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Zdrowych, Pogodnych
Œwi¹t Wielkanocnych,

pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkañ w gronie rodziny
oraz weso³ego Alleluja

¿ycz¹
Wójt Gminy
Œwierklany

Antoni Mrowiec

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Œwierklany
W³odzimierz Barwinek

Informujemy, ¿e w miesi¹cu stycz-
niu uleg³y zmianie dy¿ury pracownika
Œl¹skiego Oœrodka Doradztwa Rolni-
czego w Czêstochowie O/Miko³ów,
pe³nione w Urzêdzie Gminy Œwierklany.
Osoby zainteresowane tematami rolni-
czymi zapraszamy w ka¿d¹ pierwsz¹
i czwart¹ œrodê miesi¹ca w godz. 8.00-
10.00. Dy¿ury pe³ni starszy specjalista
ds. produkcji roœlinnej Kazimiera Po-
liwka (sala narad, I p.).

UWAGA – w czasie przyjmowania
wniosków obszarowych, a wiêc w ter-
minie od 15 marca do 15 maja br. specja-
lista ODR dy¿urowa³ bêdzie w ka¿d¹
œrodê, w godz. 8.00-12.00.

Zmiana dyżurów
specjalisty ODR

Wraz z nastaniem 2013 roku wszed³
w ¿ycie nowy sposób sprawdzania upraw-
nieñ pacjentów do bezp³atnych œwiadczeñ
zdrowotnych w ramach NFZ – obowi¹zy-
waæ zacz¹³ system eWUŒ (elektroniczny
system weryfikacji uprawnieñ pacjentów
do œwiadczeñ).

Zmiany
w służbie zdrowia

Mo¿liwoœæ wymeldowania i zameldo-
wania siê w jednym urzêdzie, wyd³u¿enie
terminu obowi¹zku meldunkowego do 30
dni oraz likwidacja obowi¹zku meldunko-
wego wczasowiczów i turystów – to jedne
z najwa¿niejszych zmian wprowadzonych
nowymi przepisami ustawy o ewidencji
ludnoœci i dowodach osobistych oraz nie-
którymi innymi ustawami.

Łatwiej o meldunek

cd. na str. 3

cd. na str. 3

Niecodzienne wydarzenie mia³o miejsce w gminie Œwierklany w pi¹tek
1 lutego. Do Jankowic przyjecha³ profesor Jerzy Buzek - by³y premier i prze-
wodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego, a obecnie europose³. Wizyta sta³a siê okazj¹
do podsumowania dwóch projektów realizowanych pod jego honorowym patro-
natem – wyjazdu uczniów gminnych gimnazjów do Rumunii oraz II Miêdzyna-
rodowego Pleneru Malarskiego.

Profesor z pasją cd. na str. 5
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Rodziców dzieci urodzo-
nych w 2007 roku czeka jedno
z najistotniejszych rozstrzy-
gniêæ dla przysz³oœci i rozwo-
ju dziecka – rozwa¿enie czy
rozpocznie ono naukê w szko-
le jako szeœciolatek, czy pozo-
stanie na kolejny rok w przed-
szkolu.

Zdaniem Ministerstwa
Edukacji Narodowej, wys³anie
dziecka w wieku szeœciu lat do
szko³y mo¿e przynieœæ tylko
korzyœci. W ramach przygoto-
wañ do obni¿enia wieku szkol-
nego ministerstwo prowadzi
akcjê informacyjn¹, której ce-
lem jest dotarcie do opinii pu-
blicznej z informacjami o pozy-
tywnych zmianach bêd¹cych
nastêpstwem rozpoczynania
œcie¿ki edukacyjnej przez dzie-
ci szeœcioletnie. „Je¿eli Wasze
dziecko dobrze radzi sobie
w przedszkolu; jest bystre,
ciekawe œwiata, zadaje pyta-
nia i chce iœæ do szko³y, daj-
cie mu szansê na szybszy roz-
wój. Z pe³nym przekonaniem
zachêcamy Pañstwa do pod-
jêcia przez Wasze dziecko na-
uki w szkole w wieku szeœciu
lat, szczególnie w przypad-
ku, gdy obchodzi szóste uro-
dziny przed wrzeœniem 2013

O sześciolatkach w szkole

Od 1 wrzeœnia przysz³ego roku wszystkie dzieci
szeœcioletnie bêd¹ mia³y obowi¹zek rozpoczêcia
nauki w pierwszej klasie. Nadchodz¹cy rok szkolny
jest wiêc ostatnim, w którym to rodzice podejm¹
decyzjê o wys³aniu szeœciolatków do szko³y.

roku. Pozwólcie Waszemu
dziecku pójœæ o krok dalej” –
czytamy w ulotce informacyj-
nej MEN-u.

Ministerstwo przekonuje,
¿e – jak wynika z przeprowa-
dzonych badañ – ju¿ po roku
nauki w szkole dzieci, które roz-
poczê³y j¹ jako szeœciolatki
maj¹ znacznie wy¿sze osi¹gniê-
cia z zakresu matematyki, czy-
tania i pisania ni¿ ich rówieœni-
cy, którzy w tym czasie chodzili
do przedszkola lub oddzia³u
przedszkolnego. Z kolei, w te-
stach po trzeciej klasie w wiêk-
szoœci uzyskuj¹ one wyniki lep-
sze, ni¿ ich kole¿anki i koledzy,
którzy do szko³y poszli jako
siedmiolatki.

Zdaniem zwolenników
wczesnego rozpoczynania
edukacji, dziecko nie musi byæ
wyj¹tkowo uzdolnione, aby
poradzi³o sobie w szkole. Je¿e-
li potrafi zadawaæ pytania
i wys³uchaæ odpowiedzi, rozu-
mie polecenia formu³owane
przez doros³ych, potrafi zwró-
ciæ siê o pomoc, przedstawiæ
siê, chêtnie bawi siê z rówie-
œnikami w gry i zabawy dzie-
ciêce przestrzegaj¹c przy tym
regu³; interesuje siê ksi¹¿kami
i opowiadanymi historiami;

samo opowiada historyjki do
obrazków; umie liczyæ, doda-
waæ i odejmowaæ na przed-
miotach i na palcach, a przy
tym potrafi skupiæ siê na zada-
niu i stara siê doprowadziæ je
do koñca – oznacza to, ¿e z po-
wodzeniem mo¿e rozpocz¹æ
naukê w pierwszej klasie –
przekonuj¹.

Temat dzieci szeœciolet-
nich w szkole jest ró¿nie ko-
mentowany. Jedni s¹dz¹, ¿e
wys³anie dziecka do szko³y
o rok wczeœniej poszerza jego
horyzonty oraz uczy odpowie-
dzialnoœci i samodzielnoœci.
Zdaniem innych, to zabieranie
dzieciñstwa i sprytny wybieg,
aby w obliczu starzej¹cego siê
spo³eczeñstwa w jak najkrót-
szym okresie czasu zwiêkszyæ
liczbê r¹k do pracy. Jedno jest
pewne – za rok w ogóle nie bê-
dziemy mieli mo¿liwoœci wybo-
ru – rozpoczynanie nauki przez
dzieci szeœcioletnie bêdzie
obowi¹zkowe.

A jakie jest Wasze zdanie
na ten temat?

Jeœli Twoje dziecko
urodzi³o siê w:

� 2007 roku – od 1 wrzeœnia
2012 r. ma obowi¹zek uczest-
niczenia w wychowaniu
przedszkolnym lub mo¿e
pójœæ do szko³y
� 2008 roku – od 1 wrzeœnia
2013 roku bêdzie objête
obowi¹zkiem przedszkol-
nym, a 1 wrzeœnia 2014 r.
pójdzie do szko³y

Na prze³omie lutego i marca
br., KWK Jankowice rozpoczê-
³a eksploatacjê pok³adu 505,
œcian¹ M-2. Eksploatacja œcia-
ny M-2 bêdzie prowadzona do
koñca listopada tego roku, na
g³êbokoœci 500-620, a futra
eksploatacyjna wynosiæ bê-
dzie ok. 3 metry.

Eksploatacja œciany pro-
wadzona bêdzie systemem
œcianowym z zawa³em stropu.
Œciana rozpocznie bieg na gra-
nicy z gmin¹ Marklowice. Na
powierzchni ujawni¹ siê wp³y-
wy I-IV kategorii terenu górni-
czego, przy obni¿eniach do 1,5
m. Oddzia³ywaniem eksploata-
cji objête bêd¹ g³ównie tereny
leœne po³o¿one w so³ectwie
Jankowice oraz na zachód od
ul. Szklarnia w Œwierklanach
Dolnych.

Jakub urodzi³ siê z Zespo-
³em Downa, zespo³em który
nie pozwala mu prawid³owo
siê rozwijaæ. Tylko systema-
tyczna rehabilitacja pozwala
na osi¹ganie lepszej sprawno-
œci intelektualnej i fizycznej.
Mimo wielu trudnoœci i prze-
szkód, z jakimi musi siê zma-
gaæ, jest zwyk³ym, radosnym
ch³opcem, wra¿liwym, pe³nym
energii i chêci poznawania
œwiata. Rodzice ci¹gle walcz¹
o jego lepszy rozwój, aby
w przysz³oœci u³atwiæ mu funk-
cjonowanie w spo³eczeñstwie.

Przekazuj¹c 1% podatku,
pomagacie zapewniæ Jakubowi
lepsz¹ opiekê terapeutyczn¹.

Aby pomóc, wystarczy
wpisaæ w zeznaniu podatko-
wym PIT: KRS 0000037904,
Cel szczegó³owy „6232 Wi-
œniewski Antoni Jakub”.

Wszystkim którzy nam po-
magaj¹ i wspieraj¹ SERDECZ-
NIE DZIÊKUJEMY. Rodzice.

Wiêcej na:
www.dzieciom.pl/6232

Na wniosek Urzêdu Gminy
Œwierklany wprowadzona zo-
sta³a kilka tygodni temu korek-
ta do rozk³adu jazdy, obejmu-
j¹ca czêœæ kursów linii autobu-
sowej nr 30. Przypomnijmy, ¿e
w miesi¹cu styczniu br. linia ta
zosta³a skrócona do przystan-
ku Jankowice Pêtla.

W dni robocze zmiany ob-
jê³y kursy:

� 4:45 z przystanku Rybnik
Œródmieœcie Policja, kurs roz-
poczyna siê o godzinie 5:00 –
skrócony zosta³ do przystan-
ku Jankowice Pêtla;

Zmiany w rozkładzie linii autobusowej 30
� 5:20 z przystanku Rybnik

Dworzec Autobusowy – skró-
cony do przystanku Jankowi-
ce Pêtla;

� 10:00 z przystanku Ryb-
nik Dworzec Autobusowy –
skrócony do przystanku Jan-
kowice Pêtla;

� 5:00 odjazd z przystanku
Jankowice G.S., kurs rozpo-
czyna siê o godzinie 5:13 od
przystanku Jankowice Pêtla,

� 6:00 odjazd z przystanku
Jankowice G.S., kurs rozpo-
czyna siê o godzinie 6:13 od
przystanku Jankowice Pêtla,

� 10:50 odjazd z przystan-
ku Jankowice G.S., kurs rozpo-
czyna siê o godzinie 10:43 od
przystanku Jankowice Pêtla.

W soboty zmiany dotycz¹
kursów:

� 10:00 z przystanku Ryb-
nik Dworzec Autobusowy –
kurs skrócony do przystanku
Jankowice Pêtla,

� 10:50 odjazd z przystan-
ku Jankowice G.S. kurs rozpo-
czyna siê o godzinie 10:43 od
przystanku Jankowice Pêtla.

Pozosta³e kursy nie uleg³y
zmianie.

dla
Kubusia

Kompania
Węglowa
informuje
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Przypominamy, ¿e zg³aszaj¹c
siê do lekarza wystarczy teraz
podaæ numer PESEL i okazaæ
dowód to¿samoœci. Jak zapew-
niaj¹ s³u¿by wojewody œl¹-
skiego, w przypadkach dysku-
syjnych mo¿na przedstawiæ
inny dokument stwierdzaj¹cy
uprawnienia lub napisaæ
oœwiadczenie, ¿e takie prawo
siê posiada. Osoba ubezpie-
czona  mo¿e zg³osiæ cz³onków
swojej rodziny:

�  Dziecko – w³asne, dziec-
ko ma³¿onka, dziecko przyspo-
sobione, wnuk albo dziecko
obce, dla którego ustanowio-
no opiekê, albo dziecko obce
w ramach rodziny zastêpczej,
do ukoñczenia przez nie 18 lat,
a je¿eli kszta³ci siê ono dalej –
do ukoñczenia 26 lat, je¿eli na-

Kwestie meldunkowe nie
bêd¹ ju¿ zajmowa³y obywate-
lom tyle czasu, co do tej pory –
od 1 stycznia 2013 r. mo¿na je
za³atwiæ podczas jednej wizyty
w urzêdzie. Nie trzeba najpierw
wymeldowywaæ siê w urzêdzie
w³aœciwym ze wzglêdu na miej-
sce zamieszkania, które chcemy
opuœciæ, aby nastêpnie w no-
wym miejscu siê zameldowaæ.
Obie te czynnoœci wykonamy
teraz w tym samym urzêdzie,
z chwil¹ zameldowania siê
w nowym miejscu. Przy zamel-
dowaniu nie musimy te¿ poda-
waæ informacji o wykszta³ce-
niu czy obowi¹zku wojsko-
wym, ani przedk³adaæ ksi¹-
¿eczki wojskowej.

