NR 2 (47)
kwiecień 2009
ISSN 1641-2656

GAZETA
BEZPŁATNA

W numerze:

Ocalić
od zapomnienia

Złóż wniosek
o bezpłatny k
omputer
komputer

czytaj str. 3

czytaj str. 4-5

Dzień Osób
Niepełnospr
awny
ch.
Niepełnospra
wnych.
Refleksje
czytaj str. 10

Uczmy się
sobie pomagać

Wiosna kulturalna
Nadesz³a upragniona wiosna. Wiêcej w nas zapa³u do
pracy, ale i chêci do zabawy.
Pozwólmy wiêc sobie na odrobinê radoœci. Trudno przeceniæ mile spêdzone chwile
w gronie rodziny i przyjació³.
Gminny Oœrodek Kultury
i Rekreacji ju¿ dziœ zaprasza do
wspólnej zabawy.
23 maja odbêd¹ siê Zawody Sportowo-Po¿arnicze o Puchar Wójta Gminy Œwierklany, po³¹czone z festynem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. Wszystkich mi³oœników
sportów po¿arniczych zapraszamy wraz z rodzinami do
Oœrodka Sportu i Rekreacji
w Œwierklanach.
MIÊDZYNARODOWE
PREZENTACJE ARTYSTYCZNE ŒWIERKLANY 2009 - to impreza, której
nie mo¿na pomin¹æ w weekendowych planach na zago-
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spodarowanie wolnego czasu.
Mieszkañcom gminy zaprezentuj¹ siê zespo³y instrumentalne, orkiestry dête i zespo³y
taneczne z Polski, Czech, S³owacji, Wêgier, Litwy, Grecji,
W³och, Portugalii i Ukrainy.
To naprawdê wyj¹tkowa okazja, by poznaæ folklor wielu
ciekawych zak¹tków naszego kontynentu. PREZENTACJE po³¹czone bêd¹ z obchodami Dnia Osób Niepe³nosprawnych Powiatu Rybnickiego – 20 czerwca, których
gospodarzem bêdzie nasza
gmina. Zapraszamy do Oœrodka Sportu i Rekreacji w Œwierklanach.
Lipiec – pocz¹tek lata up³ynie pod znakiem wakacyjnych
gier i zabaw. A na pocz¹tek
(4 lipca) – festyn rodzinny, którego gwoŸdziem programu bêdzie koncert zaspo³u BIG
CYC.

zdj. J. Cyganek

- Profesjonalizm i serce w³o¿one w ten program
zas³uguj¹ na najwy¿sze uznanie – mówi³ wójt gminy
w pierwszym dniu Bia³ego Weekendu, o inicjatorach
cyklu imprez zorganizowanych w gminie, w ramach
projektu „M³odzi w dzia³aniu”. – Sk³adam podziêkowania: Sylwii Stencel, Mireli Studnik, Barbarze
Kasparek, Karolinie Kuœ, Grzegorzowi Szulikowi,
£ukaszowi Mazurowi i Krzyszfofowi Bodzie – zwróci³
siê do cz³onków nieformalnej grupy, która realizowa³a projekt.
cd. str. 12

Drodzy Mieszkañcy
Za nami Œwiêta Wielkanocne
– czas rodzinnych spotkañ,
pojednania, obdarowywania
i bycia obdarowywanym.
¯yczê Wam, aby ta wyj¹tkowa
atmosfera towarzysz¹ca
wielkanocnemu œwiêtowaniu
obecna by³a w Waszych domach
przez ca³y rok, nie tylko
w Wielk¹ Sobotê, Niedzielê
Wielkanocn¹ i Lany Poniedzia³ek.
Szczêœcia, zdrowia, pomyœlnoœci
i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa
¿yczy
Wójt Gminy
Stanis³aw Gembalczyk
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Sprawozdanie Wójta Gminy
z działalności pomiędzy sesjami
marzec – kwiecień 2009
 9 kwietnia, do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z³o¿ono wniosek o dofinansowanie na zasadzie po¿yczki inwestycji, pn. „Skanalizowanie czêœci terenu gminy w zakresie zlewni PII-1,
z odprowadzeniem œcieków
do oczyszczalni w Œwierklanach”. Decyzja o ewentualnym udzieleniu Gminie dofinansowania zapadnie prawdopodobnie do koñca maja.
Ca³kowity koszt inwestycji
to 7.934 tys. z³. Inwestycja
obejmujê budowê 4,790 mb
kanalizacji.

 Trwaj¹ prace zwi¹zane z rozbudow¹ Remizy
OSP w Jankowicach. Na
obecnym etapie robót wykonywane s¹ prace dociepleniowe budynku.
 Ruszy³y prace zwi¹zane z budow¹ zaplecza
gminnego obiektu sportowego w Œwierklanach, przy ul.
3 Maja. Trwaj¹ roboty ziemne. Termin zakoñczenia prac
przewidziano na koniec
sierpnia przysz³ego roku.
 Upad³ projekt likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeñ do atmosfery, prowadzony przez rybnickie
starostwo, na skutek nieprzyst¹pienia do projektu gminy
Czerwionka-Leszczyny.
Urz¹d Gminy Œwierklany od
kilku lat z powodzeniem realizuje w³asny program
zmierzaj¹cy do ograniczenia
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i z czasem ca³kowitego wyeliminowania niskiej emisji
py³ów na terenie gminy.
 Podobnie jak w roku ubieg³ym, w Urzêdzie
Gminy, we wspó³pracy
z Urzêdem Skarbowym, zorganizowano punkt przyjêæ
rocznych zeznañ podatkowych od mieszkañców. Tylko w dniu otwarcia punktu
swoje zeznania z³o¿y³o tu
200 mieszkañców gminy.
 W Wiœle odby³ siê
konwent burmistrzów i wójtów, którego tematem by³a
energetyka i zarz¹dzanie
energi¹.
 Ze wzglêdu na zaistnia³¹ sytuacjê gospodarcz¹ i ekonomiczn¹ w kraju i regionie, w porozumieniu
ze wszystkimi s³u¿bami gminnymi, w Urzêdzie Gminy
opracowywany jest program
dzia³añ antykryzysowych.
Przyjête ju¿ zosta³y podstawowe za³o¿enia programu.
Na zorganizowanym 30 marca przez wójta gminy spotkaniu z kierownikami zak³adów i jednostek bud¿etowych, i pracownikami Urzêdu Gminy, poœwiêconym
dzia³aniom antykryzysowym
rozwa¿ano m.in. kwestiê
konkretnych przedsiêwziêæ
wi¹¿¹cych siê z ograniczaniem kosztów, a tym samym
pozyskiwaniem dodatkowych œrodków niezbêdnych
dla prawid³owego funkcjonowania gminy. Szerzej na
ten temat piszemy na str. 7
- tekst pt. „Dobry plan to
podstawa”.
 Dobieg³a koñca realizacja projektu „M³odzie¿
w dzia³aniu”. Ostatnim punktem konsekwentnie realizowanego w naszej gminie programu by³ zorganizowany

w szkole w Œwierklanach
Górnych „Bia³y Weekend”
z udzia³em lekarzy specjalistów, u których mieszkañcy gminy mogli odbyæ
bezp³atne konsultacje medyczne.
 Przy siedzibie OSP
w Jankowicach wygospodarowano miejsce do parkowania dla 15 samochodów. Parking powstanie
systemem gospodarczym
w bezpoœrednim s¹siedztwie remizy, w miejscu
wczeœniej dziko zaros³ym –
za bram¹ wjazdow¹ na plac,
gdzie znajduje siê winda.
OG£OSZONO
PRZETARGI:
1. przetarg ograniczony
na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
parkingu o nawierzchni
z kostki przy koœciele
w Œwierklanach wraz z budow¹ ³¹cznika z istniej¹cym
parkingiem”,
2. przetargi ograniczone
na opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg
gminnych, bocznych od ulic:
Kucharzówka, H. Pobo¿nego, Boguszowicka, Basztowa (dwa odcinki),
3. przetarg nieograniczony na zakup 50 zestawów
komputerowych wraz
z oprogramowaniem (termin
sk³adania ofert up³yn¹³ 22
kwietnia),
4. przetarg nieograniczony na budowê kanalizacji
deszczowej odwadniaj¹cej
dzia³ki gminne w rejone Strefy Przemys³owej w Œwierklanach (termin sk³adania
ofert up³yn¹³ 22 kwietnia),
5. przetarg nieograniczony na remont czêœci ul.
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Boguszowickiej i Równoleg³ej,
6. przetarg ograniczony
na wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy
nowej sceny estradowej
w Jankowicach.
Zakoñczono postêpowanie przetargowe i wybrano wykonawców:
* w wyniku przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie maj¹tku Gminy wraz z odpowiedzialnoœci¹ cywiln¹ i ubezpieczenia komunikacyjne –
podpisano umowy z dwoma
firmami: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A.
z Katowic (w zakresie ubezpieczenia Gminy oraz Gminnych Samorz¹dowych Jednostek Organizacyjnych)
oraz Concordia Polska
TUW z Katowic (w zakresie ubezpieczenia cz³onków
ochotniczych stra¿y po¿arnych w zwi¹zku z udzia³em
w akcjach ratowniczych
i æwiczeniach),
* w wyniku przetargu nieograniczonego na budowê
³¹cznika drogowego od ul.
Nowej do ul. Prostej wraz
z chodnikiem i parkingiem –
podpisano z Firm¹ Handlowo-Us³ugow¹ „Diego” s.c..
Zbigniew Gogol, Grzegorz
Gogol z Warszowic.
W terminie od 12 marca
do 29 kwietnia wykonano nastêpuj¹ce prace na
drogach gminnych:
1. 29 kwietnia – to termin zakoñczenia i odbioru
prac remontowych w ul.
Kasztelañskiej.
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2. Rozpoczêto remont
drogi bocznej od ul. Spacerowej.
3. Og³oszono przetarg
na remont nawierzchni ul.
Równoleg³ej na odcinku
o d³ugoœci 173 m i ul. Boguszowickiej na odcinku o d³ugoœci 300 m w Jankowicach.
4. Wykonano remont
witaczy.

