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Przyszłość
gminy
Wêze³ autostrady A1 w Œwierklanach,
to szansa na dobr¹ przysz³oœæ gospodarcz¹
gminy - czytaj w rozmowie z wójtem
Antonim Mrowcem.

W numerze:

Spis powszechny
czytaj str. 2

Wybraliśmy nowe
władze
czytaj str. 3

Za pilność w nauce
i dar serca
czytaj str. 7
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100 lat...
Tradycj¹ sta³o
siê odwiedzanie
przez w³adze gminy
par jubilatów
œwiêtuj¹cych 60 lat
po¿ycia ma³¿eñskiego
i wiêcej oraz
solenizantów
(90 l. i wiêcej).
Poni¿ej
prezentujemy
nazwiska
mieszkañców
naszej gminy,
którzy w ostatnim
czasie obchodzili
swoje œwiêto.
Gertruda Woryna
ze Œwierklan
obchodz¹ca
94. urodziny,
El¿bieta Lampert
z Jankowic
obchodz¹ca
93. urodziny
Wiktoria Fajkis
ze Œwierklan
w 91. rocznicê
urodzin, a tak¿e
Stanis³awa Pawluk
i Gertruda Goraus
ze Œwierklan
w 90. rocznicê
urodzin,
Emil Chroszcz
z Jankowic
obchodz¹cy
97. urodziny,
Klara Grzomba
z Jankowic
obchodz¹ca
91. urodziny,
Pañstwo
Maria i Józef
Dziwoki
ze Œwierklan
w 62. rocznicê œlubu,
Pañstwo
Anna i Franciszek
Œciborscy
z Jankowic
w 64. rocznicê œlubu,
Pañstwo
Maria i Wiktor
Joachimscy
z Jankowic
w 60. rocznicê œlubu.

Wiosną rusza
spis powszechny
Narodowy Spis Powszechny ludnoœci i mieszkañ
w 2011 roku potrwa od 8 kwietnia do 30 czerwca.
W naszym kraju bêdzie
to pierwszy spis powszechny od czasu wst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej, ale takie same spisy
przeprowadzone zostan¹
we wszystkich krajach
cz³onkowskich UE.
Zakoñczy³ siê og³oszony przez Wójta Gminy nabór na rachmistrzów spisowych. Do Urzêdu Gminy
wp³ynê³o 13 wniosków.
Zostaæ rachmistrzem
nie jest ³atwo. Wymagania
stawiane kandydatom s¹
wysokie. Trzeba byæ pe³noletnim i mieæ minimum
œrednie wykszta³cenie,
cieszyæ siê nieposzlakowan¹ opini¹, umieæ pos³ugiwaæ siê komputerem,
cieszyæ siê dobrym zdrowiem, znaæ zasady dzia³ania systemu GPS i umieæ
czytaæ mapy cyfrowe.
Wymagana jest wysoka
kultura osobista, komunikatywnoœæ, dobra organizacja
pracy, sumiennoœæ i rzetelnoœæ.
Spis obejmowa³ bêdzie
ludnoœæ, stan mieszkañ
i budynków, kondycjê gospodarstw domowych i ro-

dzin w powi¹zaniu z warunkami mieszkaniowymi.
Zapytani zostaniemy
m.in. o czas dojazdu do pracy, zajmowane stanowisko
i znajomoœæ jêzyków obcych. Padn¹ te¿ pytania
o przynale¿noœæ wyznaniow¹ i niepe³nosprawnoœæ,
na które jednak nie bêdziemy musieli odpowiadaæ.
Udzia³ w spisie powszechnym jest obowi¹zkowy.
Nim rusz¹ w teren, spisowi rachmistrze bêd¹ musieli przejœæ szkolenie organizowane przez Wojewódzkie Biuro Spisowe
i zdaæ koñcowy egzamin.
Ka¿dy dostanie identyfikator ze zdjêciem, pieczêci¹
Urzêdu Statystycznego,
a tak¿e piecz¹tk¹ i podpisem dyrektora Urzêdu.
Wykonuj¹c prace spisowe
pos³ugiwa³ siê bêdzie przenoœnym urz¹dzeniem elektronicznym wyposa¿onym
w specjalnie oprogramowanie w postaci formularza elektronicznego.
Opracowanie wyników
i podanie ich do publicznej
wiadomoœci nast¹pi do
2013 roku. 

 Co w sytuacji, gdy ktoœ przebywa za granic¹?
Komuœ, kto zameldowany jest pod wskazanym adresem, ale faktycznie tam nie mieszka, w formularzu spisowym rachmistrz zmieni status zamieszkania na „zameldowany, ale nie mieszka”. Pozostaje mu jedynie
ustaliæ, jak d³ugo nie mieszka i gdzie mieszka obecnie.
Zaœ w sytuacji, gdy rachmistrz nie zastanie w domu jego
sta³ego mieszkañca, bo ten od jakiegoœ czasu, np. pracuje za granic¹, w formularzu spisowym odnotowane
zostanie: mieszka stale – nieobecny, przebywa czasowo za granic¹, a rachmistrz zapyta dodatkowo, w jakim kraju.

Wybraliœmy nowe
w³adze gminy na
kolejne cztery lata.
Antoni Mrowiec wygra³
w drugiej turze wybory
na wójta przewag¹ 113
g³osów. Do Rady Gminy
weszli przedstawiciele
siedmiu ugrupowañ.
Pierwsza tura wyborów samorz¹dowych odby³a
siê 21 listopada.
Swoich kandydatów na radnych w gminie Œwierklany
wystawi³o 11 komitetów
wyborczych: Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo
i Sprawiedliwoœæ, Nasza
Przyjazna Gmina, Inicjatywa
Obywatelska, Niezale¿ni Dla
Mieszkañców Gminy, Na
Rzecz Rozwoju Gminy
Œwierklany, Nowe Mo¿liwoœci, Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat, Wspólnota Samorz¹dowa Subregionu, Komitet Wyborczy Wyborców
Gminy Œwierklany i Samorz¹dni-Niezale¿ni.
W wyborach startowa³o ³¹cznie 116 kandydatów.
Radnymi zostali:
Ireneusz B³atoñ
– 252 g³osy
Tadeusz Frydecki
– 330 g³osów
El¿bieta Piercha³a
– 244 g³osy
Marian Kotyrba
– 284 g³osy
Adam Potysz
– 259 g³osów
Sebastian Karkoszka
– 208 g³osów
Tomasz Pieczka
– 338 g³osów
Antoni Mazurek
– 203 g³osy
Czes³aw Andreczko

3
– 264 g³osy
Ma³gorzata Rduch
– 293 g³osy
Henryk Mincer
– 326 g³osów
Stanis³aw Smo³ka
– 321 g³osów

Adam Szulik
– 454 g³osy
W³odzimierz Barwinek
– 390 g³osów
Piotr Wolak
– 372 g³osy

Do pierwszej tury wyborów na stanowisko wójta
gminy stanê³o siedmiu kandydatów. Oto wyniki
g³osowania 21 listopada:
Piotr Henryk Bernacki

– 161 g³osów

Stanis³aw Gembalczyk

– 1545 g³osów

Marian Feliks Kotyrba

– 296 g³osów

Henryka Genowefa Krypczyk

– 458 g³osów

Antoni Mrowiec

– 1587 g³osów

Teresa Jolanta Trybuœ

– 314 g³osów

Ryszard Andrzej Wowra

– 266 g³osów

Frekwencja w I turze
wyborów wynios³a 52,3%,
natomiast do II tury, która
odby³a siê 5 grudnia, do urn
posz³o 44, 33% uprawnionych do g³osowania.

