INFORMATOR WYDAWANY PRZEZ WÓJTA
I RADĘ GMINY ZBROSŁAWICE

Nr 3 (118) 2012

MISTERIUM W MIEDARACH

odsłona czwarta

3 kwietnia Miedary przeżywały już po raz czwarty Misterium Męki Pańskiej. Jak co roku wszystko zaczęło się w ogrodzie parafialnym. Tuż po
zmroku publiczność zobaczyła Jezusa (Bogusław Mansfeld) wchodzącego do Jerozolimy. Ku wielkiemu zaskoczeniu dzieci można było zobaczyć
prawdziwego osła (dziękujemy panu J. Łysikowi z Rybnej za udostępnienie zwierzęcia), prowadzonego przez lud, witający Jezusa. W atmosferze
zadumy, którą podkreśliły pieśni w wykonaniu chóru Allegro, przedstawione zostały sceny m.in. Ostatniej Wieczerzy, rozmów Mistrza z kapłanami
(w tych rolach wójt W. Olszewski oraz sołtys Wilkowic D. Nowara), zdrady Judasza, spotkania z Piłatem i skazania Jezusa na śmierć przez ukrzyżowanie. Następnie wszyscy ruszyli ulicami Miedar na drogę krzyżową, którą
prowadziło rzymskie wojsko na koniach (konie zostały udostępnione przez
pana A. Mazura z Pniowca).      ciąg dalszy oraz fotorelacja - str. 4

8 0 L AT M I N Ę Ł O

Każdego ranka, od 80 lat, uczniowie
ze Zbrosławic i okolic żwawo maszerują do swojej szkoły. Jej budynek został poświęcony 8 sierpnia 1931 roku,
a pierwsze zajęcia lekcyjne odbyły się
dokładnie 80 lat temu - wiosną 1932 r.
O historii szkoły, jej patronie - Tadeuszu Kościuszce, obchodach jubileuszu
i innych wydarzeniach z życia szkoły,
możecie Państwo przeczytać na stronie
internetowej szkoły (www.szkola.zbroslawice.pl). Warto zajrzeć do galerii zdjęć, prezentujących minione lata szkoły, jej uczniów, nauczycieli, ważne
uroczystości. Na str. 4 przedstawiamy relację z obchodów jubileuszu 80 lecia istnienia szkoły.

NASZE MIEJSCE...

W lutym w Ptakowicach została utworzona całoroczna świetlica o profilu opiekuńczo – wychowawczym przy ul. Plac Wiejski. Świetlica stała się bardzo ważnym miejscem spotkań dla okolicznych dzieci i dorastającej młodzieży - młodych ludzi, którzy
nie mieli innego sposobu na spędzanie czasu wolnego.   
czytaj na str. 5

S P E Ł N I O N E S TA N D A R D Y

Wiele lat trwała batalia, mająca zapobiec likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Miedarach, a wszystko rozpoczęło
się od wprowadzenia w 1996 roku rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia standardów usług bytowo – opiekuńczych w tego typu placówkach. Jednocześnie wyznaczono dziesięcioletni okres na wprowadzenie i realizację programów naprawczych, lecz ze względu na zbyt wymagające normy większość placówek nie
była w stanie sprostać tym wymaganiom i w 2005 roku wymogi te obniżono, a czas na jego realizację wydłużono
do końca 2010 roku. Dom Pomocy Społecznej w Miedarach opracował program naprawczy, który zakładał budowę
kompleksu dziewięciu nowoczesnych budynków wraz z infrastrukturą.          
ciąg dalszy na str. 5

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2012/2013
Maturzysto!!! Jeśli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika Państwowych Gospodarstw Rolnych, powinieneś odwiedzić stronę internetową
www.stypendia-pomostowe.pl
Niezbędnych informacji udzielą również pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbrosławicach (tel. 32 233 78 92 wew. 22 i 24).

W I AT R A K I

...temat wzbudzający ostatnio
wiele emocji...
Na stronach 6-7 przedstawiamy
Państwu artykuły grup radnych
Gminy Zbrosławice, którzy postanowili na naszych łamach
wypowiedzieć się na temat farm
wiatrowych.

Z prac rady i wójta

XV sesja Rady Gminy Zbrosławice odbyła się 28 marca. Wzięło w niej udział
14 radnych oraz 21 zaproszonych gości. Obrady
trwały w godz. 16:00 – 18.45.
Podjęto uchwały m. in. w sprawie: wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z gminą Bytom,
dotyczącego udzielenia przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Bytomiu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych, zamieszkałych na terenie gminy Zbrosławice oraz pokrycia kosztów świadczeń, w części
nieuregulowanej przez osoby nietrzeźwe (z-ca
wójta wyjaśniła, że w związku z tym, że w Gminie
Zbrosławice nie ma izby wytrzeźwień, zachodzi
konieczność zawarcia porozumienia na mocy tej
uchwały i zapewnienia prezydenta miasta Bytom,
że ze strony Bytomia istnieje wola zawarcia takiego porozumienia); przyjęcia Programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbrosławice
w 2012 roku; nadania nazwy drodze wewnętrznej
położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Księży Las; zmiany uchwały nr XIV/174/12
Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 lutego
2012 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Zbrosławicach
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu (Skarbnik Gminy wyjaśniła, że
organ nadzoru, Regionalna Izba Obrachunkowa,
wyraziła wątpliwość co do wskazania przez Radę
Gminy zwolnienia ZGKiM od wpłaty nadwyżki
budżetowej do budżetu i przeznaczenia tej kwoty
na zakupy inwestycyjne. Korekta uchwały polega na wykreśleniu tego zapisu); zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2012 – 3 uchwały; zmiany uchwały Nr XI/108/11 Rady Gminy
Zbrosławice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie
inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso w 2012 roku zmienionej uchwałą Nr XII/147/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2011 r. (kierownik Ref.
Podatków i Opłat Lokalnych wyjaśniła, że niniejszą uchwałą, w skutek śmierci inkasenta w miejscowości Świętoszowice, powołuje się nowego
inkasenta - panią Liliannę Glagla).
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Krystyna Graca poinformowała, iż w czasie międzysesyjnym odbyło się jedno posiedzenie komisji, którego tematem była „Kontrola Referatu
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska” m. in. pod kątem realizacji ustaleń, uwag
i wyjaśnień z poprzedniej kontroli referatu w lipcu
2011 r. Ustalono, że referat wykonuje m. in. zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, w szczególności ze zbywaniem
i nabywaniem nieruchomości, przekazywaniem
w użytkowanie wieczyste, w użytkowanie,
w trwały zarząd, w dzierżawę, użyczenie oraz
zajmuje się zadaniami związanymi z ochroną środowiska. Powiedziała, że kierownik referatu, Beata Dzielicka przedstawiła zmiany jakie nastąpiły
w referacie od czasu objęcia przez nią funkcji kieRedakcja: Anna Połońska
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rownika i aktualnej działalności referatu. Komisja
postanowiła, że ocena działalności referatu pod
kątem legalności, gospodarności wykonywanych
zadań będzie tematem odrębnego posiedzenia komisji.
Katarzyna Łosicka poinformowała, iż Komisja
Budżetu, Gospodarki i Rozwoju w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze
dotyczyło zasad funkcjonowania Ochotniczych
Straży Pożarnych - omówiono trudności z jakimi
muszą się zmagać OSP oraz nowy sposób podziału środków na OSP. Komisji przedstawiono zestawienie wydatków poszczególnych jednostek z lat
2009-2011, ilość strażaków, informacje o sprzęcie
i infrastrukturze. Przewodnicząca poinformowała, że jeśli ktoś jest zainteresowany tymi informacjami to znajdzie je w załączniku protokołu
z posiedzenia komisji. Podczas drugiego spotkania komisji omawiano proponowane obszary pod
siłownie wiatrowe, w kontekście opracowywanego studium, oraz opiniowano projekty uchwał.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Krystyna Trzęsiok poinformowała, że komisja odbyła jedno
posiedzenie, którego tematem był „Stan opieki
zdrowotnej, profilaktyka zdrowotna, realizacja
programu dotyczącego wad postawy u dzieci”.
Poinformowała, że w związku z tym programem
przebadano w gminie Zbrosławice dzieci w wieku 10 lat. W posiedzeniu komisji udział wzięli
kierownicy niepublicznych ośrodków zdrowia.
Inspektor Maria Langer przedstawiła komisji
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011
w zakresie opieki zdrowotnej mieszkańców gminy oraz sprawozdanie z realizacji programu dotyczącego wad postawy u dzieci.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Józef Skandy poinformował, że komisja, wraz z powiatową Komisją Infrastruktury i Środowiska, odbyła
posiedzenie wyjazdowe na wysypisku śmieci
w Rybnej. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek mieszkańców sołectwa Laryszów reprezentowanych przez radną Justynę Dziemba, sołtysa Piotra Szołtysika i p. Jureczko, w związku
z uciążliwością wysypiska. Komisja rolnictwa
nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości.
Spółka posiada aktualne badania kwartalne przeprowadzane przez Główny Instytut Górnictwa.
Wysypisko posiada zezwolenie na składowanie do roku 2018. Jednak prezes zapewnia, że
w roku 2015 wysypisko będzie zamknięte, a śmieci będą wywożone do Gliwic, gdzie powstaje śląskie centrum recyklingu. Wysypisko otoczone jest
11 hydrantami, z czego 9 służy do zraszania odpadów w czasie suszy. Komisja wystąpi do spółki
o udostępnienie badań przeprowadzonych na terenie wysypiska, gdyż okoliczni mieszkańcy skarżą
się na plagę mew, szczurów i much.
Wójt poinformował że:
- odbyło się spotkanie Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego, poświęcone organizowaniu imprez masowych,
- odbył spotkanie z przedstawicielami Veolii, którzy są zainteresowani przejęciem (lub dzierżawą)
sieci wodociągowej gminy Zbrosławice,
- odbył spotkanie
Druk: PPHU DRUKPOL Sp. j. z GPW Dystrybucja,
tel. (32) 285 40 35
- Starostwo PowiatoAdres kontaktowy:
we złożyło wniosek
42-600 Tarnowskie Góry,
o
dofinansowanie
ul. Kochanowskigo 27
ścieżki
rowerowej
e-mail: drukpol@drukujemy.pl