MZK utrzyma
kur
sy aut
obusów
ursy
autobusów
Starania gminnego
m agistratu w sprawie
utrzymania czêœci kursów
autobusowych na trasie
obs³ugiwanej przez liniê
102, przynios³y efekt.
Miêdzygminny Zwi¹zek
Komunikacyjny, którego
gmina jest cz³onkiem,
zgodzi³ siê utrzymaæ trzy
kursy realizowane na trasie biegn¹cej ul. Szerock¹, gdzie remontowany jest wiadukt kolejowy.
W³aœnie z powodu remontu wiaduktu ograniczona zosta³a liczba kursów autobusów MZK.
Maj¹c na uwadze dobro
mieszkañców, w³adze gminy czyni³y starania o utrzymanie przynajmniej kilku
po³¹czeñ autobusowych.
Oczywiœcie konieczne
bêd¹ objazdy – nast¹pi
zmiana trasy linii 102
w kursach od przystanku
„Jastrzêbie – Dworzec
G³ówny” do przystanku
„¯ory – Dworzec Autobusowy” o godz. 6.50 i 9.40
oraz z „¯ory – Dworzec
Autobusowy” do przystanku „Jastrzêbie – Dworzec
G³ówny” o godz. 15.35. Co
jednak wa¿ne – wyd³u¿enie
trasy objazdowej linii 102
w przypadku kursów, o których mowa, nie spowoduje
dodatkowych kosztów dla
gminy Œwierklany, mieszkañcy zaœ nadal bêd¹ mieli
zapewniony dojazd do
domu i pracy.
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Ocalić
od zapomnienia
Z tym has³em zwracamy siê do mieszkañców naszej gminy, z proœb¹
o wspó³pracê dotycz¹c¹ budowy drzewa genealogicznego rodów
zamieszkuj¹cych tereny Jankowic i Œwierklan, wzbogaconej w miarê
mo¿liwoœci starymi fotografiami z krótkim opisem tego, co przedstawiaj¹.
Zebrane materia³y pos³u¿¹ nam do
opublikowania
ksi¹¿ki – albumu
o losach ludzi
oraz o zdarzeniach maj¹cych
dawniej miejsce w gminie.
Z radoœci¹ podzielimy siê
z innymi na
³amach Kuriera tym, co
dla nas jest
najcenniejsze – swoimi
wspomnieniami i rodzinnymi pami¹tkami. Zdajemy sobie sprawê z tego,
¿e stare fotografie maj¹
dla Was du¿¹ wartoœæ
osobist¹ i historyczn¹, dlatego te¿ gwarantujemy ich
zwrot.
Gromadzeniu i opisywaniu materia³ów towarzyszy konkurs – osoby,
którym uda siê dotrzeæ do
najstarszych i najciekawszych zdjêæ – pami¹tek rodzinnych, otrzymaj¹ nagrodê. Osob¹ wyznaczon¹ do
gromadzenia materia³ów
i kontaktów z ramienia
Urzêdu Gminy jest Barbara Zientek (sala œlubów,
parter UG), tel. 032 432 75
18. Zachêcamy do wspó³pracy!
Poruszaj¹c temat rodzinnego dziedzictwa war-

to wspomnieæ równie¿
o twórczoœci naszych

mieszkañców. Niedawno
ukaza³a siê na rynku wydawniczym kolejna ksi¹¿ka
Reginy Sobik, zatytu³owana „Nasze ma³e ojczyzny”.
Wczeœniej – w 2007 roku,
jankowicka poetka wyda³a tomik wierszy pt. „Jest
takie miejsce”. Ponadto,
utwory jej autorstwa zamieszczane by³y w parafialnej gazetce „Wieczernik”,
jak równie¿ wykorzystane
zosta³y na p³ycie „W Janko-
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wickim lesie”. To nie
wszystkie osi¹gniêcia pani
Reginy, która z powodzeniem bierze tak¿e udzia³
w zagranicznych konkursach i przegl¹dach,
pisz¹c o historii, tradycji
i innych tematach zwi¹zanych z miejscem,
w którym mieszka.
Innym lokalnym
twórc¹ jest pan Andrzej
Kie³kowski. Zasiadaj¹cy
w Radzie Gminy mieszkaniec Œwierklan wyda³
do tej pory: „Moja ojcowizna – ocaliæ od zapomnienia”, „Afryka dzika: podró¿
¿ycia” i tegoroczne „Opowieœci górnicze”. W ksi¹¿kach opisuje nie tylko swoje przywi¹zanie i mi³oœæ do
miejsca, w którym siê wychowa³, ale te¿ otwarty jest
na piêkno innych, bardziej
egzotycznych od œl¹skiego,
regionów. Ponadto, w gminie ukaza³o siê kilka ksi¹¿kowych pozycji, napisanych
m.in. przez nauczycieli i poœwiêconych historii gminy.

Z

achêcamy mieszkañców do tworzenia i dzielenia siê swymi
przemyœleniami – czy to
w formie wierszy czy
opowiadañ – z Kurierem
Gminy Œwierklany. Telefon
do redakcji – 032 43 46 130.

4
20 kwietnia w Wodzis³awiu Œl¹skim odby³y siê
uroczyste obchody
Miêdzynarodowego
Dnia Pamiêci Ofiar
Katynia oraz 69. Rocznicy Zbrodni Katyñskiej.

Uczcili
pamięć
ofiar
Organizatorem uroczystoœci by³o biuro poselskie
Adama Gawêdy, a honorowy patronat obj¹³ prezydent Lech Kaczyñski.
Wœród zaproszonych goœci
znalaz³ siê wójt Œwierklan,
Stanis³aw Ge mbalczyk.
Obchody rozpoczê³y siê
msz¹ œw. w intencji pomordowanych, nastêpnie
uczestnicy przeszli ulicami
miasta do Wodzis³awskiego Centrum Kultury, gdzie
odby³a siê dalsza czêœæ
uroczystoœci. Wa¿nym
punktem by³ wyk³ad profesora Wojciecha Roszkowskiego – Prawda Katynia
w œwiadomoœci Europy
i œwiata na przestrzeni 69
lat – czy dzisiaj Europa
jest inna? Refleksyjna
czêœæ uroczystoœci poœwiêcona by³a wspomnieniom
Romana Wistuby – wnuka
policjanta zamordowanego
w Miednoje oraz œwiadectwu Komendanta Paw³a
Zaj¹ca, uczestnika ekshumacji zw³ok w Miednoje.
Nastêpnie odby³a siê
debata w temacie Katyñ –
69 lat historii – Europa
i Œwiat dwaniej i dziœ.
Sytuacja Polski w tym
okresie. Uroczystoœci zakoñczy³o zwiedzanie wystawy „Katyñ” wraz
z ekspozycj¹ i projekcj¹
nagrodzonych prac.
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Złóż wniosek
o bezpłatny komputer
Do 15 maja br. mieszkañcy Jankowic i Œwierklan
mog¹ sk³adaæ wnioski do Urzêdu Gminy Œwierklany
o przyznanie im bezp³atnego komputera wraz z bezp³atnym dostêpem do internetu. Gmina podpisa³a ju¿
umowê z W³adz¹ Wdra¿aj¹c¹ Programy Europejskie
w Warszawie, na podstawie której zrealizuje przyznan¹ jej dotacjê w wysokoœci ponad 310 tys. z³.
Przypomnijmy, ¿e pod koniec ubieg³ego roku gmina
wystartowa³a w konkursie
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Przeciwdzia³anie
wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”. Projekt realizowany
jest pod egid¹ Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, ze
œrodków Unii Europejskiej.
Jego celem jest pomoc rodzinom wielodzietnym, o niskim statusie materialnym
oraz osobom niepe³nosprawnym, których nie staæ
na zakup komputera. Z³o¿ony przez nas wiosek nosi
tytu³: „Internet szans¹ rozwoju spo³ecznoœci lokalnej
w Gminie Œwierklany”. Warto dodaæ, ¿e jesteœmy jedn¹
z nielicznych gmin w kraju,
która otrzyma³a wsparcie
w ramach PO Innowacyjna
Gospodarka – Dzia³ania 8.3
„Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”.
Nasza gmina jest jedn¹
z najbardziej zaludnionych
gmin wiejskich w województwie œl¹skim. Obok
œrodowiska osób niepe³nosprawnych, które liczy oko³o 160 osób, w naszej gminie jest równie¿ wiele kobiet, ¿on górników, które
zrezygnowa³y z aktywnoœci
zawodowej na rzecz wychowywania dzieci i prowadzenia gospodarstwa domowego. Kobiety te czêsto
maj¹ wykszta³cenie œrednie

ogólne. S¹ one zainteresowane rozwojem, jednak
brakuje im odwagi i motywacji. Dziêki wsparciu
znacznej grupy mieszkañców Gminy Œwierklany
podlegaj¹cych „wykluczeniu cyfrowemu” zarówno
z powodu trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych jak
i stopnia niepe³nosprawnoœci, poprzez stworzenie
warunków dostêpu do Internetu zwiêksz¹ siê szanse tych osób na pe³niejsze
uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym,
poprawê statusu materialnego, dostêp do informacji i us³ug oferowanych
drog¹ elektroniczn¹ – napisaliœmy we wniosku o przyznanie dotacji.
W chwili obecnej trwaj¹
przygotowania do realizacji
projektu. Po œwiêtach wielkanocnych ruszy³a akcja wype³niania wniosków o przyznanie darmowego komputera wraz z oprogramowaniem
i darmowym dostêpem do
internetu. We wniosku pytamy m.in. o imiê i nazwisko
oraz dane kontaktowe osoby staraj¹cej siê o bezp³atny
komputer, iloœæ osób w gospodarstwie domowym, itp.
Razem z wnioskiem nale¿y
z³o¿yæ oœwiadczenie o dochodach uzyskanych w miesi¹cu
marcu (formularz oœwiadczenia do³¹czony jest do wnio-
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sku). Osoby niepe³nosprawne sk³adaj¹ce wniosek, lub te¿
wnioskodawca, w rodzinie
którego wystêpuje niepe³nosprawny, powinni dodatkowo
z³o¿yæ kopiê orzeczenia o niepe³nosprawnoœci.
W przypadku dzieci z rodzin wybranych do otrzymania darmowego komputera
komisja zwróci siê o opiniê do
szkolnego wychowawcy nt.
ucznia. Je¿eli kilkoro dzieci
jednego wnioskodawcy
uczêszcza do tej samej szko³y, decyduj¹c¹ bêdzie opinia
dyrektora placówki. Opiniê
bêdzie musia³ wyraziæ ponadto Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej – sprawa dotyczy
osób korzystaj¹cych z jego
pomocy.
arz¹dzeniem wójta
gminy powo³ana zosta³a komisja, z³o¿ona z przedstawicieli Urzêdu Gminy
Œwierklany, Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej i Stowarzyszenia SONIO, której
zadaniem bêdzie wy³onienie
spoœród wnioskodawców
ostatecznych beneficjentów
– 50 rodzin wielodzietnych,
o niskim statusie materialnym oraz niepe³nosprawnych z terenu Gminy Œwierklany, które przez okres 8 lat
korzystaæ bêd¹ z bezp³atnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostêpem
do internetu. Wyniki swoich obrad komisja przedstawi do dnia 25 maja
2009 roku. W czerwcu i lipcu komputery instalowane
bêd¹ w domach mieszkañców – beneficjentów programu. Wtedy te¿ przeprowadzony zostanie cykl bezp³atnych szkoleñ w zakresie
podstaw obs³ugi komputera
i korzystania z internetu.

