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BARBÓRKA 2012
Od wielu lat 4 grudnia społeczność górnicza Ziemięcic, Przezchlebia
i Świętoszowic oddaje hołd swojej patronce - św. Barbarze. Uroczystości
rozpoczęto od odprawienia w miejscowym kościele mszy w intencji żyjących i zmarłych górników i ich rodzin. Następnie w procesji wszyscy udali
się na cmentarz, aby złożyć wieniec na mogile ks. pr. Paula Rathmanna,
zmarłego w 1919 r. proboszcza tutejszej parafii. W ten sposób oddaje się
hołd wszystkim górnikom, spoczywającym na cmentarzu. Ostatnim punktem górniczego święta było spotkanie w świetlicy.
Przez cały czas towarzyszyła górnikom orkiestra dęta. Wśród zaproszonych gości obecni byli: wójt W. Olszewski, z-ca wójta K. Sosada, przew.
Rady Gminy J. Fels, ks. prob. J. German, przew. DFK J. Wicha i znany filatelista z Zabrza W. Kowolik.           ciąg dalszy na str. 5

ZŁOCI I DIAMENTOWI

W środę 21 listopada w Zbrosławicach odbyło się uroczyste spotkanie wójta Gminy Zbrosławice z parami małżeńskimi, obchodzącymi w 2012 roku Jubileusz Złotych
i Diamentowych Godów.          c.d. na str. 5

AKCJA ZIMA

Koordynatorami oraz osobami nadzorującymi Akcję Zima na drogach gminnych są
Inspektorzy Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:
Jakub Kukliński (tel. 604 417 895)
Rafał Barszcz (tel. 32 233 77 94).
Generalnym Wykonawcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
z siedzibą w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 6.
Dyżury Akcji Zimowej prowadzone będą całodobowo w siedzibie Wykonawcy,
pod numerami telefonów: (32) 233 70 74 (w godz. 700 ÷ 1500 od poniedziałku do piątku)
oraz 507 154 074 (całą dobę).
Dla właściwego przebiegu akcji zimowej wszelkie uwagi, co do stanu nawierzchni drogowej,
należy przekazywać bezpośrednio dyżurnemu Wykonawcy.
Wykaz telefonów Akcji Zima do pozostałych zarządów dróg:
- GDDKiA Rejon Gliwice (drogi krajowe i autostrady) - 32 234 06 91
- Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach (drogi powiatowe)
– 32 285 48 62 oraz 607 930 002.
Do poprzedniego, sportowego wydania „Wieści” zakradł się chochlik. Poprzestawiał numerację porządkową w tabeli z wynikami wieloboju (str. 1). Klasyfikacja sołectw jest poprawna, punktacja
końcowa również, tylko w pierwszej kolumnie cyfry są nie po kolei. Przepraszamy!       /red/

Z prac rady i wójta

XXII sesja Rady Gminy Zbrosławice
odbyła się 24 września br., wzięło w niej
udział 15 radnych oraz 25 zaproszonych gości.
Podjęto uchwały m. in. w sprawie: rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Zbrosławice, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Zbrosławice na lata 2012-2022; zmian
w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2012;
udzielenia dotacji celowej dla OSP w Czekanowie; odstąpienia od realizacji zadań określonych
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych dla aglomeracji Kamieniec Gmina Zbrosławice; zawarcia z Fundacją INTEGRO
umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy
realizacji projektu systemowego „Otwarte drzwi
– aktywizacja mieszkańców gminy Zbrosławice”
w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego;
XXIII sesja Rady Gminy Zbrosławice (nadzwyczajna) odbyła się 22 listopada br. i wzięło w niej
udział 12 radnych oraz 22 zaproszonych gości.
Podjęto uchwały m. in. w sprawie: rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Zbrosławice;
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2012-2022; zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2012; ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2013 rok; zwolnień w podatku od nieruchomości
na terenie gminy Zbrosławice na 2013 rok; zwolnień w podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Zbrosławice na 2013 rok; ustalenia wysokości
stawek w podatku od środków transportowych na
2013 rok; inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso w 2013 roku;
podziału Gminy Zbrosławice na okręgi wyborcze
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby rad-

nych wybieranych w każdym okręgu (czyt. poniżej).
Z PRAC KOMISJI RADY GMINY
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenia, podczas
których kontynuowała analizę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za
I półrocze 2012 r. Komisja na podstawie całokształtu dokonanej analizy postanowiła pozytywnie zaopiniować działalność Wójta w przedmiotowym zakresie. Ponadto dokonano oceny realizacji
inwestycji związanej z budową sali gimnastycznej w Kopienicy oraz rozpatrzono dwie skargi na
działalność wójta.
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju omawiała informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za I półrocze 2012 roku.
Na drugie posiedzenie zaproszono przedstawicieli jednostek OSP. Spotkanie miało na celu
umożliwienie środowisku przedstawienie problemów, które pojawiły się od ostatniego spotkania
z przedstawicielami OSP. W trakcie posiedzenia
omówiono także temat podziału gminy na okręgi wyborcze. Omówiono propozycję zniesienia
aglomeracji Kamieniec, która powstała w 2008 r.
i składa się z 8 sołectw. Komisja omawiała również temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie oraz współpracy Straży Gminnej
i Policji. Z przedstawionej podczas posiedzenia informacji wynika, że przestępczość oraz liczba wykroczeń w naszej gminie wzrosła o 156 (wskaźnik
dynamiki zdarzeń to 175 %). Największy wzrost
miał miejsce w liczbie przestępstw gospodarczych
(wzrost o 174) oraz przeciwko mieniu (wzrost
o 146). Wzrósł jednocześnie poziom wykrywalności – w 2012 r. wyniósł on 79,9%, przy wykrywalności w roku 2011 na poziomie 60,4%. Pogorszeniu
uległ stan bezpieczeństwa na drogach – głównie za
sprawą większej liczby wypadków. Aby zapobiegać pogorszeniu stanu bezpieczeństwa działania
przeprowadzane na terenie gminy przez policjan-