Laryszów – Miedary. Stosunek oferowanej kwoty
do potrzeb jest 1 do 11,
- Policja dokonuje reorganizacji swoich posterunków na terenie powiatu tarnogórskiego, prawdopodobnie zostaną zlikwidowane posterunki
w Miasteczku i w Świerklańcu. List od Komendanta Powiatowego Policji zapewnia o utrzymaniu posterunku policji w Zbrosławicach, jeśli
gmina będzie uczestniczyć w kosztach jego utrzymania.
- odbyły się zebrania wiejskie w: Łubiu, Kopienicy, Świętoszowicach - 2, Łubkach, Księżym Lesie, Jaśkowicach, Ziemięcicach,
- odbyło się spotkanie z właścicielami posesji
przy ulicy Wolności, przez które przebiegał rów
odprowadzający wodę do rzeki Dramy (miejsce
gdzie wiosną był wzmożony napływ wody i wystąpiło podtopienie drogi), w celu porozumienia
dotyczącego odtworzenia budowli,
- samorządowcy regionu spotkali się w celu omówienia wspólnego działania i pozyskiwania środków w przyszłym okresie programowania,
- odbyły się negocjacje z firmą Tauron, w sprawie
opłaty za konserwację oświetlenia,
- odbyło się spotkanie z mieszkańcami Wieszowy
w sprawie uciążliwości odorowej przedsiębiorstwa,
- przeznaczenie budynku po rodzinnym domu
dziecka w Karchowicach oraz budowa kolejnych
stawów retencyjnych były tematem spotkania ze
starostą,
- elektroniczny obieg dokumentów – w urzędzie
odbyła się prezentacja ofert dwóch firm,
- odbyło się spotkanie z klubami jeździeckimi w
sprawie umowy na użytkowanie przyczepy do
przewozu koni,
- miniony Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów poświęcony był problemom w oświacie, ustawie o pieczy zastępczej, lokalnym inicjatywom społecznym,
- odbyło się kwartalne spotkanie z sołtysami, poświęcone omówieniu problemów sołectw,
- WFOŚiGW – uzyskanie dotacji na zielone szkoły
Protokoły z sesji i posiedzeń komisji Rady
Gminy dostępne są, po ich zatwierdzeniu, na
www.bip.zbroslawice.pl (zakładka Rada Gminy).

BESTIALSKI ATAK PSÓW
13 kwietnia Straż Gminna podjęła interwencję
w związku ze zgłoszeniem o znalezieniu rannej
sarny. Zwierzę zostało bestialsko pogryzione
przez bezpańskie psy w Kamieńcu. Początkowo, ku przestrodze dla tych, którzy akcje wyłapywania pozbawionych opieki psów uważają
za bezzasadne, chcieliśmy na łamach „Wieści”
zamieścić zdjęcia pogryzionej sarny. Są one
jednak tak drastyczne, że zdecydowaliśmy się
opublikować je jedynie na stronie internetowej
urzędu. W tym przypadku „na szczęście” psy
dopadły sarnę, nie np. dziecko! /red/

80 urodziny obchodzi
pani Marta Wichary,
a 75 lecie urodzin świętuje
pan Rudolf Klatzka.
Życzenia wszelkiej pomyślności,
miłości najbliższych oraz wielu lat życia
składają
Koleżanki i Koledzy
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Wieść z Gminy nr 3 (118) 2012

S Z A N S A N A B E Z P Ł AT N E S Z KO L E N I A
D L A R O L N I KÓW I D O M OW N I KÓW
U B E Z P I E C Z O N Y C H W K RU S
Szkoła Języka Angielskiego i Niemieckiego Deutsch realizuje projekt dla
rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS „Agroturystyka twoją
przyszłością” na obszarze trzech powiatów: kłobuckiego, częstochowskiego i myszkowskiego.
W związku z tym, że kampania informacyjno – promocyjna nie zapewniła 100 % obsady, projektodawca zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej
o zgodę na poszerzenie terenu realizacji projektu o powiat tarnogórski.
Gdyby taka zgoda została wydana, rolnicy z NASZEJ gminy mogliby
uczestniczyć w projekcie, a co za tym idzie brać udział w bezpłatnych szkoleniach tj. j. angielski, agroturystyka, kurs dla kandydatek na pokojowe
w obiektach hotelarskich, szkolenia dla kwaterodawców, gastronomia
i hotelarstwo oraz ECDL.
Osoby zainteresowane ewentualnym udziałem w projekcie proszone
są o kontakt z Urzędem Gminy z Agnieszką Mandrysz pod numerem tel.
32/ 233 77 35 w celu zapisania się na przedwstępną listę. W przypadku
jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z asystentem lidera
projektu – Piotrem Bujara - tel. 728 965 070.

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach
informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) od dnia 1 maja 2012 roku na terenie Gminy Zbrosławice obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowa cena netto za 1m³
dostarczonej wody wynosi 4,90 zł (5,29 zł brutto) i spowodowana jest 5%
wzrostem cen wody w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągowym
(które w związku z zamknięciem ujęcia wody w Zbrosławicach jest naszym głównym dostawcą), wzrostem cen paliwa i energii. Cena za 1m³
odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych, firm i instytucji
pozostaje bez zmian i wynosi netto 6,38 zł za 1m³ (6,89 zł brutto). Wzrasta również stawka opłaty abonamentowej i wynosi: 4 zł netto (4,32 zł
brutto) dla odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych oraz
18 zł netto (19,44 zł brutto) dla pozostałych odbiorców rozliczanych
w okresach miesięcznych. Wprowadzono również opłatę abonamentową za rozliczenie podlicznika do odliczania wody bezpowrotnie zużytej
w wysokości 3,00 zł netto (3,24 zł brutto) dla odbiorców usługi oczyszczania ścieków. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o uaktualnienie odczytów wodomierzy tel. 32-233-70-74 lub 32-233-70-92 lub
e-mail: zgkim@zbroslawice.pl
Cena za wywóz nieczystości stałych nie ulega zmianie.
Dyrektor ZGKiM

STAROSTA TARNOGÓRSKI INFORMUJE,
że od 2 maja 2012 r. zmianie ulegają godziny przyjmowania stron
przez niżej wymienione komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach:
Biuro Paszportowe:
- poniedziałek, środa, czwartek od 8.00 do 15.00,
- wtorek od 8.00 do 16.30,
- piątek od 8.00 do 13.30.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
- poniedziałek, środa, czwartek od 8.30 do 12.00 i od 14:00 do 15:30,
- wtorek od 8.30 do 12.00 i od 14:00 do 17:00,
- piątek od 8.30 do 13.00.       /info: www.powiat.tarnogorski.pl/

E udokia M azur obchodzi 90 urodziny,
Otylia Piowczyk kończy 80 lat,
Irena Liszka i Rita Smolik świętują 60 urodziny.
Szanownym Jubilatkom życzenia wszelkiej pomyślności
i długich lat życia w zdrowiu i radości
składają Sołtys, Rada Sołecka
i mieszkańcy Ziemięcic
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J U B I L E U S ZOW E PA RY M A Ł Ż E Ń S K I E
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 za długoletnie pożycie małżeńskie, 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

JĘZYK MIGOWY W URZĘDZIE
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania
się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Gminy Zbrosławice udostępnia osobom uprawnionym
tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności
w komunikowaniu, następujące formy kontaktu
z urzędem:
•
poczta elektroniczna: urzad@zbroslawice.pl
•
faks: 32/ 233 71 00
•
przesyłanie wiadomości tekstowych SMS: 606 82 42 92
Osobie uprawnionej, podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Zbrosławice, przysługuje prawo do skorzystania z usług:
• tłumacza PJM (polski język migowy)
• tłumacza SJM (system językowo – migowy)
• tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane
są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed
planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej,
faksu lub złożyć w kancelarii urzędu.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą
niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Wójt Gminy
Zbrosławice zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną,
wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną
formę realizacji przysługujących uprawnień.
Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza znajduje się na stronie www.zbroslawice.pl w zakładce „Dla niesłyszących”.

