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Wszystkim naszym Mieszkańcom
oraz Gościom gminy
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Przewodniczący Rady
Gminy Zbrosławice

INFORMACJE URZĘDOWE

Z prac Rady Gminy
XXVII Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 15 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR XXVII/307/2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości
Wieszowa w Gminie Zbrosławice - dotychczasową nazwę ulicy Świerczewskiego zmieniono na
ulicę Bolesława Prusa
UCHWAŁA NR XXVII/308/2017
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbrosławice
UCHWAŁA NR XXVII/309/2017
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XXVII/310/2017
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę
UCHWAŁA NR XXVII/311/2017
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXVII/312/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice
na rok 2017
UCHWAŁA NR XXVII/313/2017
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
I publicznych szkół podstawowych dla których
ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę
Zbrosławice, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
UCHWAŁA NR XXVII/314/2017
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych
przez Gminę Zbrosławice, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz
przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

Dodatek mieszkaniowy

Uwaga rolniku!
Informacja w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz
płatności obszarowych w 2017 r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 15 maja 2017 r. przyjmuje wnioski
o przyznanie płatności bezpośrednich oraz
płatności obszarowych za bieżący rok. Wypełnione wnioski można składać osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR w Nakle Śląskim przy
ul. G. Morcinka 9A, wysłać pocztą lub złożyć za
pośrednictwem Internetu. Przy sporządzaniu
wniosku można również skorzystać odpłatnie
z pomocy pracownika Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pana Stefana Friedek, który
będzie pełnił dyżury w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej
2a, we wtorki i czwartki, w godzinach od 8:30
- 14:30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny. Telefon kontaktowy Stefana Friedek: 515 275 923
WGNiOŚ

Od 1 marca 2017 r. zmieniło się kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z dodatku
mieszkaniowego.
Do otrzymania dodatku mieszkaniowego uprawnione są gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód brutto na osobę nie przekracza
175% najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym lub 125% najniższej emerytury
w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej
w dniu złożenia wniosku.
Od 1 marca 2017 roku najniższa emerytura wynosi
1000,00zł.
Dochód dla gospodarstw wieloosobowych: 125% =
1250,00 zł na 1 osobę.
Dochód dla gospodarstw jednoosobowych: 175%
= 1750,00 zł.
Dochód będący podstawą przyznania dodatku
mieszkaniowego oblicza się z ostatnich trzech
miesięcy sprzed daty złożenia wniosku. Dochód
gospodarstwa domowego oblicza się, dodając

Opakowania do zwrotu
Nawiązując do informacji nadesłanej przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin apelujemy
do rolników o racjonalne postępowanie z opakowaniami po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów
wodnych lub ludzi, opakowaniach po innych
środkach niebezpiecznych wykorzystywanych
w rolnictwie oraz nawozach, adiuwantach i produktach biobójczych.
„Docierają sygnały, że istnieją podmioty, które
nie posiadają uprawnień do transportu i gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, a mimo
to takimi odpadami się zajmują. Skupują one
od rolników puste opakowania po środkach
ochrony roślin, traktując je jako cenny surowiec
wtórny. Oferty sprzedaży takich pojemników
pojawiają się choćby w internecie. Istnieje poważne ryzyko, że opakowania te są poddawane
recyklingowi w sposób nieodpowiedzialny i niekontrolowany, co nie powinno mieć miejsca”.
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UCHWAŁA NR XXVII/315/2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
w Gminie Zbrosławice
UCHWAŁA NR XXVII/316/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbrosławice
UCHWAŁA NR XXVII/317/2017
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXVI/301/2017 z dnia 16
lutego 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2017-2027
APEL NR 3/2017
w sprawie pilnego podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Gminie
Zbrosławice
…
Protokoły z sesji Rady Gminy, poszczególnych Komisji oraz treść uchwał można znaleźć na stronie
www.bip.zbroslawice.pl
red.