Z
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Zakupiony sprzêt zostanie
opatrzony symbolami Unii
Europejskiej oraz informacj¹
o wsparciu przedsiêwziêcia
ze œrodków unijnych. Zaplanowany zosta³ regularny
monitoring zarówno w postaci elektronicznej, jak
i wizyt domowych u rodzin
– w przypadku niew³aœciwego wykorzystania przez
uczestników projektu powierzonego sprzêtu zostanie on
przekazany innym osobom,
które z³o¿y³y wniosek,
a komputera nie dosta³y.
Formularze wniosków
dostêpne s¹ w Sali Œlubów Urzêdu Gminy (parter), jak równie¿ w gminnych bibliotekach w Jankowicach i Œwierklanach
oraz w siedzibie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej (ul. Stra¿acka 1,
Œwierklany). Trafi³y równie¿ do szkó³ – zainteresowane osoby mog¹ o nie
pytaæ w sekretariatach
placówek. Wnioski nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy Œwierklany,
w Kancelarii Ogólnej
(pokój 21, I p.), do dnia
15 maja 2009 roku.
 Szczegó³owych
informacji mo¿na
zasiêgn¹æ pod
numerem telefonu:

032 432 75 18

REGULAMIN
starania siê o darmowy komputer wraz z darmowym dostêpem do Internetu
1. O darmowy komputer
wraz z darmowym dostêpem do Internetu przez
okres 8 lat mog¹ siê staraæ:
- rodziny wielodzietne
(przynajmniej jedno dziecko musi byæ w wieku szkolnym, tj. uczêszczaæ do szko³y podstawowej b¹dŸ gimnazjum), licz¹ce troje dzieci
i wiêcej, o niskich dochodach. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ sk³adania wniosków
przez rodziny niepe³ne (dzieci wychowywane jedynie
przez matkê lub ojca), posiadaj¹ce dwójkê dzieci.
- osoby niepe³nosprawne o niskich dochodach.
2. Wnioski dostêpne s¹
w Urzêdzie Gminy Œwierklany – Sala Œlubów (parter UG) oraz w sekretariatach szkó³ podstawowych
i gimnazjów na terenie gminy. Mo¿na je tak¿e otrzymaæ w gminnych bibliotekach oraz w Gminnym
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej.
3. O przyznaniu sprzêtu
komputerowego zdecyduje
komisja z³o¿ona z przedstawicieli Urzêdu Gminy,
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Stowarzyszenia Osób Niepe³nosprawnych, Inwalidów i ich
Opiekunów SONIO, która dokona rekrutacji beneficjentów na podstawie z³o-

Dzieci opo
wiadają baśnie
opowiadają
26 kwietnia w Przedszkolu w Jankowicach
odby³ siê II Miêdzygminny
Konkurs „Zaczarowany
Œwiat Baœni”. Podczas konkursu szeœciolatki opowiada³y baœnie Braci Grimm.
Dzieci mia³y okazjê do doskonalenia swoich umiejêtnoœci w zakresie: dykcji, interpretacji utworu i p³ynnego wypowiadania siê.
Jury w sk³adzie: Stani-
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s³aw Gembalczyk – wójt
gminy, Danuta Dudek
- dyrektor Szko³y Podstawowej w Jankowicach i Natalia Raszka – dyrektor Biblioteki w Jankowicach, przyzna³o: I miejsce Wiktorii Worynie, II miejsce Mateuszowi Krawczykowi, III miejsce Zuzannie Kobeszko.
Baœnie piêknie opowiadali
równie¿: Oliwia Krzy¿aniak,
Emilia Prusinowska, Alicja

¿onych przez nich wniosków.
4. Jedna rodzina mo¿e z³o¿yæ jeden wniosek.
5. Wniosek powinien posiadaæ wymagany za³¹cznik: oœwiadczenie o dochodzie uzyskanym w miesi¹cu marcu 2009 r. (uwaga – rodzina jest zobowi¹zana
wykazaæ
wszystkie dochody uzyskane w miesi¹cu marcu: wynagrodzenie za
pracê, rentê, emeryturê oraz wszelkie inne
œwiadczenia, jakie pobiera³a w marcu). Wybrane rodziny zostan¹
w póŸniejszym czasie zobowi¹zane do przedstawienia stosownych zaœwiadczeñ nt. uzyskanego dochodu. Sk³adanie
fa³szywych informacji bêdzie podlega³o karze.
6. W przypadku dzieci
z rodzin wybranych do
otrzymania darmowego
komputera komisja zwróci
siê o opiniê do szkolnego
wychowawcy nt. ucznia.
Je¿eli kilkoro dzieci jednego wnioskodawcy uczêszcza do tej samej szko³y, decyduj¹c¹ bêdzie opinia dyrektora placówki.
7. W przypadku rodzin korzystaj¹cych z pomocy
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej komisja
Waleczek, Magdalena Wodecka i Szymon Szulik.
Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali nagrody ksi¹¿kowe wraz z p³ytami CD. Konkurs zosta³
przygotowany przez panie:
Marzenê Lampart-Busse
i Zuzannê Jureczko. Do
zorganizowania konkursu
w³¹czy³ siê ca³y personel
Przedszkola w Jankowicach.
Marzena Lampart-Busse

2009-04-27, 14:54

zwróci siê do Oœrodka
z proœb¹ o opiniê.
8. Osoby niepe³nosprawne powinny do³¹czyæ do
wniosku kopiê orzeczenia
o stopniu niepe³nosprawnoœci.
9. Wybrane rodziny poinformowane
zostan¹
o przyznaniu komputera
drog¹ pocztow¹.
Do rozdysponowania
gmina ma 50 komputerów
wraz z oprogramowaniem
i dostêpem do internetu.
Przedsiêwziêcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oœ Priorytetowa „Spo³eczeñstwo
Informacyjne – zwiêkszanie innowacyjnoœci gospodarki” – Dzia³anie 8.3
„Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”.
Wype³nione wnioski
wraz z wymaganymi za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ
w Urzêdzie Gminy Œwierklany – Kancelaria Ogólna
(pok. 21, I piêtro), do dnia
15 maja. Z 50 wy³onionymi rodzinami Gmina podpisze umowê na bezp³atne
u¿yczenie unijnego sprzêtu.
Odbêd¹ siê równie¿ bezp³atne szkolenia dla cz³onków rodzin, które korzystaæ
bêd¹ z unijnego sprzêtu.

zdj. arch. przedszk.
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Nie wszyscy
zrozumieli
T

radycj¹ w naszej gminie sta³o siê odwiedzanie przez wójta gminy, par
ma³¿eñskich mog¹cych poszczyciæ siê d³u¿szym ni¿ Z³ote Gody jubileuszem, jak równie¿ solenizantów – mieszkañców Jankowic i Œwierklan, œwiêtuj¹cych 90 rocznicê urodzin oraz osób starszych. Odwiedziny sta³y siê
mi³ym akcentem w ¿yciu
gminy. Okazuje siê jednak, ¿e
ten rodzaj kontaktu z mieszkañcami nie wszystkim odpowiada.
G³osy sprzeciwu pojawi³y siê u jednego z radnych,
który zarzuci³ wójtowi Stanis³awowi Gembalczykowi interesownoœæ w odwiedzaniu
jubilatów.
- Us³ysza³em, ¿e ju¿ teraz robiê sobie kampaniê
wyborcz¹ i lansujê siê
wœród mieszkañców, aby
w przysz³ych wyborach na
mnie zag³osowali – mówi
wójt Gembalczyk. – Jest mi
przykro, ¿e ktoœ mo¿e
w ten sposób postrzegaæ
moj¹ dzia³alnoœæ na rzecz
gminy, bo w³aœciwie wiêkszoœæ rzeczy, które wykonujê w ramach obowi¹zków gospodarza gminy,
mo¿na by³oby pod ten zarzut podci¹gn¹æ. Do solenizantów je¿d¿ê z kwiatami i upominkami od pocz¹tku trwania mojej kadencji jako wójta i jest to
kontynuacja zwyczaju
wprowadzonego kilka lat
temu. Zawsze jestem przez
nich mile przyjmowany
i dobrze siê u nich czujê.
Czasem zdarza siê te¿, ¿e
spotkania te koliduj¹ z innymi wa¿nymi wydarzeniami i nie mog¹c osobiœcie
z³o¿yæ ¿yczeñ jubilatom,
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wysy³am w zastêpstwie sekretarza gminy lub pani¹
wicewójt. Uwa¿am, ¿e to
mi³y zwyczaj, który na
pewno bêdê kontynuowa³
bez wzglêdu na ró¿ne opinie. A autorowi zarzutów
o interesownoœæ powiedzia³bym jedno – nie mierz
innych w³asn¹ miar¹.
Myœl¹c w kategoriach
pozytywnych, staram siê
byæ wszêdzie, gdzie mnie
zapraszaj¹ – kontynuuje
wójt Gembalczyk. – Ka¿dy
pracuje na swój wizerunek
przez ca³e ¿ycie. Ja robiê
to na swój sposób, miêdzy
innymi poprzez s³u¿enie
ludziom. Funkcja wójta
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹
pozyskiwania wsparcia
w ró¿nych œrodowiskach
i za to z tego miejsca
chcia³bym podziêkowaæ.
W ka¿dym spo³eczeñstwie jest grupa osób, które
dadz¹ sobie radê w ró¿nych
warunkach czy nawet
w kryzysie. Zadaniem Gminy jest chroniæ i pomagaæ
tym s³abszym, zarówno pod
wzglêdem fizycznym jak i finansowym. Robimy to przez
Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej, stowarzyszenie
SONIO czy œwietlice, jak
równie¿ poprzez finansowe
wsparcie organizowania
kolonii przez parafie. Informujemy mieszkañców
o przys³uguj¹cych ulgach
i mo¿liwoœciach uzyskania
pomocy, która zosta³a im
ustawowo zagwarantowana. Niestety, z wypowiedzi
innego radnego mo¿na wywnioskowaæ, i¿ nie zna on
przepisów w tym temacie,
a tak¿e jest nietolerancyjny
wobec niepe³nosprawnych
–osób posiadaj¹cych orze-

czenie o niepe³nosprawnoœci, które to osoby korzystaj¹ z przys³uguj¹cych im
praw. Jest to o tyle smutne,
¿e dzieje siê przy stuprocentowej przychylnoœci mieszkañców wzglêdem dzia³añ
gminy, nakierowanych na tê
w³aœnie grupê spo³eczn¹.
W tej sprawie zrobiliœmy
znaczny postêp, a mianowicie zorganizowany zosta³
w przedszkolu w Œwierklanach Górnych, oddzia³ integracyjny, zaœ w budynku
tamtejszej szko³y podstawowej zainstalowano schodo³az. Tak¿e budynek Urzêdu
Gminy zosta³ dostosowany
do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Ju¿ wkrótce,
sta¿ absolwencki w urzêdzie
odbywaæ bêdzie osoba na
wózku inwalidzkim. Ponadto, przy pomocy nieformalnej grupy m³odzie¿owej,
dzia³aj¹cej w ramach stowarzyszenia SONIO, przeprowadzony zosta³ szereg imprez
o charakterze integracyjnym. Mo¿emy pochwaliæ siê
tak¿e posiadaniem 30-osobowej grupy wolontariuszy
– uczniów gimnazjów z terenu naszej gminy. Nasza m³odzie¿ corocznie uczestniczy
w finale Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. Jest
jeszcze wiele innych objawów serdecznoœci, okazywanych nam przez ksiê¿y gminnych parafii, wiêksz¹ czêœæ
radnych oraz przez naszych
mieszkañców, za co im bardzo dziêkujê.
Wszystkie nasze dzia³ania zosta³y docenione na
szczeblu powiatu, bowiem
to w³aœnie naszej gminie
powierzono zorganizowanie w dniu 20 czerwca br.
Powiatowego Dnia Osób
Niepe³nosprawnych, który
odbêdzie siê na terenie
oœrodka w Œwierklanach.
Przygotowaliœmy mnóstwo
atrakcji, ju¿ dziœ zapraszam serdecznie wszystkich
mieszkañców.
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200 lat...
Jubileusz 62 lat
po œlubie
obchodzili niedawno
Pañstwo
£ucja i Ryszard
Bochenkowie
ze Œwierklan.
Jubileusz 61 lat
po œlubie
œwiêtowali Pañstwo
Gertruda i Ernest
Brychcy
ze Œwierklan.
Jubileusz 96-lecia
œwiêtowa³a niedawno
Pani
Wiktoria Paszenda
ze Œwierklan.
94. urodziny
obchodzili
Pani
Helena Kozio³ek
i Leopoldyna
Macionczyk
ze Œwierklan,
a tak¿e
Pan
Wiktor Lampert
z Jankowic.
92. urodziny
obchodzi³a
Pani
Gertruda Langer
z Jankowic.
Wszystkim jubilatom
sk³adamy
serdeczne
¿yczenia
wszelkiej
pomyœlnoœci

Realizacja:
Wydawnictwo Solo Press
Żory, ul. Moniuszki 10
tel./fax: 4346130
na zlecenie
Urzędu Gminy Świerklany
Jankowice, ul. Świerklańska 54

7
W Urzêdzie Gminy Œwierklany odby³o siê
pod koniec marca spotkanie poœwiêcone
planom rozwoju gminy. Monitoring oœwietlenia i dalsze pozyskiwanie podatku od wyrobisk górniczych – to tylko niektóre z pomys³ów na polepszenie warunków panuj¹cych
w gminie i poczynienie oszczêdnoœci.

