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Rok na plusie
Dochodami w wysokoœci 38 mln 413 tys. 117 z³ 12 gr.
i wydatkami rzêdu 35 mln 826 tys. 442 z³ 19 gr. zamkn¹³
siê ubieg³oroczny bud¿et gminy.
Na swym czerwcowym posiedzeniu
Rada Gminy Œwierklany udzieli³a wójtowi gminy Antoniemu Mrowcowi absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu za
rok 2012.
Poziom ubieg³orocznych dochodów
wyniós³ 101,78 % zak³adanego planu,
zaœ wydatki wykonane zosta³y w 88,86 %.
Wynik bud¿etu jest dodatni i wynosi 2 mln
586 tys. 674 z³ i 93 gr. Poziom zad³u¿enia
gminy wyniós³ pod koniec 2012 r.
10,04%, podczas gdy dopuszczalny poziom wynosi 60 %. Zrealizowano wszystkie zamierzone inwestycje i wa¿niejsze remonty, w tym przy udziale œrodków zewnêtrznych – czytamy w sprawozdaniu
z wykonania bud¿etu gminy za rok 2012.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, ubieg³oroczny bud¿et mo¿na oceniæ jako bezpieczny,
a jego wykonanie – skuteczne.
Zanim temat trafi³ na sesjê Rady Gminy analizowany by³ przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹, która na swym posiedzeniu dn. 16 kwietnia br. podjê³a uchwa³ê
o wyra¿eniu pozytywnej opinii w tej sprawie. Materia³y analizowa³a tak¿e dzia³aj¹ca
przy RG Œwierklany komisja rewizyjna
(14.05), której opinia te¿ by³a pozytywna.
Podczas sesji Rady Gminy Œwierklany
w dniu 20 czerwca br., za udzieleniem Wójtowi Gminy Œwierklany absolutorium z tytu³u wykonania ubieg³orocznego bud¿etu
zag³osowa³o 11 radnych, a 4 wstrzyma³o siê
od g³osu.

O tym, jak bawili siê mieszkañcy
i co ciekawego przygotowa³ GOKiR na te
wakacje - czytaj na str. 11.
Tymczasem ju¿ teraz zapraszamy na
festyn do Jankowic, gdzie 10 sierpnia zagra m.in. Krzywa Alternatywa i zespó³
VOLVER. Szczegó³y na plakatach.

Po gradobiciu

Bezpoœrednio po wyst¹pieniu gradobicia, w celu oszacowania skali szkód oraz
mo¿liwoœci skorzystania z pomocy zewnêtrznej udzielanej gminom, w których
wyst¹pi³a klêska ¿ywio³owa, mieszkañcy
poinformowani zostali o mo¿liwoœci sk³adania wniosków dot. poniesionych szkód.
Kolejnym krokiem by³o wys³anie w teren
komisji, których zadaniem by³o sprawdzenie
wiarygodnoœci danych zawartych we wnioskach mieszkañców oraz oszacowanie strat.
W przypadku szkód powsta³ych w budyn-

kach mieszkalnych, na pomoc mogli liczyæ
jedynie ci w³aœciciele, których sytuacja bytowa nie pozwala³a na samodzielne sfinansowanie naprawy powsta³ych szkód (rodziny w ciê¿kiej sytuacji finansowej), a na dodatek szkody te by³y powa¿ne i uniemo¿liwia³y dalsze zamieszkiwanie budynku (np.
zerwanie dachu). Wniosków dotycz¹cych
strat w budynkach mieszkalnych z³o¿ono
kilkaset, ale tylko nieliczne kwalifikowa³y siê
do otrzymania wsparcia. Wizyt w terenie docd. na str. 16
konywa³y wspomniane

Wiele gospodarstw ucierpia³o w wyniku gradobicia, jakie w poniedzia³ek 10
czerwca nawiedzi³o nasz¹ gminê. Nastêpuj¹ce po tym wydarzeniu tygodnie minê³y pracownikom UG Œwierklany, GOPS-u
i Œl¹skiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego na wizytach w miejscach, gdzie w³aœciciele z³o¿yli wniosek o pomoc w naprawieniu szkód.

Zespó³ ENEJ by³ gwiazd¹
wieczoru podczas lipcowego
festynu z okazji powitania lata
w Œwierklanach.

Mieszkañcy, którzy do tej pory nie z³o¿yli ponownie deklaracji œmieciowej
uwzglêdniaj¹cej nowe, ustalone przez Radê Gminy Œwierklany stawki, powinni to niezw³ocznie uczyniæ! Do tej pory, do Urzêdu Gminy Œwierklany wp³ynê³o ponad 2,5 tys. deklaracji; wci¹¿ brakuje ok. 200. W przypadku osób, które nie dope³ni¹ obowi¹zku ponownego z³o¿enia
deklaracji, okreœlona zostanie odgórnie - decyzj¹ Wójta Gminy Œwierklany, stawka op³aty za œmieci - wy¿sza, bo wynosz¹ca 17 z³
zamiast 6,50 z³, jak za œmieci segregowane.
Przypominamy równie¿ wszystkim mieszkañcom, którzy z³o¿yli ju¿ deklaracjê a nie udokumentowali niezgodnoœci pomiêdzy
liczb¹ osób zamieszka³ych a liczb¹ zameldowanych, o koniecznoœci przed³o¿enia w UG stosownych dokumentów (zgodnie z otrzymanymi wezwaniami). Oœwiadczenia dot. liczby osób, jakie z³o¿yli, nie stanowi¹ udokumentowania niezgodnoœci, o których mowa.

Złóż deklarację!
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Najlepsze ¿yczenia

Udany
zjazd
Czerwcowy zjazd rozpocz¹³ siê o godz. 12.00 msz¹
œw., po zakoñczeniu której
uczestnicy uroczystoœci udali
siê w przemarszu do tamtejszej remizy osp na obiad. Na
terenie oœrodka przy remizie
toczy³y siê te¿ wystêpy, nast¹pi³a prezentacja poszczególnych Jankowic i wymiana
upominków.
Nasze Jankowice reprezentowane by³y przez w³adze so³eckie na czele z so³tysem Jerzym Rugorem, jankowickie gospodynie i emerytów z obu kó³,
a tak¿e stra¿aków, pszczelarzy
i przedstawicieli lokalnej spo³ecznoœci. Na scenie wyst¹pi³y
tego dnia rodzime „Karolinki”,

Tradycj¹ sta³o siê
odwiedzanie przez w³adze
gminy Œwierklany
najstarszych mieszkañców
Jankowic i Œwierklan,
œwiêtuj¹cych 90 lat
i wiêcej, oraz par
obchodz¹cych 60-lecie

zdj.: archw. organizatora

po¿ycia ma³¿eñskiego

Przedstawiciele 8 miejscowoœci maj¹cych
w nazwie Jankowice goœcili w ostatni¹ sobotê
czerwca na ZjeŸdzie Jankowiczan, jaki odby³ siê
w Jankowicach Pszczyñskich. Nie mog³o zabrakn¹æ
wœród nich naszych Jankowic – Rybnickich.
piêknie siê prezentuj¹c i œpiewaj¹c dla publicznoœci. Nie zabrak³o te¿ przedstawicieli w³adz
gminy Œwierklany w osobach
zastêpcy wójta gminy Antoniego Poloka i przewodnicz¹cego Rady Gminy Œwierklany
W³odzimierza Barwinka.

Na tegorocznym ZjeŸdzie
Jankowiczan spotkaliœmy siê
m.in. z Jankowicami z gminy
Babice, Jankowicami z gm. Tarnów oraz z Jankowicami spod
Poznania. Te ostatnie zobowi¹za³y siê zorganizowaæ zjazd
u siebie za dwa lata.

Radość i pożegnanie na Fali
W czerwcu, jak co roku w naszej gminie odby³a siê
Fala Radoœci – parafialny festyn, w ramach którego
mieszkañcy mogli obejrzeæ wystêpy artystyczne
i zdobyæ nagrody.
Pochodz¹ce ze sprzeda¿y
losów, œrodki pieniê¿ne tradycyjnie przeznaczone zosta³y
na dofinansowanie pobytu
œwierklañskich dzieci i m³odzie¿y na koloniach, które
w tym roku zorganizowane zosta³y w Po³czynie-Zdroju.
Fala Radoœci odby³a siê
w sobotê 22 czerwca na terenie oœrodka sportu i rekreacji
w Œwierklanach. W programie
znalaz³y siê wystêpy artystyczne w wykonaniu dzieci
i m³odzie¿y z terenu gminy

oraz zaproszonych zespo³ów
(m.in. wychowankowie przedszkola w Œwierklanach Górnych, zespo³y „Rytmus”, „Ma³olaty”, „Syrinx” i „Propaganda Dei”). Odwiedzaj¹cy oœrodek w Œwierklanach mieszkañcy mogli tego dnia zakrêciæ
ko³em radoœci, wzi¹æ udzia³
w loterii fantowej czy wygraæ
p¹czka z niespodziank¹. Na
szczêœliwców czeka³y nagrody, w tym te bardziej wartoœciowe – op³acony kurs prawa
jazdy, obraz olejny czy drukar-

ka. Ca³oœci dope³ni³y zabawy
sportowe i dobrze zaopatrzona festynowa kuchnia.
Pogoda tego dnia dopisa³a, frekwencja na festynie
równie¿. Tegoroczna – siedemnasta edycja Fali Radoœci
by³a wyj¹tkowa ze wzglêdu
na fakt, i¿ g³ówny jej organizator – ks. proboszcz Jan
Klyczka koñczy po 25 latach
pos³ugê w œwierklañskiej parafii. Wk³ad pracy proboszcza
jest ogromny i nie do przecenienia. Maj¹c jednak œwiadomoœæ tego, jak wielu jest
w naszej gminie ludzi dobrej
woli oraz osób o otwartym
sercu – hojnych sponsorów
i wolontariuszy, którzy po-

zdj.: bz

i starszych sta¿em.
W ostatnim czasie
¿yczenia od w³adz
gminy odebrali:
Celestyna Bednorz
z Jankowic
- 92 rocznica urodzin
Maria Nowrot
z Jankowic
- 92 rocznica urodzin
Gertruda Gojny
z Jankowic
- 91 rocznica urodzin
Anna Szulik
ze Œwierklan
- 92 rocznica urodzin
oraz pary ma³¿eñskie:
Pañstwo
Emilia i Alojzy Matloch
z Jankowic
– 61 rocznica œlubu
Pañstwo
Otylia i Emil Konsek
ze Œwierklan
– 71 rocznica œlubu

œwiêcaj¹c swój wolny czas co
roku pomagaj¹ w organizacji
tego wyj¹tkowego wydarzenia, o przysz³oœæ Fali Radoœci
nie ma siê co martwiæ.

3
Do 20 wrzeœnia, osi¹gaj¹cy sukcesy w nauce
uczniowie mog¹ sk³adaæ w Gminnym Zespole
Obs³ugi Placówek Oœwiatowych w Œwierklanach
wnioski o przyznanie im stypendium.

