą ilość innych ciekawych i przydatnych pomocy dydaktycznych do
zajęć specjalistycznych i językowych, a także liczne globusy, mikroskopy,
gry i układanki oraz programy edukacyjne.
Uczniowie klas I-III bardzo licznie zaangażowali się w stworzenie logo
promującego projekt. Spośród wielu propozycji wybrany został projekt
autorstwa Radosława Bilińskiego, ucznia kl. III Szkoły Podstawowej
w Przezchlebiu. Radkowi gratulujemy bardzo trafnego ujęcia tematu, którego efekt możecie Państwo ocenić sami – logo projektu „Indywidualizacja
– owocna edukacja dzieci klas I - III Szkół Podstawowych Gminy Zbrosławice” prezentujemy obok.             Aleksandra Hangiel

J E D N A S T RO N A – W I E L E I M P R E Z

z informacjami o ich imprezach. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam
sie przekazać wszystkie informacje o nadchodzących wydarzeniach, by
mieszkańcy gminy mogli wspólnie spędzić czas.
Zamieszczenie ogłoszenia na naszej stronie jest darmowe, nie pobieramy
opłat, robimy to tylko i wyłącznie w zamian za wspomnienie o naszym
adresie internetowym na imprezie. Jest to nasza inicjatywa, z której nie
chcemy czerpać korzyści, mamy nadzieję, że w ten sposób wyjdziemy poza
teren naszej gminy i rozreklamujemy ją poza jej granicami pokazując, że
coś się u nas dzieje!
Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że dzięki tej stronie i osobom
zaangażowanym w prace nad organizacją dzięki niej kabaretów, udało nam
się wspólnie z Urzędem Gminy pozyskać już sprzęt, który ułatwi przeprowadzenie kolejnych imprez w Świetlicy Gminnej. Gwarantujemy, że dzięki
tym udogodnieniom widzowie również na tym zyskają. Staramy się nie
tylko reklamować imprezy ale i sami je organizujemy oraz dbamy o to, by
były one na jak najwyższym poziomie.
Zgłoszenia można wysyłać na adres sound-studio@o2.pl.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.imprezy.wieszowa.pl
Sebastian Szeliga i Serafin Liszka

W zeszłym roku, dzięki zaangażowaniu kilku osób, udało się zorganizować w Świetlicy Gminnej w Wieszowie występ Kabaretu Młodych Panów.
Jednym z mediów, dzięki któremu starliśmy się rozpropagować to wydarzenie, stała się założona przez nas strona internetowa. Dzięki uprzejmości
firmy Maniera Service dostaliśmy nie tylko czytelny adres internetowy, ale
także konto, na którym strona działa i mamy nadzieję będzie się rozwijać.
W styczniu br. strona została zmodyfikowana tak, że uzyskaliśmy podstawę do budowy portalu, będącego bazą informacji o wszelkich wydarzeniach kulturalno-społecznych w naszej gminie (co było już dużo wcześniej
w planach Sebastiana). Obecnie prezentujemy informacje, dotyczące imprez odbywających się w Świetlicy Gminnej i Wieloboju Sołectw oraz
kilku innych imprez, ale nie zamierzamy na tym poprzestać. Dlatego też
serdecznie zapraszamy organizatorów, artystów i wszystkich zainteresowanych do współpracy.
Sami nie damy rady wyszukać wszystkich imprez i wypisać ich na naszym portalu, dlatego apelujemy, by to głównie organizatorzy zabaw, festynów, występów artystycznych, wysyłali do nas informacje, plakaty
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WIELOBÓJ SOŁECTW

ciąg dalszy ze str. 1
W klasyfikacji indywidualnej nie miał sobie równych Jan Benjamin z Laryszowa, drugie miejsce zajął Jerzy Ciupka z Kopienicy, a trzeci był, przegrywając o 1 punkt, Piotr Kozioł ze Świętoszowic. Po raz pierwszy w tej konkurencji wieloboju wzięła
udział przedstawicielka płci pięknej - Izabela Miłek - sołtys
Łubek. Gratulujemy nie tylko odwagi, ale i wysokiego miejsca
w klasyfikacji indywidualnej.
Nad przebiegiem rozgrywek czuwał Klemens Dziedzic – sędzia PZSkat.
Turniej odbył się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Księżym Lesie, dziękujemy gospodarzom za organizację!
Kolejna dyscyplina - piłka halowa już 25 lutego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach.    Marta Przysambor

