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na miarę potrzeb
Od wielu ju¿ lat przedszkole w so³ectwie Œwierklany Dolne boryka siê
z problemem ciasnoty i niewystarczaj¹cej liczby pomieszczeñ. Sale s¹ tak
ma³e, ¿e w niektórych z nich trudno
jest organizowaæ zajêcia ruchowe.
Pracownicy placówki i rodzice dzieci
do niej uczêszczaj¹cych mówi¹ jednym
g³osem: „Chcemy przedszkola na miarê
naszych potrzeb!”.
- W chwili obecnej mamy 99 wychowanków,
w tym jedna grupa ma zajêcia w przedszkolu
popo³udniami. W przysz³ym roku szkolnym
spodziewamy siê jeszcze wiêkszej liczby dzieci
– zakwalifikowanych zosta³o a¿ 125, a i tak nie
na wszystkie zg³oszenia uda³o siê odpowiedzieæ.
Zajêcia nadal prowadzone bêd¹ dwuzmianowo, z tym wyj¹tkiem, ¿e od wrzeœnia rusz¹
dwie grupy popo³udniowe, nie jedna. Bawimy
i uczymy siê na zmiany, bo innego wyjœcia nie
ma – mówi Jaros³awa Potysz, dyrektor
przedszkola przy ul. 3 Maja 18.
Obecnie przedszkole posiada cztery
sale do zajêæ, mog¹ce przyj¹æ 78 dzieci. Najwiêksza ma wymiary 5,80 x 8,50, najmniejsza – 4,70 x 4,30. Nie spe³niaj¹ one wymogów bezpieczeñstwa ani te¿ nie zapewniaj¹
dzieciom odpowiednich warunków do zajêæ dydaktycznych i ruchowych, a nawet
swobodnej zabawy.
Bior¹c pod uwagê zaostrzone przepisy
dotycz¹ce nauczania dzieci w wieku przedszkolnym, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e problem
ciasnoty w œwierklañskim przedszkolu jak najszybciej trzeba rozwi¹zaæ. Dodajmy, ¿e pozosta³e dwa przedszkola dzia³aj¹ce w gminie:
przedszkole w Œwierklanach przy ul. Boryñskiej, gdzie powsta³a nowoczesna placówka dostosowana do potrzeb osób niepe³nosprawnych oraz przedszkole w jankowickim kompleksie oœwiatowym, maj¹ nieporównywalnie
lepsze warunki lokalowe. Co jest równie wa¿ne
cd. na str. 4

Fala ludzkich serc
Okr¹g³a - 15 edycja Fali Radoœci odby³a siê w sobotê 18 czerwca na terenie
GOKiR-u w Œwierklanach. W tym roku uda³o siê zebraæ blisko 8 tys. z³.
Pochodz¹ce ze sprzeda¿y losów i od prywatnych sponsorów œrodki pos³u¿¹ na
zorganizowanie letnich kolonii dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym.
Organizatorem Fali tradycyjnie by³a Parafia œw. Anny w Œwierklanach. Na scenie wyst¹pi³y zespo³y: Hesperus, Syrnix, Testimonium i Chrz¹szcze. Nie zabrak³o
te¿ m³odszych wiekiem artystów. Ca³oœci dope³ni³ pokaz w wykonaniu ratowników
medycznych, którzy uczyli widzów technik udzielania pierwszej pomocy. W ramach
loterii dla wiernych bywalców Fali Radoœci, wspomagani przez sponsorów organizatorzy przygotowali prawie 1500 nagród, a festynowa kuchnia zapewni³a smaczny
poczêstunek. Po raz kolejny, dziêki otwartym sercom mieszkañców gminy i ich hojnoœci uda³o siê pomóc najbardziej potrzebuj¹cym.
W czasie ostatnich 15 lat, Festiwal Twórczoœci „Fala Radoœci” skupi³ tysi¹ce
sponsorów i wolontariuszy. ¯yczymy kolejnych, co najmniej 15 lat owocnych lat!

Powstanie przejście dla pieszych
Nie ustaj¹ skargi mieszkañców na utrudnienia w ruchu na drogach przebiegaj¹cych przez teren naszej gminy. Du¿e natê¿enie ruchu mo¿na zauwa¿yæ przede
wszystkim na drodze wojewódzkiej 932, pomiêdzy wêz³em autostrady i skrzy¿owaniem z DW 929, sterowanymi sygnalizacj¹ œwietln¹. Problem dotyczy w szczególnoœci pieszych.
Po wielokrotnych pisemnych i telefonicznych interwencjach w Zarz¹dzie Dróg
Wojewódzkich, Urz¹d Gminy Œwierklany
wreszcie otrzyma³ odpowiedŸ.
„Zarz¹d Dróg Wojewódzkich informuje, ¿e przeprowadzona zosta³a wizyta w terenie, która potwierdzi³a fakt wystêpowa-

nia utrudnieñ w ruchu, w ci¹gu DW 932,
pomiêdzy wêz³em autostrady A1 i skrzy¿owaniem z DW 929 w miejscowoœci
Œwierklany. Kolejka pojazdów ustawiaj¹ca siê przed skrzy¿owaniem DW 932/
929 (sterowanym sygnalizacj¹ œwietln¹)
cd. na str. 11
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Wakacje na sportowo
Jak co roku zapraszamy dzieci i m³odzie¿ z terenu
gminy do uczestnictwa w zajêciach sportowych, jakie
w lipcu i sierpniu odbywaæ siê bêd¹ w oœrodkach sportowo-rekreacyjnych w Jankowicach i Œwierklanach.
W miesi¹cu lipcu, zajêcia sportowe odbêd¹ siê
w dniach od 4 do 8.07 - OSiR Œwierklany oraz od
11 do 15.07 - OSiR Jankowice, a w sierpniu: 1-5.08
OSiR Œwierklany i 8-12.08 - OSiR Jankowice (zajêcia zawsze w godz. 15.00-18.00). W programie: rozgrywki siatkówki pla¿owej, hokej na trawie, gra w bule,
tenis sto³owy, badminton i wiele innych. Ka¿dego dnia
na uczestników czeka niespodzianka. Zaprasza Gminny
Oœrodek Kultury i Rekreacji.

Pojadą na kolonie
Grupa 70 dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych i o niskim
statusie materialnym weŸmie udzia³ w tegorocznych
koloniach terapeutycznoprofilaktycznych i wypoczywaæ bêdzie w górskich
miejscowoœciach. To kolejna edycja organizowanego
przez parafiê ze Œwierklan
i Jankowic, letniego wypoczynku, finansowo wspieranego przez gminê.
Œrodki w wysokoœci 50
tys. z³ przyznane zosta³y parafiom w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu po¿ytku publicznego
w dziedzinie pomocy spo³ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji ¿yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zadanie polega³o na zorganizowaniu wakacyjnego wypoczynku dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie
materialnym z terenu gminy
Œwierklany i przewidywa³o
zapewnienie transportu
uczestnikom kolonii, ich zakwaterowanie i wy¿ywienie, obecnoœæ wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
i opieki medycznej oraz realizacjê programów profilaktyczno-terapeutycznych
i organizacjê czasu wolnego.
W ramach ww. konkursu

wp³ynê³y dwie oferty: Parafii pw. Œw. Anny w Œwierklanach i Parafii pw. Bo¿ego Cia³a w Jankowicach,
które otrzyma³y dofinansowanie w wysokoœci odpowiednio: 32 tys. 350 z³ i 17
tys. 650 z³. Oceniaj¹ca oferty komisja, której przewodniczy³ zastêpca wójta gminy Antoni Polok, pod uwagê bra³a m.in. zakres i ró¿norodnoœæ dzia³añ proponowanych uczestnikom wyjazdu, koszty realizacji zadania oraz liczbê dzieci, które pojad¹ na wypoczynek.
Obie oferty uzyska³y maksymaln¹ iloœæ punktów.
Oferta œwierklañskiej
parafii przewidywa³a zorganizowanie kolonii dla 40
uczniów, którzy wypoczywaæ bêd¹ na prze³omie
czerwca i lipca w Zwierzyniu w Bieszczadach. Z kolei, 30-osobowa grupa dzieci z Jankowic pojedzie do
Zawoi w Beskidach (10-18
sierpnia). Œrodki przyznane
przez gminê Œwierklany pos³u¿¹ na pokrycie kosztów
transportu oraz zakwaterowania i wy¿ywienia dzieci,
zaœ wymagany wk³ad w³asny ze strony parafii zostanie wykorzystany na organizacjê wycieczek na miejscu oraz zakup poczêstunków i nagród dla dzieci.

Pogotowie w gminie
już w lipcu
W pierwszej po³owie lipca rozpocznie dzia³alnoœæ
gminie punkt zespo³u wyjazdowego pogotowia ratunkowego. W kwietniu br. gmina zawar³a w tej sprawie
porozumienie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku, reguluj¹ce obowi¹zki ka¿dej ze
stron. Koszty remontu i dostosowania pomieszczeñ dla
ekipy medycznej, które pokry³a gmina, wynios³y ok. 50
tys. z³. Zgodnie z porozumieniem, pomieszczenia przy
ul. Koœcielnej 79 gmina odda
pogotowiu w bezp³atne u¿ytkowanie. Z kolei, rybnicki
szpital odpowiedzialny bêdzie za zapewnienie personelu œwiadcz¹cego us³ugi
ratownicze. Jak informowaliœmy w poprzednim nume-

rze Kuriera, punkt zespo³u
wyjazdowego pogotowia ratunkowego bêdzie mia³
swoj¹ siedzibê w prawej
czêœci budynku œwierklañskiego oœrodka zdrowia.
Powsta³o tam pomieszczenie ogólne i socjalne dla personelu oraz toaleta i ma³y
korytarz. Projekt przewidywa³ ponadto utworzenie
wiaty, pod któr¹ stacjonowaæ bêdzie samochód ratowniczy. Zespó³ wyjazdowy reagowa³ bêdzie w ka¿dej sytuacji zagro¿enia
¿ycia. Bêdzie jednak dzia³a³ nie jako placówka stacjonarna, w której przyjmowani s¹ pacjenci, a jako placówka wyjazdowa (wypadki na drogach, ciê¿kie zachorowania w domach
mieszkañców).

Kolejne drogi do remontu
Po zakoñczonym remoncie ul. Leœnej przyszed³ czas na
kolejne cztery du¿e projekty. Prace przeprowadzone zostan¹ w przysz³ym roku na terenie Œwierklan i Jankowic.
Gmina podpisa³a niedawno umowy z wykonawcami na przygotowanie dokumentacji projektowej, która szczegó³owo
okreœli zakres oraz koszt planowanych robót.
Chodzi o ul. Aleja w Œwierklanach, na której zostanie
wykonana nowa nawierzchnia i czêœciowe odwodnienie.
Firma, z któr¹ gmina podpisa³a umowê na wykonanie projektu, ma byæ z nim gotowa do koñca wrzeœnia br. Koszt,
za jaki zgodzi³a siê wykonaæ dokumentacjê projektow¹, to
39 tys. 729 z³.
Wyremontowaniu ulegn¹ tak¿e dwie boczne ulice, znajduj¹ce siê pomiêdzy ul. Plebiscytow¹ i Stokrotkow¹
w Œwierklanach. I tu nast¹pi odwodnienie terenu i budowa
nowej nawierzchni na d³ugoœci ok. 700 metrów. Projekt ma
byæ gotowy do po³owy grudnia br., za kwotê 44 tys. 280 z³.
Kolejna na liœcie jest ul. Polna w Jankowicach. I tu dokumentacja ma byæ gotowa do 15 grudnia br. (remont nawierzchni, odwodnienie) – za cenê 42 tys. 674 z³. Na ul.
Karola Wielkiego przeprowadzony zostanie remont nawierzchni drogi, a projekt bêdzie gotowy do 9 wrzeœnia br.
(12 tys. 300 z³).
Trzy pierwsze projekty faktycznie zrealizowane zostan¹
w 2012 roku. Wyj¹tek stanowi ul. K. Wielkiego, która prawdopodobnie bêdzie gotowa jeszcze w tym roku. Oprócz tego
sukcesywnie prowadzone bêd¹ remonty cz¹stkowe na drogach, które s¹ w z³ym stanie i wymagaj¹ naprawy.
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niosek aplikacyjny o œrodki na
budowê kanalizacji sanitarnej w rejonie Zlewni P1 z odprowadzeniem
œcieków do Oczyszczalni
w Œwierklanach gmina z³o¿y³a w 2009 roku. Jego merytoryczna ocena trwa³a kilka miesiêcy. – Urz¹d Marsza³kowski chcia³ szczegó³owo znaæ kwestie techniczne
zwi¹zane z realizacj¹ planowanego zadania, ale dopytywa³ te¿ o sprawy merytoryczne, zwi¹zane miêdzy innymi z liczb¹ mieszkañców
przypadaj¹c¹ na kilometr
kwadratowy – informuj¹
urzêdnicy. W koñcu zapad³a
decyzja, ¿e otrzymamy dofinansowanie.
Zgodnie z dokumentacj¹
aplikacyjn¹ inwestycja
w Jankowicach mia³a kosztowaæ ponad 6 mln z³, z czego 75 proc. mia³a stanowiæ
unijna dotacja z PROW-u
(4 mln z³). 22 lutego 2010 r.
zosta³a podpisana umowa
z Urzêdem Marsza³kowskim
Województwa Œl¹skiego na
sfinansowanie ww. zadania.
W wyniku przeprowadzonej
procedury przetargowej okaza³o siê, ¿e koszt prac bêdzie
ni¿szy, ni¿ pierwotnie zak³adano – ok. 2 mln 57 tys. z³,
proporcjonalnie zmniejszy³a
siê wiêc kwota dotacji.
Inwestycja przewiduje
budowê 5,40 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic: Polnej,
czêœciowo Biasowickiej,
Spokojnej i Weso³ej oraz uli-