Komu stypendium?
Wyp³acane jednorazowo,
na celu ma wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y poprzez rozwijanie ich
pasji i zainteresowañ.
Stypendia mog¹ byæ przyznawane uczniom szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz
szkó³ ponadgimnazjalnych, zamieszkuj¹cym teren gminy
Œwierklany. Przyjêty na czerwcowym posiedzeniu Rady Gminy Œwierklany, regulamin przyznawania stypendiów przewiduje, ¿e mog¹ siê o nie staraæ
uczniowie spe³niaj¹cy nastêpuj¹ce warunki: w przypadku
uczniów SP oraz gimnazjów –
uzyskanie na koniec roku szkolnego œredniej ocen wynosz¹cej
co najmniej 5,0 i oceny ze sprawowania co najmniej bardzo
dobrej oraz uzyskanie tytu³u finalisty lub laureata w konkursie
przedmiotowym organizowanym przez Kuratorium Oœwiaty
na szczeblu co najmniej wojewódzkim; w przypadku uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych –
uzyskanie na koniec roku
szkolnego œredniej ocen wynosz¹cej co najmniej 4,75 i oceny
ze sprawowania co najmniej bardzo dobrej oraz uzyskanie tytu³u finalisty lub laureata w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratorium
Oœwiaty na szczeblu co najmniej

wojewódzkim. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach
stypendia mog¹ otrzymaæ tak¿e uczniowie nie spe³niaj¹cy
powy¿szych warunków.
Stawki stypendium s¹ nastêpuj¹ce: do 400 z³ w przypadku uczniów szko³y podstawowej, do 500 z³ w przypadku
uczniów gimnazjum i do 600 z³
w przypadku uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych.
Do z³o¿enia wniosku upowa¿nieni s¹ rodzice lub prawni
opiekunowie ucznia, dyrektor
szko³y oraz sam uczeñ – w sytuacji kiedy jest on pe³noletni.
Wnioski ocenia³ bêdzie specjalnie powo³any w tym celu
zespó³, w sk³ad którego wchodzi trzech cz³onków Rady Gminy Œwierklany oraz pracownik
GZOPO, pe³ni¹cy rolê przewodnicz¹cego komisji stypendialnej. O przyznaniu stypendium decyduje Wójt Gminy
Œwierklany, po zapoznaniu siê
z wynikami pracy ww. komisji.
Pe³na treœæ regulaminu
przyznawania stypendiów dostêpna jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Gminnym Zespole Obs³ugi Placówek Oœwiatowych przy ul. Boryñskiej 6 w Œwierklanach.
Szczegó³owe informacje udzielane s¹ pod numerem telefonu
32 430 46 66.

Rewolucja w komunikacji
Pocz¹wszy od przysz³ego roku gmina Œwierklany
sama organizowaæ bêdzie przewóz jej mieszkañców – zdecydowali radni podczas sesji 20 czerwca.
Tym samym, podjêta zosta³a decyzja o wyst¹pieniu
gminy z Miêdzygminnego
Zwi¹zku Komunikacyjnego,
który rolê przewoŸnika pe³ni³
u nas od kilkunastu lat.

Decyzjao odejœciu ze Zwi¹zku podyktowana by³a zbyt wysokimi kosztami uczestnictwa
gminy w MZK. Tylko w 2012
roku by³a to kwota 458 tys. 766
z³, a na rok 2013 zarezerwowano

O odpadach
raz jeszcze
Wraz z nastaniem lipca
w ca³ym kraju zaczê³y
obowi¹zywaæ nowe
przepisy w zakresie
gospodarki odpadami,
które ca³kowicie j¹
zrewolucjonizowa³y.
Odt¹d to gmina organizuje system odbioru
odpadów na swoim
terenie.
W tym celu uchwalone zosta³y stawki op³aty œmieciowej, które po rozstrzygniêtych
przetargach wynosz¹ – przypomnijmy – w przypadku odpadów niesegregowanych
17 z³ miesiêcznie od osoby,
a przy odpadach segregowanych: 6,50 z³ miesiêcznie od
osoby – w sytuacji kiedy gospodarstwo domowe zamieszkuje od 1 do 7 osób oraz
w przypadku nieruchomoœci
wielolokalowych – bez wzglêdu na liczbê osób, i 4 z³ miesiêcznie od osoby – kiedy na
nieruchomoœci mieszka 8 i wiêcej osób.
Raz w roku na jesieñ organizowana bêdzie w gminie
akcja bezp³atnego odbioru od
mieszkañców mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych
oraz zu¿ytych opon. W tym
roku nast¹pi to w miesi¹cu
wrzeœniu. W sytuacji, gdyby

mieszkaniec chcia³ indywidualnie oddaæ ww. odpady (poza
zorganizowan¹ akcj¹), zrobi to
odp³atnie, wed³ug przyjêtych
w czerwcu br. przez Radê Gminy stawek. I tak, koszt odbioru 1 tony mebli i innych odpadów wielkogabarytowych wynosi 140,40 z³, zaœ koszt odbioru 1 tony zu¿ytych opon
ustalono na 108 z³. W celu
indywidualnego umówienia
siê na odbiór ww. odpadów
nale¿y zadzwoniæ do Urzêdu
Gminy Œwierklany pod nr tel.
32 432 75 29 (p. Celina Zeprza³ka), 32 432 75 03 (w zastêpstwie p. £ukasz Preihs).
Tak jak zapowiadaliœmy
w poprzednim numerze Kuriera Gminy Œwierklany, w gminie
powsta³ punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych – obok dzia³aj¹cego ju¿
przy ul. Pogodnej 5 w Œwierklanach (w s¹siedztwie oczyszczalni) gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.
W ka¿dy czwartek w godz.
12.00-16.00 mo¿na w nim bezp³atnie oddawaæ odpady niebêd¹ce opakowaniami z tworzyw sztucznych, metalu,
szk³a i papieru – m.in. szyby
i ramy okienne, zderzaki samochodów, plastikowe doniczki, szk³o sto³owe, ksi¹¿ki
i gazety, z³om metali i inne,
a tak¿e zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny.

na ten cel 489 tys. z³. Wed³ug
prognoz, zapewnienie mieszkañcom kompleksowej us³ugi
przewozowej bêdzie tañsze
i bardziej skuteczne. Mieszkañcy nie odczuj¹ te¿ niedogodnoœci z powodu zmiany przewoŸnika. W powy¿szej sprawie prowadzone s¹ rozmowy z prywatnymi przewoŸnikami, jak równie¿ z miastem ¯ory i z oœciennymi gminami. Podjêta 20 czerwca uchwa³a mówi o wyst¹pieniu

gminy ze Zwi¹zku z zachowaniem pó³rocznego okresu
wypowiedzenia. W praktyce
oznacza to, ¿e z Miêdzygminnym Zwi¹zkiem Komunikacyjnym z siedzib¹ w Jastrzêbiu-Zdroju gmina wspó³pracowa³a bêdzie na dotychczasowych warunkach do
koñca bie¿¹cego roku. Pocz¹wszy od stycznia roku
przysz³ego, sama bêdzie za
wszystko odpowiedzialna.
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Rada
o alkoholu
Na swym czerwcowym posiedzeniu Rada Gminy Œwierklany okreœli³a zasady usytuowania na terenie Jankowic
i Œwierklan miejsc sprzeda¿y
i podawania napojów alkoholowych oraz ustali³a liczbê
punktów sprzeda¿y i podawania napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5 proc. alkoholu.
Rada zdecydowa³a, ¿e
punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych zawieraj¹cych
pow.4,5 proc. alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) bêdzie w gminie
nie wiêcej ni¿ 40 – chodzi
o miejsca, gdzie alkohol sprzedawany jest do spo¿ycia poza
miejscem zakupu (sklepy).
Z kolei punktów, gdzie alkohol
przeznaczony jest do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y (restauracje, bary) ma byæ nie wiêcej
ni¿ 15. Obowi¹zuj¹ce wcze-

Małe zainteresowanie badaniami
Pomimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej
dotycz¹cej badañ mammograficznych przeprowadzanych w naszej gminie niewiele mieszkanek
z nich skorzysta³o.
– Wielka szkoda, bo badania by³y bezp³atne, a mammobus stacjonowa³ blisko miejsca zamieszkania pañ, którym
przys³ugiwa³a darmowa wizyta – oceniaj¹ organizatorzy.
Z powodu trwaj¹cych
prac termomodernizacyjnych
w budynku przychodni zdrowia w Œwierklanach, gdzie
zwykle prowadzone by³y ba-

dania, w tym roku mammobus
stan¹³ przy GOKiR-ze na ul.
Stra¿ackiej 1. Na cyfrowe badanie mammograficzne mieszkanki gminy i okolic w wieku
50-69 lat, które w ci¹gu ostatnich dwóch lat nie mia³y wykonywanej bezp³atnej mammografii, zaprosi³o Centrum
Onkologii – Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Gli-

Info r m a c j a
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wicach wraz z Urzêdem Gminy
Œwierklany. Ka¿da z 631 kobiet uprawnionych do skorzystania z bezp³atnej mammografii otrzyma³a pocztowe
zaproszenie od organizatora.
Oprócz tego, o akcji informowa³y m.in. lokalne media i koœcio³y.
W dniach, kiedy przeprowadzana by³a akcja (17 -19 lipca br.) mammobus odwiedzi³y
74 panie, co stanowi zaledwie
11 proc. ogó³u mieszkanek
uprawnionych do skorzystania w tym roku z bezp³atnej
mammografii.

s p raw i e

œniej przepisy dopuszcza³y istnienie 10 takich punktów.
Kolejna uchwa³a dotyczy³a
usytuowania miejsc, w których
mo¿na bêdzie kupiæ alkohol.
Radni zdecydowali, ¿e punkty
sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu oraz poza miejscem sprzeda¿y, powinny byæ
usytuowane w nale¿ytej odleg³oœci od miejsc, gdzie przebywaj¹ dzieci i m³odzie¿ oraz
miejsc, gdzie toczy siê ¿ycie
religijne miejscowoœci. Zarówno w przypadku placówek
oœwiatowo-wychowawczych
i oœwiatowo opiekuñczych, jak
i obiektów kultu religijnego,
domów modlitwy czy koœcio³ów i kaplic, odleg³oœæ ta powinna wynosiæ co najmniej 50 metrów. Uchwa³a szczegó³owo
okreœla, w jaki sposób odleg³oœæ ta powinna byæ mierzona.
Podjête w czerwcu uchwa³y
zast¹pi³y przepisy, które obowi¹zywa³y w gminie Œwierklany od 1997 r.
Proœciej ju¿ nie mo¿na
by³o – panie nie musia³y p³aciæ, wczeœniej siê rejestrowaæ
ani doje¿d¿aæ na badania –
mammobus odwiedzi³ je w ich
w³asnej gminie. Pomimo tak
uproszczonej procedury zg³osi³y siê do nas zaledwie 74
osoby. Tymczasem rak piersi
to najczêstszy nowotwór wystêpuj¹cy u kobiet – twierdz¹
organizatorzy akcji.
Dla porównania podamy,
¿e w ubieg³ym roku z badañ
skorzysta³y 123 panie, w 2010
r. – 114, a w 2008 r. a¿ 274.
Nastêpna bezp³atna akcja
mammograficzna w gminie
Œwierklany najwczeœniej za
dwa lata.

a kc y z y

Przypominamy, i¿ ka¿dy rolnik, który chce odzyskaæ czêœæ pieniêdzy wydanych na olej napêdowy u¿ywany do produkcji rolnej,
powinien w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. z³o¿yæ odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Œwierklany wraz
z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowi¹cymi dowód zakupu oleju napêdowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2013 r. wynosi 81,70 z³ x iloœæ ha u¿ytków rolnych.
Pieni¹dze wyp³acane bêd¹ w terminie 1-31 paŸdziernika 2013 r., gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy albo przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.
Wzór wniosku dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostêpny jest na stronie internetowej: www.swierklany.pl
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Po zaświadczenie
do GZWiK
Mieszkañcom gminy
Œwierklany planuj¹cym budowê przydomowej oczyszczalni œcieków przypominamy, ¿e zaœwiadczenia dotycz¹ce technicznej mo¿liwoœci przy³¹czenia siê do sieci
kanalizacji sanitarnej wydawane s¹ przez Gminny Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji, nie przez Urz¹d Gminy
Œwierklany. Z kolei, w UG
mo¿na zasiêgn¹æ informacji
na temat planów budowy
kanalizacji sanitarnej w gminie – tel. (32) 432 75 16.

