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S³awa dzia³aj¹cego przy Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego
Ko³a Astronomicznego „Albireo”
zatacza coraz szersze krêgi.
Wszystko za spraw¹ odkryæ,
jakich w przestworzach wszechœwiata dokonali m³odzi astronomowie z Jankowic.
Zainteresowana astronomi¹ m³odzie¿
spotyka siê w szkolnym obserwatorium raz
w tygodniu, w pi¹tki, kiedy wiêkszoœæ ich
rówieœników najchêtniej zapomina³aby
o szkole na ca³y nadchodz¹cy weekend.
Jeœli dopisuje im szczêœcie, tzn. jeœli jest
sprzyjaj¹ca pogoda, rozpoczynaj¹ obserwacje. Jaki¿ to kosmiczny widok musi
rozci¹gaæ siê przed ich oczami, uzbrojonymi w potê¿ne soczewki teleskopu Cassegraina, skoro tak chêtnie przychodz¹ na
zajêcia i wykonuj¹ powierzone im zadania.
Poniewa¿ do teleskopu pod³¹czony jest
aparat fotograficzny, to co widz¹ obejrzeæ
mo¿na na setkach zdjêæ, tzw. astrofotografiach. Dziêki temu, ¿e ko³o ma dostêp do
prywatnego przenoœnego teleskopu, zajêcia mog¹ odbywaæ siê równie¿ w terenie,
a dziêki uprzejmoœci Nadleœnictwa Rud
Raciborskich oraz Nadleœnictwa Miasta
Rybnika - w oddalonych od miasta, kompleksach leœnych, a wiêc z dala od sztucznych Ÿróde³ œwiat³a.
Jednak na tym m³odzie¿ z Jankowic nie
poprzestaje. Dziêki uczestnictwu w miêdzynarodowym programie Hands-On Universe, ko³o korzystaæ mo¿e z obserwatorium

W poszukiwaniu
innych światów
edukacyjnego Ironwood North Observatory, czyli zdalnie prowadziæ obserwacje z teleskopu zainstalowanego w Queen Creek
w Arizonie i robiæ zdjêcia fascynuj¹cym
mg³awicom i galaktykom.
Zdjêcia podlegaj¹ komputerowej obróbce, tak by mniej lub bardziej niewprawnemu oku nie umkn¹³ ¿aden szczegó³. Programów do ich obróbki cz³onkowie ko³a
ucz¹ siê podczas niepogody. Wtedy te¿
wymieniaj¹ siê astronomicznymi nowinkami. Uczestniczyli ju¿ równie¿ w spotkaniu
z pierwszym polskim kosmonaut¹ – Miros³awem Hermaszewskim i wielu prelekcjach
i wyk³adach zwi¹zanych z interesuj¹c¹ ich
dziedzin¹ nauki.
Jankowiccy astronomowie lubi¹ te¿ do
astronomii przekonywaæ innych. Wizyty

uczniów innych szkó³ bynajmniej nie
nale¿¹ do rzadkoœci. Góruj¹ce nad gmachem gimnazjum obserwatorium odwiedzaj¹ te¿ po prostu ciekawi wszechœwiata
okoliczni mieszkañcy. Do szkolnej tradycji
wesz³a ju¿ organizowana przez Albireo –
„Majówka Astronomiczna” – dla nauczycieli przedmiotów œcis³ych, ale nie tylko.
Opiekunem ko³a od pocz¹tku jego istnienia
jest mgr Grzegorz Przyby³a.
W kwietniu zakoñczy³a siê trwaj¹ca ponad miesi¹c miêdzynarodowa kampania
obserwacji astronomicznych, której celem
by³y poszukiwania nieodkrytych dot¹d
planetoid. Obserwacje prowadzili uczniowie 40 szkó³, w tym równie¿ trzech szkó³
w Polsce, a tak¿e w Stanach Zjednoczonych,
- cd. na str. 9

Dwie z piêciu placówek oœwiatowych dzia³aj¹cych na terenie
gminy, w przypadku których przeprowadzone zosta³y w ostatnim czasie konkursy na stanowiska dyrektorów, bêd¹ mia³y
nowych szefów. Zmiana nast¹pi³a w szkole podstawowej w Jankowicach i w Œwierklanach Górnych.
Zarz¹dzeniem Wójta Gminy Œwierklany z dnia 16 marca br. og³oszone zosta³y konkursy na stanowiska dyrektorów nastêpuj¹cych placówek oœwiatowych: Przedszkola Nr 2 i Szko³y Podstawowej Nr 2 im. Œwiêtej Jadwigi w so³ectwie Œwierklany Dolne
- cd. na str. 9

Witamy dyrektorów
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Œl¹ski Urz¹d Wojewódzki w Katowicach zwróci³ siê
do Urzêdu Gminy Œwierklany z proœb¹ o to, aby
gmina w³¹czy³a siê w proces powrotu do kraju
repatriantów – Polaków wysiedlonych w wyniku
dzia³añ represyjno-wojennych na Wschód.

UWAGA PRZYSZ£E MAMY!

Pomóc repatriantom
Pañstwo polskie pokrywa
w czêœci koszty zwi¹zane
z przyjêciem repatriantów przez
gminê, przekazuj¹c œrodki miêdzy innymi na remont i przystosowanie pomieszczeñ, w których zamieszkaj¹ wysiedleni
Polacy oraz na ich aktywizacjê
zawodow¹, w tym na szkolenia
i tworzenie nowych miejsc
pracy. Gmina, która zdecyduje siê przyj¹æ repatriantów,
musi przygotowaæ siê do tego
pod wzglêdem prawnym
(podjêcie uchwa³y przez Radê
Gminy) oraz organizacyjno-finansowym.
W dniu 1 stycznia 2001
roku wesz³a w ¿ycie ustawa
z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Mimo up³ywu doœæ
d³ugiego czasu proces repatriacji nie zosta³ jeszcze zakoñczony – w dalszym ci¹gu tysi¹ce rodzin polskiego pochodzenia ¿yj¹cych w Kazachstanie,
Uzbekistanie i innych azjatyckich republikach by³ego ZSRR
oraz na dalekiej Syberii oczeC
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kuje na zaproszenie polskich
gmin i powrót do ojczyzny swoich przodków. Dotychczasowe
doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e
rodziny te dobrze siê w Polsce
adaptuj¹, szczególnie jeœli chodzi o dzieci i m³odzie¿. Pomoc
w repatriacji, czyli powrocie do
ojczystego kraju, jest spe³nieniem moralnego obowi¹zku
wynagrodzenia krzywd naszym
rodakom, zamieszka³ym na
wschodnich terenach by³ego
ZSRR, którzy znaleŸli siê tam
na skutek deportacji, zes³añ
i innych przeœladowañ, i nigdy nie mogli siê na powrót
w Polsce osiedliæ – czytamy
w piœmie wicewojewody œl¹skiego Stanis³awa D¹browy,
jakie pod koniec marca br.
wp³ynê³o do Urzêdu Gminy.
Mieszkañcy oraz w³aœciciele firm, którzy chcieliby pomóc w³¹czyæ siê w proces repatriacji (udostêpnienie lokalu, zagwarantowanie zatrudnienia) proszeni s¹ o kontakt
pod nr tel. 32 432 75 26.
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Paniom, które spodziewaj¹ siê dziecka oraz
tym, które w przysz³oœci
planuj¹ powiêkszenie
rodziny przypominamy,
¿e wraz z nastaniem
2012 r. zmieni³y siê
zasady ustalania prawa
do œwiadczeñ rodzinnych zwi¹zanych z urodzeniem dziecka.
Prawo do dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka i jednorazowej
zapomogi z tytu³u urodzenia
siê dziecka (tzw. becikowe),
ponownie uzale¿nione jest od
przedstawienia przez osobê
ubiegaj¹c¹ siê zaœwiadczenia
lekarskiego, jak i zaœwiadczenia wystawionego przez po³o¿n¹, mówi¹cego o tym, ¿e
matka dziecka pozostawa³a
pod opiek¹ medyczn¹ nie póŸniej ni¿ od 10 tygodnia ci¹¿y
do porodu. Oznacza to, ¿e na
ww. zaœwiadczeniu musz¹ widnieæ daty dotycz¹ce trzech
trymestrów ci¹¿y, a nie jak to
mia³o miejsce w ostatnim czasie, kiedy wystarcza³o wskazanie daty jednego badania kobiety w okresie ci¹¿y, przepro-
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Od niedawna, osoby niepe³nosprawne z terenu województwa œl¹skiego oraz ich potencjalni pracodawcy
mog¹ korzystaæ z ciekawego portalu internetowego www.sprawni-niepelnosprawni.pl na którym prezentowane s¹
oferty zatrudnienia i prowadzone s¹
dyskusje na forum.
Portal powsta³ z inicjatywy Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Katowicach,
w ramach projektu pn. „W poszukiwaniu
pracy – alternatywne formy zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych”. Jak mówi¹
organizatorzy tego przedsiêwziêcia, serwis ma byæ miejscem spotkañ osób poszukuj¹cych pracy i pracodawców z województwa œl¹skiego, dziêki czemu obie
strony bêd¹ mia³y u³atwiony kontakt
i nastêpowaæ bêdzie znacznie szybsza
wymiana informacji. Portal ma ponadto
przyczyniæ siê wzrostu œwiadomoœci

i wiedzy na temat korzyœci p³yn¹cych
z zatrudniania osób niepe³nosprawnych przez œl¹skich pracodawców oraz
zwiêkszyæ dostêp do informacji z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepe³nosprawnoœci¹, a przede wszystkim
integrowaæ oba te œrodowiska. Zmiany
legislacyjne dotycz¹ce tematu niepe³nosprawnoœci, zapowiedzi ciekawych wydarzeñ, imprez kulturalnych czy szkoleñ
w regionie – to tylko niektóre informacje, jakie mo¿na znaleŸæ na www.sprawni-niepelnosprawni.pl Dzia³a tu te¿ gie³da pracy, na której systematycznie zamieszczane s¹ og³oszenia o oferowanych dla osób niepe³nosprawnych, stanowiskach pracy. Ca³oœci dope³nia forum
dla pracodawców i niepe³nosprawnych,
które - jak maj¹ nadziejê inicjatorzy
powstania portalu - zaowocuje wieloma
owocnymi spotkaniami zawodowymi.

wadzone przez lekarza ginekologa lub po³o¿n¹. Wzór powy¿szego zaœwiadczenia okreœlony zosta³ w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia
14 wrzeœnia 2010 r. w sprawie
formy opieki medycznej nad
kobiet¹ w ci¹¿y, uprawniaj¹cej
do dodatku z tytu³u urodzenia
dziecka oraz wzoru zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego pozostawanie pod t¹ opiek¹.
Rozporz¹dzenie to wesz³o
w ¿ycie w³aœnie 1 stycznia
2012 r.
Instytucj¹, która w naszej
gminie zajmuje siê tematem
dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka
i jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka,
jest Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej przy ul. Stra¿ackiej
1 w Œwierklanach. Tam te¿ do
pobrania s¹ formularze, o których mowa.

Zdążyć z wnioskiem
Trwa nabór wniosków dotycz¹cych dop³at bezpoœrednich. Rolnikom z terenu gminy
Œwierklany przypominamy o tym, ¿e wnioski
te przyjmowane bêd¹ do dnia 15 maja br. (podstawowy nabór) – z³o¿one w tym terminie
wnioski maj¹ szansê na uzyskanie dop³at
w pe³nej wysokoœci; oraz od 15 maja do 11
czerwca br., gdzie p³atnoœci pomniejszane
bêd¹ o 1 proc. za ka¿dy roboczy dzieñ opóŸnienia.
W zwi¹zku z prowadzonym naborem
wniosków w sprawie p³atnoœci obszarowych
zwiêkszy³a siê czêstotliwoœæ dy¿urów prowadzonych w gminie Œwierklany przez
przedstawiciela Œl¹skiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie – Oddzia³
Miko³ów/PZDR Miko³ów. Pomocy w wype³nianiu wniosków o dop³aty obszarowe udziela rolnikom p. Kazimiera Poliwka. Przypominamy, ¿e pe³ni ona dy¿ury w ka¿d¹ œrodê,
w godz. 8.00-13.00, w sali narad Urzêdu Gminy Œwierklany (I p.).
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Do 27 z³ brutto za 1 metr
szeœcienny œcieków
wzroœnie op³ata
za opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych,
transport nieczystoœci
ciek³ych i oczyszczenie
– us³ugê œwiadczon¹
przez Gminny Zak³ad
Wodoci¹gów i Kanalizacji.

Co tym
z podziałem?