B I U R O P O R A D P R AW N Y C H

Biuro Porad Prawnych działa w Starostwie Powiatowym już trzy lata.
To miejsce, gdzie osoby, których nie stać na kosztowną poradę prawną zasięgnąć mogą jej bezpłatnie. Być może dlatego zainteresowanie usługami
prowadzonymi przez Biuro Porad Prawnych jest ogromne. W samym marcu z pomocy prawnika skorzystało tu 59 osób.
Zakres porad obejmuje prawo cywilne, prawo pracy, prawo rodzinne,
spadkowe, spółdzielcze i inne sprawy. Biuro czynne
było kiedyś tylko raz w tygodniu, jednak z powodu
dużej liczby zainteresowanych, otwarte jest obecnie
w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 - 20.00.
Mieści się przy ul. Sienkiewicza 16, (pokój nr 9, tel.
32 381 87 65).
Zapisy prowadzi Wydział Kultury, Promocji
i Sportu Starostwa Powiatowego (ul. Sienkiewicza 16,
pokój 102, tel. 32 381 87 50 oraz 32 381 87 52 – 53)
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).
info: www.powiat.tarnogorski.pl
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MISTERIUM
w Miedarach

ciąg dalszy ze strony 1.
Mieszkańcy i goście pochylali się w modlitwach
przy każdej stacji, które wcześniej misternie przygotowano. Wreszcie na obrzeżach Miedar, na
wzgórzu – Golgocie, nastąpiło ukrzyżowanie Jezusa. Warto podkreślić, iż tegoroczna scena Golgoty była niezwykle dramatyczna i przejmująca.
B. Mansfeld przeniósł nas w tamte czasy wyjątkowo naturalistycznie. W tę wiosenną, zimną noc,
zobaczyliśmy krzyżowanie Jezusa wraz z dwoma
łotrami. Oświetlenie (podziękowania rodzinie
Kostka) i pieśń Matki (K. Thürmer) stworzyły
niemalże metafizyczny nastrój.
Jak co roku Joannie Sleziak – reżyserowi –
udało się stworzyć niesamowite widowisko. Tematyka przedstawienia ta sama, jednak zawsze
nieco inaczej wyrażona.
Podkreślmy w tym miejscu wielkie zaangażowanie całego sztabu ludzi: aktorów, którzy
ponad miesiąc przygotowywali się do swoich
ról, pani K. Grudzińskiej, która szyła stroje i zajmowała się scenografią, proboszcza ze Strzybnicy, który zadbał o nagłośnienie, katechetki p. K. Rode - czuwającej nad tysiącem drobiazgów i wreszcie uczniów ZSP w Miedarach oraz
wielu, wielu mieszkańców Miedar, Laryszowa
i Wilkowic.          Sylwia Zweiffel

80 LAT MINĘŁO

c.d. ze str. 1

Wyjątkową okazję do spotkania, bo zdarzającą
się raz na 80 lat, mieli uczestnicy obchodów jubileuszu w zbrosławickim Zespole Szkół. Nieskromnie mogę napisać, impreza zorganizowana z wielkim rozmachem, mobilizująca do pracy młodzież
i dorosłych, związanych w jakikolwiek sposób ze
szkołą, udała się pod każdym względem.
Po Mszy Świętej w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP przedstawiciele gminy: Wójt Gminy
Wiesław Olszewski i Przewodniczący Rady Gminy Jan Fels, ksiądz Romuald Kokoszka i uczeń
Dawid Puchała w asyście gości upamiętnili wydarzenie, sadząc drzewko przed budynkiem szkoły.
Dyrektor Urszula Gierszewska powitała przybyłych, potem nastąpiły tradycyjne życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu, złożone na ręce pani
dyrektor przez naszych gości. Po części oficjalnej zaprosiliśmy wszystkich na okolicznościową

akademię. Obecni uczniowie szkoły podstawowej
przypomnieli historię szkoły, ilustrując ją tańcem,
przeplatanym piosenkami w trzech językach.
Absolwenci, tworzący kabaret „Niespasowani”,
przygotowali specjalny skecz pt. „Wcale nie taka
budowa cepa”. Ich sentymentalna, pełna humoru
sceniczna podróż, ukazując historie z życia wzięte i przywołując znane wszystkim uczniom osoby,
przypomniała jak to „fajnie bywało w tej starej,
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dobrej szkole” (zob. www.niespasowani.pl).
Uczniowie, pod inspirującym okiem nauczycieli, długo i starannie przygotowywali się do
tego ważnego dnia. Wszystkie wiosennie ozdobione pomieszczenia miały akcenty historycznoszkolne. Zwiedzający mogli więc oglądać archiwalne zdjęcia, prezentowane na gazetkach i na
drzwiach sal lekcyjnych, wystawy prac uczniów
i absolwentów, kącik regionalny, wspominali
dawne, dobre czasy przy kronikach szkolnych,
zapoznawali się z teraźniejszością placówki,
oglądając prezentację multimedialną, przygotowaną przez uczniów gimnazjum lub czytając
gazetę szkolną „NoLimits...”. Sześciolatki bawiły się na pokazie edukacyjnym, a troszkę starsi
uczniowie hasali w nowocześnie wyposażonej
Sali Zabaw. Niektórzy nabywali pamiątki z imprezy na Kiermaszu Wiosennym. „Trasę zwiedzania” kończyła Kawiarenka, przygotowana
głównie dzięki pomocy rodziców, gdzie kanapki,
ciasta i napoje kusiły wyglądem i aromatem. Pokusie ulegli prawie wszyscy.
Drugą część jubileuszu uświetniły popisy
naszych uzdolnionych uczniów oraz bardzo
ciekawe i niezwykle pożyteczne warsztaty ratownictwa medycznego, przeprowadzone przez
wykwalifikowanych druhów ZHP z Hufca Ziemi
Tarnogórskiej.
Osoby zainteresowane obchodami jubileuszu
i szkołą zapraszamy na naszą stronę
www.szkola.zbroslawice.pl, gdzie można poszu-

kać znajomych twarzy i zobaczyć „co się w szkole działo”. Do końca roku szkolnego będzie też
można oglądać zdjęcia archiwalne prezentowane
na gazetkach i drzwiach, oraz zdjęcia z obchodów, wyeksponowane na tryptyku.
Wszystkim gościom i osobom zaangażowanym w przygotowanie obchodów 80-lecia szkoły
serdecznie dziękujemy. Dzięki Waszej obecności
i pomocy ten czas bardzo pozytywnie zapisze się
w naszej pamięci.             BS

PODZIĘKOWANIA
Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców,
wszystkich pracowników Zespołu Szkół,
uczniów, a także pomocy życzliwych nam
sponsorów i właścicieli archiwalnych zdjęć,
mogliśmy podejmować znamienitych gości, kolejny raz zaprezentować naszą szkołę i talenty
naszych byłych i obecnych uczniów.
Szanowni Goście, drodzy – zawsze otwarci na
potrzeby szkoły – Rodzice i osoby aktywnie
pomagające nam przygotować obchody 80-lecia
szkoły, z całego serca dziękujemy Wam za
obecność i wsparcie, dzięki hojności Waszych
serc byliśmy świadkami pięknej lekcji historii.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkół w Zbrosławicach
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WIELOBÓJ SOŁECTW - KOSZYKÓWKA