Sołectwo

Skat

1

Miedary

31

2

Laryszów

29

3

Wieszowa

27

4

Łubie

25

5

Świętoszowice

23

6

Zbrosławice

21

7

Kopienica

19

8

Jasiona+Księży Las

17

9

Przezchlebie

15

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
O PUCHAR WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE

10 Ziemięcice

13

10-go lutego w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu odbył się trzeci turniej siatkówki
dziewcząt. Tym razem o Puchar Wójta Gminy Zbrosławice.

11 Boniowice+Łubki

9

12 Czekanów

7

13 Szałsza

0

13 Ptakowice

0

13 Wilkowice

0

13 Kamieniec

0

13 Karchowice

0

13 Zawada

0

13 Jaśkowice

0

W turnieju udział wzięły zespoły: UKS „Gwiazda” Tarnowskie
Góry, „Sokół” Radzionków i UKS „ISKRA” Kamieniec.
Drużyna UKS „ISKRA” Kamieniec wystąpiła w następującym
składzie: Anna Jarzombek, Magdalena Badaczewska, Sandra Tetfejer, Beata Kauczor, Katarzyna Ziętek, Patrycja Tomanek, Anna
Janoszka, Natalia Płaszczyca, Beata Badaczewska, Agnieszka
Czernikarz.
Klasyfikacja końcowa turnieju :
I miejsce - „Sokół” Radzionków
II miejsce – UKS „Iskra” Kamieniec
III miejsce – UKS „Gwiazda” T. Góry.
Najlepszą zawodniczką turnieju została Sylwia Lniany z „Sokoła” Radzionków.
Sponsorem głównym turnieju była Górnośląska Wyższa Szkoła
Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, P. H. KONRAD Łomża Krzysztof Przeździecki, dr Jacek Ignacik, Leszek
Treliński oraz Urząd Gminy Zbrosławice, za co organizatorzy
składają gorące podziękowania.             GS

Sylwester w Miedarach

Tegoroczny Sylwester dla miedarskiej młodzieży był wyjątkowy, przywitali go w częściowo już wyremontowanej sołeckiej
świetlicy, zwanej popularnie „Klubem”. Organizatorzy zadbali
o dobrą muzykę i poczęstunek, a w zabawie brała udział nie tylko
młodzież z Miedar ale i ich rówieśnicy z pobliskich miejscowości. Tańce i zabawy trwały do białego rana.
Sołtys
Miedar
składa
serdeczne podziękowania
organizatorom
i tym samym
zaprasza
do
dalszych realizacji i współpracy.
H. Kupka
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MIEDARY

