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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, Idzie wiosna!
Dzieci topią Marzannę, by odgonić zimę, a mieszkańcy niektórych naszych sołectw barwnymi korowodami z ferajną Niedźwiedzia odwiedzapełnych wiary, nadziei i miłości.
ją domy. Ten stary zwyczaj, niezwykle ciekawy i wart pielęgnowania,
zachował się np. w Łubiu i Kopienicy oraz Miedarach. O tegorocznym
Radosnego, wiosennego nastroju
wodzeniu niedźwiedzia piszemy na stronie 4.
oraz serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół
życzą

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Fels
Wójt Gminy
Wiesław Olszewski

Gdy zima chyli się ku końcowi i promienie słoneczne topią połacie śniegu zalęgające na polach, łąkach, w ogrodach i na trawnikach, wtedy wiatr
przesusza wierzchnią warstwę gleby. Przyroda budzi się z zimowego letargu do życia. Dla większości z nas jest to najpiękniejsza pora roku - jesteśmy
pełni energii, chwytamy powietrze w płuca i optymistycznie, z uśmiechem na twarzach, obserwujemy otaczający nas świat, delektując się jego pięknem. Na tablicach ogłoszeń ukażą się zarządzenia władz terenowych o czynieniu tzw. porządków wiosennych. Rolnicy, właściciele posesji i wytyczone
służby przystąpią do usuwania zanieczyszczeń pozimowych na polach, w obrębie obejść domowych, w parkach, ze skwerków oraz poboczy dróg i ulic.
Utrzymywanie w czystości środowiska, w którym żyjemy, to nasz obowiązek. I tak być powinno nawet bez specjalnych zarządzeń. Niestety, dla wielu
nierozważnych i bezmyślnych osób sprzymierzeńcem w wiosennych porządkach stał się ogień.           
Przeczytaj koniecznie - str. 7

WYPALANIE TRAW ZABIJA

LUDZI ZWIERZĘTA ŚRODOWISKO

CO Z NASZYMI ŚMIECIAMI?
A jeśli już o porządkach mowa - warto zwrócić uwagę na „rewolucję
śmieciową”, która od
tego roku rozpoczęła się
również w naszej gminie.
Czy warto segregować
odpady, na czym skorzysta każdy mieszkaniec
i co o rewolucji powinniśmy wiedzieć czytaj na str. 7
Choć dni coraz cieplejsze, jeszcze jakiś czas
dogrzewać będziemy mieszkania. Nadal więc
pamiętajmy o groźnym dla życia tlenku węgla.
O tym, jak zapobiegać zatruciom czadem piszemy na str. 7

NIE WYPALAJ - NIE ZABIJAJ
OGŁOSZENIE AZBEST !!!

Wójt Gminy Zbrosławice podaje do publicznej wiadomości, że niezależnie
od przystąpienia gminy do programu usuwania azbestu, osoby fizyczne mają
obowiązek informowania Wójta Gminy o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów azbestowych. Powyższe informacje (tzw. inwentaryzacja)
mają być składane co roku do dnia 31 stycznia.
W związku z powyższym Wójt Gminy Zbrosławice zwraca się do mieszkańców gminy o dokonanie ww. inwentaryzacji i dostarczenie jej na wypełnionym
formularzu „Informacja o wyrobach zawierających azbest” do Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Wolności 109 A, budynek banku, I piętro, pokój nr 4, w godz. od 700-1500
lub przesłania pocztą na adres Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2,
w terminie do 13 kwietnia 2012 r.             ciąg dalszy - str. 3

G O R Ą C Y T E M AT - F A R M Y W I AT R O W E
CZYTAJ NA STR. 6

Z prac rady i wójta
XIV sesja Rady Gminy Zbrosławice odbyła się 23 lutego, wzięło w niej udział
14 radnych oraz 25 gości. Obrady trwały w godz.
15:00 – 17:30.
Podjęto 15 uchwał, m. in. w sprawie: nadania
nazw drogom wewnętrznym położonym w Gminie Zbrosławice w miejscowościach: Ziemięcice,
Ptakowice i Laryszów; ustalenia wysokości opłaty
za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
odwołania członków Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej; wyboru
członka Komisji Rolnictwa (nowe składy komisji
podajemy poniżej); zmiany nazwy miejscowości
oraz zniesienia nazw części miejscowości (Gmina Zbrosławice w praktyce liczy 21 miejscowości, a według wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce oraz systemu GUS TERYT - 33
miejscowości. Celem zmiany nazwy Kopienice
na Kopienica oraz zniesienia nazw urzędowych
części miejscowości, o których mowa w uchwale, jest ujednolicenie nazw funkcjonujących
w rejestrach prowadzonych przez Urząd Gminy,
z nazewnictwem urzędowym ustalanym przez
ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Mieszkańcy Gminy Zbrosławice meldowani są w miejscowościach: Kopienica, Jaśkowice, Karchowice, Łubie, Łubki, Miedary, Szałsza
i Ziemięcice. Proponowane rozwiązanie nie będzie wiązało się z ponoszeniem kosztów wymiany dokumentów, ani po stronie mieszkańców, ani
po stronie Gminy Zbrosławice. Będzie jedynie
dostosowaniem zapisów czysto teoretycznych do
działań praktycznych, funkcjonujących w obecnej rzeczywistości).
W czasie międzysesyjnym odbyły się dwa po-