Sołectwo

Zespół Szkół w Miedarach gościł koszykarzy z 11 drużyn sołeckich naszej gminy:
Czekanowa, Jasiony z Księżym Lasem, Karchowic, Laryszowa, Miedar, Przezchlebia,
Szałszy, Wieszowy, Wilkowic, Zbrosławic i Ziemięcic. W trzech grupach rozegrano eliminacje (15 spotkań), do półfinałów zakwalifikowały się 4 drużyny: Laryszów,
Przezchlebie, Wieszowa i Zbrosławice. Po zaciętych półfinałach o tytuł Najlepszych
Koszykarzy Gminy Zbrosławice walczyły drużyny Wieszowy i Zbrosławic. Zwyciężyli reprezentanci Wieszowy – drużyna w składzie Grzegorz Sojczyński, Zdzisław
Sojczyński, Kamil Krzykawski, Robert Wrodarczyk, Dariusz Sztyler, Grzegorz
Prochota, Paweł Bulla, Krzysztof Kłaczek. Opiekunem drużyny był Andrzej Bulla.
Wszyscy uczestnicy turnieju wykazali się ogromnym zaangażowaniem, za co dziękuję.
Gratuluję wszystkim zawodnikom, ze szczególnym uznaniem dla PAŃ.       KS

SPEŁNIONE STANDARDY

Niestety z powodu różnych zawirowań związanych z inwestycją zrealizowano tylko minimalną
część programu, w postaci utworzenia nowoczesnej kotłowni olejowej oraz wybudowania
pawilonu mieszkalnego tzw. „A”. W związku z
zaniechaniem dalszej rozbudowy Dom w Miedarach nadal nie spełniał wymogów, a czas na
realizację programu nieubłaganie się kończył. W
2008 roku Starostwo Powiatowe zleciło opracowanie nowej koncepcji, polegającej na dostosowaniu istniejących budynków do wymaganych

standardów. W 2009 roku, z uwagi na brak środków finansowych, podjęto decyzję o podzieleniu inwestycji na dwa etapy. Pierwszy z nich
zakładał remont tzw. „Budynku Nowego” oraz
drobne prace w budynku „A”, natomiast drugi
zakładał remont budynku głównego „Zamek”

Piłka

Szachy

Koszyk.

Suma

1

Laryszów

29

37

23

23

112

2

Wieszowa

27

29

21

27

104

3

Zbrosławice

21

27

25

25

98

4

Przezchlebie

15

33

19

21

88

5

Ziemięcice

13

31

27

15

86

6

Szałsza

0

35

17

17

69

7

Miedary

31

8

0

19

58

8

Jasiona + Księży Las

17

19

7

7

50

9

Kopienica

19

25

0

0

44

10

Czekanów

7

8

15

11

41

11

Karchowice

0

13

13

13

39

12

Świętoszowice

23

15

0

0

38

13

Boniowice + Łubki

9

17

9

0

35

14

Wilkowice

0

11

11

9

31

15

Łubie

25

0

0

0

25

16

Kamieniec

0

23

0

0

23

17

Ptakowice

0

21

0

0

21

Jaśkowice

0

0

0

0

0

Zawada

0

0

0

0

0

wraz z zagospodarowaniem terenu ośrodka. Do
realizacji pierwszego etapu przystąpiono pod
koniec 2010 roku. W międzyczasie nowelizacja
ustawy wyznaczyła ostateczny termin dostosowania Domów Pomocy Społecznej do 31 grudnia 2012 roku. Nowelizacja ta dała dodatkowy
czas na uzyskanie zezwolenia. 10 listopada 2011
roku powołano nowego dyrektora Domu, którym
został Adam Grabowski. W grudniu Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonał odbioru kotłowni oraz wyremontowanego „Budynku
Nowego” - odbiór ten pozwolił na dokonanie
ostatecznej przeprowadzki z Budynku Głównego
„Zamek”, którą zrealizowano w styczniu 2012
roku. Wtedy też zlikwidowano kuchnię i pralnię, a usługi te zostały zlecone firmom zewnętrznym. Mieszkańców natomiast rozmieszczono
pomiędzy pozostałe dwa budynki i odpowiednio
w „Nowym Budynku” swoje miejsce znalazło 22
podopiecznych a w budynku „A” 32. Mieszkańcy ci mają zapewnioną całodobową opiekę oraz
możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej,
korzystania z usług rehabilitacyjnych, a ponad
połowa jest zrzeszona w działającej przy domu
od 10 lat Sekcji Terenowej Olimpiad Specjalnych
„Sokoły” Miedary, dzięki której mogą uczestniczyć w regularnych treningach, jak również brać
udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportowych. Działalność sekcji wspiera w formie do-

N A S Z E M I E J S C E . . .       

Skat

finansowania zadania Urząd Gminy Zbrosławice.
Wszystkie te działania spowodowały, iż 29 lutego br. Dom, po przeprowadzonej w lutym 2012
roku przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach kontroli standaryzacyjnej, uzyskał długo oczekiwane zezwolenie na prowadzenie działalności. Uzyskanie
powyższego dokumentu daje możliwość przyjmowania nowych mieszkańców oraz podniesienia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca,
(który mimo rosnących cen od 2006 roku był zamrożony z powodu posiadania tylko warunkowego zezwolenia i wynosił 1950,00 złotych, obecnie jest to kwota 2875,75 złotych). Również, aby
wspomóc działalność domu w 2011 roku założono Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej
„Unikatowi”, z siedzibą w Miedarach.
DPS Miedary

c. d. ze str. 1

Pracownice świetlicy Katarzyna Linkowska i Joanna Kamuda oddały swoje serce i czas, co
dodało dzieciom wiary we własne możliwości.
Dzieci, poproszone o spisanie refleksji na temat tego, co dała im świetlica, ze szczerością
pisały o miłości, akceptacji, przyjaźni, szacunku, nauce, bezpieczeństwie, nowych zainteresowaniach i umiejętnościach. Jest to najlepszym dowodem na to, że miejsca takie są bardzo potrzebne. Mogą odmienić los niejednego dziecka na lepszy. Niezwykła atmosfera wzajemnego
szacunku i współpracy, panująca w Ptakowickiej świetlicy, przyciąga wolontariuszy, którzy
zarażają młode osoby pasjami. Dzieci aktualnie realizują wspólnie z opiekunami i wolontariuszami projekt ,,Mamy alternatywę“, w ramach którego prowadzone są warsztaty z fotografii,
filmu, nauki języka angielskiego, zajęcia profilaktyczne.
W działalność świetlicy angażują się także prywatne osoby, które udzielają pomocy materialnej, za co im z całego serca dziękujemy. Dary w postaci słodyczy, ubrań, materiałów plastycznych oraz wyposażenia są cennymi kroplami pomocy, które zaspokajają wiele ważnych potrzeb
uczęszczających do świetlicy dzieci. Mając na względzie utworzenie kolejnych świetlic, prosimy osoby zainteresowane współpracą o kontakt.                 
AC
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W I AT R A K I W I AT R W O C Z Y