Drożej za ścieki z szamb
Przyczyn¹ podwy¿ki jest
w g³ównej mierze wzrost kosztów oczyszczania œcieków
(energia) oraz ich transportu do
oczyszczalni (paliwo). Podwy¿ka powinna obowi¹zywaæ od
2011 r., ale wówczas Rada Gminy ustali³a, ¿e podwy¿ki we
wnioskowanej wysokoœci nie
bêdzie. W tej sytuacji, Gminny
Zak³ad Gospodarki Komunalnej, który do koñca 2011 r.
œwiadczy³ ww. us³ugê, zmuszony by³ do niej dop³acaæ.
Od 2012 r. œwiadczenie ww.
us³ugi od GZGK przej¹³ Gminny Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacj (GZWiK). Zak³ad ten
dzia³a w oparciu o czêœciowo
inne przepisy, które m.in. zabra-

niaj¹ mu tzw. „subsydiowania
skroœnego”. Przepis ten nakazuje, aby przychodami GZWiK
z tytu³u sprzeda¿y wody czy
oczyszczania œcieków z kanalizacji nie pokrywaæ kosztów
zwi¹zanych ze œwiadczeniem
us³ugi opró¿niania, transportu
i oczyszczenia nieczystoœci ciek³ych z szamb. Nie ma wiêc mo¿liwoœci, aby Zak³ad dofinansowywa³ œwiadczenie us³ugi,
o której mowa, z innych dzia³ów
prowadzonej dzia³alnoœci.
Kwota 27 z³ brutto/m3 jest
górn¹ stawk¹ obowi¹zuj¹ca na
terenie Œwierklan i Jankowic.
Dla porównania podamy, ¿e
w Rybniku ta górna stawka
wynosi 40 z³.

GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
informuje:
 Z dniem 1 stycznia 2012 roku dotychczasowe obowi¹zki
Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w zakresie odbioru
odpadów komunalnych (w kub³ach), a tak¿e odpadów ulegaj¹cych biodegradacji (trawa, liœcie, ga³êzie) oraz odpadów wielkogabarytowych przejê³a firma PTS TRANSGÓR S.A. z siedzib¹
w Rybniku przu ul. Jankowickiej 9.
 Worki do selektywnej zbiórki odpadów (plastik, szk³o bia³e,
szk³o kolorowe, papier i makulatura) nadal nabywaæ mo¿na w biurze Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Œwierklanach.
 Firma PTS TRANSGÓR S.A. z Rybnika, po ustaleniach i wyjaœnieniach z GZGK, w najbli¿szym czasie og³osi sprostowanie
treœci umów, które mieszkañcy otrzymali. Sprostowanie podyktowane jest b³êdami zawartymi w treœci umowy.
Jednoczeœnie informujemy, i¿ Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Œwierklanach przyjmuje podpisane umowy na œwiadczenie us³ug wywozu odpadów komunalnych, zawarte pomiêdzy
mieszkañcami a firm¹ PTS TRANSGÓR S.A.
 Wszelkie pytania i w¹tpliwoœci zwi¹zane z gospodark¹ odpadow¹ tj. wywóz odpadów komunalnych, odpadów ulegaj¹cych
biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, odbiór i nabycie
worków do segregacji odpadów, umowy na œwiadczenie us³ug
odbioru odpadów komunalnych, prosimy kierowaæ pod numery:
PTS TRANSGÓR S.A. Tel. 32 75 55 440, 32 75 55 494, 32 75 55 491
lub Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej tel. 32 43 04 497.

W gminie od d³u¿szego czasu dyskutowana jest
sprawa od³¹czenia Jankowic od pozosta³ych dwóch
so³ectw: Œwierklan Górnych i Œwierklan Dolnych.
Tematowi towarzysz¹ wielkie emocje, bo i proponowana zmiana jest powa¿na.
Niewiele ponad miesi¹c
temu odby³o siê kolejne zebranie wiejskie w Jankowicach,
poœwiêcone tematowi utworzenia nowej gminy.
Zebranie to by³o odpowiedzi¹ na nadzwyczajn¹ sesjê
Rady Gminy Œwierklany, jaka
odby³a siê jeszcze w lutym br.
Podczas sesji tej rozpatrywany by³ projekt uchwa³y przed³o¿onej Radzie przez Komitet
ds. Utworzenia Gminy Jankowice. Chodzi³o o to, aby Rada
Gminy zwróci³a siê do Ministra Administracji i Cyfryzacji
z wnioskiem o utworzenie
gminy Jankowice, na co
cz³onkowie Rady Gminy
Œwierklany nie wyrazili zgody.
- Pomys³, do realizacji
którego powsta³ specjalny komitet, wyp³yn¹³ od mieszkañców so³ectwa Jankowice. Nie
by³ to wniosek Rady Gminy,
wiêc te¿ i Rada nie czu³a siê
w³adna do podejmowania tak
powa¿nej decyzji. Z tego te¿
powodu uchwa³a nie zosta³a
pozytywnie zaopiniowana –
t³umaczy³ przewodnicz¹cy
nadzwyczajnej sesji, Tadeusz
Frydecki.
W³adze gminy zapewniaj¹,
¿e fakt, i¿ uchwa³a nie przesz³a, nie jest przejawem z³ej
woli, choæ tak mo¿e to byæ
postrzegane (przewaga liczebna radnych ze Œwierklan
w Radzie Gminy Œwierklany).
– Chodzi o to, by wszyscy
mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ
wypowiedzenia swojego zdania
na temat ewentualnego od³¹czenia Jankowic i utworzenia
nowej gminy, nie zaœ grupa
osób, która zdecyduje za ogó³
spo³eczeñstwa – t³umacz¹ w³a-

dze gminy. Zdecydowano, ¿e
najw³aœciwszym wyjœciem
z sytuacji bêdzie przeprowadzenie referendum lokalnego,
podczas którego ka¿dy pe³noletni mieszkaniec gminy bêdzie
mia³ mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê na ten temat. – W ¿aden
sposób nie bêdziemy sprzeciwiaæ siê woli mieszkañców ani
utrudniaæ procesu podzia³u,
jeœli do niego dojdzie. Chodzi
o to, ¿eby poznaæ zdanie jak
najwiêkszej liczby osób zainteresowanych, bo zmiana jest
powa¿na i dotyczyæ bêdzie
tak¿e przysz³ych pokoleñ. Kto,
jak nie sami mieszkañcy, mia³by o tym decydowaæ? –
mówi¹ w³adze gminy, argumentuj¹c, ¿e mimo i¿ referendum jest wyjœciem bardziej
czasoch³onnym i wi¹¿e siê
z pewnymi kosztami, to jednak wydaje siê byæ najbardziej
demokratyczn¹ form¹ poznania zdania ogó³u.
Podczas zebrania wiejskiego dn. 21 marca 2012 r.
w Jankowicach dyskutowano na temat tego, w jaki sposób takie referendum nale¿a³oby przeprowadziæ. Mówiono o koniecznoœci zmobilizowania mieszkañców do
pójœcia i zag³osowania w referendum, które wed³ug
wstêpnych za³o¿eñ mia³oby
siê odbyæ we wrzeœniu bie¿¹cego roku.
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od o b n e programy
funkcjonuj¹ w innych
gminach i za zadanie
maj¹ okreœlenie dzia³añ samorz¹du podejmowanych
wzglêdem osób dotkniêtych
przemoc¹ oraz sprawców
przemocy.
Celem g³ównym programu jest przeciwdzia³anie
przemocy w rodzinie oraz
zwiêkszenie dostêpnoœci
i skutecznoœci pomocy dla
rodzin, w których do niej
dochodzi. W efekcie ma to
doprowadziæ do zmniejszenia
skali zjawiska przemocy
w rodzinie na terenie ca³ej naszej gminy, rozwoju wspó³pracy pomiêdzy instytucjami
i organizacjami dzia³aj¹cymi
na rzecz osób krzywdzonych,
podnoszenia kompetencji zawodowych s³u¿b i instytucji
zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹
oraz wspierania ofiar owej
przemocy i oddzia³ywania
tak¿e na jej sprawców.
Ze statystyk policyjnych
wynika, ¿e na terenie gminy
Œwierklany w latach 20092010 przeprowadzono 226 interwencji domowych, wszczêto 13 postêpowañ z powodu
fizycznego lub psychicznego
znêcania siê nad rodzin¹ oraz
za³o¿ono 32 Niebieskie Karty. Zanotowane w ten sposób
zjawisko przemocy w rodzinie wystêpowa³o najczêœciej

Różne oblicza
przemocy
Na marcowym posiedzeniu Rada Gminy Œwierklany podjê³a uchwa³ê w sprawie przyjêcia gminnego
programu przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, obowi¹zuj¹cego w Gminie Œwierklany na lata 2012-2015.
po nadmiernym spo¿yciu
alkoholu przez sprawców –
zwykle okazywali siê nimi
mê¿czyŸni.
Fakt wystêpowania przemocy odnotowuje tak¿e
Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej. W latach 20092011 za³o¿one zosta³y 3 Niebieskie Karty, 7 dzieci zosta³o umieszczonych w placówkach opiekuñczo-wychowawczych po doznanej przemocy w rodzinie, a 3 osoby
korzysta³y z pomocy Specjalistycznego Oœrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie. Przeprowadzonych zosta³o równie¿ 17 interwencji socjalnych, po tym jak
GOPS otrzyma³ informacjê ze
strony policji o zaistnia³ej sytuacji przemocy w rodzinie.
Ofiarami przemocy najczêœciej by³y kobiety i dzieci.

O terapii uzależnień
Osoby uzale¿nione od alkoholu oraz zmagaj¹ce siê
z innymi ni¿ alkohol, na³ogami, jak równie¿ cz³onkowie
ich rodzin – osoby wspó³uzale¿nione, mog¹ skorzystaæ
z oferty Dziennego Oddzia³u Terapii Uzale¿nienia od
Alkoholu.
Pacjenci ww. oddzia³u uczestnicz¹ w intensywnym programie terapeutycznym podobnym do tego realizowanego w oœrodkach stacjonarnych – jest to terapia w systemie pozaszpitalnym,
gdzie po ka¿dorazowych zajêciach terapeutycznych pacjent
wraca do domu. Uczestnicz¹cy w terapii indywidualnej i w terapii grupowej, pacjenci Oddzia³u Dziennego maj¹ zagwarantowan¹ opiekê lekarsk¹ lekarzy specjalistów oraz pomoc psychologiczn¹. Oferta skierowana jest do osób zmagaj¹cych siê
z na³ogami – mieszkañców gminy, którzy chc¹ uczestniczyæ
w programie terapii, a jednoczeœnie dla których wa¿na jest ich
obecnoœæ w domu z najbli¿szymi. Na czas leczenia pacjenci
mog¹ skorzystaæ ze zwolnienia lekarskiego. Zainteresowanych
podajemy kontakt telefoniczny – 32 739 33 84, 509 326 079.

Sprawcy to zazwyczaj mê¿czyŸni, w wiêkszoœci przypadków uzale¿nieni od alkoholu. Z danych Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych wynika,
¿e w latach 2009-2011 przyjêto 73 zg³oszenia w sprawie
o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do leczenia odwykowego. 69 spraw zosta³o skierowanych do S¹du Rejonowego o zastosowanie obowi¹zku poddania siê leczeniu odwykowemu.
Trudno jest w sposób
jednoznaczny okreœliæ wielkoœæ zjawiska przemocy na
terenie gminy Œwierklany.
Powodem tego jest wystêpowanie tzw. przemocy ukrytej.
Z obserwacji ¿ycia spo³ecznego wynika, i¿ przemoc
w rodzinie wystêpuje we
wszystkich grupach spo³ecz-

nych, niezale¿nie od poziomu
wykszta³cenia czy sytuacji
materialnej. Dlatego te¿ osoby dotkniête ni¹ niechêtnie
przyznaj¹ siê do wystêpowania faktu przemocy w rodzinie, poniewa¿ jest to temat
wstydliwy, czêsto zatajany
a¿ do chwili wyst¹pienia sytuacji dramatycznych.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
przemoc domowa jest zjawiskiem szkodliwym spo³ecznie, stanowi¹cym zagro¿enie
dla ca³ej rodziny. Jej skutki s¹
d³ugotrwa³e i bezpoœrednio
wp³ywaj¹ na jej codzienne
funkcjonowanie. Problem
ten nie tylko istnieje, ale te¿
staje siê coraz powa¿niejszy. Z drugiej strony, miêdzy innymi dziêki szeroko
nag³oœnianym akcjom informacyjno-profilaktycznym zmieni³ siê sposób postrzegania przemocy przez
spo³eczeñstwo – œwiadkowie sytuacji, w których dochodzi do przemocy coraz
czêœciej reaguj¹ na ni¹, dokonuj¹c zg³oszenia u w³aœciwych s³u¿b.
Ty tak¿e nie pozostawaj
obojêtny – reaguj w sytuacji,
kiedy krzywdzone jest dziecko, b¹dŸ jeœli stosowana jest
przemoc wzglêdem doros³ych cz³onków rodziny.
Czasem jeden telefon mo¿e
uratowaæ komuœ ¿ycie.