OKRĘGI WYBORCZE I ICH GRANICE

Na sesję 24 października br. wpłynął projekt uchwały w sprawie podziału
Gminy Zbrosławice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Rada Gminy na podstawie
przepisów prawa musi dokonać podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Kodeks Wyborczy. Przy
ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym
Rada Gminy dokonuje tego podziału. Dane, którymi posłużono się w podziale
na okręgi wyborcze pobrano z Ewidencji Ludności Gminy Zbrosławice według stanu na dzień 30 września br. Liczba mieszkańców wynosiła wówczas
15294 osoby. Zgodnie z zapisami ustawy Kodeks Wyborczy w każdym okręgu wyborczym, tworzonym dla wyboru rady, w gminie niebędącej miastem na
prawach powiatu, wybiera się 1 radnego. Zgodnie z tym norma przedstawicielstwa, czyli liczba mieszkańców przypadająca na mandat, wynosi 1019,6.
W gminach liczących do 20.000 mieszkańców wybieranych jest 15 radnych.
W myśl powyższych przepisów w Gminie Zbrosławice należy utworzyć 15
jednomandatowych okręgów wyborczych. Okręg wyborczy obejmuje część
obszaru gminy. W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest
jednostka pomocnicza gminy - sołectwo. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów
wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy
przedstawicielstwa. W zaproponowanym w projekcie uchwały dwie miejscowości (Zbrosławice oraz Wieszowa) zostały podzielone każda na 2 okręgi.
W sześciu przypadkach dwa lub więcej sołectw zostało połączonych w jeden
okręg. Na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju radni projekt
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tów z Komisariatu w Zbrosławicach i funkcjonariuszy SG są wspierane przez Wydział Ruchu
Drogowego KPP w Tarnowskich Górach. Policja
jest wspierana przez gminę – pośrednio poprzez
wspólne służby ze Strażą Gminną, bezpośrednio
– poprzez dofinansowanie służb ponadnormatywnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Policja
proponuje: wspólne służby m.in. z samorządem
i organizacja działań np. w ramach programu
„RAZEM BEZPIECZNIEJ” oraz bieżące uzupełnianie wakatów w komisariacie i kierowanie sił
do rejonów zagrożonych, wskazanych m.in. przez
mieszkańców jako niebezpieczne.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Pomocy Społecznej oceniała stan przygotowania
placówek oświatowych w nowym roku szkolnym.
Omówiono zakończenie realizacji programów
unijnych „Kreatywność kluczem do krainy sukcesu” obejmujących przedszkola w gminie oraz
„Indywidualizacja – owocna edukacja dzieci klas
I – III Szkół Podstawowych Gminy Zbrosławice”.
Komisja odbyła również posiedzenie wyjazdowe –
zapoznano się z przeprowadzoną termomodernizacją SP w Czekanowie i z przebiegiem prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Wieszowie.
Spotkano się również z przedstawicielami klubów
sportowych, działających na terenie gminy.
Komisja Rolnictwa na posiedzeniu omawiała
problemy wsi i rolników z Gminy Zbrosławice.
Omówiono tematy: niedrożnych przepustów, zarwanych mostków dojazdowych do pól. Poruszono kwestię szkód wyrządzanych przez zwierzynę
leśną i temat osadów komunalnych stosowanych
na polach uprawnych. Przewodniczący poinformował także o decyzji ARMiR-u o niewysyłaniu
decyzji o przyznaniu płatności obszarowych, co
stanowi utrudnienie dla rolników.
Protokoły z sesji i posiedzeń komisji Rady
Gminy dostępne są, po ich zatwierdzeniu, na
www.bip.zbroslawice.pl (zakładka Rada Gminy).

uchwały zaopiniowali pozytywnie (głosowało 12 członków komisji – 6 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące” i 3 głosy „przeciw”). Podczas sesji radni
zagłosowali jednak inaczej: 6 głosów „za”, 6 głosów „przeciw” i 3 głosy
„wstrzymujące”. Zatem uchwała nie została podjęta.
W związku z tym, że termin podjęcia uchwały jest ustawowy, określony
w Kodeksie Wyborczym i Rada Gminy nie ma możliwości nie podjęcia uchwały w określonym terminie, Komisarz Wyborczy wezwał Radę Gminy do podjęcia uchwały wydając odpowiednie postanowienie. Mając to na uwadze oraz
w związku ze złożeniem przez grupę radnych nowej propozycji wyznaczenia
okręgów wyborczych i przegłosowania tej wersji na komisji, przedłożono projekt uchwały do procedowania na sesji 22 listopada br. Uzasadnienie wskazujące na podstawę prawną zostało przygotowane przez Sekretarza Gminy.
W projekcie uchwały, będącym wnioskiem grupy radnych, miejscowości: Zbrosławice, Miedary i Wieszowa mają po 2 mandaty, po 1 mandacie
przypada na: Ptakowice, Laryszów+Wilkowice, Kamieniec+Księży Las+
Łubki, Jasiona+Kopienica, Jaśkowice+Łubie, Boniowice+Karchowice+
Zawada, Przezchlebie, Ziemięcice+Świętoszowice, Czekanów+Szałsza.
Projekt opiniowany był na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki
i Rozwoju i przyjęty został większością głosów.
W głosowaniu na sesji 22 listopada br. udział wzięło 12 radnych. Uchwała
o Nr XXIII/284/12 w sprawie podziału Gminy Zbrosławice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu, została podjęta przy 8 głosach „za”, 3 głosach „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym się”.