siedzenia Komisji Rewizyjnej: 1. Ocena funkcjonowania kontroli wewnętrznej urzędu oraz
jednostek organizacyjnych Gminy Zbrosławice
(ustawa o finansach publicznych, która weszła
w życie 1.01.2010 r., kontrolę wewnętrzną zastąpiła kontrolą zarządczą i taka kontrola funkcjonuje w naszym urzędzie. Prowadzenie kontroli
określa szereg regulaminów. Każdy z kierowników jest odpowiedzialny za kontrolę swojego
referatu), 2. kontrola wykonania uchwał Rady
Gminy za rok 2011 (podjęto 126 uchwał, w tym
56 dotyczyło spraw ogólnobudżetowych, 6 jest
w trakcie realizacji, 3 nie zostały zrealizowane
z powodu unieważnienia lub wszczęcia postępowania nadzorczego. Komisja nie wniosła uwag
do wykonania uchwał).
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju odbyła dwa posiedzenia, na których opiniowane
były projekty uchwał, dyskutowano o nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (przedstawiono propozycję, by przeprowadzić czipowanie
i szczepienie psów w jednym roku na koszt gminy, by stworzyć ewidencję psów, z której można
by korzystać w kolejnych latach).
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Pomocy Społecznej odbyła jedno posiedzenie,
którego tematem było sprawozdanie z działalności CUP oraz świetlic działających na ternie gminy wraz z informacją na temat podejmowanych
działań i oferty kulturalnej. Komisja wystąpiła
z wnioskiem formalnym dotyczącym szczegółowych kosztów utrzymania świetlic oraz rozważeniem kwestii utworzenia gminnego centrum
kultury, które koordynowałoby działalność świetlic gminnych.
Komisja Rolnictwa odbyła jedno posiedzenie,
którego tematem było usuwanie azbestu w gminie Zbrosławice.
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ZBROSŁAWICE NA 2012 R.
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Wójt poinformował, iż:
- odbyły się zebrania członków OSP w Wieszowie, w Czekanowie i w Kamieńcu, gdzie powstał
zamiar likwidacji stowarzyszenia ze względu na
brak aktywności członków OSP Kamieniec;
- miały miejsca również zebrania sołeckie:
w Łubkach i Świętoszowicach;
- odbyła się rozprawa w Sądzie Rejonowym
w Tarnowskich Górach, gdzie doszło do zawarcia ugody pomiędzy Gminą Zbrosławice i wykonawcą, który we wrześniu 2010 r. wykonał
chodnik w Zbrosławicach;
- odbyło się spotkanie z Radą Sołecką Wieszowy;
- w OSP Świętoszowice odbył się turniej wiedzy
pożarniczej i konkurs plastyczny;
- w Łubiu odbyło się spotkanie poświęcone budowie farm wiatrowych w Gminie Zbrosławice;
- w SP Zbrosławice odbyły się obchody 80-lecia
istnienia szkoły – szerzej o uroczystościach
w przyszłym numerze „Wieści”;
- odbyło się spotkanie z dyrektorem ZDP dot. odwodnienia ul. Wolności w Zbrosławicach;
- odbyło się Zgromadzenie PKM Gliwice;
- podpisano umowę z WFOŚiGW dot. umorzenia
zaciągniętej pożyczki;
- w Wieszowie odbył się konkurs gimnazjalny
„Wszędobylska matematyka”;
- z-ca wójta wzięła udział w spotkaniach
w ramach tarnogórsko-lubliniecko-piekarskobytomskiego NUTSA subregionu centralnego,
na których omówiono strategiczne kierunki
w kolejnym okresie programowania;
- trwają prace nad nowelizacją Statutu Gminy
Zbrosławice – do tej pory odbyły się dwa spotkania w tym temacie.
Protokoły z sesji i posiedzeń komisji Rady
Gminy dostępne są, po ich zatwierdzeniu, na
www.bip.zbroslawice.pl (zakładka Rada Gminy).

Styczeń: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zbrosławice; pomoc społeczna.
Luty: plany zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Zbrosławice; działalność
kulturalna w Gminie – działalność CUP oraz świetlic gminnych.
Marzec: zasady funkcjonowania OSP; stan opieki zdrowotnej w gminie.
Kwiecień: ocena wykonania budżetu za rok 2011; ocena stanu bibliotek w gminie - działalność klubów i stowarzyszeń sportowych.
Maj: gospodarka odpadami komunalnymi; place zabaw.
Czerwiec: gminne zasoby mieszkaniowe; realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Sierpień: zaopatrzenie w wodę na terenie gminy; promocja gminy.
Wrzesień: ocena wykonania budżetu za I półrocze 2012; placówki oświatowe.
Październik: bezpieczeństwo publiczne w gminie przy współpracy Straży Gminnej i Policji; działalność stacji „Caritas”.
Listopad: podatki i opłaty lokalne na rok 2013; współpraca z organizacjami pozarządowymi; pozyskiwanie funduszy europejskich przy wsparciu Śląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego.
Grudzień: wieloletnia prognoza finansowa – korekta; budżet 2013; plany prac komisji na
2013.

Druk: PPHU DRUKPOL Sp. j.
tel. (32) 285 40 35
Adres kontaktowy:
42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Kochanowskigo 27
e-mail: drukpol@drukujemy.pl

Program pomocy unijnej PEAD

Zbrosławickie Stowarzyszenie Świetlic Socjoterapeutycznych kontynuuje program pomocy unijnej PEAD, w związku z tym w roku 2011
wydaliśmy ponad 40 ton żywności, o wartości około 90 tysięcy złotych.
Z pomocy skorzystało 1178 osób (371 rodzin). Średnio na 1 osobę przypadło ok. 35 kg żywności.
Prezes Stowarzyszenia Jan Wysocki
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Sprawdź termin ważności dowodu osobistego!
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

KONTROLA PODATKOWA
Z uwagi na planowaną kontrolę we wszystkich sołectwach Gminy Zbrosławice w zakresie prawidłowości opodatkowania nieruchomości, której rozpoczęcie zakłada się w drugim półroczu
2012 r., informuje się podatników, iż do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych istnieje możliwość dokonania ewentualnych korekt w zakresie złożonych informacji podatkowych, między
innymi odnośnie zgłoszonej powierzchni budynków oraz sposobu ich wykorzystania. Korekty
należy składać w Urzędzie Gminy Zbrosławice przy ul. Oświęcimskiej 2, w Referacie Podatków
i Opłat Lokalnych - pokój nr 1 (na parterze).
O dokładnych terminach kontroli podatkowej jak i jej zakresie podatnicy zostaną pisemnie,
indywidualnie, powiadomieni przez Wójta Gminy Zbrosławice.

OGŁOSZENIE AZBEST !!!

           ciąg dalszy ze str. 1

W celu wypełnienia formularza „Informacji” (do pobrania na www.zbroslawice.pl) konieczne jest
wcześniejsze sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (również do pobrania). Formularz „Oceny” jest także do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul Wolności 109 A.
Informuje się mieszkańców, że nieprzekazywanie „Informacji” stanowi wykroczenie i karane jest grzywną w wysokości do 5 tysięcy złotych (art. 346 ust. 1 prawo ochrony środowiska
w zw. z art. 24 § 1 kodeks wykroczeń).
Przekazywanie Wójtowi Gminy ww. informacji wiąże się wyłącznie z koniecznością ewidencjonowania wyrobów zawierających azbest i przekazywania ww. informacji Marszałkowi Województwa Śląskiego.
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 ze zm.),
2. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r.,
nr 8, poz. 31),
3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz.649 ze zm.).
W związku z powyższym prosi się również mieszkańców o przekazywanie informacji
o „Dzikich wysypiskach azbestu”.
Dodatkowe informacje na temat AZBESTU można uzyskać pod numerem 32/ 233 77 20.
Zgłoszenia dotyczące „Dzikich wysypisk” mogą być dokonywane telefonicznie.
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