D

r uga tura wyborów
mia³a miejsce 5 grudnia.
Na 9061 osób uprawnionych
do g³osowania, w wyborach
wziê³o udzia³ 4017 osób.
Stanis³aw Gembalczyk reprezentuj¹cy Komitet Wyborczy Wyborców „Inicjatywa Obywatelska” uzyska³
1935 g³osów. Antoni Mrowiec z KWW Na Rzecz Roz-

woju Gminy Œwierklany –
2048 g³osów.
Przewodnicz¹cym Rady
Gminy zosta³ W³odzimierz
Barwinek. Funkcje wiceprzewodnicz¹cych powierzono:
Tadeuszowi Frydeckiemu
i Sebastianowi Karkoszce.
Na drugim posiedzeniu
nowo wybranej Rady Gminy Œwierklany radni podjêli
uchwa³ê w sprawie powo³ania sta³ych komisji Rady:
I tak:
w sk³ad Komisji Bud¿etu
i Rozwoju Gminy weszli:
Adam Potysz, Adam Szulik,
Stanis³aw Smo³ka, Ireneusz

Na zdj.: Œlubowanie Wójta Gminy Œwierklany
Antoniego Mrowca.

Sprawdzian
samorządności
B³atoñ, Tadeusz Frydecki,
Antoni Mazurek, Sebastian
Karkoszka. Komisja zajmuje
siê sprawami z zakresu bud¿etu gminy, mienia komunalnego, ochrony œrodowiska, gospodarki, rolnictwa
i komunikacji.
W sk³ad Komisji Spraw
Spo³ecznych weszli: Ma³gorzata Rduch, El¿bieta Piercha³a, Henryk Mincer, Tomasz Pieczka, Czes³aw Andreczko, Piotr Wolak i Marian Kotyrba. Komisja prowadzi prace w zakresie
oœwiaty, zdrowia, kultury
i sportu, spraw socjalnych
i porz¹dku publicznego. Do

Komisji Rewizyjnej weszli:
Adam Potysz, Stanis³aw
Smo³ka i Antoni Mazurek.
Komisja zosta³a powo³ana do
realizacji zadañ kontrolnych
Rady Gminy. 

Na zdj.: Przewodnicz¹cy
Rady W³odzimierz Barwinek
i Wójt Antoni Mrowiec.

Szanowni Mieszkañcy!
Za nami pierwsza edycja konkursów z zakresu po¿ytku publicznego. Emocje mo¿e budziæ rozstrzygniêcie konkursu pod
nazw¹ „Dzia³anie na rzecz kultury, oœwiaty i rekreacji”, w ramach którego to Stowarzyszenie SONIO otrzyma³o na 2011 rok
kwotê dotacji w wysokoœci 12 tys. z³.
Do tej pory Stowarzyszenie SONIO otrzymywa³o dotacjê w wysokoœciach: 4 tys. z³ w 2006 r., 20 tys. z³ w 2007 r., 20 tys. z³ w 2008 r., 20 tys.
z³ w 2009 r. i 20 tys. z³ w 2010 r. – w sumie 84 tys. z³, w ramach konkursu pod nazw¹: „Dzia³anie na rzecz osób niepe³nosprawnych”. Zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotowanie zadañ realizowanych w ramach konkursu pod nazw¹ „Dzia³anie na rzecz osób niepe³nosprawnych” le¿y wy³¹cznie w gestii miast na prawach powiatu i powiatów ziemskich (powiat rybnicki), ale nie gmin. Jak wynika z powy¿szego,
dotychczasowe zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie SONIO za kwotê 84 tys. z³ winne byæ dotowane przez Powiat.
Nowy konkurs ma szerszy zakres tematyczny, nie jest ukierunkowany tylko na osoby niepe³nosprawne i daje mo¿liwoœæ sk³adania
ofert organizacjom nie zwi¹zanym z tematem niepe³nosprawnoœci. Tym samym, kwota 20 tys. z³, która do tej pory by³a do wy³¹cznej
dyspozycji SONIO, zostanie podzielona pomiêdzy beneficjentów wy³onionych przez komisjê oceniaj¹c¹. Samo stowarzyszenie, któremu na 2011 rok przyznano kwotê 12 tys. z³ dotacji, dzia³ania swe powinno kierowaæ do ca³ej spo³ecznoœci gminnej, a nie wy³¹cznie do
osób niepe³nosprawnych.
- Mniejsza dotacja dla SONIO nie jest przejawem z³ej woli ze strony nowych w³adz gminy, jak to jest przedstawiane przez niektóre osoby, a wynika z opisanej powy¿ej sytuacji – zapewnia wójt Gminy Œwierklany Antoni Mrowiec. – Jeœli zaœ chodzi o dzia³ania
kierowane stricte do osób niepe³nosprawnych, to s¹ one zadaniem powiatu i to w powiecie stowarzyszenia takie jak SONIO powinny szukaæ œrodków na ich realizacjê.
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Bezpośrednie połączenia
autobusowe Żory-Wodzisław
W po³owie lutego br. ulegn¹ reorganizacji dwie
linie autobusowe MZK – nr 301 i 212, dziêki czemu
pasa¿erowie bêd¹ mieli zapewnione bezpoœrednie
po³¹czenie z ¯or do Wodzis³awia, przez Œwierklany
i Marklowice.
W tej sprawie do Urzêdu Gminy Œwierklany zwróci³ siê w grudniu Miêdzygminny Zwi¹zek Komunikacyjny z siedzib¹ w Jastrzêbiu-Zdroju, prosz¹c o zaopiniowanie proponowanych
zmian. Komunikacyjne po³¹czenie Wodzis³awia z ¯orami spowoduje niewielki
wzrost liczby kursów linii
212 i zmniejszenie liczby
kursów autobusu 301.
Biuro MZK przygotowa³o rozk³ad jazdy linii 212 na
dzieñ roboczy nauki szkolnej
oraz na dzieñ wolny od nauki szkolnej, który to rozk³ad

po³¹czy oba miasta. W soboty i niedziele nie ulegnie
on zmianie, a wiêc nie bêdzie obs³ugiwa³ miasta ¯ory.
W sprawie proponowanych zmian opinia gminy
Œwierklany, tak jak i innych
gmin, których temat dotyczy,
by³a pozytywna. Nowe rozk³ady jazdy obowi¹zywaæ
bêd¹ od 14 lutego. Ju¿ wkrótce dostêpne bêd¹ na stronie
internetowej Zwi¹zku:
www.mzkjastrzebie.com
jak równie¿ wywieszone
zostan¹ na dworcach autobusowych w ¯orach i Wodzis³awiu Œl¹skim.