Dofinansowana
ekologia
W po³owie kwietnia br.
gmina podpisa³a umowê
z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, w ramach
której otrzyma³a dotacjê
na przeprowadzenie
kompleksowej akcji informacyjnej wœród mieszkañców w zakresie ekologii.
Wniosek o dotacjê z³o¿ony zosta³ na pocz¹tku roku.
Kwota 2 tys. 340 z³ pos³u¿y³a
na produkcjê 3 tys. egzemplarzy broszury, która trafi³a do
r¹k mieszkañców. W sytuacji,
kiedy w gminie wci¹¿ ujawniane s¹ przypadki wystêpowania dzikich wysypisk œmieci
oraz palenia ró¿nego rodzaju
odpadów w domowych piecach centralnego ogrzewania
istnieje szczególne zapotrzebowanie na prowadzenie dzia³añ ekologicznych.
Projekt pt. „Ekologicznie
w Gminie Œwierklany” przewidywa³ równie¿ przeprowadzenie spotkañ informacyjnych
z udzia³em doros³ych mieszkañców Jankowic i Œwierklan. Zadanie to zrealizowano w trakcie
zebrañ wiejskich, na których
przybli¿ono temat segregacji
odpadów i nowych przepisów z zakresu gospodarki komunalnej.

Aktywni 60+
O tym, ¿e mo¿na i warto siê uczyæ w ka¿dym wieku,
i ¿e to w grupie tkwi si³a wiedz¹ uczestnicy projektu
„Aktywni 60+”, ucz¹cy siê obs³ugi komputera,
udzielania pierwszej pomocy czy zasad zdrowego
od¿ywiania.
Jeszcze w maju, w Galerii
„Jan” w Jankowicach nast¹pi³o podsumowanie trwaj¹cych
osiem miesiêcy, dzia³añ i wrêczenie s³uchaczom dyplomów.
Projekt zrealizowany zosta³
przez Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y Podstawowej nr 1
im. Ludwika Holesza w Œwierklanach „Inicjatywa”. Dotacja
pochodzi³a z Rz¹dowego Programu na rzecz Aktywnoœci
Spo³ecznej Osób Starszych
na lata 2012-2013, realizowanego pod egid¹ Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej.
- Zauwa¿yliœmy ogromne
zainteresowanie tematem
komputerów i internetu wœród
starszych mieszkañców gminy.
Z³o¿yliœmy wniosek, który
oprócz zagadnieñ informatycznych przewidywa³ tak¿e
zaznajomienie seniorów z innymi ciekawymi tematami
z zakresu zdrowia, psychologii, prawa i sztuki. Nie czekaliœmy d³ugo na wyniki – odpowiedŸ o przyznanej nam
dotacji przysz³a ju¿ po miesi¹cu od momentu z³o¿enia projektu – relacjonowa³a podczas
spotkania w galerii Bogumi³a
Szmidt-Kruk, prezes Stowarzyszenia „Inicjatywa”. – Z bezp³atnej oferty skorzysta³o
wiêcej ni¿ 20 osób, które zadeklarowa³y swoje uczestnic-

two w kursie komputerowym
– spotkania z dietetykiem,
prawnikiem czy te¿ te poœwiêcone tematowi udzielania pierwszej pomocy mia³y
charakter otwarty i móg³ na
nie przyjœæ ka¿dy, kto mia³
ochotê. Same warsztaty komputerowe sk³ada³y siê z piêciu bloków tematycznych.
W sumie odby³o siê siedem
spotkañ oraz jedno wyjazdowe – wycieczka do teatru do
Krakowa.
Zajêcia prowadzone by³y
w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Ludwika Holesza przy ul. Boryñskiej w Œwierklanach. Spotkanie podsumowuj¹ce, które
odby³o siê 23 maja, sta³o siê
okazj¹ do omówienia efektów
szkolenia. Dziêki udzia³owi
w projekcie seniorzy stali siê
bardziej aktywni i samodzielni.
By³a to dla nich niecodzienna przygoda, a zarazem cenna lekcja i doskona³a sposobnoœæ, aby siê poznaæ.
Dalszych sukcesów w odkrywaniu dobrodziejstw internetu ¿yczy³ seniorom
obecny na uroczystoœci zastêpca wójta Antoni Polok.
Program uœwietni³ swym wystêpem zespó³ wokalny „Together”, pracuj¹cy pod kierunkiem Marii Skrobol z Powiatowego Ogniska Pracy Pozasz-

zdj.: bz
kolnej z siedzib¹ w Czerwionce-Leszczynach. Wydarzenie
zarejestrowa³a lokalna telewizja, a sami uczestnicy projektu
otrzymali na koniec zaœwiadczenia o ukoñczeniu szkolenia
i wziêli udzia³ w przygotowanym dla nich poczêstunku.
Projekt „Aktywni 60+”
pokaza³ nam, ¿e w osobach
starszych tkwi ogromny potencja³ – wiedz¹ o tym nie tylko przedstawiciele Stowarzyszenia „Inicjatywa”, ale te¿
rodziny uczestników projektu. Babcia umiej¹ca udzieliæ
pierwszej pomocy czy dziadek kupuj¹cy wnukom zabawki przez internet, to skarb!
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Przedszkolne legendy
W Przedszkolu w Jankowicach odby³a siê 29 kwietnia br.
VI edycja konkursu „Opowiadanie baœni – legendy polskie”.

Zdj.: archiw. organizatora

I

etap Konkursu Wiedzy
Ekologicznej odby³ siê 26
marca w Oœrodku Edukacyjnym w Rudach. Reprezentacja szko³y – Barbara Kremiec
i Jakub Baran, wywalczy³a kwalifikacjê do etapu wojewódzkiego. Etap II (fina³owy) mia³ miejsce 14 maja w Bêdzinie. Nasz¹
dru¿ynê tworzyli Emilia Zywert
i Jakub Baran, uczniowie klasy
VI B. Dla Emilii mo¿liwoœæ
udzia³u w konkursie by³a – jak
mówi ona sama – bardzo radosnym i mi³ym zaskoczeniem.
Wyjazd na konkurs by³ poprzedzony solidnymi przygotowaniami, uczniom nie brakowa³o
zapa³u i samozaparcia. Czas poœwiêcony na studiowanie stron
internetowych, przewodników
po parkach krajobrazowych,
leksykonów przyrodniczych
i przyk³adowych testów mierzony by³ w godzinach. Sam
konkurs by³ bardzo trudny –
oceniaj¹ uczestnicy. W napiêciu, choæ z nadziej¹, oczekiwaliœmy na og³oszenie wyników.
Odetchnêliœmy z ulg¹, gdy
us³yszeliœmy nasze nazwiska
jako laureatów konkursu. Osi¹gniêcie III miejsca w ogólnej
klasyfikacji by³o olbrzymi¹ radoœci¹. Do domu wracaliœmy
R e a l i z a c j a :
Wydawnictwo
Solo Press
Żory, Rynek 24/3
na zlecenie
Urzędu Gminy
Świerklany
Jankowice
ul. Świerklańska 54
tel.: 32 432 75 00

Jego celem by³o zapoznanie dzieci
Oto laureaci: I m. - Klaudia Klimek
przedszkolnych z polskimi legendami z Przedszkola nr 2 w Œwierklanach, II m.
oraz rozwijanie u nich kreatywnoœci - Emilia Pawliczek z Przedszkola w Jankoi kszta³towanie umiejêtnoœci narracyj- wicach, III m. - Hanna Grzenik z Przedszkola
nych. W konkursie wziêli udzia³ wycho- nr 1 w Œwierklanach. Jury przyzna³o dywankowie przedszkoli w Jankowicach plomy oraz nagrody ksi¹¿kowe za udzia³
i Œwierklanach.
w konkursie wszystkim uczestnikom.
Info: Ma³gorzata Juraszczyk, Marzena Lampart-Busse.

Ekologiczny sukces
w SP Jankowice
W ostatnim czasie uczniowie jankowickiej szko³y
podstawowej odnieœli kilka znacz¹cych sukcesów
w dziedzinie ekologii – wziêli udzia³ w organizowanej
przez bêdziñski oddzia³ Zespo³u Parków
Krajobrazowych Województwa Œl¹skiego, X Edycji
Konkursu Wiedzy Ekologicznej oraz w konkursie
Eko-Rybnik 2013.
szczêœliwi, choæ z ma³ym niedosytem, bowiem pope³niliœmy
b³êdy raczej taktyczne, ni¿
wynikaj¹ce z niewiedzy. Do Jankowic wróciliœmy z dyplomami
i nagrodami w postaci gier planszowych i zrêcznoœciowych.
Z kolei, organizatorem miêdzyszkolnego konkursu ekologicznego „Eko-Rybnik 2013”
by³a Szko³a Podstawowa nr 19
w Rybniku-K³okocinie. Do
udzia³u zaproszeni zostali
uczniowie szkó³ powiatu rybnickiego i gmin oœciennych. 24
kwietnia odby³a siê jego XVIII
edycja. Konkurs promuje edukacjê ekologiczn¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem parków
narodowych, obszarów chro-

nionych woj. œl¹skiego oraz
pomników przyrody na terenie
Rybnika i Górnego Œl¹ska.
SP Jankowice reprezentowali: Aleksandra Kocjan, Antonina Kuœ i Jakub Baran, którzy
stanowi¹ œcis³¹ czo³ówkê
szkoln¹ w zakresie wiedzy
przyrodniczej. Wszyscy intensywnie przygotowywali siê
pod okiem nauczyciela do
udzia³u w konkursie.
Do œcis³ej czo³ówki finalistów kwalifikacjê otrzyma³ Jakub Baran, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê punktów spoœród wszystkich uczestników.
Wyje¿d¿aj¹c na konkurs nie
œmieliœmy marzyæ o tak wysokim wyniku, naszym celem by³o

Gmina wspiera straże
Trzy z podjêtych na sesji 20 czerwca, uchwa³
dotyczy³y pomocy, jak¹ gmina udzieli stra¿akom.
Zgodnie z postanowieniem radnych, kwota 5 tys. z³
zostanie przekazana na Fundusz Wsparcia Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej z przeznacze-

niem dla Miejskiej Komendy
PSP w Rybniku. Kolejne 8 tys.
800 z³ trafi do OSP Jankowice
na zakup specjalistycznego
sprzêtu – rozpieracza hy-

znalezienie siê w fina³owej dziesi¹tce najlepszych uczniów
z Rybnika i okolicy. W zmaganiach fina³owych mocno trzymaliœmy kciuki za naszego reprezentanta, nadzieje na wysokie miejsce tym razem mia³y
uzasadnienie. Jakub nie zawiód³, utrzyma³ przewagê nad
pozosta³ymi i ostatecznie wygra³ XVIII Edycjê Konkursu
Eko-Rybnik. Nasz laureat,
oprócz dyplomu otrzyma³ nagrodê w postaci dobrej jakoœci
okularu do obserwacji krajobrazu. Z zajêtego miejsca i nagrody jest bardzo zadowolony.
Zwyciêstwo Jakuba jest te¿
du¿¹ radoœci¹ dla nauczyciela
prowadz¹cego, który jest dumny z osi¹gniêtego wyniku oraz
poziomu wiedzy startuj¹cych
w konkursie uczniów.
Info: Danuta Zoñ,
zdj. archw. szko³y
draulicznego, a 3 tys.
211,80 z³ – do OSP
Œwierklany, która planuje zakup umundurowania
bojowego.
Powy¿sze kwoty zosta³y
przekazane na wniosek stra¿y
po¿arnych, a wczeœniej zarezerwowane w bud¿ecie gminy
na 2013 rok.
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Rodzina, to jest to!
Pod patronatem pos³a do Parlamentu Europejskiego Bogdana
Marcinkiewicza odby³ siê 4 czerwca fina³ I Miêdzyszkolnego
Konkursu pt. „Rodzina to jest to”.
Uroczystoœæ uœwietnili
swoj¹ obecnoœci¹ Zastêpca
Wójta p. Antoni Polok, ks.
proboszcz Jan Klyczka, dr
nauk humanistycznych p.
Herbert Kopiec, p. Zofia Paszenda – nauczyciel teatru
MDK w Rybniku, p. El¿bieta
Piercha³a – kustosz Galerii
„Jan” w Jankowicach, p. Maria Rduch – dyrektor Gimnazjum im. K. Miarki w Œwierklanach, p. Jaros³awa Potysz
– dyrektor przedszkola oraz
przedstawiciele Rady Rodziców dzia³aj¹cej przy SP nr 2
w Œwierklanach.
Uroczystego otwarcia fina³u konkursu dokona³a
p. Alina Konsek – dyrektor
SP nr 2 w Œwierklanach.
G³ównymi celami konkursu by³o uzmys³owienie
uczniom wartoœci uniwersalnych, które s¹ gwarancj¹
rozwoju osobistego i szczêœcia rodzinnego, uzmys³owienie im roli rodziny, naszych korzeni kulturowych,
religijnych i rodzinnych oraz
budzenie szacunku dla starszych, dziadków i rodziców.
Zmagania uczestników
t r w a ³ y k i l k a m i e s i ê c y.
W pierwszym etapie „Przy
choince z rodzin¹” uczestnicy przygotowywali prace

