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Inauguracja
roku
szkolnego
w nasz
ej gminie
naszej
Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2009/
2010 bêdzie mia³a miejsce
w szkole podstawowej
w Jankowicach. 1 wrzeœnia
w murach szko³y zagoszcz¹
nie tylko uczniowie wraz
z rodzicami, ale tak¿e szeœciolatki, które rozpoczn¹
w tym roku naukê w klasie
pierwszej o rok wczeœniej
ni¿ dotychczas. Wœród zaproszonych na uroczystoœæ
goœci znaleŸli siê tak¿e wojewoda Zygmunt £ukaszczyk, arcybiskup Damian
Zimoñ, parlamentarzyœci.
Rolê gospodarza uroczystoœci pe³niæ bêdzie wójt Stanis³aw Gembalczyk. W programie – m.in.: msza w jankowickim koœciele i poœwiêcenie tornistrów pierwszoklasistów, a tak¿e czêœæ
artystyczna przygotowana
przez uczniów szko³y.

Wójt Gminy, Stanis³aw Gembalczyk, podczas konferencji w Warszawie omawia³
realizacjê pierwszego etapu projektu „Przeciw wykluczeniu cyfrowemu”
w naszej gminie

Przeciw
wykluczeniu
cyfrowemu
Kszta³cenie spo³eczeñstwa jest kluczem
do przysz³oœci Polski. Wspó³czesny œwiat stawia
przed nami nowe wyzwania. Dziœ umiejêtnoœæ
korzystania z komputera i internetu jest rodzajem
elementarza.
Musz¹ go poznaæ wszyscy,
którzy chc¹ odnieœæ sukces.
Nasza Gmina, widz¹c mo¿liwoœci rozwoju dla swoich
mieszkañców, wziê³a udzia³
w programie europejskim.
Do Urzêdu Gminy wp³ynê³y 74 wnioski, które trafi³y
pod obrady komisji z³o¿onej
z przedstawicieli Urzêdu
Gminy, Gminnego Oœrodka

Pomocy Spo³ecznej i Stowarzyszenia Osób Niepe³nosprawnych, Inwalidów i Ich
Opiekunów. Zgodnie z regulaminem, komisja przyzna³a
komputery 50 rodzinom.
Przypomnijmy, ¿e dotacja
na zakup sprzêtu i dostêp do
internetu dla mieszkañców
Gminy, to efekt wygranej
w konkursie, w ramach Pro-

gramu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka, Oœ
priorytetowa Spo³eczeñstwo
Informacyjne – zwiêkszanie
innowacyjnoœci gospodarki –
Dzia³anie 8.3 – Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion”. Przygotowany w Urzêdzie Gminy projekt
pn. „ Internet szans¹ rozwoju spo³ecznoœci lokalnej
w Gminie Œwierklany” zyska³ uznanie w realizuj¹cym
program Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. By³ to
jedyny projekt wybrany
z województwa œl¹skiego.
Realizacja projektu
w gminie potrwa osiem lat,
przez które Urz¹d monitorowa³ bêdzie jej przebieg. Przez
ca³y ten czas uczestnicy projektu korzystaæ bêd¹ nieodp³atnie z komputerów, oprogramowania i dostêpu do
internetu. Przejd¹ te¿ szkolecd. str. 5
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Sprawozdanie Wójta Gminy
z działalności pomiędzy
sesjami 29 maja – 24 czerwca
 Wójt z³o¿y³ wizytê w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Tematem rozmowy z prezesem
Funduszu, Gabriel¹ Lenartowicz, by³a po¿yczka o jak¹
stara siê nasza gmina, w wysokoœci 5 mln z³.
 Jankowice bêd¹ w tym
roku t¹ miejscowoœci¹ na Œl¹sku, w której odbêdzie siê
wojewódzka inauguracja
roku szkolnego. Trwaj¹ przygotowania do uroczystoœci z
udzia³em wielu znamienitych
goœci. Termin inauguracji wyznaczono tradycyjnie ju¿ na
1 wrzeœnia.
 Dobiega koñca procedura zamiany dzia³ek pomiêdzy
kopalni¹ Jankowice a Gmin¹
Œwierklany. Jest to niezbêdne do budowy ul. Tulipanowej.
 Zakoñczono weryfikacjê wniosków o przyznanie 50
komputerów wraz z dostêpem do internetu. Do Urzêdu Gminy wp³ynê³y 74
wnioski.
 Rozstrzygniêto konkurs
na kontrolera wewnêtrznego
w Urzêdzie Gminy. Za³o¿ono,
¿e bêdzie to praca na pó³ etatu. Do konkursu zg³osi³o siê
piêæ osób. Stanowisko powierzono Joannie Wójcik z
Jankowic.
 23 maja odby³y siê tradycyjne ju¿ Zawody SportowoPo¿arnicze o Puchar Wójta
Gminy w Œwierklanach. W
zawodach bra³o udzia³ 13 jednostek. 1 i 3 miejsce zdobyli
stra¿acy ze Œwierklan. Miejsce pi¹te przypad³o w udziale jednostce z Jankowic.

 W dniach od 26 do 29
maja, przedstawiciele w³adz
gminnych odwiedzili Enying,
licz¹ce ponad 7 tysiêcy mieszkañców partnerskie miasto na
Wêgrzech.
 W wyniku kontroli Pañstwowego Inspektoratu Pracy w Gminnym Zak³adzie
Wodoci¹gów ustalono, ¿e dla
zatrudnionych w GZW instalatorów powinna byæ wybudowana oddzielna szatnia
i ³aŸnia, poza Oczyszczalni¹
Œcieków. Rozwa¿a siê
mo¿liwoœæ adaptacji pomieszczeñ piwnicznych w
budynku w którym mieœci
siê Galeria „Jan” z wejœciem od strony zaplecza
budynku.
 W dniach 15-16 czerwca
odby³a siê w Wiœle konferencja Stowarzyszenia Gmin Górniczych. Przypomnijmy. Jednym z tematów dyskusji, jaka
rozgorza³a ostatnio w œrodowisku samorz¹dów gmin górniczych, deklaruj¹cych chêæ
wspó³pracy ze spó³kami wêglowymi, jest projekt nowego
prawa geologiczno-górniczego, na mocy którego spó³ki
wêglowe nie bêd¹ musia³y
p³aciæ gminom podatku od
nieruchomoœci za urz¹dzenia
w podziemnych wyrobiskach
górniczych. Kwetiê tê wójtowie rozpatrywali równie¿ podczas spotkania w Zabrzu. Temat powróci zapewne po wakacjach. Brak wp³ywów z tytu³u podatku od kopalnianych
nieruchomoœci pod ziemi¹
wyraŸnie uszczupliby gminne
bud¿ety.
 Urz¹d Gminy wyst¹pi³ z
wnioskiem o zwrot kosztów
zabezpieczenia przed szko-

dami górniczymi modernizowanego budynku OSP
Jankowice, w wysokoœci 158
750 z³.
 Rozstrzygniêto konkurs
na dofinansowanie tegorocznych kolonii organizowanych przez parafie w
Œwierklanch i Jankowicach.
Odpowiednio 29 tys. z³
Gmina przeznaczy³a na wyjazd 43 dzieci do Istebnej i
16 tys. z³ na wyjazd 30 dzieci do Zawoji.
 Gmina otrzyma³a wyró¿nienie w rankingu „Europejska gmina, europejskie miasto”. Na 167 gmin i miast
województwa œl¹skiego, Gmina Œwierklany znalaz³a siê na
19 miejscu. Zajê³a te¿ 6 miejsce wœród gmin wiejskich.
 Zosta³y zakoñczone prace remontowe przy ul. Kasztelañskiej w Œwierklanach.
 Dobiega koñca I etap przegl¹du gwarancyjnego kanalizacji w zalewniach P II- 2 i
PII- 3. Wykonawcy tych robót przyst¹pili ju¿ do usuwania wykazanych usterek.
 Ukoñczony zosta³ remont
nawierzchni na ul. Równoleg³ej i Boguszowickiej w Jankowicach.
 Wykonano remont nawierzchni asfaltowej ul. Bocznej Spacerowej w Œwierklanach.
 Wykonano nawierzchniê
asfaltow¹ ul. Sportowej w
Jankowicach.
 Urz¹d Gminy zakupi³ znaki na oznaczenie strefy zabudowanej, które stan¹ przy ul.
Spokojnej, Weso³ej, Radosnej

i Przyjemnej, a tak¿e na wiadukcie kolejowym na ul. Boguszowickiej w Jankowicach.
Przy ul. Spacerowej w Œwierklanach ustawione zostanie
lustro drogowe.
 Trwaj¹ pracê przy budowie parkingu i drogi, w
celu u³atwienia dojazdu do
Galerii Malarstwa Twórców
Nieprofesjonalnych, na ³¹czniku ulic: Nowej i Prostej.
 Wiadukt przy ul. Nowej
dla ruchu ko³owego zamkniêty bêdzie przez okres ok. piêciu miesiêcy. Z przejœcia przez
wiadukt nadal korzystaæ bêd¹
mogli piesi.
Wyst¹pi¹ równie¿ utrudnienia w ruchu na ul. Boryñskiej ze wzglêdu na w³¹czenie powrotne ruchu
przez nowy wiadukt nad
autostrad¹.