80 urodziny obchodzi

Zigrid i Ginter Trautmannowie
pan Alfred Wolny.
serdecznie dziękują
Życzenia wszelkiej pomyślności,
OSP Księży Las
miłości najbliższych
i wszystkim mieszkańcom
oraz wielu lat życia
za pamięć i życzenia
składają sołtys i Rada Sołecka
z okazji ich jubileuszu.
Jasiony
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Budżet 2013 w skrócie

CIEPLEJSZE SZKOŁY

Do 15 listopada bieżącego roku przedłożono
Radzie Gminy Zbrosławice i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Katowicach projekt budżetu
na 2013 r., gdzie dochody ogółem stanowią kwotę 43.639.556,00 zł, wydatki ogółem to kwota
42.937.157.98,00 zł. Zatem projekt budżetu na
2013 rok zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 702.398,02 zł, która przeznaczona zostanie
na spłatę rat dotychczas zaciągniętych pożyczek
i kredytów. Wartość przychodów budżetu ukształtowała się w kwocie 1.995.551,00 zł, natomiast
rozchody w wysokości 2.697.949,02 zł.
Skarbnik Gminy

Rosnące koszty energii cieplnej wymusiły na gminie działania, mające na celu obniżenie zużycia energii
oraz racjonalizację gospodarki cieplnej w jej obiektach. Drugim ważnym aspektem była ochrona środowiska. Aby ograniczyć zużycie energii cieplnej, wybrano budynki szkolne w Ziemięcicach i Czekanowie
do termomodernizacji poprzez izolację cieplną ścian, wymianę okien, modernizację instalacji centralnego
ogrzewania. Termomodernizacja instalacji c.o. objęła: termostatykę, wymianę rurociągów, regulację hydrauliczną statyczną, regulację hydrauliczną dynamiczną oraz modernizację źródeł ciepła. Aby oszczędzać energię ograniczono ilość ciepła przekazywanego przez źródło ciepła do pomieszczeń.
W ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na
lata 2007 - 2013, uzyskaliśmy środki na realizacje zadania „Kompleksowa termomodernizacja szkół
podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach”. Wartość projektu wyniosła 748 537,93 zł w tym wartość dofinansowania w ramach PROW 636 257,15 zł.
Wykonana termomodernizacja obiektów szkól podstawowych przynosi wymierne efekty ekonomiczne poprzez niższe wydatki na ogrzewanie oraz równoczesną likwidację emisji zanieczyszczeń pyłowych i rakotwórczych ze zlikwidowanych kotłowni węglowych.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

KANALIZACJA...
16 listopada w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego została odebrana budowa kolejnego etapu kanalizacji w Wieszowie. Odebrany
odcinek obejmuje część ul. Bytomskiej, Sienkiewicza, Polnej, Leśnej oraz Nowotki. Mieszkańcy
od 16 listopada mogą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dokonać formalności,
związanych z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej. Przypominamy, że osoby, które nie dokonały
płatności do Stowarzyszenia na rzecz kanalizacji,
mają obowiązek wykonania przyłącza do końca
roku 2012. Niedokonanie wyżej wymienionego
obowiązku może skutkować nałożeniem kary
finansowej.
Projekt na budowę kanalizacji w Sołectwie
Wieszowa był współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

...I TERMOMODERNIZACJA

W WIESZOWIE
Po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na
zadanie „Kompleksowa termomodernizacja wraz
z modernizacją instalacji c.o. w budynku Zespołu
Szkół przy ul. Bytomskiej 62 w Wieszowie”, wybrano wykonawcę wg kryterium najniższej ceny
- firmę „Przewoźnik” Michał Przewoźnik z Mikołowa. W dniu 23.08.12 r. przekazano teren szkoły
wykonawcy robót termomodernizacyjnych.
Zakres robót obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz ze zmianą kolorystyki,
wymianę drzwi wejściowych, ocieplenie dachu
oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Prace związane z wykonaniem termomodernizacji zostały zakończone 28.11.2012 r.
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Projekt „ Kompleksowa termomodernizacja wraz
z modernizacją instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół przy ul. Bytomskiej 62 w Wieszowie”
o wartości 425 752,13 PLN został zrealizowany
w latach 2010 - 2012 przy wsparciu finansowym
z WFOŚiGW w Katowicach.

Zdrowych, pogodnych i spokojnych
Świąt oraz szczęśliwego
Nowego Roku
mieszkańcom Jasiony
życzy sołtys i Rada Sołecka
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REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI
DRÓG GMINNYCH W 2012 ROKU

Wykonawcę remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.
Remonty cząstkowe wykonywano w dwóch technologiach: remont nawierzchni mieszankami mineralno asfaltowymi „na gorąco” oraz remont nawierzchni kationową emulsją asfaltową niemodyfikowaną szybkorozpadową wraz z grysami bazaltowymi, przy użyciu remontera drogowego.
W „tradycyjnej” technologii wyremontowano 2.358,84 m2 nawierzchni za kwotę 203.623,45 zł brutto, natomiast w technologii z zastosowaniem remontera drogowego zabudowano 102,78 ton grysów
otoczonych emulsją asfaltową za kwotę 36.282,37 zł brutto.
W sumie na remonty cząstkowe nawierzchni wydatkowano kwotę: 239.905,82 zł brutto.
Remonty cząstkowe wykonywano w okresie od 10 maja 2012 r. do 28 listopada 2012 r.
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

KOMUNIKAT
Międzygminnego Związku Komunikacji
Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
Informujemy, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku komunikacja autobusowa
organizowana przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
funkcjonować będzie według następującego harmonogramu:
DZIEŃ

OBOWIĄZUJĄCY ROZKŁAD JAZDY

24.12.2012 r.

na dni robocze bez nauki szkolnej z ograniczeniem kursowania w godzinach
wieczornych (komunikat szczegółowy: www.mzkp.pn.pl)

25.12.2012 r.

na niedziele i święta z ograniczeniem kursowania w godzinach rannych
(bez obsługi TESCO i KAUFLAND w Tarnowskich Górach)

26.12.2012 r.

na niedziele i święta
(bez obsługi TESCO i KAUFLAND w Tarnowskich Górach)

27.12.2012 r.

na dni robocze bez nauki szkolnej

28.12.2012 r.

na dni robocze bez nauki szkolnej

29.12.2012 r.

na soboty

30.12.2012 r.