literackie i plakaty. Zwyciêzcami w tym etapie w kategorii prac plastycznych zostali: I m. Natalia Oœliz³o
z SP nr 2, II m. Aurelia Gojny z SP nr 2 i Nikola Orlik
z SP Jankowice, III m. Katarzyna B³atoñ z SP nr 2.
Wyró¿nienia otrzyma³y: Julia Kotula, Sara DŸwiga³
i Monika Kawecka z SP 1
Marklowice oraz Klaudia
Pakura i Zuzanna Dzier¿êga
z SP w Jankowicach. Najlepsze prace literackie stworzyli: I m. Hanna Fydrych
z SP nr 2, II m. Paulina Macioñczyk z SP nr 2, II m.
Justyna Michalska z SP
Jankowice, zaœ wyró¿nienia
otrzyma³y: Katarzyna B³atoñ
i Patrycja Brodawka z SP nr
2 oraz Nikola Orlik i Klaudia
Pakura z SP w Jankowicach. Zwyciêzcy w kategorii prac literackich zaprezentowali swoje teksy. Ich odczyty zosta³y nagrodzone
oklaskami.
W drugim etapie „Rodzinne zwyczaje wielkanocne” komisja ocenia³a pocztówki i komiksy. W kategorii pocztówka zwyciê¿yli:
I m. Dominika Hartman z SP
nr 2, II m. Katarzyna B³atoñ
z SP nr 2 i Roksana Sosna

z SP Marklowice, III m.
Sandra Roezner z SP nr 2.
Wyró¿nienia otrzyma³y:
Klaudia Si¹ka³a z SP Jankowice i Julia Kotula z SP Marklowice. Najciekawsze, zdaniem jury, komiksy przygotowali: I m. Karol Baran i Jakub Baran z SP Jankowice,
II m. Paulina Wêgrzyn z SP
nr 2 i III m. Wiktoria Jêdrasik z SP Jankowice. Nauczycielami sprawuj¹cymi
opiekê nad uczniami by³y
panie: Aleksandra Niewelt
i Anna Niemczyk z SP
w Jankowicach, Sabina
Durczok z SP w Marklowicach oraz Ma³gorzata Rybok i Joanna Krawczyk z SP
nr 2 w Œwierklanach. Nagrodzone prace plastyczne
uczestników fina³u mo¿na
by³o podziwiaæ – stanowi³y
one czêœæ dekoracji, któr¹
przygotowa³a p. Joanna Krawczyk. Dekoracje z kwiatów
sponsorowa³a i przygotowa³a
p. Izabela Turek.
Ostatnim etapem by³
konkurs recytatorski pod
has³em „Rodzina w poezji
i prozie”. Uczniowie z SP
z Jankowic, SP z Marklowic oraz z naszej szko³y zaprezentowali wiersze i fragmenty prozy, a na koniec

odby³ siê koncert przygotowany przez uczennice SP nr
2: Paulinê Macioñczyk i Nataliê Fydrych.
Zwyciêzcami turnieju
recytatorów zostali: I m.
Hanna Witoszek SP nr 2,
II m. Zuzanna Kobeszko SP
z Jankowic, III m. Sandra
Kocjan i Hanna Fydrych
z SP nr 2. Jury wyró¿ni³o
te¿ recytacje Pauliny Wêgrzyn i Marceliny Mrowiec
z SP nr 2.
Sponsorami upominków
dla uczestników byli: Rada
Rodziców dzia³aj¹ca przy
SP nr 2 w Œwierklanach,
Pan Bogdan Marcinkiewicz
– Pose³ Parlamentu Europejskiego, Pan Grzegorz Rydzyñski – prezes firmy
ubezpieczeniowej „INTERRISK”, Pan Krzysztof Dziurok – w³aœciciel firmy
„COPY EXPERT”, Biuro
HIT – artyku³y biurowe,
Gdañskie Wydawnictwo
Oœwiatowe.
Po odebraniu nagród
uczestnicy konkursu zostali
zaproszeni na poczêstunek
przygotowany dziêki ofiarnoœci sponsorów, którymi
byli pañstwo Genowefa
i Witold Kotula – w³aœciciele
sklepu spo¿ywczego ABC
oraz Leszek Baron i Stanis³aw Antoñczyk – w³aœciciele piekarni Stach – Lech.
Wszystkim uczestnikom
oraz nauczycielom – opiekunom serdecznie dziêkujê
za wspó³pracê.
Info: Barbara Mrozek,
zdj. archw. szko³y
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Plastyczne
talenty
w „Staszicu”
Wœród uczniów jankowickiej podstawówki jest
wielu, którzy maj¹ talent
plastyczny i chêtnie
bior¹ udzia³ w ró¿nych
konkursach.
I tak, w XIV Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym im. Czes³awa Rodziewicza „O ber³o Liœciakowego Króla” Paulina
Grzyb – uczennica klasy V otrzyma³a wyró¿nienie. Organizatorem konkursu by³o Stowarzyszenie „¯yæ Inaczej” z siedzib¹ we
Wroc³awiu. Na konkurs wp³ynê³o 1527 prac. Tegoroczna tematyka konkursu zwi¹zana by³a
z postaci¹ Janusza Korczaka.
Du¿ym sukcesem zakoñczy³
siê udzia³ uczennicy Wiktorii
MaŸnio w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Wiosenny
œwiat przyrody”. Za swoj¹ pracê plastyczn¹ Wiktoria zdoby³a
nagrodê g³ówn¹! Tematem przewodnim tegorocznej edycji byli
mieszkañcy ³¹k i pól. W dwóch
konkursach plastyczno-ekologicznych o zasiêgu wojewódzkim wziê³y udzia³ dwie nasze
uczennice. Marysia Tkocz z V
a wykona³a rysunek na temat
segregacji odpadów. Jej praca
otrzyma³a wyró¿nienie w konkursie pt. „Œmieci segregujmy –
to siê op³aci”, którego organizatorem by³ Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bytomiu,
a patronat nad nim objê³a Liga
Ochrony Przyrody. Z kolei,
Wiktoria Barteczko z kl.V b
wziê³a udzia³ w konkursie
„Ekokolorowanka”, og³oszonym przez Zespó³ Parków
Krajobrazowych Województwa
Œl¹skiego. Ciekawie przedstawi³a historyjkê o Bolku i Lolku.
Wyrysowa³a szeœæ sytuacji
o ekologicznych zachowaniach
w domu: oszczêdzaniu wody,
energii i wielu innych. Zajê³a
I miejsce w ogólnej kwalifikacji
i osobiœcie odebra³a gratulacje
od leœników w Oœrodku Edukacyjnym w Rudach.
Info: SP Jankowice

Walczyli o wyjazd
do Brukseli
Pod has³em „Najlepsi w sporcie, najlepsi w nauce” odby³a siê w Gimnazjum im. Karola Miarki
w Œwierklanach Gminna Spartakiada Lekkoatletyczna. Honorowy patronat nad wydarzeniem obj¹³
prof. Jerzy Buzek.
W zorganizowanym w œrodê 5 czerwca, piêcioboju zmierzyli siê uczniowie dwóch gimnazjów: z Jankowic i Œwierklan.
Ka¿dy rocznik reprezentowany
by³ przez cztery uczennice
i czterech uczniów. Mimo niesprzyjaj¹cej pogody uczestnicy spartakiady dzielnie walczyli w biegu na 60 m, w biegu d³ugim na 600 m, w skoku w dal
oraz w rzucie pi³k¹ lekarsk¹:
trzykilogramow¹ w ty³ i dwukilogramow¹ do przodu. Nic nie
by³o w stanie przeszkodziæ zawodnikom w dobrej zabawie –
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m³odzi sportowcy byli radoœni
i zadowoleni, a przy tym dzielnie i ochoczo rywalizowali
w konkurencjach, w których
g³ówn¹ wygran¹ stanowi³ wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Na podium stanêli ex aequo
Karolina Filec i Dominika
Brychcy – uczennice œwierklañskiego gimnazjum, a w kategorii ch³opców – Marcin ZieleŸny, który reprezentowa³ gimnazjum z Jankowic. Bilety do
Brukseli, nagrody rzeczowe
oraz puchary i podpisane przez
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premiera Buzka dyplomy wrêczy³ dyrektor jego biura, Henryk Kretek.
Tego samego dnia rozegrane zosta³y gminne mecze pi³ki
siatkowej dziewcz¹t i ch³opców o puchar premiera. W kategorii dziewcz¹t I miejsce zajê³y uczennice gimnazjum im. Karola Miarki w Œwierklanach,
a mistrzami w kategorii ch³opców zosta³a grupa uczniów
z janowickiego gimnazjum.
Inicjatorem i pomys³odawc¹ Gminnej Spartakiady
Lekkoatletycznej by³a nauczycielka wychowania fizycznego
Sylwia Mas³owska. Organizatorzy gratuluj¹ sukcesu zwyciêzcom, a wszystkim uczestnikom zawodów dziêkuj¹ za
wspania³¹ rywalizacjê i przestrzeganie zasad fair play.
Pozostaje mieæ nadziejê,
¿e ta wyj¹tkowa impreza sportowa bêdzie kontynuowana
i ¿e w przysz³ym roku szkolnym spotkamy siê na II spartakiadzie. 
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Rolników zaprasza do korzystania i dodania do
ulubionych stron www strony internetowej: www.krus.gov.pl ZnaleŸæ tam mo¿na bie¿¹ce informacje o: ubezpieczeniach spo³ecznych rolników, ubezpieczeniach zdrowotnych, dzia³aniach prewencyjnych KASY, œwiadczeniach wyp³acanych przez KRUS i ich kwotach, rehabilitacji i wymiarze sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Zamieszczone s¹ równie¿ na stronie wnioski do pobrania, a tak¿e
dane teleadresowe placówek KRUS na terenie ca³ego kraju oraz inne niezbêdne informacje.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Rolników zapewnia dogodne i szybkie Ÿród³o informacji w internecie o dzia³aniach prewencyjnych prowadzonych przez KRUS. Jest nim
Kalendarz Wydarzeñ Prewencyjnych. To elektroniczna wyszukiwarka powi¹zan¹ graficznym odnoœnikiem ze stron¹ KRUS www.gov.pl
Zapowiedzi szkoleñ, konkursów, imprez wystawienniczych, spotkañ œrodowiskowych oraz
innych inicjowanych przez KRUS dzia³añ mo¿na z ³atwoœci¹ odnaleŸæ, wpisuj¹c w wyszukiwarkê
datê, województwo, powiat, gminê lub has³o tematyczne. Do zapowiedzi wydarzeñ dodawane
s¹ nastêpnie informacje o ich realizacji, zdjêcia i nagrania video.
Wszystkich u¿ytkowników internetu zapraszamy do korzystania i dodania do ulubionych
stron www wyszukiwarki Kalendarza Wydarzeñ Prewencyjnych KRUS (www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl).
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Dwie
niezwykłe
wizyty
W ostatnim czasie jankowickie gimnazjum sta³o siê
miejscem dwóch ciekawych spotkañ – gminê
odwiedzili pañstwo Krystyna i Micha³ Cehaniuc –
g³ówni animatorzy polskoœci w Kaczyka w Rumunii
oraz odnosz¹cy sukcesy sportowe, siatkarz Mi³osz
Zniszczo³.
W folderze wydanym przez
Zwi¹zek Polaków w Rumunii
z okazji 220 rocznicy przybycia
górników polskich do Kaczyki,
czytamy: „Cacica to miejscowoœæ le¿¹ca w sercu Bukowiny
Po³udniowej, otoczona lesistymi wzgórzami – znana w ca³ym
kraju i za granic¹ z dwóch powodów: turystycznego i religijnego. Mowa o kopalni soli
i Sanktuarium Maryjnym. Nazwano j¹ „Bukowin¹ w pigu³ce”, poniewa¿ zamieszkuj¹ tu
zgodnie od wieków: Rumuni,
Ukraiñcy, Polacy i Niemcy.
Dzieje Kopalni Soli w Kaczyce
rozpoczynaj¹ siê w roku 1791,
kiedy zarz¹dzono pierwsze poszukiwania soli kamiennej.
Pierwsi górnicy przybyli tu
z Galicji w 1792 roku i pochodzili z Bochni i Ka³usza, nied³ugo potem tak¿e z Wieliczki.
Nie byli to jedynie górnicy, ale
i urzêdnicy, specjaliœci w dzie-