Zbadają stan
obiektów
Rybnicki oddzia³ Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Górnictwa w Katowicach zwróci³ siê
do Urzêdu Gminy Œwierklany z proœb¹ o przekazanie mieszkañcom informacji dotycz¹cej inwentaryzacji obiektów kubaturowych i liniowych na naszym
terenie. Inwentaryzacja ta prowadzona jest na zlecenie Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A. Celem prac,
które trwaæ bêd¹ od kwietnia do lipca bie¿¹cego roku,
jest zbadanie stanu obiektów kubaturowych i liniowych oraz okreœlenie ich odpornoœci. Informuje siê,
¿e osoby dokonuj¹ce inwentaryzacji posiadaæ bêd¹
stosowne upowa¿nienia.
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Gmina
pomoże
powiatowi
Jedna z uchwa³, jak¹ radni
gminy Œwierklany podjêli na
marcowym posiedzeniu, dotyczy³a udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Rybnickiemu. Chodzi o budowê
chodnika i odwodnienia w ci¹gu drogi powiatowej na terenie so³ectwa Œwierklany Górne. Projekt przewiduje tak¿e
odnowê istniej¹cej nawierzchni
jezdni. Ca³oœæ prac prowadzona bêdzie na licz¹cym 654
metry odcinku, biegn¹cym od
granicy gminy z miastem Jastrzêbie-Zdrój w kierunku
wiaduktu na autostradzie A1.
Tego rodzaju wspó³praca
mo¿e zaowocowaæ dodatkowymi punktami przy wyborze

projektu remontu drogi do
dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W³aœnie
w tym programie, prowadzonym przez Œl¹ski Urz¹d
Wojewódzki, powiat z³o¿y³
wniosek o dofinansowanie,
który po ocenie merytorycznej trafi³ na listê rezerwow¹.
W ramach inwestycji
gmina Œwierklany przeka¿e
ze swojego bud¿etu kwotê
294 tys. 411 z³. Decyzjê w tej
sprawie radni podjêli na sesji
29 marca br.
Gmina nie po raz pierwszy wspó³uczestniczy w finansowaniu inwestycji prowadzonych na drogach znajduj¹cych siê na jej terenie
i zarz¹dzanych przez powiat.
Do tej pory wspólnymi si³ami wyremontowano chodniki i nawierzchnie dróg na kilku ulicach, jak równie¿ uda³o
siê przebudowaæ wiadukt na
ul. Nowej w Jankowicach.

Gimnazjaliści bawili się
w „Aquarionie”
W po³owie kwietnia
up³yn¹³ termin wykorzystania przez uczniów
gminnych gimnazjów,
darmowych wejœciówek
do parku wodnego
„Aquarion”, mieszcz¹cego siê przy ul. Wodzis³awskiej 3 a w ¯orach.
Bilety wstêpu zosta³y zakupione ze œrodków bud¿etu
gminy i przekazane gimnazjalistom na pocz¹tku marca br.
Wyposa¿one w jacuzzi,
sauny oraz urz¹dzenia do hydromasa¿u, parki wodne
ciesz¹ siê w ostatnim czasie
du¿ym zainteresowaniem
i prze¿ywaj¹ prawdziwe oblê¿enie. Dziêki inicjatywie
w³adz gminy Œwierklany,
uczniowie Gimnazjum im.
K. Miarki i Gimnazjum im.
Ks. Walentego nie musieli jechaæ do oddalonych od gminy centrów odnowy, aby skorzystaæ z oferty i wypocz¹æ –

Wsparcie dla nauczycieli
Pod koniec marca
br. Rada Gminy
Œwierklany przyjê³a
plan dofinansowania
form doskonalenia
zawodowego nauczycieli na 2012 rok.
Szczegó³owy sposób
podzia³u œrodków na doskonalenie oraz szczegó³owe kryteria i tryb przyznawania tych œrodków reguluje Rozporz¹dzenie MENiS
z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie sposobu podzia³u œrodków na wspieranie
doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomiêdzy bud¿ety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze œrodków
wyodrêbnionych w bud¿etach organów prowadz¹cych szko³y, wojewodów,
ministra w³aœciwego do
spraw oœwiaty i wychowania oraz szczegó³owych
kryteriów i trybu przyzna-

wania tych œrodków (Dz.U.
z 2002r. Nr 46, poz. 430).
Rada Gminy, w porozumieniu z dyrektorami szkó³
i placówek, ustali³a maksymaln¹ kwotê dofinansowania op³at za kszta³cenie nauczycieli – na 75 proc. udokumentowanej op³aty, lecz
nie wiêcej ni¿ 1000 z³. dla
nauczyciela na semestr.
Zgodnie z przyjêt¹ uchwa³¹
dofinansowaniem objête zostan¹ nastêpuj¹ce specjalnoœci: terapia pedagogiczna,
oligofrenopedagogika, doradztwo zawodowe oraz bibliotekoznawstwo. Wnioskowane przez dyrektorów
szkó³ i przedszkoli specjalnoœci do objêcia dofinansowaniem w roku 2012 wynikaj¹ z potrzeb kadrowych
tych jednostek. Ustalono, ¿e
wsparcie finansowe uzyskaj¹ nauczyciele kszta³c¹cy
siê na studiach podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych prowadzonych
przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli.

Podsumowanie dyżurów
Urzędu Skarbowego
zostali zaproszeni do ¿orskiego „Aquarionu”. Gminnym
placówkom oœwiatowym
przekazanych zosta³o 425 biletów wstêpu. Bilety te upowa¿nia³y gimnazjalistów
z klas I, II i III do bezp³atnego korzystania z oferty parku wodnego przez 1 godzinê.
D³u¿szy pobyt by³ p³atny wed³ug cennika obowi¹zuj¹cego
w ¿orskim „Aquarionie”.
Czas na wykorzystanie darmowej wejœciówki uczniowie mieli do 15 kwietnia br.
Z przeprowadzonego
przez nas rozeznania wynika, ¿e z darmowego biletu
do parku wodnego w ¯orach skorzysta³o ponad 95
proc. gimnazjalistów.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê dy¿ury
pracowników Urzêdu Skarbowego w Rybniku, którzy
w miesi¹cu marcu przyjmowali w Urzêdzie Gminy zeznania podatkowe mieszkañców Jankowic i Œwierklan.
9 marca, w czasie trwaj¹cego cztery godziny dy¿uru przedstawiciele rybnickiej
skarbówki przyjêli 280 zeznañ, w tym: 251 wype³nionych formularzy PIT-37,
9 formularzy PIT-36, 3 formularze PIT-38 i PIT-39
oraz 12 formularzy ZAP-3
i 5 VZM. Wiele osób te¿ odwiedzi³o w tym dniu Urz¹d
Gminy w celu pobrania druków zeznañ.
Kolejny – drugi i ostatni
dy¿ur pracowników US

w gminnym magistracie
odby³ siê w pi¹tek 30 marca,
tak¿e w godz. 9.00-13.00.
Wtedy to przyjête zosta³y
183 zeznania podatkowe od
mieszkañców, w tym: 139
wype³nionych formularzy
PIT-37, 21 formularzy PIT36, 1 PIT-36L, 7 formularzy
PIT-38 i PIT-39 oraz 8 formularzy ZAP-3 i 5 VZM.
Wizyty przedstawicieli
rybnickiego Urzêdu Skarbowego w urzêdach okolicznych gmin sta³y siê ju¿ tradycj¹. Celem dy¿urów jest
u³atwienie mieszkañcom z³o¿enia zeznañ podatkowych.
Formalnoœci mog¹ oni dokonaæ na miejscu – w swojej
gminie, bez koniecznoœci udawania siê do Rybnika i wyczekiwania w d³ugich kolejkach.
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Weto Polski uzasadnione
Podczas zorganizowanej niedawno konferencji
klimatycznej w Durbanie Polska reprezentowa³a
Uniê Europejsk¹. Prezentowaliœmy stanowisko,
którego nadrzêdnym celem jest dalsze ograniczanie emisji CO2.
W Europie konferencjê
uznano za sukces. Wynikiem
kolejnych spotkañ ma byæ
wypracowanie porozumienia
- mapy drogowej, której finalnym celem bêdzie globalne
porozumienie w sprawie dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Obowi¹zuj¹cy
protokó³ z Kioto ma zast¹piæ
nowe, bardziej restrykcyjne
globalne porozumienie.
Tymczasem najwiêksi emitenci CO2 zdaje siê, za nic maj¹
te ustalenia. Setki miliardów
dolarów inwestuje siê w Ÿród³a energii pierwotnej. Powstaj¹ nowe porty wy³adunkowe, a tak¿e kopalnie i elektrownie wêglowe. Wydaje siê,
¿e energetyka odnawialna,
któr¹ kosztem wielu miliardów
Euro promuje siê w zachodniej
Europie, przegrywa kolejn¹
powa¿n¹ bitwê.

Dlatego jak najbardziej zrozumia³ym jest fakt, i¿ Polska stawia weto w sprawie dalszej
redukcji emisji. Komisarz ds.
Ochrony Œrodowiska mówi³,
i¿ Polska nie mo¿e blokowaæ
pozosta³ych 26 pañstw. Tylko,
¿e pozosta³e kraje nie maj¹ du¿ych zasobów paliw kopalnych.
Ponadto jako jeden z niewielu
krajów UE jesteœmy wci¹¿ niezale¿ni energetycznie. Stanowisko
Polski w tej sprawie pozostaje
jednak elastyczne. Minister
Korolec zapowiedzia³, i¿ Polska
poprze ideê dalszych redukcji
emisji pod warunkiem, ¿e porozumienie podpisz¹ najwiêksi emitenci na œwiecie. Jaki
sens ma redukcja emisji CO2
o 30% do 2030 roku, a o 80%
do 2050 roku, jeœli pozosta³e
kraje, które odpowiadaj¹ za blisko 90% emisji bêd¹ nadal
zwiêkszaæ wydobycie wêgla?

Polska musi zachêcaæ pozosta³e pañstwa cz³onkowskie do
merytorycznej dyskusji na temat przysz³oœci energetyki na
œwiecie. Elementem tej dyskusji
powinna byæ rozmowa o nak³adach inwestycyjnych w systematyczne zwiêkszanie sprawnoœci kot³ów wêglowych. To
w konsekwencji doprowadzi
do znacz¹cej redukcji emisji
CO2. Niestety niektórym cz³onkom Unii Europejskiej to na
pewno nie wystarczy. Dlatego
uwa¿am, ¿e chocia¿ ³¹czy nas
wspólna Europa, a dzieli podejœcie do wykorzystywania zasobów bogactw naturalnych, to
potrzebne jest porozumienie,
które uwzglêdni stanowiska
wszystkich pañstw, a nie 26+1.
Bogdan Marcinkiewicz
Pose³ do Parlamentu
Europejskiego

Młode poetki z gimnazjum
Uczennice klasy trzeciej Gimnazjum im. Karola Miarki
w Œwierklanach – Weronika Piksa i Dominika Trybuœ zosta³y
laureatkami V edycji Miêdzyszkolnego Konkursu Poetyckiego „daj mi S£OWO”, organizowanego dla uczniów szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa œl¹skiego przez II LO im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzis³awiu
Œl¹skim oraz Zespó³ Szkó³ Budowlanych w Rybniku.
W konkursie, nad którym
honorowy patronat obj¹³ Starosta Powiatu Wodzis³awskiego oraz Prezydent Miasta
Rybnika, Weronika Piksa zajê³a drugie miejsce, a Dominika
Trybuœ trzecie. Warunkiem
uczestnictwa w konkursie
by³o przed³o¿enie jednego
wiersza o tematyce wartoœci
takich jak: Prawda, Dobro,
Piêkno..., który nie by³ dot¹d
nigdzie publikowany.