Budowa
kanalizacji
współfinansowana
przez Unię
Na terenie so³ectw Jankowice i Œwierklany Dolne
realizowane s¹ projekty zwi¹zane z budow¹ kanalizacji sanitarnej, na które gmina pozyska³a œrodki
unijne. Pierwszy z nich – w Jankowicach, finansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, drugi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego. W³aœnie nast¹pi³
odbiór pierwszego etapu prac.
cy Górniczej i Piaskowej.
Efektem ma byæ pod³¹czenie oko³o stu znajduj¹cych siê tam budynków
mieszkalnych.
W chwili obecnej w Urzêdzie Gminy Œwierklany przygotowywany jest wniosek
w sprawie rozliczenia pierwszej transzy dofinansowania
w wysokoœci 888 tys. 682 z³.
Kolejny – po zakoñczeniu
drugiego etapu inwestycji
(rejon Piaskowej i Górniczej), opiewaæ bêdzie na
kwotê 355 tys. 336 z³. Ca³oœæ ma siê zakoñczyæ jeszcze w tym roku. Z kolei,
w so³ectwie Œwierklany Dol-

ne realizowana bêdzie inwestycja ze œrodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego,
polegaj¹ca na dokoñczeniu
budowy Zlewni PII-1. Wniosek o przyznanie dotacji gmina z³o¿y³a jeszcze w 2008
roku. Dokumentacja uzyska³a pozytywn¹ ocenê jednak
z powodu braku œrodków
wniosek gminy Œwierklany
trafi³ na listê rezerwow¹. Pod
koniec 2010 roku okaza³o siê,
¿e gminy, które w pierwszej
kolejnoœci otrzyma³y dofinansowanie, nie wykorzysta³y
w ca³oœci przyznanych im
œrodków i powsta³e w ten

sposób oszczêdnoœci Urz¹d
Marsza³kowski postanowi³
rozdysponowaæ pomiêdzy
gminy z listy rezerwowej.
W tym czasie gmina prowadzi³a ju¿ prace w terenie obejmuj¹ce czêœciowo wnioskowany do RPO zakres robót,
próbuj¹c w³asnymi si³ami
zrealizowaæ zaplanowan¹ inwestycjê.
- Otrzymaliœmy informacjê, ¿e gminie zostanie jednak przyznane dofinansowanie, ale ju¿ nie w takiej wysokoœci, o jak¹ wnioskowa³a – dowiedzieliœmy siê
w Referacie Inwestycji
Urzêdu Gminy Œwierklany.
– Mo¿emy liczyæ na dofinansowanie w wysokoœci
ok. 4 mln 600 tys. z³, z którego oczywiœcie zamierzamy
skorzystaæ. W ostatnim czasie dostarczone zosta³y do
Urzêdu Marsza³kowskiego
wszystkie dokumenty potrzebne do podpisania umowy o dofinansowanie.

Gmina nie ustaje w staraniach w temacie pozyskiwania œrodków zewnêtrznych na planowane na jej terenie inwestycje. Na ocenê czeka kilka kolejnych wniosków aplikacyjnych, z³o¿onych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego
– wniosek o dofinansowanie zadania polegaj¹cego na termomodernizacji budynku Szko³y Podstawowej nr 1 w Œwierklanach przy ul. Boryñskiej oraz wniosek o dofinansowanie zadania - termomodernizacji budynku Oœrodka Zdrowia
w Œwierklanach przy ul. Koœcielnej. Planowane jest równie¿ wyst¹pienie do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o dofinansowanie dla obu ww. obiektów.
Nie uda³o siê niestety pozyskaæ œrodków na budowê windy w budynku GOKiR-u przy ul. Stra¿ackiej 1 w Œwierklanach ani na remont elewacji budynku Galerii „Jan” w Jankowicach. Wnioski z³o¿one zosta³y w ubieg³ym roku,
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z powodu zbyt du¿ej liczby mieszkañców przypadaj¹cych na
kilometr kwadratowy w naszej gminie oba wnioski nie uzyska³y dodatkowych punktów, co spowodowa³o, ¿e znalaz³y
siê na koñcu listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Wsparcie uzyska³y tereny typowo wiejskie,
z ma³¹ liczb¹ zaludnienia i bardzo niskim bud¿etem.
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Przedszkole Złóż wniosek o dotację Uwaga –
na miarę potrzeb
cd. ze str. 1
– wyprowadzka przedszkola
w Œwierklanach Dolnych do nowego budynku pozwoli³aby zagospodarowaæ obecnie zajmowane
przez nie pomieszczenia. Na wyprowadzce przedszkolaków na
pewno skorzysta³aby dzia³aj¹ca
po s¹siedzku Szko³a Podstawowa
im. Œw. Jadwigi, która w chwili
obecnej zmuszona jest prowadziæ
kuchniê w pomieszczeniach piwnicznych. Niewykluczone te¿, ¿e
budynek obecnego przedszkola
w przysz³oœci móg³by pos³u¿yæ
za ¿³obek. – Na pewno sensownie
zostanie zagospodarowany,
a dzieci przedszkolne wreszcie
bêd¹ mia³y normalne warunki do
nauki i zabawy – przekonuj¹ w³adze gminy Œwierklany.
Okres przedszkolny to najwa¿niejszy czas w ¿yciu dziecka, bo jak wiadomo przedszkole
bawi, uczy i wychowuje. Wobec
planowanych posuniêæ ze strony
Ministerstwa Edukacji Narodowej (wprowadzenie obowi¹zku
przedszkolnego dla dzieci piêcioletnich i planowane dla dzieci
czteroletnich), a tak¿e w zwi¹zku z rosn¹c¹ liczb¹ dzieci w wieku przedszkolnym w so³ectwie
Œwierklany Dolne, utworzenie
nowego, du¿ego i nowoczesnego
przedszkola staje siê koniecznoœci¹. Zgodz¹ siê z tym zw³aszcza
m³odzi mieszkañcy gminy, którzy
z so³ectwem wi¹¿¹ swoj¹ przysz³oœæ (widoczne jest to po du¿ej
liczbie budowanych domów).
Propozycja budowy nowego
przedszkola wraz z zapleczem
kuchennym, które mia³oby powstaæ w niedalekim s¹siedztwie
istniej¹cych placówek oœwiatowych i zaplecza sportowego
LKS „Fortecy” Œwierklany, pojawi³a siê na ostatniej sesji Rady
Gminy Œwierklany. Zadanie zosta³o wprowadzone do Wieloletniego Planu Finansowego. Przewiduje siê, ¿e w 2013 roku wykonany zostanie projekt techniczny, sama inwestycja zaœ zrealizowana zostanie w latach
2014-2015.
- Kwota 5 mln z³ jest kwot¹
orientacyjn¹. Dopiero po przygotowaniu pe³nej dokumentacji technicznej, a nastêpnie po przeprowadzeniu przetargów bêdzie mo¿na
mówiæ o konkretnych kosztach –
podsumowuj¹ w³adze gminy.

W zwi¹zku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkañców w kwestii dofinansowywania przez Gminê
przedsiêwziêæ zwi¹zanych z instalacj¹ urz¹dzeñ
grzewczych, budow¹ przydomowych oczyszczalni
œcieków i usuwaniem odpadów zawieraj¹cych
azbest, przybli¿amy szczegó³y dotycz¹ce tego tematu.

nowe wzory
formularzy
w sprawie
podatków

Zasady udzielania dotacji celowej z bud¿etu Gminy Œwierklany na zadania zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska oraz tryb
postêpowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania okreœlone zosta³y w uchwale Rady Gminy Œwierklany Nr 22/V/11 z dnia 2 marca 2011 r., która zaczê³a obowi¹zywaæ dnia 26 kwietnia br. Przewiduje ona mo¿liwoœæ udzielania przez Gminê dotacji w nastêpuj¹cym zakresie:
1) instalacja w budynkach mieszkalnych lub mieszkalno–us³ugowych, w których powierzchnia zajêta pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie przekracza 30% powierzchni u¿ytkowej budynku:
a) kot³ów centralnego ogrzewania wykorzystuj¹cych paliwo
gazowe lub olejowe
b) kot³ów centralnego ogrzewania, wykorzystuj¹cych paliwo wêglowe lub paliwo pochodzenia drzewnego, z jednym
sta³ym paleniskiem, do którego podawanie paliwa odbywa
siê podajnikiem automatycznym typu œlimakowego.
c) pomp ciep³a w systemie centralnego ogrzewania
d) systemów ogrzewania ciep³ej wody u¿ytkowej wykorzystuj¹cych energiê ze Ÿróde³ odnawialnych, w tym systemów
solarnych, powietrznych pomp ciep³a itp.;
2) instalacja przydomowych oczyszczalni œcieków dla oczyszczania œcieków bytowych z gospodarstw domowych na terenach gminy gdzie nie planuje siê budowy lub rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej;
3) usuwanie z obiektów budowlanych materia³ów (odpadów)
zawieraj¹cych azbest.
O powy¿sze dotacje mog¹ wystêpowaæ podmioty bêd¹ce osobami fizycznymi, które dysponuj¹ prawem w³asnoœci nieruchomoœci, w miejscu realizacji finansowanych lub
dofinansowanych inwestycji po³o¿onych na terenie Gminy Œwierklany – jednym s³owem wniosek mo¿e z³o¿yæ jedynie w³aœciciel posesji, na terenie której planowana jest
jedna z powy¿szych inwestycji. W tym celu nale¿y wype³niæ formularz, który dostêpny jest na stronie internetowej www.swierklany.pl, jak równie¿ w Urzêdzie Gminy –
ul. Œwierklañska 54, pok. 13 lub 14 (parter). Wype³nione
wnioski nale¿y sk³adaæ w Kancelarii Ogólnej Urzêdu Gminy
Œwierklany (I piêtro). Dodatkowych informacji udziela siê
pod numerem tel. (32) 432 75 38.

Informujemy, ¿e od
miesi¹ca maja br. obowi¹zuj¹ nowe wzory deklaracji na podatek od nieruchomoœci oraz informacji
w sprawie podatku od
nieruchomoœci, rolnego
i leœnego, wprowadzone
uchwa³¹ Rady Gminy
Œwierklany nr 27/V/11
z dnia 2 marca 2011 r.
Jeœli w trakcie roku
podatkowego zaistnia³o
zdarzenie maj¹ce wp³yw
na wysokoœæ opodatkowania, np. nabycie lub
sprzeda¿ nieruchomoœci,
zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu
opodatkowania, zmiana
adresu podatnik czy zmiana nazwiska, podatnicy s¹
zobowi¹zani z³o¿yæ w Referacie Podatków Urzêdu
Gminy stosown¹ informacjê, w terminie 14 dni od
dnia wyst¹pienia okolicznoœci uzasadniaj¹cych powstanie albo wygaœniêcie
obowi¹zku podatkowego
w zakresie podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego. W tym celu nale¿y
wype³niæ formularz wniosku, który mo¿na pobraæ
w Referacie Podatków
Urzêdu Gminy Œwierklany (I p.), jak równie¿ dostêpny jest on na stronie
www.swierklany.pl

Rada Gminy Œwierklany zdecydowa³a na swym ostatnim posiedzeniu o przyznaniu absolutorium wójtowi gminy z tytu³u wykonania bud¿etu za 2010 rok. Decyzja radnych poparta zosta³a pozytywn¹ opini¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Za przyznaniem wójtowi gminy absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu za 2010 rok g³osowa³o 13 radnych, a 2 wstrzyma³o siê od
g³osu. W przyjêtym w dniu 20 stycznia ubieg³ego roku, bud¿ecie gminy na 2010 r. planowane dochody
wynios³y 30.676.246,69 z³; planowane wydatki – 39.938.865,69 z³, zaœ planowany deficyt – 9.262.619,00
z³. W trakcie roku bud¿et wielokrotnie ulega³ zmianom. Wykonanie bud¿etu na dzieñ 31 grudnia 2010 r.
przedstawia siê nastêpuj¹co: dochody 29.677.850,85 z³ (93 % planowanego wykonania) i wydatki
36.304.271,79 z³ (88 %). Mniejszy od zak³adanego okaza³ siê równie¿ deficyt – 6.626.420,94.