na niedziele i święta

31.12.2012 r.

na dni robocze bez nauki szkolnej z ograniczeniem kursowania w godzinach wieczornych (komunikat szczegółowy: www.mzkp.pn.pl)

1.01.2013 r.

na niedziele i święta z ograniczeniem kursowania w godzinach rannych (bez obsługi TESCO i KAUFLAND w Tarnowskich Górach)
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MIKOŁAJ W PTAKOWICACH

Pomocników Mikołaja jest wielu, ale prawdziwy Mikołaj jest tylko jeden. I wyjątkowo polubił naszą gminę – kolejny raz przybył do Ptakowic, żeby spotkać się z dziećmi.
2 grudnia w restauracji „Czarny Pstrąg” pojawiły się najpierw dzieci z rodzicami, babciami
i dziadkami (zaprosiliśmy również wszystkie dzieci ze świetlic opiekuńczo - wychowawczych z terenu gminy). Potem przybyły śnieżynki i elfy (Bernadeta Kowalska i Przyjaciele),
by umilić dzieciom czas oczekiwania na Mikołaja. Były wspólne zabawy, piosenki, opowiadania. A gdy wreszcie pojawił się główny
bohater wieczoru nawet dorośli garnęli się,
by mu pomóc (pan Alfred całe spotkanie stał
wiernie u boku Mikołaja, trzymając jego pastorał). Dzieci z zapartym tchem zgromadziły
się wokół gościa i wysłuchały bajki o choince. Potem były tańce z elfami i śnieżynkami,
łańcuchowy korowód z Mikołajem i wreszcie długo wyczekiwany moment – wręczenie
prezentów. Każde dziecko otrzymało paczkę
ze słodyczami i dobre słowo od Mikołaja.
Wszyscy – i mali i duzi - obiecali być grzeczni przez cały rok. Gdy Mikołaj się pożegnał,
zostawił dzieciom jeszcze jedną niespodziankę – wizytę olbrzymiej Różowej Pantery
i prawdziwą walkę na papierowe śnieżki.
O ostatniej tego wieczoru niespodziance dzieci dowiedziały się już po wyjściu
z imprezy – na dworze przywitał je padający
gęsto śnieg…             AP
Dziękujemy sponsorom imprezy, którymi byli: AGROMIX - Krzysztof Front i Restauracja „Czarny Pstrąg” - Teresa Wieczorek.
Prawie 3 700 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym prawie 1 800 poszkodowanych i 106 ofiar śmiertelnych – to liczby pokazujące żniwo, jakie czad zebrał
w ostatnim okresie grzewczym, czyli od listopada 2011 do marca 2012 r.
Problem wzrasta szczególnie w okresie jesienno-zimowym, chociaż do akcji ratowniczo-gaśniczych związanych z tlenkiem węgla strażacy wyjeżdżają w ciągu całego roku.
Tlenek węgla w statystykach zatruć zajmuje trzecie miejsce po zatruciach lekami
i alkoholem.
Czad to potoczna nazwa tlenku węgla (CO) - gazu, który w temperaturze pokojowej jest bezbarwny, bezwonny i niedrażniący. Jest silnie toksyczny dla człowieka.
Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do
krwioobiegu. Bardzo szybko tworzy połączenie z hemoglobiną, które jest trwalsze
niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu
z hemoglobiną).Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach
prowadzi do śmierci. Śmiertelna toksyczność w połączeniu z niewykrywalnością
przez nasze zmysły czyni czad niezwykle groźnym cichym zabójcą.
Nieprawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi powoduje uszkodzenia mózgu oraz
innych narządów. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał. Już wdychanie powietrza ze stężeniem 0,16 % objętościowego CO powoduje zgon po zaledwie
2 godzinach. Zanim do tego dojdzie, zatruta osoba poczuje szereg objawów, takich
jak: ból głowy, zawroty głowy, ogólne zmęczenie, duszność, trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony i nieregularny, senność czy nudności. O ile przy
większych stężeniach (pow. 0,32 %) pierwszymi objawami zatrucia jest silny ból głowy i wymioty, to mniejsze stężenia powodują, przy względnie krótkim wdychaniu,
jedynie słaby ból głowy i zapadanie w śpiączkę. Jednak trzeba pamiętać, że i te mniejsze stężenia powodują śmierć przy dłuższym kontakcie.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji
i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka
z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność.
Jak bronić się przed zaczadzeniem?
Generalna zasada jest prosta: tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego
powietrza napłynie do pomieszczenia. A
więc przede wszystkim należy zapewnić
możliwość stałego dopływu świeżego
powietrza do paleniska (pieca gazowego,
kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub
pieca) oraz swobodny odpływ spalin.
Bezwzględnie pamiętaj, aby:
• uchylić okno w mieszkaniu, przy korzystaniu z jakiegokolwiek źródła ognia
(pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej)
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych
i otworów nawiewnych,
• korzystać z usług wykwalifikowanej
osoby przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych,
• dokonywać okresowych przeglądów
instalacji wentylacyjnej i przewodów
kominowych oraz ich czyszczenia – gdy
używasz węgla i drewna należy to robić
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nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; gdy
używasz gazu ziemnego czy oleju
opałowego nie rzadziej niż raz na pół
roku; zarządca budynku ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do
obrotu – w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub
importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje
o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• w przypadku wymiany okien na nowe sprawdzić poprawność działania wentylacji,
ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru
do otworu, bądź kratki wentylacyjnej – jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnie,
łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić choćby niewielkie rozszczelnienie okien w tych pomieszczeniach,
• nie zostawiać samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do
garażu pozostają otwarte,
• nie bagatelizować objawów: duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą
być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
A jeśli już doszło do zaczadzenia:
- natychmiast zapewnij dopływ świeżego, czystego powietrza,
- jak najszybciej wynieś osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze
- rozluźnij poszkodowanemu ubranie — rozepnij pasek i guziki,
- wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe — tel. 999,
            straż pożarna - tel. 998 lub 112
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.
informacje: http://czadusypia.pl