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
Andrzej Piernikarczyk
obchodzi jubileusz 50 urodzin,
a radny Krzysztof Stebel
świętuje 40 urodziny.
Życzenia wszelkiej pomyślności i długich lat życia
w zdrowiu i radości
składają Sołtys, Rada Sołecka
i mieszkańcy Ziemięcic
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W marcu 85 urodziny obchodzi
pani Marta Ganszczyk.
Życzenia wszelkiej pomyślności,
miłości najbliższych oraz wielu lat życia
składają Koleżanki i Koledzy
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Kronika Policyjna
09.02. w Miedarach przy ul. Głównej, na terenie byłej jednostki wojskowej, funkcjonariusze
PP Zbrosławice zatrzymali na gorącym uczynku
sprawcę kradzieży z włamaniem do pomieszczenia
gospodarczego, skąd usiłował skraść elementy metalowe wartości 500 zł.
25.02. w Przezchlebiu przy ul. Dworcowej nn.
sprawca dokonał kradzieży samochodu osobowego
m-ki Toyota Yaris wartości 20 tys. zł.
27.02. w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej
nieznany sprawca z 2 pojazdów ciężarowych dokonał kradzieży 400 litrów paliwa ogólnej wartości
2300 zł.
04.03. w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej
funkcjonariusze PP Zbrosławice dokonali zatrzymania sprawcy kradzieży z terenu firmy INERAGRA elementów metalowych wartości 700 zł.
04.03. w Zbrosławicach przy ul. Kościelnej nieznany sprawca dokonał kradzieży z grobu wazonu
mosiężnego wart. 350 zł.
09.03. w Zbrosławicach przy ul. Batorego nieznany sprawca dokonał włamania do niezamieszkałego
domu, skąd skradł piec żeliwny o wartości 780 zł.
20.03. w Wieszowie przy ul. Bytomskiej nn. sprawca dokonał kradzieży 52 m wieloparowego kabla
telefonicznego.

U W A G A !!!!

Przestrzegamy mieszkańców przed nieuczciwymi
osobami, które odwiedzają ludzi starszych i wykorzystując ich nieuwagę dokonują kradzieży gotówki oraz biżuterii.
Jesteś świadkiem przestępstwa - nie bój się reagować. „Nie reagujesz – akceptujesz”!

Przekaż 1 %

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.

ZMIANA SIEDZIBY GOPS
Od 2 kwietnia 2012 r. siedziba
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zbrosławicach mieści się
w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 4a
(budynek dawnej szkoły).
Tel. 32/ 233 78 92
Szanownej Jubilatce pani Gertrudzie Zych
z okazji 80 rocznicy urodzin serdeczne życzenia
zdrowia, pogody ducha, wielu szczęśliwych lat
życia i spełnienia najskrytszych marzeń
składają Rada Sołecka
i Sołtys Świętoszowic
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Z NIEDŹWIEDZIĄ FERAJNĄ...
Tradycyjnie, w ostatnią sobotę karnawału, już z samego rana Niedźwiedzie ze swoją ferajną wyruszyły odwiedzać domostwa mieszkańców Łubia i Kopienicy. Oczywiście każda gospodyni musiała zatańczyć
z Niedźwiedziem, a do tańca przygrywała kapela. W tym roku dodatkowo Niedźwiedziowi z Kopienicy towarzyszył listonosz, który każdemu
mieszkańcowi podarował grosik na szczęście, a Bocian znosił w każdym
domu kolorowe jajo. Zobaczymy co się z niego wylęgnie... Kominiarz
wszystkich wymalował, a Policjant na drodze sypał mandatami. Wieczorem ferajny z Łubia i Kopienicy spotkały się na zabawie z mieszkańcami
w świetlicy w Łubiu, gdzie odbył się sąd na Niedźwiedziach. Zabito je jako
sprawców wszelkich nieszczęść w tych sołectwach. Później mieszkańcy
bawili się na zabawie do samego rana.         
M. Kamińska

. . . I D L A KO B I E T

W tym roku organizacja Dnia Kobiet dla pań z Łubia i Kopienicy przypadła Radzie Sołeckiej i ferajnie Niedźwiedzia z Kopienicy. Zabawa odbyła
sie w świetlicy w Łubiu 11 marca. Stoły udekorowano w barwach unijnych. Dla Pań przygotowano poczęstunek i kwiaty. Ferajna Niedźwiedzia
z Kopienicy przygotowała program artystyczny pt. „Podróż po Europie
i nie tylko”. Między innymi można było zobaczyć Szkotów grających na

Również w Miedarach kultywuje się tradycję Wodzenia Niedźwiedzia obyczaj tradycyjnie kończący karnawał.

ŚWIĘTO PAŃ W JASIONIE

Jak co roku 8 marca o godz. 1800 w świetlicy w Jasionie spotkały się
panie przy ciasteczku i kawie. Spotkania takie są okazją do podzielenia się
swoimi radościami, powspominania przeszłości. Było miło i wesoło – jak
zawsze.                  
Sołtys Jan Wysocki

kobzach, kankana, tańce góralskie. Zaśpiewała „Helena Vondráčková”,
a „Haidi” częstowała panie alpejskimi specjałami, nie zabrakło również
Zorby. Nasze panie odwiedziła również „Magda Gessler” aby sprawdzić
jaki poczęstunek przygotowano i stwierdziła, że panowie z Kopienicy potrafią dobrze
gotować. Największą
atrakcją był jednak balet „Jezioro łabędzie”
(na zdjęciu obok).
Na koniec w podróż
zabierała wszystkich
pani „Europa”. W doskonałej atmosferze
panie bawiły się do
późnych godzin wieczornych.
M. Kamińska
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Z okazji Waszego święta pragniemy złożyć
Wam życzenia wszystkiego najlepszego,
dużo zdrowia, szczęścia,
by w każdym dniu roku
uśmiech na Waszych twarzach
gościł tak samo często, jak w Dniu Kobiet.
Sołtys Miedar z Radą Sołecką

Wieść z Gminy nr 2 (117) 2012

WYDARZENIA SPORTOWE Szach-mat
Przedsmak Euro
25 lutego odbył się turniej piłki nożnej w ramach
kolejnej edycji Wieloboju Sołectw Gminy Zbrosławice. Gospodarzem imprezy były Miedary – serdecznie
podziękowania składam osobom, które pomogły w zorganizowaniu turnieju. Panowie Marek Czernachowski
oraz Tomasz Kidala byli arbitrami rozgrywek. Do rywalizacji przystąpiło 16 drużyn z 18 sołectw, zawodników było 126. Drużyny zostały podzielone na cztery
grupy. Do finałowej rundy dostały się sołectwa: Szałsza, Przezchlebie, Ziemięcice i Laryszów. Zwyciężył
Laryszów (Rafał Brzenzka, Mateusz Loch, Dawid
Pyrek, Adam Benjamin, Damian Kochel, Krzysztof
Kostka, Marcin Kostka, opiekun – Piotr Szołtysik).
II miejsce zajęła Szałsza (Sylwester Gładkowski, Michał Michalik, Łukasz Czok, Denis Skiba, Maciej Dobiosz, Paweł Kukolnik, Marek Gładkowski, Marek Jędroszkowiak, opiekun – Teresa Brzęczek). III miejsce
– Przezchlebie (Beniamin Janik, Kamil Kałuża, Miłosz
Świątek, Ireneusz Pasternak, Tomasz Pasternak, Robert
Krupa, opiekun - Waldemar Janik). Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział. Myślę, że większość osób,
które zawitały do Miedar, traktowało turniej jako formę
zabawy, której częścią jest zdrowa rywalizacja.
K.Sosada