dzinie wydobycia soli. Niektórzy zajmowali wa¿ne funkcje
kierownicze w kopalni”. Niezwykle ciekawie kszta³tuje siê
tak¿e historia miejscowego koœcio³a. W kolejnej czêœci folderu czytamy: „Koœció³ odegra³
w dziejach Kaczyki i jej polskich mieszkañców bardzo
wa¿n¹ rolê. Brak œwi¹tyni zmobilizowa³ ksiêdza Jakuba Bogdanowicza – pierwszego polskiego duchownego przyby³ego do Kaczyki – do urz¹dzenia
w podziemiach kopalni kaplicy pw. Œw. Barbary – patronki
górników. Pierwszy koœció³
zacz¹³ s³u¿yæ wiernym w roku
1810. W 1904 roku konsekrowano now¹ œwi¹tyniê w stylu
neogotyckim pw. Wniebowst¹pienia NMP. Prawdopodobnie
w roku 1810 ksi¹dz Jakub
Bogdanowicz przywióz³ ze Stanis³awowa kopiê obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej,

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników spotkania.

która z o³tarza b³ogos³awi
wiernym przybywaj¹cym pomodliæ siê o Jej wstawiennictwo. 14 marca 2000 roku koœció³ w Kaczyce podniesiono
do rangi bazyliki mniejszej. Na
ty³ach œwi¹tyni w pocz¹tkach
1908 roku wybudowano kopiê
groty Matki Boskiej z Lourdes.” Miejscowi Polacy zawsze
aktywnie uczestniczyli w ¿yciu
spo³ecznoœci lokalnej, a od roku
1990 dzia³aj¹ w ramach Stowarzyszenia Polaków w Kaczyka.
G³ównymi animatorami polskoœci s¹ Pañstwo Krystyna i Micha³ Cehaniuc. Od ponad szesnastu lat rozwija siê prê¿nie
wspó³praca pomiêdzy powiatem rybnickim, w tym tak¿e
gmin¹ Œwierklany, a potomkami
Polaków w Kaczyka. Stale p³ynie pomoc s³u¿¹ca utrzymaniu
Domu Polskiego. Ufundowano
pomnik papie¿a Jana Paw³a II
usytu³owany przed bazylik¹.
Wzajemne relacje budowane s¹
poprzez liczne wizyty: samorz¹dowców, zespo³ów regionalnych i m³odzie¿y szkolnej. Jesieni¹ 2012 roku uczniowie szkó³
gimnazjalnych z Jankowic
i Œwierklan goœcili w Kaczyce
z projektem: „Z Januszem Korczakiem wœród polskich dzieci

na Bukowinie”. Nastêpstwem
tego wydarzenia by³a rewizyta
Pañstwa Cehaniuc. Rozpoczê³a siê ona od wycieczki do
Brukseli i spotkania z profesorem Jerzym Buzkiem w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
Po powrocie z Belgii, w czasie
spotkania z m³odzie¿¹ Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego
w Jankowicach nasi goœcie dost¹pili zaszczytu umieszczenie
ich nazwisk w „Galerii ludzi
z pasj¹”. Zwiedzili miejscowe
koœcio³y i Galeriê „Jan”. Nastêpnie uczestniczyli w spotkaniu z uczniami Gimnazjum
im. Karola Miarki w Œwierklanach, a tak¿e z osobami w szczególny sposób zwi¹zanymi z budowaniem wspó³pracy z Poloni¹ w Kaczyce. W zgodnej opinii Krystyna i Micha³ Cehaniuc
kolejny raz dali siê poznaæ jako
ludzie wielkiego serca, kreatywni, pe³ni pomys³ów na przysz³oœæ i wiary w utrzymanie polskoœci w ich „ma³ej OjczyŸnie”.
Swój wyjazd do Belgii i Polski
uznali za bardzo udany, wrêcz za
„wycieczkê swojego ¿ycia”. Po¿egnaliœmy naszych zacnych
goœci z nadziej¹ na kolejne spotkania i projekty.
cd. na str. 10
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Dwie
niezwykłe
wizyty
cd. ze str. 9
W kolejnej czêœci projektu
„Galeria ludzi z pasj¹” goœciliœmy w szkole Mi³osza Zniszczo³a – siatkarza klubu Effector
Kielce. Jest on jednym z najlepszych zawodników graj¹cych
obecnie w polskiej Plus Lidze
na pozycji œrodkowego bloku,
a jednoczeœnie absolwentem
naszej szko³y. W czasie spotkania z uczniami goœæ opowiedzia³ o chwilach spêdzonych
w jankowickim gimnazjum,
mieszcz¹cym siê wtedy jeszcze w starym budynku przy
ulicy Prostej 2. Odpowiedzia³
na seriê pytañ dotycz¹cych
jego kariery i planów na przysz³oœæ. Najwa¿niejsz¹ czêœci¹
spotkania by³ jednak krótki
trening, a póŸniej mecz, w którym uczestniczyli uczniowie
naszej szko³y, zaœ w jednej
z dru¿yn wyst¹pi³ goœcinnie
nasz Mistrz. Widownia bardzo
entuzjastycznie reagowa³a na
zagrania zawodników, lecz
szczególnie na seriê wspania³ych serwów i œciêæ Mi³osza
Zniszczo³a. Spotkanie z siatkarzem uzmys³owi³o uczniom, ¿e
warto mieæ i spe³niaæ swoje
marzenia. S¹ one jednak mo¿liwe do realizacji tylko w oparciu o ciê¿k¹ pracê. Mo¿e ktoœ
z uczestników niezwyk³ego
spotkania pod¹¿y w œlady naszego goœcia? Na pami¹tkê wizyty w szkole pozostawi³ on
swoj¹ meczow¹ koszulkê z numerem 5. Umieszczono j¹
w specjalnej gablocie, która
bêdzie motywowa³a kolejne pokolenia m³odych sportowców.
Norbert Niestolik

Urz¹d Gminy Œwierklany
z siedzib¹ w Jankowicach
ul. Œwierklañska 54
44-264 Jankowice

Polska wchodzi³a
do wspólnej Europy
z potrzeb¹ wyrównania
ró¿nic w rozwoju.
Dzisiaj nasz kraj odgrywa
w Europie bardzo du¿¹
rolê, jak¹ wczeœniej
odgrywa³y przede
wszystkim Francja
i Niemcy. Mimo trudnych
czasów nasi przedstawiciele w Parlamencie
Europejskim dok³adaj¹
wszelkich starañ,
aby nasz kraj mia³ jak
najlepsze perspektywy
rozwoju.
16 czerwca br. na zaproszenie pos³a do Parlamentu
Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza przyjechali do
Œwierklan niecodzienni goœcie. Jednym z nich by³ Joseph Daul, szef najwiêkszej
i najbardziej wp³ywowej frakcji w Parlamencie Europejskim
– Europejskiej Partii Ludowej
potocznie zwanej Chrzeœcijañscy Demokraci.
Tego dnia, pod przewodnictwem ks. biskupa Damiana
Zimonia oraz ks. proboszcza
Jana Klyczki odby³a siê w koœciele pw. Œw. Anny w Œwierklanach msza œwiêta. PóŸniej
w pobli¿u koœcio³a zasadzono
d¹b. Podczas uroczystoœci
nie mog³o zabrakn¹æ wójta
Antoniego Mrowca, który
jako gospodarz gminy by³
jednym z podpisuj¹cych Akt
Posadzenia.
W niedzielê w Œwierklanach goœciliœmy równie¿ marsza³ka naszego województwa
Miros³awa Seku³ê, pos³a na
Sejm RP Henryka Siedlaczka oraz Kazimierza Szablê

tel.: 32 43 27 500
fax: 32 43 27 501
e-mail: ug@swierklany.pl

www.swierklany.pl

Dąb jako symbol
budowania przyjaźni
między narodami
– dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych.
Podczas spotkania Joseph
Daul powiedzia³: – D¹b, to
symbol bycia razem i budowania przyjaŸni. PrzyjaŸni
miêdzy krajami i narodami.

Staram siê akcentowaæ to
bêd¹c co tydzieñ w którymœ
z krajów Europy. Europa
idzie do przodu, musi iœæ do
przodu i bêdzie sz³a. Musimy
jednak zwalczaæ populizm
i z³y indywidualizm. 
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Lato z GOKiRem
Bogat¹ ofertê rozrywkow¹ przygotowa³ dla nas Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji. Koncert zespo³u
„Enej” w Œwierklanach na powitanie wakacji (6.07), a wczeœniej Gminny Dzieñ Dziecka w Jankowicach
z wystêpami artystycznymi i zabawami sportowymi oraz organizowane przez ca³y okres trwania wakacji,
rozgrywki, warsztaty i wycieczki – to tylko niektóre z atrakcji, o jakie GOKiR przy pomocy sponsorów
postara³ siê dla mieszkañców gminy i okolic. Zobacz, jak bawi¹ siê starsi i m³odsi!