Absolutorium dla wójta
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Dzia³aj¹cy pod egid¹
Gminnego Oœrodka
Kultury i Rekreacji,
Zespó³ Folklorystyczny „Paulinki” obchodzi³ okr¹g³¹ rocznicê
swego istnienia.

Na dożynki
powiatowe
do Gaszowic

Jubileusz
Paulinek

W gminie Gaszowice odbêd¹ siê
tegoroczne, Powiatowe Do¿ynki.
Gminê Œwierklany reprezentowaæ
bêd¹ lokalni rolnicy, gospodynie
i zespo³y œpiewacze. Do Gaszowic pojedzie
tak¿e oficjalna delegacja reprezentuj¹ca
instytucje dzia³aj¹ce w gminie. Jej cz³onkowie wezm¹ udzia³ w otwarciu do¿ynek.

20-lecie artystycznej
dzia³alnoœci grupa œwiêtowa³a 15 czerwca br. By³y
kwiaty i ¿yczenia od zaproszonych goœci, nie zabrak³o te¿ wystêpów artystycznych i wspomnieñ,
których podczas 20 ostatnich lat nagromadzi³o siê
sporo... Obecny na uroczystoœci wójt gminy Antoni Mrowiec ¿yczy³
„Paulinkom” dalszych
lat owocnej dzia³alnoœci
na scenie oraz szczêœcia i powodzenia w ¿yciu osobistym cz³onkiñ
i cz³onków zespo³u. Wiêcej na temat 20-letniej
dzia³alnoœci artystycznej
zespo³u „Paulinki” w kolejnym numerze Kuriera.

12 maja, w Urzêdzie
Gminy Gaszowice odby³o siê
spotkanie organizacyjne
z udzia³em przedstawicieli
Starostwa Powiatowego
w Rybniku oraz gmin z terenu powiatu rybnickiego bior¹cych udzia³ w Do¿ynkach
Powiatowych: CzerwonkiLeszczyn, Lysek, Jejkowic,
Œwierklan i gospodarza imprezy – Gaszowic. Nasz¹
gminê reprezentowa³a dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji, Halina Karwot. Podczas spotkania ustalono, ¿e do¿ynki odbêd¹ siê
w ostatni¹ niedzielê sierpnia

(28.08.). W programie rolniczego œwiêta znajdzie siê
msza o godz. 13.00 w gaszowickim koœciele, przejazd korowodu do¿ynkowego, który
o godz. 14.00 ruszy sprzed
Urzêdu Gminy Gaszowice,
oraz czêœæ oficjalna do¿ynek,
zorganizowana przy tamtejszym oœrodku kultury, po³¹czona z wystêpami artystycznymi.
Warto wspomnieæ o tym,
¿e dzieñ wczeœniej – w sobotê 27 sierpnia, w Gaszowicach odbêdzie siê Powiatowy Przegl¹d Zespo³ów Artystycznych, który zwykle to-

Taniej za rejestrację w KRSie
Z dniem 1 lipca br. wejdzie w ¿ycie ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców, która przewiduje ni¿sze o po³owê
op³aty rejestracjê dzia³alnoœci gospodarczej w Krajowym Rejestrze S¹dowym
(obni¿enie z 1000 z³ do 500 z³). Mniejsze koszty w³aœciciele firm ponosiæ te¿
bêd¹ za zg³aszanie zmian.
Zmiany w ustawie dotycz¹ ponad 90 ró¿nych
ustaw, m.in. kodeksu spó³ek
handlowych czy ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami. W miejsce ponad 200
ró¿nych zaœwiadczeñ, odpisów, wypisów ustawa wprowadza mo¿liwoœæ przed³o¿enia odpowiednich oœwiadczeñ
(np. oœwiadczenie o braku
wpisu w rejestrze d³u¿ników
niewyp³acalnych w Krajowym Rejestrze S¹dowym

czy oœwiadczenie o niekaralnoœci osób proponowanych
na cz³onków zarz¹du i rady
nadzorczej, itd.).
Wprowadzono te¿ mo¿liwoœæ przekszta³cenia przedsiêbiorców bêd¹cych osobami fizycznymi w jednoosobowe spó³ki kapita³owe. Spó³ce
przekszta³conej przys³ugiwaæ
bêd¹ wszystkie prawa i obowi¹zki, jakie przys³ugiwa³y
przedsiêbiorcy przekszta³conemu, a wiêc przedsiêbiorca

nie bêdzie traci³ zezwoleñ,
koncesji czy ulg (ale uwaga –
plan takiego przekszta³cenia
przedsiêbiorca musi sporz¹dziæ w formie aktu notarialnego). Tak¿e w przypadku stowarzyszeñ wprowadzone zostan¹ zmiany. Dla organizacji pozarz¹dowych wa¿na
bêdzie zmiana zawarta w art.
53 ustawy o kosztach s¹dowych: 1. Op³atê sta³¹ w kwocie 250 z³otych pobiera siê od
wniosku o zarejestrowanie

warzyszy Do¿ynkom Powiatowym (w tym roku to ju¿
trzecia edycja). Z naszej gminy na przegl¹d pojad¹ dwa
szkolne zespo³y z SP im. Ludwika Holesza w Œwierklanach: „Salio” i „Biedrony”
oraz jeden z zespo³ów œpiewaczych dzia³aj¹cych pod
egid¹ GOKiR-u.
Zachêcamy do tego,
aby ostatni weekend sierpnia spêdziæ w Gaszowicach. Natomiast, 4 wrzeœnia br. zapraszamy na Do¿ynki Gminne, które w tym
roku odbêd¹ siê na terenie
oœrodka sportu i rekreacji
w Jankowicach. Szczegó³owy program do¿ynek podany zostanie w póŸniejszym
czasie; mo¿na go bêdzie znaleŸæ m.in. na stronie internetowej www.swierklany.pl
w Krajowym Rejestrze S¹dowym w rejestrze stowarzyszeñ, innych organizacji
spo³ecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.
2. Op³atê sta³¹ w kwocie 500
z³otych pobiera siê od wniosku, o którym mowa w ust.
1, je¿eli dotyczy on jednoczeœnie wpisu do rejestru przedsiêbiorców.
Wprowadzone przez
ustawê o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców
zmiany maj¹ sprawiæ, ¿e jeszcze wiêcej osób zdecyduje siê
na za³o¿enie dzia³alnoœci gospodarczej oraz œwiadczenie
us³ug dla obywateli. Jedno
i drugie ma pomóc w rozwoju polskiej gospodarki.
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pó³ki górnicze bij¹ na
alarm, ¿e podatek od
budowli s³u¿¹cych
dzia³alnoœci gospodarczej
zlokalizowanych w wyrobiskach podziemnych spowoduje upadek kopalñ. Nie s¹dzê, aby tak siê sta³o. Upadek górnictwa mo¿e spowodowaæ jedynie nieefektywne zarz¹dzanie, nieumiejêtnoœæ wykorzystania sprzyjaj¹cej koniunktury i nieumiejêtnoœæ dostosowania
siê do potrzeb rynku.
Trwa u nas spór miêdzy
górnictwem a gminami górniczymi. Niektórzy koledzy
z górnictwa krzycz¹, ¿e samorz¹dy chc¹ skasowaæ kopalnie za wszelk¹ cenê. Nie
maj¹ racji. Gminom zale¿y jedynie, aby spo³ecznoœci lokalne mia³y korzyœci p³yn¹ce
z dzia³alnoœci kopalñ. Spoœród
wszystkich podatków, jakie
p³aci górnictwo, tylko ma³a
czêœæ trafia do gmin. Moim
zdaniem to niesprawiedliwe,
¿e spo³ecznoœci nara¿one na
szkodliwy wp³yw wydobycia
wêgla, najmniej na tym korzystaj¹. Przecie¿ gminy górnicze
nie chc¹ tego podatku, aby
szastaæ pieniêdzmi. Ten podatek jest przeznaczany miêdzy
innymi na szko³y, w których
ucz¹ siê dzieci górników, na
drogi, po których górnicy
je¿d¿¹ do pracy, na sieæ wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹,
która dochodzi do górniczych
domów. Mieszkañcami gmin
górniczych s¹ górnicy. W samorz¹dach tak¿e zasiadaj¹
górnicy. I miêdzy innymi ci
górnicy uwa¿aj¹, ¿e gminom
nale¿y siê ten podatek. Czy¿by oni tak¿e chcieli upadku
swoich kopalñ? Czy chcieliby straciæ pracê? Takie za³o¿enie jest bezsensowne.

Z d a n i e m

p o s ł a

Nie da się wszystkiego
wywalczyć kilofami
Dlaczego w takim razie górnicy, którzy pracuj¹ w samorz¹dach, s¹ za tym, aby gminy mia³y tak zwany podatek
od wyrobisk? Poniewa¿ doskonale wiedz¹, ¿e ten podatek nie roz³o¿y górnictwa.
Myœlê, ¿e nikt tak dobrze tego
nie wie, jak sami górnicy. Poniewa¿ wokó³ tego podatku
naros³o wiele mitów, chcia³bym przypomnieæ kilka podstawowych faktów.
Podatek od nieruchomoœci gminy otrzyma³y w wyniku reformy samorz¹dowej
i uchwalenia ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego. Ustawa ta
przyzna³a gminom prawo do
ca³oœci tego podatku. Nie istnia³ problem z jego poborem
tak d³ugo, jak d³ugo by³y
przedsiêbiorstwa pañstwowe. Kiedy z przedsiêbiorstw
powsta³y spó³ki prawa handlowego, zaczê³y szukaæ
sposobów na obni¿enie
kosztów. No i znalaz³y. Gminy stawa³y siê powoli ofiarami tych oszczêdnoœci.
Przedstawiciele górniczych grup nacisku zaczêli
nazywaæ ten podatek podatkiem od wyrobisk. To bzdura. Nikt wyrobiska jako takiego nie obci¹¿a podatkiem.
Chodzi o budowle s³u¿¹ce do
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Czym ró¿ni siê
bowiem taœmoci¹g czy ruroci¹g na powierzchni ziemi, od
tego pod ziemi¹? Niezale¿nie
od swego usytuowania spe³niaj¹ one te same zadania,
zwi¹zane s¹ z prowadzeniem

dzia³alnoœci gospodarczej.
Odpowiednie s³u¿by w przedsiêbiorstwach same kwalifikuj¹ œrodki trwa³e do budowli (te zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych te¿), gdy¿ od tych
w³aœnie budowli liczona jest
amortyzacja na odtworzenie
maj¹tku firmy. Amortyzacja
jest kosztem uzyskania przychodów. Wbrew logice by³oby, gdyby przedsiêbiorca
w tym samym systemie podatkowym ten sam obiekt
traktowa³ raz jako budowlê
(na potrzeby amortyzacji),
a drugi raz jako nie bêd¹cy
budowl¹ (na potrzeby podatku od nieruchomoœci).
Myœlê, ¿e przedstawiciele górnictwa bardzo dowolnie traktuj¹ prawo. Z ich pretensji wynika, ¿e o opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoœci budowli w podziemnych w wyrobiskach
górniczych powinna decydowaæ sytuacja finansowa firm
zajmuj¹cych siê wydobywaniem wêgla. Przypominam,
¿e prawo dotyczy wszystkich jednakowo. Poza tym
p³acony przez zak³ady górnicze podatek od nieruchomoœci od budowli podziemnych
ma niewielki udzia³ w kosztach uzyskania przychodów.
Przedstawicie górnictwa
twierdz¹, ¿e teraz bêdzie to
oko³o 1,5 miliarda z³otych.
Z analiz wykonanych na potrzeby miedzy innymi pos³ów, wynika, ¿e bêdzie to
kwota rzêdu 100 milionów
z³otych.