LARYSZÓW

WIESZOWA

XX FINAŁ WOŚP

Po raz kolejny w Świetlicy Gminnej w Wieszowie
działał sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w składzie: Kornelia Sikora - szef sztabu oraz członkowie - Kornelia Karpowicz, Jan Wysocki, Jan Snurawa
i Sebastian Szeliga.
Od wczesnych godzin rannych 54 wolontariuszy, nie zważając na pogodę, rozpoczęło kwestę. Efekt ich pracy to 13.972,16 zł. SUPER!
Wolontariuszy chętnych do działania było znacznie więcej ale... jako sztab zgłaszamy swoją działalność na początku listopada, wcześniej prosimy szkoły o poinformowanie uczniów o możliwości zostania wolontariuszem. W momencie, kiedy zgłaszamy sztab w Fundacji WOŚP, podajemy ilość wolontariuszy, a fundacja, wyrażając
zgodę, wysyła dla nich ankiety do wypełnienia, które później odsyłamy do Warszawy.
Ankiety są tam oznakowane specjalnym logo, opieczętowane i wracają do nas jako
identyfikatory. W tym roku do sztabu ankiety dotarły dopiero późnym popołudniem
22 grudnia, następnego dnia w szkołach rozpoczęła się przerwa świąteczna, więc nie
mieliśmy już kontaktu z uczniami. We wtorek po świętach udało nam się skontaktować
z pracownikami szkoły w Miedarach, Zbrosławicach i Kopienicy i tylko dzięki paniom
z sekretariatu dotarliśmy do części wolontariuszy, którzy szybko dostarczyli zdjęcia,
wypełniliśmy ankiety, które odesłane zostały do Warszawy i wróciły zalogowane
6 stycznia. Niestety mieliśmy tylko jeden dzień na wypełnienie ankiet dlatego
serdecznie przepraszamy wolontariuszy
z ZS Kamieniec i SP Ziemięcice, do których nie udało nam się dotrzeć.
W imieniu sztabu dziękuję wolontariuszom za ich poświęcenie i wzorowe
zachowanie, rodzicom wolontariuszy
za opiekę i pomoc w zorganizowaniu akcji, nauczycielom i pracownikom szkół oraz policji z posterunku
w Kamieńcu i aspirantowi Deptała
z Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach.
Szef sztabu Kornelia Sikora
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE w sprawie planowanego do reazlizacji zadania inwestycyjnego
pod nazwą „budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbrosławice”
Gmina Zbrosławice planuje do realizacji zadanie
inwestycyjne pod nazwą: „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbrosławice”. Zadanie to planuje się realizować przy udziale środków finansowych z Programu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego w latach 2011-2015. Termin planowanego przystąpienia Gminy do ww. programu
szacuje się na lata 2014-2015.
Przygotowany przez Fundusz program ma na
celu poprawę jakości wód powierzchniowych
i podziemnych, podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz wywiązanie się z przyjętych przez
Polskę zobowiązań względem Unii Europejskiej.
Zainstalowanie oczyszczalni zmniejsza koszty eksploatacyjne budynku (przy okresowym opróżnianiu
szamba przez tabor asenizacyjny) oraz wpływa na
wzrost wartości nieruchomości.
Program obejmuje budowę przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych, w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Zbrosławice.
Dofinansowanie uzyskają przydomowe oczyszczalnie obsługujące maksymalnie 50 użytkowników.
Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz
budynki, które nie są użytkowane. Z programu wyłączone są też nieruchomości wykorzystywane pod działalność gospodarczą oraz wykorzystywane sezonowo.
Szacunkowy koszt (dokumentacji, zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków) będzie

wynosił ok. 12 tysięcy złotych.
Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, jednakże jego finalnymi odbiorcami będą właściciele nieruchomości, którzy nie
mają możliwości włączenia się do istniejącej lub
planowanej sieci kanalizacyjnej i gdzie włączenie
do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe z przyczyn
technicznych i ekonomicznych.
W kosztach inwestycji uczestniczyć będą
również mieszkańcy, dla których budowane będą
oczyszczalnie poprzez wpłatę do Urzędu Gminy udziału finansowego na podstawie zawartych
z Gminą umów cywilno-prawnych użyczenia gruntu. Zainteresowani mieszkańcy poprzez złożenie
oświadczeń, upoważnią Gminę do dysponowania
terenem (na czas realizacji inwestycji oraz przez
pięć lat po jej zakończeniu), na którym realizowane
będą przydomowe oczyszczalnie ścieków. Po wybudowaniu, przydomowe oczyszczalnie ścieków
przez pięć lat będą własnością Gminy, a następnie
zostaną nieodpłatnie przekazane dla właścicieli
nieruchomości, dla których zostały wybudowane.
Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do
utrzymania PBOŚ w ruchu oraz konieczności ponoszenia kosztów eksploatacyjnych (koszt energii
elektrycznej, koszt usuwania osadów itp.).
Od właścicieli nieruchomości wymagany będzie
wkład własny uzależniony od wysokości pozyskanego przez gminę dofinansowania.
Program dotyczy osób stale zamieszkujących na
terenie Gminy Zbrosławice, niemających zaległości
pieniężnych wobec Gminy oraz posiadających tytuł