Fina³ konkursu odby³ siê
3 kwietnia br. w Wodzis³awskim
Centrum Kultury podczas
Frankofonii i Italofonii, które
zorganizowali uczniowie II LO.
W jury zasiadali: Szymon
Babuchowski – poeta, dziennikarz „Goœcia Niedzielnego”,
doktor nauk humanistycznych,
Krzysztof B³a¿yca – religioznawca oraz Romana Piecha –
prezes TNBSP w Rybniku
i konsultant RODNiIP „WOM”

w Rybniku ds. bibliotek.
W uzasadnieniu do³¹czonym
do przyznanych nagród mo¿emy przeczytaæ, ¿e wiersz Weroniki mia³ „zwart¹, przejrzyst¹
kompozycjê, ciekawe zderzenie
miêdzy dobrem wyœwiadczanym innym, a cen¹, któr¹ za to
siê p³aci, oryginalny pomys³
z od³o¿eniem stetoskopu oraz
zawieszenie emocji przed puent¹”. Dominika zosta³a z kolei
nagrodzona za „bardzo ciekawy pomys³ i rytmicznoœæ”. Najlepsze teksty i zdjêcia z fina³u
zostan¹ zamieszczone na stronie www.rybnik.pl/bsip/poezja.htm Gratulujemy sukcesu!
Info: Gimnazjum
im. K. Miarki
w Œwierklanach

Najlepsze ¿yczenia
Tradycj¹ w gminie
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:
Pani Maria Mrochen
ze Œwierklan,
która œwiêtowa³a
92 rocznicê
swoich urodzin;
Pan Piotr Hartman
z Jankowic
- 91 rocznica urodzin;
Pan Roman Hetfer
ze Œwierklan
- 91 rocznica urodzin;
Pani Anna Filip
ze Œwierklan
- 90 rocznica urodzin;
Pani Emilia Woryna
ze Œwierklan
- 90 rocznica urodzin;
Pani Hildegarda Sobik
ze Œwierklan
- 90 rocznica urodzin.
oraz pary ma³¿eñskie:
Pañstwo
Gertruda i Ernest
Brychcy ze Œwierklan
- 64 rocznica œlubu
Pañstwo
£ucja i Ryszard
Bochenek ze Œwierklan
- 65 rocznica œlubu
Pañstwo
Ró¿a i Emil Chroszcz
z Jankowic
- 65 rocznica œlubu

Realizacja:
Wydawnictwo
Solo Press
Żory, Rynek 24/3
na zlecenie
Urzędu Gminy Świerklany
Jankowice, ul. Świerklańska 54
tel.: 32 432 75 00
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Bezpłatne doradztwo - skorzystaj!
Dzia³aj¹ce w Rybniku przy ul. Bia³ych, Centrum Rozwoju
Inicjatyw Spo³ecznych CRIS zaprasza do korzystania
z darmowego doradztwa, jakie oferuje w ramach projektu pn. „Trasa 78 – ze œl¹skiego w œwiêtokrzyskie”.
Bezp³atn¹ pomoc¹ doradcz¹ objête s¹ kluby, stowarzyszenia
oraz inne podmioty funkcjonuj¹ce na podstawie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie – tak¿e te z terenu
gminy Œwierklany.
- W ramach wspomnianego projektu prowadzimy Inkubatory Trzeciego Sektora, które zmierzaj¹ do wsparcia i rozwoju
organizacji pozarz¹dowych. Oferta projektu obejmuje m.in.
us³ugi doradcze dla NGO z województwa œl¹skiego i œwiêtokrzyskiego. Z pomocy bezp³atnie mog¹ skorzystaæ m.in. kluby
sportowe, ochotnicze stra¿e po¿arne, ko³a gospodyñ wiejskich,
lokalne grupy dzia³ania, a tak¿e inne – wiêksze czy mniejsze
stowarzyszenia i fundacje – poinformowali nas przedstawiciele
rybnickiego CRIS-u.
Zainteresowani skorzystaæ mog¹ z doradztwa z zakresu:
 Podstawowych zasad dzia³ania organizacji pozarz¹dowej
 Zak³adania i prowadzenia organizacji pozarz¹dowej
 Krajowych i zagranicznych Ÿróde³ finansowania
bie¿¹cej dzia³alnoœci organizacji

 Konstruowania i rozliczania ofert z realizacji zadañ
publicznych
 Wsparcia w pisaniu i rozliczaniu projektów
 Obowi¹zków sprawozdawczych
 Konsultacji wniosków o dofinansowanie
 Konsultacji statutów
 Budowania partnerstw lokalnych
 Zagadnieñ prawnych zwi¹zanych z organizacjami
pozarz¹dowymi
 Wspó³pracy z wolontariuszami
Projekt „Trasa 78 – ze œl¹skiego w œwiêtokrzyskie” bêdzie
kontynuowany a¿ do koñca 2014 roku. Realizowany jest on
w partnerstwie pomiêdzy Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo³ecznych CRIS, Miastem Gliwice oraz Stowarzyszeniem Edukacja
przez Internet, wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Szczegó³y znajdziesz na
www.cris.org.pl/projekty/zobacz/Trasa-78-ze-slaskiego-w-swietokrzyskie.
W celu skontaktowania siê z doradc¹ i uzyskania darmowej
porady nale¿y zadzwoniæ do siedziby biura CRIS – tel. 32 739 55 12
lub skontaktowaæ siê poprzez pocztê elektroniczn¹: agnieszka.pytlik@cris.org.pl (tel. 32 739 55 12 wew. 104); sebastian.garbacz@cris.org.pl (tel. 32 739 55 12 wew. 103).

Nowe stawki za przedszkole
O 30 groszy wzroœnie od
nowego roku szkolnego godzinowa stawka obowi¹zuj¹ca
w gminnych przedszkolach –
zdecydowali radni na jednym
ze swych ostatnich posiedzeñ,
podejmuj¹c uchwa³ê w sprawie ustalenia op³at za œwiadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminê
Œwierklany. Nie zmieni siê na-

tomiast wymiar czasu, w ramach
którego przedszkola prowadzone przez gminê Œwierklany zapewniaæ bêd¹ wychowankom
nieodp³atne nauczanie, wychowanie i opiekê – nadal bêdzie to
5 godzin dziennie.
Pocz¹wszy od 1 wrzeœnia
2012 r. odp³atnoœæ za œwiadczenia przedszkoli w czasie wykraczaj¹cym ponad czas realizacji

podstawy programowej wynosiæ bêdzie 1,60 z³ za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê zajêæ. W chwili
obecnej, w trzech przedszkolach
na terenie gminy uczy siê i wychowuje 380 dzieci. Najbardziej

liczn¹ placówk¹ przedszkoln¹
jest Przedszkole nr 1 w Œwierklanach skupiaj¹ce 136 wychowanków w 6 oddzia³ach,
w tym 1 oddzia³ integracyjny.
Drugie co do liczebnoœci jest
Przedszkole nr 2 w Œwierklanach licz¹ce 124 wychowanków w 6 oddzia³ach, a trzecie
Przedszkole w Jankowicach –
z 5 oddzia³ami przedszkolnymi,
do których uczêszcza 120 dzieci (dane na dzieñ 31 marca br.).

Wiosenne porządki – z rozsądkiem!

Zgodnie z art. 131 pkt. 12
ustawy o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r., ka¿dy
kto wypala ³¹ki, pastwiska, nieu¿ytki, rowy, pasy przydro¿ne,
szlaki kolejowe, trzcinowiska
lub szuwary, podlega karze
aresztu albo grzywny.
Ponadto, w przypadku gdy
dym lub ogieñ spowoduje zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia
ludzkiego lub mienia, wypala-

Jak co roku zwracamy siê do mieszkañców gminy
z informacj¹ o zakazie palenia liœci i wypalania
traw. Pamiêtajmy o tym zw³aszcza w okresie wiosennym, który sprzyja pracom porz¹dkowym
w obejœciach naszych domostw.
nie traw na zasadzie art. 162 §1
kk mo¿e stanowiæ przestêpstwo, za które grozi kara do
12 lat pozbawienia wolnoœci.
Sprawca podpalenia mo¿e zostaæ tak¿e poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci cywilno-prawnej za wyrz¹dzone szkody i ich
nastêpstwa, jak równie¿ mo¿e
byæ obci¹¿ony koszami akcji
ratowniczej.

Nie warto wypalaæ traw nie
tylko ze wzglêdu na gro¿¹ce za
to sankcje, ale te¿ dlatego, ¿e
najzwyklej w œwiecie szkodzimy
tym œrodowisku – pozbawienie
gleby naturalnej pokrywy roœlinnej powoduje przyspieszenie jej erozji i wyja³owienie, staje siê ona bowiem bezbronna
wobec dzia³ania czynników atmosferycznych – promieni s³o-

necznych, wiatru i opadów.
W p³omieniach gin¹ nie tylko
suche trawy, ale równie¿ ¿ywe
roœliny i zwierzêta oraz po¿yteczne bakterie i grzyby.
Roœlinnoœæ ulegaj¹ca naturalnemu rozk³adowi u¿yŸnia
glebê, podczas gdy popio³y
spalonych traw s¹ bezu¿yteczne, a sam proces wypalania powoduje zanieczyszczenie powietrza. Znaczna czêœæ po¿arów w lasach i ich otoczeniu
powstaje wskutek nierozwa¿nej dzia³alnoœci cz³owieka, czêsto zwi¹zanej z wypalaniem
traw. Zastanów siê, czy warto.
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arto wiêc korzystaæ
z okazji, by dowiedzieæ siê, jak nale¿y
zachowywaæ siê w sytuacjach
zagro¿enia czyjegoœ ¿ycia, jakie
wykonywaæ czynnoœci, co robiæ
by pomóc a nie zaszkodziæ.
Dlatego inicjatywy takie jak
bezp³atne kursy pierwszej
pomocy s¹ tak cenne. Wiedz¹
o tym nauczyciele szko³y
w Œwierklanach Górnych,
w której 26 kwietnia odby³ siê
taki w³aœnie kurs. Wiedz¹ te¿
o tym w Urzêdzie Gminy, który
chêtnie wspiera ich organizacjê. Ostani kurs pierwszej
w szkole w Œwierklanach Górnych nie by³ pierwszym zorganizowanym w tej placówce.
Grono rodziców, które skorzysta³o z zaproszenia, by³o
niewielkie – szkoda, ale mo¿e to
dziêki temu, ka¿dy uczestnik
kursu móg³ osobiœcie i kilkakrotnie przeæwiczyæ kolejne
etapy pomocy, jakiej nale¿y
udzieliæ komuœ, kto nagle upad³

Pierwsza pomoc
– ważna rzecz
Ka¿dy z nas zastanawia³ siê ju¿ na pewno nad tym,
co by by³o gdyby znalaz³ siê w sytuacji, w której
nale¿a³oby komuœ udzieliæ pierwszej pomocy. Albo,
czy ktoœ pomóg³by nam, gdyby zasz³a taka potrzeba
– podszed³ do nas, zadzwoni³ na pogotowie i choæby tylko u³o¿y³ we w³aœciwej pozycji. Byæ mo¿e
uratowa³by nam ¿ycie. Jak¿e bylibyœmy wdziêczni...
na ulicy, starci³ przytomnoœæ
i nie oddycha. Magdalena
Pieszko d³ugo i dok³adnie demonstrowa³a podstawowe zachowania w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia. Instruktorka mówi³a m.in. o tym, ¿e inaczej wykonuje siê zabieg resuscytacji
u doros³ych, a inaczej u dzieci
i osób wyratowanych z topieli. By³y te¿ æwiczenia na fantomie. Wszyscy mogli spróbowaæ – rytmiczne uœciskanie

klatki piersiowej we w³aœciwy
sposób – to spory wysi³ek,
a przy oddechach ratowniczych
nale¿y pamiêtaæ np. o tym, by
odchyliæ g³owê le¿¹cej osoby.
Pani Magdalena przekonywa³a
rodziców, ¿e zawsze warto udzieliæ pierwszej pomocy, bo to mo¿e
uratowaæ komuœ ¿ycie. Przyzna³a jednak, ¿e ludzie ci¹gle
obawiaj¹ siê, ¿e nie sprostaj¹
i ¿e mog¹ komuœ bardziej zaszkodziæ ni¿ pomóc.