PRZETARGI:
* Rozstrzygniêty zosta³
przetarg na obs³ugê bankow¹
Urzêdu Gminy. Obs³uga bankowa Gminy ponownie zlecona zostanie Bankowi Spó³dzielczemu w Jastrzêbiu.
* Sfinalizowano umowê
na zakup i instalacjê 50 zestawów komputerowych wraz z
oprogramowaniem. Dostawc¹ zestawów wybrano w
przetargu firmê TTI BielskoBia³a. Koszt przedsiêwziêcia
to 103 700, 00 z³.
* Rozstrzygniêto przetarg
na pod³¹czenie i zapewnienie
dostêpu do internetu, dla 50
gospodarstw domowych w
Jankowicach i Œwierklanach.
Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a firma „AccessNet” ze
Œwierklan.
cd. str. 3
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* Trwa postêpowanie
przetargowe na skanalizowanie czêœci terenu gminy w
zakresie zalewni PII-1 z odprowadzeniem œcieków do
oczyszczalni w Œwierklanach.
* Og³oszono przetarg na
remont ul. Wrzosowej.
* Podpisano umowê na
wykonanie dokumentacji
projektowej budowy sceny
estradowej w Jankowicach,
z Pracowni¹ Architektoniczn¹ „Pro-Arch” w Gliwicach. Koszt przygotowania
dokumentacji: 43 310 z³.
* Zrealizowano umowê
na wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie
pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie
wód opadowych i drena¿owych z powierzchni obiektu sportowego przy ul. 3
Maja. Umowê podpisano z
rybnick¹ firm¹ „Jerr”.
Umowa opiewa na kwotê:
6 710, 00 z³ brutto.
* Zaczê³a obowi¹zywaæ
umowa na opracowanie
dokumentacji projektowej
przebudowy ul. Tulipanowej, podpisana z firm¹
Projektowanie Konstrukcyjno-In¿ynieryjne z Rudy
Œl¹skiej, na kwotê 23 180,
00 z³.
* Najkorzystniejsz¹
ofertê na cztery przetargi
dotycz¹ce opracowania
dokumentacji projektowej
remontu bocznych dróg od
ulic: Bratkowej (dwie ulice – koszt: 10 980, 00 z³),
Henryka Pobo¿nego (koszt:
9 516, 00 z³), Boguszowickiej
(koszt: 15 372, 00 z³) oraz Kucharzówka (koszt: 13 176, 00
z³) - Biuro Projektów „Konstruktor” z Chrzanowa.
* Gmina zleci³a wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiary robót
budowy kanalizacji sanitarnej
w zalewni P1 w Jankowicach (dotycz¹ one ul. Polnej,
Biasowickiej, Równoleg³ej,
Piaskowej i Górniczej) za
kwotê 14 640, 00 z³. brutto.

* Podpisano umowê na
budowê kanalizacji deszczowej, odwadniaj¹cej
dzia³ki gminne w rejonie
Strefy Przemys³owej, z
firm¹ „Multidomex” z Rybnika. Koszt inwestycji wyniesie 475 287, 60 z³.
* Rejonowe Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych z Rybnika przeprowadzi remont czêœci nawierzchni asfaltowej ul.
Równoleg³ej i ul. Boguszowickiej w Jankowicach. Koszt: 101 040, 45
z³. brutto.
* Opracowaniem dokumentacji projektowej budowy parkingu przy koœciele w Œwierklanach, zajmie
siê firma, która w przetargu z³o¿y³a najkorzystniejsz¹ ofertê. Podpisanie
umowy jest uzale¿nione
od przesuniêæ w bud¿ecie gminy. Koszt najtañszej oferty dopuszczonej
do oceny, to 35 380 z³
(Pracownia „TENSA” w
Rybniku). Konkurencyjna
oferta opiewa na kwotê 60
000, 00 z³.
* Og³oszono przetarg
na budowê ul. Wrzosowej na odcinku — od ul.
Tulipanowej do ul. Stokrotkowej.
* Trwaj¹ prace przy ul.
Têczowej. Wykonawc¹
jest Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej.

Świerklany
– Europejska Gmina
na Śląsku
Na 167 gmin i miast województwa œl¹skiego, Gmina Œwierklany znalaz³a siê na 19 miejscu. Zosta³a te¿ 6
gmin¹ wœród gmin wiejskich.
Ranking „Europejska Gmina, Europejskie Miasto”
w województwie œl¹skim przeprowadzi³a Gazeta Prawna przy wspó³pracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Finansów.
Brane w rankingu pod uwagê œl¹skie miasta i gminy oceniane by³y pod k¹tem wartoœci przyznanej im pomocy z Unii Europejskiej. Liczy³y siê wszystkie realizowane na ich terenach programy pomocowe, bez
wzglêdu na to, czy by³a to pomoc udzielana samorz¹dom i organizacjom pozarz¹dowym, czy te¿ przedsiêbiorcom i rolnikom indywidualnym.
Punkty przyznawane gminom wynikaj¹ z wyliczeñ:
wielkoœci otrzymanych œrodków na jednego mieszkañca, wartoœci œrodków – na jeden projekt, liczby projektów przypadaj¹cych na tysi¹c mieszkañców.
W ogólnym rozliczeniu, na Œl¹sku prowadz¹: Bytom,
Rybnik i Zabrze. Œwierklany zajmuj¹ w naszym województwie 19 pozycjê. Za to wœród gmin wiejskich, nasza gmina jest szósta – za: O¿arowicami, Mszan¹, Lyskami, Czernichowem i Mierzêcicami. W rankingu krajowym Œwierklany zajê³y 28 miejsce. W poprzednich
edycjach konkursu w 2007 i 2008 r. zajmowaliœmy
w kraju 35 pozycjê.

Dzieci
z Białorusi
w nasz
ej
naszej
Gminie
25 dzieci z Bia³orusi, pod
opiek¹ trzech bia³oruskich opiekunów, dziêki Gminom Powiatu Rybnickiego, mog³o przyjechaæ do Polski na wakacje.
Gminy ufundowa³y dzieciom pobyt w Wapienicy. Ponadto, ka¿da z gmin goœci³a
Bia³orusinów u siebie. Do
Œwierklan przyjechali 26

czerwca. Na terenie Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji, pod opiek¹ Grzegorza
Wyciszczoka, goœcie zza
wschodniej granicy wziêli
udzia³ w przygotowanych dla
nich konkursach i zabawach
sportowych. Zwiedzili Galeriê
Malarstwa Twórców Niepro-

fesjonalnych w Jankowicach.
Obejrzeli tak¿e zabytkowy
jankowicki koœció³ek i Studzienkê, o których historii
opowiedzia³ im proboszcz Tadeusz Stachoñ. Grupie towarzyszyli rybniccy harcerze
i wolontariusze, którzy pomagali organizatorom w przyjêciu goœci. Pobyt w naszej
gminie zwieñczy³ posi³ek –
tym razem by³a to pizza – jak
siê okaza³o ulubione danie
wszystkich nastolatków bez
wzglêdu na narodowoœæ.
A potem – powrót do Rybnika, na nocleg w Stodo³ach.
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62. rocznicê œlubu
obchodzili
Pañstwo
Ró¿a i Emil
Chroszcz
z Jankowic
i Pañstwo
Marta i Antoni
G³adyszowie
ze Œwierklan.
60. rocznicê
zawarcia
zwi¹zku
ma³¿eñskiego
œwiêtowali
Pañstwo
Teresa i Stanis³aw
Wa³achowie
z Jankowic.
92. urodziny
obchodzi³y Panie:
Elfryda Gojny
i Berta Kula
z Jankowic.
Sk³adamy
serdeczne
¿yczenia wszelkiej
pomyœlnoœci.