Prawo podatkowe nie
powinno byæ zmieniane ustawami czysto technicznymi,
wydawanymi dla górnictwa,
czy te¿ innej bran¿y.
Podatek od nieruchomoœci od budowli znajduj¹cych
siê w podziemnych wyrobiskach – jak wskazuje na to
ekspertyza Biura Analiz Sejmowych – stanowi zaledwie
0,32 proc. ca³oœci poniesionych kosztów. W przeliczeniu na 1 tonê wydobytego
wêgla w 2009 roku jest to
koszt wynosz¹cy 0,85 z³.
Nie jest to koszt istotny na
tle innych kosztów zwi¹zanych z wydobyciem wêgla
czy np. rudy miedzi.
Trzeba te¿ pamiêtaæ
o tym, ¿e ustawa o podatkach i op³atach lokalnych od
2003 roku wyraŸnie doprecyzowa³a przepis dotycz¹cy
podatku od nieruchomoœci
od budowli. Wprowadzono
w niej zapis, ¿e podatkowi
podlegaj¹ „budowle s³u¿¹ce
do dzia³alnoœci gospodarczej”. Trzy kolejne wyroki
NSA potwierdzi³y, ¿e tak¿e
budowle pod ziemi¹ podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoœci.
Wobec tego nie ma innej
rady, jak przyzwyczaiæ siê do
respektowania prawa oraz do
tego, ¿e nie wszystko da siê
wywalczyæ kilofami.
Henryk Siedlaczek

U W A G A
Gminna Spó³ka Wodno-Melioracyjna Œwierklany przypomina, ¿e mija termin p³atnoœci sk³adek za rok 2011. Prosimy
o dokonanie wp³at do koñca miesi¹ca czerwca br. Osoby, które nie posiadaj¹ wezwania, mog¹ wp³acaæ nale¿noœci
bezpoœrednio na konto – nr 288470 0001 2006 0043 9653 0001 w Banku Spó³dzielczym w Jastrzêbiu Zdroju o/Œwierklany, przez internet lub u so³tysów: Doroty Tyman w so³ectwie Œwierklany Górne i Krzysztofa Klyty w so³ectwie
Œwierklany Dolne. Po ww. terminie bêd¹ wysy³ane w tej sprawie upomnienia oraz naliczane odsetki. Sprawê odzyskania zaleg³ych nale¿noœci Spó³ka przeka¿e firmie prawnej. Zarz¹d Gminnej Spó³ki Wodno-Melioracyjnej Œwierklany
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Co z basenem?
Jeden z tematów omawianych w ostatnim czasie na
posiedzeniach komisji Rady Gminy Œwierklany, dotyczy³
budowy basenu w so³ectwie Œwierklany Dolne. Zdania
radnych co do zasadnoœci inwestycji s¹ podzielone.
Ci, którzy opowiadaj¹ siê „za”, próbuj¹ przekonaæ pozosta³ych, ¿e gmina powinna mieæ w³asny basen, a nie
korzystaæ z cudzych zasobów.

zdj.: archw. szko³y

Miłość mi wszystko
wyjaśniła…
Wystaw¹ prac pt. „ Zatrzymane s³owa… Karol
Wojty³a” pragnêliœmy uczciæ Rocznicê Urodzin
naszego Wielkiego Rodaka, która przypada³a
na dzieñ 18 maja. Uczniowie naszego gimnazjum
otrzymali plakietki ze s³owami b³. Jana Paw³a II:
„Cz³owiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez
to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli siê z innymi”.
Maj¹c powy¿sze s³owa
w sercu, w³¹czyliœmy siê
w ogólnopolsk¹ akcjê DNIA
DOBRYCH UCZYNKÓW,
która mia³a miejsce 19 maja
br. W ramach akcji zbieraliœmy nakrêtki (w sumie ponad 95 kg), które zosta³y
przekazane Warsztatom Terapii Zajêciowej w ¯orach,
a dochód ze sprzeda¿y przeznaczony zostanie na zakup
sprzêtu rehabilitacyjnego dla
dzieci. Zbieraliœmy równie¿
ksi¹¿eczki, którymi uczniowie gimnazjum podzielili siê
z przedszkolakami i bibliotek¹ szko³y podstawowej
oraz przybory szkolne, które
zostan¹ rozdysponowane
w nowym roku szkolnym
uczniom potrzebuj¹cym.
Wychowankowie gimnazjum zadbali o to, aby wokó³
szko³y by³o piêknie i zielono, przynosz¹c sadzonki
krzewów i kwiatów. Centralnym punktem drugiego
dnia akcji by³o utworzenie
Skweru Jana Paw³a II z tablic¹ pami¹tkow¹, na którym

uczniowie zasadzili drzewo
PLATAN na pami¹tkê beatyfikacji naszego Wielkiego
Rodaka. Zwieñczeniem akcji by³ koncert przygotowany przez pani¹ Mariê Skrobol, pt. „Mi³oœæ mi wszystko wyjaœni³a…” ku czci b³ogos³awionego Jana Paw³a
II, podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje talenty wokalne, instrumentalne i taneczne. Ca³oœæ przeplatana by³¹ poezj¹ Karola
Wojty³y.
Uczniowie z wielkim zaanga¿owaniem w³¹czyli siê
w akcjê, przygotowuj¹c wystawê prac do s³ów b³. Jana
Paw³a II, dziel¹c siê tym, co
posiadaj¹ i koncertuj¹c ku
czci Wielkiego Polaka.
Mamy nadziejê, ¿e te chwile
poœwiêcone pamiêci naszego Papie¿a przynios¹ jeszcze
wiêksze owoce w ¿yciu pokolenia JPII.
Aleksandra Fojcik
Anna Mika
Gimnazjum im. Karola
Miarki w Œwierklanach

- Za utworzeniem basenu
przemawia kilka powa¿nych przes³anek, a najwa¿niejsz¹ jest zainwestowanie w rozwój i sprawnoœæ
fizyczn¹ naszych dzieci i m³odzie¿y. Sprawnoœæ ta z roku na rok
obni¿a siê znacz¹co, co wp³ywa
na rozwój oty³oœci, nadciœnienia,
cukrzycy, wad postawy, pogorszenia wydolnoœci organizmu, a co za
tym idzie mo¿e w przysz³oœci prowadziæ do powa¿nych schorzeñ
i chorób cywilizacyjnych. Wysi³ek
fizyczny na basenie i nie tylko, korzystnie dzia³a na organizm, a to
wp³ywa na rozwój umys³owy dzieci, m³odzie¿y, a tak¿e ludzi doros³ych. Chodzi w g³ównej mierze
o to, aby wprowadziæ uczniom
do zajêæ wychowania fizycznego,
obowi¹zkowe lekcje p³ywania na
basenie, co pozwoli w przysz³oœci
na unikniêcie wypadków utoniêcia na akwenach otwartych i nie
tylko. W Anglii na przyk³ad, przy
ka¿dej szkole usytuowany jest basen. Argumenty dotycz¹ce tego,
aby nie budowaæ basenu uwa¿am
za bezzasadne – mówi radny Tomasz Pieczka.
Nie bez znaczenia s¹ równie¿
krajowe wytyczne – Ministerstwo Sportu i Turystyki w swojej strategii rozwoju przewiduje,

¿e w 2015 r. ma byæ w kraju 1400
krytych p³ywalni. Stan na dzieñ
dzisiejszy, to niewiele ponad 900
p³ywalni.
Basen w Œwierklanach mia³by powstaæ w s¹siedztwie zaplecza sportowego Fortecy
i placówek oœwiatowych przy
ul. 3 Maja. Odbywa³yby siê na
nim zorganizowane zajêcia grup
szkolnych (nauka p³ywania), jak
równie¿ z basenu mogliby korzystaæ doroœli mieszkañcy. Dzieci
od najm³odszych lat mia³yby zaszczepione zami³owanie do
sportu i aktywnego spêdzania
wolnego czasu, co w dobie gier
komputerowych i fast-foodów
wydaje siê byæ bardzo wa¿ne.
- Wszystko zale¿y od finansów, bo inwestycja nie bêdzie
kosztowa³a kilka tysiêcy z³otych.
Budowa krytej p³ywalni to inwestycja, która zwróci siê w przysz³oœci, basen stanie siê wizytówk¹ gminy, tak jak obecne zaplecze sportowe Fortecy, które
robi ogromne wra¿enie na osobach odwiedzaj¹cych ten obiekt.
Na basenie, gdy ju¿ powstanie,
mog¹ byæ rozgrywane zawody
sportowe w p³ywaniu, co rozs³awi gminê na zewn¹trz – dodaje
radny Tomasz Pieczka

Konkurs jedyny w swoim rodzaju
W Zespole Szkó³ Urszulañskich w Rybniku odby³a siê 25 maja
br., Gala Roku ¯ycia Konsekrowanego. Miejsce szczególne, bo i tematyka konkursu szczególna.
W zwi¹zku z obchodzonym Rokiem ¯ycia Konsekrowanego,
dla rejonu katechetycznego Rybnik-Pogrzebieñ og³oszony zosta³
konkurs z o tej tematyce. W czasie Gali finaliœci poznali wyniki konkursu, a zwyciêzcom wrêczono nagrody. W konkursie wziê³o udzia³
blisko 30 szkó³ i przedszkoli. Wœród finalistów znalaz³y siê dwie
uczennice Gimnazjum im. Karola Miarki w Œwierklanach: Hanna
Æwiek z kl. III (pierwsze miejsce) i Barbara Baron z kl. II, która
zajê³a miejsce trzecie. Dziewczêta przygotowa³y przepiêkne prace,
startuj¹c w kategorii „albumy o ¿yciu zakonnym - historia wybranego zakonu ¿eñskiego”. Wszystkie prezentowane prace by³y na wysokim poziomie, st¹d jeszcze wiêksza radoœæ z wygranej.
Hani i Basi gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Anna Mika
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Niecodzienne wydarzenie bêdzie mia³o miejsce w naszej gminie podczas tegorocznych wakacji. Do Jankowic przyjedzie
grupa zagranicznych artystów, którzy goszcz¹c w Galerii
Twórców Nieprofesjonalnych „Jan“ bêd¹ uczyæ m³odzie¿ i osoby doros³e ró¿nych technik malarstwa.
Przyjazd oœmiu zagranicznych artystów do gminy Œwierklany (Niemcy, W³ochy, Republika Czeska, Wietnam), stanie
siê mo¿liwy dziêki dofinansowaniu, jakie GOKiR otrzyma³ z warszawskiej Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej na
organizacjê pleneru pn. „Przez malarstwo ku jednoœci”. Urz¹d Gminy Œwierklany pomóg³ Galerii w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego (staraliœmy siê o kwotê 29 tys. 600 z³, w rzeczywistoœci otrzymamy 20 tys. z³; œrodki te pos³u¿¹ na
pokrycie kosztów zakupu biletów lotniczych dla zagranicznych goœci, ich zakwaterowania i wy¿ywienia oraz na zakup
materia³ów malarskich, które wykorzystane zostan¹ podczas pleneru). Projekt przewiduje udzia³ tak¿e polskich artystów
profesjonalnych, jak równie¿ stworzenie amatorskiej grupy, z³o¿onej z mieszkañców gminy, którzy pracowaæ bêd¹ pod
okiem mistrzów. Wymiernym efektem pleneru i warsztatów bêdzie przekazanie Galerii „Jan“ na w³asnoœæ kilkunastu prac
malarskich.
Plener rozpoczyna siê 8 sierpnia i potrwa do 13.08. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w godzinach 10.00-16.00. Udzia³ w warsztatach malarskich jest bezp³atny jednak z przyczyn organizacyjnych (koniecznoœæ zapewnienia uczestnikom materia³ów
plastycznych) prosimy o telefoniczne zarezerwowanie miejsca – nr 511 648 748, do koñca lipca br. Zapraszamy wszystkich do Galerii!

Plener jakich mało

Kwiaty i znicze
w dowód pamięci
Wi¹zankê kwiatów na pomniku uczestników III Powstania Œl¹skiego, poleg³ych w walce o wolnoœæ Œl¹skiej Ziemi,
z³o¿yli 2 maja br. wójt Antoni Mrowiec i jego zastêpca Antoni
Polok. Przedstawiciele w³adz gminy zapalili tak¿e znicze na
znajduj¹cej siê na cmentarzu przy Parafii pw. Bo¿ego Cia³a
w Jankowicach, mogile.
W tym roku minê³a 90 rocznica wybuchu III Powstania
Œl¹skiego. Na jankowickim cmentarzu spoczywaj¹ uczestnicy
walk polegli pod Czuchowem, Gór¹ Œw. Anny i Raciborzem.

To już VIII Szkolne Dni Promocji Zdrowia!
Po raz ósmy uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Karola Miarki w Œwierklanach uczestniczyli w Szkolnych Dniach Promocji Zdrowia, trwaj¹cych od 1 do
3 czerwca br. W tym roku promocjê zdrowia po³¹czyliœmy z prezentacj¹ gimnazjalnych projektów edukacyjnych, przygotowanych przez uczniów klas drugich.
Pierwszy dzieñ by³ te¿
Dniem Dziecka i tradycyjnie
odby³ siê on pod has³em „Ruch
to zdrowie”. Zorganizowana
przez nauczycieli wychowania fizycznego, IV Szkolna
Spartakiada Lekkoatletyczna
da³a uczniom mo¿liwoœæ rywalizacji i dobrej zabawy.
W kolejnym dniu m³odzie¿
gimnazjum rywalizowa³a
w konkursie na pracê plastyczn¹ promuj¹ca zdrowie,
z wykorzystaniem jêzyka niemieckiego. Odby³y siê spotka-

w

nia m³odzie¿y ze specjalistami.
Pan Marek Budzik z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku rozmawia³ z ch³opcami
o konsekwencjach nieprzestrzegania prawa, zaœ panie
po³o¿ne z PROFEMINAE
z Rybnika uczy³y dziewczêta
profilaktyki chorób kobiecych
i piersi. Pielêgniarka szkolna,
pani Ania Zniszczo³ dy¿urowa³a w swoim gabinecie, dokonuj¹c pomiaru wagi, wzrostu, ciœnienia têtniczego i poziomu cukru we krwi.