Nowe godziny pracy Urzędu
Informujemy, i¿ z dniem
1 marca br. zmianie ulegaj¹
godziny pracy Urzêdu Gminy Œwierklany. Wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom
mieszkañców wybrany zosta³
jeden dzieñ – czwartek, kiedy to urz¹d czynny bêdzie d³u¿ej - do godz. 17.00. Z kolei,
w pi¹tki praca w gminnym

magistracie koñczyæ siê bêdzie o godz. 14.00.
Poni¿ej przedstawiamy
szczegó³owy wykaz godzin
pracy Urzêdu.
Poniedzia³ek 7.30 - 15.30
Wtorek
7.30 - 15.30
Œroda
7.30 - 15.30
Czwartek
7.30 - 17.00
Pi¹tek
7.30 - 14.00

UWAGA
Zak³ad Techniki Komunalnej przy ul. Okrê¿nej 5
w ¯orach, na zlecenie Gminnego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Œwierklanach wy³apuje zab³¹kane
psy z terenu naszej gminy.
Zdjêcia psów z ¿orskiego
azylu dostêpne s¹ na stronie: www.ztkzory.pl
Informacje o zaginionych zwierzêtach mo¿na
uzyskaæ pod nr. tel. 32 43
56 880 w. 20 lub 72 89 92
314. Pomocy udziela tak¿e

Referat Utrzymania Terenów Miejskich Wydzia³u
Infrastruktury Miejskiej
UM ¯ory, pod nr. tel. 32 43
48 290 lub 60 80 18 676.
Punkt zatrzymañ czynny
jest od pn.-pt. w godz.: 7.00
- 15.00.

Zawalczyć
o gminę
Budowa kanalizacji i przygotowanie strefy przemys³owej, w której bêd¹ lokowaæ siê inwestorzy poszukuj¹cy dogodnych warunków do rozwoju swoich firm
– to najwa¿niejsze zadania jakie stoj¹ przed nowymi
w³adzami gminy. Pierwsza jaskó³ka ju¿ jest: Mercedes zainwestuje nie w Rybniku, ¯orach czy Wodzis³awiu, ale w³aœnie w Œwierklanach.
O tym, jaki to bêdzie rok dla gminy rozmawiamy
z wójtem Antonim Mrowcem.
Ma pan swoje miejsce
w Œwierklanach, do którego czêsto pan wraca i które wiele dla pana znaczy?
Owszem, na przyk³ad
ulica Powstañców. Wszystkie te rodzinne miejsca bardzo siê zmieni³y przez te
lata, g³ównie ze wzglêdu na
szkody górnicze. Kopalnia
„Borynia” zasypuje teraz
do³y, w których ja spêdza³em dzieciñstwo.
Zaprowadzi³ pan ju¿ tam
swoje wnuki?
Tak, razem obchodzimy
teren, spacerujemy. Teraz
jest tam bardziej dziko ni¿
kiedyœ, gdy regularnie obrabiano tam pola. Dziœ wszystko jest zaroœniête, to teren
gospodarstwa leœnego. Ale
pewien urok pozosta³. Chcê
te¿, by zobaczy³y, jak przemys³ szkodzi œrodowisku.
Nasi mieszkañcy mog¹
byæ dumni ze swojej ma³ej ojczyzny, bo...
...Jest bardzo ³adna.
Mamy dobr¹ infrastrukturê
– s¹ szko³y, boiska pi³karskie dla klubów sportowych..., 80 procent terenu
gminy jest skanalizowane,
wiele dróg jest oœwietlo-

nych. Nie wszystkie oczywiœcie s¹ w dobrym stanie,
zw³aszcza teraz zim¹ – dziury zdarzaj¹ siê czêœciej...
Mamy bardzo korzystne po³o¿enie – wszêdzie jest blisko
– do Jastrzêbia, ¯or, Wodzis³awia, Rybnika. Jesteœmy
takim zapleczem mieszkaniowym dla tych miast – to widaæ, bo roœnie nam liczba
mieszkañców, ludzie chêtnie
siê tu buduj¹. Marzeniem
wszystkich jest, by ta infrastruktura by³a jeszcze lepsza,
by powsta³o lodowisko, basen, by rodzice mieli gdzie
spêdzaæ czas z dzieæmi.
2011 rok – jaki bêdzie
dla gminy Œwierklany?
Przede wszystkim bêdziemy kontynuowaæ budowê kanalizacji. To najwa¿niejsza inwestycja w tym
roku. Poprzedni wójt z³o¿y³
wniosek o jej dofinansowanie i przyznano nam pomoc
w wysokoœci 4 milionów
z³otych. Ale koszt budowy
kanalizacji w naszej gminie,
to 24 miliony. Chcemy, by
gmina zap³aci³a jak najmniej. Prowadzimy w tej
sprawie rozmowy z Urzêdem Marsza³kowskim. Pozosta³e, to problemy bie¿¹-
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ce – remonty i oœwietlenie
ulic. Chcia³bym wróciæ do
tego, co robiliœmy podczas
mojej poprzedniej kadencji:
z mieszkañcami i Gminnym
Zak³adem Gospodarki Komunalnej bêdziemy wyk³adaæ kostkê na krótkich odcinkach ulic. Przetargi i ta
ca³a dokumentacja – to
wszystko kosztuje, a mo¿na to zrobiæ taniej, systemem gospodarczym.
Rok ma cztery pory roku,
wymieñmy wiêc cztery zadania do wykonania.
Pierwszy i drugi kwarta³,
to dokoñczenie formalnoœci
w sprawie budowy kanalizacji w Jankowicach. Musimy zaktualizowaæ dokumentacjê kanalizacji potrzebn¹
do wniosków o dotacje,
sk³adanych do Urzêdu Marsza³kowskiego jeszcze przez
mojego poprzednika. Do 30
czerwca musimy rozstrzygn¹æ przetarg. Referat Inwestycji skupia siê teraz na
przygotowaniu dokumentów. W sierpniu – wrzeœniu
rozpoczn¹ siê prace nad realizacj¹ projektu, który za-

k³ada budowê oko³o 10 km
ci¹gów kanalizacyjnych.
Myœlê, ¿e prace potrwaj¹
dwa lata. Koñcówka roku,
to g³ównie remont Galerii
„Jan”. Realizacja pozosta³ych inwestycji zale¿eæ bêdzie od tego, czy gmina bêdzie mia³a pieni¹dze.
W perspektywie ca³ej
kadencji obecnej Rady
Gminy – najwiêkszego
wysi³ku inwestycyjnego
wymagaæ bêdzie realizacja jakiego zadania?
Zdecydowanie budowa
kanalizacji. Chcemy tak¿e
uaktywniæ strefê przemys³ow¹ – od ulicy Pogodnej
do Boguszowic, ³¹cznie 20
hektarów. Spotkamy siê
z w³aœcicielami dzia³ek i porozmawiamy o planach zagospodarowania tego terenu. Mamy nadziejê, ¿e firma Mercedes, która siê tam
buduje, przyci¹gnie te¿ inne
firmy. Dobrze, gdyby reprezentowa³y bran¿e samochodowe. Musimy siê o to postaraæ. Warto zawalczyæ.
W lutym br. wyœlemy ofertê do wszystkich takich firm.