Ze Świerklan
do Brukseli
Wybory do Europarlamentu w Gminie Œwierklany
FREKWENCJA: 23%
Uprawionych do g³osowania by³o: 8858 osób
G³osowa³o: 2044 osoby
Wa¿nych g³osów oddano:
1973
Wyniki wyborów
z podzia³em na listy:
Unia Polityki Realnej - 20
PSL - 283
Samoobrona - 15
Polska Partia Pracy - 17
Libertas - 7
SLD-UP - 103
Porozumienie dla
Przysz³oœci - Centrolewica (PD+SDPL+Zieloni
2004) - 8
Prawica
Rzeczypospolitej - 33
PO - 929
PiS - 575
Naprzód Polsko - Piast - 3
Kandydaci:
Jerzy Buzek - 527
Bogdan Kazimierz
Marcinkiewicz - 266
Andrzej Stania - 259
Marek Migalski - 250

W imię integracji
SONIO – Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych, Inwalidów i Ich Opiekunów, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie i Gminny Oœrodek
Kultury i Rekreacji, to organizatorzy Powiatowego
Dnia Osób Niepe³nosprawnych, jaki odby³ siê 20
czerwca w oœrodku w Œwierklanach.
Zawiod³a jedynie pogoda. Dopisali organizatorzy
i publicznoœæ.
Obchody Dnia Osób
Niepe³nosprawnych zbieg³y
siê z Miêdzynarodowym
Przegl¹dem Orkiestr Dêtych i Ma¿oretek. Na
œwierklañskiej scenie zaprezentowa³y siê zespo³y
z Polski, Litwy, Czech, S³o-

wacji, Ukrainy, Wêgier
i Grecji.
Ale bohaterami imprezy byli tego dnia niepe³nosprawni i ich rodziny, a tak¿e pe³nosprawni mieszkañcy gminy, którzy skorzystali
z zaproszenia do wspólnej
zabawy.
O tym, ¿e Œwierklanom
przypadnie organizacja ob-

W wyborach do Parlamentu Europejskiego, 7 czerwca, jednym z czterech eurodeputowanych ze Œl¹ska zosta³
mieszkaniec Œwierklan Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.
Kandydat do Europarlamentu

z listy Platformy Obywatelskiej
w trzech œl¹skich okrêgach
wyborczych – katowickim,
bielskim i czêstochowskim –
zdoby³ ok. 1,5 tysi¹ca g³osów.
Bogdan Marcinkiewicz ma 43
lata i jest prezesem zarz¹du
spó³ki CETUS œwiadcz¹cej
us³ugi instalacyjne dla gazownictwa i us³ugi zwi¹zane z wykonawstwem inwestycji infrastruktury liniowej na Œl¹sku.

Œwierklany, dnia 9 czerwca 2009 r.
Szanowny Pan
Bogdan Marcinkiewicz
Eurodeputowany
Szanowny Panie,
Proszê przyj¹æ serdeczne gratulacje z okazji wyboru na
stanowisko Eurodeputowanego Parlamentu Europejskiego,
które sk³adam w imieniu w³asnym oraz pracowników
Urzêdu Gminy Œwierklany. Jako gospodarz gminy niezmiernie cieszê siê, ¿e w³aœnie nasz mieszkaniec osi¹gn¹³
sukces i bêdzie nas reprezentowa³ w Parlamencie.
W zwi¹zku z przysz³ymi wyzwaniami w pe³nieniu
tak istotnej i zaszczytnej funkcji, ¿yczê Panu
m¹droœci w podejmowaniu roztropnych decyzji, odwagi
i determinacji w realizacji zadañ
stoj¹cych przed Panem.
¯yczê równie¿ wytrwa³oœci, skutecznoœci i sukcesów
w trakcie trwania kadencji oraz spe³nienia
– tak w ¿yciu zawodowym, jak i osobistym.
£¹czê wyrazy szacunku
Wójt Gminy Œwierklany
Stanis³aw Gembalczyk

chodów Dnia, zadecydowano w listopadzie. Jednym
z warunków jakie musia³o
spe³niæ SONIO, by móc podj¹æ siê zadania, by³a dwuletnia i bez zarzutu dzia³alnoœæ
stowarzyszenia. Przygotowania trwa³y pó³ roku. Przewodnicz¹cy, Józef Kuœka nie
ukrywa³, ¿e gdyby nie pomoc
Urzêdu Gminy, GOKiR-u
i cz³onków nieformalnej grupy „M³odzie¿ w Dzia³aniu”
nie by³oby ³atwo – stowarzyszeniu bardzo zale¿a³o na
tym, by nadaæ imprezie charakter integracyjny.
Wziê³o w niej udzia³ 500
niepe³nosprawnych. Drugie
tyle stanowili pe³nosprawni
mieszkañcy gminy. W zadaszonych altanach mo¿na

by³o pos³uchaæ muzyki
w wykonaniu doborowych
orkiestr dêtych z towarzyszeniem ma¿oretek, a na
stoiskach obok kupiæ rêcznie wykonan¹ pami¹tkê i los
na loterii, z których ka¿dy
wygrywa³ i z której dochód
wesprze dzia³alnoœæ na
rzecz niepe³nosprawnych.
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Przeciw wykluczeniu
cd. ze str. 1
cyfrowemu
nie z obs³ugi sprzêtu i podstaw
umiejêtnoœci korzystania z sieci. Czy sprzêt wykorzystywany jest zgodnie z jego przeznaczeniem i czy u¿ytkownicy nie
dopuszczaj¹ siê w tym wzglêdzie nadu¿yæ, sprawdzane bêdzie elektronicznie, a tak¿e
podczas wizyt w domach
u¿ytkowników.
Wartoœæ zadania to 365
tys. z³, z czego 55 tys. z³ pochodzi z bud¿etu Gminy. 6 lipca br. Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych we wspó³pracy z W³adz¹ Wdra¿aj¹c¹
Programy Europejskie, zorganizowa³o konferencjê poœwiêcon¹ wykorzystaniu

technologii informacyjnych
w celu zwalczania zjawiska
wykluczenia spo³ecznego i realizacji koncepcji elnclusion
w œwietle dzia³ania 8.3. Do
udzia³u w konferencji, w charakterze prezentera, zosta³ zaproszony Wójt Gminy Œwierklany – Stanis³aw Gembalczyk. Oprócz naszej Gminy,
swoje programy prezentowali
przedstawiciele Gminy Halinów, Miasta Grodzisk Mazowiecki, Gminy Przemków
i Gminy Ropczyce.
Za pomoc¹ techniki audiowizualnej, nasza Gmina zosta³a zaprezentowana w sensie
ogólnym oraz wskazano

wszystkie etapy projektu – od
wnioskowania, przyznania,
przetargów, po szkolenia przysz³ych u¿ytkowników oraz
podpisania umów u¿yczenia.
Wszystkie prezentacje zosta³y
nagrodzone oklaskami publicznoœci i by³y tematem rozmów kuluarowych z uczestnikami konferencji, mediów

oraz lokalnej telewizji.
Ci¹g dalszy konferencji
by³ poœwiêcony integracji telepracy oraz tworzeniu „wolnych podrêczników” na stronach internetowych. Wyjazd
do Warszawy stanowi³ dobr¹
okazjê do prezentacji Gminy
tak¿e w postaci biuletynów
gminnych.

Karolinki nagrodzone
- Jak do tej pory, podczas wystêpów udawa³o
nam siê osi¹gaæ poziom
70 – 80 procent naszych
mo¿liwoœci. Tym razem
zaœpiewaliœmy na 90
procent – mówi³ Adam
Kuœka o Karolinkach po
ich powrocie z przegl¹du w Kudowie Zdroju.
Niedziela 5 lipca okaza³a
siê dla zespo³u z Jankowic
dniem triumfu. Na przegl¹d
pojechali jedynie z myœl¹
o tym, ¿eby piêknie zaœpiewaæ. Jeszcze przed wyjazdem mówili, ¿e w Kudowie
wygraæ cokolwiek trudno.
Ale o tym, ¿e Karolinki naprawdê maj¹ siê czym pochwaliæ, œwiadczy chocia¿by fakt, ¿e dzieñ wczeœniej
wyst¹pi³y w Otmuchowie na
koncercie uœwietniaj¹cym
imprezê, pn. Lato Kwiatów. A tam wystêpuj¹ ju¿
tylko zaproszone zespo³y,
których wystêpy s¹ przez
organizatorów op³acane.
Na piêkne oczy nikt siê tam
nie dostanie.

Co doceni³o jury konkursu,
które w V Prezentacjach Zespo³ów Ludowych Ziem Pogranicznych przyzna³o Karolinkom drugie miejsce? – Emisjê g³osu, artykulacjê tekstów i intonacjê – wymienia pan Adam to, czego wymaga od zespo³u na co dzieñ
podczas prób. – Chcia³bym,
by nasz zespó³ brzmia³ jak
jeden instrument.
W Kudowie wyst¹pi³o kilkanaœcie zespo³ów – wszystkie z terenów przygranicznych, wiêkszoœæ z Kotliny
K³odzkiej. Karolinki wyst¹pi³y tu nie po raz pierwszy
i nie po raz pierwszy zosta³y
tu wyró¿nione. – Organizatorzy szanuj¹ nasz zespó³ za
poziom jaki prezentujemy.
Ceni¹ nasz repertuar i jego
odmiennoœæ.
Jesteœmy
z Górnego Œl¹ska, a to coœ
innego ni¿ Dolny Œl¹sk.
Na repertuar zespo³u sk³adaj¹ siê m.in. zapomniane pieœni Ziemi Rybnickiej i odchodz¹ce w niepamiêæ - pieœni
górnicze. Obowi¹zkow¹ lektur¹ Karolinek s¹ wiêc œpiewniki Juliusza Rogera i Adolfa

Nagroda dla Karolinek: II miejsce i 1000 z³.
Dygacza. Ale zespó³ próbuje
równie¿ swoich si³ w muzyce chóralnej. Próbk¹ ich
umiejêtnoœci na tym polu s¹
kolêdy i pieœni Bo¿onarodzeniowe, których mo¿na by³o
pos³uchaæ, m.in. podczas grudniowego koncertu w koœciele Œw. Anny w Œwierklanach.
Tam te¿ wspólnie z doros³ymi wyst¹pili najm³odsi w gminie mi³oœnicy muzyki, uczestnicz¹cy w organizowanych
przez GOKiR nieodp³atnych
zajêciach umuzykalniaj¹cych.
By³y te¿ chóry z Boguszowic
i Œwierklan. – To by³a wyj¹tkowa okazja do integracji
ró¿nych formacji. Podczas
koncertu panowa³a atmosfera z pewnoœci¹ sprzyjaj¹ca rozwojowi kultury –
wspomina Adam Kuœka.