Pi¹tek by³ dniem podsumowuj¹cym. Najlepsi w konkurencjach
sportowych
otrzymali z r¹k pani dyrektor
Klocek medale i dyplomy,
a wykonawcy prac plastycznych s³odkie nagrody. Niespodziank¹ dla wszystkich
sportowców by³y smaczne
torty, ufundowane przez
PPHU „NORD” pañstwa Gabrieli i Krzysztofa Studnik.
Dziêkujemy!
Jak co roku dofinansowanie do imprezy gimnazjum
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uzyska³o z Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych oraz Rady
Rodziców.
Szkolne Dni Promocji
Zdrowia s¹ doskona³¹ okazj¹
do wychowywania m³odego
pokolenia w szacunku dla
w³asnego zdrowia oraz kszta³towania w³aœciwych postaw
¿yciowych. VIII Szkolne Dni
Promocji Zdrowia by³y wa¿nym elementem programu
„Trzymaj Formê”, realizowanego przy wspó³pracy z SANEPID-em w Rybniku.
Koordynatorzy Szko³y
Promuj¹cej Zdrowie
Ludmi³a Szulik
i Bogus³awa Piszek
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Projekt o tym tytule,
realizowany przez
uczniów Gimnazjum
im. Ksiêdza Walentego
w Jankowicach i Gimnazjum im. Karola
Miarki w Œwierklanach,
doczeka³ siê kontynuacji. Pierwsza jego
czêœæ wi¹za³a siê
z Cmentarzem £yczakowskim we Lwowie,
a jej kulminacyjnym
punktem by³ wyjazd
do tego miasta jesieni¹
ubieg³ego roku. Patronat nad drugim etapem
przedsiêwziêciem obj¹³
wójt gminy Œwierklany
Antoni Mrowiec.
Podobnie jak w poprzednim roku realizatorzy za³o¿yli sobie nastêpuj¹ce cele:
kszta³towanie œwiadomoœci
historycznej uczniów, wzbudzanie poczucia dumy z ma³o znanych wydarzeñ historii ojczystej, wyrabianie nawyku œwiadomego i aktywnego uczestniczenia w imprezach szkolnych, doskonalenie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê nowoczesnym
sprzêtem technicznym,
kszta³towanie umiejêtnoœci
pracy zespo³owej i prezentacji swoich osi¹gniêæ.
Przed podró¿¹ gimnazjaliœci uczestniczyli w warsztatach historycznych prowadzonych przez dr Aldonê
Urbanek, zatytu³owanych
„Kresy Rzeczypospolitej ze
szczególnym uwzglêdnieniem Wilna” oraz w zajêciach poœwiêconych zasadom fotografowania, prowadzonych przez nauczyciela mgr. Artura Zawiasê.
Po dwunastogodzinnej
podró¿y, po drodze odwiedzaj¹c Troki, dotarliœmy do
Wilna. Ka¿dy z uczniów
otrzyma³ zbiór zadañ, którego wype³nienie wi¹za³o

Polskie nekropolie
Wschodu
zdj.: archw. szko³y

siê z uwa¿nym i wnikliwym
s³uchaniem przewodnika
wycieczki, zapisywaniem
odpowiedzi a tak¿e fotografowaniem i filmowaniem
obiektów historycznych.
Zdjêcia mia³y z³o¿yæ siê na
fotoreporta¿, w ramach
którego uczniowie mieli za
zadanie przedstawiæ „Polskie œlady we wspó³czesnym Wilnie”, a tak¿e osobliwoœci tego miasta. Aby
dobrze wype³niæ zadania
umieszczone w zbiorze,
uczestnicy wycieczki musieli wiedzieæ miêdzy innymi czy prawd¹ jest, ¿e Republika Litewska jest jednym z pañstw nadba³tyckich, kindziuk to ser robiony w okolicach Wilna, a kibiny to pierogi karaibskie;
jednostk¹ monetarn¹ na Litwie jest euro, „Kaziuki” to
s³ynny jarmark w dniu œw.
Kazimierza (4 marca).
W innym zadaniu zapytano
o pocz¹tki Wilna, jego historiê i zwi¹zki z Polsk¹, postaci: œw. Stanis³awa ze
Szczepanowa, œw. Kazimierza Jagielloñczyka oraz
œw. Faustyny Kowalskiej.
Uczniowie musieli przet³umaczyæ ³aciñskie sentencje
umieszczone na Ostrej Bra-

mie i w koœciele na Antokolu, a tak¿e poznaæ kilka
s³ów w jêzyku litewskim.
Litwa i Wilno kojarzy siê
z Adamem Mickiewiczem,
dlatego uczestnicy wycieczki odwiedzili dom
wieszcza, a tak¿e powtórzyli s³owa Inwokacji do
„Pana Tadeusza”, a w celi
Konrada – fragment „Dziadów” cz. III.
Kulminacyjnym punktem wycieczki by³a wizyta
na Cmentarzu na Rossie,
jednej z polskich nekropolii
narodowych. Zapalono znicze przy Mauzoleum „Matka i Serce Syna”, gdzie spoczywa matka Józefa Pi³sudskiego i serce Marsza³ka.
Uczniowie mozolnie odszukiwali mogi³ s³awnych Polaków: W³adys³awa Syrokomli, Joachima Lelewela,
Adama Pi³sudskiego, Józefa Montwi³³a oraz ojca i ojczyma Juliusza S³owackiego: Euzebiusza S³owackiego i Augusta Bécu. Urzek³o nas piêkno cmentarza,
a zasmuci³ stan wielu mogi³.
Po dwóch dniach zwiedzania, na zakoñczenie wycieczki i na po¿egnanie
z miastem udaliœmy siê do
Ostrej Bramy. Uczniowie

uklêknêli przed wizerunkiem Najœwiêtszej Panny,
gdzie ka¿dy z³o¿y³ w modlitwie swoje podziêkowania
i proœby. Byæ mo¿e niektórzy przeczytali wiersz
W. Syrokomli: „Maryjo Bogarodzico, Matko cierpi¹cych nêdzarzy, co nad Jagie³³ów stolic¹ w bramie
stanê³aœ na stra¿y! Spojrzyj
na t³umy skruszone, co
klêcz¹ u stóp tej bramy;
Matko pod Twa obronê
z pokor¹ siê uciekamy!”.
Podsumowanie projektu
odby³o siê 3 czerwca br.
w Galerii Twórców Nieprofesjonalnych „Jan” w Jankowicach. Uczniowie oraz
ich nauczyciele przedstawili
filmy nakrêcone na Litwie,
a tak¿e najlepsze spoœród
zdjêæ wykonanych w Trokach i w Wilnie. W imprezie, oprócz realizatorów
projektu, wziêli udzia³: zastêpca wójta gminy Œwierklany Antoni Polok, rodzice gimnazjalistów oraz zaproszeni goœcie. Kolejny
wyjazd na Kresy planowany jest na wrzesieñ 2011
roku. Jego temat bêdzie
brzmia³: „Œladami Henryka
Sienkiewicza”.
Norbert Niestolik
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III Międzygimnazjalny Konkurs Językowy

Językowe zmagania
gimnazjalistów
Pod patronatem europos³a
Bogdana Marcinkiewicza
odby³ siê 20 maja w œwierklañskim gimnazjum, III Miêdzygimnazjalny Konkurs Jêzykowy. Do sprawdzianu
wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu jêzyków obcych - angielskiego i niemieckiego zaproszeni zostali uczniowie z s¹siednich gimnazjów: Zespo³u
Szkó³ w Gogo³owej i Gimnazjum im. prof. Moniki Gruchmanowej w Marklowicach.
Do testu pisemnego
przyst¹pi³o 20 najlepszych
uczniów ww. szkó³. Ka¿dy
z nich musia³ odpowiedzieæ
na 100 pytañ z jêzyka angiel-

skiego i niemieckiego. Spoœród tych uczniów wybraliœmy 8 najlepszych. I tak,
I miejsce zdoby³a Magdalena Poloñczyk z Gimnazjum w Marklowicach, II Julia Górecka z Gimnazjum
w Œwierklanach, a III £ukasz Konsek, tak¿e ze
Œwierklan. Wœród laureatów
znaleŸli siê ponadto: Przemek
Marcinkiewicz, Hanna Stencel, Laura Rusek, Jakub
Adamek i Karolina Rogus.
27 maja, na uroczystym
spotkaniu lauretów otrzymali
oni pami¹tkowe dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez
pos³a Bogdana Marcinkiewi-

zdj.: archw. szko³y

cza, senatora Antoniego Motyczkê oraz Wydawnictwo
„Lektorklett”. Zaproszeni goœcie, wœród których znalaz³ siê
zastêpca wójta gminy Œwierklany Antoni Polok, Artur
Grzywok – dyrektor biura senatorskiego, Beata Fydrych –
przewodnicz¹ca Rady Rodziców, Krystyna Klocek – dyrektor Gimnazjum im. K.
Miarki oraz sami laureaci,
mogli zobaczyæ wystêp ar-

tystyczny naszego kó³ka teatralnego, dzia³aj¹cego pod
kierownictwem Lidii Michalskiej oraz pos³uchaæ piosenek
anglojêzycznych w wykonaniu Hanny Stencel i przy
akompaniamencie Mateusza
Adamczyka z naszego gimnazjum. Po czêœci artystycznej by³ czas na chwilê rozmowy. Mamy nadziejê, ¿e
spotkamy siê znowu za rok!
Aleksandra Fojcik

Dyplomy za zajêcie pierwszego miejsca w eliminacjach
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej
pt. „M³odzie¿ zapobiega po¿arom” odebrali w maju Natalia WoŸnica i Pawe³ Krótki. Wyró¿nienia przyzna³ im Zarz¹d
Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP Gminy Œwierklany, reprezentowany przez Brunona
Marka – prezesa zarz¹du oraz wójt gminy Antoni Mrowiec. Docenieni zostali tak¿e laureaci gminnych eliminacji do
Ogólnopolskiego Turnieju Plastycznego „Zapobiegajmy po¿arom” w trzech kategoriach: przedszkola, szko³y podstawowe i gimnazja. Oto szczegó³owe wyniki: kategoria przedszkola: I m. – Bartosz Barañski, II m. – Klaudia Nalepa, III m.
– Julia Dawidowska, kategoria szko³y podstawowe: I m. – Hanna Fydrych, II m. – Mateusz Mas³owski, kategoria
gimnazja: I m. – Roksana Malczyk, II m. – Weronika Kuœ, III m. – Weronika Sobik.

Strażacy w oczach dzieci i młodzieży

„Przedsiębiorcy” z jankowickiego gimnazjum promowali preorientację zawodową wśród... przedszkolaków!

Starsi uczą młodszych
Zrzeszeni w sekcji przedsiêbiorczoœci projektu „Aktywny
w szkole – Aktywny w ¿yciu”,
uczniowie Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego w Jankowicach
przeprowadzili 7 czerwca, trzecie ju¿ warsztaty dla m³odszych
przyjació³ z okolicznego przedszkola. Edukacyjny projekt realizowany jest pod patronatem
Uniwersytetu Œl¹skiego, a finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Wczeœniejsze zajêcia dla maluchów wi¹za³y siê g³ównie ze zdolnoœciami manualnymi i plastycznymi (wykonywano kartki œwi¹teczne, ozdoby choinkowe, laurki
z okazji Dnia Matki). Tym razem
gimnazjaliœci zainicjowali... preorientacjê zawodow¹, gdy¿ tematem przewodnim by³y profesje
wykonywane przez doros³ych.