W związku z powyższym informujemy rolników o „(…) obowiązku zwracania opakowań do
sklepów. Każde inne postępowanie z odpadami
po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych
jako niebezpieczne, stanowi naruszenie prawa
i nie powinno mieć miejsca. W przypadku pustych opakowań po środkach ochrony roślin,
ich przekazanie do systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób
odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi
i środowiska. Rolnicy, którzy oddają opakowania powinni prosić o dokument potwierdzający
zwrot opakowań, który potwierdzi, że postąpili
z opakowaniami w sposób zgodny z prawem”.

wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Obliczenia
należy udokumentować zaświadczeniami o dochodach wszystkich członków rodziny. W skład
dochodu brutto wchodzą wszystkie zasiłki stałe
oraz alimenty. Kwota brutto to kwota bez składki:
emerytalnej, rentowej i chorobowej.
Dodatek przyznawany jest na normatywną powierzchnię wynoszącą:
35 m2 dla 1 osoby,
40 m2 dla 2 osób,
45 m2 dla 3 osób,
55 m2 dla 4 osób,
65 m2 dla 5 osób,
70 m2 dla 6 i więcej osób
Szczegółowych informacji udziela dział dodatków
mieszkaniowych pod nr tel. 32 333 87 40.
JK-GOPS

Schronisko
w Miedarach
Wszystkie bezpańskie zwierzęta wyłapane na
terenie naszej gminy trafiają do schroniska
w Miedarach przy ul. 1 Maja 76.
Wszelkie informacje dotyczące bezpańskich
psów prosimy kierować do pracownika Wydziału
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy–Katarzyny Szołtysek pod nr telefonu 32 666 44 00,
734 167 092.
WGK

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, Pismo z dnia
25.01.2017 r. dotyczące opakowań po środkach
ochrony roślin, Warszawa 2017 r.
Wydział Gospodarki Komunalnej

gminazbroslawice
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Gminny Zakład Komunalny, czyli nowa spółka w miejsce ZGKiM

W

październiku ubiegłego roku, w miejsce znanego wszystkim Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, w Zbrosławicach powstał Gminny Zakład Komunalny. Zmiana ta była konieczna
ze względu na zmiany w polskim prawie i rosnące potrzeby lokalnej społeczności.
www.gzkzbroslawice.pl
Na stronie internetowej GZK można zapoznać
się ze szczegółową, popartą cennikiem ofertą
wykonywanych usług. W zakładce ‚Strefa klienta’ dostępne do pobrania są wszelkiego rodzaju
wnioski a także zawarte są informacje, jak załatwić poszczególne sprawy wraz z bezpośrednimi kontaktami do odpowiedzialnych za dany
segment pracowników. Uruchomiono również
zakładkę ‚Stan wodomierza’, na której w łatwy
i prosty sposób można podać stan wodomierza
w momencie, gdy do domu nie dotarł inkasent.
Na stronie dostępne są również najbardziej aktualne informacje, w szczególności o przerwach
dostawy wody wynikających z prac na sieci lub
awarii.

Odrobina historii
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
rozpoczął swoją działalność w 1985 roku. Jego
głównymi zadaniami były prace związane z gospodarką komunalną, remontami dróg, techniką sanitarną, a w szczególności eksploatacja
i remonty budynków mieszkalnych. Od 1996
roku działalność ZGKiM-u poszerzona została
o administrowanie i eksploatację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Z uwagi na zmiany
ustawodawcze, jak również brak możliwości wykonywania zadań poza terenem gminy czy też
skomplikowaną księgowość budżetową, ZGKiM
zakończył swoje funkcjonowanie 13 października 2016 roku, przekształcając się w Gminny
Zakład Komunalny sp. z o.o.

GZK - Idzie nowe
Chociaż nie zmieniły się podstawy komunikacji
z mieszkańcami: GZK przejął dotychczasową
kadrę pracowniczą i siedzibę przy ulicy Oświęcimskiej 6 w Zbrosławicach (oddział wodociągów przy ul. Wolności 89 w Zbrosławicach), to
jednak nowo powstała spółka ma znacznie większe możliwości funkcjonowania niż zlikwidowany ZGKiM:
• wykonywanie działań nie tylko na rzecz gminy, ale również na zlecenie mieszkańców, firm
i innych jednostek,
• startowanie w przetargach,
• naliczanie pełnej amortyzacji od posiadanego majątku, co daje możliwość finansowania
rozwoju spółki z własnego funduszu amortyzacyjnego,
• zaciąganie kredytów na cele inwestycyjne,
również ze źródeł unijnych, jako że Unia Europejska preferuje formę prawną w postaci
spółki,
• korzystanie z preferencyjnych, wieloletnich
leasingów,
• motywacja do poszukiwania dodatkowych
źródeł zarobku na rynku,
• niezależność od budżetu gminnego = zainteresowanie redukcją kosztów,
• prowadzenie działalności inwestycyjnej.
Wzrost jakości usług jest naturalnym wynikiem
przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę.