własności do nieruchomości.
Producenci przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków będą musieli posiadać certyfikat
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
EN 12566-3:2005+A1:2009, wydawaną przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.
W celu zadeklarowania udziału w ww. programie, konieczne jest spełnienie następujących warunków:
1. złożenie deklaracji wraz z dołączoną do niej aktualną mapą zasadniczą z lokalizacją budynku mieszkalnego i projektowanej przydomowej oczyszczalni
ścieków,
2. oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy
Zbrosławice.
Ww. wzory formularzy z pkt. 1-2 można pobrać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Wolności 109, budynek banku, I piętro,
pokój nr 4 w godz. od 7.00-15.00 oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Zbrosławicach:
www.zbroslawice.pl.
Wypełnione formularze wraz z załącznikami
należy złożyć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
Zbrosławice w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 marca 2012 r.
O wszelkich czynnościach realizowanych w ramach ww. programu Wójt Gminy będzie informował na bieżąco.
Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 32 233 77 20, 32 233 77 97, 32 233 77 92.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJACYCH
AZBEST Z TERENU GMINY ZBROSŁAWICE
W związku z planowym przez Gminę Zbrosławice przystąpieniem do opracowania „Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Zbrosławice”, Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że na potrzeby powyższego opracowania zostały przyjęte zgłoszenia mieszkańców
o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu
i wyrobów zawierających azbest, zainteresowanych
udziałem w dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW,
przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne
Cz. III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
W związku z powyższym Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że na potrzeby ww. inwentaryzacji konieczne jest sporządzenie i dostarczenie do Referatu
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Zbrosławice (budynek Banku, I piętro,
pokój nr 4) przez osoby, które zgłosiły swój udział
w ww. programie:
1. „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Wzór oceny można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Zbrosławice (załącznik nr 1) oraz w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice (budynek Banku,
I piętro, pokój nr 4).

2. „informacji o wyrobach zawierających azbest”.
Wzór „informacji” można pobrać ze strony Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbrosławice (załącznik nr 2) oraz w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice (budynek Banku, I piętro, pokój nr 4).
3. 2 kolorowe zdjęcia miejsca zawierającego azbest.
Informuje się również, że WFOŚiGW realizuje
przedsięwzięcia z udziałem środków udostępnionych
przez NFOŚiGW w zakresie demontażu, zbierania,
transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia
odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi
programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
WFOŚiGW udzielając dotacji z udziałem środków
udostępnionych przez NFOŚiGW uwzględnia efektywność kosztową oraz stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na podstawie „Oceny stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest” wykonanej zgodnie ze wzorem zawartym
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 162, poz.1089)
Termin składania ww. dokumentów (tj. oceny, informacji i zdjęć) upływa z dniem 29 lutego 2012 r.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Urząd Gminy Zbrosławice informuje, iż od 15 marca do 15 maja 2012 r., można składać wnioski o przyznanie
dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2012. Przy sporządzaniu wniosku można skorzystać odpłatnie
z pomocy pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Stefana Friedek, w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2a (budynek biblioteki), we wtorki i środy w godz. 900-1500.
Pracownik ODR udziela również pomocy doradczej i konsultacji w każdy czwartek, w godz. 800-1100, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice, na pierwszym piętrze
budynku Banku Spółdzielczego w Zbrosławicach, pok. nr 4.
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Nowe terminy składania
wniosków o zwrot podatku
akcyzowego

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r.
Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu
podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej
w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.
W 2012 r. producenci rolni będą mogli
składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej do
wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia
gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym
dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:
1) od 1 do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi
za zgodność z oryginałem), dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji
rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do
31 stycznia 2012 r.
2) od 1 do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do
31 lipca 2012 r.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1) 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
2) 1 - 31 października 2012 r. w przypadku
złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na
rachunek bankowy podany we wniosku.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie 81,70 zł.

Wieść z Gminy nr 1 (116) 2012

Szkolenie z zakresu stosowania
środków ochrony roślin

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR
w Tarnowskich Górach zaprasza na szkolenie
z zakresu stosowania środków ochrony roślin
przy użyciu opryskiwacza. Szkolenie odbędzie się
w marcu br. w Domu Parafialnym w Łubiu. Zainteresowanych rolników z Gminy Zbrosławice proszę o kontakt pod numerem telefonu
515 275 923 – Stefan Friedek.