Dofinansowanie sportu w gminie
18 lutego zacznie obowi¹zywaæ uchwa³a Rady Gminy
Œwierklany Nr XLIV/268/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie okreœlenia warunków i trybu finansowania zadañ w³asnych Gminy Œwierklany w zakresie sprzyjania rozwojowi
sportu. Do 15 marca lokalne kluby sportowe prowadz¹ce
zorganizowane rozgrywki sportowe mog¹ sk³adaæ w Urzêdzie Gminy wnioski o przyznanie dotacji.
Wniosek nale¿y z³o¿yæ na formularzu stanowi¹cym za³¹cznik do ww. uchwa³y, ze strony www.swierklany.pl. Finansowanie sportu odbywaæ siê bêdzie poprzez udzielanie
dotacji klubom sportowym na realizacjê przedsiêwziêæ o charakterze sportowym, obejmuj¹ce dofinansowanie wydatków
bie¿¹cych z tytu³u: realizacji programów szkolenia sportowego, pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych
w okreœlonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich zawodach; utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów
i urz¹dzeñ sportowych klubu s³u¿¹cych uprawianiu sportu;
zakupu sprzêtu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzêtu sportowego;
oraz organizacji imprez sportowych na terenie Gminy. Z dotacji nie bêd¹ mog³y byæ finansowane lub dofinansowane m.in.
wyp³aty wynagrodzeñ dla zawodników czy zap³aty kar.

UWAGA

Nowy adres
GZW
Najwa¿niejszy cel do
osi¹gniêcia – poza inwestycjami wymagaj¹cymi
nak³adów finansowych?
Z czasów mojej pierwszej kadencji pamiêtam, ¿e
by³ problem z galeri¹ Ludwika Holesza, mieszcz¹c¹ siê
w ciasnych, nieogrzewanych
pomieszczeniach. Tymczasem jest to miejsce chêtnie
odwiedzane przez wycieczki, unikat, prawdziwa atrakcja kulturalna w naszej gminie. Oprócz niej, nasz¹ wizytówk¹ jest Studzienka
i koœció³ pw. Bo¿ego Cia³a
w Jankowicach. Myœlê, ¿e
nale¿y zaj¹æ siê promocj¹
tych miejsc. Nasza gmina
ma siê czym pochwaliæ.
Dziêkujê za rozmowê.
Patrycja Cieœlak-Starowicz

Gminny Zak³ad Wodoci¹gów zaprasza do
nowej siedziby, w budynku przy ul. Prostej 2
w Jankowicach.
GZW zajmuje teraz odremontowane pomieszczenia w przyziemiu budynku,
w którym mieœci siê Galeria Twórców Nieprofesjonalnych „Jan" i Wioska Internetowa. Klienci Zak³adu
korzystaæ mog¹ z parkingu
przed Galeri¹.
Nie uleg³y zmianie godziny urzêdowania GZW: w poniedzia³ki zapraszamy od
8.00 do 16.00, od wtorku do
pi¹tku – od 7.30 do 15.30.
Gminny Zak³ad Wodoci¹gów TELEFONY: 32 422 96
60 ca³odobowy, który po
godzinach pracy pierwszej
zmiany jest prze³¹czany na
ca³odobowy nr: 509 296 660
lub 609 609 377. 
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Złóż PIT
w Urzędzie Gminy
Wzorem lat ubieg³ych,
w Urzêdzie Gminy Œwierklany dy¿urowaæ bêd¹
pracownicy Urzêdu Skarbowego w Rybniku, którzy odbieraæ bêd¹ zeznania podatkowe od mieszkañców naszej gminy.
Dy¿ury te prowadzone
bêd¹ w pi¹tek 11 marca
i w pi¹tek 1 kwietnia br.,
w godzinach 9.00-13.00.
Zapraszamy do sali narad
Urzêdu Gminy Œwierklany (I piêtro).

Szansa
na pracę
Bezrobotni, nieaktywni
zawodowo mieszkañcy naszej gminy – to dla nich
Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej realizowa³ projekt, dziêki któremu mogli
oni zdobyæ kwalifikacje u³atwiaj¹ce zatrudnienie.
Realizacja projektu pn.
„Efektywne formy przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu w gminie Œwierklany” rozpoczê³a siê w marcu ubieg³ego roku. Adresatami projektu byli pozostaj¹cy bez pracy w wieku aktywnoœci zawodowej mieszkañcy gminy, korzystaj¹cy
z pomocy spo³ecznej.
Chêtni do skorzystania
z oferty GOPS-u zostali przeszkoleni z zakresu doradztwa
zawodowego i umiejêtnoœci
spo³ecznych. Ponadto, mieli
mo¿liwoœæ przeszkolenia siê
w specjalnoœciach: kierowca
kat. B, instruktor nauki jazdy kat. B, sprzedawca, stylista paznokci i odzie¿y, florysta, ksiêgowy, opiekun
osób starszych i dzieci, spawacz. Beneficjenci mogli te¿
wykonaæ badania wymagane podczas przyjêæ do pracy na stanowiskach, na których pracownicy maj¹ kontakt z ¿ywnoœci¹. 

W rocznicê Marszu
Œmierci, 18 stycznia
z³o¿ono kwiaty pod
nagrobkiem wiêŸniów
oœwiêcimskich, którzy
z wycieñczenia i g³odu zmarli podczas
hitlerowskiej ewakuacji w 1945 roku.
66 lat temu przez gminê
przesz³y kolumny wiêŸniów,
ewakuowane przez hitlerowców w kierunku Wodzis³awia Œl¹skiego. Na terenie gminy Marsz Œmierci
poch³on¹³ dziesiêæ ofiar. Zosta³y one pochowane we
wspólnej mogile na cmentarzu przy Parafii Œwiêtej
Anny w Œwierklanach. Na
p³ycie nagrobka wypisano
numery obozowe poleg³ych
wiêŸniów. To¿samoœæ piêciu z nich uda³o siê ustaliæ
kilkanaœcie miesiêcy temu,
dziêki wspó³pracy strony
polskiej ze stron¹ izraelsk¹.
Podczas tegorocznej
uroczystoœci kwiaty na mogile z³o¿y³ wójt gminy Antoni Mrowiec, w asyœcie
sekretarza gminy Zbignie-

66. rocznica
Marszu Śmierci

wa Kowalczyka, dyrektorów placówek oœwiatowych, kierowników gmin-

nych zak³adów i jednostek,
szkolnej m³odzie¿y oraz ks.
proboszcza Jana Klyczki. 