www.zbroslawice.pl

Nowo powstały twór to połączenie lat tradycji,
doświadczenia i profesjonalnej kadry zaczerpniętej z ZGKiM oraz nowoczesność i dbałość
o finanse klientów, jak i wyjście na rynek zewnętrzny. Spółka może też bardziej koncentrować się na oczekiwaniach odbiorców usług, niż
jej właściciela, gdyż rozliczana jest z efektów
działania. Jednocześnie należy dodać, że gmina Zbrosławice jest 100% udziałowcem spółki, dzięki czemu nie pozbawiła się możliwości
współdecydowania o kierunkach jej działania
i inwestycjach.

Do czego przyda się GZK?
Spółka w dalszym ciągu za główny cel swojej
działalności przyjmuje dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Ale to nie wszystko - na zlecenie wywiezie szambo, wyremontuje dom i budynki gospodarcze, czy też wypożyczy sprzęt do
prac przy domu i ogrodzie.

Zakres usług:
• wywóz nieczystości płynnych z przydomowych szamb,
• wywóz nieczystości stałych z terenów komunalnych,
• remonty lokali należących do gminnego zasobu mieszkaniowego,
• remonty dróg, zjazdów, przepustów, rowów,
• remonty budynków, wiat, garaży,
• wykonywanie instalacji CO, elektrycznej,
• malowanie, wykonywanie gładzi, ścianek pod
zabudowę, montaż drzwi i okien, kładzenie
kafelek,
• utrzymanie czystości,
• wynajem sprzętu budowlanego (koparki, walec, samochody ciężarowe),
• transport kruszywa drogowego.
Nowością jest możliwość realizacji przez GZK
odbioru odpadów budowlanych i porozbiórkowych oraz zakupu pojemników na odpady (120,
240, 1100 l) włącznie z dowozem. Spółka może
również, zgodnie z prawem, wykonywać przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne dla mieszkańców, dając pełną gwarancję i jakość w dostarczeniu tych mediów.

E-book, czyli wszystko przez internet
Spółka podjęła już działania odnośnie stworzenia tzw. e-booka, czyli systemu indywidualnych
kont mieszkańców, gdzie będzie można podać
stan licznika, pobrać faktury i dokonać płatności elektronicznych. System umożliwi również
przekazywanie informacji drogą sms o awariach
oraz wystawionych fakturach.

Korzystajmy!
Cały kapitał wypracowany przez GZK pozostaje w gminie dając możliwości lepszego rozwoju
sfery publicznej. Już dziś spółka dysponuje m.in.
kilkoma koparkami, walcem drogowym, śmieciarką, traktorami i pojazdami ciężarowymi, a w
najbliższym czasie planowane są kolejne inwestycje w sprzęt i obiekty. - Za nami dużo pracy
związanej z kwestiami organizacyjnymi, wdrożeniem nowych zasad i wartości, czy też sprawami wizerunkowymi - mówi Prezes Zarządu
Spółki Rafał Barszcz - Na bardzo widoczne efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać, aczkolwiek
wiele sukcesów udało się już osiągnąć. Wierzę,
że dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami nasza spółka będzie rozwijać się w dynamicznym
tempie, co przyniesie korzyści nie tylko całej
gminie, ale też każdemu gospodarstwu domowemu z osobna. Zachęcam zatem do zapoznania się z naszą nową, bogatszą ofertą usług - dodaje Barszcz.