Pani Elfryda Grala obchodzi 70,
a pan Zygfryd Kotyczka - 85 rocznicę urodzin.
W dniu Waszych urodzin zdrowia, szczęścia, pomyślności,
sto lat życia, moc radości. Zdrowie wiecznie niech Wam służy,
uśmiech stale miejcie na twarzy, niech się spełnią Wasze marzenia.
Życzenia składają Rada Sołecka z sołtysem Świętoszowic
W grudniu 100 lat skończył pan Erwin Madejski.
Grudniowa solenizantka to również pani Urszula Pandzioch,
która obchodzi 80 rocznicę urodzin.
W styczniu pan Manfred Malecko świętować będzie 75 urodziny.
Serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha
i spełnienia najskrytszych marzeń składają
koleżanki i koledzy
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
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ZŁOCI I DIAMENTOWI

ciąg dalszy ze str. 1
Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Ceremonia rozpoczęła się od udekorowania medalem państwa Małgorzaty
i Eryka Profusów - Jubilatów z 60-letnim stażem małżeńskim. Następnie wójt
i wicewójt dekorowali kolejno Złotych Jubilatów. W tym roku są to państwo:
Krystyna i Erhard Biskupek, Ewelina i Ernest Dudek, Maria i Jan Jadwińscy,
Krystyna i Józef Jałowieccy, Rita i Józef Jaworek, Erna i Eryk Kaczmarczyk,

Maria i Kurt Ksionsyk, Ilza i Antoni Kupka, Krystyna i Ginter Lis, Adelajda
i Ryszard Respondek, Maria i Ginter Siwy, Zigrid i Józef Sosada, Urszula
i Jerzy Swiętek, Róża i Benedykt Szczurek oraz Jadwiga i Józef Wołoszyn.
W późniejszym terminie medale otrzymali również Teresa i Ryszard Wiencholowie.
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, dyplomy, okolicznościowe upominki oraz pamiątkowa fotografia.
Wszystkim Jubilatom jeszcze raz gratulujemy wspaniałego Jubileuszu
oraz życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Weronika Kaczmarek

BARBÓRKA 2012

ciąg dalszy ze str. 1
Kilku osobom wręczono pamiątkowe figurki św. Barbary i okolicznościowe dyplomy.
Jest to skromny dowód uznania za pielęgnowanie górniczej tradycji i kultu św. Barbary. Górników odwiedziła delegacja dzieci
z panią dyrektor E. Wójcik ze Szkoły Podstawowej z Ziemięcic, przedstawiając program
artystyczny o tematyce górniczej. Górnicy
otrzymali kolorowe laurki od dzieci. Całe
spotkanie upłynęło w rodzinnej atmosferze
i mamy nadzieję, że wszyscy spotkają się za rok
na następnej Barbórce.

Górnicy składają gorące podziękowania wszystkim osobom, które brały udział w organizacji Barbórki.
    Szczęść Boże.
                 
Górnicy z Ziemięcic, Przezchlebia i Świętoszowic

Wieść z Gminy nr 10 (125) 2012

5

6
1 352 zł
1623 zł

do 9 włącznie

poniżej 12

powyżej 5,5

powyżej 9

do 36 włącznie

3 osie i więcej

2 osie

3 097 zł

2 394 zł

2 394 zł

stawka podatku

1 893 zł
2 394 zł

mniej niż 30 miejsc

30 miejsc i więcej

2 394 zł

1 893 zł

2 394 zł

1 893 zł

1 893 zł

stawka podatku

od autobusów

do 36 włącznie

3 osie i więcej

do 36 włącznie

2 osie

stawka podatku

liczba miejsc do siedzenia

powyżej 36

nie mniej niż 12

powyżej 36

nie mniej niż 12

nie mniej niż 12

1 oś

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów w tonach

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 623 zł

powyżej 36

nie mniej niż 12

nie mniej niż 12

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów w tonach

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton:

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całk. zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton - 1.893 zł

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub
wyższej niż 12 ton - 3.097 zł

810 zł

do 5,5 włącznie

stawka podatku

powyżej 3,5

dopuszczalna masa całkowita pojazdu
w tonach

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całk. pojazdu powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton:

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie
wodne - 4,51 zł od 1 ha powierzchni

związanych z prowadzeniem działalności bez względu na sposób zakwalif. w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m2 powierzchni

Stawka

UCHWAŁA

art. 4 ustawy
z dnia 30.10.2002 r.
o podatku leśnym (Dz.
U. Nr 200, poz. 1682 ze
zm.)

art. 6 ustawy z dnia
15.11.1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 ze zm.)

NR XLVIII/528/10
20 zł od osób dokonujących sprzedaży pozostałych artykułów zajmująRady Gminy Zbrosławicych powierzchnię handlową do 3 m2 włącznie

7 zł od osób dokonujących sprzedaży płodów rolnych

20,51 zł dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

41,01 zł od 1 hektara grutnów leśnych sklasyfikowanych w ewidencji
gruntów i budynków jako las

379,30 zł od 1 hektara fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego

189,65 zł od 1 hektara przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne

2 % ich wartości określ. na podst. art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia
12.01.91 r. o podatkach i opłatach lokalnych

pozostałych zajętych na przechowywanie samochodu - 7,66 zł od 1 m2
pow. użytkowej

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,66 zł od 1 m2 pow. użytkowej

45 zł od osób dokonujących sprzedaży pozostałych artykułów zajmujących
powierzchnię handlową powyżej 6 m2

targowej i zasad jej
poboru

Opłata targowa
ce z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie ustalenia
(stawki dzienne) 25 zł od osób dokonujących sprzedaży pozostałych artykułów zajmująwysokości stawki opłaty
cych powierzchnię handlową powyżej 3 do 6 m2 włącznie