Uwaga na oszustów!
Gminny Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji informuje,
¿e na terenie gminy pojawiaj¹ siê oszuœci, którzy
podaj¹ siê za pracowników GZWiK badaj¹cych
jakoœæ wody.
Zak³ad informuje, ¿e systematycznie bada jakoœæ wody
w ustalonych punktach gminy,
kluczowych z punktu widzenia
rozbiorów wody, ale nigdy
u mieszkañców w domach,
zw³aszcza popo³udniow¹ lub
wieczorow¹ por¹.
Dzwoni¹cy oszuœci podaj¹
siê za pracowników Wodoci¹gów i umawiaj¹ siê na badanie
wody. W rzeczywistoœci to akwizytorzy sprzedaj¹cy filtry do
oczyszczania wody. Prosz¹ o napuszczenie wody z kranu i urz¹dzaj¹ pokaz maj¹cy uzmys³owiæ
mieszkañcowi, jak bardzo woda
p³yn¹ca z jego kranu jest zanieczyszczona.
Na czym polega to oszustwo? Akwizytor posiada aparat
do rzekomej elektrolizy, zaopatrzony w dwie elektrody. Po zanurzeniu elektrod w szklance
wody i pod³¹czeniu do pr¹du

przera¿ony klient obserwuje wydzielanie siê brudno-br¹zowego osadu wyp³ywaj¹cego na
powierzchniê. Osad ten ma byæ
wed³ug akwizytorów dowodem
na powa¿ne zanieczyszczenie
wody wodoci¹gowej. – Tak¹
wodê Pan(i) pije! – stwierdza
akwizytor. To samo urz¹dzenie
zanurza nastêpnie do szklanki
wody oczyszczonej metod¹
odwróconej osmozy (99 proc.
klientów nie ma najmniejszego
pojêcia co to jest ta „odwrócona osmoza”). Woda pozostaje
kryszta³owo czysta, nie wytr¹ca
siê ¿aden osad.
Na czym polega ten eksperyment? Wszyscy w szkole
uczyliœmy siê o elektrolizie –
sole rozpuszczone w wodzie
powoduj¹, ¿e woda staje siê
przewodnikiem pr¹du. Woda
destylowana, pozbawiona soli
jest w zasadzie izolatorem, nie

przewodzi pr¹du. W wodzie wodoci¹gowej wystêpuj¹ sole mineralne. Dziêki obecnoœci tych
naturalnie wystêpuj¹cych soli,
woda wodoci¹gowa przewodzi
pr¹d. Ile jest tych zwi¹zków
w wodzie? Oko³o pó³ grama
w 1 litrze, czyli oko³o jednej dziesi¹tej grama w szklance wody!
Sk¹d wiêc takie iloœci osadu
w szklance wody? Otó¿, co najmniej jedna z elektrod wykonana
jest z ¿elaza i pr¹d jest do niej
w taki sposób pod³¹czony, aby
w trakcie jego przep³ywu przez
uk³ad (elektrody i woda w szklance) elektroda ta uleg³a rozpuszczaniu. Czyli to, co obserwuje potencjalny klient to nie s¹ ¿adne zanieczyszczenia z wody, a osady
generowane przez domokr¹¿cê
z jego w³asnej elektrody!
Dlaczego zatem nie obserwujemy tego samego efektu
w przypadku wody oczyszczonej metod¹ odwróconej osmozy? Odwrócona osmoza usuwa
z wody te naturalnie wystêpuj¹ce sole. Woda zostaje wiêc pozbawiona noœników pr¹du i sta-

Dlatego zapraszamy mieszkañców do brania udzia³u w takich kursach. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy warto poznaæ, a nawet
trzeba. Bo przecie¿ mo¿e siê zdarzyæ, ¿e przyjdzie nam pomóc
nie tylko komuœ obcemu na ulicy, ale równie¿ komuœ bliskiemu w domu.
Organizatorem kursu w szkole podstawowej w Œwierklanach
Górnych by³o stowarzyszenie
„Inicjatywa”. Kurs wspó³finansowa³ Urz¹d Gminy Œwierklany. dm
je siê izolatorem – pr¹d przez ni¹
nie p³ynie. Jeœli pr¹d nie p³ynie
przez wodê, to nie mo¿e zachodziæ proces rozpuszczania elektrody z ¿elaza w wodzie, a wiêc
¿elazo nie bêdzie siê te¿ wytr¹ca³o w postaci tych nierozpuszczalnych osadów. Jak siê przekonaæ
o oszustwie? Bardzo prosto:
wsypmy szczyptê soli do wody
oczyszczonej odwrócon¹ osmoz¹
i poproœmy o ponowne wykonanie tego doœwiadczenia: zobaczymy, ¿e i z lekko osolonej wody wydzielaæ siê bêd¹ te brudne, niepokoj¹ce osady. (Sól – NaCl – nie zawiera ¿elaza; gdy solimy wodê, nie
zmienia ona barwy).
Mo¿na pomyœleæ, ¿e jeœli odwrócona osmoza usuwa sole
z wody, to mo¿e nale¿y piæ w³aœnie tak¹ czyst¹ wodê, pozbawion¹ wszelkich zanieczyszczeñ.
Tyle ¿e sole, które usuwa siê
z wody dziêki odwróconej osmozie, wcale nie s¹ uwa¿ane za zanieczyszczenie, a za naturalny
sk³adnik wody. Cz³owiek nigdy
nie pi³ wody pozbawionej minera³ów – woda pozbawiona minera³ów bêdzie je wyp³ukiwaæ z organizmu.
info: GZWiK, czêœciowo
na podstawie: aquanet.pl

9

Witamy dyrektorów
cd. ze str. 1

Szko³y Podstawowej Nr
1 im. Ludwika Holesza w so³ectwie Œwierklany Górne
oraz Szko³y Podstawowej im.
Stanis³awa Staszica i Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego
w Jankowicach.
W terminie wskazanym
w og³oszeniu konkursu, tj.
do dnia 6 kwietnia br. do
Urzêdu Gminy Œwierklany
wp³ynê³o 8 ofert kandydatów
na dyrektorów ww. szkó³
oraz przedszkola, w tym po
jednej kandydaturze w przypadku Przedszkola Nr 2
i Szko³y Podstawowej Nr 2
w Œwierklanach oraz Gimnazjum w Jankowicach; dwie
oferty na stanowisko dyrektora szko³y na „Górnioku”
i trzy oferty w przypadku
szko³y podstawowej w Jankowicach.
Powo³ane w celu wyboru
dyrektorów, komisje konkursowe obradowa³y 20 kwietnia
(konkursy na stanowisko
dyrektora œwierklañskiego
przedszkola i jankowickiego
gimnazjum) i 23 kwietnia br.
(szko³y podstawowe). Komisje pracowa³y na zasadach
okreœlonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia
2010 r. w sprawie regulami-

nu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznej szko³y
lub publicznej placówki oraz
trybu pracy komisji konkursowej. Zgodnie z zapisami
zawartymi w owym rozporz¹dzeniu konkurs wy³ania
kandydata na dyrektora szko³y w sytuacji, je¿eli jeden
z uczestników otrzyma bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów
obecnych cz³onków komisji.
I tak, zwyciêzcami konkursów w gminie Œwierklany zostali: Przedszkole Nr 2
w Œwierklanach – Jaros³awa
Potysz, Szko³a Podstawowa
Nr 1 im. L. Holesza w Œwierklanach – Katarzyna Ciesielska, Szko³a Podstawowa
Nr 2 im. Œwiêtej Jadwigi
w Œwierklanach – Alina
Konsek, Szko³a Podstawowa
im. Stanis³awa Staszica w Jankowicach – Piotr Pszonka,
Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego w Jankowicach –
Norbert Niestolik.
Wy³onione w konkursach
osoby otrzymaj¹ powierzenie
stanowiska dyrektora szko³y/
przedszkola z dniem 1 wrzeœnia br., na okres piêciu lat
szkolnych tj. od 1.09.2012
do 31.08.2017 roku. Dyrektorom gratulujemy i ¿yczymy
owocnej pracy!

W poszukiwaniu innych
światów cd. ze str. 1
Brazylii, na Tajwanie, w Portugalii, Bu³garii i w Niemczech,
z pomoc¹ ulokowanego na Hawajach teleskopu PanSTARRS.
W czasie trwania kampanii
odkryto rekordowo du¿¹ iloœæ,
bo a¿ 60, nowych planetoid. Jeœli parametry ich orbit, podczas
kolejnych lat obserwacji wyznaczone zostan¹ z wystarczaj¹c¹ dok³adnoœci¹, zostan¹ one
skatalogowane, a ich odkrywcy bêd¹ mogli nadaæ im wymyœlone przez siebie nazwy.
I choæ proces ten trwa d³ugo,
na pewno warto poczekaæ.

Gimnazjum w Jankowicach
wraz z niemieckim Albert
Schweitzer Gimnasium odkry³o 6 planetoid i zajê³o tym samym pierwsze miejsce ex
aequo. Uczennica klasy III b,
Agnieszka Goralczyk, sama
odkry³a a¿ dwie planetoidy na
10 odkrytych w kampanii
przez uczniów z ca³ej Polski.
Warto dodaæ, ¿e to nie pierwsze kosmiczne odkrycia gimnazjalistów z Jankowic. W poprzedniej podobnej kampanii
obserwacyjnej uda³o im siê
odkryæ dwie planetoidy. dm

Zapraszamy
wszystkie dzieci
Najm³odszych mieszkañców naszej gminy zapraszamy 3 czerwca do Oœrodka
Sportu i Rekreacji w Œwierklanach, gdzie œwiêtowaæ bêdziemy Dzieñ Dziecka. Motywem przewodnim przygotowywanych na tê okolicznoœæ zabaw i konkursów
z nagrodami bêdzie EURO
2012. Bêd¹ wiêc mecze pi³ki no¿nej i turnieje pi³karzyków. Oprócz tego bêdzie
mo¿na postrzelaæ do celu
z markera pintball-owego.
Organizatorzy przygotuj¹ te¿

k¹cik rysunkowy i plastyczny. Na scenie OSiR-u, dzieciom zaprezentowane zostanie widowisko pt. „Wyspa
piratów”, a w finale imprezy wyst¹pi zespó³ „Underground”. Pocz¹tek zabawy
– godz. 16.00. dm

Mama i Tata
też mają święto
Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji zaprasza na koncert operetkowy z okazji nadchodz¹cych Dnia Matki i Dnia Ojca. Na program
koncertu pt. „Muzyczny voyage dooko³a
œwiata” z³o¿¹ siê najpiêkniejsze arie operetkowe napisane przed laty przez najwybitniejszych kompozytorów gatunku. Koncert odbêdzie siê w sali bankietowej Oœrodka
w Œwierklanach – 20 maja. Pocz¹tek – godz. 16.00. Bilety do
nabycia w siedzibie GOKIR, w cenie: 20 z³ od osoby (w tym
– poczêstunek: kawa i ciasto), tel. 32 430 41 40. Wiêcej informacji – pod numerem tel. 32 430 44 90. dm

Plenerowo
w Galerii
Jan
Wernisa¿ Ewy Rotter-P³óciennikowej i Ma³gorzaty Kudelskiej
w Galerii Jan mia³ miejsce u progu wiosny. Subtelne pastele, wyciszone krajobrazy, œwiat³o i nastrój prac malarek na pewno przypad³y do gustu goœciom wernisa¿u.
Ewa Rotter-P³óciennikowa - artysta-plastyk, malarka, inicjatorka, organizatorka i wieloletnia komisarz Miêdzynarodowego
Pleneru Malarsko-Fotograficznego w ¯orach, inicjatorka powstania Stowarzyszenia Artystycznego ¯orskie Plenery, uczestniczka licznych plenerów w Polsce i za granic¹, w swoim dorobku ma
15 wystaw indywidualnych i udzia³ w 35 wystawach zbiorowych.
Jej obrazy znajduj¹ siê w m.in. w zbiorach szeœciu galerii wêgierskich i dwóch czeskich, a tak¿e w zbiorach prywatnych w Wiezdj.:
UG
kiej Brytanii, Niemczech, USA, Turcji
i Tunezji.
dm