Tekst ten powstał w odpowiedzi na artykuł p. Beaty Dzielickiej pt. „Wiatraki-zielona energia” zamieszczony w nr 2 9117) 2012 informatora „Wieść
z Gminy”.
Poniżej zamieszczamy informacje (wraz ze wskazaniem ich
źródła) które rzucają trochę inne światło na opisaną wcześniej „szansę na rozwój”.
To, co dla naszej gminy najważniejsze, to dobro jej
mieszkańców. Nie można mówić pozytywnie o rozwiązaniach ekologicznych, jeżeli szkodzą one nam - ludziom.
Odległość najbliższego z kilkunastu wiatraków od siedzib ludzkich ma wynosić 500 m (w naszej gminie - 650
m). Taka odległość jest zwyczajowo przyjęta w Polsce ze
względu na brak uregulowań prawnych (!) i silne lobby firm
stawiających farmy wiatrowe, które za nic mają zdrowie
i komfort życia mieszkańców. Ponieważ prawo nie precyzuje, jaka powinna być odległość wiatraków od siedzib ludzi,
pod uwagę bierze się jedynie aspekt głośności wiatraków,
głośności dźwięków słyszalnych dla człowieka - pomija
się najbardziej szkodliwe, niesłyszalne dla ludzkiego ucha
- INFRADŹWIĘKI. Firmy stawiające wiatraki mówią
o samych zaletach siłowni wiatrowych, nie wspominając
o wadach i zagrożeniach. Tak bliskie sytuowanie elektrowni
wiatrowych koło siedzib ludzkich wynika z tego, że tak jest
taniej dla firm wiatrowych, bo mają blisko do infrastruktury
drogowej i energetycznej, a tym samym ponoszą mniejsze
nakłady finansowe, niż gdyby budowali elektrownie na odludziu. Luki w polskim prawie umożliwiają tym firmom taki
proceder.
Tymczasem w zachodniej Europie i w innych miejscach
świata, gdzie energię wiatrową pozyskuje się od wielu lat,
minimalne odległości od zabudowań ludzkich od pojedynczej turbiny wiatrowej są o wiele większe i wynoszą nie
mniej niż 1500 m (Francja), 1900 m (Holandia), 2000 m
(Wielka Brytania, Niemcy- Bawaria), 3200 m (USA), a gdy
sąsiadem jest cała farma wiatrowa, odległość jest jeszcze
większa. Obecnie w krajach takich, jak np. Dania, nie buduje się elektrowni wiatrowych na stałym lądzie właśnie
z powodu protestów mieszkańców, którzy po kilkudziesięciu latach życia w takim sąsiedztwie głośno (i skutecznie)
domagają się likwidacji farm wiatrowych. Nowe farmy budowane są w morzu, nawet kilkanaście kilometrów od wybrzeża. Podobnie rzecz ma się w Niemczech.
Prowadzone na przestrzeni lat badania wpływu elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi, jak również masowe protesty społeczności sąsiadujących z wiatrakami spowodowały,
że odchodzi się od instalowania farm w sąsiedztwie ludzi,
a wręcz przenosi się je na pełne morze (Dania, Szwecja,
Norwegia, Niemcy).
Obecnie w Polsce silnie promuje się pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, a więc także z farm wiatrowych,
niestety pomijane są negatywne skutki, jakie wywołują wiatraki na zdrowie ludzi, na przyrodę, a także faktyczne kalkulacje finansowe pozyskiwania energii wiatrowej. Jednocześnie, wraz z upowszechnianiem się elektrowni wiatrowych
w Polsce, rośnie świadomość społeczna odnośnie zagrożeń,
jakie te elektrownie niosą.
Zamieszkiwanie w pobliżu siłowni wiatrowych powoduje u ludzi irytację, zaburzenia snu, a co za tym idzie stany
chorobowe z nich wynikające, a także ma wpływ na zdrowie psychiczne. Zadaliśmy sobie trud dotarcia do wyników
badań, które zostały opublikowane w raporcie z 2010 r.
pt. „Elektrownie wiatrowe a zdrowie” pod kierunkiem prof.
dr hab. n. med. Marii Podolak-Dawidziak, kierownika Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej we Wrocławiu, członka
Komitetu Patofizjologii PAN, opracowanym w oparciu
o wyniki badań francuskich, amerykańskich, szwedzkich,
holenderskich, brytyjskich, portugalskich i nowozelandzkich, w którym przedstawiono groźne skutki długoletniego
oddziaływania elektrowni wiatrowych na zdrowie. W wyniku długotrwałego przebywania w sąsiedztwie turbin wiatrowych dochodzi do bardzo poważnej choroby, patologii
ogólnoustrojowej, zwanej chorobą wibroakustyczną (Vibroacoustic Desease VAD).
Przyczyną tych wszystkich chorób są zmiany na poziomie molekularnym w komórkach, wywoływane przez infradźwięki i dźwięki o niskich częstotliwościach.
HAŁAS - inwestorzy twierdzą, że hałas turbin oraz przecinających powietrze z prędkością 150 km/h skrzydeł wiatraka jest mitem, jednocześnie przyznając, że w odległości
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350 m od turbiny natężenie dźwięku wynosi 40 dB (źródło:
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) Według innych źródeł jest to 500 m. 40 dB to hałas porównywalny do
odgłosu darcia papieru lub normalnej rozmowy. Wyobraźmy sobie odgłosy o tym natężeniu słyszane co 3 sekundy
(obrót śmigieł wiatraka), w sposób monotonny, ciągły, przez
całą dobę!
EFEKT MIGOTANIA CIENIA - obracające się łopaty
wirnika turbiny wiatrowej rzucają na otaczające je tereny
cień, powodując tzw. efekt migotania, który na dłuższą
metę jest uciążliwy dla mieszkańców, na których siedziby
pada cień wiatraka. Z efektem migotania cieni mamy do
czynienia głównie w krótkich okresach dnia, w godzinach
porannych i popołudniowych, gdy nisko położone na niebie
słońce świeci zza turbiny, a cienie rzucane przez łopaty wirnika są mocno wydłużone. Jest to szczególnie zauważalne
w okresie zimowym, kiedy kąt padania promieni słonecznych jest stosunkowo mały.
INNE NEGATYWNE SKUTKI WYBUDOWANIA
FARMY WIATROWEJ
ŚWIATŁA OSTRZEGAWCZE - od zmroku aż do świtu
zmuszeni będziemy znosić migające nad głowami czerwone lampy ostrzegawcze. Słowem, całą dobę będziemy mogli
cieszyć oczy skutkami dewastacji krajobrazu.
ZESZPECENIE KRAJOBRAZU - wprowadzenie szpecących, monumentalnych siłowni do naszego otoczenia
spowoduje, że nasza gmina nie będzie już jawić się jako
oaza nieskażonej przyrody, słowem utracimy atut, którym
do tej pory mogliśmy się szczycić - niepowtarzalną wartością przyrody i pięknem wiejskiego krajobrazu.
SPADEK CEN NIERUCHOMOŚCI - nikt nie będzie
chciał osiedlać się przy tak uciążliwym sąsiedztwie. Spadnie popyt na działki budowlane w promieniu co najmniej
kilku kilometrów, a mając w perspektywie co najmniej kilkudziesięcioletnią obecność wiatraków, straty z tego tytułu
będą naprawdę spore, zwłaszcza, że świadomość społeczeństwa na temat zagrożenia ze strony wiatraków stale rośnie.
„Firmy sektora wiatrowego powinny być zobowiązane do
złożenia oferty wykupu w cenie rynkowej (sprzed zaistnienia projektu wiatrowego) wszystkich nieruchomości do
2 mil (ok. 3,2 km – przyp. tłum.) od granic projektowanej
farmy oraz oczywiście na obszarze zmasowanego oddziaływania-czyli samej farmy. Jeśli będą w stanie odsprzedać te
nieruchomości dalej po tej samej cenie będą mogły udowodnić, że farmy wiatrowe nie powodują spadku ich wartości.
Jednak we wszystkich przypadkach jakie znamy, w których
deweloper projektu wiatrowego kupił, a potem odsprzedawał sąsiadujące z farmą domy – były one odsprzedawane za
cenę o 60-80 % niższą od ceny, po jakiej zostały przez niego
kupione” (Mike McCann, www.windturbinesyndrome.com/
news/2010/i-predict-a-series-of-rual-ghettos- abandonedunmaintained-homes-ill /#more-10445).
ZAGROŻENIE DLA PTAKÓW I NIETOPERZY - ptaki i nietoperze, a więc gatunki chronione, będą rozbijać się
o łopaty wiatraków. Zniszczone zostaną lokalne siedliska
ptaków. Farmy wiatrowe mają efekt odstraszający – gradient liczebności ptaków lęgowych i przelotnych spada wraz
ze zbliżaniem się do kompleksu wiatraków. Oznacza to de
facto utratę siedlisk, ponieważ część dogodnych dla ptaków
terenów zostaje w ten sposób wyłączonych z użytkowania.
Zauważono, że „strefa odstraszania” ma szerokość 500-700
m i wzrasta wraz z wysokością masztów wiatrowni (Antoni
Marczewski, „Wiatraki. Za dużo tego dobrego?”, 06.2010).
Czy budowa farmy wiatrowej spowoduje spadek cen prądu? Odpowiedz jest jednoznaczna- nie. WRĘCZ PRZECIWNIE. Z biegiem lat, w miarę przybywania farm wiatrowych w Polsce, cena prądu będzie rosła. Koszt produkcji
prądu przez turbiny wiatrowe jest bowiem 3x większy od
kosztu produkcji prądu przez elektrownie konwencjonalne,
a jego wyprodukowanie jest możliwe dopiero przy znacznych dopłatach z naszych podatków. Z wyliczeń brytyjskiej
Państwowej Izby Kontroli (The National Audit Office)
wynika, że rozwijanie energetyki wiatrowej jest najdroższym ze znanych sposobów redukcji poziomu dwutlenku
węgla w atmosferze. Dlaczego tak jest? Bardzo kosztowne
jest wyprodukowanie samych wiatraków (są one zrobione
z drogich tworzyw), wiatr jest niestabilnym źródłem energii
i konieczne jest utrzymanie drogich rezerw w razie przerw
w produkcji energii spowodowanych brakiem wiatru (zatem
niestabilność wiatru wymusza ciągłą pracę elektrowni węglowych), nie ma sposobów na magazynowanie nadmiarów
energii, uzyskanych w wietrzne dni, a fluktuacje napięcia
i natężenia prądu w sieci prowadzą do częstych przerw
w dostawie prądu. Twierdzenie, że „inwestowanie w od-