Zniesione zosta³y ponadto
sankcje karne m.in. dla obywa-
teli polskich czy obywateli
Unii Europejskiej, którym za
niedope³nienie obowi¹zku
meldunkowego grozi³a wcze-
œniej grzywna. Wyd³u¿ono te¿
termin na zg³oszenie meldun-
ku, z 4 do 30 dni.

Zmian¹, na któr¹ czeka³y
przede wszystkim osoby starsze
i niepe³nosprawne, jest to, ¿e
formalnoœci meldunkowych
w urzêdzie mo¿na teraz dope³niæ
poprzez ustanowionego przez
siebie pe³nomocnika (kwestie
zameldowania i wymeldowania
z miejsca sta³ego pobytu oraz
z miejsca pobytu czasowego,
trwaj¹cego ponad 3 miesi¹ce).
Tym samym, osoby te nie
musz¹ udawaæ siê do magistra-
tu osobiœcie, aby wszystko
odby³o siê zgodnie z prawem.

Inne zmiany, to: zlikwido-
wano obowi¹zek zameldowania
obywateli polskich oraz oby-
wateli UE na pobyt czasowy
nie przekraczaj¹cy trzech miesiê-
cy; w³aœciciele, dozorcy i admi-
nistratorzy nieruchomoœci oraz
zak³ady pracy nie maj¹ ju¿ obo-
wi¹zku weryfikowania wype³-
niania meldunku przez miesz-
kañców lub pracowników;
zniesiono obowi¹zek meldun-
kowy wczasowiczów i turystów.

Zmiany w służbie zdrowiaŁatwiej
o meldunek
cd. ze str. 1

tomiast posiada orzeczenie
o znacznym stopniu niepe³no-
sprawnoœci lub inne traktowa-
ne na równi – bez ograniczenia
wieku.

�  Ma³¿onka – jeœli nie ma
w³asnego tytu³u do ubezpie-
czenia zdrowotnego.

�  Rodziców, dziadków
(tzw. wstêpnych) – jeœli nie
maj¹ w³asnego tytu³u do ubez-
pieczenia zdrowotnego i pozo-
staj¹ z ubezpieczonym we
wspólnym gospodarstwie do-
mowym.

Pacjenci, którzy maj¹ pro-
blem lub w¹tpliwoœci zwi¹zane
z potwierdzeniem prawa do
œwiadczeñ, proszeni s¹ o kon-
takt ze Œl¹skim Oddzia³em NFZ
– nr tel. 32 735 19 00. Mo¿na te¿
dzwoniæ na Centralê NFZ –

cd. ze str. 1

infolinia 800 – 1600, tel. 800
392 976, tel. 22 572 60 42 lub
wys³aæ maila z zapytaniem na
adres: infolinia@nfz.gov.pl

Wiêcej informacji na stronie internetowej: w w w . n f z - k a t o w i c e . p l

Jeœli jesteœ rodzicem i je-
steœ osob¹ ubezpieczon¹,
masz obowi¹zek poinformo-
waæ swojego p³atnika sk³a-
dek (np. pracodawcê) o no-
wo narodzonym dziecku,
które nale¿y zg³osiæ do
ubezpieczenia zdrowotne-
go. Je¿eli rodzice dziecka nie
maj¹ prawa do œwiadczeñ fi-
nansowanych przez Fun-
dusz i dlatego nie zg³osili go
do ubezpieczenia, za lecze-
nie dziecka do 18. roku ¿ycia
zap³aci bud¿et pañstwa –
pod warunkiem, ¿e jest ono
obywatelem polskim.

- Od wielu lat zajmujemy
siê animacj¹ ¿ycia kulturalne-
go naszej spo³ecznoœci – mówi-
³a na powitanie dyrektor GO-
KiR, Halina Karwot. – Na sce-
nach naszych oœrodków goœci-

Serdecznie dziękujemy!
To by³o spotkanie w gronie przyjació³. W niedzielê
10 lutego, w Gminnym Oœrodku Kultury i Rekreacji
w Œwierklanach, w ramach jednej uroczystoœci
odby³y siê dwa wa¿ne wydarzenia. Po raz pi¹ty
ju¿ wrêczono statuetkê Mecenasa Kultury Lokalnej,
poznaliœmy tak¿e Darczyñcê Roku 2012.

Stoj¹ od lewej: Wójt Gminy Œwierklany Antoni Mrowiec, dyr. GOKiR-u Halina Karwot, Krzysztof Cyrankowski – lau-
reat statuetki Mecenasa Kultury Lokalnej, Józef Kuœka – Darczyñca Roku 2012 i reprezentuj¹ca GOKiR, Nina Rojek.

³o wiele gwiazd polskich i za-
granicznych. Kultywujemy
równie¿ nasz¹ tradycjê, m.in.
dziêki naszym zespo³om regio-
nalnym – zachowujemy dawne
stroje, pielêgnujemy jêzyk

i wskrzeszamy dawn¹ muzykê
ludow¹. Kolejnym aspektem
naszej pracy jest promocja
sztuki poprzez dzia³alnoœæ
Galerii Twórców Œl¹skich
„Jan” w Jankowicach.

Dzia³ania GOKiR-u wspiera
grupa sprawdzonych sponso-
rów, dla których s³owo „kultu-
ra” stanowi istotn¹ wartoœæ.

Spotkanie, na które zapro-
szenie przyjê³o wielu znamieni-
tych goœci, sta³o siê okazj¹ do

cd. na str. 8
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ZŁÓŻ PIT W URZĘDZIE GMINY
Jak co roku, mieszkañcy gminy Œwierklany bêd¹
mogli z³o¿yæ swoje zeznania podatkowe w gminnym
magistracie, bez koniecznoœci udawania siê do
Urzêdu Skarbowego w Rybniku i oczekiwania
w d³ugich kolejkach wraz z mieszkañcami innych
miejscowoœci powiatu rybnickiego.

Dy¿ury przedstawicieli rybnickiej skarbówki zaplanowano
w Urzêdzie Gminy Œwierklany w pi¹tek 8 marca oraz w pi¹tek
12 kwietnia, w godz. 9.00-13.00.
Po raz pierwszy w tym roku dy¿ur bêdzie te¿ pe³ni³ pracownik US,
który pomo¿e mieszkañcom w wype³nianiu zeznañ drog¹ elektro-
niczn¹.

DLACZEGO WARTO Z£O¯YÆ ZEZNANIE
PODATKOWE PRZEZ INTERNET?
Wys³anie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym
i najszybszym sposobem z³o¿enia zeznania rocznego. Mo¿esz to
zrobiæ bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniej-
szego dla ciebie miejsca.

W formie elektronicznej bez u¿ycia podpisu elektronicznego we-
ryfikowanego za pomoc¹ wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu
mo¿esz sk³adaæ nastêpuj¹ce deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-
36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A za
2012r. oraz wniosek PIT16 w 2013r.

DO WYS£ANIA POWY¯SZYCH DEKLARACJI
PODATKOWYCH I WNIOSKU PIT-16 MUSISZ:
� posiadaæ dostêp do Internetu,
� przygotowaæ dane takie jak: identyfikator podatkowy (NIP,
Pesel), imiê i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wyka-
zana w zeznaniu rocznym za 2011r. – zabezpieczaj¹ one autentycz-
noœæ sk³adanej deklaracji.

DALEJ WYSTARCZY 5 KROKÓW:
1) wejdŸ na stronê www.e-deklaracje.gov.pl i pobierz z zak³adki
Do pobrania aplikacjê desktopow¹ e-Deklaracje lub pobierz
w³aœciwy formularz z zak³adki Formularze,
2) wype³nij formularz,
3) podpisz go wpisuj¹c kwotê przychodu wykazan¹ w zeznaniu
rocznym za 2011 r.,
4) wyœlij dokument,
5) pobierz i zachowaj Urzêdowe Poœwiadczenie Odbioru (UPO).

Jest ono traktowane na równi z dowodem nadania listu poleco-
nego, czy potwierdzeniem z³o¿enia PIT-u w urzêdzie skarbowym.

UWAGA!
Zeznania PIT-36 i PIT-37 mo¿esz wys³aæ drog¹ elektroniczn¹
bez podpisu kwalifikowanego:
� indywidualnie,
� wspólnie z ma³¿onkiem,
� w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj¹cych
dzieci.
Przypominamy, ¿e tak jak w poprzednim roku jest mo¿liwe z³o¿e-
nie zeznañ podatkowych o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu (po-
niesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z ma³¿onkiem, bez wymo-
gu z³o¿enia przez drugiego z ma³¿onków pe³nomocnictwa (UPL-1).
Bez podpisu kwalifikowanego, mo¿esz z³o¿yæ równie¿ korektê
deklaracji.

PAMIÊTAJ!
W formie elektronicznej bez u¿ycia podpisu elektronicznego
weryfikowanego za pomoc¹ wa¿nego kwalifikowanego certyfi-
katu nie mog¹ byæ sk³adane deklaracje autoryzowane przez pe³-
nomocnika.
W przypadku pojawienia siê w¹tpliwoœci zawsze mo¿esz skorzy-
staæ z instrukcji wype³niania zeznañ „krok po kroku” zamieszczo-
nej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.
System e-Deklaracje jest bezpieczny i ca³kowicie darmowy,
a twoje zeznanie zostanie przes³ane bezpoœrednio do urzêdu
skarbowego. Pamiêtaj jednak, ¿e gwarancje bezpieczeñstwa daj¹
tylko te formularze, które zosta³y pobrane ze strony:
 www.e-deklaracje.gov.pl.
W zesz³ym roku ponad 17% zeznañ podatkowych zosta³o z³o-
¿onych do Urzêdu Skarbowego w Rybniku za pomoc¹ œrodków
komunikacji elektronicznej. W tym roku i ty mo¿esz do³¹czyæ do
grona podatników sk³adaj¹cych deklaracje w tej formie.
Korzyœci wynikaj¹ce ze z³o¿enia deklaracji w formie elektronicznej:
� oszczêdnoœæ czasu,
� ni¿sze koszty z³o¿enia deklaracji podatkowej,
� ³atwoœæ wype³nienia,
� bezpieczeñstwo przesy³anych danych,
� gwarancja poprawnoœci sk³adanej deklaracji,
� szybszy zwrot nadp³aty,
� ochrona œrodowiska,
� otrzymanie potwierdzenia z³o¿enia deklaracji bez wychodzenia
z domu.

I N F O R M A C J A

Ka¿dy rolnik, który chce
odzyskaæ w 2013 r. czêœæ pie-
niêdzy wydanych na olej na-
pêdowy u¿ywany do pro-
dukcji rolnej, powinien zbie-
raæ faktury VAT

� w terminie od 1 lutego
2013 r. do 28 lutego 2013 r.
mo¿na by³o z³o¿yæ wniosek do
wójta, burmistrza lub prezyden-

O akcyzie Jak co roku informujemy rolników z terenu gminy Œwierklany o mo¿liwoœci odzyskania
przez nich czêœci œrodków finansowych przeznaczonych na zakup oleju napêdowego
u¿ywanego do produkcji rolnej. Szczegó³owe informacje na ten temat znajduj¹ siê poni¿ej.

ta miasta, w zale¿noœci od miej-
sca po³o¿enia gruntów rolnych
wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami), stanowi¹cymi dowód
zakupu oleju napêdowego
w okresie od 1 sierpnia 2012 r.
do 31 stycznia 2013 r.;

� w terminie od 1 sierpnia
2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.
nale¿y z³o¿yæ odpowiedni
wniosek do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, w zale¿-

noœci od miejsca po³o¿enia
gruntów rolnych wraz z faktu-
rami VAT (lub ich kopiami) sta-
nowi¹cymi dowód zakupu ole-
ju napêdowego w okresie od
1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013
r. w ramach limitu zwrotu po-
datku okreœlonego na 2013 r.
Limit zwrotu podatku w 2013
r. wynosiæ bêdzie:
81,70 z³ * iloœæ ha u¿ytków
rolnych

Pieni¹dze wyp³acane bêd¹
w terminach:

2-30 kwietnia 2013 r.
w przypadku z³o¿enia wniosku
w pierwszym terminie;

1-31 paŸdziernika 2013 r.
w przypadku z³o¿enia wniosku
w drugim terminie;

gotówk¹ w kasie urzêdu
gminy albo przelewem na ra-
chunek bankowy podany we
wniosku.
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Przypomnijmy, ¿e miniony
rok by³ dla naszych gimnazjów
„Rokiem Janusza Korczaka”.
Zarówno w jankowickiej, jak
i w œwierklañskiej placówce
mia³o miejsce wiele wydarzeñ
zwi¹zanych z t¹ wybitn¹ po-
staci¹. Efekty swoich dzia³añ
uczniowie zaprezentowali
poza granicami kraju. Honoro-
wy patronat nad projektem pt.
„Z Januszem Korczakiem
wœród polskich dzieci na Buko-
winie” obj¹³ profesor Jerzy Bu-
zek, a wraz z nim minister Ma-
rek Michalak – Rzecznik Praw
Dziecka i Wójt Gminy Œwierkla-
ny Antoni Mrowiec.

Z kolei, w Galerii „Jan”
w Jankowicach odby³ siê pod
patronatem prof. Jerzego Buz-
ka, II Miêdzynarodowy Plener
Malarski. Œl¹ski krajobraz
przenosili na p³ótno artyœci
z Polski, Niemiec, Republiki
Czeskiej i z W³och. Oprócz pro-
fesjonalnych twórców w sierp-
niowym plenerze wziê³a udzia³
kilkunastoosobowa grupa
warsztatowiczów.