Wiele radoœci, szczêœcia
i pomyœlnoœci w roku 2011
oraz tego, aby by³ on czasem realizacji
wszelkich planów i zamierzeñ,
obfituj¹cym w zawodowe
i osobiste sukcesy
¿yczy

2011
pose³ Krzysztof Gadowski
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Co roku uczniowie
uzyskuj¹cy najwy¿sze œrednie w nauce
otrzymuj¹ wyró¿nienie od w³adz gminy.
Wójt nagradza
równie¿ firmê, która
finansowo pomaga
szko³om oraz klubom
i stowarzyszeniom.
Hania Przyczyna, Hania
Wala, Justyna Garus, Sandra
Kocjan i Dagmara Adamczyk – oto laureatki Nagrody Wójta Gminy przyznawanej naprawdê wyj¹tkowym
uczniom za ich szczególne
osi¹gniêcia. Tytu³ Darczyñcy Roku 2010 przyznano
panu Eugeniuszowi Góreckiemu, w³aœcicielowi œwierklañskiej firmy: BlacharstwoMechanika-Handel Artyku³ami Motoryzacyjnymi.

Hanna Przyczyna
– za zdobycie II nagrody w IV Wojewódzkim Korespondencyjnym oraz Konkursie Poezji Dzieciêcej „Muzyka Chopina
poezj¹ dla serca”;
Szko³a Podstawowa
w Jankowicach.

W³aœciciel firmy Blacharstwo-Mechanika-Handel
Artyku³ami Motoryzacyjnymi Eugeniusz Górecki
otrzyma³ tytu³ Darczyñcy Roku 2010.

Za pilność w nauce
i dar serca
Uroczyste wrêczenie nagród mia³o miejsce 22 grudnia
podczas spotkania op³atkowego z udzia³em radnych oraz
kierowników zak³adów i jednostek bud¿etowych gminy.

Hanna Wala
– za wysokie osi¹gniêcia w regionalnych konkursach
dziennikarskich, organizowanych przez
redakcje gazet oraz II
miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim; Szko³a
Podstawowa Nr 1
w Œwierklanach.

Justyna Garus
– za osi¹gniêcia sportowe, m.in. za zajêcie
I miejsca w Powiatowym Turnieju Pi³ki
No¿nej Dziewczyn
i II miejsca w Mistrzostwach Powiatu
Siatkówki Pla¿owej;
Gimnazjum w Jankowicach.

Na zdj.: Eugeniusz Górecki.

Sandra Kocjan
– m.in. za zajêcie
I miejsca w Szkolnym
Konkursie Recytatorskim i II miejsca w IX
Ogólnopolskim Ma³ym Konkursie Recytatorskim w Starachowicach (nagroda:
„Srebrny Klucz do Tajemnic Wszechœwiata”); Szko³a Podstawowa Nr 2 w Œwierklanach.

Dagmara
Adamczyk
– finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego
z Jêzyka Polskiego;
Gimnazjum w Œwierklanach.

Pamiętaj o wymianie dowodu osobistego
W 2011 roku up³ywa 10-letni termin wa¿noœci dowodów osobistych, wydanych w roku 2001. Data wa¿noœci dowodu osobistego umieszczona jest w prawym, dolnym rogu dokumentu (strona ze zdjêciem). Poniewa¿ czas oczekiwania na nowy dokument wynosi jeden miesi¹c, sugerujemy, aby odpowiednio wczeœnie z³o¿yæ wniosek do Referatu
Spraw Obywatelskich i Ogólnych Urzêdu Gminy Œwierklany. W celu wymiany dokumentu nale¿y zg³osiæ siê osobiœcie do ww. referatu. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ 2 aktualne fotografie i dowód osobisty, którym obecnie siê
pos³ugujemy. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 32 432 75 00.
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i upowszechniania kultury fizycznej wniosek z³o¿y³y dwie
organizacje, które jednak
nie za³¹czy³y wszystkich
wymaganych dokumentów,
w zwi¹zku z czym nie spe³ni³y wymogów formalnych
konkursu. Wysokoœæ przeznaczonych w tej dziedzinie
œrodków wynosi 15.000,00 z³
Warunkiem otrzymania
dotacji jest minimalny wk³ad
w³asny podmiotu sk³adaj¹cego ofertê w wysokoœci
10%. Realizacja zadania
zg³oszonego do konkursu powinna trwaæ nie d³u¿ej ni¿ do
15 grudnia 2011 roku.
Oferty by³y oceniane pod
wzglêdem merytorycznym
(zasiêg i miejsce wykonywa-

nia zadania), spo³ecznym
(dostêpnoœæ realizowanego
przedsiêwziêcia dla mieszkañców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie spo³eczne na us³ugi
œwiadcz. w ramach projektu), organizacyjnym (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzêtowe,
doœwiadczenie w realizacji
powy¿szych zadañ), finansowym (koszty realizacji
planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji pod
wzglêdem ich celowoœci,
oszczêdnoœci i efektywnoœci
wykonania, udzia³ œrodków
w³asnych oraz innych Ÿróde³
finansowania) oraz pod
wzglêdem analizy prawid³owoœci i terminowoœci rozliczania zadañ w ubieg³ych
latach.
W chwili obecnej trwa
nabór wniosków w ramach
drugiej edycji konkursów
z po¿ytku publicznego.
Szczegó³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy i stronie internetowej: www.swierklany.pl.

brana publicznoœæ, poza podziwianiem prac, mog³a dokonaæ zakupu niepowtarzal-

nych dekoracji i ozdób œwi¹tecznych.
Nina Rojek, GOKiR

Za nami I edycja konkursów
z pożytku publicznego
W styczniu rozstrzygniête zosta³y og³oszone przez Wójta Gminy, otwarte
konkursy ofert na realizacjê zadañ publicznych w 2011 roku. Wnioski wraz
z wymaganymi formularzami nale¿a³o sk³adaæ do 14 stycznia 2011 roku.
Konkurs dotyczy³ realizacji zadañ publicznych
w zakresie czterech dziedzin.
W dziedzinie pomocy spo³ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji ¿yciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wp³ynê³a jedna
oferta. Z³o¿y³a j¹ Parafia
Rzymsko-Katolicka pw.
Œw. Anny w Œwierklanach.
Zespó³ oceniaj¹cy przyzna³
wnioskodawcy dofinansowanie w wysokoœci 22.000,00
z³, czyli ca³oœæ zarezerwowanych w tej kategorii œrodków.
Do konkursu w dziedzinie
podtrzymywania tradycji narodowych, pielêgnowania
polskoœci oraz rozwoju œwia-

domoœci narodowej, obywatelskiej i kulturowej ofertê
z³o¿y³ Ludowy Klub Sportowy FORTECA Œwierklany
(sekcja skata sportowego).
Organizacji przyznano kwotê
wnioskowan¹, czyli 4.000,00
z³. Na konkurs w dziedzinie
dzia³ania na rzecz kultury,
oœwiaty i rekreacji wp³ynê³y
cztery oferty, z których tylko jedna by³a kompletna (zawiera³a wszystkie wymagane za³¹czniki). Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych, Inwalidów, ich Opiekunów „SONIO” otrzyma³o
12.000,00 z³ z 20.000,00 z³ zarezerwowanych na dotacjê
w tej kategorii. Do konkursu
w dziedzinie wspierania