Gminny Zakład Komunalny Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
Zbrosławice, ul. Oświęcimska 6
tel. 32 233 70 74
Oddział wodociągów:
Zbrosławice, ul. Wolności 89
tel. 32 233 70 92
Czynny: Pn - Pt 7:00-15:00
www.gzkzbroslawice.pl
biuro@gzkzbroslawice.pl
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SPORT

Tenisowa nadzieja

Trenuje dopiero pięć lat, a na swoim koncie ma już między innymi brązowy medal Mistrzostw Polski
w singlu i złoty medal Mistrzostw Polski w deblu. Gdyby nie tenis ziemny, zapewne uprawiałby inny
sport, bo w ramach rekreacji świetnie gra w koszykówkę czy piłkę nożną, basen przepływa szybciej
niż niejeden trenujący zawodnik, a do tego doskonale jeździ na motorze. No dobrze, skoro tyle sportu
i zajęć w życiu trzynastolatka, to zapewne gorzej jest z obowiązkami szkolnymi… - Nooo, różnie bywa
- skromnie przyznaje chłopak, po czym okazuje się, że naukę w ubiegłym roku szkolnym zakończył ze
średnią… 5,0. Na rozmowę z młodym tenisistą Martynem Pawelskim i jego ojcem Marcinem, mieszkańcami Szałszy, zaprasza Wojciech Kretek.
WK: Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie tenisem ziemnym?
Martyn: Tak naprawdę to początkowo grałem
w piłkę nożną, a później też w koszykówkę.
W międzyczasie, w pierwszej klasie szkoły podstawowej, poszedłem z ciekawości z kolegą na
trening tenisa i okazało się, że to mnie bardziej
pociąga niż jakikolwiek inny sport. I tak się to
właśnie zaczęło.
WK: To ciekawe, bo w większości przypadków pasją do tenisa dzieci zarażane są przez
rodziców.
Tata: U Martyna zadziałała czysta ciekawość
i chęć poznania czegoś nowego. Wprawdzie cała
rodzina jest usportowiona: mama Aleksandra
była bardzo dobrą piłkarką ręczną, zdobywała
medale Mistrzostw Polski, a także Mistrzostw
Niemiec, a do tego zaliczyła 128 występów
w polskiej reprezentacji. Ja natomiast swego
czasu zdobyłem mistrzostwo Polski w płetwonurkowaniu. Nasze zaangażowanie w sport
z pewnością przeniosło się na Martyna, ale
w tenisa gramy tylko i wyłącznie rekreacyjnie,
zatem ten wybór jest całkowicie jego autorstwa.
WK: Pomimo zaledwie pięciu lat uprawiania
tenisa możesz poszczycić się już niejednym
sukcesem. Jak wiele poświęcenia Cię to kosztuje.
M: Przede wszystkim traktuję treningi nie jako
poświęcenie, a jako przyjemność. Kocham to,
co robię i nawet najtrudniejsze treningi przysparzają mi dużo radości. A trenuję 7 razy w tygodniu - oprócz treningów stricte tenisowych
ćwiczę również crossfit, biegam, pływam i wykonuję wiele ćwiczeń ogólnorozwojowych.
WK: W każdym sporcie trenuje się po to, by
finalnie występować w zawodach i osiągać
w nich sukcesy.
M: Oczywiście, dlatego też kilka razy w roku
mam okazję zagrać w różnych turniejach w Polsce i zagranicą. Aktualnie jestem na etapie
wkraczania do starszej kategorii wiekowej, więc
zapewne o sukcesy będzie trochę trudniej, ale
z dotychczasowych wyników jestem bardzo zadowolony. W samym 2016 roku zdobyłem brązowy medal Halowych Mistrzostw Polski w grze
pojedynczej i w grze podwójnej, w Mistrzo-
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stwach Polski w Szczecinie zdobyłem złoty medal w deblu. Ponadto zaliczyłem też finał singla
i debla w renomowanym turnieju Tennis Europe
w Krośnie i zostałem powołany do kadry narodowej do lat 12.
T: Najważniejsze w tym momencie jest utrzymywanie wysokiej pozycji na listach rankingowych Polskiego Związku Tenisowego. Martyn
aktualnie zajmuję czwartą lokatę, a to pozwala
być branym pod uwagę w dalszych występach
w kadrze, jak i ułatwia drogę do dobrych wyników w poszczególnych turniejach
WK: Kadra narodowa - to brzmi naprawdę
obiecująco.
M: Na razie za mną jeden poważniejszy występ
z reprezentacją Polski. W ubiegłym roku w Rumunii odbyły się drużynowe Mistrzostwa Europy i razem z kolegami udało nam się przebrnąć
przez fazę grupową. Potem jednak lepsi okazali
się Bułgarzy, jednak cały wyjazd był dla mnie
wielką przygodą i przeżyciem, stąd moje nadzieje na to, że w najbliższych latach dalej będę mieć
możliwość reprezentacyjnych występów.
WK: Wspominacie o wielu wyjazdach, tak
krajowych , jak i zagranicznych, a to z pewnością wiąże się z nieobecnościami w szkole.
T: Owszem, bywają takie turnieje, przez które
Martyn nie pojawia się na lekcjach przez cały
tydzień albo nawet dłużej, jednak na całe szczęście aktualna szkoła, do której uczęszcza syn,
jest bardzo wyrozumiała. Nauczyciele doskonale wiedzą, czym zajmuje się Martyn i często