Oba te wydarzenia sta³y siê
okazj¹ do zaproszenia prof. Je-
rzego Buzka do naszej gminy,
aby oceni³ efekty pracy uczniów
i artystów, i aby odebra³ tytu³
„Cz³owieka z pasj¹”. Zanim to
jednak nast¹pi³o, musia³ prze-
konaæ gimnazjalistów, ¿e cz³o-

Profesor z pasją
wiekiem z pasj¹ istotnie jest.
- W ¿yciu mia³em wiele pasji
i zainteresowañ – mówi³ pro-
fesor. – Pierwsza z nich, to
oczywiœcie nauka. Nie zliczê
dziœ, ile godzin spêdzi³em na
uczelni. Nigdy jednak nie za-
pomina³em o wypoczynku
i dobrej zabawie.

Profesor wspomina³ tak¿e
swoje dzieciñstwo i m³odoœæ
spêdzone w jednej z dzielnic
Chorzowa.

- Mieliœmy zawsze tyle za-
jêæ, nigdy siê nie nudziliœmy.
Nie by³o komputerów, grali-
œmy w no¿n¹ i w kapsle od
butelek. Mieszka³em ko³o sta-
dionu, na którym w latach sie-
demdziesi¹tych Polska gra³a
najlepsze mecze w historii.
By³em na ka¿dym z nich, to
by³y czasy! – wspomina³.

Jako m³ody naukowiec za-
stanawia³ siê, co zrobiæ, aby
Polska by³a wolnym krajem,
otwartym na Europê. Praca na
uczelni i zwi¹zane z ni¹ wyjaz-
dy na konferencje by³y dla nie-
go jedyn¹ szans¹ na to, aby
zobaczyæ kawa³ek œwiata. Po-
tem nasta³y czasy Solidarnoœci
i pasjê naukow¹ zamieni³ na pa-
sjê spo³eczn¹. Kiedy nasta³a
wolna Polska spe³ni³y siê jego
i wszystkich oczekiwania.

W 2004 roku zasiad³ w Par-
lamencie Europejskim, by

w 2009 roku stan¹æ na jego
czele.

- Myœlicie, ¿e kiedykol-
wiek œni³o mi siê, ¿e bêdê prze-
wodnicz¹cym Parlamentu Eu-
ropejskiego? – pyta³ gimnazja-
listów. – Nigdy. Ale to wszyst-
ko mi siê w ¿yciu przydarzy³o,
bo mia³em swoje pasje i upór,
z którym je realizowa³em.

Profesor okaza³ siê niezwy-
kle otwart¹ i serdeczn¹ osob¹.
Poprosi³ uczniów o wspólne
zdjêcie i obieca³, ¿e wraz z inny-
mi pami¹tkami, którymi go ob-
darowano, pojawi siê ono w je-
go biurze w Parlamencie Euro-
pejskim.

Równie ciekawy przebieg
mia³a wizyta profesora w Gale-
rii „Jan”, gdzie przywita³ go ze-
spó³ „Karolinki” piêkn¹ pio-
senk¹ o œl¹skiej ziemi. W pro-
gramie spotkania podsumowu-
j¹cego plener znalaz³y siê wy-
stêpy artystyczne, zwiedzanie

galerii i poczêstunek. Ka¿dy
z uczestników pleneru otrzyma³
od jego organizatorki El¿biety
Piercha³y, ró¿ê.

Profesorowi bardzo siê Ga-
leria „Jan” podoba³a, podobnie
zreszt¹ jak jankowicki kompleks
oœwiatowy. – Macie wspania-
³e warunki do rozwoju, korzy-
stajcie z nich – zachêca³.

Trudno z imienia i nazwiska
wymieniæ wszystkie osoby,
które przyby³y na spotkanie ze
znamienitym goœciem. Oprócz
w³adz gminy i powiatu byli to
przedstawiciele kuratorium
oœwiaty i gminnych placówek
oœwiatowych, przedstawiciele
koœcio³a i lokalnej spo³eczno-
œci, a tak¿e wspomniani wcze-
œniej artyœci. Ci ostatni wrêczyli
Jerzemu Buzkowi pami¹tkowy
kilof górniczy i trzy obrazy z je-
go podobizn¹. – Wszystko to
zabiorê ze sob¹ do Brukseli –
obieca³.

cd. ze str. 1

informuje o swoich dy¿urach w miesi¹cu marcu
– od 11 do 15 marca w godz. 9.00-12.00 oraz w kolejnych
miesi¹cach: kwietniu, maju, czerwcu, wrzeœniu i paŸ-
dzierniku – w ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca w godz.
9.00 – 12.00.

Miejsce pe³nienia dy¿urów – ul. Boryñska 6, Œwier-
klany (budynek by³ego przedszkola). Szczegó³y pod nu-
mer telefonu 662 602 439.

GSW przypomina równie¿ w³aœcicielom nieruchomo-
œci po³o¿onych w Œwierklanach, którzy nie dokonali wp³a-
ty sk³adek na rzecz Spó³ki za 2012 r. lub maj¹ zaleg³oœci
za lata poprzednie, o obowi¹zku uiszczenia ww. sk³adek
na konto Spó³ki Wodnej w Banku Spó³dzielczym Jastrzê-
bie – Zdrój, podane w wezwaniu do zap³aty.

ZARZĄD GMINNEJ SPÓŁKI
WODNEJ ŚWIERKLANY

Urz¹d Gminy Œwierklany
z siedzib¹ w Jankowicach

ul. Œwierklañska 54
44-264 Jankowice

tel.: 32  43 27 500
fax: 32  43 27 501

e-mail: ug@swierklany.pl

w w w . s w i e r k l a n y . p l
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Najlepsze ¿yczenia

Tradycj¹ sta³o siê

odwiedzanie przez w³adze

gminy Œwierklany

najstarszych mieszkañców

Jankowic i Œwierklan,

œwiêtuj¹cych 90 lat

i wiêcej, oraz par

obchodz¹cych 60-lecie

po¿ycia ma³¿eñskiego

i starszych sta¿em.

W ostatnim czasie

¿yczenia od w³adz

gminy odebrali:

Gertruda Goraus
ze Œwierklan

– 92 rocznica urodzin

Emilia Steuer
ze Œwierklan

– 90 rocznica urodzin

Franciszek Œciborski
z Jankowic

– 90 rocznica urodzin

Emil Chroszcz
z Jankowic

– 99 rocznica urodzin

Ryszard Bochenek
ze Œwierklan

– 90 rocznica urodzin

Alojzy Dolnik
z Jankowic

– 92 rocznica urodzin

Józef Kuœka
z Jankowic

– 91 rocznica urodzin

oraz
pary ma³¿eñskie:

Pañstwo
Anna i Franciszek Œciborscy

z Jankowic
- 66 rocznica œlubu

Pañstwo
Maria i Wiktor Joachimscy

z Jankowic
- 62 rocznica œlubu

Pañstwo
Stefania i Rufin Szulik

ze Œwierklan
– 61 rocznica œlubu

Pañstwo
Urszula i Bronis³aw Lampert

z Jankowic
- 61 rocznica œlubu

Kwiaty i znicze na mogile
wiêŸniów oœwiêcimskich po-
leg³ych w trakcie marszu i po-
chowanych na œwierklañskim
cmentarzu z³o¿y³ wójt gminy
Antoni Mrowiec, jego zastêp-
ca Antoni Polok oraz dyrektor
Gimnazjum im. Karola Miarki
w Œwierklanach Maria Rduch

Uczcili

pamięć

ofiar
W tym roku minê³o
68 lat od tragicznego
wydarzenia, jakim
by³ Marsz Œmierci.

wraz z towarzysz¹cymi jej
uczennicami.

Nabo¿eñstwo ku czci
ofiar Marszu Œmierci, jaki 18
stycznia 1945 roku przeszed³
przez teren naszej gminy, od-
prawi³ proboszcz Parafii pw.
Œw. Anny ks. Jan Klyczka. Na

cmentarzu obecni byli tak¿e
pracownicy Pañstwowego
Muzeum Auschwitz-Birke-
nau w Oœwiêcimiu, którzy
wraz z przedstawicielami
Urzêdu Gminy i szko³y uczcili
rocznicê tego wa¿nego wy-
darzenia.

Samorz¹d Uczniowski
Szko³y Podstawowej im. Stani-
s³awa Staszica w Jankowicach
zmobilizowa³ ca³¹ szkoln¹ spo-
³ecznoœæ do udzia³u w projek-
cie pt. „Szlachetna paczka”.
Projekt ten ka¿dego roku ³¹czy
tysi¹ce osób – wolontariuszy,
rodziny w potrzebie oraz dar-
czyñców.

To tysi¹ce spotkañ, które
odbywaj¹ siê w przyjaznej at-
mosferze wzajemnej otwarto-

Potrafią się dzielić
œci i pe³ni zrozumienia cz³o-
wieka dla cz³owieka. Potrze-
buj¹ce rodziny opowiadaj¹
o swojej trudnej sytuacji wo-
lontariuszom, spotkanym po
raz pierwszy w ¿yciu, a dar-
czyñcy z pasj¹ przygotowuj¹
pomoc dla nieznajomych
i spe³niaj¹ ich marzenia.

Jankowiccy nauczyciele,
rodzice i uczniowie postano-
wili „zmieniæ œwiat na lepsze”
i obdarowaæ jedn¹ z takich ro-

dzin. Akcja przebieg³a spraw-
nie, a darczyñców by³o wielu.
Nagrod¹ dla wszystkich by³y
s³owa obdarowanych: „Jeste-
œmy bardzo wdziêczni”, „Nie
potrafiê uwierzyæ, ¿e ludzie
mog¹ byæ tak hojni”, „To niesa-
mowite, ¿e w dzisiejszych cza-
sach ludzie chc¹ siê dzieliæ”,
„Brak s³ów, by opisaæ nasz¹
wdziêcznoœæ, naprawdê nie
wiem co powiedzieæ”, czy
„Mam nadzieje, ¿e kiedyœ bê-
dziemy mogli siê w jakiœ spo-
sób odwdziêczyæ”.

W a r t o  p o m a g a æ !

W minionym roku odnoto-
wano najwiêksz¹ liczê uro-
dzeñ, ale te¿ i najwiêksz¹ licz-
bê zgonów. Wci¹¿ jednak je-
steœmy „na plusie”.

W gminnym magistracie
wydano w 2012 roku 165 ak-
tów urodzenia i 130 aktów
zgonu. W podziale na so³ec-
twa liczba aktów urodzeñ
przedstawia³a siê nastêpuj¹-
co: 63 w Jankowicach, 73

Mieszkańcy wciąż „na plusie”

Wci¹¿ wiêcej ludzi siê u nas rodzi ni¿ umiera
– wynika ze statystyk Urzêdu Gminy Œwierklany.
Dodatni przyrost naturalny utrzymuje siê
w Œwierklanach i Jankowicach od wielu lat.

w Œwierklanach Górnych i 29
w Œwierklanach Dolnych. Je-
œli chodzi o akty zgonu, to
w przypadku Jankowic by³o
ich w 2012 r. 52, w Œwierkla-
nach Górnych – 38, a w Œwier-
klanach Dolnych – 40. W la-
tach poprzednich by³o to:
161 urodzeñ i 101 zgonów
w 2011 roku, 155 urodzeñ i 85
zgonów w 2010 roku, 130
urodzeñ i 95 zgonów w 2009

roku oraz 142 urodzenia i 88
zgonów w roku 2008.

Tak¿e liczba mieszkañców
ma tendencjê wzrostow¹ –
w ub. roku by³o ich 11 749,
a w latach poprzednich:
w 2011 r. – 11 609, 2010 r. –
11 480, 2009 r. – 11 337, 2008
r. – 11 227 i w 2007 r. – 11 204.

W 2012 roku w gminie za-
meldowa³o siê 260 osób (89
w Jankowicach i 171 w Œwier-
klanach), a wymeldowa³o 155
(62 w Jankowicach i 93
w Œwierklanach). Przemeldo-
wañ w obrêbie gminy by³o
115: w obrêbie Jankowic – 54,
w obrêbie Œwierklan – 47, ze
Œwierklan do Jankowic – 2
i z Jankowic do Œwierklan – 12.
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STAWKI OP£AT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Zgodnie z Uchwa³¹ Nr 145/XXI/12 Rady Gminy Œwierklany z dnia 25.10.2012r. w sprawie ustalenia
stawki op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stawka ta wynosi:

Jeœli w wyniku przetargu oka¿e siê, ¿e konieczna bêdzie zmiana stawki op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, niezbêdna bêdzie wówczas równie¿ zmiana deklaracji sk³adanej przez w³a-
œcicieli nieruchomoœci – jeœli bêdzie to konieczne, poinformujemy o tym mieszkañców.

Op³ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje:
� odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomoœci (w tym: odpadów zmiesza-
nych, opakowaniowych, wielkogabarytowych, ulegaj¹cych biodegradacji-zielone, zu¿ytych opon)
w terminach ustalonych harmonogramem,
� koszt worków do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
� odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
� odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych (w tym: przeterminowane leki i chemikalia i inne odpady niebezpieczne)
� odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(w tym: zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, odpadów papieru, tworzyw sztucznych,
szk³a i metalu niebêd¹cych opakowaniami).

Warunkiem zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów jest segregacja odpadów. Polegaæ
bêdzie na wystawianiu worków z odpadami opakowaniowymi w iloœci minimum 4 worki na miesz-
kañca na rok. Zadeklarowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (zaznaczenie „TAK”
w pkt. V deklaracji) zobowi¹zuje w³aœciciela nieruchomoœci do spe³nienia niniejszego warunku.
W przypadku nie uzyskania wymaganego poziomu selektywnej zbiórki odpadów po zakoñczeniu
roku ustalony bêdzie przypis op³aty w drodze decyzji.