APE L
O POMOC

W lipcu 2011 r. nasz
23-letni kolega Denis
Czmok, strażak OSP
w Czekanowie uległ
nieszczęśliwemu
wypadkowi, w wyniku
którego utracił palce obu rąk. Jedyną szansą odzyskania na nowo wiary w siebie jest założenie protez. Niestety kupno tzw. sztucznych dłoni jest bardzo kosztowne i wymaga zebrania odpowiedniej
kwoty. Prosimy więc o wszelką możliwą pomoc
i wsparcie finansowe na ten szczytny cel.
Wpłaty na konto: 35102024010000010203373057
Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.
OSP Czekanów

Spotkanie opłatkowe

15 grudnia ubiegłego roku w Restauracji pod Złotym
Prosiakiem w Kamieńcu odbyło się uroczyste spotkanie
opłatkowe dla osób starszych i samotnych z terenu naszej
gminy. Zaproszeni goście bezproblemowo dotarli na miejsce dzięki uprzejmości firm przewozowych. W imieniu
organizatorów: GOPS i Stacji Caritas, kierownik Ośrodka
wyraziła uznanie i podziękowała za doskonałe warunki,
wsparcie i pomoc ludzi dobrej woli, dzięki którym można
było się spotkać w tak ciepłej i miłej atmosferze. Podczas
wieczerzy wigilijnej nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych oraz wspaniałych ciast.
Uroczystą kolację uświetnił występ zespołu Schola
Cantamus Domino prowadzony przez Siostrę Barbarę Mroziak ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej
z Pyskowic oraz, jak co roku, zespół „Kostar” zaprosił do
wspólnego śpiewania kolęd.
Dzieci ze szkół podstawowych wykonały piękne świąteczne stroiki, które nie tylko ozdobiły stoły wigilijne –
trafiły też, wraz z drobnym upominkiem, do rąk każdego
z gości.
PODZIĘKOWANIA DLA LUDZI DOBREJ WOLI
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbrosławice oraz
Stacja Opieki „Caritas” w Zbrosławicach składają serdeczne podziękowanie dla ludzi dobrej woli, za okazane
wsparcie finansowe i rzeczowe, które pomogło w zorganizowaniu spotkania.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
i Stacja Caritas Zbrosławice

Najlepsza część życia ludzkiego to małe,
bezimienne i zapomniane akty dobroci
i miłości.
Pod takim hasłem jako Zbrosławickie Stowarzyszenie Świetlic Socjoterapeutycznych
zwróciliśmy się do szkół z prośbą o wykonanie przez dzieci ze Świetlic Opiekuńczo - Wychowawczych lub na zajęciach plastycznych
stroików świątecznych, kartek, ozdób choinkowych, które zostaną wręczone osobom starszym, samotnym na Wigilii, organizowanej
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Do naszej akcji natychmiast przyłączyły się szkoły w Czekanowie, Ziemięcicach,
Przezchlebiu, Kamieńcu i Kopienicy oraz
Świetlica Gminna w Wieszowie. Nawet nie
śmieliśmy marzyć, że akcja przyniesie taki
efekt. 18 grudnia, aby dostarczyć wykonane
przez dzieci stroiki i różnego rodzaju ozdoby świąteczne do Kamieńca, musiałam prosić o pomoc Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.
W imieniu osób zaproszonych na Wigilię
oraz własnym pragnę serdecznie podziękować uczniom wymienionych szkół oraz
świetlicy za piękne ozdoby i stroiki, rodzicom za pomoc w ich wykonaniu, nauczycielom i dyrekcji szkół za wspieranie naszej
akcji oraz dyrekcji i pracownikom ZGKiM
za pomoc w transporcie.
wiceprezes stowarzyszenia Kornelia Sikora

Kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej
Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach w tym
roku obchodzi 100-lecie swojej działalności w powiecie tarnogórskim. W ciągu całej swojej historii
misją Banku była zaszczytna służba na rzecz społeczności lokalnej, rozumianej z jednej strony jako
stała troska o budowanie trwałej relacji partnerskiej
ze swoimi klientami, z drugiej zaś jako wspieranie
inicjatyw społecznych i współpraca z lokalnymi
Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Potwierdzeniem jakości usług Banku i jego pozycji w powiecie jest właśnie jego 100-letnia historia, niewiele bowiem jest instytucji finansowych na świecie,
mogących poszczycić się tak niezwykłym osiągnięciem. Najważniejsze jednak w historii Banku jest
to, że swój sukces zawdzięcza on nie tylko tym,
którzy swoją pracą na rzecz społeczności lokalnej
przyczynili się do jego obecnej pozycji na rynku,
ale przede wszystkim swoim klientom, którzy od
100 lat niezmiennie uczestniczą w jego niezwykłej
drodze.
Rozmowa z Jackiem Dudą - Prezesem Zarządu
Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach.
Wiadomo, że poszczególne oferty bankowe przygotowywane są bądź to pod klientów indywidualnych,
przedsiębiorców, firmy, samorządy czy korporacje.
A mnie interesuje, czy istnieją produkty bankowe,
skierowane do gminy, jako ogółu mieszkańców danego terenu. Jeden z oddziałów Banku Spółdzielczego mieści się w Zbrosławicach i jest to jedyny
bank, mający placówkę na terenie naszej gminy.
Jaki ma pan pomysł na współpracę z rolniczą gminą, propozycje ofert bankowych, korzystnych dla
naszych mieszkańców?
Dla Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach
lokalizacja jednej z jego placówek w Gminie Zbrosławice jest jednym z filarów jego działalności.
Przecież cała Gmina obejmuje swoim zasięgiem aż
21 sołectw, a są to głównie tereny rolnicze. Mieszkańcy gmin rolniczych są uznawani za naszych bardzo dobrych klientów, przede wszystkim ze względu na swoje przywiązanie do tradycyjnych wartości,
które są fundamentem działania naszego Banku.
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Z tych względów Bank posiada w swoim portfelu
szereg produktów dedykowanych właśnie dla nich,
począwszy od rachunków rolniczych, a skończywszy na szerokiej ofercie kredytowej. Największą popularnością wśród mieszkańców Gminy cieszą się
niezmiennie kredyty preferencyjne, których główną
zaletą jest bardzo niskie oprocentowanie. Doradcy
Klienta, zatrudnieni w zbrosławickiej placówce
naszego Banku, są już ekspertami w tej dziedzinie,
a chętnie potwierdzą tę opinię nasi klienci, którzy
przy ich pomocy już skorzystali z naszej oferty.
A do chwili obecnej było ich niemało.
Ponadto, co również należy podkreślić, Bank posiada swoją Centralę w powiecie, zawsze jest więc
możliwość indywidualnej konfiguracji parametrów
naszej współpracy z Klientem, tak, aby każda ze
stron odniosła z niej jak największe korzyści.
W zeszłym roku nasza gmina starała się o dotację
unijną na montaż instalacji solarnych na budynkach. Niestety dofinansowania nie otrzymaliśmy,
a zainteresowanie mieszkańców tym tematem było
duże. Czy pod tym kątem zwykły mieszkaniec może
otrzymać w BS kredyt?
Każdy, kto ma zdolność kredytową, może otrzymać
w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej CWU.
Kto może się starać o dotację?
O dofinansowanie mogą wystąpić:
- osoby fizyczne - posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie
- wspólnoty mieszkaniowe - instalujące kolektory
słoneczne na własnych budynkach wielorodzinnych.
Jaka jest wysokość dofinansowania?
Zwrot do 45 procent kosztów związanych z zainstalowaniem kolektorów słonecznych. Dofinansowanie dotyczy nie tylko samych kolektorów, ale całej
instalacji solarnej, czyli:
- projektu budowlano-wykonawczego;
- kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych);
- zasobnika wody użytkowej;