po jego dłuższej nieobecności dają mu więcej
czasu na przygotowanie się do sprawdzianów
czy odpowiedzi. Zresztą, świadectwo z paskiem
jest najlepszym dowodem na to, że Martyn radzi sobie z godzeniem obowiązków szkolnych ze
swoją sportową pasją.
WK: Wiele mówi się o tym, że tenis ziemny wymaga dużych nakładów finansowych
i generalnego poświęcenia ze strony rodziny
w przypadku młodych graczy.
T: W istocie zaangażowanie rodziny Martyna
jest widoczne na każdym polu. Akceptujemy to
w pełni, jego rozwój daje nam wiele radości, więc
nie ma tu mowy o przykrym obowiązku. Czasami nie jest łatwo pogodzić wszystkie aspekty
życia z tenisową przygodą syna, bo przecież musimy go dowozić do szkoły, potem na treningi,
które specjalnie dopasowujemy do godzin lekcji,
a jeszcze rodzi nam się kolejny tenisowy talent,
bo i dziewięcioletnia siostra Martyna Maja gra
coraz lepiej i więcej. Ale lubimy to, więc tak jak
dla niego każdy trening to przyjemność, tak
i my każdy z naszych obowiązków przyjmujemy
z uśmiechem na twarzy.
Z kolei nakłady finansowe to temat-rzeka, dość
wspomnieć, że Martyn zużywa na sezon 600
piłek do samych treningów, a do tego dochodzą jeszcze dodatkowe zajęcia przed turniejami
i sparingi, jedna para butów wystarcza na około
miesiąc, a szpula naciągu do rakiet, którą można
wykorzystać kilkanaście razy, wystarcza na dwa
miesiące.
WK: Szukacie sponsorów?
T: W wieku Martyna ciężko jeszcze o jakiekolwiek kontrakty z firmami. Czasem udaje się
dotrzeć do ludzi dobrej woli, pasjonatów tenisa, którzy widząc jego talent wspomagają go
w zakupie sprzętu. Udało się również pozyskać
kontrakt od producenta rakiet, od którego Martyn otrzymuje trzy rakiety na sezon. Jeśli jednak
syn utrzyma formę sportową przez długi czas,
to za 4-5 lat sponsorzy powinni sami „pukać do
drzwi”. A widząc dynamiczny rozwój Martyna
dostrzegamy szansę, że tak właśnie się stanie.
WK: Każdy sportowiec ma jakieś cele, tak
długo-, jak i krótkoterminowe. Jakie są Twoje?
M: W najbliższym czasie chciałbym pokazać się
z dobrej strony w dużym, międzynarodowym
turnieju w Austrii. Wystąpię również w Mistrzostwach Polski do lat 14, gdzie chciałbym załapać się do ścisłej czołówki. A długoterminowo…
Oczywiście marzę o wygraniu Wielkiego Szlema, najlepiej po finałowym zwycięstwie z Aleksandrem Zverev’em.
WK: Zatem pozostaje nam wierzyć i trzymać
kciuki za to, by to właśnie z Szałszy pochodził pierwszy Polak w historii, który zwycięży w jednym z wielkoszlemowych turniejów.
Powodzenia, dziękuję za rozmowę.
M i T: Dziękujemy bardzo.
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INFORMACJE URZĘDOWE