Terminy uiszczania op³at
Op³ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana bêdzie przez w³aœcicieli nierucho-
moœci kwartalnie: za I kwarta³ – do 31 marca danego roku, za II kwarta³ – do 30 czerwca danego
roku, za III kwarta³ – do 30 wrzeœnia danego roku i za IV kwarta³ – do 31 grudnia danego roku.
W zwi¹zku z tym, ¿e system wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2013 r., pierwsz¹ op³atê nale¿y wp³a-
ciæ do 30 wrzeœnia 2013 roku.
Wp³at mo¿na dokonywaæ w kasie Urzêdu Gminy Œwierklany, czynnej w godzinach pracy Urzêdu
Gminy lub na rachunek Urzêdu Gminy nr: 82 8470 0001 2001 0012 9323 0007 Bank Spó³dziel-
czy Jastrzêbie Zdrój.

Dodatkowe informacje: UG Œwierklany – Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony
Œrodowiska, tel. (32) 4327529, (32) 4327538. Zapraszamy te¿ na www.swierklany.pl („Gospodarka
odpadami” - po prawej stronie).

GOSPODARKA ODPADAMI – WAŻNE!
W ostatnim czasie, wraz

z decyzjami podatkowymi w³a-
œciciele nieruchomoœci otrzyma-
li do wype³nienia deklaracje
maj¹ce przygotowaæ ich oraz
Urz¹d Gminy Œwierklany do
wprowadzenia nowego syste-

mu gospodarowania odpada-
mi. Czas na z³o¿enie wype³nio-
nej deklaracji w UG Œwierklany
mija 30 kwietnia br.

Przypomnijmy, ¿e od 1 lipca
br. za odbiór odpadów komu-
nalnych odpowiedzialna bê-

dzie gmina, a nie jak w chwili
obecnej – firma wywozowa,
z któr¹ w³aœciciel nieruchomo-
œci ma podpisan¹ umowê.

Poni¿ej zamieszczamy szcze-
gó³y na temat nowego systemu
gospodarowania odpadami.

Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Œwierklanach informuje, ¿e worki do selektywnej zbiórki odpadów bêd¹ wydawane
przez GZGK do dnia 30 marca 2013 r. Po tym czasie – od dnia 1 kwietnia 2013 r. worki bêdzie mo¿na nabywaæ w siedzibie Firmy
TRANSGÓR w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9. Zmiana zwi¹zana jest z pismem, jakie „Transgór” przes³a³ do Gminnego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej, w sprawie zaprzestania wydawania ww. worków.

Zwracamy siê do mieszkañ-
ców gminy Œwierklany oraz do
podmiotów, które dzia³aj¹ na jej
terenie, o to, aby pamiêtali o roz-
wi¹zaniu umowy z firm¹ œwiad-
cz¹c¹ im us³ugi w zakresie wy-
wozu odpadów komunalnych.

W ubieg³ym roku wesz³y
w ¿ycie zmiany do Ustawy
z dnia 13 wrzeœnia 1996 roku
o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach (DZ.U. z 2012
r., poz. 391), nak³adaj¹ce na gmi-
ny obowi¹zek wprowadzenia
nowego systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi.
W wyniku tych zmian, od dnia
1 lipca 2013 roku odpady od
mieszkañców prywatnych do-
mostw oraz podmiotów dzia³a-
j¹cych na terenie Œwierklan
i Jankowic odbieraæ i zago-
spodarowywaæ bêdzie Gmina.

W zwi¹zku z powy¿szym,
do dnia 30 czerwca 2013 roku
mo¿na zachowaæ dotychcza-
sow¹ umowê na odbieranie od-
padów komunalnych, jak¹
mamy zawart¹ z firm¹ wywo-
zow¹. Musimy jednak pamiêtaæ
o tym, ¿e umowa ta obowi¹zu-
je do czasu, a¿ zostanie przez
nas rozwi¹zana. Jeœli o tym za-
pomnimy, to umowa z firm¹ wy-
wozow¹ po dniu 30 czerwca
2013 r. nadal bêdzie obowi¹zy-
wa³a, a to oznacza, ¿e nadal
bêdziemy musieli firmie p³aciæ,
mimo ¿e za odbiór odpadów od-
powiedzialna ju¿ bêdzie Gmina.

Aby unikn¹æ podwójnego
p³acenia za odbiór odpadów
(i gminie i firmie wywozowej)
nale¿y umowê z firm¹ wywo-
zow¹ rozwi¹zaæ, z zachowa-
niem okreœlonego w umowie
okresu wypowiedzenia – tak,
aby przesta³a ona obowi¹zy-
waæ po 30 czerwca 2013 roku.
Pamiêtaj o tym!

Pamiętaj
o rozwiązaniu

umowy!

I N F O R M A C J A
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Organizatorem warsztatów
edukacyjnych i komputero-
wych, w których udzia³ bie-
rze 20 mieszkañców gminy
Œwierklany, jest Stowarzysze-
nie Przyjació³ Szko³y Podsta-
wowej nr 1 im. Ludwika Hole-
sza w Œwierklanach „Inicjaty-
wa”. Spotkania odbywaj¹ siê
cyklicznie od miesi¹ca listopa-
da ubieg³ego roku i potrwaj¹
do czerwca roku bie¿¹cego.
Seniorzy spotykaj¹ siê dwa
razy w tygodniu.

- Oprócz warsztatów kom-
puterowych nasi s³uchacze
mogli ju¿ dodatkowo uzupe³-

AKTYWNI 60+

niæ swoj¹ wiedzê na warszta-
tach edukacyjnych prowadzo-
nych przez ekspertów, o tema-
ty zwi¹zane ze zdrowym od¿y-
wianiem, chorobami wieku
œredniego, Unii Europejskiej,
prawnymi regulacjami spraw
maj¹tkowych czy te¿ nabyæ
nowe umiejêtnoœci, na przy-
k³ad z zakresu udzielania
pierwszej pomocy. Dodatkowe
uatrakcyjnienie spotkañ sta-
nowi³ wyjazd do Teatru Ludo-
wego w Krakowie na spektakl
pt. „Pó³ ¿artem, pó³ sercem” –
mówi Bogumi³a Szmidt-Kruk,
koordynator projektu „Aktyw-
ni 60+”. Ekspertami prowadz¹-
cymi warsztaty edukacyjne
byli specjaliœci z ró¿nych dzie-
dzin, m.in. terapeuta, prawnik,
dietetyk, nauczyciele z Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku i psy-
cholog.

Celem programu – jak wska-
zuje jego nazwa – jest podnie-

W marcu ubieg³ego roku,
po niespe³na trzech latach pra-
cy Stowarzyszenie „Inicjatywa”
znalaz³o siê na liœcie Organizacji
Po¿ytku Publicznego (OPP). –
To wielkie uznanie i presti¿,
który zobowi¹zuje nas do
utrzymania wysokiego pozio-
mu realizacji dzia³añ – mówi¹
przedstawiciele „Inicjatywy”.

Uzyskanie przez œwierklañ-
skie stowarzyszenie statusu
organizacji po¿ytku publiczne-
go daje mu tak¿e mo¿liwoœæ
otrzymywania finansowego
wsparcia dziêki odpisowi 1% od
podatków. Wci¹¿ wiele osób s¹-
dzi, ¿e przekazuj¹c jeden pro-
cent straci jakieœ pieni¹dze. To
nieprawda. Przekazujemy tylko
tê kwotê, któr¹ i tak trzeba od-
daæ pañstwu. Zatem warto
przeznaczyæ czêœæ podatku or-
ganizacji, która realizuje wiele
ciekawych przedsiêwziêæ na
terenie naszej gminy.

- Pieni¹dze uzyskane dziê-
ki odpisowi 1% pozwol¹ nam
na systematyczne rozszerzanie
dzia³alnoœci stowarzyszenia,
bo chcemy jak najwiêcej zaofe-
rowaæ naszym dzieciom i ich
rodzinom – mówi Bogumi³a
Szmidt-Kruk, prezes Stowarzy-
szenia Przyjació³ Szko³y Pod-
stawowej nr 1 im. Ludwika Ho-
lesza w Œwierklanach „Inicjaty-
wa”. Zapraszamy na stronê in-
ternetow¹:
www.inicjatywa.fopsz.slask.pl

Na stronie tej na bie¿¹co za-
mieszczane s¹ informacje na te-
mat dzia³alnoœci organizacji.
Tam te¿ znaleŸæ mo¿na szczegó-
³y dotycz¹ce przekazania 1%
podatku.

Pod takim tytu³em realizowany jest w naszej gminie
projekt z udzia³em osób wchodz¹cych w jesieñ
¿ycia, finansowany ze œrodków Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo³ecznej w ramach Rz¹dowego Progra-
mu na rzecz Aktywnoœci Spo³ecznej Osób Starszych
na lata 2012-2013.

sienie poziomu aktywnoœci
i sprawnoœci mieszkañców gmi-
ny Œwierklany, którzy ukoñczyli
60-ty rok ¿ycia, a tak¿e zwiêk-
szenie ich wiedzy o wspó³cze-
snym œwiecie i korzyœci wynika-
j¹cych z uzupe³niania wiedzy
niezale¿nie od wieku.

- Chcemy równie¿ na-
uczyæ ich podstawowych
umiejêtnoœci obs³ugi progra-
mów komputerowych oraz
korzystania z internetu. Po-
przez ten program pokazuje-
my, jak wa¿na jest aktywnoœæ
osób wchodz¹cych w jesieñ
¿ycia, dajemy im szansê na
realizacjê swoich zamierzeñ,
planów i marzeñ, których do
tej pory – g³ównie ze wzglê-
dów finansowych – nie mogli
spe³niæ. Na naukê nigdy nie
jest za póŸno – dodaje Bogu-
mi³a Szmidt-Kruk.

Przekaż 1%
podatku

„Inicjatywie”

R e a l i z a c j a :

Wydawnictwo
Solo Press

Żory, Rynek 24/3

na zlecenie

Urzędu Gminy
Świerklany
Jankowice

ul. Świerklańska 54
tel.: 32 432 75 00

podsumowania dzia³alnoœci
Oœrodka w minionym roku
i inauguracji nowego sezonu
kulturalnego. Tym bardziej, ¿e
uroczystemu wrêczeniu statu-
etek tradycyjnie ju¿ towarzy-
szy³ koncert. Na scenie poja-
wili siê m.in. Naira Ayvazyan
i Tomasz Bia³ek w romantycz-
nych duetach operetkowych,
artyœci kabaretu „Antyki”
i autorzy programu telewizyj-
nego „Sobota w Bytkowie”.

Wrêczenia statuetek doko-
nali wójt Antoni Mrowiec i dy-
rektor Halina Karwot. Tytu³
Mecenasa Kultury Lokalnej
przyznano panu Krzysztofowi
Cyrankowskiemu – w³aœcicie-
lowi firmy Kris-Dom Budow-
nictwo Drewniane. Darczyñc¹
Roku 2012 zosta³ pan Józef

Kuœka – prezes Przedsiêbior-
stwa Prefabrykacji Górniczej
„Prefrow”.

- Takie spotkania sprzyjaj¹
kulturze – podsumowa³ wójt
Antoni Mrowiec w rozmowie
z nami podczas przerwy w kon-
cercie. – Mamy kryzys. Sytuacja

Serdecznie dziękujemy! cd. ze str. 3
gospodarcza kraju i regionu
wymusza na firmach oszczêd-
noœci, a mimo to ich w³aœcicie-
le wci¹¿ przychylnym okiem
spogl¹daj¹ na inicjatywy
kulturalne. Chcia³bym, by
nasi goœcie dobrze siê tutaj
czuli i by spêdzili mi³y wieczór,
w przekonaniu, ¿e oferowane
przez nich wsparcie jest dobrze
po¿ytkowane.
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To coœ, co pomaga nam
uciec od codziennych proble-
mów, wyzwoliæ z siebie emocje,
staæ siê prawdziwym sob¹. Jest
ona czymœ bardzo wa¿nym
w ¿yciu ka¿dego z nas. Nazwaæ
pasj¹ mo¿na wszystko, co ko-
chamy robiæ, w czym czujemy
siê naprawdê spe³nieni.

W dzisiejszym œwiecie mo-
¿emy spotkaæ wielu ludzi
z pasj¹. Niektórzy z nich zapi-
suj¹ siê z³otymi zg³oskami w hi-
storii i s¹ wymieniani jako wiel-
cy bohaterowie. S¹ te¿ tacy,
którzy w zaciszu swoich „ma-
³ych Ojczyzn” realizuj¹c siebie,
jednoczeœnie s³u¿¹ innym. Jed-
nych i drugich warto naœlado-
waæ, bowiem zas³uguj¹ oni na
prawdziwy szacunek. Powinni
to uczyniæ zw³aszcza ludzie
m³odzi, którzy chc¹ godnie
i piêknie prze¿yæ swoje ¿ycie,
nie marnuj¹c talentów. „Carpe
diem” – chwytaj dzieñ, nie zmar-
nuj ani jednej chwili swojego
¿ycia. Intencj¹ pomys³odaw-
ców projektu „Galeria ludzi
z pasj¹” jest inspirowanie
uczniów Gimnazjum im. Ksiêdza
Walentego w Jankowicach do
bycia ludŸmi z pasj¹. S³u¿¹ temu

Zasadnicza rzecz określająca
wyjątkowość człowieka – pasja

Pasja to zami³owanie, zajmowanie siê czymœ z entuzjazmem. To bardzo silne
upodobanie do czegoœ; zwykle dziedzina, któr¹ ktoœ siê z namiêtnoœci¹ zajmuje.

spotkania z osobami nomino-
wanymi przez szkoln¹ Kapitu³ê.