Dobry plan
to podstawa
Spotkanie odby³o siê
z udzia³em w³adz gminy,
kierowników zak³adów
i jednostek bud¿etowych
oraz pracowników gminnego magistratu. Dyskutowano miêdzy innymi o koniecznoœci powo³ania zespo³u zarz¹dzania energi¹
w gminie b¹dŸ osoby, której zadaniem by³oby okreœlenie zapotrzebowania na
energiê w gminie oraz

sposobów jej pozyskiwania (kolektory s³oneczne
w obiektach gminnych,
pomys³ budowy przyszkolnych basenów ogrzewanych kolektorami, pozyskiwanie energii z oczyszczalni œcieków – kolektory, pompy ciep³a). Wa¿ne
bêdzie te¿ kwestia zbadania energoch³onnoœci placówek
oœwiatowych
w gminie.

Mowa by³a równie¿
o koniecznoœci utrzymania
ceny wody i œcieków na
dotychczasowym poziomie, czyli tym obowi¹zuj¹cym w 2009 roku. Ma to
siê staæ mo¿liwe dziêki
temu, ¿e Gminny Zak³ad
Wodoci¹gowy nadal bêdzie prowadzi³ dzia³ania
maj¹ce na celu ograniczenie strat wody i szuka³
w³asnych oszczêdnoœci.
Du¿e nadzieje Urz¹d
wi¹¿e z pozyskaniem podatku od Kompanii Wêglowej w sprawie wyrobisk
górniczych (2004 rok), jak

równie¿ z pozyskaniem
utraconej na skutek decyzji marsza³ka województwa œl¹skiego, op³aty za
sk³adowanie od KWK Borynia.
Innym tematem by³o
partnerstwo publicznoprywatne, polegaj¹ce na
zawieraniu porozumieñ
pomiêdzy gmin¹ a prywatnymi przedsiêbiorstwami,
które mog³yby pomóc
w realizacji niektórych inwestycji, a potem na korzystnych warunkach
z nich korzystaæ. Uczestnicy spotkania rozwa¿ali
tak¹ mo¿liwoœæ; zdaniem
wielu z nich by³by to dobry pomys³.
W temacie oszczêdnoœci wójt zapowiedzia³ ponadto zamro¿enie p³ac
pracownikom (brak podwy¿ek w przysz³ym roku)
oraz sukcesywne ograniczanie kosztów zwi¹zanych z prenumeratami
czasopism w Urzêdzie.

Konieczna podwyżka
Wros³y op³aty za wodê
oraz odprowadzanie œcieków. Za metr szeœcienny
wody zap³acimy teraz 4,26
z³ netto, zaœ za odprowadzanie œcieków – 3,69 z³ netto.
Na wzrost op³at wp³yn¹³ 18procentowy przyrost kosztów zakupu wody od Górnoœl¹skiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gowego oraz
60-procentowa podwy¿ka
cen energii elektrycznej.
Gmina Œwierklany nie jest
jedyn¹ zmuszon¹ do podwy¿ki op³at za wodê i odprowadzanie œcieków. Podobne uchwa³y podjê³y
równie¿ rady s¹siednich
miast i gmin. Jednak w porównaniu z op³atami w s¹siednich miejscowoœciach,
op³aty w naszej gminie – ich
wysokoœæ – nie jest zbyt
wygórowana.
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Dla porównania:

za metr szeœcienny wody, odbiorcy zap³ac¹ odpowiednio:
w Rybniku – 4,30 z³, w Wodzis³awiu – 4,35 z³, w ¯orach – 4,23 z³ – netto.

Za metr szeœcienny œcieków:
w Rybniku – 6,13 z³, w Wodzis³awiu – 4, 51 z³, w ¯orach – 4, 72 z³.

Wysokoœæ miesiêcznych op³at abonamentowych przedstawia siê
nastêpuj¹co:
w Œwierklanach: 10,30 z³ (wodomierz g³ówny – 7,40 z³; podlicznik – 2,90 z³)
w Rybniku:

11,55 z³ (za utrzymanie w gotowoœci urz¹dzeñ wodoci¹gowych –
3,43 z³, za utrzymanie w gotowoœci urz¹dzeñ kanalizacyjnych – 3,80 z³, za ka¿dorazowe rozliczenie nale¿noœci 4,32)

w Wodzis³awiu: 10,10 z³ (odbiorcy o ma³ym zapotrzebowaniu za wodê – wodomierz
o œrednicy do 25 mm)
w ¯orach:

11,50 z³ (za odczyt i rozliczenie nale¿noœci – 9 z³, za utrzymanie
w gotowoœci urz¹dzeñ wodoci¹gowych (za ka¿dy metr szeœcienny
gwarantowanego natê¿enia przep³ywu – 0,50 z³, za utrzymanie
w gotowoœci urz¹dzeñ kanalizacyjnych niezale¿nie od zapotrzebowa
nia – 2 z³).
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Młodzież
mówi
wierszem

Tegoroczna edycja konkursu przebiega³a pod has³em:
„To co najwa¿niejsze” i taka
te¿ – o tym, co najwa¿niejsze
– by³a tematyka prezentowanych w konkursie utworów.
Konkurencja by³a spora.
A tu, nie doœæ, ¿e trema
ogromna i na widowni zaciekawieni rówieœnicy, to jeszcze
goœcie, a wœród nich wójt
gminy i surowym okiem spogl¹daj¹ce jury.
- Starali siê najlepiej jak
potrafili, wybrali wiersze i piêknie siê ubrali, i ka¿dy z nich tyle
wysi³ku w³o¿y³ w przygotowanie jednego wiersza –
mówi³a o uczestnikach konkursu prowadz¹ca go – Lidia
Michalska. – To bêd¹ kiedyœ
dobrzy mieszkañcy swoich

zdj. J. Cyganek

Powiedzieæ wiersz jak
najpiêkniej – postanowi³
ka¿dy z uczestników III
Gimnazjalnego Konkursu
Recytatorskiego
w Œwierklanach Dolnych.
S¹dz¹c po przejêciu
z jakim wystêpowali oni
przed zgromadzonym
w jednej z klas audytorium – nieprawd¹ jest
jakoby m³odzie¿ nie
lubi³a poezji.
miejscowoœci i dobrzy pracownicy swoich firm – chwali³a wychowanków szko³y.
Ka¿dy uczestnik konkursu
recytowa³ jeden wybrany
przez siebie wiersz. Ka¿dy
z jurorów, przyznaj¹c ka¿demu dziecku punkty od jeden
do trzech, ocenia³ dobór utworu, dykcjê i sposób jego interpretacji. Punktowa³ tak¿e
ogólne wra¿enie. Nale¿a³o
wiêc nie tylko bezb³êdnie deklamowaæ tekst, ale tak¿e czuæ
siê swobodnie i ³adnie siê prezentowaæ.
Najtrudniej by³o chyba Patrycji Antoñczyk – bo wystêpowa³a jako pierwsza. Ale po
tym, jak piêknie wyrecytowa³a wiersz, pt. „Œpieszmy siê”
ksiêdza Jana Twardowskiego,

jej kole¿ankom i kolegom stan¹æ przed zas³uchan¹ widowni¹ by³o ju¿ ³atwiej.
M³odzie¿ wystêpowa³a
grupach odpowiadaj¹cych
klasom pierwszym, drugim
i trzecim
Nie³atwo by³o wybraæ
zwyciêzców. Jury mia³o twardy orzech do zgryzienia.
Wiersze, które deklamowaæ zdecydowali siê uczestnicy konkursu nie nale¿a³y do
³atwych. Znalaz³y siê wœród nich
utwory m.in. Wis³awy Szymborskiej, ZbigniewaHerbertai Juliana Tuwima, a nawet Jana Kochanowskiego.
Gdy nadszed³ wreszcie
moment og³oszenia wyników,
na sali panowa³a cisza niemal
absolutna.

Pierwsze miejsce zdoby³a
Paulina Olma, drugie ex aequo
– Marta Woryna i Przemek
Kad³ubek, trzecie – Iza Miszczyk i Monika Machulec.
Uczestnicy konkursu, na
pami¹tkê spotkania z poezj¹,
otrzymali równie¿ od wójta
gminy p³yty z nagraniem wierszy Reginy Sobik z Jankowic,
które recytuj¹ nauczyciele
jankowickiego gimnazjum.
- To w podziêkowaniu
za wasz wysi³ek, dziêki któremu przypomnieliœcie nam
wszystkim, jak wa¿ne s¹
s³owa, ile mog¹ zrobiæ dobrego i piêknego w naszym œwiecie – mówi³ do
m³odzie¿y na zakoñczenie
konkursu, wójt Stanis³aw
Gembalczyk.