Sołectwo

17 marca odbyły się kolejne zawody Wieloboju
Sołectw naszej gminy, tym razem były to rozgrywki
szachowe. Zawodnicy przybyli do Zbrosławic, gdzie
w siedzibie biblioteki miały miejsce szachowe emocje.
Zwycięzcy – sołectwo Ziemięcice (Elżbieta Boczar,
Aleksandra Poloczek, Franciszek Boczar i Krzysztof Stebel), II miejsce – Zbrosławice (Mirosława Śpiewok, Marta Mołodij, Jakub Pawlak i Artur Globisz),
III miejsce – Laryszów (Małgorzata Kamińska, Angelika Brzenzka, Piotr Witaszczyński i Piotr Nigiel).
Serdecznie gratuluję!
Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w rozgrywkach. Kolejna dyscyplina – koszykówka - 21
kwietnia.            Katarzyna Sosada

Ziemięcice
Relacje
z
poszczególnych
zawodów
Wieloboju Sołectw ukazują się na stronie www.zbroslawice.pl
bezpośrednio po weekendzie, w czasie którego odbywają się
zawody. Zapraszamy również do przeglądania obszernych
galerii zdjęć z rozgrywek /red/.

Skat

Piłka

Szachy

Suma

1

Laryszów

29

37

23

89

2

Wieszowa

27

29

21

77

3

Zbrosławice

21

27

25

73

4

Ziemięcice

13

31

27

71

5

Przezchlebie

15

33

19

67

6

Szałsza

0

35

17

52

7

Kopienica

19

25

0

44

8

Jasiona
+ Księży Las

17

19

7

43

9

Miedary

31

8

0

39

10

Świętoszowice

23

15

0

38

11

Boniowice
+ Łubki

9

17

9

35

12

Czekanów

7

8

15

30

13

Karchowice

0

13

13

26

14

Łubie

25

0

0

25

15

Kamieniec

0

23

0

23

16

Wilkowice

0

11

11

22

17

Ptakowice

0

21

0

21

Jaśkowice

0

0

0

0

Zawada

0

0

0

0

Juniorki z Kamieńca mistrzyniami
rejonu w piłce siatkowej
Laryszów

ULKS KARLIK PRZEZCHLEBIE
Dla zawodników Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego KARLIK Przezchlebie okres zimowy to pełnia sezonu. Sportowcy w okresie ferii
zimowych szlifowali swoje umiejętności biegowe na
najładniejszych w Europie trasach biegowych WisłyKubalonki. Najlepszy zawodnik KARLIKA - Sven
Rakoszek, czołowy zawodnik w Polsce, bardzo udanie rozpoczął sezon narciarski. Startując m.in. w zaSzałsza o Mistrzostwo Karkonoszy w Jakuszycach
wodach
zajął w biegu na 10 km techniką klasyczną 6 m-ce,
w biegu na 15 km techniką dowolną - 4 m-ce, a w zawodach o Puchar Bieszczad - 9 m-ce na 10 km klasykiem oraz 2 m-ce na 10 km łyżwą. Rewelacyjnie
również startował w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Śląsk 2012, która rozegrała się na trasach biegowych Wisły-Kubalonki, zdobywając brązowy medal
w sprintach, czwarte miejsce w biegu łączonym 2 x 7,5
km (brązowy medal przegrał o dwa cm) oraz 9 m-ce na

10 km techniką klasyczną.
Prezes Polskiego Związku
Narciarskiego
Apoloniusz
Tajner, za dotychczasowe
osiągnięcia sportowe, wręczył Svenowi na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Śląsk 2012 Drugie Koło
Olimpijskie. Wysokie wyniki
sportowe są możliwe dzięki
wytrwałej, ciężkiej pracy Svena na treningach. Trzymając kciuki, życzę Svenowi dalszych udanych startów oraz zdobycia pozostałych Kółek Olimpijskich.
Prezes Klubu: Andrzej Bujok

Finał rozgrywek naszego rejonu rozegrany został
5 marca w hali sportowej w Miedarach. O prawo do
gry w półfinałach województwa śląskiego drużyna
siatkarek LO im. Jana Pawła II w Kamieńcu zagrała
z I LO im. A. Mickiewicza z Lublińca.
Po zaciętym pierwszym secie nasze zawodniczki uległy w końcówce przeciwnikowi, przegrywając
27:25. Drugi set to dominacja juniorek z Kamieńca,
zakończona wygraną 25:4. „Tie-break” to znowu zacięta walka o każdy punkt. Przy naszym prowadzeniu
11:7 juniorki z Lublińca zapunktowały zagrywką i zagrały dobrze w obronie. Wynik w końcówce seta 12:11
dla Kamieńca świadczył o dużej nerwowości w obu
drużynach. Set ostatecznie zakończył się naszą wygraną 15:13.
Skład drużyny z Kamieńca: Anna Jarzombek,
Sandra Tetfejer, Beata Kauczor, Anna Janoszka,
Katarzyna Ziętek, Karolina Zawada, Marzena
Starzec i Iwona Kostka.
Za pomoc w organizacji finału organizatorzy składają serdeczne podziękowania p. Jackowi Ignacikowi,
GWSH im. W. Korfantego w Katowicach oraz Urzędowi Gminy Zbrosławice.            GS

Zbrosławicka
siatkówka najlepsza!
Przezchlebie

W Mistrzostwach Szkół Podstawowych Gminy Zbrosławice w Minisiatkówce, zarówno chłopców i dziewcząt, zbrosławicka podstawówka nie miała sobie równych.
Pierwsze miejsca obu drużyn to powód do dumy i radości w zbrosławickiej szkole. Drugie miejsce w rozgrywkach chłopców wywalczyły Ziemięcice, trzecie - drużyna
z Przezchlebia. Wśród dziewcząt drugie miejsce zajęła drużyna z Kopienicy, trzecie - z Kamieńca. Gratulujemy!
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W I AT R A K I - Z I E LO N A E N E RG I A