Regulamin „Galerii ludzi
z pasj¹” jest nastêpuj¹cy:
1. W sk³ad Kapitu³y „Galerii lu-
dzi z pasj¹” wchodz¹ osoby:
dyrektor szko³y (przewodni-
cz¹cy Kapitu³y), Nauczycielski
Zespó³ Kierowniczy (3 osoby),
przewodnicz¹cy Rady Rodzi-
ców, przewodnicz¹cy Samorz¹-
du Uczniowskiego. 2. Decyzjê
o umieszczeniu osoby w „Gale-
rii ludzi z pasj¹” Kapitu³a po-
dejmuje wiêkszoœci¹ g³osów. 3.
W razie równej iloœci g³osów
„za” i „przeciw” g³os decyduj¹-
cy nale¿y do przewodnicz¹ce-
go Kapitu³y. 4. Osoba nomino-
wana zobowi¹zana jest do wy-
g³oszenia oko³o 15-minutowe-
go wyk³adu dla uczniów na te-
mat „Moja pasja – dlaczego
warto byæ cz³owiekiem z pasj¹”
oraz do udzielenie odpowiedzi
na pytania zadane przez przed-
stawicieli spo³ecznoœci szkol-
nej. 5. Osoba nominowana
umieszcza na tablicy „Galeria
ludzi z pasj¹” liœæ dêbu ze swo-
im nazwiskiem, a tak¿e dokonu-
je wpisu w „Kronice ludzi
z pasj¹”. Do kroniki do³¹czone

jest jej zdjêcie. 6. Osoby nomi-
nowane otrzymuj¹ na pami¹tkê
replikê liœcia dêbu. 7. Przed
spotkaniem odbywaj¹ siê lek-
cje wychowawcze poœwiêcone
w czêœci osobie nominowanej.

„Twój los kszta³tuje siê
w momentach podejmowania
decyzji” – te s³owa amerykañ-
skiego pisarza A. Robbinsa
chyba najlepiej oddaj¹ przes³a-
nie pierwszego w naszym gim-
nazjum spotkania zwi¹zanego
z projektem „Galeria ludzi
z pasj¹”. Dnia 20 grudnia 2012
roku mieliœmy przyjemnoœæ
przywitaæ w murach naszej
szko³y pos³a na Sejm RP Pana
Henryka Siedlaczka. Po krótkiej
i ¿artobliwej laudacji dyrektora
szko³y przybli¿aj¹cej sylwetkê
nominowanej osoby, mogliœmy
pos³uchaæ, czym jest pasja
w ¿yciu naszego honorowego
goœcia. Z wielkimi emocjami
opowiada³ on o swoich ¿ycio-
wych zami³owaniach i zaintere-
sowaniach zwi¹zanych m.in. ze
zbieraniem znaczków, ¿eglar-
stwem czy czytaniem ksi¹¿ek.
Przytacza³ historie z dzieciñ-
stwa, mówi³ o swoim szkolnym
i doros³ym ¿yciu oraz o pracy

zawodowej z m³odzie¿¹ i tej
zwi¹zanej z pe³nieniem funkcji
pos³a. Wspomina³ o swoich
¿yciowych wyborach i towa-
rzysz¹cych ich w¹tpliwo-
œciach. Jednoczeœnie podkre-
œli³, ¿e wszystko to, co osi¹gn¹³
w doros³ym ¿yciu jest efektem
realizowania m³odzieñczych
pasji i towarzysz¹cej temu de-
terminacji. Jak sam stwierdzi³,
nie zaszed³by w ¿yciu tak dale-
ko, gdyby nie entuzjazm i mi-
³oœæ do wszystkiego co robi³
i robi. Na zakoñczenie tego nie-
zwykle ciekawego spotkania
nasz znamienity goœæ wpisa³
siê do „Kroniki ludzi pasj¹”
i umieœci³ na tablicy „Galeria
ludzi z pasj¹” liœæ dêbu ze swo-
im nazwiskiem. Od Kapitu³
otrzyma³ okolicznoœciow¹ pa-
mi¹tkê z wizerunkiem patrona
i logo naszej szko³y.

Norbert Niestolik
dyrektor szko³y

Radoœæ tym wiêksza, ¿e dla
m³odych artystów by³ to pierw-
szy publiczny wystêp.

Rejonowe przes³uchania do
festiwalu odby³y siê jeszcze
w grudniu. Jankowicki zespó³,
który wyst¹pi³ w sk³adzie: Mo-
nika Jurczykowska – œpiew,

Udana premiera

keyboard; Kordian Brzezina –
œpiew, keyboard; Micha³ Jur-
czykowski – œpiew, gitara oraz
Micha³ Lubszczyk – œpiew
i skrzypce, do wystêpu przygo-
towa³a p. Katarzyna Szymik.
Uczniowie wykonali trzy utwo-
ry: „Ko³ysanka dla Jezusa”,

Wyró¿nienie w ramach Miêdzynarodowego Festi-
walu Kolêd i Pastora³ek im. Ks. Kazimierza Szwarli-
ka w Bêdzinie zdoby³ Zespó³ wokalno-instrumental-
ny z jankowickiej szko³y podstawowej.

„Przybie¿eli do Betlejem”
i „Skrzypi wóz”, a ich wokalno-
muzyczne umiejêtnoœci zosta³y
nagrodzone wyró¿nieniem. Na-

grodê z r¹k prezydenta miasta
Rybnika Adama Fudalego
odebrali tu¿ przed œwiêtami,
21 grudnia na rybnickim rynku.

OdwiedŸ nas na   w w w . s w i e r k l a n y . p l
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Inkubator to przede
wszystkim punkt dorad-
czo-szkoleniowy, z us³ug
którego mog¹ korzystaæ
podmioty ekonomii spo-
³ecznej oraz osoby fizyczne
planuj¹ce prowadzenie sto-
warzyszeñ, fundacji i spó³-
dzielni socjalnych lub in-
nych przedsiêwziêæ w sek-

Nowa inicjatywa

w regionie
Wraz z nastaniem lutego rozpoczê³a siê realizacja
projektu pn. „Inkubator Ekonomii Spo³ecznej
Subregionu Zachodniego”. W ramach prowadzo-
nych przez Centrum Inicjatyw Spo³ecznych CRIS
z Rybnika dzia³añ us³ugi œwiadczy wykwalifikowany
doradca biznesowy.

torze ekonomii spo³ecznej.
Doradca podpowie im m.in.
jak uzyskaæ preferencyjn¹
po¿yczkê na rozwój dzia³al-
noœci ich organizacji, jak
przygotowaæ biznesplan czy
jak stworzyæ strategiê finan-
sow¹.

Wsparcie oferowane
przez inkubator obejmuje:

indywidualne i grupowe do-
radztwo bie¿¹ce (zak³adanie
i prowadzenia podmiotów
ekonomii spo³ecznej, zarz¹-
dzanie finansami itp); indy-
widualne i grupowe doradz-
two specjalistyczne z zakre-
su prawa, ksiêgowoœci
i marketingu; doradztwo
biznesowe oraz szkolenia
umo¿liwiaj¹ce uzyskanie
wiedzy i umiejêtnoœci po-
trzebnych do za³o¿enia i pro-
wadzenia dzia³alnoœci w sek-
torze ekonomii spo³ecznej.

Oprócz wsparcia szkole-
niowo-doradczego wszyscy
zainteresowani bêd¹ mogli
korzystaæ z zasobów serwi-
su internetowego, który pla-
nowany jest jako zbiór infor-
macji o lokalach miejskich,
przetargach, konkursach,
planach inwestycyjnych

gmin, miast i lokalnego biz-
nesu. W serwisie pojawi¹
siê tak¿e artyku³y o najcie-
kawszych pomys³ach
przedsiêbiorców spo³ecz-
nych z terenu Subregionu
Zachodniego i inspiruj¹ce
przyk³ady dzia³añ sektora
ekonomii spo³ecznej w Pol-
sce, Europie i na œwiecie.

G³ównym celem, jaki
przyœwieca realizowanemu
projektowi jest zwiêkszenie
potencja³u sektora ekonomii
spo³ecznej na terenie Subre-
gionu Zachodniego Woje-
wództwa Œl¹skiego.

Wiêcej informacji mo¿-
na uzyskaæ u koordynatora
projektu, tel. (32) 739 55 12
wew. 105 lub mailowo
sonia.lenarczyk@cris.org.pl
Tam te¿ prowadzone s¹ za-
pisy na spotkania.

Rok 2013 przyniós³ we
wszystkich gminach powiatu
rybnickiego wzrost stawek po-
datków. Nie wszyscy mieszkañ-
cy gminy Œwierklany s¹ z tego
powodu zadowoleni.

W porównaniu z rokiem
ubieg³ym stawki te istotnie

Wzrosły podatki

Podatki w gminach powiatu rybnickiego - 2013 rok

wzros³y, jednak zaznaczyæ nale-
¿y, ¿e gmina Œwierklany jest
jedn¹ z nielicznych gmin w po-
wiecie rybnickim, gdzie stawki
te i tak s¹ niskie, bior¹c pod
uwagê kwoty obowi¹zuj¹ce w
s¹siednich gminach. Te co roku
konsekwentnie podwy¿sza³y u

siebie stawki podatków, pod-
czas gdy w naszej gminie
wzrost ten by³ ³agodny. Jako
przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e poda-
tek od gruntów pozosta³ych,
którego stawka w 2006 r. wy-
nosi³a 0,15 z³ za 1 m.kw., by do
roku 2012 wzrosn¹æ do 0,24 z³
za 1 m.kw. By³ to stosunkowo
niewielki wzrost. Dodaæ nale¿y,
¿e z powodu niskich podatków

w 2012 r. gmina Œwierklany stra-
ci³a 300 tys. z³ subwencji wy-
równawczej, jaka przyznawana
jest z bud¿etu pañstwa. Pod-
wy¿ka stawek podatkowych
by³a konieczna, a i tak stawki te
s¹ jednymi z najni¿szych w po-
wiecie. Poni¿ej przedstawiamy
stawki podatków w gminach
powiatu rybnickiego – dla po-
równania: w 2012 i 2013 roku.
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Sukces uczennicy œwier-
klañskiego gimnazjum jest wy-
nikiem jej ciê¿kiej pracy i wie-
lu godzin spêdzonych na tre-
ningach pod okiem swego mi-
strza – Dominikê do zawodów
przygotowuje £ukasz Kubiak,
utytu³owany dzia³acz Rybnic-
kiego Klubu TKD, od 2009
roku cz³onek kadry narodowej
i wykwalifikowany instruktor.

Na zawody do Holandii
Dominika pojecha³a 18 stycz-
nia br. Towarzyszy³o jej sied-
miu innych zawodników Ryb-
nickiego Klubu TKD. W su-
mie w mistrzostwach wziê³o
udzia³ 648 zawodników z 14
krajów, m.in. z Anglii, Szko-
cji, Norwegii, Belgii, Hiszpa-
nii i Portugalii, a nawet z Ja-
majki. Konkurencja wiêc by³a
ogromna, a poziom zawodów
bardzo wysoki.

- Wyjazd na mistrzostwa
do Holandii uwa¿am za bar-

Przyszła mistrzyni

świata
Kolejna m³oda mieszkanka gminy Œwier-
klany odnios³a sportowy sukces. Mowa
o Dominice Filec, zawodniczce taekwon-
do ITF, która z organizowanych w styczniu
br. Otwartych Mistrzostw Holandii „Open
Dutch 2013” wróci³a ze z³otem medalem
zdobytym w technikach specjalnych
i z br¹zem wywalczonym w konkurencji
walk do 50 kg.

dzo udany. £¹cznie nasza ryb-
nicka ekipa zdoby³a a¿ 6 me-
dali, w tym Dominika z³oto
i br¹z. Bardzo siê wszyscy cie-
szymy z jej sukcesu – mówi
£ukasz Kubiak.

Dominika Filec posiada
zielony pas z niebiesk¹ belk¹
(stopieñ 5 cup). Jest dobrze za-
powiadaj¹c¹ siê zawodniczk¹,
która – jak oceniaj¹ jej koledzy
z klubu – ma duszê wojownika.
Na treningach daje z siebie
wszystko; na macie konkuru-
je z ch³opakami starszymi od
siebie, walcz¹c z nimi jak „rów-
ny z równym”. Jej upór i wola
walki przek³adaj¹ siê na wyni-
ki sportowe – oprócz sukcesu
odniesionego w Holandii,
w ubieg³ym roku Dominika
zdoby³a tak¿e br¹zowy medal
w walkach w kat. 45 kg na Mi-
strzostwach Polski Juniorów
M³odszych w Nowej Rudzie,
br¹zowy medal w uk³adach

formalnych na Mistrzostwach
Wojewódzkich w Czêstocho-
wie, br¹zowy medal w techni-
kach specjalnych na Mistrzo-
stwach Œl¹ska, tak¿e rozgry-
wanych w Czêstochowie.
W jej kolekcji s¹ te¿ srebrne
medale, zdobyte na Mistrzo-
stwach Œl¹ska w Olsztynie
(kat. uk³ady formalne) oraz
w walkach w kat. 49 kg junior
m³odszy na Mistrzostwach
Œl¹ska w Œwiêtoch³owicach.