nawialne źródła energii w 100 % niezależnego od dostaw
paliwa i surowców kopalnianych” (cytat z artykułu p. Dzielickiej) jest zatem nieprawdziwe. Do tego należy podkreślić,
iż nasza gmina jest w obszarze IV strefy wietrzności (mało
korzystnej) w Polsce, według mapy Ośrodka Meteorologii.
Czy farmy wiatrowe są ekologiczne? Konieczność utrzymywania zapasów mocy w postaci elektrowni węglowych,
gazowych bądź jądrowych, włączanych w razie przerw
w produkcji energii wiatrowej, może nawet przyczynić się
do zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Kilka miesięcy temu wpływowy niemiecki tygodnik
„Der Spiegel” stwierdził, że sen o przyjaznej środowisku
energii zamienia się w wysoko dotowaną z kasy państwowej dewastację krajobrazu i środowiska. Ekolodzy twierdzą, że wiatraki zaburzają lokalne ekosystemy powodując
tworzenie się wokół nich wielokilometrowych martwych
stref pozbawionych ptaków i dzikich zwierząt. Obwiniają
elektrownie wiatrowe o to, że nie tylko zmuszają do zmiany
siedlisk wiele gatunków zwierząt, ale też zabijają w dużych
ilościach zagrożone wyginięciem ptaki.
Dlaczego budowa farmy wiatrowej nie opłaca się mieszkańcom? Wszystkim mieszkańcom obszaru odległego do
kilku nawet kilometrów od farmy wiatrowej pogorszą się
warunki i jakość życia ze względu na hałas i inne konsekwencje bliskości usytuowania elektrowni wiatrowej,
zwłaszcza przez wspomniane wcześniej infradźwięki. Na
kilkadziesiąt lat, a praktycznie na zawsze, zostanie zablokowana w tym rejonie możliwość zmiany przeznaczenia
gruntów rolnych na budowlane, bowiem tereny zajęte przez
farmy wiatrowe mogą być używane jedynie rolniczo i przemysłowo. Ponadto dotychczas rosnąca w gminie wartość
ziemi rolnej, budowlanej oraz budynków spadnie w istotny
sposób (nawet o kilkadziesiąt procent). Wpływy do kasy
gminy nie zostały dokładnie oszacowane. Wójt Gminy szacuje je na około 70-80 tys. zł od wiatraka, naszym zdaniem
wyliczenia te są mocno zawyżone (nie uwzględniają m.in.
amortyzacji wiatraków). Dodatkowo nie ma mowy o kosztach wiążących się z utrzymaniem dróg dojazdowych do
wiatraków, ich odśnieżaniem oraz kosztach dodatkowych,
wynikających z budowy takich jak np. zniszczone drogi
przez ciężki sprzęt budowlany. Nie bierze się pod uwagę
zahamowania rozwoju budownictwa jednorodzinnego,
a w niektórych miejscowościach i ich sąsiedztwie, całkowitego jego zaniknięcia, co również znacznie obniży
przychody gminy. Brak jest całościowej, rzetelnej analizy
finansowej przedsięwzięcia. Nasza gmina jest atrakcyjna
turystycznie, a przede wszystkim rekreacyjnie, bez wiatraków. To świetna baza wypadów weekendowych dla mieszkańców miast, cel wycieczek rowerowych i miejsce kojarzone ze stadniną koni, a przede wszystkim teren, na którym
osiedla się coraz więcej nowych mieszkańców. Działania
władz gminy powinny koncentrować się na pozyskiwaniu
inwestorów z sektora turystyczno- rekreacyjnego i wsparciu
nadwątlonego budżetu celowymi dotacjami unijnymi, a nie
zmieniać krajobraz na przemysłowy z pomocą inwestora,
który w przeciwieństwie do nas, z dotacji unijnych korzystać potrafi.
Proszę spytać mieszkańców okolicznych miast, z czym
kojarzy im się Gmina Zbrosławice. Na pewno nie z uciążliwymi inwestycjami. A rozwój społeczno - ekonomiczny…
Cóż naszym zdaniem będzie on dużo mniejszy lub zerowy,
jeśli nie będzie przybywać nowych mieszkańców, a obecni
na własnej skórze i portfelu odczują skutki „pseudorozwojowych inwestycji” w miejscach, które zamieszkują i które
kochają.
W przypadku uruchomienia siłowni wiatrowych gmina
straci swój dotychczasowy wizerunek, związany właśnie
z walorami turystyczno-rekreacyjnym i stanie się kolejnym
obszarem przemysłowym na mapie Śląska.
Polska powinna rozpoczynać przygodę z energia wiatrową, ale w sposób rozsądny i na terenach, które są do tego
właściwe. Nasza gmina do nich nie należy ze względu na
brak obszarów pozwalających na ulokowanie elektrowni
w bezpiecznych odległościach, co wcale nie jest równoznaczne z tym, że czeka ją stagnacja i zapaść. Wystarczy poszukać nowych możliwości rozwoju „starych pomysłów”.
W artykule, oprócz źródeł wskazanych w tekście, wykorzystano fragmenty artykułu „Konsekwencje budowy
farmy wiatrowej blisko ludzi” opublikowanego na stronie
www. publikuj.pl.
Więcej informacji mogą Państwo również uzyskać na
stronie www.stopwiatrakom.eu.
Autorzy artykułu:
Piotr Jankowski, Tomasz Siegel, Krystyna Trzęsiok,
Teresa Bagsik, Józef Skandy
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WIATRAKI W SĄSIEDZTWIE – PIEKŁO, CZY SPOKOJNE ŻYCIE W DOSTATNIEJ GMINIE ?
Drodzy mieszkańcy Gminy Zbrosławice, ostatnie miesiące to czas mocno słyszalnych protestów
w sprawie wiatraków. Każdy powinien mieć własne
zdanie, a nie zdanie sąsiada i do tego właśnie chcę
wszystkich gorąco zachęcić. Nasuwa się poważne
pytanie: jaki ludzie ludziom przygotowują los? Dla
mnie, jako radnego, to ważne pytanie. Odbyło się
już wiele spotkań, podczas których większość zabierających głos ludzi to ojcowie i matki, czyli ci,
którzy w odpowiedzialny sposób chcą myśleć nie
tylko o sobie, ale również o swoich dzieciach. Czuję
się odpowiedzialnym gospodarzem Gminy Zbrosławice, dlatego z uwagą słucham wszystkich głosów
i nie mogę patrzeć tylko na poprawę sytuacji finansowej gminy. Nikt nie ma patentu na nieomylność,
dlatego potrzebna jest daleko idąca ostrożność, bo
nie zawsze rację mają ci, którzy krzyczą głośniej.
Co rodzi obawy?
Zacznijmy, zatem od argumentów za „piekłem”,
czyli najczęściej: infradźwięki i hałas. Oto kilka
wypowiedzi: nie chcemy w naszej gminie wiatraków i tyle; wiatraki są bardzo szkodliwe; nie po to
uciekłem z miasta, żeby teraz słuchać huku wiatraków. Czy ludzie mają prawo do wyrażania swoich
przekonań? Oczywiście, że tak! Głosy sprzeciwu
poparte są zazwyczaj przez jakiś rodzaj naukowych
lub popularnonaukowych opracowań, dotyczących „syndromu turbin wiatrowych”. Syndrom ten
w opinii autorów ma bardzo poważne przejawy,
bo w horyzoncie 4 do 10 lat ma prowadzić u 10%
ludzi do padaczki (epilepsji) - lista poważnych
chorób jest jednak znacznie dłuższa. Włos się jeży
na głowie ze strachu, kiedy czytamy takie opracowania na temat wiatraków. Informacje te zostały
zaczerpnięte z prezentacji „Elektrownie wiatrowe
a zdrowie, wyniki międzynarodowych badań, stan
badań na koniec 2009 roku”. Wrocław, luty 2010.
Prezentacja ta została przygotowana przez zespół
naukowców, który napisał również „Komentarz
merytoryczny do opracowanego przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Studium
Przestrzennych Uwarunkowań Rozwoju Energetyki Wiatrowej w Województwie Dolnośląskim”. We
wspomnianym komentarzu czytamy: „znakomicie
zorganizowane i opłacone lobby wiatrakowe do pomiaru hałasu w pełni świadomie stosuje niewłaściwą, całkowicie nieuwzględniającą infradźwięków,
a bardzo korzystną dla nich, skalę A (dB(A)) zamiast skali G lub co najmniej C albo liniowej (Lin).”
Zupełnie uczciwie muszę stwierdzić, że tak przedstawione informacje są bardzo niepokojące jednak
nie przerywamy lektury, bo trzeba mieć przecież
obraz całości. Czytam, więc dalej: „histeria dotycząca redukcji, CO2 (w związku z tzw. globalnym
ociepleniem) jest wymysłem odpowiedniego lobby
(w tym także wiatrakowego), niestety popartego
pewną, na szczęście niewielką, grupą nieuczciwych
naukowców”. Kilka ważnych informacji uzyskujemy z tego fragmentu, np. że próby redukcji, CO2 to
zwykła histeria, że naukowcy, którzy myślą inaczej,
nazwani „niewielką grupką”, są najzwyczajniej
nieuczciwi. Teraz oto kilku naukowców odkrywa
prawdę, że topnienie lodowców i problemy z klimatem to bujda. Hm, znowu czuję niepokój, ale innego rodzaju. Czy to opracowanie jest obiektywne
skoro wszystkich, którzy mają inne zdanie posądza
się o nieuczciwość? Czy próby redukcji CO2 to rzeczywiście histeria? To mnie zastanowiło, bo każdy
sądzi według siebie, czy nie tak?
Co na to publikacje naukowe?
Warto zapoznać się z opiniami innych. Co „inni”
naukowcy mówią na temat infradźwięków? Zajrzyjmy do raportu pt. „Wind Turbine Sound and
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Health Effects. An Expert Panel Review” (Colby,
D. W., Dobie, R., Leventhall, G., Lipscomb D. M.,
McCunney, R. J.,Seilo, M. T., Sondergaard, B.,
2009), (http://zielonybiesiekierz.pl). Raport ten porusza kilka ważnych kwestii, w tym m.in. czy infradźwięki mogą być niebezpiecznew przypadku
turbin wiatrowych? Raport stwierdza, że wyniki
pomiarów nie przekraczają wartości, które mogłyby wywoływać negatywne objawy. W odległości
500 m uzyskane wartości osiągnęły maksymalną wartość 82,7 dB (Lin) i 79,4 dB G. Zwróćmy
uwagę, że stosowana jest właściwa skala pomiaru
infradźwięków, czyli skala „G”. Jeżeli w odległości
500 metrów od wiatraków infradźwięki generowane przez wiatraki są porównywalne z infradźwiękami występującymi naturalnie w środowisku, to
650 m zaproponowane przez RG Zbrosławice jest
wyrazem daleko idącej ostrożności i wyjściem naprzeciw najbardziej nieufnym mieszkańcom. Ciekawostką jest fakt, że najsilniejszym naturalnym
ich źródłem jest morze, w piękny letni dzień, kiedy
opalamy się na plaży. To niesamowite, że opalanie
na plaży nie stanowi chyba dla nikogo problemu ze
względu na infradźwięki?! Raport udziela również
odpowiedzi na inne ważne pytania: czy ludzie mogą
czuć się źle w otoczeniu wiatraków? Czytamy: „negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na
zdrowie i samopoczucie człowieka w wielu przypadkach wywołane jest przez tzw. efekt nocebo
(przeciwieństwo efektu placebo)”. „Efekt nocebo”
łączy występowanie objawów złego samopoczucia
z negatywnym nastawieniem do farmy wiatrowej
i brakiem akceptacji jej obecności. Na całym świecie podchodzi się bardzo poważnie do wszelkich zagrożeń dla życia i zdrowia ludności, dlatego zawsze
potencjalny hałas projektowanej farmy wiatrowej
jest zagadnieniem bardzo wnikliwie analizowanym
na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych,
a ściśle określone w przepisach prawnych dopuszczalne poziomy hałasu mają za zadanie chronić nas
przed jego nadmiernym natężeniem (http://zielonybiesiekierz.pl).
Wróćmy do istoty problemu: ludzie mają prawo
czuć się bezpiecznie, tego nikt nie kwestionuje.
Rozmawiałem z pewnym mieszkańcem zaniepokojonym tematem wiatraków. Po chyba dwóch
godzinach dyskusji zapytałem, jakich gwarancji
pan oczekuje, aby poczuć się bezpiecznie, żeby
z przeciwnika stać się zwolennikiem. Otrzymałem
odpowiedź składającą się z dziesięciu pytań, które
można podzielić na dwie grupy. Grupa dotycząca
zdrowia oraz grupa dotycząca uwarunkowań prawnych i inwestora. Pozytywne odpowiedzi na pytania
z drugiej grupy będzie stosunkowo łatwo sformułować na podstawie zapisów w „studium”, a później
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Sprawa jest znacznie trudniejsza, jeśli chodzi o „kwestie zdrowotne” – kto da gwarancje? Wcześniejsza
analiza dwóch raportów daje chyba jednak czytelnikowi dość jednoznaczną odpowiedź, że możemy
zaufać nowoczesnym rozwiązaniom technicznym.
Porozmawiajmy
Dalej zadałem sobie następujące pytanie. Są przeciwnicy, są ludzie obojętni, ale czy są zwolennicy?
Ostatnio pewna osoba zwróciła się do mnie z pytaniem. Panie radny, kiedy w końcu powstaną wiatraki
w naszej gminie? Poprosiłem o powtórzenie pytania
z niedowierzaniem. W odpowiedzi usłyszałem: „Ja
uwielbiam wiatraki!” Druga osoba stojąca obok
dodała: „mnie wiatraki uspakajają”. Czy zatem
w zależności od tego, gdzie przyłożyć ucho słychać
całkowicie coś innego? Czy zwolennik wiatraków
jest wiarygodny? Osoba ta wyjeżdża co jakiś czas