W postrzeganiu działań władz Gminy Zbrosławice w aspekcie trendów
ku innowacyjności nie można zapomnieć o fakcie, że nasza gmina nie jest
samotną wyspą tylko częścią większej całości, mieszczącej się w śląskiej
aglomeracji. Wiąże się z tym m.in. konieczność zwrócenia uwagi na to, czy
podejmowane działania władz będą mieścić się wyłącznie w przestrzeni
typowo ograniczonej do terenu gminy, czy też będą mieć zasięg o znaczeniu szerszym i perspektywicznym. Czy Gmina będzie poprzez brak działań nastawionych na jej rozwój tylko egzystować, czy stworzy dla swoich
mieszkańców atrakcyjne miejsca zainwestowania.
W nawiązaniu do powyższego, nie bez znaczenia jest takie działanie
władz samorządowych, by tworzyły klimat do podejmowania inwestycji,
które mogą sprzyjać rozwojowi gminy i nie pozostawić jej na marginesie
wszelkich zmian i rozwoju. W tym kontekście należy spojrzeć na zapisy
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, nakreślającej
wizję rozwoju naszego regionu do roku 2020, wyznaczającej strategiczne
cele, kierunki działań i przedsięwzięć, pozostających w zgodzie ze strategią rozwoju kraju. Jeśli Gmina Zbrosławice zostanie w tyle za innowacyjnością, zmianami ukierunkowanymi na rozwój społeczno-gospodarczy,
rozwój warunków inwestycyjnych, wsparcia biznesu, rozbudowy i unowocześnienia systemów energetycznych i przesyłowych, konkurencyjności
gospodarczej, czyli wszystkich tych aspektów, które brane są pod uwagę
w strategiach rozwojowych naszego regionu, a w konsekwencji też kraju,
wówczas stanie się marginalnym, ubogim i nic nie znaczącym podmiotem.
To oznacza niebagatelne obniżenie ekonomicznego i społecznego rozwoju
naszej gminy, zwłaszcza, że jest to gmina słabo zaludniona i stanowiąca
obszary rolnicze.
Gmina Zbrosławice powinna wykorzystać swoje atuty związane z lokalizacją oraz możliwościami zapewnienia terenów mieszkaniowych, usług
turystyczno - sportowych i rekreacyjnych (jeździectwo, bliskie sąsiedztwo zbiorników wodnych, lasów, zabytków, parku wodnego) i podejmować działania wykorzystujące fakt bardzo dobrej infrastruktury drogowej
(połączenia drogowe - autostrada A1, bliska odległość do lotniska w Pyrzowicach) oraz sąsiedztwa z ważnymi ośrodkami miejskimi (naukowymi, kulturalnymi), bowiem wymienione wyżej atrybuty dają szanse tworzenia na naszym terenie stref aktywności gospodarczej i technologicznej,
a w konsekwencji sprzyjają obsłudze obszarów stref atrakcyjnych gospodarczo. Gmina Zbrosławice musi się wyspecjalizować, żeby być atrakcyjną
i konkurencyjną, by móc zdobywać środki finansowe na innowacyjność,
a w konsekwencji rozwój.
Infrastruktura nowej gospodarki wymaga kreowania nowych oraz rozwoju istniejących usług, dlatego działania w obszarze gospodarczym powinny
być skoncentrowane na wsparcie szeroko rozumianego biznesu, przedsiębiorczości, inicjatyw. Spowoduje to wzrost zatrudnienia, konkurencyjności
i zdolności do funkcjonowania na regionalnym rynku, jak również stworzy
odpowiednie warunki dla rozwoju i przyciągania inwestorów.
W tak ogólnie pojętej polityce skierowanej na rozwój niebagatelne znaczenie ma dostosowanie działań gminy do celów polityki regionu, a mianowicie stworzenie warunków dla rozbudowy i unowocześnienia systemów
energetycznych i przesyłowych. Proekologiczna przebudowa, rozbudowa
i modernizacja istniejących systemów energetycznych oraz kreowanie nowych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem wartości krajobrazowych jest jednym z wymogów współczesnej gospodarki. Wpisuje się
w cele strategiczne regionu i w realizację zadań proekologicznych. Stąd
gmina powinna silnie zaangażować się m.in.: w prowadzenie prac nad
rozwojem alternatywnych, odnawialnych i ekologicznych źródeł energii
gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne, budować infrastrukturę
służącą do wykorzystania energii odnawialnej, wspierać produkcję energii
elektrycznej i cieplnej w ramach elektrowni wiatrowych, co jest związane
z celem strategicznym rozwoju województwa śląskiego, jakim jest wspieranie rozwoju energetyki rozproszonej na terenach wiejskich.
W tym kontekście pragnę zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z opracowaną w 2009 roku „Polityką Energetyczna Polski do 2030 roku” energetyka
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odnawialna ma stanowić 20 % w całkowitym zużyciu w Polsce (czego wymaga Unia Europejska), oraz, że realizacja polityki energetycznej stanowi
jedno z zadań własnych gminy wyznaczone art. 7 ustawy o samorządzie
gminnym, w powiązaniu z art. 18 oraz art. 19 ustawy Prawo energetyczne,
wg którego wójt opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną.
Zatem zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, stymulowanie
i planowanie procesów zapewniających dostawy energii jest obowiązkiem
samorządów. Badania wykazują natomiast, że obecność „zielonych” technologii działa stymulująco na lokalną społeczność, podnosi jakość życia
i tworzy grunt do rozwoju przedsiębiorczości. Oznacza to, że inwestowanie
w odnawialne źródła energii jakimi są farmy wiatrowe stwarza dla gminy
korzyści w formie ekonomicznego i społecznego rozwoju, udziału lokalnych przedsiębiorców oraz ludności w pracach budowlanych i eksploatacyjnych (możliwość zatrudnienia przy budowie i obsłudze), pozyskania
taniego źródła energii w 100% niezależnego od dostaw paliwa i surowców kopalnianych, budowie wizerunku gminy jako przyjaznej środowisku,
wyższych dochodach z podatku od nieruchomości, podniesienia prestiżu
gminy, długoletnich umów dzierżawy, technologii niewymagającej dużych
powierzchni, jak również w aspekcie zwiększenia dochodów oraz podniesienia standardu życia społeczności lokalnej oraz, co istotne, możliwości
kontynuacji działalności rolnej na terenie farmy wiatrowej.
W powyższym aspekcie warto wspomnieć, że dotychczasowe badania
nie potwierdzają obaw, iż generowany przez wiatraki hałas, czy poziom
infradźwięków różnią się od innych, z którymi mamy do czynienia na co
dzień. Farma wiatrowa nie ma żadnych negatywnych skutków. Wszystkie
badania pokazują, że wiatraki nie zabijają ptaków i nie mają wpływu na
zdrowie, nie mają żadnego wpływu na otoczenie. Co więcej - farma wiatrowa może stać się atrakcją turystyczną, bowiem stanowi ona reklamę dla
całej miejscowości. Zdarza się, że mieszkańcy gmin sami się organizują
i starają się ściągnąć inwestora, który byłby zainteresowany budową farmy
wiatrowej.
Finansowe korzyści dla gmin, które zdecydują się na wydzierżawienie
swoich terenów pod budowę wiatraków, zazwyczaj są inwestowane w poprawę infrastruktury. Często sami inwestorzy wykładają pieniądze np. na
budowę dróg dojazdowych.
Elektrownia może wspomóc rozwój regionu, tworząc nowe miejsca pracy – wg Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej na 1 MW mocy
zainstalowanej w ciągu roku przypada średnio piętnaście pełnoetatowych
miejsc pracy. Odpowiednio przygotowany projekt farmy wiatrowej może
okazać się dobrym interesem nie tylko dla inwestora, ale i gminy, na której
terenie ma powstać elektrownia. Protesty związane z budową farm wiatrowych są przede wszystkim wynikiem niedoinformowania miejscowych
społeczności. Władze Gminy Zbrosławice gwarantują, że przy budowie
farm wiatrowych zostaną zachowane odpowiednie odległości elektrowni
od terenów zabudowanych, zapewniają też mieszkańcom możliwość udziału w konsultacjach społecznych i kampaniach informacyjnych, które pozwolą obalić wszystkie mity dotyczące energetyki wiatrowej.
Na tle krajów europejskich takich jak Niemcy, Hiszpania czy Dania,
Polska jest krajem, który dopiero zaczyna swoją przygodę z energetyką
wiatrową. Duże obszary kraju o sprzyjającej prędkości wiatru (5,5-7,0 m/s)
czynią Polskę jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji farm wiatrowych
w Europie.
Wdrożony w Polsce system wsparcia dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych budzi zainteresowanie największych światowych koncernów
działających w branży energetycznej. W Polsce działa obecnie 58 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 58 MW, są to elektrownie podłączone
do sieci. Niemcy, którzy zdecydowali się zamknąć elektrownie atomowe,
zamierzają jeszcze intensywniej niż do tej pory inwestować w siłownie wiatrowe. W tym celu stworzyli specustawę, która przyspieszy proces budowy
takich obiektów. Dlatego nie pozwólmy wyprzedzić się innym. Stwórzmy
sobie szanse na rozwój, a nie stagnację i w efekcie zapaść. Warto być tam
gdzie są pieniądze – a rynek zielonej energii rośnie.
Beata Dzielicka
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„Rewolucja śmieciowa”