Kiermasz w Galerii
Ju¿ po raz drugi w Galerii Twórców Nieprofesjonalnych „Jan” w Jankowicach odby³ siê bo¿onarodzeniowy kiermasz
dekoracji i ozdób œwi¹tecznych wykonanych
przez mieszkañców
naszej gminy.
Równoczeœnie otwarta
zosta³a wystawa poplenerowa – owoc sierpniowego
pleneru malarskiego, w którym udzia³ wziêli m.in. mieszkañcy naszej gminy i uczestnicy warsztatów artystycznych „Atelier ¯ory”. Celem
zajêæ plenerowych by³o rozwijanie technik malarskich,
poznawanie i utrwalanie na
p³ótnie najpiêkniejszych zak¹tków naszej gminy oraz

promocja œl¹skiej sztuki,
a nawet odkrywanie drzemi¹cych g³êboko talentów
malarskich. Na grudniowym
wernisa¿u, poza mo¿liwoœci¹ podziwiania twórczoœci
malarskiej i rêkodzielniczej,
mieliœmy okazjê podziwiaæ
umiejêtnoœci muzyczne m³odych mieszkañców gminy.
Zebranej publicznoœci zaprezentowa³a siê Marta Cichy – uczestniczka castingu do zespo³u „Ich Troje”,
a obecnie wraz z mê¿em
tworz¹ca zespó³ „Aniel Voice”. Powszechny zachwyt
wzbudzi³ równie¿ wystêp
Rafa³a Wowry – licealisty
z Jankowic, który wykona³
kilka utworów na bardzo
oryginalnym instrumencie,
jakim jest Fletnia Pana. Po
wspania³ym koncercie ze-
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projekcie bierze
udzia³ po dwudziestu
uczniów nominowanych
przez nauczycieli z ka¿dej ze
szkó³. Patronat nad przedsiêwziêciem obj¹³ Wójt Gminy Œwierklany. Realizatorzy
za³o¿yli sobie nastêpuj¹ce
cele: kszta³towanie œwiadomoœci historycznej uczniów,
wzbudzanie poczucia dumy
z ma³o znanych wydarzeñ historii ojczystej, wyrabianie
nawyku œwiadomego i aktywnego uczestniczenia
w imprezach szkolnych, doskonalenie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê nowoczesnym
sprzêtem technicznym,
kszta³towanie umiejêtnoœci
pracy zespo³owej i prezentacji swoich osi¹gniêæ.
Projekt sk³ada siê z trzech
etapów, z których ka¿dy
zwi¹zany jest z inn¹ nekropoli¹. Pierwszy – z Cmentarzem £yczakowskim we
Lwowie i z Cmentarzem
Orl¹t Lwowskich, drugi –
z Cmentarzem na Rossie
w Wilnie, a ostatni z Cmentarzem Wojennym w Katyniu. Realizacjê ca³oœci zaplanowano na okres dwóch lat.
G³ównym aspektem
dzia³añ pierwszego etapu
by³ wyjazd do Lwowa, który jednak w niczym nie przypomina³ zwyczajnej szkolnej
wycieczki. Przed podró¿¹
gimnazjaliœci uczestniczyli
w warsztatach historycznych prowadzonych przez
dr Aldonê Urbanek, zatytu³owanych „Dawny i dzisiejszy Lwów” oraz w zajêciach „Kadrowaæ czy
nie” poœwiêconych zasadom fotografowania, a prowadzonych przez nauczyciela mgr Artura Zawiasê.
Z baga¿em wiedzy
i umiejêtnoœci wyruszono
do Lwowa. Tam pod opiek¹
doœwiadczonego pilota
uczestnicy projektu poznali
ciekawe miejsca zwi¹zane
z wielowiekow¹ histori¹
tego miasta. Wype³niali ze-

Wspomnienie wyjazdu

Lwowska lekcja historii
„Polskie nekropolie
Wschodu” to projekt
realizowany przez
uczniów Gimnazjum
im. Ksiêdza Walentego
w Jankowicach oraz
Gimnazjum im. Karola
Miarki w Œwierklanach.
stawy zadañ przygotowanych przez nauczycieli, robili zdjêcia oraz gromadzili
materia³ filmowy. Nauczyli
siê przedwojennej piosenki
„Tylko we Lwowie” z repertuaru lwowskich batiarów Szczepcia i Toñcia.
Na cmentarzu Orl¹t Lwowskich uczniowie z³o¿yli kwiaty na mogi³ach obroñców
tego miasta i Wschodniej
Ma³opolski z lat 1918-1920.
Po powrocie przyszed³
czas na podsumowanie wyjazdu. W czasie prezentacji,
w której uczestniczyli poza
uczniami ich rodzice i patron
projektu, pokazano filmy zrealizowane przez gimnazjalistów. Z setek zdjêæ wybrano i nagrodzono najlepsze.
Uczniowie dzielili siê swoimi
wra¿eniami, zaskakuj¹c trafnoœci¹ i niekonwencjonalnoœci¹ spostrze¿eñ. Dotyczy³y

one zapachów i smaków
Lwowa, wielokulturowoœci
i niezwyk³oœci tego miasta,
a przede wszystkim zachowanych w nim œladów polskoœci. Wspominano wzruszaj¹ce rozmowy z rodakami mieszkaj¹cymi we Lwowie i z rówieœnikami z Ukrainy. W pamiêci uczestników
pozosta³ zapach i smak
lwowskiej czekolady, piro¿ków i pielmieni. Byli tak¿e
pod wra¿eniem piêkna
lwowskiej opery. Gimnazjaliœci z ogromnym wzruszeniem opowiadali o emocjach, które towarzyszy³y
im, gdy pochylali siê nad