10

Wystartowała akcja „Warto być dobrym”
Wraz z 1500 placówkami oœwiatowymi z ca³ej Polski, w których uczy siê blisko
pó³ miliona dzieci, Gimnazjum im. Karola Miarki w Œwierklanach uczestniczy
w akcji „Warto byæ dobrym”, organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna
Szko³a” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO.
Jest to unikalne i innowacyjne przedsiêwziêcie, które
³¹czy w sobie promowanie
wœród dzieci dobrych postaw z ciekawym podejœciem
do fundraisingu na rzecz projektów edukacyjnych, w ramach spo³ecznie odpowiedzialnego biznesu.
Akcja „Warto byæ dobrym” to najwiêksza interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreuj¹ca
w dzieciach dobre postawy,
ucz¹ca poszanowania dla innych ludzi, a tak¿e premiuj¹ca zachowania prospo³eczne
i wolontariat. G³ównym elementem akcji jest konkurs,
skierowany do uczniów 1500
szkó³, który ka¿da szko³a
prowadzi samodzielnie, na
podstawie tych samych zasad i z t¹ sam¹ nagrod¹
g³ówn¹ – rowerem górskim
marki KROSS. Od pocz¹tku
semestru uczniowie rywalizuj¹ w spe³nianiu dobrych
uczynków w trzech kategoriach: pomoc drugiemu cz³owiekowi, zaanga¿owanie
w œrodowisko klasy, szko³y,
spo³ecznoœæ lokaln¹ oraz
dzia³ania globalne na rzecz
praw cz³owieka i ochrony
œrodowiska. Na koniec roku
dzieci pod okiem wychowawcy bêd¹ wybiera³y
w ka¿dej klasie ucznia, który

okaza³ siê najlepszy, a wœród
najlepszych z ca³ej szko³y zostanie rozlosowany rower.
Akcjê, któr¹ wymyœli³o
Stowarzyszenie „Przyjazna
Szko³a”, po raz pierwszy realizowano w kilkudziesiêciu
œl¹skich szko³ach w 2003
roku. W tym roku stowarzyszenie opracowa³o now¹ formu³ê projektu i po raz pierwszy realizuje j¹ w tak du¿ej
skali – w szko³ach w ca³ej
Polsce. Ka¿da placówka dosta³a w paczce rower, multimedialny pakiet edukacyjny
„Akademia Umys³u 2” do
szkolnej biblioteki oraz baner
akcji – do zaprezentowania
wraz z rowerem na szkolnym
korytarzu. Kolorowy baner,
oprócz logo patronów i sponsorów g³ównych, posiada 52
miejsca na naklejki, które
mo¿e wykupiæ prawie ka¿da
firma lub osoba prywatna,
przyk³adaj¹c jednoczeœnie
rêkê do czynienia dobra. Jedna naklejka to koszt 100 z³,
ka¿dy mo¿e wykupiæ od 1 do
1500 takich cegie³ek jednak
tylko na jedn¹ szko³ê. Oczywiœcie szko³a to miejsce,
w którym ucz¹ siê dzieci,
wiêc to co mo¿e siê znaleŸæ
na takiej naklejce dok³adnie
okreœla regulamin sponsora.
Ca³a akcja jest koordynowana przez infolinie, gdzie kilku-

dziesiêciu konsultantów pod
numerem 801 999 333 informuje o wszelkich szczegó³ach. 10 najlepszych szkó³,
które bêd¹ mia³y najwy¿szy
wspó³czynnik dzieci, które
wywi¹za³y siê z deklarowanych zadañ do wszystkich
uczniów, otrzyma po 10 000
z³ na cel po¿yteczny dla ca³ej
spo³ecznoœci lokalnej, który to
cel wybior¹ dzieci.
- Dobro potrzebuje wsparcia i promocji w œwiecie konsumpcji i pogoni za sensacj¹.
Taka akcja, to bardzo wiele
pozytywnej energii i pomocy
w jego krzewieniu wœród dzieci. Dziêki niej m³odzie¿ uœwiadamia sobie, ¿e pomaganie
innym jest wa¿ne, daje satysfakcjê i czyni nas szczêœliwymi.
Nie zrobilibyœmy jej bez wsparcia sponsorów. Wierzymy, ¿e
skoro dzieci staæ na takie poœwiêcenie, to inni te¿ bêd¹
chcieli wesprzeæ tak dobr¹ akcjê, by za rok obj¹æ ni¹ jeszcze
wiêcej szkó³. Wyszliœmy jednak
z za³o¿enia, ¿e zamiast zdobywaæ od kilku du¿ych firm po
kilka milionów z³otych, lepiej
bêdzie daæ szanse ka¿demu do
przy³o¿enia rêki do czynienia
dobra, a w szczególnoœci osobom fizycznym i firmom lokalnym, gdzie to dobro jest czynione. Bo zrealizowanie takiej akcji przy wsparciu tysiêcy mniej-

szych podmiotów i osób fizycznych da lepszy i trwalszy efekt,
by zara¿aæ dobrem – mówi
Aleksander Komaniecki,
prezes Stowarzyszenia „Przyjazna Szko³a”.
- W naszej szkole do tej
pory promowaliœmy dobro
poprzez „Dni Dobrych Uczynków”. W tym roku uda³o nam
siê do³¹czyæ do Stowarzyszenia
„Przyjazna Szko³a” i wzi¹æ
udzia³ w akcji „Warto byæ dobrym”. Rower, który zawisn¹³
w naszej szkole podczas ferii,
wzbudzi³ w uczniach wielkie
zainteresowanie. Wielu z nich
podjê³o wezwanie, a my pomagamy i podpowiadamy im jak
czyniæ dobro – dodaj¹ koordynatorki: Aleksandra Fojcik
i Anna Mika.
Stowarzyszenie „Przyjazna Szko³a”, które ma ju¿
10 lat, jest najwiêksz¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ dzia³aj¹c¹ w sektorze edukacji
w Polsce. Swoimi projektami
i akcjami obejmuje ca³y kraj
i 7600 szkó³ partnerskich. Organizacja, która przekaza³a ju¿
na rozwój edukacji 27 mln z³,
zbiera tak¿e 1% podatku na
rozwój edukacji w polskich
szko³ach, przekazuj¹c im ca³e
œrodki, które dostaje od rodziców. Wiêcej o stowarzyszeniu mo¿na siê dowiedzieæ na
stronie www.ps.org.pl a o akcji na stronie www.wartobycdobrym.pl.
Info: Gimnazjum
im. K. Miarki
w Œwierklanach

ra pomaga przy zak³adaniu
dzia³alnoœci gospodarczej,
opracowywaniu wniosków
o dotacje unijne czy dokumentacji przetargowych i w
wielu innych sprawach.
Oferta ARPS-y skierowana

jest zarówno do tych osób,
które dopiero zamierzaj¹ za³o¿yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jak i do przedsiêbiorców, którzy ju¿ dzia³aj¹ na
rynku i którzy planuj¹ rozwin¹æ swój biznes. Pomoc
udzielana jest ponadto w³aœcicielom firm, którzy otrzymali
dofinansowanie z Unii Europejskiej i w chwili obecnej s¹
na etapie rozliczania dotacji
oraz tym, którzy z prowadze-

nia dzia³alnoœci gospodarczej chc¹ zrezygnowaæ (jakich musz¹ dope³niæ formalnoœci, aby zakoñczyæ
dzia³alnoœæ firmy).
Us³ugi informacyjne
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci S.A. w ¯orach
s¹ bezp³atne – wspó³finansowane ze œrodków Unii
Europejskiej. Skorzystaj
z oferty i umów siê na spotkanie – tel. 32 435 15 66.

ARPSA
zaprasza
Mieszkañcom gminy
Œwierklany przypominamy
tym, ¿e mog¹ oni korzystaæ
z bezp³atnych us³ug informacyjno-doradczych Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci S.A. w ¯orach, któ-
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A

utorem tekstu piosenki jest uczeñ
Gimnazjum im.Karola Miarki w Œwierklanach
Mi³osz Mas³owski. Rapuje
jego kolega z klasy – Bartosz
Brych, zaœ inicjatorem i opiekunem jest p. Sylwia Mas³owska, nauczycielka gimnazjum
i koordynator kampanii „M³odzie¿ kibicuje bezpiecznie”.
Celem samego konkursu
jest przygotowanie m³odzie¿y
do œwiadomego, bezpiecznego uczestnictwa w imprezach
sportowych, wolnego od przemocy i agresji. W konkursie
wziêli udzia³ uczniowie szkó³
podstawowych, gimnazjów
i szkó³ ponadpodstawowych,
miêdzy innymi z Rybnika, Wodzis³awia, ¯or, Jastrzêbia,
Pszowa, Orzesza i Rydu³tów.
Warunkiem uczestnictwa by³o
opracowanie autorskiej piosenki, trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿
5 minut. Oto wyniki w kategorii gimnazjów/szkó³ ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Gimnazjum
w Œwierklanach, zespó³
„Szósty zmys³” z piosenk¹
pt. „Oddani i kulturalni”,
opiekun Sylwia Mas³owska;
II miejsce – Gimnazjum
w Czy¿owicach, Chór im.
Dr Jana z piosenk¹ pt.
„Wszyscy razem”, opiekun
Robert Wija;
III miejsce – ZS nr 3
w Jastrzêbiu Zdroju, zespó³
AB OVO, z piosenk¹ pt.
„Kto wie?”, opiekun Monika
Czumak.
Jury przyzna³o ponadto
wyró¿nienie za pomys³ wystêpu scenicznego – otrzyma³ je ZSZ w Wodzis³awiu
Œl¹skim, reprezentowany
przez zespó³ „Grubiorze”,
z piosenk¹ pt. „Mistrzostwa”, opiekun Ma³gorzata
Michalak–Jarosz. Zwyciêzcy konkursu zakwalifikowali
siê do etapu wojewódzkiego,

Oddani i kulturalni
Taki tytu³ nosi piosenka zespo³u SZÓSTY ZMYS£,
która jednog³oœnie zwyciê¿y³a w rejonowym konkursie, organizowanym przez Wojewodê Œl¹skiego
i Œl¹skiego Kuratora Oœwiaty, zwi¹zanym tematycznie z Euro 2012 – „Kibicujê z piosenk¹”.
który zostanie przeprowadzony w dniach 14-18 maja
br. Dodajmy, ¿e zmagania
uczestników przes³uchañ
ocenia³o jury powo³ane przez
Œl¹skiego Kuratora Oœwiaty,
w sk³adzie: El¿bieta Biskup –
przewodnicz¹ca, Zuzanna
Szreder, Hanna Ho³ek (uczestniczka show „Must Be The
Music”), Ewelina Uriasz i Daniel Ro¿ek.
A tak o zwyciêskim utworze mówi¹ jego autor i wykonawca:
Mi³osz Mas³owski – Jeœli
chodzi o tekst, to do jego napisania zainspirowa³ mnie
zespó³ hip-hopowy Hemp
Gru, który w swoim repertuarze ma wiele patriotycznych

i pouczaj¹cych tekstów. Mój
tekst ma równie¿ pouczaæ,
kierowaæ m¹drym tokiem
myœlenia, a tak¿e ca³kowicie
oduczaæ z³ego postêpowania.
W tekœcie zawarte jest przes³anie o szacunku i tolerancji dla kibiców. Ukazane jest
jak m³ody kibic od pocz¹tku
powinien uczyæ siê m¹drego
i bezpiecznego kibicowania,
nie zaœ zwracaæ uwagê na
agresjê, nie wdawaæ siê
w bezsensowne bijatyki pomiêdzy pseudokibicami przeciwnych klubów. Prawdziwy
kibic, id¹c na mecz, powinien dopingowaæ swoj¹ dru¿ynê, motywowaæ do kolejnej
wygranej, wspieraæ, a agresjê, przemoc i chêæ walki,

zakopaæ g³êboko, by nikt jej
nigdy nie odszuka³”.
Bartek Brych – „Pewnego dnia w szkole podesz³a do
mnie p. Sylwia z propozycj¹
zaœpiewania piosenki dotycz¹cej bezpiecznego kibicowania....Po krótkim namyœle
zgodzi³em siê. I tak siê zaczê³a moja przygoda ze œpiewaniem. Do zaœpiewana tej piosenki przyczynili siê równie¿
moi rodzice, poniewa¿ powiedzieli mi, ¿e mam spróbowaæ, a mo¿e akurat mi siê
uda. No i siê uda³o... Przed
podjêciem decyzji o zaœpiewaniu czu³em lekki strach, ¿e
nie dam rady, ¿e kiepsko
wypadnê i ¿e siê nie bêdzie
podobaæ, ale chyba siê myli³em. Jestem bardzo zadowolony, ¿e uda³o nam siê to
wygraæ, ¿e jedziemy dalej reprezentowaæ nasz¹ szko³ê”.
tekst i zdj.: Gimnazjum
Œwierklany

OdwiedŸ nas na w w w . s w i e r k l a n y . p l

Dwadzieścia
lat minęło,
a „niektórzy
(nadal) lubią
poezję”

Na zdj.: Uczestnicy konkursu – klasy V.