Gdyby ktoœ chcia³ zapisaæsiê do takiego zespo³u jak Karolinki, o czym musi pamiêtaæ
– zapytaliœmy. – Œpiewaæ trzeba starannie, nie na pó³ gwizdka – œmieje siê pan Adam. –
Trzeba te¿ dobrze tzn. poprawnie mówiæ - po œl¹sku i oczywiœcie chodziæ na próby.
 Gminny Oœrodek
Kultury i Rekreacji zaprasza na nieodp³atne zajêcia
umuzykalniaj¹ce, podczas
których ich uczestnicy
ucz¹ siê gry na instrumentach klawiszowych i flecie
prostym. Zajêcia odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu w budynku Galerii
„Jan” w Jankowicach. W
poniedzia³ki od 15.00 do
20.00 i w œrody od 15.00
do 19.00
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Nasze wydatki
Kwoty potrzebne do prawid³owego funkcjonowania samorz¹dów nie s¹ ma³e. Utrzymanie porz¹dku i czystoœci w gminie, inwestycje w infrastrukturê, oœwiata, rekreacja
i rozrywka, a tak¿e pomoc w zakresie dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych wymaga
sporego zaanga¿owania finansowego gminy. Postanowiliœmy sprawdziæ, jaki procent
tych kosztów ponosz¹ rocznie mieszkañcy op³acaj¹cy nale¿ne gminie podatki. Przyjêliœmy wysokoœæ podatku w kwocie 300 z³. Poni¿szych wyliczeñ dokona³y s³u¿by finansowe Urzêdu Gminy.
Nazwa
wykonywanego zadania
1. Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
2. Lokalny transport zbiorowy
3. Drogi gminne
4. Gospodarka gruntami
5. Koszty obs³ugi administracyjnej
6. Ochotnicze stra¿e po¿arne
7. Oœwiata i wychowanie
8. Pomoc spo³eczna
9. Edukacyjna opieka wychowawcza (œwietlica)
10 Gospodarka odpadami
11. Oczyszczanie gminy
12. Oœwietlenie ulic, placów i dróg
13. Zak³ad Gospodarki Komunalnej
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
15. Kultura fizyczna i sport

%

31,37%
1,35%
8,54%
0,15%
12,87%
5,00%
23,10%
2,42%
1,02%
1,52%
0,50%
1,75%
5,60%
4,42%
0,41%

Kwota
podatku
przypadaj¹ca
na wydatek (z³)
94,10
4,04
25,61
0,44
38,60
14,99
69,31
7,25
3,07
4,55
1,51
5,26
16,80
13,25
1,22

Powiatowy Przegląd Zespołów
Arty
sty
czny
ch w Świerklanach. Ot
o wyniki
Artysty
styczny
cznych
Oto
W ramach Dni Województwa Œl¹skiego w pierwsz¹
niedzielê maja odby³ siê
I Powiatowy Przegl¹d
Zespo³ów Artystycznych.
G³ównymi organizatorami
imprezy byli Powiat
Rybnicki wraz z Gminnym
Oœrodkiem Sportu i Rekreacji w Œwierklanach.

Honorowy patronat objêli Marsza³ek Województwa Œl¹skiego Bogus³aw
Œmigielski oraz Starosta
Rybnicki Damian Mrowiec.
Nadrzêdnym celem Przegl¹du by³a promocja i reklama m³odych zespo³ów artystycznych. W trzech kategoriach rywalizowa³o 11 zespo³ów muzycznych, tanecznych i kabaretowych

oraz jeden solista. Wszystkim wystêpom przygl¹da³o
siê i ocenia³o ich wysi³ki
czteroosobowe jury.

Laureaci I Powiatowego Przegl¹du
Zespo³ów Artystycznych:
Wœród zespo³ów muzycznych I miejsce zdoby³ Zespó³ „Dominanta” z Jejkowic, II miejsce Micha³ Burda z Lysek, a III miejsce zespó³ „Takt” z Gaszowic. Dodatkowo przyznano tak¿e
wyró¿nienia zespo³om „Puls” ze Œwierklan i „JPK” z Czerwionki-Leszczyn.
W kategorii zespo³y taneczne I miejsce wytañczy³ zespó³ „Rytm” z Czerwionki-Leszczyn, II
miejsce zespó³ „Jutrzenka” z Gaszowic, a III miejsce „Step by step” ze Œwierklan. Wyró¿nienie
przyznano zespo³om „B³ysk” z Jejkowic oraz „Aplauz” z Lysek.
Wœród kabaretów I miejsce zaj¹³ Kabaret „Samo-sie” ze Œwierklan, a II miejsce Kabaret
„Trójka Kulturalna” z Czerwionki-Leszczyn.

Ocalić
od
zapomnienia
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.
Zebrane materia³y opublikowane zostan¹ w ksi¹¿ce o losach ludzi i zdarzeniach maj¹cych dawniej
miejsce w gminie. 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 w Urzêdzie Gminy
jest Barbara Zientek (sala
œlubów, parter UG), tel.
032 432 75 18. Zachêcamy
do wspó³pracy!
Centrum Kształcenia

„Wioska
Internetowa”
zaprasza w wakacje
– w godzinach otwarcia
Galerii “Jan”,
tj.: w poniedziałki i środy
od 9.00 do 15.00,
we wtorki, czwartki
i piątki od 12.00 do 18.00
tel.: 032 42 10 418

7
W Gminie Œwierklany o rok wczeœniej ni¿
dotychczas, naukê w klasie pierwszej rozpocznie
34 dzieci.

Sześciola tki
do szkoły
We wszystkich szko³ach
trawaj¹ przygotowania do przyjêcia szeœciolatków. W³adze
gminy wraz z dyrekcjami szkó³,
wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom w³adz oœwiatowych i
rodziców, staraj¹ siê zapewniæ
dzieciom jak najlepsze warunki
do nauki i czyni¹ starania, by
maluchy czu³y siê jak najbardziej komfortowo i bezpiecznie
- tak w klasach jak i na szkolnych korytarzach i boiskach.
Tam gdzie to tylko mo¿liwe, starsi uczniowie szkó³ podstawowych bêd¹ uczyæ siê w
osobnych segmentach. Przerwy, najm³odsze dzieci w szkole spêdzaæ bêd¹ na dobrze
oœwietlonych, przestronnych
korytarzach. Lekcje odbywaæ
siê bêd¹ w odremontowanych,
jasnych, kolorowych salach
lekcyjnych.

Szeœcioletni uczniowie, w
swoich szko³ach bêd¹ mieli
do dyspozycji salê gimnastyczn¹, œwietlicê, szatniê i toaletê. Do sto³ówki, w miarê
technicznych mo¿liwoœci
szkó³, prowadziæ bêd¹ maluchy odrêbne wejœcia, a posi³ki wydawane bêd¹ o innych
porach ni¿ pozosta³ym
uczniom. Specjalnie dla szeœciolatków w szko³ach przygotowywane s¹ k¹ciki edukacyjne - wyœcie³ane miêkkim dywanem i wyposa¿one
w mnóstwo gier edukacyjnych. Szko³y wyposa¿one zostan¹ w dostosowane do potrzeb ma³ych dzieci stoliczki,
krzese³ka i rega³y, a na podwórku – zainstalowane zostan¹ place zabaw. Pocz¹tek
roku szkolnego – ju¿ za szeœæ
tygodni.

UWAGA !
ODPADY NIEBEZPIECZNE W ODPADACH
KOMUNALNYCH
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowany
na terenie bazy GZGK w Œwierklanach przy ul. Pogodnej (kierunek – oczyszczalnia œcieków) jest czynny w ka¿dy pi¹tek w godz.
od 12.00 do 15.00. W punkcie tym mo¿na nieodp³atnie oddawaæ
odpady niebezpieczne powstaj¹ce w gospodarstwach domowych
takie jak przeterminowane, zu¿yte lub nieprzydatne:
1. farby i lakiery, tusze, kleje i ¿ywice
2. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,
3. aerozole
4. œrodki ochrony roœlin (I i II klasy toksycznoœci),
5. lekarstwa,
6. oleje i t³uszcze inne ni¿ jadalne
7. detergenty zawieraj¹ce substancje niebezpieczne
8. baterie i akumulatory
9. lampy fluorescencyjne oraz inne odpady zawieraj¹ce rtêæ
Odpady te (oprócz wymienionych w pkt 8 i 9) nale¿y przekazywaæ w oryginalnych opakowaniach tak aby by³o mo¿liwe ich zidentyfikowanie. Odpadów tych ze wzglêdu na zawartoœæ substancji niebezpiecznych w ¿adnym wypadku nie wolno wrzucaæ
do kub³ów na odpady zmieszane. Nale¿y je gromadziæ selektywnie a nastêpnie przekazaæ do ww. punku zbierania.