- Dominika jest aktywn¹,
ambitn¹ i bardzo utalento-
wan¹ zawodniczk¹ – ocenia
trener Kubiak – a przy tym naj-
bardziej utytu³owan¹ zawod-
niczk¹ dzia³aj¹cej od dziesiê-
ciu lat, sekcji TKD Boguszo-
wice. Jest zas³u¿on¹ cz³onki-
ni¹ klubu i nale¿y równie¿ do
œcis³ego grona najlepszych
adeptów Rybnickiego klubu
Taekwon-do ITF „Feniks-
Arete”.

Warto wspomnieæ tak¿e
o osi¹gniêciach jej instruktora
– na tych samych zawodach
w Holandii, na które pojecha-
³a Dominika, £ukasz Kubiak
zdoby³ br¹z w walkach do 57
kg. Szczêœcie dopisywa³o mu
tak¿e w ubieg³ym roku – m.in.
zdoby³ II miejsce w kat. do 63
kg i III miejsce w konkurencji
uk³adów formalnych (stopieñ
III-VI Dan) na zawodach na
Ukrainie; III miejsce w kat. do
57 kg w Pucharze Œwiata Best-
fighter Kickboxing WAKO
World Cup we W³oszech oraz
I miejsce w kat. 57 kg w K-1
Slovak Open na S³owacji.

Maj¹c tak utalentowanego
instruktora u swojego boku
Dominika mo¿e byæ pewna, ¿e
jeszcze wiele sportowych suk-
cesów przed ni¹, ³¹cznie z ty-
tu³em mistrzyni œwiata.
Wiêcej informacji na
www.lukasz-kubiak.pl
www.tkd.rybnik.pl

Na zdj.: Dominika z trenerem.

Dzieñ Babci i Dziadka – to
dni szczególne w kalendarzu,
kojarzone z szacunkiem, cie-
p³em, dzieciñstwem i podziêko-
waniami. 21.01 odby³a siê z tej

Aktywne przedszkolaki
Jeszcze w styczniu, wychowankowie Przedszkola
Nr 2 w Œwierklanach wziêli udzia³ w dwóch
wa¿nych wydarzeniach – Dniu Babci i Dziadka
oraz w przedstawieniu jase³kowym. Pierwsze
z nich odby³o siê w sali GOKiR-u, drugie
w Koœciele œw. Anny w Œwierklanach.

z tej okazji wspania³a uroczy-
stoœæ poœwiêcon¹ babciom
i dziadkom przedszkolaków. Fre-
kwencja na spotkaniu by³a pra-
wie stuprocentowa, a atmosfe-

ra niezwykle ciep³a. Na przyby-
³ych seniorów czeka³y niespo-
dzianki w postaci serduszek
wykonanych przez ich wnuki.

Kilka dni wczeœniej – 19.01
w œwierklañskim koœciele gru-
pa starszaków z Przedszkola Nr
2 przedstawi³a jase³ka pt. „Tak
on jest królem”. Dzieci wcieli³y
siê w postaci z jase³kowego
przedstawienia. Widzów wzru-
szy³a wêdrówka œwiêtej rodziny,
która nie mog³a znaleŸæ miejsca

w Betlejem. Pojawili siê górale,
góralki i owieczki, którzy tañ-
cem i œpiewem przywitali naro-
dzonego Jezusa. Byli trzej kró-
lowie, Herod i mêdrzec, a tak¿e
równie wa¿na postaæ narrato-
ra oraz przewrotnego diabe³ka,
który nie by³ zadowolony z ra-
dosnej atmosfery w betlejem-
skiej szopie. Zgromadzon¹
w koœciele publicznoœæ, jase³-
kowe przedstawienie, podczas
którego nie zabrak³o piêknych
pastora³ek œpiewanych przez
dostojnych „Anio³ów” i œlicz-
ne „Gwiazdeczki”, wprowadzi-
³o w podnios³y nastrój.
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Zgodnie z t¹ zasad¹
w pierwszym pó³roczu roku
szkolnego 2012/2013 ucznio-
wie Gimnazjum im. K. Miar-
ki w Œwierklanach mieli oka-
zjê do wziêcia udzia³u w wie-
lu ciekawych wydarzeniach
kulturalnych i wyjazdach, jak
równie¿ anga¿owali siê w licz-
ne inicjatywy spo³eczne.

Ju¿ we wrzeœniu, w zwi¹z-
ku z Rokiem Korczakow-
skim, 15 uczennic Gimna-
zjum im. K. Miarki w Œwier-
klanach i Gimnazjum im. Ks.
Walentego w Jankowicach
pod opiek¹ nauczycieli odby³o
podró¿ do odleg³ej Bukowiny
w Rumunii. Celem wyjazdu,
który odby³ siê w dniach 18-
22 wrzeœnia 2012 roku, by³a
realizacja projektu „Z Janu-
szem Korczakiem wœród pol-
skich dzieci na Bukowinie
w Rumunii”. Œwierklañskie
gimnazjum reprezentowa³a
czêœæ zespo³u wokalnego oraz
uczennice z klasy, w której
prowadzona jest innowacja
pedagogiczna „M³odzi arty-
œci”. Gimnazjalistki przedsta-
wi³y program s³owno-mu-
zyczny zwi¹zany z rol¹, jak¹
w naszym kraju pe³ni Rzecz-
nik Praw Dziecka, a tak¿e
z postaci¹ Janusza Korczaka.
Dziewczêta profesjonalnie za-
prezentowa³y swoje umiejêt-
noœci muzyczne, przedstawi³y
równie¿ prace plastyczne
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Ja-
nusza Korczaka.

Uczniowie Miarki dbaj¹
równie¿ o ochronê œrodowi-
ska. 25 wrzeœnia ubieg³ego
roku aktywnie przy³¹czyli
siê do akcji „Sprz¹tanie
Œwiata”. Chêtni uczniowie

Ciekawe inicjatywy w Miarce
Wiêkszoœci osób gimnazjum kojarzy siê z nauk¹,
przygotowaniem do egzaminów gimnazjalnych
i udzia³em w konkursach przedmiotowych. Jest
to skojarzenie jak najbardziej prawid³owe, jednak
niepe³ne. Gimnazjum to równie¿ wszechstronny
rozwój i pog³êbianie zainteresowañ. Miejsce,
gdzie mo¿na realizowaæ wiele pasji.

wraz z nauczycielk¹ biologii
sprz¹tali teren wokó³ szko³y
oraz okolicê. Zebrali ponad
dwadzieœcia worków odpa-
dów, wœród których prze-
wagê stanowi³ papier i pla-
stik. Has³em przewodnim te-
gorocznej akcji by³o:,,Ko-
cham, lubiê, szanujê… nie
œmiecê”.

Mi³oœnicy fizyki ze œwier-
klañskiego gimnazjum 28
wrzeœnia ub. roku wziêli
udzia³ w warsztatach fizycz-
nych pt. ,,Osobliwoœci œwia-
ta fizyki”. Wyk³ady po³¹czo-
ne z pokazami odbywa³y siê
w salach audytoryjnych In-
stytutu Fizyki Uniwersytetu
Œl¹skiego w Katowicach. Ka¿-
dy seans obejmowa³ trzy od-
rêbne wyk³ady o nastêpuj¹cej
tematyce: „Zajrzeæ w œwiat
atomów”, „Jedna materia –
wiele stanów”, „Panta rhei”.

W minionym pó³roczu
nasi wychowankowie mieli
tak¿e okazjê poznaæ swoich
rówieœników z Turcji, Bu³ga-
rii, Litwy, Hiszpanii, W³och
i Rumunii. W dniach 16-19
paŸdziernika Gimnazjum im.
K. Miarki w Œwierklanach
goœci³o grupê uczniów oraz
nauczycieli szkó³ partner-
skich w ramach projektu Co-
menius: Wielostronny Part-
nerski Projekt Szkó³. Bogaty
program wizyty pozwoli³ na-
szym goœciom poznaæ nasz¹
historiê, kulturê i zwyczaje.
By³a to dla wszystkich cieka-
wa lekcja wielokulturowoœci.
Warto zaznaczyæ, ¿e wkrót-
ce – bo ju¿ w marcu –
uczniowie gimnazjum wy-
bior¹ siê z wizyt¹ robocz¹ do
Hiszpanii.

Szkolne Ko³o Caritas
w³¹czy³o siê w akcjê niesie-
nia pomocy potrzebuj¹cym
w naszej parafii. Od 26 listo-
pada do 12 grudnia zorgani-
zowa³o zbiórkê ¿ywnoœæ
o d³ugim terminie wa¿noœci,
œrodki czystoœci oraz przy-
bory szkolne. Dziêki zaanga-
¿owaniu i pomocy gimnazja-
listów w minione Œwiêta Bo-
¿ego Narodzenia uœmiech
zagoœci³ na niejednej twarzy.

6 grudnia nauczyciele
przygotowali dla uczniów
i przedstawicieli rodziców nie
lada niespodziankê – przedsta-
wienie zatytu³owane „Anio³y
Cykory, Miko³aj i jego Pra-
linki”. W rolê nieco tchórz-
liwych anio³ów wcieli³y siê
panie: Ewa Spandel, Aleksan-
dra Fojcik, Hanna Wieczorek
i Joanna Hauder. Pralinkami
by³y panie: Anna Mika i Lidia
Michalska. Rolê Miko³aja bra-
wurowo odegra³ ks. Krzysz-
tof Joñczyk. Reniferem by³a
p. Sylwia Mas³owska, zaœ
wiersz otwieraj¹cy przedsta-
wienie z przejêciem recyto-
wa³a p. Julia Caba³a. Przed-
stawienie spotka³o siê z gor¹-
cym przyjêciem. Uczniowie
nagrodzili wystêp nauczy-
cieli gromkimi oklaskami.

Tydzieñ póŸniej, 13 grud-
nia, w Gimnazjum im. Karola
Miarki w Œwierklanach mia³o
miejsce uroczyste spotkanie
op³atkowe przedstawicieli
Rady Rodziców i zaproszo-
nych goœci, wœród których
nie mog³o zabrakn¹æ w³adz lo-
kalnych. Przy œwi¹tecznym
stole zasiedli miêdzy innymi
zastêpca wójta gminy Antoni
Polok, so³tys Œwierklan Dol-
nych Krzysztof Klyta, a tak¿e
proboszcz ks. Jan Klyczka.
Zebrani goœcie obejrzeli bo¿o-
narodzeniowe przedstawienie
w gwarze œl¹skiej przygoto-
wane przez p. Ewê Wojcie-
szek i wybranych uczniów
klas pierwszych, drugich
i trzecich. Spektakl zatytu³o-

wany „Betlyjka” zosta³ opra-
cowany w oparciu o „Ele-
mentarz Œl¹ski” Marka Szo³-
tyska. O oprawê muzyczn¹
zadba³a p. Maria Skrobol. Ze-
brani mieli okazjê pos³uchaæ
zespo³u „Aulos” oraz kolêd
i pastora³ek w wykonaniu so-
listów i zespo³u „Togheter”,
który z tej okazji wyst¹pi³ po
raz pierwszy w nowych stro-
jach ludowych.

W niedzielê 13 stycznia
2013 roku w Œwierklanach po
raz kolejny odby³a siê zbiórka
pieniêdzy na rzecz XXI Fina³u
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy. Jak co roku, sztab
mieœci³ siê w Gimnazjum im.
Karola Miarki w Œwierklanach,
natomiast imprezy towarzy-
sz¹ce zbiórce odbywa³y siê na
terenie sal gimnastycznych
Gimnazjum oraz Szko³y Pod-
stawowej im. Œw. Jadwigi
w Œwierklanach (relacja z tego
wydarzenia zosta³a zamiesz-
czona na str. 14 Kuriera).

Równie¿ w tym roku
prosimy o 1% podatku dla
naszej szko³y – numer KRS:
0000031762, cel szczegó³o-
wy: 500000041291, Gim-
nazjum im. Karola Miarki
w Œwierklanach.

Jak widaæ, w Gimna-
zjum im. K. Miarki w Œwier-
klanach dzieje siê wiele cie-
kawych rzeczy. A to nie
wszystko, wystarczy wspo-
mnieæ jeszcze o wyjazdach
do teatru, kina czy wyciecz-
kach szkolnych. Ponadto,
zgodnie z harmonogramem
uroczystoœci i organizacj¹
roku szkolnego odbywa³y siê
tu akademie i uroczystoœci
z okazji wa¿nych rocznic
i œwi¹t, a tak¿e spektakle pro-
filaktyczne, celem których
by³o uwra¿liwienie m³odzie¿y
na wa¿ne dla nastolatków
sprawy. W minionym pó³ro-
czu uczniowie nie mogli na-
rzekaæ na nudê.

Info: Gimnazjum

um K. Miarki
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„Bajki obywatelskie –
edukacja ma³ych obywateli”
– to tytu³ projektu realizowa-
nego w ramach Szwajcar-
skiego Programu Wspó³pra-
cy z Nowymi Krajami
Cz³onkowskimi Unii Euro-
pejskiej, skierowanego do
uczniów szkó³ gimnazjal-
nych powiatu rybnickiego.

Grupa zakwalifikowa-
nych do projektu gimnazja-
listów bêdzie pisa³a bajki,
których celem jest przybli¿e-
nie przedszkolakom wa¿-
nych kwestii takich jak: de-

Bajki dla obywateli
mokracja, pomoc s³abszym
i wspó³dzia³anie dla dobra
ogó³u.