Recytacje najmłodszych
uczniów naszej gminy
26 marca w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Œwiêtej
Jadwigi w Œwierklanach
odby³ siê III Gminny Konkurs
Recytatorski klas I – III. Aby
wzi¹æ udzia³ w tym konkursie
uczniowie musieli przejœæ eliminacje szkolne, w czasie których wy³oniono po dwóch re-

prezentantów w kategorii klas
pierwszych, drugich i trzecich.
W konkursie wziê³o udzia³
osiemnastu recytatorów, po
szeœciu w ka¿dej kategorii,
ka¿dy z nich musia³ zaprezentowaæ recytacjê dowolnego
utworu, pojawi³y siê wiêc
zdj. arch. szkol.

cd. str. 15
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GOSPEL niech się święci
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych muzyk¹ gospel (i nie tylko) na drug¹ edycjê
warsztatów „Gospel w ROW-ie”!
Gospel to chrzeœcijañska muzyka sakralna,
wywodz¹ca siê z XIXwiecznej kultury czarnoskórych mieszkañców Stanów
Zjednoczonych. Samo s³owo
„gospel” oznacza dobr¹ nowinê – ewangeliê o Jezusie
Chrystusie. Obecnie nurt
ten przejawia siê w wielu
gatunkach muzycznych
i przybiera ró¿ne formy.
W Polsce rozwija siê od kilku lat, zyskuj¹c coraz to
wiêksze grono wykonawców i fanów.
Organizowane przez nas
warsztaty odbêd¹ siê w dniach
30 i 31 maja 2009 roku.
W czasie tych dwóch dni
mi³oœnicy muzyki bêd¹ mieli
okazjê podszkoliæ swoj¹
technikê œpiewu pod okiem
profesjonalnych instruktorów – Petera Francisa
z Londynu oraz Gabrieli Rudawskiej. Towarzyszyæ im
bêd¹ m.in. muzycy z zespo-

³u Holy Noiz. W niedzielny wieczór, 31 maj¹ o godzinie 20.00, w koœciele
p.w. œw. Anny w Œwierklanach uczestnicy warsztatów zaprezentuj¹ przygotowane w czasie tego weekendu piosenki.
Gwarantujemy niepowtarzaln¹ atmosferê podczas warsztatów! Uczestnicy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
rozwijania swoich pasji,
nawi¹zania nowych znajomoœci, a tak¿e wziêcia
udzia³u w wyj¹tkowym
prze¿yciu duchowym.
Wierzymy, ¿e warsztaty spotkaj¹ siê z równie
¿ywym zainteresowaniem
jak w zesz³ym roku oraz ¿e
odnios¹ równie wielki sukces! Zesz³oroczne „Gospel
w ROW-ie” pozostawi³o
w pamiêci uczestników
wiele mi³ych wspomnieñ,
a niezwyk³a atmosfera panuj¹ca na koncercie fina-

³owym porwa³a wszystkich do wspólnego prze¿ywania muzyki. Serdecznie
zapraszamy do wziêcia
udzia³u w tegorocznej
edycji warsztatów!
Karolina Kuœ

J

ako ¿e zorganizo
wanie imprezy na
tak¹ skalê wi¹¿e siê
z du¿ymi kosztami,
chcielibyœmy prosiæ
wszystkich ludzi dobrej
woli o wsparcie finansowe naszego projektu.
Pañstwa pomoc pozwoli
nam na pe³n¹ realizacjê
wszystkich naszych planów, a co za tym idzie –
na przygotowanie wyj¹tkowego wydarzenia muzycznego, które na d³ugo pozostanie w pamiêci i w sercu uczestników
warsztatów oraz s³uchaczy koncertu fina³owego. Z góry serdecznie
dziêkujemy za pomoc!
Wszystkich chêtnych
prosimy o kontakt telefoniczny – 508 236 890.

Wiêcej informacji na stronie: www.row.gospel.com.pl.

Za okazan¹ nam bezcenn¹ pomoc i wsparcie
przy organizacji imprez w ramach realizowanego
przez nas projektu “M³odzie¿ w dzia³aniu”
sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania
Wójtowi Gminy Œwierklany i pracownikom Urzêdu Gminy
Gminnemu Oœrodkowi Kultury i Rekreacji i jego pracownikom
proboszczom i wikarym
dyrektorom i pracownikom szkó³
stowarzyszeniu SONIO
wolontariuszom
biuru rachunkowemu prowadz¹cemu nasz¹ ksiegowoœæ
firmie „Prior”
wszystkim sponsorom, naszym bliskim, Rodzinom i Przyjacio³om
i wszystkim ludziom dobrej woli
cz³onkowie nieformalnej grupy “M³odzie¿ w dzia³aniu”
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W Szkole Podstawowej
Nr 2 w Œwierklanach
odby³y siê w trzeci
weekend marca warsztaty choreoterapii. Z ich
uczestnikami spotka³a
siê Katarzyna Rybok –
fizjoterapeutka zwi¹zana
ze Œl¹skim Teatrem
Tañca w Bytomiu.

Terapia
przez taniec
Swój udzia³ w warsztatach zg³osi³o ok. 20 osób, zarówno dzieci, jak i doros³ych.
By³y wœród nich tak¿e osoby
niepe³nosprawne.
Pierwszego dnia zajêæ –
w sobotê – uczestnicy warsztatów poznawali siebie nawzajem i uczyli siê pracy ze
swoim cia³em. Drugiego dnia
przygotowali spektakl, który
zaprezentowali w niedzielne
popo³udnie zgromadzonej
w sali gimnastycznej publicznoœci.
W warsztatach wyj¹tkowe by³o to, ¿e tancerze sami
uk³adali choreografiê do swojego wystêpu. Mogli w ten
sposób lepiej wyraziæ siebie
i swoje emocje zwi¹zane
z zajêciami, w których brali
udzia³. Pod koniec warsztatów uczestnicy stanowili
zgran¹ grupê, która zaprezentowa³a wspania³e przedstawienie. Co wa¿ne, osoby
sprawne i niepe³nosprawne
by³y w nim tak samo aktywne. Cel – praca z w³asnym
cia³em i nauka dzia³ania w zespole, zosta³ osi¹gniêty.
Poza spektaklem przygotowanym przez uczestników
warsztatów choreoterapii,
niedzielne popo³udnie uœwietni³ swoim wystêpem zespó³
RiOGospel, dzia³aj¹cy przy
Duszpasterstwie Akademickim w Rybniku. Zarówno
warsztaty, jak i koncert, zapisa³y siê jako kolejne udane
przedsiêwziêcie w gminie.

10

Refleksja nad niepełnosprawnością
W obecnych czasach wiele siê mówi i pisze o osobach niepe³nosprawnych. W Polsce przyjêto standardy, które nak³ada na nas w tym temacie Unia
Europejska – budynki u¿ytecznoœci publicznej
powinny byæ wyposa¿one w windy i podjazdy, aby
umo¿liwiæ niepe³nosprawnym bezpieczne dotarcie
na miejsce. Równie¿ prawo pracy przewiduje dla
nich u³atwienia, zaœ dla pracodawców ich zatrudniaj¹cych – ulgi i zwolnienia z niektórych op³at.
Niestety, pomoc i udogodnienia, jakie czyni siê wzglêdem osób poruszaj¹cych siê
na wózkach inwalidzkich oraz
tych zmagaj¹cych siê z innym
rodzajem niepe³nosprawnoœci,
nie u wszystkich zdrowych
znajduje uznanie. Przepisy
o czasie pracy (art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych,
Dziennik Ustaw z 2008 r. nr
14 poz. 92 z póŸn. zmianami)
gwarantuj¹ pracownikom ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci pracê przez siedem godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo oraz zakazuj¹ ich zatrudniania w porze
nocnej i w godzinach nadliczbowych. Co wa¿ne, zgodnie
z uchwa³¹ S¹du Najwy¿szego z 18 kwietnia 2000 r., podane normy wyznaczaj¹ pe³en wymiar czasu pracy, a ich

zastosowanie nie mo¿e spowodowaæ obni¿enia wynagrodzenia. Osobie takiej przys³uguje o 10 dni urlopu wiêcej. Z kolei, pracodawca zatrudniaj¹cy osobê z okreœlonym stopniem niepe³nosprawnoœci, mo¿e liczyæ na pomoc
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
O gminie Œwierklany bez
w¹tpienia mo¿na powiedzieæ,
¿e jest przyjazna osobom niepe³nosprawnym. Jakiœ czas
temu budynek Urzêdu Gminy zosta³ przystosowany do
ich potrzeb (nowa toaleta,
urz¹dzenie umo¿liwiaj¹ce
transport wózka na parter).
Wczeœniej, w budynku oœrodka zdrowia w Œwierklanach
i w Jankowicach pojawi³y
siê windy. W przedszkolu
w Œwierklanach Górnych
rozpocz¹³ dzia³alnoœæ oddzia³
integracyjny, a przy budynku
s¹siaduj¹cej z nim szko³y pod-

stawowej utworzono tzw.
schodo³az. Chodniki powstaj¹ce przy drogach na terenie
gminy budowane s¹ w taki
sposób, aby umo¿liwiæ poruszanie siê po nich rowerzystom i osobom na wózkach inwalidzkich (³agodne wjazdy).
To oczywiœcie nie koniec starañ, jakie gmina podejmowaæ
bêdzie w stosunku do niepe³nosprawnych.
Warto wspomnieæ o dzia³alnoœci Stowarzyszenia
Osób Niepe³nosprawnych,
Inwalidów ich Opiekunów
„SONIO”, które w swoich
szeregach skupia osoby bezpoœrednio lub poœrednio dotkniête problemem niepe³nosprawnoœci; jak równie¿
o dzia³aj¹cej przy parafii œw.
Anny w Œwierklanach Grupie Modlitewnej Ojca Pio.
Temat niepe³nosprawnoœci
zajmuje wœród wiernych –
cz³onków grupy szczególne
miejsce – co roku organizowane jest przez nich spotkanie (msza œwiêta, wystêpy
artystyczne, konkursy, poczêstunek), na które zaprasza siê
osoby niepe³nosprawne z terenu gminy. Ciekawostk¹ jest
to, ¿e œwierklañska grupa
Ojca Pio jest jedn¹ z pierwszych powsta³ych na Œl¹sku.
Dzia³a od paŸdziernika 2001

roku i obecnie skupia ok. 60
cz³onków, którzy systematycznie spotykaj¹ siê na modlitwach i troszcz¹ siê o niepe³nosprawnych, a tak¿e
o osoby uzale¿nione (wspó³praca z oœrodkiem Cenacolo w Krzy¿owicach).
W UG Œwierklany zatrudniona jest jedna osoba
niepe³nosprawna, a w najbli¿szym czasie planuje siê
zatrudniæ kolejn¹, poruszaj¹c¹ siê na wózku inwalidzkim. Warto podejmowaæ
wyzwanie i daæ szansê osobom, które choæ maj¹ problemy ze zdrowiem, mog¹
byæ oddanymi pracownikami i dobrymi kierownikami.
Koszty zwi¹zane z dostosowaniem budynku gminnego
magistratu do potrzeb niepe³nosprawnych w przysz³oœci siê zwróc¹. W ci¹gu
ostatnich dwóch lat, z tytu³u
zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej gmina zaoszczêdzi³a ponad 27 tys. z³.
Na koniec ka¿dy z nas
powinien sobie zadaæ pytanie, jaki jest jego stosunek do
niepe³nosprawnych? Czy
przepuszczaj¹c ich w przejœciu jednoczeœnie nie zazdroœcimy, ¿e pracuj¹ krócej od
nas i ciesz¹ siê niektórymi
przywilejami? Czy mimo udogodnieñ, jakie siê wzglêdem
nich czyni, chcielibyœmy siê
znaleŸæ na ich miejscu?

Zapraszamy do nas
Gmina Œwierklany
bêdzie gospodarzem
tegorocznego Powiatowego Dnia Osób
Niepe³nosprawnych.
Mimo, ¿e dzieñ ten
obchodzony bêdzie
dopiero 20 czerwca,
przygotowania rozpoczê³y siê ju¿ w marcu
i tocz¹ siê pe³n¹ par¹.