- automatyki (sterownika, zestawu pompowego),
ciepłomierza, aparatury kontrolno-pomiarowej;
- osprzętu solarnego;
- kosztów montażu instalacji.
O czym jeszcze powinniśmy wiedzieć, decydując
się na taki kredyt?
Należy obliczyć koszt kwalifikowany – od tego
zależy wysokość dofinansowania do kredytu.
NFOŚiGW zwróci koszt instalacji do 2500 złotych
brutto za metr kwadratowy powierzchni całkowitej
kolektora. Na inwestycję można wziąć większy kredyt, ale dofinansowanie obejmie tylko koszty kwalifikowane.
Ważna sprawa to fakt, że kolektory z dofinansowania nie mogą być zdemontowane wcześniej niż
przed upływem roku od dnia odbioru końcowego.
A jak wygląda oprocentowanie kredytu?
Kredyt Banku Spółdzielczego w Tarnowskich
Górach jest bardzo korzystnie oprocentowany
(WIBOR 3M + 6 pkt. procentowych). Klient ma
prawo do wcześniejszej spłaty już w chwili otrzymania dotacji – bez prowizji.
UWAGA! WAŻNE! bank udziela kredytów według kolejności zgłoszeń!
I może jeszcze coś o terminach spłaty kredytu.
Istotnym elementem tej oferty kredytowej jest
wspomniana już możliwość spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. Podczas spotkań z mieszkańcami
Gminy wielokrotnie podnosili oni temat dotacji bez
konieczności uzyskiwania kredytu; niestety, program oferujący dofinansowanie takiej możliwości
nie przewiduje. Zatem, w sytuacji, gdy osoba zainteresowana montażem kolektorów słonecznych
posiada własne środki, a kredyt, który musi pozyskać jest wymogiem formalnym otrzymania dofinansowania, można ten kredyt spłacić w całości już
w dniu otrzymania dotacji i w ten sposób obniżyć
koszty przedsięwzięcia właśnie z uwagi na fakt,
że Bank nie pobierze od Klienta prowizji za wcześniejszą spłatę.
Dziękuję za rozmowę.            AP
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Z ŻYCIA PL ACÓWEK
OŚWIATOWYCH

Jak wspomnielismy na 1 stronie, wychowankowie
GP w Świętoszowicach zajęli pierwsze miejsca
w konkursach na najładniejsze inscenizacje jasełkowe. Grupę 4-5 latków prowadzi Klaudia Cichorowska, grupę 5- 6 latków - Szarlota Miśkiewicz.
Poza sukcesem grupowym było też wyróżnienie
indywidualne - wychowanek przedszkola Stasiu
Buk w obydwu konkursach otrzymał nagrodę za
talent sceniczny, powalając z nóg członków jury
swym śpiewem i osobistym urokiem. Przedszkolaki zaprezentowały dwa odmienne przedstawienia,
których największym atutem była piękna muzyka poważna, śpiew, taniec i gra na instrumentach.
Przewodnicząca jury w MOKIS w Pyskowicach,
pani Agnieszka Nalepa, przed wręczeniem nagród
powiedziała: „Chciałabym bardzo głęboko pokłonić
się opiekunkom obydwu grup dzieci z przedszkola
w Świętoszowicach, ponieważ wbić dzieciom w głowę i w ciało takt oraz muzykę, nauczyć je rozumieć
muzykę, a zwłaszcza muzykę Beethovena, jest w tym
wieku prawie niemożliwe… ale to prawie jak widać
robi wielką różnicę”.
Cieszymy się z sukcesów naszych przedszkolaków,
gratulujemy im i życzymy dalszych sukcesów scenicznych, nie tylko w przedszkolu ale i w szkole.

Uczniowie Zespołu Szkół w Wieszowie aktywnie
włączyli sie do akcji UNICEFU „Wszystkie Kolory Świata”. Należało własnoręcznie zaprojektować
i uszyć szmaciane laleczki. Każda laleczka posiadała swój paszport z imieniem, datą urodzenia
i krajem, z którego pochodziła. Były więc Murzynki, Cyganki, Eskimosi, ale nie zabrakło także
i Polek. Nad całością akcji czuwały panie E. Bulla
i K. Sowa. Podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka dyrektor D. Lihs przeprowadziła aukcję
lalek, z której dochód w całości przeznaczony jest
na zakup szczepionek, bez których dzieci w Sierra
Leone umierają.
Jak powiedział Platon „Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra”. To z pewnością się
udało uczniom naszej szkoły.

GP w Wieszowie - spotkanie z górnikiem

Również Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach postanowiła przyłączyć się do akcji „Wszystkie Kolory Świata”. W Polsce kampanię wspiera Ambasador Dobrej Woli Unicef - Majka Jeżowska. Zasada
jest prosta. Wystarczy niewiele by pomóc dzieciom
w Sierra Leone zdobywając fundusze na szczepionki niezbędne do życia. Każda z lalek zrobionych
przez uczniów została zlicytowana podczas imprez
szkolnych, a zdobyte fundusze przeznaczone zostały na zakup szczepionek.