do wujka w Niemczech, który mieszka w okolicach
farmy wiatrowej (około 700 do 800 m). Czy wujek
lub ktoś z rodziny choruje? Nie, nikt nie choruje.
Czy jacyś sąsiedzi się skarżą? Nie, to w ogóle są
głupie pytania - odpowiedziała ta osoba. Wiatraki
nikomu tam nie przeszkadzają i mają dodatkowo
„zieloną energię”. Hm, jak widać do pewnej irytacji można doprowadzić zarówno zwolennika jak
i przeciwnika wiatraków, zadając proste pytania.
Czy to nie dziwne, że nikt się nie skarży, a niektórzy mieszkają bliżej niż wspomniany „wujek”.
O chorych na epilepsję nie odważyłem się już pytać. W Niemczech nie słyszy się o protestach. Mają
czysto, spokojnie, a niektórzy twierdzą, że Niemcy
potrafią dobrze kalkulować i to im się opłaca. Czy
nie powinniśmy robić tak samo? To jest chyba argument za „spokojną i dostatnią przyszłością gminy”.
Warto by zapytać „niezależnego eksperta” takiego, do którego się dotarło jako pierwszy, któremu
to nie inwestor zapłacił za wykład i który patrząc
ci prosto w oczy może powiedzieć rzetelną opinię.
Miałem to szczęście docierając do takiego człowieka i otrzymałem zapewnienie, że przy zachowaniu
nawet mniejszych odległości niż 650 m są to urządzenia w pełni bezpieczne. Hm, każdy mieszkaniec
naszej gminy ma prawo do swojego zdania, ja, jako
radny, mam obowiązek wysłuchać różnych opinii
i podejmować decyzje możliwie w interesie jak największej ilości mieszkańców. Nikt tego pytania nie
zadał. Ale ja zadaję je sobie sam. Jakie argumenty
mogą mnie przekonać, abym stał się zdecydowanym przeciwnikiem wiatraków? Przedstawiane badania o szkodliwości wydają się mało wiarygodne,
a moje „prywatne” śledztwo w Polsce i Niemczech
nie potwierdziło obaw. Co może mnie przekonać?
Są dwie rzeczy, które mogą zmienić moje przekonanie. Jedna wynika ze znajomości sytuacji prawnej
w USA, w którym wiatraki pracują od ponad 20 lat,
a jest ich tam sporo. W USA przyznaje się wielomilionowe odszkodowania, kiedy człowiek odniesie
nawet minimalny uszczerbek na zdrowiu lub ponosi straty moralne. Czy na terenie USA wypłacono
wielomilionowe odszkodowania dla osób mieszkających w odległości większej niż 600 m od wiatraków? Jeśli tak, to staję się przeciwnikiem wiatraków. Jednak mieszkańcy mogą również nie chcieć
wiatraków nawet, jeśli są „zdrowe”. Co wtedy? Jak
mnie przekonać? Wówczas trzeba wykazać, że jest
ich więcej niż tych, którzy chcą - takie są zasady
demokracji. Wiem, że teraz w skutek dość emocjonalnej dyskusji zwolennicy wolą pozostać anonimowi wierząc, że radni będą też ich reprezentować.
Zatem jedynym rozwiązaniem z mojego punktu
widzenia jest referendum na wniosek mieszkańców,
a wówczas będę mówił głosem większości.
Pieniactwo lub histeria z jednej czy drugiej strony
nie przyniosą niczego pozytywnego. Gmina jest na
granicy zapaści finansowej. O tym, że ma poważne
problemy świadczy fakt, że maksymalna zdolność
kredytowa gminy obecnie wynosi około 500 tys. zł.
Zapewne zdajecie sobie sprawę, że dla jednostki samorządowej to śmieszne pieniądze. Podsumowując,
wiatraki to piekło, czy spokojne życie w dostatniej
gminie? Chcemy kanalizacji, wodociągów, chodników, niższych podatków, tylko jak to osiągnąć?
Jedno jest pewne, nie da się już dalej pożyczać. Wygląda na to, że bezpieczne farmy wiatrowe to dobre
rozwiązanie i wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców. Wszystkim nam zależy, aby tutaj żyło się
lepiej. Obyśmy wspólnymi siłami znaleźli pogodne
niebo dla mieszkańców naszej gminy.
Mówimy jednym głosem
Krzysztof Stebel, Alojzy Szyguła,
Weronika Wojtyczka, Katarzyna Łosicka
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29 marca uczniowie Szkoły Podstawowej
w Kopienicy wraz z opiekunami kółek teatralnego oraz tanecznego i śląskiego spotkali się
w przedświątecznym nastroju z pensjonariuszami
Domu Pomocy Społecznej w Łubiu. Jak co roku
atmosfera była wspaniała. Gospodarze, wzruszeni występami dzieci i życzeniami wielkanocnymi, zrewanżowali się również spontanicznym
małym występem i dziękowali za ciepło, wlane
w ich serca. Bardzo podobne były odczucia małych gości: „Gdy robiłem świąteczne kartki było
mi miło, że mogę sprawić starszym ludziom radość” (Udany, kl.II); „W DPS-ie zobaczyłam
wielu starszych i chorych ludzi, którzy mieszkają
w ładnym miejscu” (Emi, kl.II); „Było mi bardzo miło śpiewać i tańczyć dla tych wszystkich
starszych osób” (Marika, kl.II ); „Bardzo mi było
miło i czułam w duchu radość , że ktoś docenił
mój wysiłek, a po wyjściu z DPS-u czułam ciepło
w sercu” (Marti, kl. IV); „Nasze wyjście było fajnym spacerkiem, a w DPS–ie przywitał nas duży
i piękny pies” (Adaś, kl. II).
Wrażenia dzieci zebrały opiekunki kółek:
Beata Owczarek i Krystyna Sieprawska