Do ¿ycia powo³any zosta³ komitet organizacyjny, z³o¿ony z przedstawicieli Stowarzyszenia Osób Niepe³nosprawnych, Inwalidów ich Opiekunów „SONIO”, Urzêdu Gminy
Œwierklany, Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji, Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz Polskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Jego zadaniem bêdzie przygotowanie bogatej oferty artystycznej w ramach obchodów Powiatowego Dnia Osób Niepe³nosprawnych oraz pozyskanie œrodków na organizacjê imprezy i odpowiednie jej nag³oœnienie w œrodkach masowego przekazu, tak, aby jak najwiêcej osób o niej us³ysza³o i zechcia³o nas odwiedziæ. Pierwsze szczegó³y dotycz¹ce czerwcowej imprezy komitet ustali³ na swoim spotkaniu, jakie 23 marca br. mia³o miejsce w Urzêdzie Starostwa Powiatowego w Rybniku.
Ustalono, ¿e Powiatowy Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych po³¹czony zostanie z obchodami I Miêdzynarodowych Prezentacji Artystycznych ŒWIERKLANY 2009, których organizatorem bêdzie GOKiR. W sobotê 20 czerwca, na scenie oœrodka sportu i rekreacji
w Œwierklanach wyst¹pi ponad dziesiêæ zespo³ów folklorystycznych z kraju i zagranicy,
m.in. z Czech, S³owacji, Wêgier, Litwy, Grecji, W³och, Portugalii i Ukrainy. Warto dodaæ,
cd. str. 16
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Nagroda dla Justyny
Uniwersytet Œl¹ski w Katowicach Wydzia³ Pedagogiki i Psychologii, Fundacja dla
Œl¹ska oraz Œl¹ski Kurator
Oœwiaty zorganizowali 20
marca Ogólnopolsk¹ Konferencjê Naukow¹ na temat:
„Historia, instytucjonalizacja
i perspektywy kszta³cenia na
Œl¹sku. Jubileusz 80–lecia.”
Konferencja odby³a siê w sali
Sejmu Œl¹skiego w Katowicach, a patronat nad ni¹ objêli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Minister Edukacji Narodowej, Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Katowicki, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Œl¹skiego, Dziekan Wydzia³u Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Œl¹skiego, Wojewoda Œl¹ski, Marsza³ek
Województwa Œl¹skiego oraz
Prezydent Miasta Katowice.
W czêœci pierwszej konferencji odby³y siê obrady plenarne, w czasie których wyst¹pi³
miêdzy innymi Wojewoda Œl¹-

ski Zygmunt £ukaszczyk oraz
Œl¹ski Kurator Oœwiaty Stanis³aw Faber. Zaproszonym
goœciom zaprezentowano
równie¿ film, pt. „Historia
kszta³cenia nauczycieli na Œl¹sku” oraz wrêczono nagrody
uczniom, którzy wziêli udzia³
w konkursie na najlepszy reporta¿, pt. „Wybitni nauczyciele w moim regionie. Nauczyciel mistrz, przyjaciel, autorytet.” Jedn¹ z czterech
jego laureatek zosta³a uczennica klasy pierwszej Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego
w Jankowicach – Justyna
Szustkiewicz, która napisa³a
piêkn¹, pe³n¹ humoru pracê
o nauczycielce matematyki,
pani Krystynie Kuœce. Oto
krótki jej fragment:
„Czy uwierzycie, ¿e
mimo tego, i¿ jestem dopiero uczennic¹ pierwszej
klasy gimnazjum, to sporo
ju¿ wiem o ¿yciu szkolnym
i nauczycielach? Pierwsze
trzy klasy szko³y podstawo-

zdj. arch. szkol.

wej wspominam jako bardzo radosne. Ale ju¿
w czwartej przekona³am
siê, ¿e nauka nie jest jedynie zabaw¹. Zauwa¿y³am,
jak wszystko siê zmienia.
Tyle nowych ludzi, nauczycieli i nowe przedmioty.
Najbardziej w podstawówce by³am zafascynowana
tym, co robi nasza nauczycielka historii. Jak ona zapamiêtuje tyle dat, nazwisk
i wydarzeñ – zastanawia³am siê czêsto.
W gimnazjum, ju¿ na pocz¹tku roku szkolnego,
znalaz³am prawdziwy idea³

nauczyciela. Sta³a siê nim
nauczycielka matematyki –
Pani Krystyna Kuœka. Pani
Kuœka to kobieta energiczna, weso³a i wymagaj¹ca.
Pewnie wiele osób zapyta
siê, dlaczego ona wywar³a
na mnie tak ogromne wra¿enie? Otó¿ dlatego, ¿e podziwiam j¹ za to, co robi
i jakie ma podejœcie do
uczniów. Lubiê matematykê,
lecz nie potrafiê jej poj¹æ,
a dziêki Niej robiê ju¿ ma³e
postêpy (…).”
W czêœci drugiej konferencji odby³y siê obrady w sekcjach. W sekcji III „Funkcjonowanie nauczyciela w dobie
przemian spo³ecznych, edukacyjnych, kulturowych” wyst¹pi³ z odczytem na temat: „Nauczyciel tradycjonalista – refleksja historyczna spojrzenie
w przysz³oœæ” Dyrektor Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego w Jankowicach pan dr
Norbert Niestolik.
Konferencja zakoñczy³a
siê wystaw¹ prac literackich,
plastycznych oraz zdjêæ wykonanych przez uczniów.
Na zdjêciu: laureatka
konkursu, Justyna Szustkiewicz

Najmłodsi adepci sztuki
zdj. J. Cyganek

W poniedzia³ek, 21 kwietnia poznaliœmy laureatów
gminnych konkursów po¿arniczego, Bo¿onarodzeniowego i Wielkanocnego. Uroczystoœæ wrêczenia
nagród mia³a miejsce w jankowickiej Galerii Twórców Œl¹skich, z udzia³em m.in. powiatowych w³adz
po¿arniczych.

Oto autorzy nagrodzonych prac: W konkursie po¿arniczym, w kategorii „przedszkola” – I miejsce – Barbara Górecka ze
Œwierklan Dolnych, II m. – Weronika Rychter (Œwierklany Górne), III m. – Dawid Brodawka (Œwierklany Dolne); w kategorii klas
1-3 – I miejsce – Hania Frydrych (Œwierklany Dolne), II m. – Ania Olma – (Œwierklany Górne), III m. – Mateusz Mas³owski
(Œwierklany Górne); w kategorii klas 4-6 – I miejsce – Natalia Wita (Œwierklany Dolne), II m. – £ukasz Bojar (Jankowice), III m.
Dominika Filec (Œwierklany Dolne); w kategorii „gimnazja” – I miejsce – Patryk Wieczorek (Jankowice), II m. – £ukasz Kozik
(Œwierklany Dolne), III m. – Magda Kozio³ (Œwierklany Dolne).
W konkursie Bo¿onarodzeniowym, w kategorii „przedszkola” – I miejsce – Klaudia Pakura (Jankowice), II m. – Weronika
Rychter (Œwierklany Górne), III m. – Jakub Kruk (Œwierklany Górne); w kategorii szkó³ podstawowych – I miejsce – Mateusz
Trybuœ (Œwierklany Górne), II m. – Kamil Ludwikowski – (Œwierklany Górne), III m. – Karolona Smyczek (Œwierklany Górne);
w kategorii „gimnazja” – I miejsce – Sonia Cyrankowska (Œwierklany Dolne), Patrycja Konsek (Œwierklany Dolne).
W konkursie Wielkanocnym, w kategorii „przedszkola” – I miejsce – Kamila Oleœ (Jankowice), II m. – Nikola Sobik i Julia
Sobik (Œwierklany Górne), III m. – Emilia Ciupek i Natalia Dudek (Œwierklany Dolne), wyró¿nienie – Ania B³anik (Œwierklany
Dolne); w kategorii szkó³ podstawowych – I miejsce – Natalia Frydrych (Œwierklany Dolne), II m. – Klaudia Sobik (Œwierklany
Górne), III m. – Natalia Wita (Œwierklany Dolne), wyró¿nienia – Wojtek Kowaliczek i Kinga Tomczyk (Œwierklany Dolne).
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Uczm
y się
Uczmy
sobie pomagać
Bia³y Weekend sta³ siê
okazj¹ dla mieszkañców by
nieodp³atnie skorzystaæ z lekarskiej porady, wykonaæ badania w zakresie podstawowej
diagnostyki lekarskiej, a tak¿e
spotkaæ siê z ludŸmi, którzy
z ratowania ¿ycia i pomagania
innym uczynili cel swojej zawodowej aktywnoœci. Weekend rozpoczê³o spotkanie z ratownikami medycznymi. Na
sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej nr 1 t³umaczyli zasady pierwszej pomocy, które
potem mo¿na by³o przeæwiczyæ na przygotowanych fantomach. Na szkolnym podwórku obejrzeæ mo¿na by³o,
jak wygl¹da wnêtrze karetki
pogotowia i przez chwilê poczuæ, jak w sytuacji zagro¿enia ¿ycia wa¿na jest ka¿da minuta. Siostra Anna Ba³chan ze
Zgromadzenia Sióstr Marii
Niepokalanej mówi³a o niebezpieczeñstwach jakie poci¹ga
za sob¹ decyzja o podjêciu pracy za granic¹. Tematem przygotowanej przez ni¹ prelekcji
by³ handel ludŸmi, metody stosowane przez nieuczciwych
pracodawców i wskazówki,
jak ustrzec siê oszustwa i na
co zwracaæ uwagê przegl¹daj¹c anonsy o zatrudnieniu za
granic¹. W programie Bia³ego Weekendu znalaz³ siê równie¿ wyk³ad pañstwa Janic
z Diecezjalnej Diakonii ¯ycia
na temat naturalnych metod
planowania rodziny. Sobotnie
popo³udnie up³ynê³o pod znakiem wizyt w zaimprowizowanych w szkole gabinetach lekarskich – pneumologa, fizjoterapeuty i endokrynologa.
Drugi dzieñ Bia³ego Weekendu – niedzielê przeznaczono na
zbiórkê krwi przeprowadzon¹
w domu spotkañ i salkach przy
probostwie. Krew odda³o tego
dnia blisko 50 osób. To cenny
dar, którego wartoœæ doceniamy zwykle w tragicznych okolicznoœciach.
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Świerklańskie Gimnazjum

– co u nas nowego?
Z radoœci¹ i dum¹ informujemy wszystkich, ¿e
nasz uczeñ Wojtek Smo³ka z kl. III e zosta³ laurea t e m Wo j e w ó d z k i e g o
Konkursu Przedmiotowego z jêzyka polskiego
i matematyki. Tym samym zosta³ zwolniony
z egzaminu gimnazjalnego i ma mo¿liwoœæ wybrania sobie wymarzonej
szko³y œredniej. Naszemu
laureatowi i jego nauczycielkom paniom J. Gruszczyk–Cabale i A. Gruszczyk – gratulujemy.
Uczennica Judyta
Marcinkiewicz z kl. III b
zosta³a finalistk¹ konkursu przedmiotowego z jêzyka polskiego. Gratulujemy Judycie i pani Marii
Rduch wysokiej lokaty.