mogi³ami: Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej,
Artura Grottgera, W³adys³awa Be³zy, Stefana Banacha, Seweryna Goszczyñskiego, a szczególnie m³odych obroñców Lwowa.
Imprezê zakoñczy³a degustacja specja³ów ukraiñskiej kuchni. Patron projektu oraz rodzice uczestników
i sponsorzy zapewnili o swojej pomocy przy realizacji
kolejnego wyjazdu. Wiosn¹
2011 roku uczniowie i ich
nauczyciele wybieraj¹ siê
do Wilna, a jesieni¹ do Katynia.
Norbert Niestolik
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ostrzegaj¹c wa¿noœæ
tego procesu dla harmonijnego rozwoju dziecka,
warto dostarczaæ mu jak
najwiêcej okazji do twórczej
ekspresji. Mo¿liwoœæ tak¹
daj¹ zajêcia w przedszkolu,
warsztaty kó³ka plastycznego, konkursy czy udzia³
w ciekawych projektach
artystycznych.
Œwiat Ma³ego Dziecka
2010 – to ju¿ czwarta edycja Wojewódzkiego Projektu Artystyczno – Edukacyjnego, której organizatorem
jest Pa³ac Kultury Zag³êbia
w D¹browie Górniczej.
Nad tegorocznym patronat
objêli Œl¹ski Kurator
Oœwiaty – Kuratorium
Oœwiaty w Katowicach
oraz Polski Komitet Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez
sztukê InSEA, a tak¿e pose³
na sejm RP Beata Ma³ecka-Libera.
Nasz zesz³oroczny debiut w projekcie zakoñczy³
siê ogromnym sukcesem –
nagroda g³ówna i przyznany przedszkolu tytu³ „Przyjaciel Ma³ego Dziecka”, ale
i sukcesy osobiste w konkursach indywidualnych dla
nauczycieli, wyró¿nienie
i publikacja mojego artyku³u „Mali Artyœci” oraz scenariusza zajêæ plastycznych
kole¿anki Kasi Waisman.
Sukcesy mobilizuj¹, dlatego
te¿ z ogromn¹ przyjemnoœci¹ ale i pewn¹ doz¹ niepewnoœci, przyst¹piliœmy do
„twórczych dzia³añ” w tegorocznym, dosyæ trudnym
tematycznie, projekcie –
podo³amy wyzwaniu, uda
siê ponownie, obronimy
tytu³… któ¿ to wie, mo¿e
bêd¹ lepsi?
Ide¹ przewodni¹ tegorocznej edycji by³o ¿ycie
i twórczoœæ Fryderyka

Mali artyści z „Jedynki”
Za poœrednictwem twórczej ekspresji plastycznej
dziecko gromadzi doœwiadczenia poznawcze i twórcze. W procesie tworzenia doznaje silnych prze¿yæ,
które wynikaj¹ nie tylko z samego dzia³ania, ale
tak¿e z mo¿liwoœci wyra¿enia œrodkami plastycznymi w³asnych myœli i uczuæ.
Chopina, upamiêtnienie
i upowszechnienie wiedzy
o dzia³alnoœci artystycznej
wielkiego kompozytora,
w ramach obchodów Roku
Chopinowskiego. To w³aœnie muzyka stanowi³a Ÿród³o inspiracji do organizowania artystycznych dzia³añ na temat „Ma³y Fryderyk – Wielki Artysta”. Celem projektu by³o zwrócenie uwagi na rezultaty
wczesnego obcowania ze
sztuk¹, jej wp³yw na osobowoœæ dziecka, na podstawie
osobowoœci twórczej „ma³ego” Fryderyka. Rozwijanie kreatywnoœci, predyspozycji twórczych oraz
zdolnoœci manualnych
dziecka. Prezentacja osi¹gniêæ na przyk³adzie sztuk
plastycznych oraz tzw. edu-

Zapraszamy na:

kacja do kultury, czyli rozpoznawanie zdolnoœci
i uzdolnieñ naszych wychowanków i przygotowanie
do roli œwiadomego twórcy
i odbiorcy sztuki – pe³ni
uczestnictwa w kulturze.
Nie sposób opisaæ ca³oœci naszej artystycznej
wêdrówki z brzmi¹cymi
w tle mazurkami, walcami
i etiudami ma³ego Frycka.
Zorganizowany, w pe³ni
profesjonalny wernisa¿ czy
fotograficzna dokumentacja
nie odda³y tego co najwa¿niejsze… emocji dziecka
w tzw. akcie tworzenia, to
tylko my, nauczyciele, byliœmy œwiadkami i mogliœmy
obserwowaæ, nie narzucaj¹c niczego, œwie¿oœæ dzieciêcych, twórczych dzia³añ.
A Fryderyk gra³… jesien-

ne liœcie opada³y z drzew…
Elfy, budzi³y siê w p¹kach
kwiatów, deszczowe chmurki p³ynê³y po szaro-burym
niebie… to wszystko jury
projektu mog³o zobaczyæ
w przygotowanej prezentacji multimedialnej i Kalendarzu 2011 – „Kolorowa
muzyka Pana Fryderyka”,
czyli podsumowaniu twórczych dzia³añ naszych wychowanków w trakcie dwunastu muzyczno-plastycznych spotkañ, których, inspiracj¹ by³y utwory Chopina.
I uda³o siê. Tytu³ „Przyjaciel Ma³ego Dziecka
2010” obroniony. Mamy te¿
Wyró¿nienie Specjalne Polskiego Komitetu Miêdzynarodowego Stowarzyszenia
Wychowania Przez Sztukê
InSEA. Brawa, dla naszych
Ma³ych Artystów.
Miros³awa Frydecka
Katarzyna Waisman,
Koordynatorki projektu,
nauczycielki Przedszkola
Nr 1 w Œwierklanach

w w w. s w i e r k l a n y. p l
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rzedsiêbiorcy z jankowickiego gimna
zjum dzia³aj¹!
Gimnazjum im. Ksiêdza
Walentego w Jankowicach
jest jedn¹ ze szkó³, które bior¹
udzia³ w projekcie edukacyjnym „Aktywny w szkole –
Aktywny w ¿yciu”. Program
finansowany jest ze œrodków
Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, a placówk¹
koordynuj¹c¹ jest Uniwersytet Œl¹ski.
Przedsiêwziêcie zak³ada
dzia³anie ró¿norodnych kó³
zainteresowañ oraz zajêæ
dodatkowych z przedmiotów œcis³ych i przyrodniczych. Wa¿nym elementem
projektu s¹ równie¿ obligatoryjne i cykliczne „Festiwale Nauki”, organizowane
w szko³ach bêd¹cych beneficjentami programu.
Kolejne tego typu przedsiêwziêcie mia³o miejsce
w ostatnich dniach listopada
w jankowickim gimnazjum.
„Festiwal Nauki” sta³ siê
okazj¹ do zaprezentowania
dzia³añ sekcji przedsiêbiorczoœci, której opiekunem jest
Edyta Cwanek-Furtak. M³odzi „przedsiêbiorcy” oprócz
zajêæ warsztatowych i teoretycznych pokazali kilka
praktycznych dzia³añ projektowych. Bior¹c pod uwagê
znaczenie promocji w³asnych pomys³ów i przedsiêwziêæ, gimnazjaliœci tworz¹
m. in. kronikê sekcji. Znajd¹
siê tam materia³y dotycz¹ce wszelkich dzia³añ w ramach „Aktywnego...”, co
ma mieæ znaczenie jako metoda na „zarchiwizowanie”
informacji, ale jednoczeœnie
katalog pomys³ów do dalszych dzia³añ (byæ mo¿e nie
tylko sekcji). W ramach samego „Festiwalu Nauki”
w Gimnazjum w Jankowicach cz³onkowie sekcji
przedsiêbiorczoœci skupili siê
jednak g³ównie na dwóch
dzia³aniach. Na terenie
szko³y przeprowadzony zo-