Moment przeciêcia wstêgi: Dyrektor Gimnazjum,
Wójt Gminy i przedstawicielka Rady Rodziców.

W parku pamięci
Podczas uroczystoœci 10lecia gimnazjum w Jankowicach dokonano otwarcia Jankowickiego Parku Pamiêci. To
œwietny sposób upamiêtnienia
najwa¿niejszych postaci w historii wsi, w sposób niebanalny, g³êboko zapadaj¹cy w serca nie tyko jankowickich gimnazjalistów. Na piêknie zazielenionym skwerze przed budynkiem szko³y stanê³o kilka
rzeŸbionych drzew wraz z tabliczkami, na których wygrawerowano nazwiska zas³u¿onych jankowiczan. Pod drzewami zainstalowano drewniane z metalowymi okuciami
³aweczki. Ka¿dej z nich patronuje jedna zas³u¿ona postaæ.
O tym, komu poœwiêcony jest
park informuje du¿a tablica na
budynku szko³y. ZnaleŸli siê na

niej: Jan i Micha³ – legendarni
za³o¿yciele Jankowic, ksi¹dz
Walenty – patron gimnazjum,
hrabia Ferdynand Oppersdorff
– fundator koœcio³a Bo¿ego
Cia³a, Wawrzyn Szweda –
pierwszy prezes jankowickiej
OSP i Ernest Wolff – inicjator
za³o¿enia stra¿y, Feliks Ho³a –
powstaniec œl¹ski i naczelnik
gminy w Jankowicach, Pawe³
Wowra – powstaniec œl¹si
i dzia³acz spo³eczny i zwi¹zkowy, ks. Edward Bolik – budowniczy pierwszej kaplicy
w Studzionce, Wilchelm
Bluszcz – przedwojenny kierownik szko³y podstawowej
w Jankowicach, który zgin¹³
w hitlerowskim wiêzieniu,
Anna Orlik – za³o¿ycielka
KGW w Jankowicach, Hucd. str. 8

Podziêkowanie na rêce Dyrektora Gimnazjum,
Norberta Niestolika, za 10 letni¹ pracê na rzecz
edukacji w Gminie z³o¿y³ Wójt Stanis³aw Gembalczyk
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Bezrobotnym
z pomocą
20 marca bie¿¹cego roku
tutejszy Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej z³o¿y³ do
Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Œl¹skiego drugi wniosek o dofinansowanie
realizacji projektu systemowego, pn. „Efektywne formy
przeciwdzia³ania wykluczeniu
spo³ecznemu w gminie
Œwierklany” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spo³ecznej Dzia³ania 7.1
Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji Poddzia³ania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-

gracji przez oœrodki pomocy
spo³ecznej Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Wnioskujemy w tym roku
o kwotê 110.500 z³ w tym
10,50 procent tej kwoty bêdzie
wk³adem w³asnym gminy.
Wniosek przeszed³ pozytywnie ocenê formaln¹ i merytoryczn¹ i niebawem zostanie
podpisana umowa z Urzêdem
Marsza³kowskim na realizacjê tego projektu.
Nasz program w 2009
roku skierowany jest do 12
osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, bêd¹cych

Zapraszamy wolontariuszy
W Œwierklañskim
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej od ubieg³ego roku
dzia³aj¹ prê¿nie wolontariusze. Aktualnie, w ramach zawartego porozumienia z Oœrodkiem pracuje w œrodowisku 13 wolontariuszy. S¹ to osoby, które
chêtnie poœwiêcaj¹ swój
wolny czas innym. Poma-

gaj¹ nieodp³atnie, wykorzystuj¹c swoje mo¿liwoœci i realizuj¹c siê w ten sposób.
Jest to dla nich nie tylko praca, ale te¿ wspania³a okazja
do poznania innych ludzi, zawi¹zania nowych znajomoœci, okazywania szacunku
tym, których ¿ycie doœwiadczy³o chorob¹. Kolejni
uczniowie z gimnazjów

W parku pamięci
cd. ze str. 7
bert Nowak – zastêpca kierownika i dyrektora szko³y
podstawowej w Jankowicach,
wybitny geograf i krajoznawca, Stanis³aw Wajda – nauczyciel, kierownik i dyrektor SP
w Jankowicach. Boles³aw
Kuchcik – honorowy prezes
LKS Orze³ Jankowice.
W gronie fundatorów Parku Pamiêci wymieniono: Tadeusza Czarnucha, Zofiê Marek, Mariê Ochojsk¹, Tomasza Sobika, Krzysztofa Szulika, Sylwiê Wilk.
Pomys³ zrealizowali: Rajmund Kie³kowski, S³awomir

Machulik, Norbert Niestolik,
Agnieszka Rodak, Sonia Sobala, Dariusz Weirauch, Artur
Zawiasa.

w wieku aktywnoœci zawodowej i korzystaj¹cych ze
œwiadczeñ pomocy spo³ecznej. G³ównym za³o¿eniem projektu jest przeciwdzia³anie zagro¿eniu wykluczeniem spo³ecznym klientów pomocy
spo³ecznej.
Ubieg³oroczna, pierwsza
edycja projektu mo¿na stwierdziæ, i¿ zakoñczy³a siê sukcesem. Jedna uczestniczka
w czasie trwania projektu zakoñczy³a udzia³ w szkoleniach
z uwagi na podjêcie pracy.
Siedem beneficjentek programu otrzyma³o certyfikaty
ukoñczenia kursów: bukieciarstwa, obs³ugi kas fiskalnych
oraz obs³ugi komputera. Beneficjentki uczestniczy³y równie¿ w warsztatach psychospo³ecznych, jak te¿ objête

zosta³y doradztwem zawodowym w zakresie aktywnego
poszukiwania pracy.
Nabyte w czasie szkoleñ
nowe umiejêtnoœci spo³eczne
jak te¿ zawodowe sprawi³y,
¿e uczestnicy projektu s¹ bardziej atrakcyjni na aktualnym
rynku pracy. Piêæ spoœród beneficjentek projektu aktualnie
nie potrzebuje ju¿ wsparcia
naszego Oœrodka – radz¹ sobie same co jest niew¹tpliwie
du¿ym sukcesem.
W ubieg³ym roku koszt
realizacji projektu wyniós³
43.484,00 z³. by³ wspó³fiansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Krystyna Marek
Kierownik GOPS

i szkó³ œrednich s¹ przygotowywani do tej pracy poprzez
fachowe szkolenia.
W dalszym ci¹gu poszukujemy osób chêtnych do
korzystania z us³ug wolontarystycznych, zachêcamy
osoby samotne, chore, starsze
wiekiem, niepe³nosprawne
potrzebuj¹ce kontaktu z drugim cz³owiekiem. Pomoc wolantariatu jest bezp³atna niezale¿nie od dochodu.

 Chêtnych do pracy
w wolontariacie (bez
wzglêdu na wiek) lub
do korzystania z us³ug
wolontariuszy prosimy
o kontakt z pracownikiem socjalnym Oœrodka Pomocy Spolecznej
– Katarzyn¹ Sobisiak,
tel.: 032 430 42 54.

PRZYPOMINAMY
KOMUNIKAT w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka oraz dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka
Od 1 listopada 2009r., przy
ubieganiu siê o jednorazow¹
zapomogê z tytu³u urodzenia
siê dziecka, jak równie¿ o dodatek do zasi³ku rodzinnego
z tytu³u urodzenia dziecka,
wymagane bêdzie przed³o¿enie zaœwiadczenia lekarskiego
potwierdzaj¹cego, ¿e matka
dziecka pozostawa³a pod
opiek¹ lekarsk¹ przez okres co
najmniej od 10 tygodnia ci¹¿y do porodu. Powy¿szy warunek nie dotyczy opiekunów
prawnych dziecka i osób, które wyst¹pi³y do s¹du o przy-

sposobienie dziecka. Wymóg
ten nie dotyczy tak¿e osób,
które z³o¿¹ wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê
dziecka lub dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009r.
Art. 7 i 18 ustawy z dnia 6
grudnia 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z dnia 31.12.2008r. Nr 237,
poz. 1654)
info: GOPS
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izyta odby³a siê na
zaproszenie w³adz
naszego wêgierskiego partnera. W delegacji uczestniczyli obok wójta gminy i radnych, równie¿ kierownictwo Gminego Oœrodka
Kultury i Rekreacji, a tak¿e prezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP
w Œwierklanach.
Dla swoich goœci z Polski, wêgierscy gospodarze
przygotowali bogaty program pobytu, na który z³o¿y³a siê solidna dawka wêgierskiej kultury, w g³ównej
mierze folklor i zabytki tamtejszego regionu, a tak¿e
atrakcje turystyczne.
Umowê o wspó³pracy
na niwie kulturalnej i gospodarczej nasza gmina
i Enying podpisa³y w paŸdzierniku ub. roku.
Enying po³o¿one jest
w pobli¿u Balatonu. Blisko

Polak, Węgier...
W dniach od 26 do 29 maja, przedstawiciele naszej
gminy odwiedzili Enying, licz¹ce ponad 7 tysiêcy
mieszkañców partnerskie miasto gminy Œwierklany
na Wêgrzech.
st¹d do Siofok, znanej ze
swych walorów turystycznych miejscowoœci nad
s³ynnym w Europie jeziorem, które ze wzglêdu na

swe rozmiary okreœlane
bywa mianem “wêgierskiego morza”. Enying –
otoczony lasami i ³¹kami
s³ynie z turystyki konnej.