5 marca w naszym
Gimnazjum odby³ siê etap
r e j o n ow y V I I I Wo j e wódzkiego Konkursu Biblijnego. Tegorocznym
has³em konkursu by³o:
„Dziêkujcie zawsze za
wszystko Bogu Ojcu
w imiê naszego Jezusa
Chrystusa” (Ef.5,20).
Nasza uczennica Marta
Woryna (III b) zdoby³a 6
miejsce. Wœród zaproszonych goœci byli: wójt gminy – Stanis³aw Gembalczyk, ks. Proboszcz –
Jan Klyczka, ks. Dziekan – Tadeusz Stachoñ
oraz panie z Rady Rodzic ó w – D. Ucher i M.
Szulik. Konkurs przygotowa³a pani Anna Mika,
pomaga³a jej pani Iwona
Barchañska.
W dniach 4-6 kwietMiêdzyszkolny chór
GAUDEO wyœpiewa³
Srebrny Kamerton na
XXIX Ogólnopo l s k i m

nia

Konkursie Chórów a Capella Dzieci i M³odzie¿y
w Bydgoszczy. Gratulujemy Chórzystom i pani
Marii Skrobol.
Nasz uczeñ Bartek
Pawela z III d – zosta³
Pos³em XV Sesji Sejmu
Dzieci i M³odzie¿y. Bartek wzi¹³ udzia³ w konkursie zorganizowanym przez
Kancelariê Sejmu we
wspó³pracy z MEN oraz
kuratoriami oœwiaty. Bartek pod kierunkiem pani
Iwony Barc h a ñ s k i e j
przygotowa³ pracê na temat: „Co mo¿emy jeszcze
zrobiæ, ¿eby Polska by³a
silna i bezpieczna? W jaki sposób demokracja
wp³ywa na umocnienie
pokoju na œwiecie? Jak
wa¿ne s¹ dla pokoju prawa cz³owieka i wzajemny
szacunek? Co ja mogê
zrobiæ dla pokoju w œwiecie – czy mogê cokolwiek?” Jego praca zdoby³a uznanie i 1 czerwca
Bartek wyje¿d¿a do Warszawy.

23 marca w Gimnazjum w Gogo³owej
odby³ siê Konkurs „Wiedzy o Wodzie”. Nasze
gimnazjum reprezentowali
uczniowie: Dagmara
A d a m c z y k, M o n i k a
Machulec, Jacek Smo³ka i Karol Boczek. Wywalczyli I miejsce, pokonuj¹c Gimnazjum z Gogo³ o w e j i z Marklowic.
Uczniów przygotowa³a
pani Ewa Spandel.
27 marca odby³ siê
III Gimnazjalny Konkurs
Recytatorski. Laureatami
zostali: I miejsce Paulina
Olma (III c), II miejsce
Przemys³aw Kad³ubek
(III c) i Marta Woryna
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(III b), III miejsce Izabela Miszczyk (III c), Monika Machulec (II c),
wyró¿nienie otrzyma³y
uczennice: Hanna Æwiek,
Dorota Kufka i Patrycja
Antoñczyk.
Tr a d y c y j n i e s w o j ¹
obecnoœci¹ zaszczyci³ nas
pan Stanis³aw Gembalczyk – wójt naszej gminy. Uczennice z kl. III b
i III c przygotowa³a pani
Maria Rduch, jak równie¿
Dorotê Kufkê (III b),
która bra³a udzia³ w VII
Wojewódzkim Konkursie
Poezji Zbigniewa Herberta i dosta³a siê do fina³u. Naszym recytatorom gratulujemy i ¿yczymy rozwijania swoich talentów.
Uczniowie Kó³ka Teatralnego, pod kierunkiem
pani Lidii Michalskiej,
16 kwietnia wyst¹pili na
XIX Festiwalu Kultury
M³odzie¿y Szkolnej, gdzie
zaprezentowali przedstawienie, pt.: „Na³ogowa
wojna”.

3 kwietnia uczniowie szóstych klas szkó³
podstawowych wraz
z wychowawcami odwiedzili nasze gimnazjum.
„Drzwi otwarte” dla szóstoklasistów i ich rodziców odby³y siê w naszym
gimnazjum 29 kwietnia.
Uczniowie klas III
W dniach 22, 23 i 24
kwietnia uczniowie
klas trzecich pisali egzamin gimnazjalny.
Za wyniki
TRZYMAMY KCIUKI.!
Ewa W.
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tel. (32) 43 27 500
fax (32) 43 27 501
e-mail: ug@swierklany.pl

rz¹t, które byæ mo¿e powstan¹ w drodze ewolucji
na przestrzeni kolejnych
milionów lat. Na koniec
uczniowie zaprezentowali
swoje prace. Po ostrej rywalizacji i ostatecznym
podsumowaniu uczniowskich zmagañ komisja og³osi³a wyniki:
I miejsce dla SP Jankowice, II miejsce dla szko³y
podstawowej ze Œwierklan
Górnych, III miejsce -szko³a podstawowa ze Œwierklan Dolnych. Dla uczestników konkursu, zespo³ów
kibiców oraz szkó³ Urz¹d
Gminy ufundowa³ liczne
nagrody miêdzy innymi: pi³ki, kompasy, gry edukacyjne planszowe, komputerowe, lupy, ksi¹¿ki, zestawy
przyborów szkolnych.
Szkole, która by³a tegorocznym organizatorem
konkursu Wójt Gminy
Œwierklany Stanis³aw
Gembalczyk podarowa³
przyrz¹d do zgniatania plastików, który natychmiast
zosta³ przetestowany przez
uczniów pod k¹tem funkcjonalnoœci. Próba przesz³a
pomyœlnie. Za rok znowu
uczniowie szkó³ podstawowych podejm¹ kolejne wezwanie. Myœlê, ¿e nie zaskocz¹ ich pytania: jak nazywa siê drzewo zakochanych, które z drzew jest
starsze od samej Polski, kto
rabuje ¿ó³wie gniazda, kim
jest olbrzym z bagien, czy
mo¿na zbieraæ winniczki
czy od ilu ¿ubrów pochodz¹
wszystkie obecnie ¿yj¹ce
¿ubry na œwiecie? Bo na te
pytania oraz na wiele innych uwa¿ni s³uchacze
obecni na Gminnym Konkursie Ekologicznym odpowiedŸ ju¿ znaj¹.
Danuta Zoñ

godziny urzêdowania:
poniedzia³ek od 800 do 1600
od wtorku do pi¹tku
od 730 do 1530

na zdj.: Prezentacja
przedstawicieli fauny
polskich parków
narodowych (SPJankowice)

Jedziemy
do Będzina
Dyrekcje parków krajobrazowych województwa œl¹skiego zorganizowa³y ju¿ po raz szósty
Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla szkó³ podstawowych.
30 marca w Rudach odby³
siê pierwszy etap konkursu
o zasiêgu rejonowym. Dwuosobowe dru¿yny, pod czujnym okiem leœników zmierzy³y siê w teœcie konkursowym
obejmuj¹cym wiedzê z zakresu przyrody Polski i jej ochrony. Szko³a Podstawowa im.
Stanis³awa Staszica w Jankowicach wystawi³a swoj¹ reprezentacjê w sk³adzie: Julianna Zoñ i Marek Trybuœ. S¹ to
uczniowie klas szóstych. Ich
udzia³ w pierwszym etapie zakoñczy³ siê sukcesem. Zajêli
II miejsce w ogólnej klasyfikacji i otrzymali kwalifikacjê
do etapu wojewódzkiego, który odbêdzie siê 12 maja w Bêdzinie.
Za udzia³ w pierwszym
etapie otrzymali nowe wydania przewodników po parkach
krajobrazowych województwa. Pomog¹ one lepiej przygotowaæ siê II etapu konkursu.Obecnie mamy na terenie
województwa œl¹skiego 8
parków krajobrazowych. Tak
wiêc przed uczestnikami sporo pracy. D. Zoñ

W Szkole Podstawowej im. Stanis³awa
Staszica odby³ siê 22 kwietnia Gminny
Konkurs Ekologiczny, któremu przyœwieca³o has³o „Ewolucja ¿ycia na Ziemi”.

Jak świętowaliśmy
Dzień Ziemi
O wyborze tematu tegorocznej edycji konkursowych zmagañ zdecydowa³
fakt, i¿ w bie¿¹cym roku
obchodzimy dwusetn¹
rocznicê urodzin znanego
botanika, zoologa, geologa
i lekarza Karola Roberta
Darwina – twórcy teorii
ewolucji. Uczony ten zrewolucjonizowa³ pogl¹dy na
temat powstania gatunków
na drodze doboru naturalnego.
Do konkursu przyst¹pi³y 3-osobowe reprezentacje szkó³, wspierane przez
10-osobowe grupy kibiców. Uczniowie zmierzyli
siê z nie³atwymi zadaniami
konkursowymi. G³ównym
celem by³o podniesienie poziomu wiedzy i œwiadomoœci ekologicznej. Uczestnicy konkursu dzielili siê pomys³ami i osi¹gniêciami
w zakresie ekologii. Komisja konkursowa w sk³adzie:
Wójt Gminy Œwierklany
Stanis³aw Gembalczyk
oraz leœniczy Tadeusz
Czarnuch, wysoko oceni³a
przedsiêwziêcia poszcze-

gólnych szkó³. W programie konkursu znalaz³ siê
równie¿ test wiedzy, opracowany przez nauczycieli
przyrody trzech szkó³ oraz
³amig³ówki i zagadki. Dla
widzów oraz uczestników
konkursu najciekawszymi
formami pozyskiwania
wiedzy okaza³y siê prezentacje zwierz¹t charakterystycznych dla parków narodowych Polski oraz poznawanie dziejów Ziemi.
Wiele informacji na ten temat dostarczy³y bogato ilustrowane tabele stratygraficzne, prezentuj¹ce miêdzy innymi œwiat dinozaurów. Kibice poszczególnych szkó³ mieli okazjê zaprezentowaæ znajomoœæ
znaków ekologicznych
ujêtych w formie „Zielonego kodeksu”. Wszyscy
wykonali zadanie w stu
procentach.
Podczas trwania konkursu dwuosobowe grupy
wytypowane spoœród kibiców projektowa³y i wykonywa³y modele fantastycznych gatunków zwie-

Urz¹d Gminy Œwierklany
z siedzib¹ w Jankowicach
ul. Œwierklañska 54
44-264 Jankowice
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Wnioski o przyznanie p³atnoœci rolnicy mog¹ sk³adaæ w biurach powiatowych ARiMR, w³aœciwych ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedzibê wnioskodawcy, w terminie od 15 marca do 15 maja 2009 roku.
Z³o¿enie wniosku po tym terminie bêdzie równoznaczne
z pomniejszeniem nale¿nej p³atnoœci o 1% za ka¿dy dzieñ roboczy opóŸnienia.
P³atnoœci bezpoœrednie przys³uguj¹ rolnikowi, który posiada na dzieñ 31 maja danego roku grunty rolne o ³¹cznej
powierzchni nie mniejszej ni¿ 1ha, utrzymywane w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów œrodowiska oraz by³y
utrzymane w dobrej kulturze rolnej w dniu 31 czerwiec
2003 roku.
Wnioski z ARiMR rolnicy otrzymaj¹:
 ca³kowicie wype³nione lub
 czêœciowo wype³nione lub niewype³nione.
UWAGA: Ka¿dy wniosek nale¿y zweryfikowaæ, zaktualizowaæ oraz nanieœæ ewentualne zmiany. Nale¿y podaæ uprawy na dzia³kach zgodnie ze stanem faktycznym
w 2009 roku poniewa¿ wype³nione wnioski zawieraj¹ dane
dotycz¹ce upraw z 2008 roku.
Mo¿na nadal grupowaæ uprawy, do których przys³uguje ten
sam rodzaj p³atnoœci nale¿y jednak oddzieliæ jednolit¹ p³atnoœæ
od p³atnoœci uzupe³niaj¹cej. Podstawow¹ grupê upraw bêd¹ stanowi³y powierzchnie kwalifikuj¹ce siê do jednolitej p³atnoœci obszarowej(JPO). W ramach tej samej dzia³ki deklaruje siê powierzchnie upraw kwalifikuj¹ce siê do p³atnoœci uzupe³niaj¹cych,
p³atnoœci do roœlin energetycznych, owoców miêkkich.
Do powierzchni dzia³ki rolnej mo¿na wliczyæ przylegaj¹ce do siebie powierzchnie mniejsze ni¿ 0,1 ha