Podatek leśny

Podatek rolny

Od budowli

Od
budynków
lub ich
części

UCHWAŁA
NR XXIII/279/12
Rady Gminy
Zbrosławice z dnia
22.11.2012 r. w sprawie
ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Podstawa prawna

oraz
UCHWAŁA
NR XXIII/280/12
Rady Gminy
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwaZbrosławice
2
lifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m pow. użytkowej
z dnia 22.11.2012 r.
w sprawie zwolnień
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udziew
podatku od nierucholania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych
mości na terenie gminy
świadczeń - 4,63 zł od 1 m2 pow. użytkowej
Zbrosławice na 2013 rok

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 22,82 zł od 1 m2 pow. użytkowej

lokali mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 pow. użytkowej

budynków mieszkalnych - 0,73 zł od 1m2 pow. użytkowej

Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości
grunty pozostałe zakwalifikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi
oznaczone symbolem „dr” za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,45 zł od 1 m2 powierzchni

Rodzaj
podatku / opłaty

Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIII/282/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 22.11.2012 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2013 rok

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK
I P O D AT E K O D Ś R O D K Ó W T R A N S P O R T O W Y C H
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Harmonogram wywozu nieczystości stałych
z pojemników w roku 2012 (ZGKiM Zbrosławice)
Miejscowości

I

II III IV V VI VII VIII IX

X XI XII

Zbrosławice I

2

1

1

2

2

3

1

1

2

1

4

2

Zbrosławice II

3

4

4

3

6

4

2

2

3

2

5

3

Zbrosławice III

4

5

5

4

7

5

3

5

4

3

6

4

Zbrosławice IV
Boniowice
Konary

7

6

6

5

8

6

4

6

5

4

7

5

Kamieniec
Karchowice

8

7

7

8

9

7

5

7

6

7

8

6

Laryszów
Ptakowice

9

8

8

9 10 10

8

8

9

8

12

9

Wieszowa I

10 11 11 10 13 11

9

9

10

9

13

10

Wieszowa II

11 12 12 11 14 12

10

12

11 10 14

11

Wieszowa III
Wieszowa IV
Karchowice ul. Wiejska
Zawada

14 13 13 12 15 13

11

13

12 11 15

12

15 14 14 15 16 14

12

14

13 14 18

13

Świętoszowice

16 15 15 16 17 17

15

16

16 15 19

16

Ziemięcice I

17 18 18 17 20 18

16

19

17 16 20

17

Ziemięcice II
Przezchlebie I

18 19 19 18 21 19

17

20

18 17 21

18

Przezchlebie II

21 20 20 19 22 20

18

21

19 18 22

19

Szałsza
Czekanów I

22 21 21 22 23 21

19

22

20 21 25

20

Czekanów II

23 22 22 23 24 24

22

23

23 22 26

23

Kopienica
Jasiona
Jaśkowice

24 25 25 24 27 25

23

26

24 23 27

24

Miedary I

25 26 26 25 28 26

24

27

25 24 28

27

Miedary II

28 26 27 26 28 26

25

28

26 25 28

27

Łubki
Księży Las
Wilkowice

29 27 28 29 29 27

26

29

27 28 29

30

Łubie

30 28 29 30 31 28

29

30

30 29 29

31

WYJAŚNIENIA DO OZNACZEŃ
Zbrosławice I dot. ulic: Wolności (od str. Kamieńca do szkoły), Cicha, Hutnicza,
         
Kościuszki, Łąkowa, Ogrodowa, Plac K. Miarki, Polna,
           Szkolna, Zielona
Zbrosławice II: cd. Wolności (od szkoły do poczty), Cmentarna, Dworcowa,
         Kościelna, Ligonia, Makowa, Mickiewicza, Morcinka,
         Radosna, Słowackiego, Słoneczna, Spokojna, Brzozowa,
        
Traugutta, Wilkowicka, Wyspiańskiego, Korfantego,
     
Leśna, Żniwna, Kalinowa, Ziętka
Zbrosławice III: cd. Wolności (od poczty do straży pożarnej), Batorego,
          Boczna, Czerwona, Fabryczna, Krótka, Oświęcimska,
          Przewieźlika, Piastowska, Piaskowa, Powstańców,
          Wąska
Zbrosławice IV: cd. Wolności (pozostała część), Jagiellońska, Krasickiego,
         Pogodna, Poranna, 3-go Maja, Tylna, Wieczorka,
         Zamkowa, Żwirki i Wigury
Wieszowa I dot. ulic: Dolna, Dworcowa, Szopena, Strzody, Racławicka,
          Elizy Orzeszkowej, Sienkiewicza, Słowiańska
Wieszowa II dot. ulic: Bytomska do nr 27, Chrobrego, Grunwaldzka,
          Kochanowskiego, Kościuszki, Lompy, Moniuszki,
        
Polna, Robotnicza, Świerczewskiego, Tarnogórska,
          1000-lecia, Wojska Polskiego
Wieszowa III cd. Bytomska (pozostała część)
Wieszowa IV dot. ulic: Górna, Leśna, Nowotki, Powstańców, Słowackiego,
          Wolności
Czekanów I dot. ulic: 3-go Maja
Czekanów II dot. ulic: Gliwicka, Kolejowa, Leśna, Sadowa, Stawowa,
          Szkolna, Zielona
Ziemięcice I dot. ulic: Kościelna, Mikulczycka, Młyńska, Żniwna
Ziemięcice II dot. ulic: Łączna, Podleśniczówka, Polna, Słoneczna, Szkolna,
          Średnia, Wiejska
Przezchlebie I dot. ulic: Dworcowa, Łączna, Stawowa, Jelina
Przezchlebie II dot. ulic: Czechowice, Leśna, Mikulczycka, Oczyszczalnia,
           Polna, Szkolna, Zielona, Wodna, Sosnowa
Miedary I dot. ulic: Boczna, Dworcowa, Główna, Górnicza, Kolejowa,
         Mokra, Tarnogórska, Wolności
Miedary II dot. ulic: 1-go Maja, Jesionowa, Kasztanowa, Kopernika, Leśna,
         Zamkowa