Już po raz drugi Szkoła Podstawowa w Kopienicy uczestniczyła w akcji „Dzieci - dzieciom”. 6 kwietnia zorganizowaliśmy wyjazd do
Domu Dziecka, mieszczącego się w Gliwicach
przy ul. Toszeckiej, którego celem było złożenie
życzeń Wielkanocnych oraz wręczenie świątecznej paczki pełnej słodkości. W ramach akcji słodycze zostały zebrane, a kartki wykonane – oczywiście - przez samych uczniów.
Krystyna Sieprawska
12 kwietnia zawitały do Kopienicy 3-osobowe
reprezentacje uczniów szkół podstawowych naszej gminy, by wziąć udział w organizowanym
tu tradycyjnie Międzyszkolnym Konkursie
Przyrodniczym. Tegoroczna edycja wymagała
od uczestników wiedzy o Polsce z europejskiej
perspektywy, gdyż nazwa konkursu brzmiała:
„Polska i jej miejsce w Europie”.
Po wyrównanych dwuetapowych zmaganiach
zdobywcami nagród zostali:
1 miejsce – Sebastian Hulbój z Kopienicy
2 miejsce – Michał Kaczmarczyk z Wieszowy
3 miejsce – Krzysztof Cichoń z Kamieńca

Między częścią teoretyczną, a praktyczną było
pokrzepiające conieco, a na koniec drobne „tematyczne” upominki – gadżety nawiązujące do
tytułu konkursu.
Brawo dla zwycięzców i gratulacje dla pozostałych uczestników, którzy solidnie przygotowani do
rywalizacji, godnie reprezentowali swoje szkoły!
Beata Owczarek – biblioteka szkolna
i Anna Stolarczyk – nauczyciel przyrody
13 kwietnia dzieci z przedszkola w Świętoszowicach uczestniczyły w wycieczce do Gminnej Biblioteki i Urzędu Gminy w Zbrosławicach.
Przedszkolaki miały możliwość zapoznania się
z pracownikami oraz funkcjonowaniem Urzędu
Gminy. Zwiedzali referaty, dowiedzieli się gdzie
załatwia się poszczególne sprawy dotyczące np.
podatków, wycinki drzew, utrzymania porządku
w gminie, organizacji imprez kulturalno – oświatowych. Wysłuchali bajki „Tupcio, Chrupcio”,
którą przeczytała sekretarz Katarzyna Zyga.

Następnie zwiedziliśmy Bibliotekę Gminną
w Zbrosławicach, podziwiając jej nowoczesne
wnętrze oraz niekonwencjonalną architekturę.
Panie bibliotekarki zapoznały przedszkolaków
z działalnością biblioteki oraz jej księgozbiorem.

Dzieci z dużym zainteresowaniem przeglądały
bajki i kolorowały obrazki. Na koniec wszyscy
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
Rada Pedagogiczna

szkolne. Najmłodsi zmierzyli się z matematyką
na wesoło, pokonali tor przeszkód, zaliczając
lekcje w-f(u), a także zobaczyli, że dziś, oprócz
kredy, po tablicy można pisać palcem (tu jawi
się nowa technologia szkolna w postaci tablicy
multimedialnej). Przedszkolaki, opuszczając
na moment mury szkolne, wróciły do swych
przedszkoli z imitacją tarczy szkolnej na piersi,
a w głowach rodziców już wrzesień...
W akcji „Wszystkie kolory świata”, której ambasadorem była Majka Jeżowska, brali udział
uczniowie Szkoły Podstawowej w Czekanowie
z całymi rodzinami. Wykonano 17 lalek, sporządzono dla nich akty urodzenia i wystawiono na
licytację.
Do akcji włączyli się przedstawiciele lokalnej
władzy – sołtys Czekanowa przeprowadził licytację, a uzyskany dochód – 792 zł - przekazano
na konto fundacji.
Akcja cieszyła się wielkim powodzeniem,
jej uczestnicy chętnie wsparli swoich kolegów
z Sierra Leone.
18 kwietnia po raz pierwszy w nowej siedzibie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach odbył się „Wieczór z Andersenem”. Impreza przypomina o świecie książki dziecięcej,
a jej celem jest wspieranie czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży. W zabawie wzięły udział
dzieci ze szkół podstawowych z Czekanowa,
Kopienicy, Wieszowy, Ziemięcic i Zbrosławic.
Głównym punktem programu był konkurs recytatorski fragmentów z „Baśni Andersena”.
W konkursie wzięło udział 12 dzieci. I miejsce
zajęła Jessica Ziobrowska z Kopienicy, II miejsce Jakub Iwan z Ziemięcic, III miejsce Emilia
Malcherczk z Kopienicy. Wyróżnienie uzyskał
również Kacper Smolik z Ziemięcic. Imprezę
uświetnił występ dzieci ze szkoły w Czekanowie,
które przygotowały teatrzyk pt. „Tata ma zawsze
rację”. Dalszy ciąg programu przewidywał rozwiązywanie krzyżówek, gry i zabawy tematycznie związane z twórczością H.Ch. Andersena.
Jednak największą atrakcją okazało się pisanie
przy pomocy gęsiego pióra i atramentu, co pozwoliło dzieciom zapoznać się z techniką dawnego pisania. Organizatorzy dziękują wszystkim
dzieciom, nauczycielom i rodzicom, którzy zechcieli się przyłączyć do naszej zabawy.
Bibliotekarki

Przejście z przedszkola do szkoły to dla najmłodszych krok milowy w ich edukacji, dlatego
by przybliżyć im mury szkolne 21 marca Szkoła
Podstawowa w Ziemięcicach zaprosiła do siebie młodych kandydatów na uczniów, dając im
okazję zobaczenia, jak wygląda w praktyce życie

Podziękowanie
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zbrosławicach i Kierownik Filii
w Ziemięcicach dziękują wszystkim, którzy
pomogli podczas przeprowadzki filii
w Ziemięcicach do nowego lokalu.
Szczególne podziękowanie dla:
Alojzego Szyguły, Jana Molendy, Marcina
Progszy, Marcina Milana, Krystyny Cebuli
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