8

Jasełka w GP
w Zbrosławicach
(powyżej)
Spotkanie jasełkowe
w SP w Kamieńcu
(obok)
Dzień Babci
i Dziadka w GP
w Świętoszowicach
(poniżej)

W grudniu zespoły ,,Any” z Przezchlebia i ,,Karolinka” z SP w Przezchlebiu wzięły udział w ,,Wieczorze Kolęd” zorganizowanym przez Wiślańskie
Centrum Kultury. Kolędy w wykonaniu naszych
zespołów zostały serdecznie przyjęte przez słuchaczy zgromadzonych w Kościele Ewangelicko Augsburskim w Wiśle.

Nie tylko w kraju zespół jest doceniany. Ubiegłoroczny występ październikowy u naszych zachodnich sąsiadów został zauważony przez tamtejszych
dziennikarzy magazynu: „Oberschleisen”. Opinie
i spostrzeżenia zostały zamieszczone w wydaniu
grudniowym, co dla uczniów było szczególnym
wyróżnieniem.
W okresie bożonarodzeniowym zespół „Karolinka” zaprezentował się również w „Wieczorze
Adwentowym” i „Wieczorze Kolęd” na zamku
w Toszku, na zaproszenie towarzystwa mniejszości
niemieckiej DFK Gliwice. „Karolinka” wystąpiła
jeszcze kameralnie podczas Jarmarku Świątecznego, a występ wzruszył wszystkich. Muzyka rozwesela ale także nadaje odpowiednią oprawę emocjonalną – dodaje nauczyciel muzyki, dyr Hanna
Miczka. Jeśli pobudziliśmy dobre emocje, to bardzo
się cieszymy. Wspomnianą radość tworzą również
rodzice, którzy jak zawsze angażują się we wszelkie
tego typu działania, za co serdecznie dziękujemy.

W okresie bożonarodzeniowym w placówkach
oświatowych odbywało się wiele uroczystości. Dostaliśmy mnóstwo informacji o spotkaniach z okazji Barbórki, Mikołaja, o jasełkach, kiermaszach
światecznych i obchodach Dnia Babci i Dziadka.
W imieniu szkół i przedszkoli serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili sie do organizacji tych
imprez. Zamieszczamy zdjęcia niektórych z nich:

Zbrosławicka podstawówka uczyła się aktywnie
historii. Temat - „Tradycje rycerskie”. Uczniowie
poznawali główne zasady kodeksu rycerskiego,
rodzaje broni oraz niektóre zwyczaje. Szczęściarze, których wybrał rycerz, mogli z nim walczyć,
sprawdzić ile ważył miecz lub pomęczyć się chwilę
w dybach. Giermka Pawła pasowano na rycerza,
a Oli - czarownicy (mimo wielu starań) nie spalono
na stosie.
Cały arsenał broni nie pomógł jednak dzielnym rycerzom w uciszaniu słuchaczy. Pod koniec pokazu
wszyscy uczniowie hurmem rzucili się w kierunku
rycerzy. Nikt już się nie boi kary chłosty, musieli
interweniować nauczyciele.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania Zabawy Karnawałowej 21 stycznia, z której dochód
zostanie przeznaczony na zakup nowych szafek
do szatni naszych przedszkolaków. Dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się do wspólnej zabawy, dzięki czemu pomogli nam w realizacji zamierzonych działań.
Dyrektor oraz Rada Rodziców
GP nr 2 w Wieszowie i wszystkie dzieci

ZAPROSZENIE

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
i uczniowie Zespołu Szkół w Zbrosławicach
serdecznie zapraszają na obchody

80-lecia istnienia naszej szkoły,

które odbędą się 17. marca 2012 r.
Jubileusz rozpoczniemy o godzinie 1400 Mszą
Świętą w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP.
Po mszy będziemy kontynuować uroczystość
na terenie Zespołu Szkół w Zbrosławicach.
Program podamy na plakatach.
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