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, z dniem 1 stycznia 2012 r. wprowadza „rewolucję śmieciową” w gminach.
Gmina ma 18 miesięcy czasu na wdrożenie w życie
ustawy. Proponowany w niej system gospodarowania
odpadami komunalnymi działa tak: gmina zapewnia
odbiór i bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów. W dalszym ciągu stwarza też możliwość selektywnego zbierania odpadów. Od mieszkańców śmieci
odbierać będzie jedna firma, wyłoniona w przetargu
nieograniczonym. Za odbieranie odpadów wszyscy
mieszkańcy uiszczać będą opłatę, obliczoną na podstawie takiej samej stawki. Dla tych, którzy będą segregować odpady, będą obowiązywały niższe stawki
opłat. Warto więc segregować!
NA CZYM KAŻDY Z NAS SKORZYSTA ?
- Będziemy wolni od umów, które do tej pory musieliśmy podpisywać z firmą odbierającą śmieci. Teraz
zrobi to za nas Gmina.

STOP
WYPALANIU
TRAW !!!
ciąg dalszy ze str. 1
Jak Polska długa i szeroka, nad ogródkami, drogami
i polami zaczną unosić się kłęby dymu, dając świadectwo umiłowania ludzi do porządków. Ludzi zapominających lub nieświadomych faktu, że wystarczy słaby
wiatr, aby ogień wymknął się spod kontroli, a co za tym
idzie - bardzo szybko rozprzestrzenił się i przeistoczył
w tragiczny w skutkach pożar. Wówczas rzeczona niefrasobliwość oraz ludzka bezmyślność powodują, iż
giną ludzie oraz zwierzęta: płoną pobliskie lasy, zabudowania mieszkalne, gospodarcze i altanki na ogródkach działkowych. Na torfowiskach ogień tli się przez
wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy, powodując straty
nie tylko porastającej je roślinności, ale również masy
organicznej, bardzo cennej jako kompost dla rolnictwa
i źródło wartościowej substancji dla medycyny.
Mimo wielu zagrożeń utrzymuje się moda na bezmyślne podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest
usychającą trawą w różnych jej siedliskach: na łąkach,
w przydrożnych rowach, wypalanie zarośli, trzcinowisk na wysychających stawach, torfowiskach,
uschniętych chwastów i resztek słomy pozostawionej
na polach po zeszłorocznych zbiorach. Podpalacze pytani, dlaczego to robią, odpowiadają z reguły: „Palimy
chwasty, aby nie rozsiewały się ich nasiona”. Należy
w tym miejscu wyjaśnić, iż jest to błędne myślenie.
Często bywa tak, że to właśnie chwasty - takie jak
perz - dzięki głęboko ukrytym w glebie kłączom, są
odporne na krótkotrwałe pożary powstające przy
wypalaniu traw.
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- Koniec z kłopotem, co zrobić ze starą pralką, rozlatującą się szafą, przeterminowanymi lekami czy zużytymi bateriami - gmina będzie organizować i wskazywać
nam punkty odbioru takich odpadów.
- Opłaty będziemy uiszczać zgodnie z wyznaczoną
stawką, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy. Wybrana
w przetargu firma wywiezie zawartość naszych kubłów
i będzie odpowiadać za dalsze losy naszych śmieci.
- Jeżeli segregujemy odpady – płacimy niższą cenę
za ich odbiór.
Polska wprowadza standardy europejskie. Rewolucja śmieciowa spowoduje szybszy rozwój nowoczesnej
infrastruktury, służącej zagospodarowaniu odpadów.
WAŻNE DATY:

nie mieszkańców o nowym systemie.
1 lipca 2012 - Sejmik Wojewódzki podejmuje uchwały
dotyczące wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
i jego wykonania, w których określone będą regiony
i wskazane zostaną miejsca, gdzie będą przetwarzane
odpady, czyli przekształcanie termiczne, sortowanie
i kompostowanie.
1 stycznia 2013 – do tego czasu gmina musi mieć
uchwalony „Regulamin utrzymania czystości i porządku”. Gminy zobowiązane są również określić stawki
opłat i szczegółowe zasady ich naliczania. Od tej chwili rozpocznie się kampania edukacyjno-informacyjna
dla mieszkańców na temat nowych zasad odbioru odpadów.

1 stycznia 2012 – zaczyna się rewolucja śmieciowa
w Polsce!
Gminy mają czas do 30 czerwca 2013 r. na wprowadzenie na swoim terenie nowego sposobu zarządzania
odpadami, wyłonienie w przetargach firm odbierających i zagospodarowujących odpady i poinformowa-

1 lipca 2013 - zatrudnione przez gminy firmy odbierają
śmieci od mieszkańców na terenie całego kraju.