SYSTEM WORKOWY - GMINA ZBROSŁAWICE - I poł. 2013 r.
ZBROSŁAWICE – prawa strona ul. Wolności
(i wszystkie ulice po str. kościoła)
7 stycznia, 4 lutego, 4 marca, 2 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca

JAŚKOWICE, JASIONA, KOPIENICA, ŁUBIE
16 stycznia, 13 lutego, 13 marca, 11 kwietnia, 15 maja,
12 czerwca

ZBROSŁAWICE – lewa strona ul. Wolności
(i wszystkie ulice po str. urzędu)
8 stycznia, 5 lutego, 5 marca, 3 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca

KARCHOWICE, KSIĘŻY LAS, ŁUBKI
17 stycznia, 14 lutego, 14 marca, 12 kwietnia, 16 maja,
13 czerwca

WIESZOWA – prawa strona ul. Bytomskiej
(i wszystkie ulice po str. kościoła)
9 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 4 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca

PRZEZCHLEBIE, ZAWADA
18 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 17 maja,
14 czerwca

WIESZOWA – lewa strona ul. Bytomskiej
(i wszystkie ulice po str. straży pożarnej)
10 stycznia, 7 lutego, 7 marca, 5 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca

CZEKANÓW
21 stycznia, 18 lutego, 18 marca, 16 kwietnia, 20 maja,
17 czerwca

PTAKOWICE, WILKOWICE, LARYSZÓW
11 stycznia, 8 lutego, 8 marca, 8 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca

SZAŁSZA
22 stycznia, 19 lutego, 19 marca, 17 kwietnia, 21 maja,
18 czerwca

MIEDARY
14 stycznia, 11 lutego, 11 marca, 9 kwietnia, 13 maja,
10 czerwca

ŚWIĘTOSZOWICE
23 stycznia, 20 lutego, 20 marca, 18 kwietnia, 22 maja,
19 czerwca

BONIOWICE, KAMIENIEC
15 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 10 kwietnia, 14 maja,
11 czerwca

ZIEMIĘCICE
24 stycznia, 21 lutego, 21 marca, 19 kwietnia, 23 maja,
20 czerwca
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26 października w GP w Wieszowie odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Przybyli rodzice podziwiali
występy przedszkolaków z wszystkich grup wiekowych
– Motylków, Pszczółek i Biedronek. Najciekawszym
dla dzieci punktem imprezy były atrakcje przygotowane przez wodzireja Kacperka. Zachęcał on przedszkolaków i rodziców do wspólnego tańca, śpiewu i zabaw.
Dzieci były zachwycone nie tylko zabawami integracyjnymi, ale też krótkimi przedstawieniami, które przygotował dla nich Kacperek. Po wspólnej zabawie nastąpiła chwila, na którą z niecierpliwością czekało każde
dziecko - uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Dzieci dostały dyplomy i upominki. Uroczystość zakończyła
się wspólnym słodkim poczęstunkiem. W tym miejscu
pragniemy podziękować wszystkim gościom, którzy
wsparli w przygotowaniach pracowników naszego
przedszkola. Dziękujemy rodzicom za pyszne ciasta,
za każde ciepłe słowo, a przede wszystkim za to, że
towarzyszyli swoim pociechom w tak ważnym dla
nich dniu. Serdecznie dziękujemy!!!

***
16 listopada w przedszkolu odbyły się ,,Urodziny Kubusia Puchatka”. Były wspólne zabawy, tańce, piosenki oraz konkursy. Podczas uroczystości dzieci poznały
historię solenizanta i z ciekawością słuchały jego listu
i czytanej przez rodziców bajki pt. ,,Urodziny Kubusia”.
Bardzo ważnym punktem imprezy było składanie misiowi życzeń oraz podarowanie mu przygotowanych wcześniej laurek i rysunków. Przedszkolaki wesoło odśpiewały Kubusiowi „Sto lat” i poczęstowały się jego pysznym
tortem urodzinowym. Impreza zakończyła się wspólnym
zdjęciem oraz wręczeniem dzieciom upominków i obrazków do kolorowania, przedstawiających solenizanta
i jego przyjaciół. Myślę, że przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w imprezie i na długo pozostanie ona
w ich pamięci. W końcu na następne spotkanie z przemiłym misiem będą musiały czekać cały kolejny rok.
/Rada Pedagogiczna GP nr 2 w Wieszowie/
Święto Niepodległości ustanowione zostało w II RP
ustawą z 23 kwietnia 1937 r. Polacy nie mogli zbyt długo się nim cieszyć z powodu wybuchu wojny. Po jej
zakończeniu, świętem państwowym uczyniono 22 lipca
– datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowego
Święta Odrodzenia Polski. Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989, lecz pod nieco zmienioną nazwą:
Narodowe Święto Niepodległości.
W poniedziałek 12 listopada 2012 r. w szkole
w Czekanowie obchodziliśmy 94 rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę. Z tej okazji klasa szósta
przygotowała, pod kierownictwem p. CieplińskiejTauter, przedstawienie oraz prezentację multimedialną
o sławnych Polakach. Uroczystość rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie
uczniowie przedstawili historię walk Polaków, prowadzącą do niepodległości naszego państwa. Przedstawieniu towarzyszyły pieśni i wiersze patriotyczne, które
podkreśliły uroczystą atmosferę dnia. Nasza szkoła
dba o podtrzymywanie tradycji i krzewienie postaw
patriotycznych wśród uczniów od najmłodszych lat,
stąd pomysł na prezentację multimedialną o sławnych
Polakach. Z niej młodsi uczniowie dowiedzieli się o historii i życiu: Papieża Jana Pawła II, Lecha Wałęsy czy
Marii Skłodowskiej- Curie. Inscenizację i prezentację
obejrzały wszystkie klasy naszej szkoły. Wydarzenie to
z pewnością skłoniło publiczność do głębokiej refleksji
nad ważnością tego święta dla naszego narodu.
Serdeczne podziękowania za stworzenie znakomitych warunków do realizacji programu uroczystości,
składamy na ręce Dyrekcji Szkoły i pracowników
obsługi.          /Marta Cieplińska-Tauter/
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Tradycyjną inscenizację, upamiętniającą odzyskanie
niepodległości przez Polaków, zaprezentowali uczniowie klasy pierwszej zbrosławickiego gimnazjum.