Zjazd

Gminny Oœrodek
Kultury i Rekreacji
w Œwierklanach
zaprasza:

Jank
owiczan
Janko
już za nami
III Ogólnopolski Zjazd
Jankowiczan odby³
siê w tym roku w gminie KuŸnia Raciborska, 27 czerwca.
W ca³ej Polsce istnieje 25 miejscowoœci
o nazwie Jankowice.
Zaproszenie so³tysa
Henryka Machnika nasze
Jankowice przyjê³y wraz
z jankowiczanami z gmin:
Babice, Ch³opice, Jedliñsk, Pszczyna, Tarnowo Podgórne, i Szyd³owiec. W sumie na ZjeŸdzie by³o 400 goœci, którzy po przemarszu ulicami, uczestniczyli w uroczystej mszy œwiêtej.
Uczestników zjazdu wita³

Wœród zabytków miasta
najczêœciej wymienia siê
koœcio³y, w tym neoklasycystyczny koœció³ katolicki pw. Œw. Jana Nepomucena. Okolice Enying, to kraina z bogat¹
i burzliw¹ histori¹, w któr¹
wpisane s¹ m.in. lata
okupacji tureckiej. Miasto le¿y na skrzy¿owaniu
wa¿nych szlaków komunikacyjnych na Wêgrzech.
£atwo dojechaæ st¹d i nad
Balaton i do Budapesztu.
W pobliskich piwniczkach
nie brakuje te¿ wyœmienitego wêgierskiego wina.
W przysz³ym roku
Gmina Œwierklany i Enying
wraz z partnerem czeskim
wyst¹pi¹ we wspólnym
projekcie z wnioskiem
o œrodki z Unii Europejskiej, które wykorzystane
zostan¹ na wymianê kulturaln¹.

nie tylko so³tys i burmistrz
KuŸni Raciborskiej, ale
tak¿e pos³owie na Sejm i
senatorzy oraz Starosta
Raciborski. Jankowiczanie bawili siê przy wystêpach zespo³ów Duo Fenix, Szlagier Maszyna
i B.A.R. Zjazd Jankowiczan odbywa siê co dwa
lata. W 2007 roku zjazd
zorganizowany by³ w naszej gminie. - To by³o
bardzo mi³e spotkanie.
Jego organizatorzy do³o¿yli wszelkich starañ,
byœmy siê tam dobrze
czuli - mówi³ Wójt Stani-

s³aw Gembalczyk ju¿ po
zjeŸdzie. - Wiadomo nam
przecie¿, ile trudu trzeba w³o¿yæ w przygotowanie takiego spotkania. Nasi Jankowiczanie
równie¿ solidnie siê na
zjazd przygotowali. Pokazali w KuŸni najnowszy
wóz stra¿acki i poczêstowali wszystkich upieczonym przez jankowickie
gospodynie pysznym ko³aczem. Gdzie odbêdzie
siê nastêpny zjazd jezcze
nie wiadomo, ale w Jankowicach ju¿ ciesz¹ siê na
kolejne spotkanie.

* 18 lipca,
na festyn rodzinny ”Nie za
du¿a, fajna scena – po
góralsku”.
Pocz¹tek:
godz. 17.00,
Oœrodek
Sportu i Rekreacji
w Jankowicach.
W programie:
koncerty zespo³ów:
GRONICKI, AKCES
(przeboje disco polo)
i TURNIOKI, a tak¿e
zabawa taneczna.
* 22 sierpnia,
na festyn
„Bawimy siê w Jankowicach”.
Pocz¹tek:
godz. 17.00,
Oœrodek
Sportu i Rekreacji
w Jankowicach.
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aleria Malarstwa Twórców
Nieprofesjonalnych „JAN”
w Jankowicach, 25 kwietnia sta³a siê
miejscem I Ogólnopolskiego Wernisa¿u
Twórców Nieprofesjonalnych Portalu Internetowego rysuj.pl. Pomys³odawczyniami tego niezwyk³ego wydarzenia na
skalê kraju by³y, pani Mirella Ulbrych Lanuszny (nauczycielka Szko³y Podstawowej nr1 w Œwierklanach) oraz El¿bieta Piercha³a (specjalista d/s galerii w
Jankowicach) - u¿ytkowniczki portalu.
Wernisa¿ odby³ siê dziêki przychylnoœci
i ogromnej pomocy Haliny Karwot - dyrektora GOKiRu.
W zwi¹zku z wernisa¿em administrator rysuj.pl poinformowa³ organizatorów
wystawy o genezie i celu portalu. Rysuj.pl
zainaugurowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ 1 lutego
2006 r. Autorzy strony chcieli stworzyæ
miejsce w sieci, gdzie mo¿na w mi³ej atmosferze podyskutowaæ o rysowaniu i
malowaniu,czy te¿ szerzej:o sztuce i tworzeniu bez œcigania siê o to, ”kto jest wiêkszym artyst¹”. Drugi powód stworzenia
strony, mo¿e bardziej przewrotny,to przypomnieæ wszystkim zabieganym i zapracowanym, ze w ¿yciu warto czasami nie
tyle przystan¹æ, bo na taki luksus chyba
niewiele osób mo¿e sobie pozwoliæ, ale
odwrotnie – dodaæ do codziennych zmagañ jeszcze trochê twórczej pracy, wysi³ku. Najwiêksz¹ wartoœci¹ serwisu s¹
przede wszystkim jego uzytkownicy i
niepowtarzalna atmosfera, jak¹ zdo³ali
stworzyæ na stronie, bez których rysuj.pl
w ogóle by nie istnia³o. Tutaj ludzi po³¹czy³a pasja,tutaj zawi¹za³y siê przyjaŸnie,
a galeria w Jankowicach pozwoli³a tym¿e ludziom zaprezentowaæ swoje niezwyk³e prace oraz spotkaæ im siê osobiœcie.
Wernisa¿ minionego sobotniego wieczoru skupi³ wiêc osoby twórcze, które
porywa natchnienie, wena, wewnêtrzna
potrzeba zmierzenia si¹ z czyst¹ kartk¹
papieru lub zagruntowanym p³ótnem.

Niezwykła wystawa
Niezwyk³¹ spraw¹ jest, gdy ludzi ³¹cz¹ zainteresowania,
sztuka,wspólna pasja.
Spotkanie przyci¹gnê³o równie¿ ludzi zainteresowanych sztuk¹, doceniaj¹cych jej
znaczenie w ¿yciu cz³owieka.
Na wystawie pokazanych zosta³o ponad 60 prac wykonanych ró¿nymi
technikami. Zaproszeni i licznie przybyli
goœcie mogli podziwiaæ przepiêkne obrazy olejne, prace wykonane akrylami i pastelami autorstwa Bo¿eny Plichy, Marcina Damasiewicza, El¿biety Piercha³y,
Ma³gorzaty Mutor, Piotra ¯mijowskiego,
Zbigniewa Pachoty oraz zadziwiaj¹ce
rysunki wykonane o³ówkami, kredkami, tuszem i wêglem autorstwa Kamili
Preœ, Anny Pobidyñskiej, Magdaleny
Graczyk, Kamili Soleckiej, Mirelli
Ulbrych-Lanuszny, Dariusza Zawi¹zalca, Wojciecha Kudeli, Marcina Grzelaka, Tomasza Kêdziora, Katarzyny Jagielnickiej, Aliny Piotrowskiej, Paw³a
Rêbackiego, Miko³aja Kowalczyka,
Darii Lanuszny i Magdaleny Kad³ubek.
Sw¹ obecnoœci¹ spotkanie uœwiet-