M³odzi „przedsiêbiorcy”
z Jankowic (opiekunem sekcji jest
Edyta Cwanek–Furtak) przygotowali kilka ciekawych æwiczeñ,
które dotyczy³y ró¿norodnych
zawodów oraz ich cech charakterystycznych. By³a wiêc prezentacja multimedialna, przy
której z pokazywanych fotografii przedszkolaki odgadywa³y zawód, który wykonuje dany bohater. Materia³y do prezentacji gimnazjaliœci wykonywali nieco
wczeœniej, a wiêc musieli skompletowaæ elementy charakterystycznych strojów, a tak¿e wcieliæ siê w role fotomodeli i przygotowaæ pokaz przy wykorzystaniu umiejêtnoœci informatycznych. Po prezentacji przyszed³
czas na „kolorowanki”, a milusiñscy bawili siê wzbogacaniem
przygotowanych rysunków przy

pomocy kolorowych kredek.
Du¿e zainteresowanie przedszkolaków wzbudzi³y kolejne elementy: domino i rebusy. Przy zabawie
w „domino” dzieci mia³y za zadanie dobieraæ odpowiednie karty
(na jednej znajdowa³ siê np. wizerunek listonosza, a w „rozsypance” dziecko mog³o znaleŸæ kartê
z kopert¹ lub znaczkiem pocztowym), aby stworzone pary kart
stanowi³y logiczn¹ ca³oœæ. Warto
dodaæ, ¿e przedszkolaki poradzi³y sobie z tym zadaniem bez problemu. Wydawa³o siê, ¿e najwiêcej trudnoœci sprawi¹ maluchom
rebusy, gdzie wykorzystano np.
litery czy fragmenty wyrazów.
Okaza³o siê, ¿e obawy by³y bezpodstawne, bo mali goœcie bez k³opotów – no, mo¿e przy niewielkiej pomocy ze strony starszych
kole¿anek – rozwi¹zali zagadki.
Ca³oœæ spotkania uzupe³ni³ s³odki
poczêstunek, a tak¿e mo¿liwoœæ

„zamówienia” sobie zabawnego
makija¿u przez przedszkolaka.
Wa¿ne by³o to, ¿e maluchy deklarowa³y ju¿ kolejn¹ wizytê w Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego
w Jankowicach, a bez wyj¹tku
twierdzi³y, ¿e by³o „bardzo fajnie”, co najbardziej ucieszy³o pomys³odawców przedsiêwziêcia.
Warto dodaæ, ¿e w spotkaniu
uczestniczyli równie¿ uczniowie
IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Miko³aja Kopernika w Rybniku.
W tamtejszej placówce funkcjonuje sekcja przedsiêbiorczoœci
projektu „Partnerzy w nauce”
(„bliŸniaczy” do „Aktywnego
w szkole – Aktywnego w ¿yciu”
projekt pod opiek¹ merytoryczn¹
Uniwersytetu Œl¹skiego, ale skierowany do szkó³ ponadgimnazjalnych), a dziêki dobrej wspó³pracy miêdzy szko³ami uczniowie
wymieniaj¹ siê doœwiadczeniami
cd. na str. 14
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nie drogi wojewódzkiej ni¿
wlot ul. S³onecznej, w zwi¹zku z czym zasadne jest wyznaczenie przejœcia dla pieszych
we wskazanym rejonie. Tutejszy Zarz¹d we w³asnym zakresie opracuje stosown¹ dokumentacjê i przeprowadzi procedurê zwi¹zan¹ z jej zatwierdzeniem. Potem projekt zostanie przekazany do realizacji”
– czytamy w piœmie Zarz¹du
Dróg Wojewódzkich, jakie
17 czerwca br. wp³ynê³o do
gminnego magistratu. Zarz¹d

zapowiada w nim tak¿e dalsz¹
obserwacjê natê¿enia ruchu –
po otwarciu kolejnego odcinka A1, oraz podjêcie dzia³añ
maj¹cych na celu przebudowê
odcinka DW 932 oraz dobudowê dodatkowych pasów ruchu b¹dŸ chodnika.
Dodaæ nale¿y, ¿e prace prowadzone bêd¹ w przysz³oœci
równie¿ w rejonie ul. Koœcielnej w Œwierklanach. Temat pojawi³ siê na ostatniej sesji Rady
Gminy i podpisane zosta³o porozumienie z Województwem

Œl¹skim, w ramach którego gmina wykona dokumentacjê dotycz¹c¹ budowy chodnika
wzd³u¿ drogi od oœrodka zdrowia do ul. Stra¿ackiej, jak równie¿ powstanie projekt chodnika wraz z przejœciem na ul. Rybnickiej, w rejonie skrzy¿owania
z ul. Stokrotkow¹.
Na koniec dodajmy, ¿e
w trakcie realizacji jest projekt
budowy chodnika na ul. Wodzis³awskiej, do granic z gmin¹
Marklowice. Projekt ten powstaje na zlecenie Zarz¹du
Dróg Wojewódzkich, przy
znacznym udziale finansowym
naszej gminy.

Wioska Internetowa zaprasza

œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego i jest
efektem wspó³pracy Gminy
Œwierklany z Fundacj¹ Regionalnej Agencji Promocji
Zatrudnienia i Przedsiêbiorstwem Telekomunikacyjnego
OPTOLAND S.A.
W ci¹gu trzech lat istnienia CK zorganizowanych zosta³o tam wiele szkoleñ, miêdzy innymi dla pracowników
urzêdów miast i gmin.
Do CK najczêœciej
uczêszcza m³odzie¿ i dzieci,
ale nie brakuje te¿ osób doros³ych. Korzystaj¹ oni z zasobów Internetu i biblioteczki multimedialnej, nie
tylko dla poszerzenia swojej wiedzy i zainteresowañ,
ale te¿ aby mile spêdziæ czas
wolny.

Warto dodaæ, ¿e w Wiosce Internetowej odbywaj¹
siê zajêcia informatyczne, finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki – dwie 15-osobowe
grupy s³uchaczy (mieszkañcy gminy po 40 roku ¿ycia)
spotykaj¹ siê tu raz w tygodniu, by pod okiem fachowców zdobywaæ wiedzê na
temat obs³ugi komputera.
Centrum Kszta³cenia czynne jest w poniedzia³ki i œrody
od godz. 9.00 do 15.00, a we
wtorki, czwartki i pi¹tki od
12.00 do 18.00, z wy³¹czeniem godzin, kiedy odbywaj¹
siê zajêcia finansowane ze
œrodków unijnych (wtorki
i pi¹tki w godz. 16.00-17.30).
Serdecznie zapraszamy!

Powstanie przejście dla pieszych
cd. ze str. 1

utrudnia pieszym mo¿liwoœæ
przekroczenia jezdni w rejonie skrzy¿owania z ul. S³oneczn¹ (koniecznoœæ wyjœcia
na jezdniê zza kolumny pojazdów). Ulic¹ S³oneczn¹ prowadzony jest m.in. ruch pieszy z pobliskich osiedli mieszkalnych. Piesi kieruj¹ siê
chodnikiem wzd³u¿ drogi wojewódzkiej w kierunku pobliskich sklepów, przedszkola
i oœrodka zdrowia. Chodnik
przebiega po przeciwnej stro-

Przypominamy o mo¿liwoœci korzystania z bezp³atnej oferty Wioski Internetowej, która od trzech lat mieœci siê w budynku Galerii
„Jan” przy ul. Prostej 2 w Jankowicach. Wioska powsta³a
w ramach ogólnopolskiego
projektu, zak³adaj¹cego tworzenie na terenie ca³ego kraju
sieci Centrów Kszta³cenia –
projekt „Wioska internetowa
– kszta³cenie na odleg³oœæ na
terenach wiejskich”.
Jedno z takich centrów
powsta³o w naszej gminie.
Celem jego utworzenia by³a
chêæ poszerzania wiedzy
i kwalifikacji mieszkañców
terenów wiejskich, niezale¿nie od wieku, p³ci, wykszta³cenia czy sytuacji zawodowej

– osób, które zainteresowane s¹ zdobywaniem i uzupe³nianiem swojej wiedzy. Z za³o¿enia te¿ wioska mia³a te¿
staæ siê miejscem, gdzie spotykaj¹ siê dzieci i m³odzie¿.
Jankowickie Centrum
Kszta³cenia wyposa¿one jest
w 10 komputerów oraz serwer (z pe³nych oprogramowaniem, tzw. biblioteczk¹
multimedialn¹, platform¹
edukacyjn¹, dostêpem do Internetu oraz programem filtruj¹cym zasoby Internetu
CENZOR). Ponadto, znajduje
siê tam urz¹dzenie wielofunkcyjne, projektor wraz z rzutnikiem i telewizor do przeprowadzania wideokonferencji, a tak¿e meble – wszystko to zakupione zosta³o ze

Szkoła Ekonomii Społecznej
z a p r a s z a
Z bezp³atn¹ ofert¹ dotycz¹c¹ udzielania porad ksiêgowych
i pomocy przy pisaniu wniosków o dotacje wyst¹pi³o do organizacji pozarz¹dowych, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Spo³ecznych „Meritum” z Katowic. Prowadzony przez nie punkt
konsultacyjny dzia³a w ramach projektu „Szko³a Ekonomii Spo³ecznej” i wspó³finansowany jest z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Oferta skierowana jest do organizacji pozarz¹dowych
dzia³aj¹cych na terenie województwa œl¹skiego. Porady dotycz¹ m.in. pozyskiwania funduszy, zarz¹dzania organizacj¹
i ksiêgowoœci. Konsultacje udzielane s¹ w siedzibie stowarzyszenia – Katowice, ul. Panewnicka 36/2, jak równie¿ telefonicznie – nr (32) 782 00 06 i mailowo: biuro@meritum.slask.pl
Zapraszamy kluby i stowarzyszenia do korzystania z bezp³atnych porad specjalistów!

Odwiedź mojapolis.pl
Dzia³aczy organizacji
pozarz¹dowych, a tak¿e
m³ode osoby, które s¹ lub
w przysz³oœci bêd¹ pracowaæ jako wolontariusze zachêcamy do odwiedzenia
ciekawego portalu internetowego, na którym prezentowane s¹ informacje o odbywaj¹cych siê konkursach i szkoleniach oraz zamieszczane s¹ dane dotycz¹ce spo³ecznoœci lokalnych.
Jeœli dzia³asz w stowarzyszeniu, masz pomys³ na

urozmaicenie ¿ycia kulturalno-spo³ecznego w gminie
i planujesz staraæ siê o œrodki na jego realizacjê, ten portal jest w³aœnie dla Ciebie.
Znajdziesz tu tak¿e przepisy prawne, dobre praktyki,
modelowe rozwi¹zania i porady. – Korzystaj z tego, co
inni ju¿ wypracowali i co
sprawdza siê w dzia³alnoœci
organizacji pozarz¹dowych
– zachêcaj¹ twórcy portalu
www.mojapolis.pl, przedstawiciele Stowarzyszenia
Klon/Jawor.
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Dzień Papieski w SP 2
„Wszed³eœ do nieba by zostaæ Œwiêtym” – pod takim has³em odby³
siê w SP 2 Dzieñ Papieski, poprzedzony og³oszeniem miêdzygminnego konkursu „Moje wspomnienia o Janie Pawle II”. Konkurs zorganizowany zosta³ pod patronatem Wójta Gminy Œwierklany Antoniego
Mrowca.
Celem konkursu by³o pog³êbianie wiedzy na temat
¿ycia i nauczania S³ugi Bo¿ego oraz motywowanie do
naœladowania Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II, a tak¿e odwo³anie siê do nieprzemijaj¹cych
wartoœci i idei tkwi¹cych
w ¿yciu i dzia³alnoœci Papie¿a Polaka. W ten sposób
chcieliœmy przygotowaæ
dzieci do beatyfikacji Naszego Wielkiego Rodaka i przypomnieæ najm³odszym jego
wielkie dzie³o, którego
w sposób szczególny jesteœmy spadkobiercami. Organizatorom chodzi³o równie¿
o przybli¿enie oraz zaprezentowanie dzieciom i m³odzie¿y postaci papie¿a Jana Paw³a
II jako najwy¿szego autorytetu moralnego wspó³czesnego œwiata. Konkurs w sposób szczególny mia³ za zada-

Uwaga
Rolnicy!
W ka¿dy pierwszy i trzeci wtorek miesi¹ca prowadzone s¹ w Urzêdzie
Gminy Œwierklany dy¿ury pracownika Powiatowego Zespo³u Doradztwa Rolniczego w Rybniku - specjalisty ds. produkcji roœlinnej.
Zapraszamy do sali
narad (I piêtro) w godz.
8.00 - 10.00.
Kontakt z PZDR Rybnik
- codziennie,
tel. (32) 42 37 771.

nie kszta³ciæ wra¿liwoœæ widzenia i zdolnoœci poznawcze
dzieci, rozwijaæ wyobraŸniê
oraz twórcze umiejêtnoœci
uczniów. Zadaniem dla ca³ej
klasy by³o przygotowanie
pod kierunkiem wychowawcy plakatu zgodnie z podan¹
tematyk¹: klasy I – Papie¿
i dzieci, klasy II – Papie¿ i góry, klasy III – Papie¿ na kontynentach, klasy IV – Rodzina Karola Wojty³y, klasy V –
Papie¿ w Watykanie, klasy VI
– Œwiêci wyniesieni na o³tarze przez Papie¿a. Zadanie to
spowodowa³o integracjê
dzieci, rodziców oraz wychowawców ka¿dej klasy
wokó³ wartoœci wychowawczych zawartych w nauczaniu Karola Wojty³y.
Fina³ konkursu odby³ siê
w naszej szkole jeszcze
w kwietniu (29.04). Z tej

okazji zosta³a przygotowana
uroczysta akademia poœwiêcona Janowi Paw³owi II.
Uczniowie naszej szko³y pod
kierunkiem nauczycieli: Pani
Barbary Mrozek, Pani Aliny
Konsek, Pani Wiolety Wolny
i Pana Grzegorza Wyciszczoka przygotowali i zaprezentowali uczniom, nauczycielom
oraz zaproszonym goœciom
monta¿ s³owno–muzyczny.
Wœród goœci znaleŸli siê m.in.
dr Herbert Kopiec – doktor
nauk humanistycznych, absolwent naszej szko³y, ks.
Proboszcz Jan Klyczka, Wójt
Gminy Œwierklany Pan Antoni Mrowiec, radni Gminy
Œwierklany, Rada Rodziców
dzia³aj¹ca przy szkole.
Po akademii, szko³y które
zg³osi³y siê do konkursu zaprezentowa³y jurorom swoje
prace. Do zmagañ konkurso-

wych przyst¹pi³y: Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwierklanach, Zespó³ Szkó³ w Mszanie, Szko³a Podstawowa
z Po³omi oraz nasza szko³a.
Zadaniem uczniów by³a krótka prezentacja przygotowanego plakatu. Uczestników konkursu ocenia³o jury w sk³adzie przewodnicz¹ca El¿bieta Piercha³a – kustosz Galerii
Twórców Nieprofesjonalnych „Jan” w Jankowicach,
Sylwia Sobocik–PaŸdzior,
Ma³gorzata Rduch – by³a dyrektor naszej szko³y oraz Gabriela Marcinkiewicz i Beata
Fydrych, reprezentuj¹ce
Radê Rodziców naszej szko³y. Cz³onkowie jury uznali, ¿e
prace przygotowane by³y na
bardzo wysokim poziomie.
Przewodnicz¹ca El¿bieta Piercha³a zaproponowa³a, ¿e
przedstawi je w galerii.
Na zakoñczenie nast¹pi³o
uroczyste wrêczenie nagród
zwyciêzcom. Najlepszym
gratulacje sk³adali wójt gminy oraz dyrektor szko³y Alina Konsek. Wyniki konkursu dostêpne s¹ na stronie internetowej szko³y www.spjadwiga.edu.pl
Barbara Mrozek