Wypalanie traw w Polsce jest niechlubną tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, służby leśne
i ochrony środowiska, policjanci i strażnicy miejscy.
Ekolodzy, naukowcy, przyrodnicy i leśnicy - wszyscy
zdecydowanie apelują, że wypalanie nie jest efektywnym sposobem „odnawiania” gleby. Zostało bowiem
naukowo udowodnione wiele lat temu, że wypalanie
suchej roślinności wpływa negatywnie na wiele elementów przyrodniczych. W wielkim skrócie: ziemia zostaje wyjałowiona, a nie użyźnia się; nie dochodzi do naturalnego rozkładu resztek roślinnych;
przerywany jest proces formowania się próchnicy;
do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi,
jak i zwierząt. Wypalanie traw skutkuje zabijaniem
znacznej ilości organizmów żywych, niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania przyrody.
Mimo iż wypalanie traw jest szkodliwe, niedozwolone i bardzo niebezpieczne, co roku setki nierozważnych i bezmyślnych osób (rolników, działkowców,
dozorców...) właśnie w ten sposób „oczyszcza” swoje
pola, łąki i trawniki, co stanowi genezę powstania programu „Stop wypalaniu traw”.
Większości materiałów na temat wypalania traw, jakie zostały dotychczas opublikowane, dotyczy problemu usuwania zanieczyszczeń pozimowych i porządków wiosennych. Pragniemy zatem przedstawić dwie
podstawowe przyczyny powstawania pożarów traw
i ich następstw.
Około 30 % pożarów traw powstaje w wyniku przypadkowego zaprószenia ognia, głównie za sprawą wyrzucania niedopałków z przejeżdżających pociągów
czy samochodów na pobocze drogi (warto wiedzieć,
że żar zapałki ma temperaturę rzędu około 800 0C,
a papieros czy rzucony niedopałek to około 600 0C).
W żadnym z powyższych przypadków sprawcy nie
biorą pod uwagę powstającego zagrożenia rozwoju po-

żaru na obszary leśne, a przecież jest ono bardzo realne! Trawa po okresie zimowym pali się bardzo szybko,
bowiem jest wysuszona - ogień ogarnia coraz większe
obszary powodując zagrożenie dla lasów, zabudowań
gospodarczych, zakładów pracy itp. Aby się zapalił
las, np. od suchej trawy, wystarczy 250 0C. Rzucenie
niedopałka, który ma 600 0C można przyrównać do
świadomego uklęknięcia i podpalenia lasu zapałką.
Celowe podpalanie traw stanowi około 70 % wszystkich pożarów traw. Najczęściej można zasłyszeć, że to
zły zwyczaj osób dorosłych. Dowodem na powyższą
tezę są coroczne „czarne statystyki”, z których dowiadujemy się o przedziale wiekowym osób, które zginęły
podczas wypalania traw. Jednak my - autorzy niniejszego programu - pragniemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny problem związany z bezmyślnym i
celowym podpalaniem traw przez dorosłych: poprzez
takie działanie wpływają negatywnie na świadomość dzieci, które podpalają trawę, gdyż „tak robią
dorośli”. Dzieci nie potrafią wytłumaczyć swoich czynów - dla nich to atrakcja, coś się dzieje (dowiedziono
empirycznie). Poza tym jest to dla nich „doskonała”
zabawa, bardzo często akceptowana przez opiekunów.
Dlatego akuratna wydaje się rozmowa nauczycieli
z młodzieżą szkolną na temat skutków zabawy
z ogniem - aby uświadamiać, jak przez własną lekkomyślność stajemy się niszczycielami środowiska,
a nierzadko własnego mienia.
Aby walka z tym groźnym zjawiskiem była skuteczna, „wypalacze” muszą się znaleźć pod presją
szeroko pojętej opinii publicznej. Ich czyny muszą
być szkalowane przede wszystkim przez współmieszkańców. Zapraszamy do wspólnej walki z wypalaniem traw!        

Każdy mieszkaniec może oddać dowolną ilość śmieci – w tym np. te wielkogabarytowe.
Pamiętajmy! Osoby, które segregują odpady płacą
mniejsze rachunki.      
Urszula Grabińska

Autorzy programu
źródło: Akademia Dobrych Pomysłów
www.adp.org.pl
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Z Ż Y C I A P L A C Ó W E K O Ś W I AT O W Y C H
Począwszy od roku szkolnego 2009/ 2010 ruszyła
reforma w gimnazjum. Jednym z jej założeń jest realizacja, w trzyletnim toku kształcenia, projektu edukacyjnego. Gimnazjaliści z Kamieńca podejmują powyższe działania zawsze w klasie drugiej, gdy zdążą
zintegrować się jako zespoły klasowe.
W br. szkolnym projekt edukacyjny miał
charakter polonistyczny. Drugoklasiści wraz
z
wychowawczyniami –
opiekunkami projektu Alicją
Chwedorowicz
i Barbarą Dusińską
- Rubin postanowili
skoncentrować się na
lekturach szkolnych,
jakże często niechętnie przez nich czytanych i wykazać,
że… nie taki diabeł straszny! Od września ruszył projekt
pod hasłem: Oswoić lektury. Uczniowie przygotowali
adaptację sceniczną lektury K. Dickensa Opowieść wigilijna, którą można było podziwiać podczas szkolnych
jasełek. W rolach głównych wystąpili: D. Dorosławski,
P. Dryk, K. Krawczyk, P. Naczyński, M. Bąk, R. Fross
i A. Szyguła. Być może taki sposób pracy z lekturą
zachęci uczniów do częstszego obcowania z dziełami
literackimi.       /Barbara Dusińska - Rubin/
W zbrosławickiej podstawówce odbył się tradycyjny Bal Przebierańców. Szaleli uczniowie klas 1-3.
Była muzyka „na żywo”, korowody, smakołyki i mnóstwo zabawy.