Zapraszamy na plener
To bêdzie prawdziwa gratka dla
pasjonatów sztuki. Wszyscy, którzy
czuj¹ artystycznego ducha, s¹ wra¿liwi na piêkno, lubi¹ malarstwo, mog¹
wzi¹æ udzia³ w plenerze malarskim.
Tematem przewodnim jest gmina
Œwierklany. Sam sposób jej przedstawienia zale¿y ju¿ tylko od pomys³u,
wra¿liwoœci i finezji samych uczest-

ników. Plener potrwa piêæ dni, od 10
do 14 sierpnia. Uczestnicy najpierw
bêd¹ szukali interesuj¹cych i ciekawych miejsc wartych uwiecznienia.
Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji, który jest organizatorem przedsiêwziêcia, zadba o wszystko to, co
malarzom bêdzie niezbêdne, a wiêc
farby i podobrazia.

ni³o dwudziestu artystów nieprofesjonalnych, goœci honorowych wieczoru
tj. u¿ytkowników portalu rysuj.pl oraz
Wójt Gminy Œwierklany Stanis³aw
Gembalczyk, który wyrazi³ swój podziw nad pokazanymi dzie³ami, ich autorami oraz pomys³em wernisa¿u.
Podziêkowa³ on wszystkim goœciom
i organizatorom wystawy, za przygotowanie tak donios³ego wydarzenia.
Do naszej miejscowoœci przybyli artyœci z ró¿nych stron Polski: z Warszawy, £odzi, Bydgoszczy, Rzeszowa, Poznania, Wa³brzycha, Sosnowca, woj. podkarpackiego i z Rybnika. Obecni byli
równie¿ artyœci naszej gminy i ¯or.
 GOKIR zaprasza na warsztaty plastyczne, które odbywaj¹ siê
w Galerii „Jan”, przez ca³e wakacje, w czwarki i pi¹tki, od 15.00
do 17.00. Uczestnictwo w warsztatach jest bezp³atne.
Ostatniego dnia pleneru, w pi¹tek,
o godzinie 10.00, w Galerii Malarstwa
Twórców Nieprofesjonalnych w Jankowicach, odbêdzie siê wystawa prac
uczestników pleneru. W plenerze
mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy, bez wzglêdu
na wiek.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z El¿biet¹ Piercha³¹,
pod numerem tel. 511 648 748, w terminie do 1 sierpnia w³¹cznie. Udzia³
w plenerze jest bezp³atny.
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W zwi¹zku z prowadzonymi
przez tutejszy Urz¹d Gminy
czynnoœciami kontrolnymi dotycz¹cymi zawierania obowi¹zkowych ubezpieczeñ
 odpowiedzialnoœci
cywilnej rolników z tytu³u
posiadania gospodarstwa
rolnego (OC rolników),
 budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa
rolnego od ognia i innych
zdarzeñ losowych.
Przypominamy wszystkim zobowi¹zanym, którzy do chwili obecnej nie udokumentowali zawarcia
w./w. umów ubezpieczenia, ¿e
ostateczny termin z³o¿enia
oœwiadczenia wraz z kserokopi¹
polisy lub kserokopi¹ dokumentów potwierdzaj¹cych op³acanie
sk³adkiza2009r.nale¿yz³o¿yænajpóŸniej do 31.07.2009r. Druk
oœwiadczenia ka¿dy podatnik podatku rolnego otrzyma³ wraz z decyzj¹ podatkow¹
W przypadku przekazania gruntów w posiadanie (tak¿e dzier¿awê lub u¿ytkowanie) innemu posiadaczowi proszê o przes³anie
kserokopii umowy dzier¿awy lub
u¿ytkowania.
Rolnik, który nie spe³ni obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia, zgodnie z ogólnymi warunkami okreœlonymi w ustawie,
jest obowi¹zany wnieœæ op³atê,
której wysokoœæ wynosi:
 w ubezpieczeniu OC rolników – równowartoœæ(w z³otych) – 30 euro,
 ubezpieczeniu budynków
rolniczych – równowartoœæ(w z³otych) – 100 euro.
Wniesienie op³aty nie powoduje udzielenia rolnikowi ochrony
ubezpieczeniowej i nie zwalnia
go z obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia, zatem ka¿de ujawnienie braku tej ochrony oznacza kolejne obci¹¿enie
rolnika dolegliw¹ op³at¹.
W przypadku stwierdzenia
braku polisy zgodnie z przepisami ustawy bêd¹ egzekwowane op³aty o których mowa wy¿ej
Dodatkowe informacje
mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie
Gminy pok. nr 13 (Piotr Pustelnik) lub pod numerem
tel. 032 432 75 38

Olimpijski rok Karoliny
Prze³om maja i czerwca, to dla Karoliny
Staniuchy czas intensywnych przygotowañ
do udzia³u w VI Ogólnopolskim Mityngu
w JeŸdzie Szybkiej Na
Wrotkach Olimpiad
Specjalnych, który
odby³ siê siê w dniach
5 – 7 czerwca w Supraœlu i Ogrodniczkach.
Zawody te poprzedzone
by³y wyjazdem na VIII Regionalny Mityng w JeŸdzie Szybkiej na Wrotkach Olimpiad
Specjalnych w JastrzêbiuZdroju, który mia³ miejsce 28
maja. Z Jastrzêbia Karolina
przywioz³a kolejne z³oto.
Przypomnijmy: Karolina,
uczennica Specjalnego
Oœrodka Szkolno–Wychowawczego w Rybniku, zdoby³a srebrny medal w ³y¿wiarstwie szybkim na IX Œwiatowych Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich w Boise (USA).
Karolina by³a jedn¹ z 37 reprezentantów Polski na odbywaj¹cych siê od 1 do 13 lutego igrzyskach.
Karolina Staniucha jest
m³od¹ i utalentowan¹ zawodniczk¹ Sekcji Terenowej „Fair
Play” Olimpiad Specjalnych
w Rybniku. Trenuje jazdê na
wrotkach oraz ³y¿wiarstwo
szybkie pod okiem Ma³gorzaty
Lazar. Karolina po raz pierwszy na ³y¿wach stanê³a ca³kiem
niedawno – podczas szkolnej
akcji „Zima w mieœcie” i od tej
pory ³y¿wy stanowi¹ nieodzown¹ czêœæ jej w ¿ycia.
Jej wielka przygoda zwi¹zana z wyjazdem do Stanów
Zjednoczonych rozpoczê³a siê
w zesz³ym roku. W dniach 2930 marca ub.r. odby³a siê uroczystoœæ losowania zawodników do reprezentacji Polski
spoœród medalistów VII Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk

Olimpiad Specjalnych w Bia³ymstoku. Karolina podczas
tych igrzysk zdoby³a najwy¿sze trofea: III miejsce i br¹zowy medal na dystansie 111 m.;
II miejsce i srebrny medal na
dystansie 222 m.; I miejsce
i z³oty medal na dystansie 333
m. Wyniki te pozwoli³y jej na
zakwalifikowanie siê do polskiej reprezentacji. W grudniu
odby³ siê obóz przygotowawczy w Zakopanem. Jego za³o¿eniem, obok treningów, by³o
podsumowanie zajêæ, dok³adne sprawdzenie sportowców,
tzn. ich mo¿liwoœci i stanu
zdrowia, a co najwa¿niejsze –
wy³onienie g³ównego sk³adu
Reprezentacji Polski. G³ówny
sk³ad naszej reprezentacji liczy³
37 zawodników startuj¹cych
w takich dyscyplinach jak: hokej halowy, ³y¿wiarstwo szybkie, narciarstwo biegowe i narciarstwo zjazdowe, a tak¿e
kadra trenerów i opiekunów.
We wtorek, 3 lutego, w Centrum Edukacji Olimpijskiej
w Warszawie, odby³o siê oficjalne po¿egnanie reprezentacji kraju i wrêczenie nominacji
olimpijskich. W uroczystoœci
wziê³o udzia³ wielu znamienitych goœci, m.in. Pierwsza
Dama – Maria Kaczyñska,
a tak¿e wiceprzewodnicz¹ca
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pani Irena Szewiñska.
Podczas uroczystoœci przypomniano o misji Olimpiad Specjalnych. Ruch Specjal Olympics powsta³ 40 lat temu
w USA w przekonaniu, i¿ osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ potrafi¹ przy odpowiedniej zachêcie i instrukcji
trenowaæ, cieszyæ siê i czerpaæ
korzyœci z uczestnictwa w zawodach sportowych.
Wylot polskiej reprezentacji na igrzyska odby³ siê nastêpnego dnia po oficjalnych nominacjach, a 7 lutego mia³a
miejsce wielka ceremonia
otwarcia igrzysk. Karolina