Zrekrutowana grupa
uczniów weŸmie udzia³ w 3
warsztatach wyjazdowych,
podczas których zdobêdzie
wiedzê merytoryczn¹ na te-
mat zasad pisania bajek, ich
roli w procesie aktywizacji
spo³ecznej i w dzia³alnoœci
obywatelskiej. Poza tym gim-
nazjaliœci odwiedz¹ miejsca,
w których praktycznie reali-
zuje siê zasady demokracji
i aktywnoœci obywatelskiej.

Bajki zostan¹ nagrane na
p³ycie CD (g³osu u¿ycz¹
znani lokalni przedstawicie-
le kultury, edukacji, polityki,
biznesu), wydane w wersji
papierowej i rozpowszech-
nione wœród osób i instytu-
cji pracuj¹cych z i na rzecz
dzieci oraz m³odzie¿y.

W grupie zakwalifiko-
wanych gimnazjalistów
znaleŸli siê uczniowie Gim-
nazjum im. Ksiêdza Walen-
tego w Jankowicach: Beata
Gawlik. Wiktoria Oleœ i Ja-
kub Frydecki.

Tekst i zdj.:
Gimnazjum Jankowice

W naszej szkole odby³o
siê kilka wa¿nych imprez
i uroczystoœci, m.in.: Dzieñ
Patrona Szko³y, pasowanie
p i e r w s z o k l a s i s t ó w  na
uczniów naszej szko³y,
Dzieñ Nauczyciela, Europej-
ski Dzieñ Jêzyków, Dzieñ
Jana Paw³a II, akademia
z okazji Œwiêta Niepodleg³o-
œci, Dzieñ Górnika, Miko³aj,
jase³ka i spotkanie op³atko-
we w klasach, a tak¿e bal
kana³owy dla klas I–III.
Zorganizowany zosta³ rów-

Czas na podsumowanie
Za nami pierwsze pó³rocze roku szkolnego
2012/2013. W ci¹gu tych paru miesiêcy wiele
siê w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludwika
Holesza w Œwierklanach wydarzy³o. Mamy siê
czym pochwaliæ!

nie¿ Dzieñ Bezpieczeñstwa,
w ramach którego wszy-
scy uczniowie uczestniczy-
li w prelekcjach przepro-
wadzanych przez przedsta-
wicieli stra¿y po¿arnej, po-
gotowia oraz policji.

A oto najwa¿niejsze osi¹-
gniêcia uczniów naszej szko-
³y w minionym pó³roczu:

- ogromnym sukcesem
jest dla nas fakt, i¿ jedna
z uczennic  klasy VI za-
kwalifikowa³a siê do etapu
wojewódzkiego konkursu

przedmiotowego z jêzyka
polskiego z elementami hi-
storii dla uczniów szkó³
podstawowych, oraz uzy-
ska³a bardzo dobry wynik
na rejonowym etapie woje-
wódzkiego konkursu przed-
miotowego z matematyki
z elementami przyrody;

�  uczeñ klasy II zaj¹³
8 miejsce w ogólnopolskim
konkursie „Biblia i przypo-
wieœci biblijne”;

� nasi sportowcy szalej¹
z wynikami w tym roku szkol-
nym – uzyskali I miejsce

w Gminnym Turnieju
Mini Siatkówki, I miejsce
w Turnieju Tenisa Sto³owe-
go, I miejsce w Gminnym
Turnieju Mini Koszykówki,
I miejsce w Gminnych Za-

wodach pi³ki no¿nej halowej,
I miejsce w Powiatowych
Zawodach Mini Koszyków-
ki – dru¿yna ch³opców pod
kierunkiem nauczyciela Prze-
mys³awa Szpyry dosta³a siê
do etapu rejonowego w tej
konkurencji;

� zespó³ wokalny „BIE-
DRONY” zdoby³ III miejsce
w Rejonowym Konkursie
Piosenki Dzieciêcej „Œpiewaæ
ka¿dy mo¿e” oraz wyró¿nie-
nie w finale XVIII Woje-
wódzkiego Konkursu Piosen-
ki Œl¹skiej „Karolinka 2012”;

�  uczniowie zdobyli
wyró¿nienia w IX Ogólno-
polskim Konkursie Dzieciê-
cej Twórczoœci Plastycznej
„Najpiêkniejsza jest moja
ojczyzna”, I miejsca w kon-
kursie plastycznym w ra-
mach X Jesiennych Spotkañ
Ar ty s t ycznych  „Ba l lo”
¯ory 2012 oraz I miejsce
w Gminnym Konkursie Pla-
stycznym „Ko¿dy z nos
Bojki zno”.

Dziêkujê nauczycielom
za przygotowanie ww. uro-
czystoœci oraz wspieranie
uczniów w przygotowa-
niach do konkursów. ¯yczê
wszystkim jeszcze wielu
sukcesów i osi¹gniêæ w dru-
gim pó³roczu trwaj¹cego
roku szkolnego 2012/2013.

K. Ciesielska
Dyrektor SP 1

w Œwierklanach

Na zdj.: Dzieñ Bezpieczeñstwa w SP1.
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W zwi¹zku z du¿ym
zaanga¿owaniem
uczniów gimnazjum

oraz jego absolwentów, pierw-
si wolontariusze rozpoczêli
kwestê ju¿ o godzinie 6.10 rano.
Natomiast o godzinie 8.00
dyrektor Maria Rduch wraz
z nauczycielami: Ew¹ Spandel
i Grzegorzem Wyciszczokiem
dokonali otwarcia imprezy
i rozpoczê³y siê turnieje pi³ki
no¿nej halowej oraz siatkówki.
£¹cznie do udzia³u w rozgryw-
kach zg³osi³o siê 25 dru¿yn,
które walczy³y o puchar Wójta
Gminy Œwierklany oraz Gmin-
nego Oœrodka Kultury i Rekre-
acji. GOKiR w szczególny spo-
sób wspomóg³ organizacjê
imprezy, dziêki czemu znalaz³o
siê tak wiele osób chêtnych do
niesienia pomocy i wsparcia
Orkiestry.

Uczestnicy turnieju oraz
wolontariusze zagwarantowa-
ny mieli ciep³y posi³ek oraz
s³odki poczêstunek. Wszystko
mog³o siê odbyæ dziêki ludziom
dobrej woli i hojnego serca –
by³y to zarówno osoby prywat-
ne, jak i firmy ze Œwierklan
i okolic. Dlatego te¿ za udzie-
lon¹ pomoc i wsparcie w orga-
nizacji tak wa¿nej ogólnopol-
skiej imprezy serdecznie dziê-
kujemy: Wójtowi Gminy Œwier-
klany p. Antoniemu Mrowco-
wi, Dyrektor GOKiR-u Halinie
Karwot, Panom Hubertowi
i Marcinowi Sobocie, Pañstwu
Gabrieli i Krzysztofowi Studni-
kom, Panu Andrzejowi Stani,
Pañstwu Danucie i Dariuszowi
Bluszczykom, Pañstwu Geno-
wefie i Witoldowi Kotula –
Sklep ABC, Panu Marcinowi
Maciejonczykowi – firma
„BIM”, „Dream Park” Ochaby,
Pani Jolancie Ficek – sklep „U
Joli”, Firmie „Alfa” z Rybnika,
GOK w Po³omii, Firmie „Leon”
z Rybnika, „Jahoo Tattoo”
Panu Janowi Ca³us, Firmie
PHUT Jan Piechoczek, FH
„PIK” Panu Marcinowi Piksa,
Firmie „Semi” – Panu Kazimie-
rzowi Nosiadkowi, Firmie „Elek-
troEkspert” – Panu Krzysztofo-
wi Herba i Panu Jackowi Szu³a,
Piekarni – Leszek Baron, Pizze-
rii „Kiler” – Panu Micha³owi

Po XXI Finale WOŚP
W niedzielê 13 stycznia w Œwierklanach po raz kolejny odby³a siê zbiórka
pieniêdzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Jak co roku, sztab
mieœci³ siê w Gimnazjum im. Karola Miarki w Œwierklanach, zaœ imprezy
towarzysz¹ce zbiórce odbywa³y siê na terenie sal gimnastycznych Gimnazjum
oraz Szko³y Podstawowej im. Œw. Jadwigi w Œwierklanach.

Popio³ek, Wodoci¹gom Œwier-
klany, Firmie Inter-Car Rybnik
– Œwierklany – Citroen, Mia-
steczku Twinpigs – ̄ ory, FPH
– Zbigniew Grzyb, Allianz Pol-
ska, LKS Fortecy Œwierklany,
Panu Bogdanowi Marcinkiewi-
czowi – pos³owi do Parlamen-
tu Europejskiego oraz PHU
„Admar” – Panu Adamowi
Waluœ.

Serdeczne podziêkowania
za okazan¹ pomoc kierujemy
równie¿ w stronê p. dyrektor
Aliny Konsek, która udostêp-
ni³a nam salê gimnastyczn¹
w Szkole Podstawowej im. Œw.
Jadwigi na przeprowadzenie
turnieju pi³ki no¿nej. Dziêku-
jemy tak¿e za pomoc sêdziom
turniejów: Tomaszowi Piecz-
ce, S³awomirowi Sobikowi,
Tomaszowi Sobikowi, Maria-
nowi Bobrzykowi i Edwardowi
Smyczkowi, a tak¿e p. Magda-
lenie Figurze – bez ich pomocy
turnieje nie odby³yby siê. S³o-

wa wdziêcznoœci nale¿¹ siê
równie¿ personelowi admini-
stracyjno-obs³ugowemu œwier-
klañskiego gimnazjum oraz
szko³y podstawowej, który
czuwa³ nad sprawnym przebie-
giem imprezy.

Przypomnijmy, ¿e w prze-
prowadzonej akcji wziê³o udzia³
40 wolontariuszy. Byli to za-
równo uczniowie naszego
gimnazjum, jak i jego absol-
wenci. Ze wzglêdu na to, i¿
w takiej akcji ka¿dy grosz jest
wa¿ny, za poœwiêcony czas
oraz dobre chêci serdecznie
dziêkujemy wszystkim wolonta-
riuszom: Aleksandrze Muska³a,
Michaeli Fajkis, Agnieszce M³o-
dzieniak, Agnieszce Mrowiec,
Weronice Gierlotka, Dominice
Kuczera, Roksanie Oœliz³o, Oli-
wii Lubszczyk, Marcie Fajkis,
Urszuli Szulik, Anecie Rojek,
Klaudii Wala, Katarzynie
Pszonak, ¯anecie Bogackiej,
Agnieszce Ostrzo³ek, Klaudii

Filec, Monice Swaczyna, Han-
nie Wala, Oldze Macioñczyk,
Marcie Brodawka, Martynie
Podleœny, Natalii Kuœ, Marty-
nie Warias, Hannie Paszenda,
Aleksandrze Benisz, Joannie
Paczkowskiej, Karolinie Smy-
czek, Nikoli Czy¿, Emilii Rduch,
Weronice Kuœ, Agnieszce Par-
ka, Weronice Sobik, Dominice
Brychcy, Paulinie Adamczyk,
Katarzynie Macionczyk, Ewie
Soduœ, Soni Brejza, Ewie So-
bik, Dominice Olejniczak i Ka-
rolinie Macha.

Pomimo mroŸnej pogody
wolontariusze nie poddali siê
i uzbierali kwotê 14. 358,77 z³
oraz 6 euro i 80 eurocentów.
Zebrane pieni¹dze w obecno-
œci wolontariuszy zosta³y prze-
liczone przez specjalnie powo-
³an¹ komisjê w sk³adzie: p. Ewa
Wojcieszek, p. Anita Grusz-
czyk, p. Maria Rduch, a nastêp-
nie wp³acone na konto WOŒP.
W tym roku ju¿ po raz drugi
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m³odzi artyœci – uczniowie
szko³y, absolwenci oraz zapro-
szeni wokaliœci i zespo³y – mo-
gli pochwaliæ siê swoimi zdol-
noœciami w koncercie przygo-
towanym przez p. Mariê Skro-
bol, która od ubieg³ego roku
jest inicjatorem imprezy oby-
waj¹cej siê w ramach WOŒP,
a maj¹cej charakter artystycz-
ny. W koncercie, który popro-
wadzili absolwenci naszego
gimnazjum – Dawid Wojtyczka
i Wojciech Fydrych – udzia³
wziêli: Marcelina Grela – œpiew,
Mateusz Mazur – tr¹bka (Tech-
nikum Górnicze w Wodzis³awiu
Œl¹skim, absolwent gimnazjum
w Œwierklanach), Jonasz Szulik
– gitara (gimnazjum w Jankowi-
cach), Joanna Paczkowska –
œpiew (gimnazjum Œwierklany),
Judyta Ledwoñ – recytacja (SP
nr 1 w Œwierklanach), Zespó³
wokalny „Biedrony” (SP nr 1
w Œwierklanach), Przemys³aw
Kad³ubek – fortepian (Pañ-
stwowa Szko³a Muzyczna im.
Braci Szafranów w Rybniku,
absolwent gimnazjum w Œwier-
klanach), Miêdzyszkolny Chór
GAUDEO POPP dzia³aj¹cy
przy SP i Gimnazjum w Œwier-
klanach, Aleksandra Benisz –
œpiew (gimnazjum w Œwierkla-
nach), zespó³ wokalny TOGE-
THER (SP nr 1 w Œwierkla-
nach), zespó³ wokalny TOGE-
THER POPP (gimnazjum

w Œwierklanach), Zosia Iwañ-
ska (SP nr 1 w Œwierklanach),
Zespó³ Muzyki Dawnej AU-
LOS (gimnazjum w Œwierkla-
nach), Martyna Syrek i Wikto-
ria Studnik – œpiew (gimna-
zjum w Œwierklanach), BLACK
SYSTEM – rap (gimnazjum
w Œwierklanach), Klaudia Wój-
cik – œpiew (SP nr 1 w Œwierkla-
nach), Dawid Cyroñ – beatbox
(Technikum Górnicze w Rybni-
ku, absolwent gimnazjum
w Œwierklanach) oraz zespó³ in-
strumentalno-wokalny HESPE-
RUS, dzia³aj¹cy przy GOKiR-ze.