Gimnazjum
z pomysłem
sta³ m.in. „Kiermasz S³odkoœci”. Podczas przedsiêwziêcia m³odzie¿ zajê³a siê sprzeda¿¹ w³asnych wypieków,
a uzyskan¹ kwotê uczniowie postanowili przeznaczyæ
na rzecz jednego z podopiecznych fundacji, która
zajmuje siê leczeniem dzieci z chorobami nowotworowymi.
Wydaje siê, ¿e oprócz typowo „ekonomicznych”
umiejêtnoœci gimnazjaliœci
kszta³tuj¹ tutaj zupe³nie zwyczajne, a czêsto zapomniane
odruchy, dotycz¹ce pomocy
osobom potrzebuj¹cym. Zapewne nie pozostanie to bez
wp³ywu na przysz³e postrzeganie ludzi i œwiata wokó³
siebie przez gimnazjalistów
ze szko³y imieniem Ksiêdza
Walentego.
Wa¿nym i ciekawym
przedsiêwziêciem by³o przygotowanie przez m³odych
„przedsiêbiorców” zajêæ
dla... przedszkolaków z Jankowic! Kolejne tego typu
przedsiêwziêcie (pierwsze
spotkanie dla maluchów

gimnazjaliœci przygotowali
jeszcze przed wakacjami,
podczas poprzedniego „Festiwalu Nauki”) cieszy³o siê
du¿ym powodzeniem wœród
milusiñskich, którzy ochoczo
przyst¹pili do pracy nad
przystrojeniem specjalnej
choinki, ozdobami, które wykonywali pod okiem swoich
starszych kole¿anek i kolegów. Poza tym ka¿dy przedszkolak mia³ okazjê przygotowaæ w³asnorêcznie kartkê
œwi¹teczn¹ dla swoich rodziców. Uœmiechy na buziach
maluchów, zaanga¿owanie
w pracê ich samych oraz ich
gimnazjalnych opiekunów s¹
chyba najlepszym dowodem
na to, ¿e podobne dzia³ania
maj¹ g³êbszy sens. Dziêki
spotkaniu z gimnazjalistami
wielu przedszkolaków ju¿
teraz... chcia³oby iœæ do
szko³y! M³odzi „przedsiêbiorcy” z Gimnazjum im.
Ksiêdza Walentego pokazali,
¿e s¹ gotowi do dzia³ania,
a wskutek realizacji w³asnych pomys³ów powoli
kszta³tuj¹ kompetencje i po-

stawy, które byæ mo¿e
w przysz³oœci przynios¹
jeszcze wiêksze zaanga¿owanie w sprawy spo³ecznoœci lokalnej. Póki co, listopadowy „Festiwal Nauki”
w jankowickiej szkole zosta³
zakoñczony. Uzupe³nieniem
przedsiêwziêcia by³y tutaj
propozycje innych sekcji naukowych (m. in. przedstawiane doœwiadczenia biologiczne), ale uczniowie i nauczyciele myœl¹ ju¿ o kolejnym „œwiêcie nauki” w szkole, które odbêdzie siê w semestrze letnim. Na pewno
bêdzie równie ciekawie!
Robert Furtak
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Polska wieś
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
we wspó³pracy z Wydawnictwem Scholar og³asza III
edycjê konkursu „Polska
wieœ – dziedzictwo i przysz³oœæ”. Termin nadsy³ania
prac mija 29 lipca 2011 roku.
Kapitu³a oceni prace
w dwóch kategoriach: prace
naukowe, popularno-naukowe i inne nale¿¹ce do tych
dwóch kategorii, ale prezentuj¹ce szczególnie inspiruj¹ce i innowacyjne spojrzenie
na problematykê rozwoju
wsi; prace prezentuj¹ce dorobek kulturowy kraju i regionu, opisuj¹ce inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi oraz prace ilustruj¹ce
przyk³ad sukcesu w rozwoju
polskiej wsi.
Spoœród zg³oszonych
prac kapitu³a konkursowa
wybierze dwa wyró¿niaj¹ce siê opracowania. Zwyciêzca w ka¿dej z kategorii
otrzyma nagrodê pieniê¿n¹
w wysokoœci 5 tysiêcy z³otych. Regulamin znajduje
siê na stronie internetowej
www.fdpa.org.pl. Dodatkowych informacji na temat
konkursu udziela Sylwia
Konopacka, e-mail: s.konopacka@fdpa.org.pl, tel. 22
864 03 90, fax: 22 864 03 61.
Patronat honorowy nad konkursem obj¹³ Polski Komitet ds. UNESCO.

W minionym roku
zainteresowanie tradycyjnymi Œwierklañskimi
Gwarkami Piwnymi by³o
tak du¿e, ¿e organizatorzy zdecydowali siê na
przygotowanie dwóch
bliŸniaczych imprez.
Z okazji Œwiêta Górnika
gwarkowie spotkali siê
wiêc dwa razy.

Nie ma jak

Gwarki
Spotkania odby³y siê
20 listopada i 4 grudnia. Do
udzia³u w Gwarkach zaproszono znany z telewizji Silesia, bardzo lubiany zespó³
„B.A.R.”, który œl¹sk¹ piosenk¹ i humorem rozbawi³
zgromadzonych biesiadników do ³ez! Nie zabrak³o
równie¿ tradycyjnej rywalizacji ³aw przy których zasiedli biesiadnicy, k³ótni
„kontrapunktów”, zabaw
i konkursów z nagrodami.
Dla niepos³usznych uczestników przewidziano surowe, choæ wzbudzaj¹ce powszechn¹ weso³oœæ, kary.
Jeszcze d³ugo po zakoñczeniu Gwarków biesiadnicy
bawili siê wraz zespo³em
„Rytm” oraz „Andrzejem
Solo”. Organizatorem imprez by³ Gminny Oœrodek
Kultury i Rekreacji.

Ferie z GOKiR-em

Warsztaty plastyczne, zajêcia muzyczne,
mecze tenisa sto³owego...
...to tylko kilka propozycji, które Gminny Oœrodek
Kultury i Rekreacji i Gminna Komisja ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przygotowa³y na tegoroczne wakacje zimowe.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê wycieczki: do stolicy Dolnego Œl¹ska - Wroc³awia, gdzie wielu uczestników wyprawy

po raz pierwszy obejrza³o
m.in.: „Panoramê Rac³awick¹” i odwiedzi³o Muzeum Narodowe. W drugim
tygodniu ferii GOKiR zorganizowa³ wyjazdy do Koniakowa i Istebnej, gdzie
dziêki sprzyjaj¹cej pogodzie
wycieczkowicze mogli
wzi¹æ udzia³ w kuligach
po³¹czonych z pieczeniem
kie³basek.