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Œw. Jadwigi
w Œwierklanach odby³ siê 7 marca, Jubileuszowy
XX Ogólnoszkolny Konkurs Recytatorski.
To nieprawdopodobne
i bardzo buduj¹ce, ¿e od dwudziestu lat w naszej szkole jest
podtrzymywana tradycja organizowania na wiosnê konkursu,
w którym wzi¹æ mo¿e udzia³
ka¿dy uczeñ klas IV-VI.
W ci¹gu tych dwudziestu
lat komisje konkursowe przes³ucha³y setki recytatorów. Ka¿dy,
kto chodzi³ do szko³y „na Dolnioku” musi pamiêtaæ, jak wygl¹da³y gor¹czkowe przygotowania do konkursu.
Konferansjerka tegorocznego, jubileuszowego konkursu
powita³a wszystkich wierszem
zmar³ej miesi¹c temu noblistki
Wis³awy Szymborskiej pt. „Nie-

którzy lubi¹ poezjê”. Przes³uchania uczestników odbywa³y
siê w trzech grupach wiekowych: klasy IV, V i VI. W tym
roku do zmagañ konkursowych
przyst¹pi³o 44 uczniów. Przes³uchiwa³o ich jury w sk³adzie: Pani
Alina Konsek – dyrektor SP nr
2, która przewodniczy³a obradom komisji; radna Gminy
Œwierklany Pani Ma³gorzata
Rduch – by³a dyrektor SP nr 2,
która 20 lat temu zasiada³a w jury pierwszego konkursu; dyrektor Gimnazjum im. Karola Miarki w Œwierklanach Pani Maria
Rduch, która 20 lat temu wspó³organizowa³a konkursy recytatorskie w naszej szkole; Pani

El¿bieta Piercha³a – kustosz Galerii „Jan” w Jankowicach; Pani
Gabriela Marcinkiewicz – przewodnicz¹ca Rady Rodziców,
która od lat jest sponsorem
nagród dla uczestników oraz
Pani Zofia Paszenda, która reprezentowa³a M³odzie¿owy
Dom Kultury w Rybniku.
Jako pierwsi przed jurorami
wyst¹pili uczniowie klas szóstych, którzy przygotowali
wiersze wspomnianej na pocz¹tku, polskiej noblistki. Zwyciêzcami zostali: Martyna Syrek, Wiktoria Studnik oraz Zuzanna Przeliorz. W klasach pi¹tych najlepiej zaprezentowa³y
siê: Hanna Fydrych, Paulina
Macioñczych oraz Sandra Kocjan. W najm³odszej grupie najlepsze recytacje, wed³ug jurorów, przygotowa³y: Natalia

zdj.: archiw. szko³y
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Abrachamczyk, Paulina K³osok
i Estera Turniak oraz Oliwia
Buchta. Zwyciê¿czynie konkursu otrzyma³y nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez Radê
Rodziców – serdecznie dziêkujemy. Natomiast reszta uczestników otrzyma³a nagrody pocieszenia. Gratulujê wszystkim
recytatorom, nie tylko zwyciêzcom. Jury zdecydowa³o, ¿e
w Powiatowym Konkursie
szko³ê reprezentowaæ bêd¹
uczennice klasy Va Paulina Macioñczyk i Hanna Fydrych.
Zmagania uczestników
przeplatane by³y muzycznymi
wystêpami naszych uczennic:
Pauliny Macioñczyk (skrzypce) i Natalii Fydrych (gitara),
które przygotowa³y utwory
instrumentalne.
Barbara Mrozek

Czyste powietrze wokół nas

W

ramach wspó³pracy
z rodzicami dzieci
uczêszczaj¹cych do jankowickiego przedszkola jeszcze w
lutym (23.02 br.) odby³y siê
zajêcia popo³udniowe, których celem by³o poszerzenie
wiedzy dotycz¹cej szkodliwoœci dymu papierosowego oraz
zwiêkszenie œwiadomoœci rodziców na temat znaczenia ich
roli w rozwoju zdrowotnym

ich dzieci. Zajêcia z edukacji
antytytoniowej zosta³y po³¹czone z edukacj¹ prozdrowotn¹.
Podczas pierwszej czêœci
zajêæ rodzicom zosta³a przedstawiona prezentacja multimedialna pt. „Mamo, Tato nie pal
przy mnie”, która zawiera³a nastêpuj¹ce zagadnienia: 1. Dzieci s¹ pierwszymi ofiarami palenia tytoniu, 2. dzieci pal¹cych

rodziców te¿ bêd¹ palaczami,
3. cykl uzale¿nienia od nikotyny, 4. papieros zapala siê
w mózgu, 5. palenie a zdrowie
dziecka, 6. korzyœci wynikaj¹ce z rzucenia palenia. Podczas
prezentacji dzieci ozdabia³y
kotyliony z has³em „Nie pal
przy mnie”.
W drugiej czêœci zajêæ
uczestnicy podzieleni zostali
na zespo³y, które realizowa³y
przydzielone im zadania: I i III
grupa zaprojektowa³a i wykona³a plakat pt. „Co i dlaczego
dymi?”, II i IV grupa zaprojektowa³a i wykona³a plakat pt.
„Jak siê czujê kiedy dymi papieros?” i V grupa – wykona³a sa³atkê owocow¹, aby zachêciæ rodziców do zdrowego
stylu ¿ycia i zapoznaæ ich

z edukacj¹ prozdrowotn¹. Zakoñczenie zajêæ stanowi³a
wspólna degustacja sa³atki.
Podstawowym za³o¿eniem
i warunkiem wspó³pracy z rodzicami by³o stworzenie ankiety. Jej celem by³o uzyskanie
opinii na temat przeprowadzonych zajêæ, a wyniki ewaluacji
nakreœli³y plany dzia³ania na
kolejne lata w zakresie przygotowania zajêæ o podobnej tematyce. Rodzice w ankiecie
wykazali, ¿e zajêcia uœwiadomi³y im negatywny wp³yw nikotyny na prawid³owy rozwój
dziecka. Zajêcia prowadzi³y:
mgr Ma³gorzata Juraszczyk,
mgr Katarzyna Dziwoki i mgr
Bo¿ena Nasiadek.
Tekst i zdj.: Przedszkole
w Jankowicach

D³ugi majowy weekend
min¹³ w gminie pod
znakiem stra¿ackiego
œwiêta. 4 maja, kiedy
to wierni koœcio³a
katolickiego wspominaj¹ œw. Floriana,
od 2003 roku przypada
równie¿ pañstwowe
œwiêto - Dzieñ Stra¿aka.
Organizowane z tej
okazji uroczystoœci s¹
sposobnoœci¹ do spotkañ stra¿ackiej braci
i podziêkowañ za jej
zaanga¿owanie i pracê
na rzecz lokalnych
spo³ecznoœci.
Nie inaczej by³o i w naszej
gminie. W Jankowicach medale
i odznaczenia otrzymali:
Z³oty Medal za Zas³ugi dla
Po¿arnictwa – druh Tadeusz
Stachoñ – proboszcz jankowickiej parafii Bo¿ego Cia³a.
Srebrny Medal za Zas³ugi
dla Po¿arnictwa – druh Mariusz
Pietrzak.
Br¹zowy Medal za Zas³ugi
dla Po¿arnictwa – druh Krzysztof Konsek i druhny: ¯aneta
Granieczny, Ma³gorzata S³adek,
Urszula Wêgrzyk, Kamila Przybylska-Gryt, Barbara Drewnowska.
Odznakê „Wzorowy Stra¿ak” – druhowie: Mariusz Ciemiêga i Sebastian Garus.
Odznakê za Wys³ugê Lat –
druhny i druhowie: Szczepan
Kuczera (45 lat), Marian Marek
(40 lat), Janusz Ciemiêga (40
lat), Jerzy Sobik (35 lat), Arkadiusz Garus (25 lat), ks. Tade-

zdj.: dm
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Święty Florian
patrzy z dumą
usz Stachoñ (15 lat), Grzegorz
Bendinger, Mariusz Juraszek,
£ukasz Pikul, ¯aneta Granieczny, Ma³gorzata S³adek, Urszula Wêgrzyk, Kamila Przybylska-Gryt (10 lat), Aleksandra
Brychcy, Marcin Mat³och, Sebastian Garus (5 lat).
Z³ot¹ Odznakê MDP (M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej) – druhny i druhowie: Patrycja JóŸwik, Marta Krawczyk, Justyna Szustkiewicz,
Krystian Kaczmarczyk, Szymon Rutkowski, Mateusz JóŸwik, Konrad Sobala.
Srebrn¹ Odznakê MDP –
druhny i druhowie: Katarzyna
Kuniszyk, Oliwia Misterek, Tomasz Konsek, Artur Wodecki.

Br¹zow¹ Odznakê MDP –
druhny i druhowie: Karolina Kuczera, ¯aneta Zniszczo³, Klaudia Tworuszka, Agata Herman,
Barbara Szustkiewicz, Micha³
Tworuszka, Marek Porwo³, Szymon Wiœniewski, Daniel Wita.
W Œwierklanach uhonorowani zostali:
Odznak¹ „Wzorowy Stra¿ak” – druchowie: Pawe³ Krótki
i Grzegorz Albrecht;
Z³otym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa – druh Leszek WoŸnica;
Br¹zowym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa – druh Dawid Kawik.
Odznak¹ za Wys³ugê Lat druhny i druhowie: Mateusz

Gembalczyk, Dawid Wita (5 lat),
Adam Gembalczyk, Mateusz
Krótki (10 lat), Aleksandra Jenderko, Sebastian Komraus,
Maria Lubszczyk, Piotr Pokój,
Dawid Kawik (15 lat), Miros³aw Marcisz, Tomasz Marcisz, Piotr Juraszczyk, Gerard
Kotula (20 lat), Kopiec Kamila
25 lat i Ludwik Kaczor, który
s³u¿bie w stra¿y odda³ 60 lat
¿ycia.
Obchodom Dnia Stra¿aka
towarzyszy³y uroczyste msze
œwiête, stra¿ackie syreny i ¿yczenia: jak najmniej akcji gaœniczych i powodzenia na zbli¿aj¹cych siê zawodach po¿arniczych. dm
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Szkoła to nie tylko
lekcje – nasze
osiągnięcia

Wielkanocny
dar serca
Coraz czêœciej, aby pomóc potrzebuj¹cym,
organizuje siê ró¿nego rodzaju akcje i kiermasze.
Tak¿e i my zorganizowaliœmy w Szkole Podstawowej nr 1 im. L. Holesza, wielkanocny kiermasz
o charakterze charytatywnym, z przeznaczeniem
na szczytny cel jakim jest rehabilitacja lub zakup
wózka dla naszej uczennicy Moniki.
Podczas kiermaszu zorganizowanego przez uczniów,
nauczycieli i rodziców naszej szko³y, uda³o siê zebraæ
dwa tysi¹ce szeœæset piêædziesi¹t piêæ z³otych. Przez
cztery godziny rodzice wraz
z uczniami oferowali na stoiskach w³asnorêcznie wykonane ozdoby œwi¹teczne,
stroiki, upominki i wypieki.
Na pocz¹tku baliœmy siê, jak
zareaguj¹ na to odbiorcy, ale
wszyscy bardzo chêtnie
próbowali i kupowali proponowane materia³y i wyro-

by. Do akcji w³¹czy³a siê
ca³a spo³ecznoœæ szkolna.
Zebrana kwota pieniêdzy
przeznaczona zostanie na
zakup wózka dla Moniki.
Dziewczynka jest chora od
urodzenia, nied³ugo czeka j¹
ciê¿ka operacja krêgos³upa
i bardzo kosztowna rehabilitacja. Dziêkujemy wszystkim, którzy zaanga¿owali
siê w organizacjê kiermaszu
i przygotowali artyku³y na
sprzeda¿.
Ewa Studnik - Dyrektor
SP1, zdj.: archiw. szko³y

I N F O R M A C J A ...
...dla mieszkañców planuj¹cych brukowanie
(utwardzanie) wjazdów do swoich posesji
Gminny Zak³ad Wodoci¹gówi i Kanalizacji prosi mieszkañców, którzy planuj¹ wybrukowanie (utwardzenie) wjazdów czy placów na terenie swoich posesji, o sprawdzenie,
czy zakres robót nie obejmuje terenu, gdzie przebiega przy³¹cze wodoci¹gowe. Je¿eli tak – a przy³¹cze jest wykonane
ze stali lub PVC – prosimy o kontakt z Dzia³em Technicznym
GZWiK pod nr tel. (32) 422 96 60 lub Dyrektorem Adamem
Badur¹ – tel. (32) 421 07 90. GZWiK wyremontuje „stare”
przy³¹cze wodoci¹gowe, co pozwoli unikn¹æ ewentualnych
awarii i robót rozbiórkowych/odtworzeniowych nawierzchni
utwardzonych.