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2017/2018
KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY
2017/2018
Szanowni Państwo!
Rozpoczyna się rekrutacja na wolne miejsca
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
na terenie Gminy Zbrosławice na rok szkolny
2017/2018. Wnioski o przyjęcie dzieci w wieku
3 – 6 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice, można składać w placówkach w dniach
od 11 do 25 kwietnia 2017 r. do godz.1500
Gdy liczba kandydatów spełniających warunek
zamieszkania na terenie Gminy Zbrosławice
przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych, na I etapie rekrutacji bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w Ustawie z dnia
14.12.2016 r. Prawo oświatowe, które mają JEDNAKOWĄ WARTOŚĆ: wielodzietność rodziny
kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane
przedszkole/oddział przedszkolny nadal dys-
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ponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
kryteria określone przez RADĘ GMINY ZBROSŁAWICE - Uchwała Nr XXVII/314/2017 z dnia
15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
prowadzonych przez Gminę Zbrosławice, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium
określonej liczby punktów (Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 20 marca 2017 r . Poz. 1711), tj.:
1) oboje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym,
prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą – liczba punktów 50,
2) jeden z rodziców (prawny opiekun) kandydata pracuje, wykonuje pracę na podstawie umo-

wy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym,
prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą – liczba punktów 30,
3) rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało
edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym, w roku szkolnym na który jest
prowadzona rekrutacja – liczba punktów 10,
4) oboje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mieszkają na terenie Gminy Zbrosławice i
rozliczają się z podatku dochodowego od osób
fizycznych według właściwości zamieszkania –
liczba punktów 5.
Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają Dyrektorzy Przedszkoli Gminy Zbrosławice.
Wzory niezbędnych dokumentów są dostępne
w placówkach oraz do pobranie ze strony internetowej Urzędu Gminy i Przedszkoli.
Aleksandra Hangiel
Naczelnik Wydziału Społecznego

5

Z GMINY

UWAGA MIESZKAŃCY! Zmiana stawek za wywóz odpadów

Szanowni Mieszkańcy, w związku ze
zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, chciałbym
przybliżyć Państwu powody, dla których
Rada Gminy Zbrosławice musiała podjąć decyzję o podwyżkach.
Dnia 19.05.2015 r. Gmina Zbrosławice zawarła
umowę na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice” z Przedsiębiorstwem ALBA Południe Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
obowiązującą do dnia 31.05.2017 r. W związku z powyższym, celem kontynuacji zadania,
w grudniu 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice”,
w którym określono termin realizacji zamówienia od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r. W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, tj.
ALBA Południe Polska Sp. z o.o. W porównaniu
z poprzednią stawką cena oferty wzrosła o 2,16
zł brutto od osoby. W związku z powyższym do
podpisania umowy na kolejny okres konieczne
było podwyższenie stawek.
Przypominam, że zgodnie z założeniami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

system gospodarki odpadami komunalnymi ma
być systemem samofinansującym się i realizować całość zadań powierzonych gminie w tym
zakresie, a więc:
1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
2. funkcjonowanie Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
3. obsługa administracyjna systemu,
4. edukacja ekologiczna.
W związku z powyższym Rada Gminy Zbrosławice podjęła w dniu 15 marca tego roku uchwałę
nr XXVII/309/2017, dotyczącą zmiany stawek
opłaty, które będą kształtowały się następująco:
- opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie 11,00 zł od osoby,
- opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi - 17,00 zł od
osoby.
Zmiana stawek będzie obowiązywać od
1 czerwca 2017 r. czyli dotyczy jednego miesiąca w II kwartale!
Zatem te osoby, które dokonały już płatności
za II kwartał i dalej, uwzględniając dotychczasowe stawki, proszone są o skorygowanie
należności i pokrycie ewentualnych różnic
w opłatach, w terminach płatności poszczególnych rat.
W razie wątpliwości co do wysokości opłat i należności prosimy o telefoniczny kontakt z Wydziałem
Gospodarki Komunalnej – tel. 32 666 44 00.
MIESZKAŃCY NIE MAJĄ OBOWIĄZKU SKŁADANIA KOREKTY DEKLARACJI PO ZMIANIE
STAWKI!!!
Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany
związane z liczbą osób zamieszkałych (przeprowadzka, narodziny, zgony, itp.) mające wpływ na

wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od
daty zaistnienia zmiany, składając w Urzędzie
Gminy Zbrosławice korektę deklaracji bądź stosowne oświadczenie.
Informujemy także, iż właściciele nieruchomości, dla których liczba dostarczonych pojemników jest niewystarczająca (60 l. na osobę) mają
możliwość zakupienia kubłów we własnym zakresie. Kupując pojemnik 120 l. lub 240 l. należy
pamiętać, by spełniał normę PN-EN 840. Pojemniki takie należy oznaczyć „własność prywatna”,
a ich odbiór nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Każdy może oddać tyle odpadów ile faktycznie wyprodukuje, w związku z powyższym
uprasza się o pozbywanie się odpadów komunalnych w sposób zgodny z prawem i zasadami
przyjętymi w naszej Gminie.
Przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) nakładają na gminy m.in. obowiązek osiągnięcia
do 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50%
wagowo. Poziom recyklingu w Gminie Zbrosławice wspomnianych 4 frakcji w 2015 r. wyniósł
tylko 22,7%, a w 2016 r. 23,5%. OSIĄGNIĘCIE
ODPOWIEDNIEGO POZIOMU RECYKLINGU
I ODZYSKU JEST UZALEŻNIONE OD DOKONYWANIA PRZEZ SAMYCH MIESZKAŃCÓW
PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW! Nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu
w danym roku będzie skutkowało nałożeniem
kar pieniężnych na gminy, co w efekcie może
przełożyć się na konieczność podwyżki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W interesie nas wszystkich jest, aby jak najwięcej odpadów było odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi. Dzięki temu będziemy żyć
w bardziej przyjaznym środowisku.
Wójt Gminy Zbrosławice Wiesław Olszewski

PTAKOWICE,
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Marek Wolny znów
triumfuje

Marek Wolny, mieszkaniec Zbrosławic i zawodnik Tarnogórskiego Klubu Karate, osiągnął kolejny sukces. Tym razem jego łupem padł złoty
medal Mistrzostw Śląska Seniorów, Juniorów
i Młodzików w karate, które 18 marca odbyły się
w Hali Centrum w Dąbrowie Górniczej.
Mistrzostwa były jednym z etapów przygotowań
Marka Wolnego do występu na Mistrzostwach
Europy Seniorów Karate Shinkyokushin w Danii
(8-9 kwietnia). - Marek potwierdził swoją dominację na Śląsku - mówi trener Bogdan Lubos. Chociaż wynik był mniej istotny, bo najważniejsza była realizacja założeń taktycznych, którą
udało się osiągnąć w stu procentach, to jednak
kolejne pierwsze miejsce, pomimo okresu ciężkich treningów przygotowawczych, niezwykle
cieszy. Marek Wolny, jak również jego klubowe
koleżanki Marta Lubos i Sandra Nowak, z pewnością zaliczają się do grona faworytów duńskich Mistrzostw Europy. Trener Lubos podkreśla także wsparcie, jakiego zawodnikowi udziela
samorząd gminny. - Sezon jest bardzo bogaty
w starty, a to wymaga dużych nakładów finansowych. Marek wraz z innymi zawodnikami będzie
walczyć o medale m.in. na Mistrzostwach Świata w Kazachstanie i Japonii, a jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to w 2020 roku być może na
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.
WK, foto TKS Karate
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Olimpijski sukces

Daria Jasińska, zawodniczka Klubu Olimpiad
Specjalnych Sokoły Miedary, osiągnęła olbrzymi
sukces podczas Światowych Zimowych Igrzysk
Olimpiad Specjalnych, które odbyły się w marcu w Austrii. W biegu na rakietach śnieżnych na
dystansie 200 metrów ta wspaniała dziewczyna
zajęła drugie miejsce!
- Daria jest niesamowicie ambitną i waleczną
zawodniczką - mówi jej trenerka z klubu Izabela
Mnich. - Nigdy się nie poddaje i to dzięki swojej
olbrzymiej pracy włożonej na treningach osiągnęła ten wspaniały sukces.
W sumie polscy sportowcy przywieźli z Igrzysk
aż 39 medali: 10 złotych, 15 srebrnych i 14 brązowych. - Czas sportowego święta w Austrii
upłynął bardzo szybko. Polska Reprezentacja
Olimpiad Specjalnych może wracać z dumą -