zdj.: archw. GOKiR-u

Zapisz się na warsztaty
Ju¿ po raz trzeci w gminie odbêdzie siê Miêdzynarodowy
Plener Malarski, w ramach którego odwiedz¹ nas polscy i zagraniczni artyœci. Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich edycji i tym razem plenerowi towarzyszyæ bêd¹ warsztaty dla pocz¹tkuj¹cych adeptów sztuki, które poprowadzi studentka Akademii Sztuk Piêknych. Sam plener dofinansowany zostanie ze œrodków Urzêdu Gminy.
Udzia³ w warsztatach jest bezp³atny, jednak¿e z przyczyn
organizacyjnych osoby zainteresowane udzia³em w tym
przedsiêwziêciu proszone s¹ o wczeœniejsze zg³oszenie siê
(koniecznoœæ zapewnienia materia³ów do tworzenia).
Warsztaty rozpoczn¹ siê w poniedzia³ek 19 sierpnia i zakoñcz¹ tzw. „mokr¹ wystaw¹”, w niedzielê 25 sierpnia. Zapisy prowadzone s¹ pod numerem telefonu 511 648 748.
Zapraszamy wszystkich chêtnych!
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Zmiany
w Fortecy
W sztabie szkoleniowym LKS Fortecy
Œwierklany nast¹pi³a
zmiana na stanowisku
trenera seniorów.
Piotra Haudera zast¹pi³ S³awomir Paluch, by³y zawodnik
Odry Wodzis³aw, Ruchu Chorzów i Wis³y Kraków, w przesz³oœci prowadz¹cy zespó³ IIIligowej Polonii £aziska, I-ligowego klubu futsalu z Rudy Œl¹skiej oraz klubu z klasy okrêgowej LKS Be³k, a ostatnio A-klasowego zespo³u Fortuna Wyry.
Trener Paluch bêdzie równie¿
koordynatorem w zakresie
szkolenia dru¿yn m³odzie¿owych Fortecy.
Trenerowi Hauderowi Zarz¹d Fortecy dziêkujê za dotychczasowe osi¹gniêcia sportowe, jakich dokona³ w klubie.
Forteca do nowego sezonu przygotowuje siê na obiektach w Œwierklanach oraz Jankowicach. Rozgrywki rozpocznie meczem wyjazdowym
w Wiœle. Wszystkie mecze
jako gospodarz rozgrywaæ bêdzie w niedziele.
ZAPRASZAMY NA MECZE
(terminarz mo¿e ulec zmianie
z przyczyn niezale¿nych od
klubu):
18 sierpnia, godz. 17.00 mecz
FORTECA-JASTRZÊBIE
1 wrzeœnia, godz. 17.00 mecz
FORTECA-¯YWIEC
15 wrzeœnia, godz. 16.30 mecz
FORTECA-RACIBÓRZ
29 wrzeœnia, godz. 16.00 mecz
FORTECA-JASIENICA

Brawo nasi!
Bieg sztafetowy, zwijanie wê¿y na czas i przeci¹ganie liny – to tylko niektóre z dyscyplin przeprowadzonych podczas XVII Zawodów Sportowo-Po¿arniczych o Puchar Wójta Gminy Œwierklany, jakie
jeszcze w maju odby³y siê na boisku LKS „Fortecy”
Œwierklany przy ul. Zamkowej.
Celem zawodów jak co
roku by³o sprawdzenie, jak
stra¿acy przygotowani s¹
kondycyjnie do udzia³u w akcjach gaœniczych oraz integracja stra¿ackiego œrodowiska. Tegoroczne zmagania
dru¿yn OSP dostarczy³y widzom nie mniej emocji ni¿
szesnaœcie poprzednich edycji zawodów. Ostatnia sobota maja, pomimo niezbyt
sprzyjaj¹cej, bo deszczowej
pogody, okaza³a siê szczêœliwa dla gospodarzy – dru¿yn reprezentuj¹cych gminê
Œwierklany, które okaza³y siê
najlepsze spoœród dziesiêciu zg³oszonych do turnieju.
I miejsce zajêli zawodnicy
OSP Œwierklany, a tu¿ za
nimi – na miejscu II uplaso-

wali siê cz³onkowie OSP
Jankowice. III miejsce zdobyli przedstawiciele OSP Palowice, IV – OSP Marklowice, V – OSP K³okocin, VI –
OSP Gaszowice, VII ex
aequo: OSP Popielów,
Radlin II i Boguszowice,
i VIII m. – OSP Rój. Warto dodaæ, ¿e cz³onkowie
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
Œwierklany byli najlepsi tak¿e w konkurencji specjalnej
(osi¹gnêli maksymalny wynik), w której nagrodê wrêczyli im przedstawiciele
powiatowych w³adz OSP.
Ka¿da z dru¿yn otrzyma³a
tego dnia nagrodê, nawet te
z ostatnich miejsc (nagrody
so³tysów i dyrektora GOKiR-u).

13 paŸdziernika, godz. 15.30
mecz FORTECA-PSZCZYNA
27 paŸdziernika, godz. 15.00
mecz FORTECA-LANDEK
10 listopada, godz.13.30 mecz
FORTECA-PSZÓW
17 listopada, godz. 13.00 mecz
FORTECA-WIS£A
Info: Zarz¹d LKS Forteca
Œwierklany

zdj.: bz

Zawodom przypatrywali
siê sêdziowie, uwa¿nie obserwuj¹c zmagania stra¿aków i skrupulatnie mierz¹c
im czas. Obecny by³ tak¿e na
turnieju sêdzia honorowy –
Antoni Jureczko z Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Rybniku, który sêdziowa³ podczas pierwszych Zawodów
Sportowo-Po¿arniczych
o Puchar Wójta Gminy
Œwierklany. Odby³y siê one
20 lipca 1996 r. Od tego czasu, z ma³¹ przerw¹ w 2001
r. organizowane s¹ do dziœ.
Wiêkszoœæ turniejów wygrywaj¹ nasze dru¿yny.
Z niecierpliwoœci¹ czekamy
na kolejne zwyciêstwa!
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English Day
„English brings people together”
– pod takim has³em odby³ siê
21 czerwca w SP 2 im. Œw. Jadwigi
I Gminny Konkurs Poezji Dzieciêcej
w Jêzyku Angielskim, po³¹czony
z Przegl¹dem Teatrów.
Celem konkursu by³o popularyzowanie poezji i prozy
w jêzyku angielskim dla dzieci,
pog³êbianie umiejêtnoœci jêzykowych, wdra¿anie i motywowanie do nauki, a tak¿e pobudzanie twórczego myœlenia.
G³ównymi pomys³odawczyniami i organizatorkami
by³y: Alina Konsek – dyrektor szko³y, a zarazem nauczyciel jêzyka angielskiego oraz
Katarzyna Grabara – nauczyciel jêzyka angielskiego. Konkursy te zorganizowano po
raz pierwszy i od razu spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem odbiorców.
W tym dniu w naszej szkole goœciliœmy teatry ze Szko³y
Podstawowej nr 21 oraz ze
Szko³y Podstawowej nr 35
w Rybniku. Natomiast do konkursu recytatorskiego zg³osi³y
siê szko³y podstawowe ze
Œwierklan Górnych, Jankowic
i Po³omii. Patronat nad konkur-

sem objêli: p. Bogdan Marcinkiewicz – pose³ do Europarlamentu, ksiêgarnia jêzykowa
GREG w Rybniku, szko³a jêzyków obcych Britannia, wydawnictwo Macmillan, telewizja TVT oraz Urz¹d Gminy
Œwierklany.
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom recytacji, co z jednej strony ucieszy³o jury, a z drugiej
sta³o siê przyczyn¹ doœæ burzliwych dyskusji, w wyniku których zdecydowano o przyznaniu nagród g³ównych i dyplomów. Konkurs przeprowadzany by³ w 2 kategoriach – klasy
III i IV oraz klasy V i VI. W kategorii grup m³odszych uczennice naszej szko³y: Dominika
Kajzerek i Wiktoria Woryna
z klasy III a zajê³y odpowiednio
3 i 2 miejsce, a w starszej grupie
wiekowej na 1 miejscu uplasowa³a siê Hanna Witoszek z klasy V a, zaœ wyró¿nienie otrzy-

ma³a Martyna Rozmiarek z VI a.
Ponadto, uczeñ III a Mateusz
Macioñczyk otrzyma³ certyfikat za naj³adniejsz¹ wymowê.
Druga czêœæ przedsiêwziêcia poœwiêcona zosta³a teatrom. Uczniowie prezentowali
przedstawienia w jêz. angielskim o dowolnej tematyce. Teatr reprezentowany przez
uczniów naszej szko³y przedstawi³ mix bajek w jêzyku angielskim, grupa ze szko³y nr 21
zaprezentowa³a bajkê o Smoku
Wawelskim, zaœ szko³a podstawowa nr 35 pokaza³a nam nowoczesn¹ – musicalow¹ wersjê
Kopciuszka. Poziom by³ bardzo wysoki, a i opanowanie jêzykowe tekstu zachwyci³o zebranych. Stroje, muzyka, rekwizyty, które wykorzystano
w przedstawieniach z³o¿y³y siê
na piêkn¹ i profesjonaln¹ oprawê sceniczn¹. Ka¿da z grup
wystêpuj¹cych otrzyma³a na
pami¹tkê statuetkê przedsta-

wiaj¹c¹ maskê – jako symbol
teatru. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody, a dla opiekunów przygotowane zosta³y
dyplomy podziêkowania i pami¹tki. Po zakoñczonym przegl¹dzie wszyscy udali siê na
zas³u¿ony poczêstunek.
Przedsiêwziêcie, z którym
zmierzyliœmy siê w tym roku,
odbi³o siê g³oœnym echem
wœród szkolnej i lokalnej spo³ecznoœci. Gratulowano nam
pomys³u i organizacji. Takie
s³owa i czyny osób z zewn¹trz
mobilizuj¹ do dzia³ania.
W zwi¹zku z tym, w przysz³ym
roku i w kolejnych latach bêdziemy organizowaæ takie konkursy, po to, aby pokazaæ jak
ró¿norakie mo¿e byæ wykorzystanie jêzyka angielskiego,
którego uczymy siê w szko³ach, a tak¿e po to, aby odkrywaæ nowe talenty, które drzemi¹ g³êboko w nas.
Info, zdj. SP 2

Wojskowi
u przedszkolaków

zdj.: archw. przedszkola

P

od has³em „Wojsko
w Jankowicach” odby³
siê 18 czerwca w jankowickiej placówce przedszkolnej
Piknik rodzinny. Organizatorami tego wyj¹tkowego wydarzenia byli: Przedszkole w Jankowicach, Centrum Edukacji

i Rozwoju Dziecka „Kolorowo”
oraz Wojskowa Komenda
Uzupe³nieñ w Rybniku.
Uczestnicy imprezy mogli
podziwiaæ samochody wojskowe, m.in. wielk¹ zabytkow¹ ciê¿arówkê wojskow¹ z dzia³em.
Dzieci piosenk¹ przywita³y ¿o³-

nierzy z WKU, cz³onków grupy
rekonstrukcyjnej ASG Dragon
Team Rybnik, ¯orsk¹ Grupê
Operacyjn¹ oraz ratowników
medycznych z Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Rybniku. Na wszystkich
czeka³o mnóstwo atrakcji. Wychowankowie przedszkola pod
okiem ¿o³nierzy uczyli siê, jak
poprawnie salutowaæ. Wziêli
tak¿e udzia³ w wyœcigu przez
tor przeszkód z czo³ganiem
w maskach przeciwgazowych,
w rzucie granatem oraz w zadaniach plastycznych – konkur-

sie rysunkowym pt. „Kochamy
moro” i dekorowaniu kartonowej makiety czo³gu. Najm³odsi
uczyli siê tak¿e udzielania pomocy przedmedycznej. Po zakoñczonych konkurencjach
najlepsi uczestnicy spotkania
z wojskowymi otrzymali pami¹tkowe dyplomy i nagrody,
na wszystkich zaœ czeka³a
prawdziwa ¿o³nierska grochówka, a dla ka¿dego przedszkolaka – s³odki upominek
i niespodzianka.
Info: Magdalena Pawliczek,
Monika Woryna
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ramach projektu
Comenius Wielostronne Partnerskie Projekty Szkó³ uczniowie
gimnazjum dwukrotnie miêli
okazjê spotkaæ siê z kolegami
ze szkó³ partnerskich. Na pocz¹tku marca dwie uczennice
odwiedzi³y Gijón w Hiszpanii,
natomiast pod koniec maja
grupa szeœciorga uczniów pojecha³a do Silale na Litwie.
Obie wizyty by³y dla uczniów
wspania³¹ przygod¹ oraz
okazj¹ do zawarcia nowych
znajomoœci i poznania ciekawych obyczajów.
Rok 2013 jest rokiem poety
Juliana Tuwima, dlatego te¿
zrodzi³ siê pomys³ na zorganizowanie miêdzygimnazjalnego spotkania z poezj¹ Tuwima. Spotkanie w murach Gimnazjum im. Karola Miarki nosi³o tytu³ „Powrót do œwiata
dzieciñstwa”. W konkursie,
który odby³ siê 6 maja br.,
wziê³a udzia³ m³odzie¿ z Mszany, Gogo³owej, Marklowic,
Jankowic i Œwierklan. Konkurs
odby³ siê pod patronatem pos³a do Parlamentu Europejskiego pana Bogdana Marcinkiewicza. Eurodeputowanego
reprezentowa³a jego asystentka, pani Daria Orlik, która pe³ni³a funkcjê przewodnicz¹cej
jury. Gimnazjaliœci przenieœli
siê do pe³nego radoœci œwiata
lat dzieciêcych. Uczniowie,
oddaj¹c ho³d wielkiemu poecie, prezentowali nie tylko
teksty z poezji dla dzieci, ale
tak¿e inne, atrakcyjne i ci¹gle
¿ywe utwory literackie. Jury
oraz zaproszeni goœcie byli
pod wra¿eniem pomys³owoœci
i kreatywnoœci recytatorów.
Najlepsi z najlepszych otrzymali nagrody i wyró¿nienia.
Miniony rok 2012 by³ rokiem Janusza Korczaka, którego pedagogika jest bez w¹tpienia ponadczasowa. Wspólnie z uczniami Gimnazjum
w Jankowicach realizowaliœmy
projekt „Z Januszem Korczakiem wœród polskich dzieci na
Bukowinie w Rumunii”. O tym
przedsiêwziêciu mo¿na przeczytaæ na stronach internetowych naszych szkó³ i w prasie