startowa³a w trzech konkurencjach. Na dystansie 333 m.
zajê³a II miejsce, na dystansie
500 m. – IV miejsce, a na dystansie 777 m. zdoby³a VI miejsce. Igrzyska w Boise zakoñczy³y siê 13 lutego oficjaln¹
ceremoni¹ zamkniêcia. Rodzina utytu³owanej olimpijki oraz
ca³a szko³a z niecierpliwoœci¹
czekali na powitanie srebrnej
medalistki.
We wtorek, 17 lutego, odby³o siê oficjalne powitanie medalistki w auli Specjalnego
Oœrodka Szkolno–Wychowawczego w Rybniku. Karolina odebra³a gratulacje m.in.
z r¹k zastêpcy prezydenta
Rybnika – Joanny Kryszczyszyn oraz jako mieszkanka
Œwierklan, z r¹k wójta Stanis³awa Gembalczyka.
Wielki sukces dziewczyny
przypomnia³ s³owa przysiêgi
sk³adanej przez zawodników
przed zawodami Olimpiad
Specjalnych, które brzmi¹:
Pragnê zwyciê¿yæ, lecz jeœli
nie bêdê móg³ zwyciê¿yæ,
niech bêdê dzielny w swym
wysi³ku”. Wysi³ek wk³adany
przez Karolinê w trening, jej
zaanga¿owanie i chêæ rywalizacji, przyczyni³y siê do osi¹gniêcia tak dobrych wyników.
Ze szczególn¹ radoœci¹
przedstawiamy osi¹gniêcia
Karoliny z racji przynale¿noœci jej oraz jej babci - Marii
Kwiatkowskiej - do Stowarzyszenia Osób Niepe³nosprawnych i Ich Opiekunów, dzia³aj¹cego w naszej gminie.
Trzymamy za nasz¹ zawodniczkê kciuki i ¿yczymy jej
ogromnych sukcesów.
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Wakacje na sportowo
Poni¿ej przedstawiony harmonogram zajêæ sportowo-wakacyjnych, na które serdecznie zapraszamy.
Zajêcia potrwaj¹ do 14 sierpnia. Zapraszamy w godzinach od 9.00 do 13.00, do Oœrodka Rekreacyjno-Sportowego w Œwierklanach
we wtorki, œrody i pi¹tki i do Oœrodka Rekreacyjno-Sportowego w Jankowicach w poniedzia³ki i czwartki.
Uczestnicy zajêæ: dziewczêta i ch³opcy w wieku: szko³y podstawowe (r. 1995 i m³odsi), gimnazjaliœci (r. 1993 i m³odsi), szko³y
ponadgimnazjalne (r. 1990 - 1992)
Telefony organizatorów: GOKiR: 032 430 41 40; 032 430 44 90; Grzegorz Wyciszczok: 600 310 670; Tomasz Pieczka: 506 552 469
13 lipca – Jankowice:
9.00 – 11.00 - siatkówka pla¿owa (uczniowie gimnazjów), tenis ziemny (uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych);
11.00 -13.00 - siatkówka pla¿owa (p.gim.), rzuty do kosza (gim.), tenis ziemny (p.gim.);
14 lipca – Œwierklany: 9.00 – 11.00 - tenis sto³owy (SP), zagrywka dolna i górna w wyznaczone pole (gim.),
¿onglerka pi³ka (gim.); 11.00 – 13.00 - pi³ka no¿na pla¿owa (SP), tenis sto³owy (gim.)
15 lipca – Œwierklany: 9.00 – 11.00 - tenis sto³owy (SP), siatkówka pla¿owa (gim.), Hula hop (SP);
11.00 – 13.00 - ¿onglerka pi³k¹ (gim. i p.gim.), pi³ka no¿na – strza³ do ko³a (SP i gim.)
16 lipca – Jankowice: 9.00. – 11.00 - siatkówka pla¿owa (p.gim.), tenis ziemny (gim.), pi³ka no¿na przez siatkê (p.gim. i gim.);
11.00 – 13.00 - rzuty do kosza (gim.), tenis ziemny (p.gim.)
17 lipca – Œwierklany: 9.00 – 11.00 - pi³ka no¿na – strza³y do ko³a (SP), siatkówka pla¿owa (gim.);
11.00 – 13.00 - ¿onglerka pi³k¹ (SP), tenis sto³owy (gim.), zagrywka dolna i górna w wyznaczone pole (p.gim.)
20 lipca - Jankowice: 9.00 – 11.00 - siatkówka pla¿owa (gim.), tenis ziemny (p.gim.);
11.00 – 13.00 - siatkówka pla¿owa (p.gim.), rzuty do kosza (gim.), tenis ziemny (gim.)
21 lipca - Œwierklany: 9.00 – 11.00 - tenis sto³owy (SP), siatkówka pla¿owa - ¿onglerka pi³k¹ (SP);
11.00 – 13.00 - odbicia sposobem górnym i dolnym w parach (SP), siatkówka pla¿owa (SP)
22 lipca – Œwierklany: 9.00 – 11.00 - tenis sto³owy (SP), siatkówka pla¿owa (gim.), hula hop (SP);
11.00 – 13.00 - ringo (SP), tenis stolowy (gim.)
23 lipca – Jankowice: 9.00 – 11.00 - siatkówka pla¿owa (p.gim.), tenis ziemny (gim.);
11.00 – 13.00 - siatkówka pla¿owa (gim.), rzuty do kosza (gim.), tenis ziemny (p.gim.)
24 lipca – Œwierklany: 9.00 – 11.00 - tenis sto³owy (SP), siatkówka pla¿owa (gim.); 11.00 – 13.00 - siatkówka pla¿owa (SP),
tenis stolowy (gim.), ¿onglerka pi³k¹
27 lipca – Jankowice: 9.00 – 11.00 - siatkówka pla¿owa (gim.), tenis ziemny (p.gim.);
11.00 – 13.00 - siatkówka pla¿owa (gim.), odbicia sposobem górnym i dolnym (gim.), rzuty do kosza (SP)
28 lipca – Œwierklany: 9.00 – 11.00 - tenis sto³owy (SP), siatkówka pla¿owa (gim.), ¿onglerka pi³k¹ (SP);
11.00 – 13.00 - siatkówka pla¿owa (SP), tenis sto³owy (gim.)
29 lipca – Œwierklany: 9.00 - 11.00 - siatkówka pla¿owa (gim.), tenis sto³owy (SP), badminton (SP); 11.00 – 13.00 - ringo (SP),
tenis sto³owy (gim.)
30 lipca – Jankowice: 9.00 – 11.00 - strza³y do ko³a – pi³ka no¿na (gim.), odbicia pi³ki sposobem górnym i dolnym w dwójkach (SP);
11.00 – 13.00 - siatkówka pla¿owa (gim.), rzuty do kosza (gim.), tenis ziemny (p.gim.)
31 lipca – Œwierklany: 9.00 - 11.00 - tenis sto³owy (SP), siatkówka pla¿owa (gim.), rzuty do kosza (SP);
11.00 – 13.00 - tenis sto³owy (gim.), ¿onglerka pi³k¹ (SP)
3 sierpnia – Jankowice: 9.00 – 11.00 - siatkówka pla¿owa (gim.), tenis ziemny (p.gim.);
11.00 – 13.00 - siatkówka pla¿owa (p.gim.), rzuty do kosza (gim.), tenis ziemny (gim.)
4 sierpnia – Œwierklany: 9.00 - 11.00 - tenis stolowy (SP), siatkówka pla¿owa (gim.), ¿onglerka pi³k¹
(SP); 11.00 – 13.00 - siatkówka pla¿owa (SP), tenis sto³owy (gim.)
5 sierpnia – Œwierklany: 9.00 – 11.00 - tenis sto³owy (SP), siatkówka pla¿owa (gim.), hula hop (SP);
11.00 – 13.00 - ringo (SP), ¿onglerka pi³k¹
6 sierpnia – Jankowice: 9.00 – 11.00 - siatkówka pla¿owa (p.gim.), tenis ziemny (gim.), pi³ka no¿na przez siatkê;
11.00 – 13.00 - siatkówka pla¿owa (gim.), rzuty do kosza (gim.)
7 sierpnia – Œwierklany: 9.00 – 11.00 - tenis sto³owy (SP), siatkówka pla¿owa (gim.), rzuty do kosza (SP);
11.00 – 13.00 - siatkówka pla¿owa (SP), tenis sto³owy (gim.)
10 sierpnia – Jankowice: 9.00 – 11.00 - siatkówka pla¿owa (gim.), tenis ziemny (p.gim.);
11.00 – 13.00 - siatkówka pla¿owa (p.gim.), rzuty do kosza (gim.), tenis ziemny (gim.)
11 sierpnia – Œwierklany: 9.00 – 11.00 - tenis sto³owy (SP), siatkówka pla¿owa (gim.), ¿onglerka pi³k¹ (SP);
11.00 – 13.00 - siatkówka pla¿owa (SP), tenis sto³owy (gim.)
12 sierpnia – Œwierklany: 9.00 – 11.00 - tenis sto³owy (SP), siatkówka pla¿owa (gim.), hula hop; 11.00 – 13.00 - ringo (SP),
strza³y do ko³a – pi³ka no¿na (p.gim.)
13 sierpnia - Jankowice: 9.00 -11.00 - siatkówka pla¿owa (p.gim.), tenis ziemny (gim.),
pi³ka no¿na przez siatkê (p.gim. i gim.); 11.00 – 13.00 - siatkówka pla¿owa (gim.), rzuty do kosza (gim.)
14 sierpnia – Œwierklany: 10.00 – podsumowanie wyników, wrêczenie nagród