Dzień Bezpiecznego Internetu

wszyscy nasi zawodnicy pokazali niezwykły hart
ducha i ogromną wolę walki. Każdy z naszych
sportowców, niezależnie od wyniku medalowego, jest przykładem i inspiracją, jak godnie i sumiennie, ale też z radością i entuzjazmem podchodzić do przeszkód, które życie stawia nam na
drodze - powiedziała Joanna Styczeń-Lasocka,
Dyrektor Generalny Olimpiad Specjalnych Polska.
Igrzyska zakończyła wspaniała Ceremonia Zamknięcia, która promowała tolerancję, akceptację i przyjaźń, podkreślała wagę sportowej
rywalizacji w zgodzie z duchem fair play i olimpijskimi ideałami. Ceremonię uświetniły występy gwiazd muzyki, a także Honorowy Prezes
Olimpiad Specjalnych Austria - Arnold Schwarzenegger.
WK

Życzenia

Z okazji urodzin życzenia wielu lat
w zdrowiu i spokoju ducha: Elżbiecie
Galickiej-Hangiel (75 rocznica urodzin),
Rudolfowi Klatzka (80), Marcie Wichary
(85), Gertrudzie Papaja (80), Krystynie
Szendzielorz (75) składają koleżanki
i koledzy z Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.

Jak co roku w lutym Szkoła Podstawowa w Czekanowie zorganizowała Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznych obchodów „Razem
zmieniamy Internet na lepszy” miało zwrócić
uwagę na to, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać możliwości sieci do zdobywania informacji, nauki czy zabawy - ponosi jednak odpowiedzialność za swoje działania w Internecie.
Podczas surfowania w sieci powinniśmy pamiętać o szanowaniu innych jej użytkowników oraz
respektować ich prawa. W ramach obchodów
DBI uczniowie klas II i V przygotowali przedstawienie „Sąd nad grą komputerową” i piosenki.
Przeprowadzony został Szkolny Konkurs Informatyczny, w którym udział wzięli uczniowie
- laureaci klasowych konkursów. Zwycięzcami
została grupa w składzie: Filip Martis, Tomasz
Prokop, Agata Woźnica, Szymon Jałowiecki.
J.Lipa, B.Kaczmarczyk

Facebook

nie zapominajcie o facebook’u!
/gminazbroslawice

już

1200
fanów

Dziękujemy
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Laryszówka - Wielobój Sołectw

L

aryszówka - tak właściwie można nazywać turniej tradycyjnej koszykówki w Wieloboju Sołectw Gminy Zbrosławice. Dlaczego?
Bo to właśnie w Laryszowie najlepiej grają w koszykówkę już trzeci rok z rzędu!

Turniej podzielono na dwie fazy. W fazie grupowej prym wiodły reprezentacje Laryszowa, Łubia, Wieszowy i Zbrosławic. I identycznie byłoby
w fazie pucharowej, gdyby nie miedarzanie, którzy stanęli na drodze zawodników ze Zbrosławic
wygrywając mecz ćwierćfinałowy i uzupełniając
stawkę czterech najlepszych ekip zawodów.
Ostatecznie w finale, obok późniejszych zwycięzców, zagrali mieszkańcy Łubia (wynik 7:3
dla Laryszowa), natomiast w meczu o trzecie
miejsce drużyna Wieszowy pokonała Miedary
(9:3).
W zwycięskiej drużynie wystąpili: Jakub Jelonek,
Wojciech Kupka, Leszek Gulik, Rafał Brzenzka,
Arkadiusz Broja, Dawid Pluta, Mateusz Kraśniak.
W klasyfikacji generalnej na fotelu lidera usadowił się zespół Wieszowy. Do walki wracają
laryszowianie, którzy są już na trzecim miejscu,
a pomiędzy nimi wciąż nieźle punktujące połączone siły mieszkańców Księżego Lasu i Jasiony.
Następnym punktem tegorocznego Wieloboju
będzie rywalizacja szachowa, która odbędzie się
w budynku Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach 22 kwietnia.
red.
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