Ciekawe
wydarzenia
w Miarce
Koniec roku szkolnego to czas podsumowañ.
Na chwilê zatrzymujemy siê, by spojrzeæ na to,
co za nami. Minione pó³rocze w Gimnazjum im.
Karola Miarki w Œwierklanach obfitowa³o w liczne
wydarzenia kulturalne, wyjazdy zagraniczne i wizyty
goœci z ró¿nych stron œwiata.
lokalnej, mo¿na zobaczyæ te¿
zdjêcia wyeksponowane w naszym gimnazjum. Zwieñczeniem realizacji projektu by³a
rewizyta w Gimnazjum im. Karola Miarki w Œwierklanach
pañstwa Krystyny i Micha³a
Cehaniuc z miejscowoœci Kaczyka po³o¿onej na malowniczej Bukowinie w Rumunii.
Swój pobyt w Œwierklanach
uwiecznili, dokonuj¹c wpisu
w kronice szkolnej.
Pañstwo Krystyna i Micha³ Cehaniuc goœcili w Gminie Œwierklany ju¿ po raz kolejny, jednak tym razem mo¿na powiedzieæ, ¿e odbyli podró¿ ¿ycia, bowiem z Rumunii
wyjechali ju¿ w sobotê 4 maja,
dotarli do Katowic, a stamt¹d
na osobiste zaproszenie pana
profesora Jerzego Buzka udali
siê do Brukseli. Po powrocie
z Brukseli przyjechali do Rybnika, Jankowic, a potem do
Œwierklan.
W dniach od 25 maja do
2 czerwca 2013 r. uczniowie
klasy Ib i Ic Gimnazjum im. Karola Miarki wraz z opiekunami
przebywali na obozie teatralno-dziennikarskim w nadmorskiej miejscowoœci Rewal.
Oprócz zwiedzania okolic, wycieczek wyjazdowych do okolicznych kurortów, gier, zabaw,
spacerów i pla¿owania uczniowie naszego gimnazjum przez
ca³y tydzieñ wytrwale realizowali zadania, polegaj¹ce na

przygotowaniu materia³u
dziennikarskiego do gazetki,
która zosta³a przedstawiona
rodzicom na zebraniu, nauczycielom i uczniom. Gimnazjaliœci
œwietnie sprawdzili siê tak¿e
w zadaniach plastycznych, literackich i teatralnych, pracuj¹c w grupach pod „opiek¹”
wybranego przez siebie re¿ysera. Efektem pracy by³y inscenizacje pomorskich legend,
plakaty oraz rymowanki.
Od 11 czerwca do 14 czerwca 2013 r. gimnazjaliœci ze
Œwierklan i Jankowic przebywali na Litwie (czyt. osobny
tekst na str. 16). W czwartek
27 czerwca br. w Galerii „Jan”
w Jankowicach odby³o siê
uroczyste podsumowanie
projektu „Œladami Józefa Pi³sudskiego i Czes³awa Mi³osza”. Podczas spotkania m³odzie¿ z Gimnazjum w Œwierklanach oraz z Gimnazjum w Jankowicach przedstawi³a efekty
pracy zespo³owej zwi¹zanej
z projektem. Uczniowie przedstawili prezentacje multimedialne, wys³uchali wierszy
Czes³awa Mi³osza, zaprezentowali plakaty oraz specjalnie
na tê okazjê przygotowali gazetkê. Wspólnie z zaproszonymi goœæmi wykonali kilka
pieœni ze „Œpiewnika pieœni legionowych”, który towarzyszy³ im podczas podró¿y po
Litwie. M³odzie¿ pracowa³a
nad realizacj¹ projektu przez

d³u¿szy czas, a najaktywniejsze uczennice z obu gimnazjów – Agnieszka Parka
i Magdalena Szymiczek – zosta³y nagrodzone przez pana
profesora Jerzego Buzka wycieczk¹ do Parlamentu Europejskiego.
W poniedzia³ek 24 czerwca br. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Œwierklanach odby³a siê uroczystoœæ podsumowania trzyletniej innowacji
pedagogicznej pod nazw¹
„M³odzi artyœci”, prowadzonej przez Mariê Skrobol
w dwóch równoleg³ych klasach – w klasie „B”- muzycznej i „C”- plastycznej. Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili nas
wicewójt gminy Antoni Polok, starszy specjalista d/s
oœwiaty pani Teresa G³adysz,
przewodnicz¹ca Komisji Spo³ecznej pani El¿bieta Piercha³a, dyrektor Powiatowego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej
pani Joanna Rzymanek oraz
goœæ specjalny – kompozytor,
skrzypek i pianista Adam Porêbski, autor utworu konkursowego na flety proste pt.
„Niby suita”. Artystyczny
wieczór rozpocz¹³ zespó³ fletowy „AULOS”, prezentuj¹c
kilka utworów takich kompozytorów jak: Jan Sebastian
Bach, Jerzy Filip Telemann
i Miko³aj z Krakowa. W nastêpnej kolejnoœci, we wspó³czesnym brzmieniu us³yszeliœmy Preludium, Menueta, Sarabandê oraz Gawot z „Niby
suity” A. Porêbskiego, który
nastêpnie sam zasiad³ za klawiatur¹ i wykona³ „La colombe” Oliviera Messiaen i III cz.
sonaty fortepianowej Ryszarda Bukowskiego. Kolejnym
punktem programu by³o obejrzenie wystawy prac artystówrzeŸbiarzy. Dzie³a sztuki wykonane przez gimnazjalistów zachwyci³y rodziców i zaproszonych goœci. Wystawê bêdzie
mo¿na ogl¹daæ jeszcze w przysz³ym roku szkolnym, a absolwenci zespo³u „Aulos” na
pewno, o czym zapewniali,
uœwietni¹ jeszcze niejedn¹
uroczystoœæ szkoln¹.
Oprac.: Joanna Jastrzêbska
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Festyn rodzinny
– sposób na niepogodę
Zorganizowany przez
SP1 im Ludwika Holesza, Szkolny Festyn
Rodzinny z powodu
niesprzyjaj¹cej aury
pogodowej odby³ siê
na terenie placówki.
Organizatorzy martwili
siê, czy uda siê zapewniæ uczniom tyle samo
atrakcji, ile planowali,
gdyby festyn odby³ siê
na terenie oœrodka
GOKiR-u w Œwierklanach. Obawy okaza³y siê
jednak bezpodstawne.
Dziêki zaanga¿owaniu nauczycieli, pracowników szko³y
oraz tamtejszej rady rodziców
uda³o siê dopi¹æ wszystko na
ostatni guzik. Dla goœci przygotowano wiele atrakcji,
a wœród nich m.in. now¹ grê
planszow¹ „Œwierklany z bliska”, któr¹ przygotowali
uczniowie i cz³onkowie SKKT
„Wêdrownicy” pod opiek¹
p. Agnieszki Bryji. Gra ta powstawa³a przez kilka miesiêcy,
a w trakcie jej przygotowywania omówione zosta³y zarówno obiekty wszystkim dobrze
znane, jak Galeria Rodziny Holeszów czy cmentarz w Œwierklanach, jak równie¿ miejsca,
o których ma³o siê mówi, jak
ha³dy czy oczyszczalnia œcie-

ków. Gra opracowana zosta³a
przez grafika i wydrukowana
w profesjonalnej drukarni.
Inn¹ atrakcj¹ by³a akcja
„Podaruj drugie ¿ycie ksi¹¿ce!”, polegaj¹ca na wymianie
przeczytanych ksi¹¿ek pomiêdzy czytelnikami. Zebrano ok.
200 ksi¹¿ek i prawie wszystkie
zosta³y wymienione. Oprócz
tego odby³y siê pokazy taneczne, zabawa przy muzyce
i rodzinny konkurs plastyczny
„Moja wymarzona szko³a”.
By³o te¿ malowanie twarzy
oraz zabawa na dmuchanych
zje¿d¿alniach i skakance, które cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem dzieci. Nie zapomniano równie¿ o posi³ku
– na uczestników festynu
czeka³a grochówka, bigos,
kie³baski, ciasta i zdrowe sa³atki owocowe.
Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e wszyscy uczniowie oraz
ich rodziny mi³o wspominaj¹
spêdzone w szkole popo³udnie. Nie by³oby tak udanej
uroczystoœci gdyby nie zaanga¿owanie nauczycieli i pracowników szko³y oraz udana
wspó³praca szko³y ze Stowarzyszeniem „Inicjatywa” i Rad¹
Rodziców SP1. Z przeprowadzonej i udanej uroczystoœci
wyci¹gnêliœmy najwa¿niejszy
wniosek – pogoda nam nie
straszna i ju¿ planujemy Festyn
Rodzinny w czerwcu 2014!
Info: SP 1
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Warto oszczędzać
Miniony rok otworzy³
przed cz³onkami SKO drzwi
do nowego, wirtualnego œwiata Szkolnych Kas Oszczêdnoœci. W SP 1 w Œwierklanach
zmiany rozpoczêto wdra¿aæ
jeszcze w maju 2012 r.

Jak przysta³o na XXI wiek,
w SKO mamy mo¿liwoœæ dostêpu do internetu i œledzenia
zmian stanu konta. Dziêki zaanga¿owaniu i motywacji ze
strony opiekuna Szkolnej
Kasy Oszczêdnoœci p. Magda-

W minionym roku szkolnym Szko³a Podstawowa
nr 1 im. Ludwika Holesza przyst¹pi³a do II edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szko³a –
Bezpieczny Uczeñ”. Has³em tegorocznym konkursu
by³o: „Prawo, PrzyjaŸñ, Tolerancja”.