Wszystkiego o czasie „tańców, hulanek i swawoli”
dowiadywali się uczniowie klas pierwszej i trzeciej na
wyjazdowej lekcji w Żorskim Centrum Regionalnym
w Żorach-Osinach. Dzieci oglądały prezentacje oryginalnych ludowych strojów i tańców oraz aktywnie
uczestniczyły w przebierankach, uczyły się tańca oraz
samodzielnie wykonały karnawałową ozdobę głowy.
Pięciogodzinna lekcja minęła błyskawicznie, a na pożegnanie każdy dostał ciekawe czasopismo „Bajtel”.
Gimnazjaliści z Kamieńca znów w finałach...
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Z 92
gimnazjalistów, biorących udział w etapie szkolnym,
do drugiego etapu – rejonowego - zakwalifikowało
się aż 15 uczniów, którzy „błysnęli” wiedzą z języka
niemieckiego, geografii, historii i matematyki. Dwójka
z nich awansowała do najwyższego etapu – wojewódzkiego, uzyskując tytuły finalistów. Są to: Małgorzata
Kamuda – finalistka konkursu z geografii – pod opieką
Marty Masternak i Marcin Iwan - finalista konkursu
z matematyki – pod opieką Magdaleny Paw.
Wszystkim uczniom i ich nauczycielom należą się słowa podziękowania oraz gratulacje.
/Barbara Dusińska – Rubin/
W lutym Szkoła Podstawowa w Czekanowie po
raz kolejny przyłączyła się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. DBI ma na celu inicjowanie
i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
Z tej okazji nauczyciele informatyki i uczniowie przygotowali apel pod hasłem „Wspólnie odkrywamy cy-
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frowy świat. Bezpiecznie!” oraz konkurs informatyczny. Dzieci z klas III i VI przedstawiły scenki, w trakcie
których zwrócono uwagę na to, że wirtualny świat
może być odkrywany wspólnie przez najmłodszych
i dorosłych. Dzieci mogą oswoić swoich dziadków
z techniczną obsługą Internetu, dziadkowie zaś czuwają
nad bezpiecznym
poruszaniem się
najmłodszych
w sieci. W tym dniu tradycyjnie odbył się Szkolny
Konkurs Informatyczny z nagrodami. Jego laureatami zostali: Emilia Kuzior, Paweł Wojtyczka, Martyna
Makowska i Mateusz Ławinski.
/Joanna Lipa oraz Beata Kaczmarczyk/
Jak co roku najlepsi uczniowie przystąpili do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskie Kuratorium. Uczeń Gimnazjum w Wieszowie
Jakub Żurek przebrnął przez etap rejonowy i wojewódzki konkursu z chemii i jako jedyny z powiatu
tarnogórskiego i jeden z szóstki uczniów delegatury
bytomskiej został laureatem Kuratoryjnego Konkursu
Chemicznego. Zaczął się przygotowywać w październiku, opanowując cały program chemii z gimnazjum,
poszerzając wiadomości i rozwiązując zadania i testy
na poziomie szkoły średniej. Życzymy Kubie szczęścia i dalszych sukcesów!       /Karina Sowa/
Dwudziestu miłośników języka obcego z klas 4-6
Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach wystartowało
w Ogólnopolskim
Konkursie Języka
Angielskiego FOX.
Za dwa miesiące
dowiemy się kto
jest największym
pasjonatem tego
języka.
Choć tegorocznym feriom towarzyszył siarczysty
mróz to nasi mali czytelnicy dzielnie maszerowali na
zajęcia. W bibliotece w Łubiu dzieci miały do dyspozycji Internet, gry planszowe, kolorowanki. Wspólnie wykonywaliśmy różne prace plastyczne m.in. grę
i walentynkową różę. Oglądaliśmy filmy, czytaliśmy
bajki, odgadywaliśmy zagadki. Na zakończenie naszych spotkań dzieci
„planowały” swoje
letnie wakacje. Zdecydowana
większość opowiedziała
się za „Wakacjami
nad wodą”. Tak też
zatytułowana została
wspólnie wykonana makieta - świadectwo mile spędzonych chwil. Była też herbata i pyszne słodkości sponsorowane przez „dobre duszki” – anonimowych przyjaciół
naszych zajęć – za co serdecznie dziękujemy.
9 lutego odbyło się spotkanie z laureatami IX konkursu czytelniczego Filii Gminnej Biblioteki w Ziemięcicach. W ubiegłorocznym konkursie brali udział
uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych
oraz dorośli. Wśród laureatów znaleźli się: Jakub

Schuwald kl. III - pierwsze miejsce, Antonina Brzęczek kl. III - drugie miejsce i Adrian Bawaj kl. V trzecie miejsce. Ze szkół ponadpodstawowych: Katarzyna Wrona III kl. gimnazjum, natomiast wśród dorosłych najwięcej książek wypożyczyli Urszula i Alojzy
Poloczek ze Świętoszowic. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i słodycze, a Rada Sołecka z Ziemięcic ufundowała pamiątkowe medale.
Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję i już dziś
zapraszam na X jubileuszowy konkurs czytelniczy do
Gminnej Biblioteki w Ziemięcicach.
Dorota Cichorowska - bibliotekarka
Paulina wymyśliła, koleżanki i kolega z Koła
Przyjaciół Biblioteki (KPB) włączyli się w realizację, znaleźliśmy sponsora i ruszył Kolorowy Tydzień
w bibliotece zbrosławickiej szkoły. Każdy dzień należy do innego koloru, uczniowie za wykonywanie
różnych zadań dostają pieczątki. Kto zbierze najwięcej
powinien się zgłosić po nagrodę. Zabawa spodobała
się uczniom, codziennie tłumy odwiedzają bibliotekę.

Uczniowie z KPB wkładają w pracę dużo wysiłku wyjaśniają zasady poszczególnych konkurencji, pilnują sprawnego przebiegu imprezy i codziennie wymieniają całkowicie dekoracje, żeby pasowały do koloru
dnia. Gratulujemy zaangażowania i dobrej pracy zespołowej.
Tegoroczne ferie zimowe to nie tylko zwały białego puchu i wszechobecny mróz, ale również świetna
zabawa, którą dzieciom z terenu gminy zapewniły
pracownice Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach. Każda z filii bibliotecznych realizowała swój
własny program. Dzieci wykonywały walentynkowe
róże i serduszka, grały w gry planszowe, rysowały
i buszowały po Internecie. W Zbrosławicach uczestnicy zajęć zapoznali się z metodą decoupage, zdobiąc
własnoręcznie drewniane deseczki i podstawki pod
kubki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
taneczne Hip-Hop i Breakdance, prowadzone w dwóch

kategoriach wiekowych, które szczególnie przypadły
do gustu młodszym uczestnikom zabawy. Oczywiście
zajęcia w bibliotece nie mogły się odbyć bez czytania książek. W Zbrosławicach „Familijna przygoda
z książką” pozwoliła dzieciom poznać lokalne stwory z książki Jana Drechslera „Utopce Doliny Dramy”.
Uwieńczeniem zajęć jest wspaniały „Biblioteczny
Utopiec” narysowany przez wszystkich uczestników
zimowej zabawy. Można go podziwiać w holu biblioteki. W ostatnim dniu zajęć odbył się Bal Przebierańców dla dzieci. Około godziny 16.00 w bibliotece zebrały się różne postacie z bajek: wróżki, księżniczki,
rycerze, kotki, kaczuszki, piraci i wiele innych postaci.
Prawie czterdziestka przebierańców świetnie się bawiła. Po trzech godzinach bal się zakończył, jednak
przed wyjściem dzieci obiecały, że chętnie przyjdą na
następny.
Wszystkim sponsorom słodyczy dla dzieci serdecznie dziękujemy.
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