***
Rekordowa liczba uczestników recytowała, podczas
tegorocznego „Wieczoru z Małgorzatą Strzałkowską”, w zbrosławickiej podstawówce. Jury spośród
32 małych artystów, wyłoniło zwycięzców dla każdej
grupy wiekowej. Tegoroczni laureaci to: klasy pierwsze - Mateusz Pudło (I), Natalia Zacharzewska (II),
Hanna Wolsza (III), Julia Porwol i Magdalena Florian
(wyróżnienia); klasa druga - Rafał Mróz (I), Nikola Koba (II), Nina Piotrowska (III), Małgorzata Ficek
i Angelika Brylok (wyróżnienia); klasy trzecie - Aleksandra Słomska (I), Julia Strzelczyk (II), Wiktoria Mączyńska (III), Anna Bartnicka i Paweł Idzik (wyróżnienia). Wieczór uprzyjemniały smakołyki przygotowane
przez niezawodnych rodziców. Impreza nabrała charakteru rodzinnego pikniku ponieważ występującym dzielnie sekundowało rodzeństwo. Dziękujemy wszystkim
sponsorom i osobom zaangażowanym w przygotowanie tego przedsięwzięcia.

„Górnikiem być niełatwa rzecz, raz w roku święto jego
jest. Barbórką nazywamy je, każdy przedszkolak o tym
wie”. Z okazji Barbórki zaprosiliśmy do przedszkola
w Kamieńcu wyjątkowego gościa - pana Norberta Hetmańczyka, który jest emerytowanym górnikiem. Opowiadał on o swojej długoletniej pracy na kopalni oraz
wyczerpująco odpowiadał na pytania dzieci. Przedszkolaki z tej okazji przygotowały piosenki i tańce śląskie.
Gość był zachwycony występami dzieci. Na zakończenie wszyscy odśpiewali górnikowi uroczyste „Sto lat”,
wręczyli laurkę i bukiet kwiatów. Górniku! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku też nas odwiedzisz.

22 listopada przedszkole w Świętoszowicach świętowało, w ramach prowadzonej Ogólnopolskiej Kampanii
„Cała Polska czyta dzieciom”, VI Urodziny Kubusia
Puchatka. Z tej okazji rodzice przedszkolaków przygotowali teatrzyk dla dzieci pt. „Przyjęcie u Puchatka”.
W przedstawieniu wzięli udział: Narrator – Aleksandra
Opała, Kubuś Puchatek – Lilianna Schneider, Prosiaczek
– Aneta Wyżgoł, Króliczek – Irmina Progsza, Tygrysek
– Magdalena Szydłowska. Wróbelek - Agnieszka Wilczek, w rolę Krzysia gościnnie wcielił się dziadek Małgosi - wójt Wiesław Olszewski. Dzieci bardzo żywo
reagowały na postacie z bajki, chętnie uczestniczyły
we wspólnych zabawach. Na koniec wszyscy zajadali

się urodzinowym tortem w formie książki z ilustracjami postaci bajkowych, wykonanym samodzielnie przez
personel przedszkola. Tort był tak piękny, że żal było go
pokroić, tym bardziej, że wykonanie lukrowych postaci
zajęło kilka godzin pracy. No cóż... pozostało po nim
pamiątkowe zdjęcie i niezapomniany smak.

***
Barbórka, to święto bardzo hucznie obchodzone na
Śląsku. W przedszkolu w Świętoszowicach corocznie
świętuje się razem z górnikami, w tym roku ten wyjątkowy dzień zorganizowano w formie Biesiady Barbórkowej, w której uczestniczyli nie tylko górnicy ale również wielu gości i przyjaciół przedszkola. W programie
było wspólne śpiewanie pieśni górniczych, prezentacja
munduru galowego oraz ubrania roboczego, obowiązującego w kopalni i pasowanie na górnika dzieci, które
deklarowały pracę w kopalni. Przedszkolaki przygotowały bogaty program artystyczny, związany z kulturą
i tradycją Naszej Małej Ojczyzny, a piosenki i wiersze
często recytowane były w gwarze śląskiej. Byliśmy pod
wrażeniem, jak nasze dzieci potrafią „godać”, choć na
co dzień posługują się poprawną polszczyzną. Warto
również podkreślić, że za występ w Festiwalu Gwary
Śląskiej w Wielowsi dzieci z grupy 4- 5 latków (Weronika Brylok, Marysia Mainka, Jakub Progsza), pod
kierunkiem pani Szarloty Miśkiewicz, zajęły II miejsce
w kategorii przedszkolnej.    /Rada Pedagogiczna/
Uczniowie Zespołu Szkół w Wieszowie w roku szkolnym 2012/2013 przystąpili do Programu „Bezpieczna
Szkoła – Bezpieczny Uczeń.”. W szkole odbywają się
liczne spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami policji oraz pomocy społecznej. W ramach programu
odbyła się w szkole debata uczniowska na temat „ Państwo, Prawo, Społeczeństwo, Obywatelstwo”, uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, tworząc barwne plakaty przedstawiające „Moją Ojczyznę”.
Program kończy się w marcu 2013 r. uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu.       /Patrycja Posmyk/

Jak na tradycję przystało 6 grudnia w Szkole Podstawowej w Ziemięcicach gościł św. Mikołaj. Wraz z nim
przyjechała Naczelnik Poczty Polskiej w Chorzowie
oraz Pocztuś. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem
wysłuchali pogadanki na temat pracy i funkcjonowania
poczty, po której, z rąk Mikołaja, otrzymali prezenty.
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