Dziêki zaanga¿owaniu
w WOŒP p. Aleksandry Fojcik
oraz rodziców odwiedzaj¹cy
kawiarenkê goœcie mogli za-
kosztowaæ przepysznych wy-
pieków. Na uwagê zas³ugiwa³
tak¿e kiermasz przygotowany
pod kierunkiem p. Magdaleny
Holesz. Mo¿na by³o wesprzeæ
WOŒP, kupuj¹c m.in. prace rê-
kodzie³a artystycznego wyko-
nane przez uczniów gimnazjum.

Wszystkim osobom, które
w jakikolwiek sposób przyczy-
ni³y siê w organizacji XXI Fina-
³u WOŒP i pokaza³y swoje do-
bre serce, bardzo gor¹co dziê-
kujemy i zapraszamy do wziêcia
udzia³u ju¿ za rok!

Organizatorzy XXI
Fina³u WOŒP
Ewa Spandel

i Grzegorz Wyciszczok

W zwi¹zku z powy¿szym
podjêta zosta³a przez Szko³ê
Podstawow¹ nr 1 i Przedszkole
nr 1 w Œwierklanach wspó³pra-
ca, która na celu ma zapoznanie
dzieci przedszkolnych ze szko³¹
oraz dostarczenie rodzicom jak
najwiêcej informacji u³atwiaj¹-
cych podjêcie tak wa¿nej decy-
zji – rozwa¿enia czy dziecko roz-
pocznie naukê w szkole jako
szeœciolatek. Dyrekcje obu pla-
cówek wspólnie zaplanowa³y
i realizuj¹ dzia³ania, dziêki któ-
rym dzieci szeœcioletnie z przed-
szkola bêd¹ mia³y okazjê poznaæ
szko³ê, a ich rodzice otrzymaj¹
odpowiedŸ na wszystkie trapi¹-
ce ich pytania.

Dziêki wspó³pracy wycho-
wawców i nauczycieli, dzieci
z przedszkola od listopada
uczestnicz¹ w zajêciach otwar-
tych na terenie szko³y. Odby³y
siê ju¿ zajêcia komputerowe, bi-
blioteczne oraz œwietlicowe.
Przedszkolaki odwiedzi³y tak¿e
swoich starszych kolegów, któ-
rzy rozpoczêli naukê w szkole
w wieku szeœciu lat, a obecnie
s¹ uczniami drugiej klasy. Grupa
teatralna przedszkolaków wy-
stawi³a przedstawienie „Gwiazd-
kowe prezenty” dla uczniów
klas pierwszych. Ponadto wy-
chowankowie przedszkola ko-
rzystaj¹ z bazy lokalowej szko³y
– na sali korekcyjnej odbywa³y
siê cykliczne zajêcia Metod¹
Ruchu Rozwijaj¹cego Weroniki
Sherborne oraz zajêcia w miej-
scu gier i zabaw „Radosna Szko-
³a”. Przed feriami – w miesi¹cu
lutym w przedszkolu odby³o siê
spotkanie z rodzicami dzieci sze-

O WSPÓŁPRACY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Jak jedynki mogą
pracować na szóstkę

Wspieranie rozwoju
dziecka m³odszego, w tym
obni¿enie wieku szkolnego
do 6 lat, to jeden z podsta-
wowych kierunków realiza-
cji polityki oœwiatowej
pañstwa w roku szkolnym
2012/2013, okreœlonej
przez Ministra Edukacji
Narodowej.

œcioletnich, na którym p. Anna
Wilk – nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej, przybli¿y³a
rodzicom podstawê progra-
mow¹ obowi¹zuj¹c¹ w klasie
pierwszej, a my stara³yœmy siê
odpowiedzieæ na wszystkie py-
tania ze strony rodziców.

Ju¿ 7 marca odbêd¹ siê
w SP nr 1 „Dni Otwarte dla
Przedszkolaka”. Zapraszamy
wszystkich rodziców z dzieæmi,
którzy chc¹ poznaæ nasz¹ szko-
³ê i wzi¹æ udzia³ w zorganizowa-
nych warsztatach. Celem podjê-
tych przez nas dzia³añ nie jest
nak³anianie rodziców do pos³a-
nia dziecka do szko³y za wszelk¹
cenê; chcemy przedstawiæ ro-
dzicom wszystkie realia i mo¿li-
woœci, aby wspieraæ ich w pod-
jêciu decyzji najkorzystniejszej
dla swojego dziecka. Nasze pla-
cówki wziê³y udzia³ w ogólno-
polskim konkursie „Mam 6 lat”
– Rada Rodziców Przedszkola
w kategorii „praca multimedial-
na” oraz Rada Rodziców Szko-
³y w kategorii „praca literacka”.
Wyzwanie konkursowe podjê-
li tak¿e uczniowie klasy drugiej,
którzy korzystaj¹c z pomocy
swoich rodziców przygotowali
prace plastyczne i literackie
pt.: „ Mam szeœæ lat i potrafiê”,
prezentuj¹ce umiejêtnoœci, ja-
kie szeœciolatek zdoby³ w I kla-
sie. Powsta³a równie¿ klasowa
praca literacka, któr¹ przedsta-
wimy czytelnikom Kuriera
w nastêpnym numerze.

Celina Szulik – dyrektor
Przedszkola nr 1w Œwierklanach

Katarzyna Ciesielska
– dyrektor SP nr 1w Œwierklanach

W jankowickiej podsta-
wówce obchodzone by³o 7 lu-
tego Œwiêto Szko³y. Tematem
przewodnim by³a podró¿ patro-
na placówki – Stanis³awa Sta-
szica po Ameryce. Uczniowie,
nauczyciele i zaproszeni goœcie
przenieœli siê na drug¹ pó³kulê.

Poszczególne klasy zapre-
zentowa³y 10 ró¿nych pañstw
amerykañskich, przenios³y wi-
dzów w œwiat ich kultury, tra-
dycji i obyczajów. Podobnie jak
w ubieg³ym roku, ich wystêpy
oceniane by³y przez jury,
w sk³ad którego weszli: sekre-
tarz gminy Zbigniew Kowal-
czyk, przewodnicz¹cy Rady
Gminy Œwierklany W³odzimierz
Barwinek oraz radna El¿bieta

Staszic w Ameryce
Piercha³a, reprezentuj¹ca Gale-
riê „Jan” w Jankowicach.

By³o o co walczyæ – zwy-
ciêska klasa otrzyma³a cenn¹
statuetkê Staœka i sta³a siê
w³aœcicielem tej nagrody na
kolejny rok. Wszyscy œwietnie
siê bawili – zarówno publicz-
noœæ, zaproszeni goœcie, jak
i wystêpuj¹cy uczniowie.

Tekst i zdj. SP Jankowice
Na zdjêciu – taniec hula

w wykonaniu kl. II b
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Mnóstwo atrakcji przygo-
towa³ Gminny Oœrodek Kultu-
ry i Rekreacji dla m³odych
mieszkañców Œwierklan i Jan-
kowic z okazji ferii. W progra-
mie tegorocznej zimowej prze-
rwy w nauce znalaz³a siê wy-
cieczka do zabytkowej kopalni
„Guido” w Zabrzu, wyjazd na
kulig do Wis³y (ze wzglêdu na
du¿e zainteresowanie w tym
roku do Wis³y pojecha³y a¿
dwa autobusy) oraz szereg
atrakcji, jakie czeka³y na dzieci
na miejscu, w gminie – program

Ferie z GOKiR-em

O zwyciêstwo w zawo-
dach walczyli amatorzy pi³ki
no¿nej m.in. z Bielska-Bia³ej,
Tychów, Katowic, Sosnow-
ca i Radomia.

Rozgrywki przeprowadzo-
ne zosta³y w dwóch grupach –
A i B. W finale spotka³y siê
dru¿yny: JAN POL z Jastrzêbia
z COSMOS NET Katowice.
Lepsi okazali siê jastrzêbianie –
to oni zdobyli puchar wójta
(przewaga 6:3 nad rywalami).
Trzecie miejsce przypad³o

Najlepsi w nożną

Trwaj¹ przygotowania dru-
¿yny LKS Fortecy Œwierklany
do rundy wiosennej. 11 stycznia
odby³o siê pierwsze spotkanie
zawodników, na którym trener
Piotr Hauder przedstawi³ plan
dzia³añ na ten sezon rozgrywek.

Treningi odbywaj¹ siê
w hali sportowej œwierklañ-
skiego gimnazjum i na stadio-
nie. Zawodnicy korzystaj¹ po-
nadto ze studia fitness w Ryb-
niku, a tak¿e w ramach odno-
wy biologicznej wyje¿d¿aj¹ na
basen do Po³omii. Okres przy-
gotowawczy ruszy³ w klubie
pe³n¹ par¹!

W styczniu kadra pierw-
szego zespo³u uczestniczy³a
w obozie sportowym w Miê-
dzybrodziu Bialskim. W stycz-
niu te¿ klub by³ organizatorem
turniejów o Puchar Wójta Gmi-
ny Œwierklany, w których dru-
¿yna Fortecy – rocznik 1998
zajê³a III miejsce, a rocznik 2001
miejsce II. Turnieje odbywa³y
siê w halach sportowych w SP
nr 1 i SP nr 2 w Œwierklanach.

Start rundy wiosennej
Obecnie trwaj¹ zajêcia

z udzia³em wszystkich grup
œwierklañskiego klubu. W run-
dzie wiosennej bêd¹ go repre-
zentowaæ dru¿yny: Forteca IV
liga, Forteca klasa B, juniorzy
m³odsi, trampkarze starsi,
trampkarze m³odsi i orliki.

- Mamy równie¿ grupê na-
borow¹ siedmiolatków, którzy
póki co ucz¹ siê podstawo-
wych zasad gry w pi³kê no¿n¹,
aby w póŸniejszym czasie tak-
¿e uczestniczyæ w rozgryw-
kach – mówi prezes Fortecy
Jaros³aw Macionczyk. Doda-
je, ¿e z kadry I-go zespo³u nie
doœæ, ¿e nikt nie odszed³, to
jeszcze dosz³o dwóch nowych
zawodników.

- Mecze IV-ligowe rozgry-
waæ bêdziemy zawsze w nie-
dziele. Ju¿ dzisiaj zapraszamy
kibiców na stadion przy ul.
Zamkowej. Wiosn¹ emocji na
pewno nie zabraknie – dekla-
ruj¹ zawodnicy i zarz¹d klubu.
Wiêcej informacji na:
www.forteca-swierklany.pl

Najm³odsi na boisku
Przez ca³y bie¿¹cy rok w Ludowym Klubie Sportowym FOR-
TECA Œwierklany prowadzony bêdzie nabór dzieci z rocznika
2006 i starszych. Zim¹ zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w halach spor-
towych, a latem – na stadionie. Klub oferuje odpowiednie wa-
runki szkoleniowe oraz ubezpieczenie zawodników. Rodzice
chêtni do zapisania swoich dzieci do dru¿yny proszeni s¹
o kontakt pod numerem telefonu 608 063 740 lub 502 552 059.

Mecze zaplanowane na stadionie w Œwierklanach: 30.03.2013 r.
godz. 13.00, FORTECA-KS WIS£A; 21.04 godz. 16.00 FORTE-
CA-MRKS CZECHOWICE; 28.04 godz. 17.00 FORTECA-GKS
KATOWICE; 12.05 godz. 17.00 FORTECA-REKORD BIELSKO;
26.05 godz. 17.00 FORTECA-LKS JASIENICA; 2.06 godz.
17.00 FORTECA-GKS ORNOTOWICE; 15.06 godz.17.00 FOR-
TECA-LKS 32 PRZYSZOWICE.

edukacyjno-rozgrywkowy pt.
„Dzieci na Dzikim Zachodzie”,
spotkanie z Magikiem w sali
bankietowej GOKiR-u w Œwier-
klanach oraz zajêcia muzyczne
i warsztaty plastyczne w Gale-
rii „Jan” w Jankowicach. Te
ostatnie poprowadzi³a Renata
Filipova z Czech.

W zorganizowaniu zimowe-
go wypoczynku dla ponad 150
m³odych mieszkañców pomo-
g³a Gminna Komisja Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholo-
wych. Zdj. archw. GOKiR

12 dru¿yn wziê³o udzia³ w Turnieju Pi³ki No¿nej
o Puchar Wójta Gminy Œwierklany, jaki
w sobotê 23 lutego odby³ siê w sali
gimnastycznej SP Œwierklany Górne.

w udziale PCFS Sosnowiec,
a czwarte – dru¿ynie GEO-
MOST Wodzis³aw.

Podczas zawodów wy³o-
niono tak¿e króla strzelców,
którym zosta³ Mateusz Blady
z COSMOS NET-u oraz najlep-
szego zawodnika – ten tytu³
zdoby³ Krzysztof Salach, re-
prezentuj¹cy zwyciêsk¹ dru-
¿ynê JAN POL-u.

G³ównym organizatorem
turnieju by³ mieszkaniec na-
szej gminy Micha³ Grzonka.
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