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ludwika Holesza
w Œwierklanach proponujemy uczniom ciekawe
i ró¿norodne zajêcia pozalekcyjne, kó³ka zainteresowañ, zajêcia sportowe, teatrzyki szkolne.
G³ównym celem zajêæ
pozalekcyjnych jest rozbudzenie w dziecku zaciekawienia danym tematem
i sprawienie, ¿e bêdzie ono
ciekawe tego, czego mo¿e
siê dowiedzieæ na kolejnym
spotkaniu. Z zaciekawieñ
rodz¹ siê zainteresowania
i pasje, czego dowodem s¹
nastêpuj¹ce osi¹gniêcia naszych uczniów.
Gminny konkurs ortograficzny dla klas I-III:
I miejsce Wojciech Rugor
z kl. II b, SP 2 Œwierklany;
IV miejsce Weronika Rychter
z III b i £ukasz Kosior III b;
Gminny konkurs recytatorski dla klas I-III:
III miejsce w kategorii klas
drugich dla Nikoli Œmietany
z klasy II a;
Gminny konkurs matematyczny dla klas I-III:
I miejsce dla Patryka Cyrulika z klasy 3b;
Wojewódzki konkurs matematyczny „Z matematyk¹ za Pan Brat” dla klas
I-III:
III miejsce dla Patryka Cyrulika z 3b.
Ponadto:
Angelika Przeliorz zajê³a III
miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Grafiki
Komputerowej pt. „Wielkanocne jajko” (opiekun
Monika Suchañska)
Gminny konkurs dla
uczniów klas I-III na
„Najpiêkniejsz¹ ozdobê
wielkanocn¹” (organizator
¯aneta Sobik)

W kategorii klas I – III
I miejsce – Laura Fojcik
kl. III SP1 Œwierklany
II miejsce – Bartosz Orlik
kl. III SP2 Œwierklany
III miejsce – Aleksandra Nowak kl. II SP Jankowice
Wyró¿nienia: £ukasz Kosior
kl. III SP1 Œwierklany, Piotr
Misala kl. II SP2 Œwierklany, Natalia Mañczyk kl. III
SP Jankowice, Weronika Ledwoñ kl. I SP1 Œwierklany;
Konkurs plastyczny „Wielkanocna ozdoba” DK Rybnik-Boguszowice
– wyró¿nienie dla Marty
Olszewskiej z kl.2 (opiekun
¯aneta Sobik)
V Ogólnopolski konkurs
plastyczny „Zdrowo i sportowo” – II miejsce w kategorii klas I – dla Karoliny Kuczery (opiekun ¯aneta Sobik)
Rejonowy konkurs recytatorski w Rybniku – Patrycja Jankowska z klasy 6 – II
miejsce, Judyta Ledwoñ z klasy 4 – III miejsce (opiekun
Mirela Ulbrych-Lanuszny);
Wojewódzki konkurs piosenki m³odzie¿owej „Droga do gwiazd przez gimnazjum” – wyró¿nienie dla zespo³u wokalnego Gaudeo
(opiekun Maria Skrobol)
info: SP1
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Uczniowie mieli okazjê
zobaczyæ nie tylko historyczne obiekty, takie jak: Zamek
Królewski, Barbakan, Stare
Miasto, czy w kolejnych
dniach wycieczki cmentarz
na Pow¹zkach, Pa³ac Kultury i Nauki, a tak¿e urokliwe
£azienki, ale - co okaza³o siê
dla nich o wiele ciekawsze zawitali na Woronicza, gdzie
„od kuchni” poznali studio telewizyjne TVP Sport i inne
miejsca, które na co dzieñ
widz¹ z drugiej strony szklanego ekranu. Z wielkim entuzjazmem m³odzie¿ zwiedzi³a
równie¿ Sejm, tym bardziej,
¿e przewodnikiem uczniów
by³ sam pose³ Henryk Siedlaczek. Ogromnym ich zainteresowaniem cieszy³a siê rów-

zdj.: Gimnazjum Œwierklany

Pod koniec marca
(28-30.03) uczniowie
klas trzecich Gimnazjum
im. K. Miarki w Œwierklanach zwiedzali
Warszawê w jej tradycyjnej, a tak¿e nowoczesnej ods³onie.

Gimnazjaliści w stolicy
nie¿ wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, które dziêki swej interaktywnej
ofercie z pewnoœci¹ trafia do
wyobraŸni m³odego cz³owieka. Bogactwo eksponatów,
materia³ów audiowizualnych,
a zw³aszcza mo¿liwoœæ doœwiadczenia ¿ycia w po-

Przemys³aw Marcinkiewicz – uczeñ kl. III d
Gimnazjum im. K. Miarki w Œwierklanach
otrzyma³ tytu³ laureata Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z biologii, organizowanego przez Œl¹skiego Kuratora
Oœwiaty.

Sukces na skalę
województwa!
Aby otrzymaæ to wyró¿nienie Przemek przeszed³
kolejno: etap szkolny, rejonowy oraz wojewódzki, by
wreszcie stan¹æ na podium.
W zmaganiach z wiedz¹ pomaga³y mu nauczycielki – p. Ludmi³a Szulik oraz Katarzyna Baranek. Nagrod¹ dla ucznia by³o zwolnienie z czêœci matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Przemek otrzyma³ z tej czêœci maksymaln¹ liczbê punktów, co z pewnoœci¹ zapewni mu bardzo wysok¹
notê na stracie do wymarzonej szko³y œredniej. Serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu edukacyjnego zarówno uczniowi jak i nauczycielom!

wstañczej stolicy poprzez
chocia¿by przejœcie kana³ami
przy towarzysz¹cych odg³osach bombardowanej Warszawy i huku bomb, pozosta³y w pamiêci ka¿dego. Ostatnim i d³ugo wyczekiwanym
punktem programu by³o Centrum Nauki Kopernik, gdzie

m³odzie¿ œwietnie siê bawi³a,
a jednoczeœnie zg³êbia³a tajniki wiedzy. W³aœciwie ca³¹ tê
wyprawê mo¿na podsumowaæ tym oto has³em: „Nauka
przez doœwiadczenie, edukacja przez rozrywkê”.
Info: Gimnazjum
Œwierklany

Gimnazjum otwiera drzwi
dla nowych uczniów
12 kwietnia w Gimnazjum im. K. Miarki
w Œwierklanach zorganizowano tzw. „DRZWI
OTWARTE”, czyli imprezê, na któr¹ dyrekcja,
nauczyciele oraz gimnazjaliœci zaprosili uczniów
obecnych klas VI wraz
z rodzicami.
Celem popo³udniowego
spotkania by³o zapoznanie
zgromadzonych z ofert¹ edukacyjn¹ szko³y, omówienie
warunków rekrutacji oraz
zwiedzenie budynku gimnazjum. Starsi koledzy z gimnazjum przygotowali równie¿
dla goœci wystêp artystyczny,
który pokaza³, ¿e oprócz nauki mog¹ liczyæ w murach

nowej szko³y tak¿e na odrobinê rozrywki.
Po wystêpach, uczniowie i rodzice mieli okazjê
zwiedziæ szko³ê, porozmawiaæ z dyrekcj¹ oraz gronem pedagogicznym. Dla
wszystkich tych, którzy nie
mogli uczestniczyæ w tegorocznych „DRZWIACH
OTWARTYCH” oraz dla
innych zainteresowanych
szko³a przygotowa³a folder
informacyjny, a tak¿e dokumenty potrzebne do rekrutacji – mo¿na je znaleŸæ
na stronie internetowej
gimnazjum, w zak³adce
R E K R U T A C J A
www.swierklany.edu.pl/rekrutacja/
Info: Gimnazjum
im. K. Miarki
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Wœród licznych nagród literackich i wyró¿nieñ jakie
ma na swoim koncie Regina Sobik znalaz³y siê
ostatnimi czasy jeszcze dwa trofea: za najpiêkniejszy
wiersz o Barbórce – w konkursie „Barbórkowe
Strofy” rozstrzygniêtym w styczniu w Rudzie Œl¹skiej,
i za wierszyk dla dzieci, pt. „Sikawkowy Franek”.

Po polsku
i po śląsku
Pani Regina cieszy siê bardzo. Jej wiersze podobaj¹ siê
jurorom konkursów poetyckich organizowanych w ca³ej
Polsce, a za spraw¹ internetu
mog¹ przeczytaæ je dzieci i doroœli niemal wszêdzie i o ka¿dej porze. Www.bajkownia.pl,
www.blizejprzedszkola.pl –
wymienia jednym tchem adresy stron, na które znaleŸæ
mo¿na jej teksty, albo pos³uchaæ piosenek, do których
u³o¿y³a s³owa. Tych ostatnich te¿ uzbiera³oby siê ju¿
na spory tomik.Wœród nich
jest i piosenka skomponowana specjalnie dla zwyciêzcy wielkiego biegu na szczyt
Góry Koœciuszki w Autralii,
która doczeka³a siê ju¿ kilku
aran¿acji.
Zapytana o to, co czyta
i który tomik wierszy lubi najbardziej, po chwili namys³u
odpowiada, ¿e: Wiersze ksiêdza Twardowskiego i Almanach Wydawnictwa œw. Macieja Aposto³a wydany
w 2009 roku w Tarnowskich Górach. A wiersz, który z jakichœ wzglêdów jest
dla pani wierszem szczególnym? – „Dlaczego” – mówi
po chwili. Pani Regina napisa³a go po katastrofie smoleñskiej, a jego recytacja znala-

Nikt nie prześcignie
Karoliny
Dwa medale z³ote i jeden srebrny powiêkszy³y kolekcjê sportowych trofeów Karoliny
Staniuchy.

z³a siê w programie uroczystoœci ¿a³obnych poœwiêconych zmar³ym w katastrofie
rodakom, które przygotowa³a australijska Polonia, relacjê
z których obejrzeæ mo¿na na
stronie www.pulspolonii.pl.
Po wydanym tomiku
wierszy pt. „Nasze ma³e ojczyzny”, poetka z Jankowic
kompletuje materia³, który
zaowocuje zapewne kolejnym wydawnictwem. Póki
co, jako redaktor portalu
www.slonskoziymia.pl pisze
artyku³y o Œl¹sku i przepiêkne teksty gwar¹. Uczestniczy
te¿ w spotkaniach ko³a poetyckiego, organizowanych
regularnie przez Miejski
Oœrodek Kultury w ¯orach.
Zapraszamy do lektury! dm

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

4-dniowy mityng sportowy w Holandii (Special Olympics European Short Track
Event), który odby³ siê zaledwie pó³tora miesi¹ca temu, dla
³y¿wiarki szybkiej ze Œwierklan zaowocowa³ z³otem.
Medale z³ote by³yby dwa,
gdyby nie to, ¿e w pierwszym biegu na dystansie 330
metrów, Karolina na metê
przybieg³a szybciej ni¿ zak³adano w przewidzianym dla
niej limicie czasu, przez co
zosta³a zdyskwalifikowana.
Medal zdoby³a w biegu na
500 metrów. Na dystansie
700 metrów Karolina by³a
czwarta.
Z kolei, zaledwie trzy tygodnie temu w Jastrzêbiu
Zdroju, podczas XIII Regionalnego Mityngu w JeŸdzie
Szybkiej na £y¿wach, Karolina Staniucha wywalczy³a
z³oto i srebro.
Teraz odpocznie trochê,
ale wkrótce rozpocznie treningi na rolkach.
Jazdê szybk¹ na ³y¿wach
Karolina zaczê³a trenowaæ
6 lat temu, mia³a wtedy 13 lat.
Kiedy by³a jeszcze uczennic¹
gimnazjum trenowa³a 2 – 3
razy w tygodniu. Teraz, kiedy opuœci³a ju¿ podstawówkê – treningi odbywaj¹ siê raz

w tygodniu. Spor¹ czêœæ jej
sportowego ¿ycia wype³nia
udzia³ w zawodach sportowych – krajowych i zagranicznych. W ci¹gu roku zdarza jej siê od piêæ do siedem
takich wyjazdów. Najmilej
wspomina Karolina 18-dniowy pobyt w Grecji, gdzie zawodnicy ze wszystkich niemal europejskich krajów mogli cieszyæ siê nie tylko swoimi sportowymi osi¹gniêciami, ale tak¿e pogod¹ i licznymi turystycznymi atrakcjami.
Oprócz jazdy na ³y¿wach
i wrotkach, Karolina uczestniczy te¿ w biegach prze³ajowych. Zapytana o to, co lubi
najbardziej – odpowiada, ¿e
ró¿nie, ale jej babcia, pani
Maria Kwiatkowska podpowiada, ¿e chyba jednak ³y¿wy.
Zapytana o marzenia, najszybsza ³y¿wiarka w gminie odpowiada, ¿e chcia³aby spróbowaæ jazdy figurowej na lodzie.
I oby siê uda³o.... dm