Świerklany, 25 maja 2011 roku

Jak dobrze, że można się tak bawić!
Nasze przedstawienie
w jêzyku. angielskim pt.
„CINDERELLA” odnios³o
bardzo wiele sukcesów:
w zesz³ym roku zajêliœmy
1 miejsce w Powiatowym
Konkursie Teatrów w Jêzyku Angielskim w Jankowicach, ale naszym najwiêkszym osi¹gniêciem by³o zajêcie 1 miejsca w Powiatowym Festiwalu Teatrów Obcojêzycznych „BABEL”
w Wodzis³awiu Œl¹skim.
Wra¿enia by³y niesamowite (ale stres równie¿).
¯eby osi¹gn¹æ taki wysoki
poziom, jaki prezentuj¹ teatry zawodowe, musieliœmy

poœwiêciæ na to wiele wolnego czasu. Próby zaczêliœmy w zesz³ym roku w lutym. Pocz¹tki by³y trudne,
ale z czasem doszliœmy do
wprawy. Potem nast¹pi³a
przerwa od prób i wystêpów, od³o¿yliœmy stroje i zapomnieliœmy o przedstawieniu.
Gdy pani Alina Konsek
(re¿yserka ca³ego przedstawienia) powiedzia³a, ¿e musimy zacz¹æ znowu próby,
bo pojawi³a siê nowa mo¿liwoœæ wystêpów – konkurs w Marklowicach. Zajêliœmy tam 1 miejsce i zaproszono nas na 5 Woje-

wódzki Festiwal „BABEL”.
Poziom tego konkursu by³
naprawdê wysoki. Pocz¹tkowo myœleliœmy, ¿e nie zajêliœmy ¿adnego miejsca, ale
ku naszemu zdziwieniu wygraliœmy! I to w dodatku
z licealistami.
W sumie, ka¿dy konkurs
by³ dla nas sukcesem,
a wszystko to dziêki pani Alinie, która nas przygotowywa³a i zmotywowa³a. Dziêkujemy pani!
Zespó³ redakcyjny: Paulina Macioñczyk, Marcelina
Mrowiec, Sandra Kocjan,
Hanna Fydrych, Sandra Walecka, Piotr Mika – kl. IVa.
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Puchar dla jankowickich strażaków
O Puchar Wójta Gminy Œwierklany walczyli uczestnicy zawodów sportowo-po¿arniczych, jakie w sobotê
21 maja odby³y siê na terenie oœrodka sportu
i rekreacji w Jankowicach. W tegorocznej edycji
zawodów udzia³ wziê³o dziewiêæ jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, w tym jedna spoza powiatu
rybnickiego – OSP Marklowice i jedna dru¿yna
spoza województwa œl¹skiego – OSP Maciowaksze.
By³a to ju¿ osiemnasta
edycja organizowanych zawodów sportowo-po¿arniczych. Bior¹cy w nich udzia³
stra¿acy pamiêtaj¹ rywalizacje w strugach deszczu
i przy trzydziestostopniowym upale. A konkurencje,
jakie maj¹ do pokonania, nie
nale¿¹ do ³atwych i wymagaj¹ od zawodników zwinnoœci i precyzji (zwijanie
wê¿y stra¿ackich na czas,
bieg po równowa¿ni, przeskok przez p³otek, str¹canie
s³upków za pomoc¹ wiader
z wod¹, itp.). Tak siê sk³ada, ¿e co roku, w wyniku
przeprowadzonych konkurencji i podliczeniu punktacji, Puchar Wójta Gminy
Œwierklany wêdruje do którejœ z dru¿yn gospodarzy.
Nie inaczej by³o i w tym
roku, kiedy to najlepsi okazali siê zawodnicy OSP Jankowice, zaœ OSP Œwierklany uplasowa³a siê na trzecim miejscu. To pewnie za

spraw¹ faktu, ¿e dru¿yny
z terenu gminy mia³y najwiêkszy doping spoœród
wszystkich jednostek OSP
startuj¹cych w zawodach.
A tych by³o w tym roku
dziewiêæ – poza dru¿ynami
gospodarzy (OSP Œwierklany i OSP Jankowice) o zwyciêstwo walczy³y OSP: Popielów, Marklowice, Boguszowice, Czerwionka, Gaszowice, Palowice i wspomniana wczeœniej OSP Maciowaksze.
Zawody rozpoczê³y siê
o godz. 9.30 powitalnym
apelem, podczas którego
odegrano hymn stra¿acki
i zawieszono flagê na maszcie. Krótk¹ modlitwê odmówi³ w obecnoœci stra¿aków
i zaproszonych goœci, ksi¹dz
dziekan Tadeusz Stachoñ –
proboszcz jankowickiej parafii, a wójt gminy Antoni
Mrowiec ¿yczy³ zawodnikom bezkontuzyjnej rywalizacji. Na liœcie zaproszonych

goœci znaleŸli siê ponadto:
przewodnicz¹cy Rady Gminy Œwierklany W³odzimierz
Barwinek, sekretarz powiatu rybnickiego Janina Grosek, a tak¿e Grzegorz Grabiec – zastêpca komendanta
Komendy Miejskiej Policji
w Rybniku i Grzegorz Dudacy – komendant boguszowickiego komisariatu policji,
jak równie¿ przedstawiciele
rybnickiej stra¿y po¿arnej,
którzy czuwali nad przebiegiem poszczególnych konkurencji i którym towarzyszy³ emerytowany sêdzia honorowy Antoni Jureczko.
Po kilkugodzinnej rywalizacji z udzia³em zg³oszonych dru¿yn sêdziowie podliczyli punkty. Okaza³o siê,
¿e dru¿yny reprezentuj¹ce
gminê Œwierklany znalaz³y
siê w czo³ówce klasyfikacji.

Szczegó³owe wyniki przedstawiamy poni¿ej.
I miejsce
– OSP Jankowice,
II miejsce
– OSP Palowice,
III miejsce
– OSP Œwierklany,
IV miejsce
– OSP Maciowaksze,
V miejsce
– OSP Marklowice,
VI miejsce
– OSP Boguszowice,
VII miejsce
– OSP Czerwionka,
VIII miejsce
– OSP Gaszowice,
IX miejsce
– OSP Popielców.
Konkurencja dodatkowa
- o Puchar Komendanta
Miejskiego PSP w Rybniku – zwyciêzca OSP
Maciowaksze.

Hania najlepsza w województwie
W so³ectwie Œwierklany Dolne mieszka Hanna Fydrych, utalentowana 11-latka,
laureatka pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy po¿arom” na szczeblu wojewódzkim. Uczennica Szko³y Podstawowej
nr 2 im. Œw. Jadwigi przedstawi³a stra¿aków walcz¹cych nie tylko z ogniem, ale i z drugim potê¿nym ¿ywio³em – wod¹, nawi¹zuj¹c do tematu ubieg³orocznych powodzi.
zdj.: archw. domowe
Nagrod¹ za zajêcie pierwszego miejsca by³ odtwarzacz dvd. Udzia³ w artystycznych
zmaganiach nie jest dla Hani nowoœci¹ – co roku zg³asza swoje prace do „Zapobiegajmy po¿arom”, chêtnie te¿ startuje
w innych konkursach. Zdobywanie pierwszych miejsc staje siê powoli dla niej codziennoœci¹ – w ubieg³orocznej edycji
konkursu plastycznego poœwiêconego tematyce stra¿ackiej startowa³a w innej – m³odszej kategorii wiekowej i te¿ by³a
najlepsza, bo to w³aœnie jej jury zdecydowa³o siê przyznaæ pierwsze miejsce w województwie. - Praca, któr¹ Hania
stworzy³a na tegoroczny konkurs, przedstawia kilka sytuacji z ¿ycia stra¿aków. Nie tylko zmagaj¹ siê oni z ogniem, ale te¿
ratuj¹ ludzi z powodzi. Jest odzwierciedleniem tego, czym ¿yliœmy wszyscy w tamtych miesi¹cach – t³umacz¹ rodzice laureatki. Czes³aw i Beata Fydrych towarzyszyli córce podczas fina³u wojewódzkiego konkursu wiedzy stra¿ackiej, który
w po³owie kwietnia odby³ siê w Siewierzu, na którym to og³oszono wyniki konkursu plastycznego. S¹ z niej bardzo dumni.
Hania lubi rysowaæ. Próbuje ró¿nych technik, a jej prace s¹ bardzo pomys³owe. Z pewnoœci¹ jeszcze nie raz nas zaskoczy.
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Starsi uczą
młodszych
cd. ze str. 10
i organizuj¹ ró¿ne przedsiêwziêcia
z udzia³em przedstawicieli tej drugiej placówki. Licealiœci pomogli
wiêc swoim gimnazjalnym kolegom w przeprowadzeniu zajêæ dla
przedszkolaków, a jednoczeœnie
z podziwem wyra¿ali siê o inicjatywie uczniów z Jankowic (warto dodaæ, ¿e przedmiot „Podstawy Przedsiêbiorczoœci” pojawia
siê dopiero w szkole œredniej, co
jeszcze bardziej podnosi wartoœæ
dzia³añ gimnazjalnych „przedsiêbiorców”).
Warto nadmieniæ, ¿e zajêcia
warsztatowe dla przedszkolaków
by³y elementami IV Festiwalu
Nauki w Gimnazjum im. Ksiêdza
Walentego w Jankowicach. Podczas tego przedsiêwziêcia „przedsiêbiorcy”, a tak¿e inne sekcje
z projektu „Aktywny w szkole –
Aktywny w ¿yciu” (informatyczna i biologiczna) maj¹ okazjê zaprezentowaæ swój dorobek oraz
zorganizowaæ dzia³ania maj¹ce na
celu popularyzacjê wiedzy z danej dziedziny. „Przedsiêbiorcom”
na pewno to siê uda³o!
Uczniowie z Jankowic dziêkuj¹ równie¿ dyrekcji okolicznego przedszkola oraz m³odzie¿y
z IV LO w Rybniku za pomoc
w organizacji wspomnianego
przedsiêwziêcia. Robert Furtak

Przebojowy koncert sk³adaj¹cy siê
z najwiêkszych hitów muzyki operetkowej
i musicalowej, doprawiony dowcipn¹,
kabaretow¹ konferansjerk¹ – tak mo¿na
by³oby okreœliæ spotkanie z operetk¹, jakie
w niedzielê 22 maja odby³o siê w sali
bankietowej GOKiR-u w Œwierklanach.
Znani soliœci scen muzycznych œpiewali
dla ponad 170 osób.