Tytuł „BEZPIECZNEJ
SZKOŁY” dla SP 1
Konkurs ma na celu popularyzowanie wœród uczniów
podstawowych zasad funkcjonowania pañstwa prawnego
i spo³eczeñstwa obywatelskiego, w tym norm wspó³¿ycia
i poszanowania praw jednostki ucznia-obywatela, a tak¿e
przeciwdzia³anie patologiom
i naukê tolerancji wobec ludzi
o odmiennej kulturze, rasie
i obyczajach. Równoczeœnie
s³u¿y³ on podniesieniu poziomu
bezpieczeñstwa szkó³ i uczniów.
W okresie od 10 paŸdziernika do 30 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. L. Holesza w ramach konkursu przeprowadzono szereg dzia³añ,
m. in.: godziny wychowawcze
nt. „Konwencja Praw Dziecka” oraz „Prawa i obowi¹zki
ucznia”; debaty uczniowskie
nt. Pañstwo, prawo, spo³eczeñstwo, obywatel; konkurs
na pracê plastyczn¹ oraz prezentacjê multimedialn¹ nt. Co
powinno siê zmieniæ w Twojej
szkole, rodzinie, otoczeniu, by
poprawiæ relacje miêdzy ludŸmi. W ramach realizacji konkursu zorganizowaliœmy w naszej szkole Dzieñ Bezpieczeñstwa, spotkania uczniów
z przedstawicielami Policji,
Stra¿y Po¿arnej, Pogotowia
Ratunkowego nt. bezpiecznego zachowania w szkole,
w domu i na ulicy. Przeprowadziliœmy konkurs plastyczny

„Bezpieczna droga do szko³y”.
Odby³y siê prezentacje dla
uczniów: „Bezpieczeñstwo
uczniów na wsi” przygotowane
przez p. Katarzynê Kosior. Zosta³y przeprowadzone w klasach konwersatoria na temat:
„Stop u¿ywkom” przygotowane przez pani¹ pedagog
Annê Oleksy.
We wspó³pracy ze Stowarzyszeniem „Inicjatywa” w naszej szkole w roku szkolnym
2012/2013 by³y realizowane
dwa ogólnopolskie projekty:
„M³ody Obywatel” (projekt
prowadzony przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej przy
wspó³pracy Fundacji Banku
Gospodarstwa Krajowego im.
Jana Kantego Steczkowskiego,
pod honorowym patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej) oraz „Akademia M³odego
Obywatela” (innowacyjny projekt edukacyjny powsta³y
dziêki dofinansowaniu w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy).
Zwieñczeniem wszystkich
dzia³añ by³o otrzymanie przez
nasz¹ szko³ê tytu³u laureata
Ogólnopolskiego Konkursu:
„Bezpieczna Szko³a – Bezpieczny Uczeñ” oraz tytu³u „Bezpiecznej Szko³y” i cz³onkostwa
klubu Bezpiecznych Szkó³.
Info: SP 1

leny Pieszko uczniowie chêtnie uczestniczyli w wielu konkursach – plastycznym pt.
„Oszczêdzam na...” czy technicznym pt. „Szkolna maskotka SKO”.
W I edycji ogólnopolskiego konkursu „Zimowe oszczêdzanie w SKO”, SP 1 zajê³a II
miejsce w Polsce – wygra³a

tablicê interaktywn¹, rzutnik oraz laptop. Natomiast,
w corocznym Konkursie
SKO nasza kronika wyró¿niona zosta³a nagrod¹ II
stopnia. Bardzo cieszymy
siê z sukcesów i planujemy
dalsze aktywne dzia³ania –
ju¿ od wrzeœnia!
Info: SP 1
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Po gradobiciu
cd. ze str. 1
wczeœniej komisje, powo³ane przez wójta gminy i z³o¿one
z pracowników gminnego magistratu oraz Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
O pomoc mogli tak¿e ubiegaæ siê rolnicy, w zwi¹zku
z powsta³ymi szkodami w uprawach rolnych (pola, szklarnie,
folie, itp.) i w zabudowaniach
gospodarskich. W tym przypadku wp³ynê³y 32 wnioski,
z których kilka nie spe³nia³o
wymogów formalnych - zg³oszone gospodarstwo, w którym na skutek gradobicia wyst¹pi³a szkoda, nie by³o gospodarstwem rolnym (powierzchnia u¿ytkowych gruntów nie
przekracza³a 1 ha). Weryfikacji
wniosków dokonywa³a komi-

sja powo³ana przez wojewodê
œl¹skiego i sk³adaj¹ca siê z pracowników UG oraz Œl¹skiego
Oœrodka Doradztwa Rolniczego. Obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy przewiduj¹, ¿e poszkodowani rolnicy mog¹ skorzystaæ z pomocy pañstwa
w formie dop³at do kredytów na
wznowienie produkcji rolnej
lub kredytów na remont zniszczonych budynków. Na dzieñ
dzisiejszy nie przewiduje siê natomiast, aby pomoc ta mia³a
formê bezpoœredniego finansowania szkód. Obecnie wci¹¿
trwa przeliczanie strat i przygotowywanie dokumentacji
potrzebnej do udzielenia pomocy poszkodowanym. Do
dnia dzisiejszego te¿ gmina nie
otrzyma³a informacji o wsparciu z zewn¹trz ani o innych formach pomocy pañstwa.

Takich sukcesów sportowych
dawno nie było…
Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 im. Ludwika
Holesza w roku szkolnym 2012/2013 odnosili spore
sukcesy sportowe na szczeblu gminy, powiatu,
rejonu i województwa.
Trenuj¹ca pod kierunkiem
nauczyciela wychowania fizycznego p. Przemys³awa
Szpyry, dru¿yna ch³opców
bra³a udzia³ w zawodach zespo³owych, takich jak: pi³ka
no¿na, pi³ka no¿na halowa, pi³ka siatkowa, pi³ka rêczna i pi³ka koszykowa. Szkolna dru¿yna osi¹gnê³a sukcesy na
wszystkich zawodach gminnych: I miejsce w pi³ce rêcznej
ch³opców, I miejsce w pi³ce
no¿nej ch³opców, I miejsce
w pi³ce no¿nej halowej ch³opców, I miejsce w pi³ce koszykowej ch³opców, I miejsce w pi³ce
siatkowej ch³opców i I miejsce
w tenisie sto³owym ch³opców.
Mo¿e te¿ pochwaliæ siê licznymi osi¹gniêciami w powiecie –
I miejscem zdobytym w pi³ce
rêcznej ch³opców, I miejscem
w pi³ce no¿nej ch³opców, I miejscem w pi³ce no¿nej halowej
ch³opców i I miejscem w pi³ce
koszykowej ch³opców.
Szczególne emocje towarzyszy³y zawodom pi³ki rêcznej

ch³opców. Po wygranej w zawodach gminnych, powiatowych i rejonowych, w których
zwyciêski fina³ nasza dru¿yna
rozegra³a ze Szko³¹ Mistrzostwa Sportowego z Raciborza,
dotarliœmy do pó³fina³u wojewódzkiego. Zawody odby³y
siê 7 maja w CzechowicachDziedzicach, na których zajêliœmy III miejsce. W zawodach
pi³ki rêcznej, w których udzia³
bra³o ponad 1000 szkó³ z ca³ego województwa, skoñczyliœmy na IX miejscu. W naszej gminie tak wysokie miejsce w województwie szko³y
osi¹ga³y ponad dwadzieœcia
lat temu. Przez ca³y rok szkolny ch³opcy ciê¿ko pracowali
na swój sukces. Przygotowuj¹c siê do udzia³u w ró¿norakich zawodach sportowych
uczniowie intensywnie trenowali na lekcjach wychowania
fizycznego, a przede wszystkim na zajêciach pozalekcyjnych i SKS. Gratulujemy!
Info: SP 1

Wizyta na Litwie
Od 11 do 14 czerwca gimnazjaliœci ze Œwierklan
i Jankowic przebywali na Litwie. Celem wyjazdu
by³a realizacja projektu pt. „Œladami Józefa
Pi³sudskiego i Czes³awa Mi³osza”, nad którym
patronat objêli profesor Jerzy Buzek i Wójt Gminy
Œwierklany Antoni Mrowiec.
Czerwcowy wyjazd by³ ju¿
kolejn¹ – szóst¹ czêœci¹ realizowanego w szko³ach przedsiêwziêcia pt. „Odkrywamy
Kresy Wschodnie dawnej
Rzeczpospolitej”, o realizacji
którego informowaliœmy na
³amach prasy oraz stronach internetowych.
Realizacja projektu „Œladami Józefa Pi³sudskiego i Czes³awa Mi³osza” rozpoczê³a siê
od warsztatów, podczas których uczniowie poszerzyli
swoj¹ wiedzê na temat ¿ycia
i twórczoœci Czes³awa Mi³osza
oraz ¿ycia i dzia³alnoœci Józefa
Pi³sudskiego. Ponadto, ka¿dy
z uczestników otrzyma³ do
wykonania zadanie, które zostanie zaprezentowane podczas uroczystoœci podsumowania projektu, z udzia³em
gimnazjalistów i ich rodziców
oraz sponsorów i honorowych patronów.
Wycieczkê rozpoczêliœmy
od zwiedzenia Rumszyszek –
najwiêkszego skansenu w Europie, potem byliœmy w Po¿ajœciu, gdzie mieœci siê najwiêkszy zespó³ klasztorny na Litwie. Wreszcie dotarliœmy do
Kowna, drugiego co wielkoœci
miasta na Litwie. Kowno jest
po³o¿one u zbiegu dwu rzek –
Niemena i Wilii. Zdobi je wiele zabytków architektonicznych, które poznawaliœmy
w ci¹gu trzech dni naszego
pobytu.
Drugi dzieñ poœwiêcony
zosta³ Czes³awowi Mi³oszowi.
Najpierw jednak zwiedziliœmy
Kiejdany– byliœmy m.in.
w Muzeum Ziemi Kiejdañskiej
i w zborze kalwiñskim z grobami Radziwi³³ów. Nastêpnie dotarliœmy do Szetejni, gdzie
w 1911 r. urodzi³ siê poeta. Szetejnie le¿¹ na wschodnim brzegu rzeki Niewia¿y (Issy), któr¹

opiewa³ Mi³osz w utworze
„Dolina Iksy”. Czes³aw Mi³osz
urodzi³ siê we dworku dziadków, tam spêdzi³ swoje dzieciñstwo. Z dworku nic nie pozosta³o, a na jego miejscu stoi
Oœrodek Czes³awa Mi³osza,
zaœ w pobli¿u znajduj¹ siê
drewniane tablice upamiêtniaj¹ce ¿ycie i twórczoœæ poety.
W miejscu urodzin polskiego
noblisty, w cieniu drzew, przy
œpiewie ptaków wys³uchaliœmy przepiêknej recytacji poezji Mi³osza. Potem udaliœmy
siê do miejscowoœci Œwiêtobroœæ (parafia Opito³oki),
by zobaczyæ Koœció³ Przemienienia Pañskiego, w którym
ochrzczony zosta³ poeta.
Obok koœcio³a znajdowa³y siê
groby rodziny Syruciów –
dziadków poety.
Trzeci dzieñ naszej podró¿y poœwiêciliœmy Józefowi
Pi³sudskiemu. Z pieœni¹ legionow¹ na ustach odwiedziliœmy Zu³ów – miejsce urodzenia Marsza³ka, a potem Pikieliszki, gdzie zachowa³ siê
dwór i posiad³oœæ rodziny Pi³sudskich. Nastêpnie pojechaliœmy do Purliszek – po³o¿onych w samym œrodku Europy i ka¿dy z nas móg³ sobie
zrobiæ zdjêcie z koron¹ na g³owie. Na zakoñczenie wycieczki udaliœmy siê do Wilna. Tam
na cmentarzu Na Rossie zobaczyliœmy Mauzoleum „Matka
i Serce Syna”, gdzie spoczywa matka Józefa Pi³sudskiego
i serce Marsza³ka. Tu¿ przed
wyjazdem udaliœmy siê do
Matki Boskiej Ostrobramskiej, by powierzyæ Jej swoje
proœby i podziêkowania.
Wyjazd na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci.
Maria Rduch
dyr. Gimnazjum im. Karola
Miarki w Œwierklanach