„ogródki przydomowe, rowy do 2 metrów szerokoœci, oczka
wodne do 100 m2. P³atnoœæ nie bêdzie przys³ugiwa³a oddzielnie do rowów i oczek wodnych.
W kampanii 2009 do p³atnoœci wyznaczenia powierzchni
referencyjnej PZ bêd¹ uwzglêdnione roœliny motylkowate (koniczyna, ³ubin, lucerna, seradela), podane przez wnioskodawcê
w kampanii 2006 (TUZ + motylkowe) ale, aby by³y uwzglêdnione to rolnik musi to zg³osiæ na odpowiednim formularzu.
Niezbêdna dokumentacja do wype³nienia wniosku:
 wniosek i za³¹czniki otrzymane z ARiMR,
 aktualny wypis z rejestru gruntów,
 dok³adnie pomierzone uprawy.
Szczegó³owych informacji dotycz¹cych zasad i warunków przyznawania p³atnoœci na rok 2008 udzielaj¹ pracownicy ARiMR oraz Œl¹skiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego.
Cennik us³ug:
od 1 do 10 dzia³ek ewidencyjnych
za ka¿d¹ nastêpn¹
na obszarach ONW dodatkowo

- 25 z³.
- 2 z³.
- 5 z³.

Pracownicy Œl¹skiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego bêd¹ s³u¿yæ pomoc¹ w wype³nianiu w/w wniosków
w biurach, gdzie pe³ni¹ dy¿ury.

www.arimr.gov.pl

Pracownik Œl¹skiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego pe³ni dy¿ury w Urzêdzie Gminy Œwierklany
w ka¿dy wtorek, w godzinach od 8.00 do 14.00. Zwiêkszenie czêstotliwoœci dy¿urów
spowodowane jest przyjmowaniem wniosków przez ARiMR, dotycz¹cych dop³at obszarowych.

Recytacje najmłodszy
ch
najmłodszych
uczniów nasz
ej gminy cd. ze str. 8
naszej
wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Danuty Wawi³ow i innych polskich poetów.
Poziom recytacji by³ bardzo
wysoki, uczestników ocenia³o
wykwalifikowane jury, w sk³ad
którego wchodzi³y panie: Mariola Konik – metodyk kszta³cenia zintegrowanego, wspó³organizator Rejonowego Konkursu Recytatorskiego, Sylwia
Kokot – metodyk z CD i KK,
Stefania Szyp – dyrektor Po-
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wiatowego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej. Recytacjom naszych najm³odszych uczniów
przys³uchiwali siê tak¿e zaproszeni goœcie Wójt Gminy
Œwierklany, dyrektorzy szkó³
oraz Przewodnicz¹ca Rady
Rodziców SP nr 2. Rada Rodziców by³a sponsorem nagród
dla naszych uczestników, ka¿dy uczeñ bior¹cy udzia³ w konkursie otrzyma³ nagrodê ksi¹¿kow¹.

Laureaci III Gminnego
Konkursu Recytatorskiego
bêd¹ reprezentowaæ nasz¹
gminê w III Rejonowym Festiwalu S³owa, który odbêdzie
21 kwietnia w Domu Kultury w Boguszowicach.
Laureatami zostali: Hanna
Witoszek (klasa I a), Piotr
Mika i Sandra Kocjan (klasa
II a), Zuzanna Przeliorz (klasa
III a) ze Szko³y Podstawowej
nr 2 w Œwierklanach oraz
Klaudia Sobik i Patrycja Jankowska (klasa III a) ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Œwierklanach – ka¿dy z nich musi
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zdj. arch. szkol.

przygotowaæ jeszcze jeden
utwór (wiersz lub prozê), czeka wiêc na nich du¿o pracy.
Wszyscy w tym dniu bêdziemy trzymaæ kciuki za powodzenie naszych reprezentantów. ¯yczmy im wiêc szczêœcia.
Danuta Konsek
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SOBOTA – 23 maja
Zapraszamy na Z a w o d y o P u c h a r W ó j t a G m i n y
po³¹czone z obchodami Dnia Dziecka
W PROGRAMIE ZAWODÓW:
* sztafeta (szeœciu zawodników): bieg wahad³owy start, podniesienie ciê¿arka
o wadze 10 kg piêæ razy, bieg przez œcianê równowa¿nie, slalom miêdzy
trzema s³upkami skok przez p³otek;
* rzut kul¹ (dwóch zawodników): trzy rzuty kul¹ w tym jeden próbny, licz¹ siê
dwa rzuty ka¿dego zawodników ³¹cznej odleg³oœci, waga atestowanej kuli
– 7,26 kg;
* sprawdzian kierowcy: zawodnik prowadzi obrêcz listw¹, pomiêdzy s³upkami,
liczy siê czas wykonania konkurencji;
* wiadra z wod¹: zawodnicy nabieraj¹ wody ze zbiornika, dobiegaj¹ do linii
wylewu i str¹caj¹ strumieniem wody cztery s³upki;
* zwijanie wê¿y (dwóch zawodników) i dobiegniêcie ze zwiniêtym wê¿em do
linii mety;
* przeci¹ganie liny – szeœciu zawodników.
Wœród zaproszonych jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych znalaz³y siê: OSP
G³ogowa, Szeroka, K³okocin, Radlin II, Boguszowice, Marklowice, Po³omia, Lyski,
Czerwionka, Gaszowice, Popielów, Jejkowice, Jankowice i Œwierklany.
W PROGRAMIE równie¿:
gry i zabawy dla dzieci, konkursy z nagrodami, wystêpy zespo³ów.
Z A P R A S Z A M Y

Zapraszamy do nas

cd. ze str. 10

¿e artyœci zaprezentuj¹ siê na odnowionej i podwy¿szonej scenie Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji. Wczeœniej – o godz. 14.00, w koœciele œw. Anny w Œwierklanach odbêdzie siê uroczysta msza œwiêta w intencji osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów.
Poniewa¿ Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych obchodzony bêdzie w skali powiatu, organizatorzy chc¹ zachêciæ do wspó³pracy przedstawicieli s¹siednich gmin – lokalnych w³adz
oraz osób niepe³nosprawnych i ich rodzin. O wysokiej randze czerwcowego przedsiêwziêcia
niech œwiadczy równie¿ fakt, i¿ obok wójta gminy Stanis³awa Gembalczyka honorowy
patronat nad imprez¹ sprawowaæ bêdzie starosta powiatu rybnickiego Damian Mrowiec.
Pismo w sprawie objêcia patronatu nad œwiêtem niepe³nosprawnych zosta³o wys³ane równie¿ do wojewody œl¹skiego Zygmunta £ukaszczyka – w chwili obecnej czekamy na jego
odpowiedŸ.
O pomoc w zorganizowaniu obchodów cz³onkowie komitetu zwrócili siê ponadto do
pos³ów i senatorów wywodz¹cych siê z naszego powiatu, jak równie¿ do radnych powiatowych i wójtów okolicznych gmin. – Z za³o¿enia ma to byæ wspólne przedsiêwziêcie,
dlatego te¿ ka¿da pomoc jest potrzebna i ka¿dy z uczestników mo¿e dorzuciæ w³asn¹ cegie³kê.
Dla ka¿dej osoby niepe³nosprawnej oraz jej opiekuna, bez wzglêdu na to, z jakiej miejscowoœci pochodz¹, przygotowany bêdzie ciep³y poczêstunek oraz kawa i ciastko. Bêdzie
to dla organizatorów du¿e wyzwanie, bo do koñca nie wiadomo, ile osób odwiedzi tego dnia
gminê i jaka iloœæ posi³ku bêdzie potrzebna. – Musimy byæ przygotowani na ka¿d¹ ewentualnoœæ, nawet gdyby trzeba by³o wydaæ 800 porcji – mówi¹ cz³onkowie komitetu
organizacyjnego.
W programie imprezy znajdzie siê te¿ wiele konkursów i zabaw, które bêd¹ mia³y na
celu integracjê osób zdrowych z tymi poruszaj¹cymi siê na wózkach inwalidzkich oraz
cierpi¹cymi na inny rodzaj niepe³nosprawnoœci. Zapowiada siê wyj¹tkowe spotkanie.
- Przygotowania trwaj¹, wiele jeszcze pracy przed nami. Wszystko musi byæ dopiête na ostatni guzik, nic nie mo¿e nas zaskoczyæ. Oby tylko w dniu imprezy dopisa³a pogoda – podsumowuj¹ cz³onkowie komitetu organizacyjnego.
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Premiera
teatru
„AKuKu”
Rada Rodziców dzia³aj¹ca przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludwika
Holesza w Œwierklanach
zaprasza na premierowy
spektakl teatru „AKuKu”
pt. „Smutna Królewna”.
Premiera odbêdzie siê
we wtorek 5 maja
o godzinie 17:00 w tej¿e
szkole. Wstêp: 2z³
(Bilety ze sprzeda¿y
zostan¹ przekazane
Radzie Rodziców).
Teatr „AKuKu” od 2000
r. prowadzi Bogumi³a SzmidtKruk. Grupa ma w swoim
dorobku kilka przedstawieñ
nagrodzonych na festiwalach
teatralnych, w tym na Wojewódzkim Dzieciêcym Festiwalu Miniatur Teatralnych
w Buczkowicach. Tym razem sk³ad zosta³ wzmocniony przez kilku doros³ych aktorów- rodziców. Re¿yseri¹,
scenografi¹, œwiat³em zajê³a siê Bogumi³a SzmidtKruk, choreografiê przygotowa³a Iwona Molenda.
- To bêdzie nieco inny
spektakl od tych, które zazwyczaj pokazujemy. Chcemy udowodniæ, ¿e poprzez
umo¿liwienie dzieciom i rodzicom wspó³tworzenia
przedstawienia teatralnego, rodzice mog¹ aktywnie
anga¿owaæ siê w ¿ycie
szko³y, s¹ osobami otwartymi, pe³nymi inwencji
twórczej. Naszym celem
jest równie¿ promowanie
aktywnego wizerunku
rodziny pe³nej ¿ycia
i ciekawych pomys³ów
na spêdzanie wolnego
czasu - zapowiadaj¹ organizatorzy. 