Gwiazdy w Świerklanach
W ich repertuarze znalaz³y siê miêdzy innymi arie,
czardasze i duety z takich
operetek jak: „Ksiê¿niczka
Czardasza”, „Hrabina Marica”, „Zemsta Nietoperza”,
„Weso³a Wdówka” czy
„My Fair Lady”, a tak¿e pieœni neapolitañskie i te ze
œwiatowego repertuaru.
Przed œwierklañsk¹ publicznoœci¹ wyst¹pili: Naira Ayvazyan – sopran, Micha³
Musio³ – tenor, Jacek Nowosielski – konferansjer
oraz odpowiedzialna za
akompaniament, Gra¿yna
Griner. Koncert odby³ siê
z okazji Dnia Matki. S¹dz¹c

po brawach, wystêp artystów bardzo siê podoba³ – nie
oby³o siê bez bisów.
Jak nas poinformowano,
organizowany po raz pierw-

zdj.: archw. GOKiR-u

Centrum „ART” zaprasza
W zwi¹zku z otrzymaniem dotacji z Urzêdu Gminy Œwierklany, jeszcze
w marcu br. Stowarzyszenie
Przyjació³ Szko³y Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Œwierklanach „Inicjatywa” uruchomi³o projekt
Centrum Twórczego Rozwoju Dzieci i M³odzie¿y
„ART”. Projekt bêdzie realizowany do grudnia 2011 r. na
terenie gminy Œwierklany
i obejmie realizacjê dzia³añ:
Ma³ej Akademii Jêzykowej,
Klubu M³odego Twórcy, Klubu Aktywnego Gimnazjalisty
i Klubu Dobrego Rodzica.
Centrum Twórczego
Rozwoju Dzieci i M³odzie¿y

ART, to pomys³ na po³¹czenie nauki, zabawy i aktywnego spêdzania wolnego
czasu poprzez zorganizowanie edukacyjnych, interdyscyplinarnych warsztatów,
gdzie ka¿dy znajdzie dziedzinê, w której mo¿e siê wyspecjalizowaæ. Ciekawe
programy zajêæ warsztatowych, stworzone na podstawie naszych doœwiadczeñ,
pozwol¹ nie tylko spêdziæ
ciekawie wolny czas, ale
tak¿e pog³êbiæ swoje zainteresowania. Wyk³adowcami
s¹ nie tylko eksperci w swoich dziedzinach, ale i wolontariusze, którzy w niekonwencjonalny i atrakcyjny

szy „Wieczór z Operetk¹
i Humorem” wpisze siê na
sta³e do kalendarza imprez
artystycznych Gminnego
Oœrodka Kultury i Rekreacji.

sposób potrafi¹ przekazaæ
swoj¹ wiedzê.
Program Centrum zak³ada uruchomienie Ma³ej Akademii Jêzykowej – warsztatów jêzyka niemieckiego
i warsztatów jêzyka angielskiego dla grupy dzieci
w wieku 5-10 lat. W programie Klubu M³odego Twórcy zaplanowano: warsztaty
batiku, nauka tañca kreatywnego, warsztaty plastyczne, warsztaty biblioterapii. Natomiast Klub Aktywnego Gimnazjalisty, to
warsztaty fotograficzne
i warsztaty teatralne.
W ramach Centrum odbywaj¹ siê równie¿ spotka-

nia rodziców ze specjalistami (psychologami, terapeutami) – Klub Dobrego Rodzica. Zajêcia warsztatowe
dotycz¹ problemów osób
m³odych (np. „Stop dopalaczom i u¿ywkom”, „Co powinni robiæ i czego nie powinni robiæ dobrzy rodzice?”, „Gdy dziecko dojrzewa…”, itp.)
Podsumowaniem dzia³añ
Centrum bêdzie gala, która
odbêdzie siê w zaprzyjaŸnionym domu kultury i podczas
której przewidziano wystêpy dzieci i m³odzie¿y (spektakl teatralny, pokaz umiejêtnoœci tanecznych i wokalnych) oraz wystawê fotograficzn¹ „Œwierklany z bliska” i plastyczn¹.
Bogumi³a Szmidt-Kruk
Koordynator projektu
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Najlepsze ¿yczenia

O Międzynarodowym Dniu Książki i Praw Autorskich w SP nr 2 im. Świętej Jadwigi

Najlepsze ¿yczenia
dla jubilatów
i solenizantów:
Pani
Elfrydy Gojny
z Jankowic
z okazji 94 urodzin,
Pani
Celestyny Bednorz
z Jankowic z okazji
90 rocznicy urodzin
i Pani
Marii Nowrot
z Jankowic
z okazji
90 rocznicy urodzin
oraz
dla par œwiêtuj¹cych
64 rocznicê œlubu:
Pañstwa
£ucji i Ryszarda
Bochenek
ze Œwierklan
Pañstwa
Ró¿y i Emila
Chroszcz z Jankowic
Pañstwa
Anny i Alojzego
Szweda ze Œwierklan
- 62 rocznica œlubu;
Pañstwa
Otylii i Emila Konsek
ze Œwierklan
- 69 rocznica œlubu.

Nowe godziny
pracy GZGK
Podobnie jak Urz¹d Gminy
Œwierklany, tak¿e Gminny
Zak³ad Gospodarki Komunalnej zmieni³ godziny swego urzêdowania. Pocz¹wszy
od dnia 1 czerwca br. Zak³ad
czynny jest w nastêpuj¹cych godzinach: poniedzia³ek, wtorek, œroda 7.30 15.30, czwartek 7.30 - 17.00,
pi¹tek 7.30 - 14.00
Uwaga - zmiana nast¹pi
równie¿ w Gminnym Zak³adzie Wodoci¹gów i Kanalizacji. Od dnia 1 lipca br. zapraszamy do GZWiK w ww.
godzinach.

zdj.: archw. szko³y

Warto czytać!
Co roku w kwietniu, w Szkole Podstawowej nr 2
im. Œwiêtej Jadwigi w Œwierklanach obchodzony jest
Miêdzynarodowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich.
W sposób szczególny
nauczyciele zwracaj¹ wtedy
uwagê na fakt, jak wa¿ne
w ¿yciu ka¿dego cz³owieka
jest czytanie ksi¹¿ek – i to nie
tylko lektur, uczniowie zaœ
maj¹ okazjê do wziêcie udzia³u w ró¿nych konkursach
i akcjach. W tym roku obchody wypad³y 27 kwietnia.
W tym dniu rodzice
uczniów klas pierwszych
otrzymali ulotki, w których
mogli przeczytaæ o ró¿nych
zaletach czytania dzieciom
ksi¹¿ek, o tym, jaki wp³yw
ma na rozwój ich dziecka
czytanie. W ulotce zosta³
równie¿ umieszczony spis
ksi¹¿ek, które s¹ warte przeczytania. Spis dla u³atwienia
zosta³ podzielony na ró¿ne
kategorie wiekowe, by rodzic wiedzia³, jak¹ ksi¹¿kê
poleciæ siedmiolatkowi,
a jak¹ dwunastolatkowi.
Uczniowie mogli zakupiæ
specjalne wydanie gazetki
„Siema”. W numerze mo¿na
by³o znaleŸæ krzy¿ówkê dla
czytalskich, humor ksi¹¿kowy, coœ do poczytania – fragmenty ciekawych ksi¹¿ek,
z³ote myœli znanych ludzi,
artyku³ na temat czytelnictwa

ch³opców i dziewcz¹t w Polsce. Do gazetki by³a do³¹czona w formie gratisu ksi¹¿ka.
Trzeba przyznaæ, ¿e w tym
dniu gazetka „Siema” cieszy³a
siê szczególnym powodzeniem – ca³y nak³ad zosta³
wykupiony.
Z okazji Dnia Ksi¹¿ki
odby³ siê konkurs plastyczny na projekt ok³adki wymarzonej/ulubionej ksi¹¿ki. Prace by³y przepiêkne i ró¿norodne; jurorom bardzo trudno by³o wy³oniæ te najpiêkniejsze. I miejsce zajêli: Nikodem Adamczyk z kl. I B
i Patrycja Trybuœ z kl. V A.
Nale¿y tutaj wspomnieæ, ¿e
wszyscy uczestnicy tego
konkursu otrzymali ksi¹¿ki,
a to dziêki ofiarnoœci Rady
Rodziców SP nr 2 i kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Œwierklanach,
pani Natalii Raszki.
Zosta³ zorganizowany po
raz drugi w szkole, Kiermasz
Ksi¹¿ek. Cieszy³ siê on du¿ym
powodzeniem, przez trzy dni
uczniowie mogli zakupiæ kolorowanki, wiersze dla dzieci, seriê ksi¹¿ek o Koszmarnym Karolku czy Franklinie
i wiele innych ksi¹¿ek.

Nie oby³o siê równie¿ bez
lekcji poœwiêconych ksi¹¿ce.
Starsi uczniowie na lekcjach
jêzyka polskiego poznali budowê ksi¹¿ki, historiê druku
i proces wydawniczy.
Organizatorzy obchodów
Dnia Ksi¹¿ki maj¹ nadziejê, ¿e
choæ trochê wzroœnie czytelnictwo wœród dzieci i m³odzie¿y, bo jak mówi³ w swej
przemowie noblowskiej Mario Vargas Llosa, laureat Literackiej Nagrody Nobla
w 2010 r.: „Dobra literatura
przerzuca mosty miêdzy ró¿nymi ludami i ludŸmi. Budz¹c
rozkosz, cierpienie czy zdumienie, ³¹czy nas ponad dziel¹cymi nas jêzykami, wierzeniami, przyzwyczajeniami,
obyczajami i przes¹dami.
(...) Dlatego musimy dalej
œniæ, czytaæ i pisaæ, bo jest to
najskuteczniejszy znany nam
sposób (...) czynienia mo¿liwym tego, co niemo¿liwe.
Gabriela D¹bek

I miejsce Nikodem Adamczyk
kl. I B.

I miejsce - Patrycja Trybuœ
kl. V A.

Moc atrakcji przygotowa³ dla mieszkañców
Gminny Oœrodek Kultury
i Rekreacji na nadchodz¹ce lato. Najbli¿sza
impreza artystyczna
odbêdzie siê ju¿ w sobotê 2 lipca, a kolejne
- 17 lipca, 14 sierpnia
i 4 wrzeœnia.
OTO SZCZEGÓ£Y:
2 lipca
OSiR-u Œwierklany
„Powitanie wakacji”
17.00 - muzyka DJ-a
18.00 - koncert
DAMIAN HOLECKI
19.15 - koncert zespo³u
SINGERS - solista zespo³u Mateusz Piecowski
to uczestnik telewizyjnego
programu „Bitwa na
g³osy”. Nale¿a³ do zespo³u
Piotra Kupichy (zwyciêzca)
20.30 - koncert grupy
FEEL
22.00 - zabawa z DJ-em
23.00 - zakoñczenie
imprezy
17 lipca
OSiR Jankowice
festyn rodzinny
wyst¹pi¹: Marcin Ochojski - „Syrinx”
kabaret „Masztalscy”
biesiada z zespo³em
„B.A.R.”
14 sierpnia
OSiR Œwierklany
festyn rodzinny
w programie:
ANGEL VOICE
“LADY GAGA COVER
SHOW”
HAPPY FOLK
4 wrzeœnia
OSiR Jankowice
Do¿ynki Gminne
na zakoñczenie koncert
„Bayer Full”.
Szczegó³y na plakatach.

zdj.: archw. GOKiR-u
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Przebojowy
Dzień Dziecka
Entuzjastycznie przyjêty
przez publicznoœæ zosta³ wystêp zespo³u „Hesperus”,
z³o¿onego z uczniów gminnych gimnazjów i dzia³aj¹cego pod egid¹ Gminnego
Oœrodka Kultury i Rekreacji. Dla m³odych artystów
by³ to pierwszy wystêp
w plenerze. Zagrali dla

mieszkañców w ostatni¹
niedzielê maja, podczas
Gminnego Dnia Dziecka.
Zgromadzonej na terenie oœrodka sportu i rekreacji w Œwierklanach publicznoœci zaprezentowa³a
siê ponadto Klaudia Stabik,
która w swoim repertuarze
ma przeboje Natalii Kukul-

skiej i Majki Je¿owskiej.
Imprezê artystyczn¹ poprowadzi³ goœæ specjalny –
Rafa³ Kryla „TITO”, który
uczy³ dzieci i doros³ych tañczyæ.
W programie niedzielnego festynu znalaz³y siê ponadto gry i zabawy sportowe, m.in. strzelanie z wiatrówki i ³uku oraz paintball.
Na najm³odszych czeka³y
dmuchane zamki i karuzele. Mo¿na by³o te¿ ciekawie
spêdziæ czas w k¹ciku plastycznym. Ca³oœæ zakoñczy³a siê dyskotek¹ prowadzon¹ przez DJ-a.
Organizatorami Gminnego Dnia Dziecka byli:
GOKiR, F.H.U „KOTULA” Genowefa i Witold
Kotula oraz Gminna Komisja do Spraw Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, a sponsorami nagród
Hurtownia Elektryczna
„ELEKTRO-EKSPERT”,
ING oraz wspomniany
wczeœniej Gminny Oœrodek
Kultury i Rekreacji.

Młode siatkarki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Świerklanach
w Finale Mistrzostw Śląska!

Zagrały z klasą

zdj.: archw. szko³y

Ogromnym sukcesem
zakoñczy³y siê pó³fina³y
Mistrzostw Œl¹ska w minisiatkówce dziewcz¹t, które
odby³y siê w Rudzie Œl¹skiej. Podopieczne trenera
Mariusza Lechowicza: Anita Buchta i Wiktoria Stud-

nik w piêknym stylu pokona³y ubieg³oroczne srebrne
medalistki i awansowa³y do
grona oœmiu najlepszych
zespo³ów na Œl¹sku.
W rozgrywkach wystartowa³o ³¹cznie 48 zespo³ów
z ca³ego województwa.

Œwierklañskie zawodniczki
w drodze do wielkiego fina³u przegra³y jedynie jeden
mecz ze z³otymi medalistkami z zesz³ego roku, siatkarkami z Bielska-Bia³ej.
- Dziêki ciê¿kiej pracy, Anita i Wiktoria z turnieju na turniej graj¹
coraz lepiej – ocenia trener Mariusz Lechowicz. –
Naszym celem jest zdobycie medalu w finale, a co
za tym idzie, awans do
Fina³u Mistrzostw Polski.
Chcielibyœmy przynajmniej powtórzyæ sukces
z zesz³ego roku, gdzie Finale Mistrzostw Polski
dziewczêta zajê³y 5 miejsce w gronie 24 najlepszych zespo³ów w kraju.
Trzymamy kciuki!
Info: SP 2

