NR 4 (65)
październik 2012
ISSN 1641-2656

GAZETA
BEZPŁATNA

W numerze:
czytaj str. 5

Ustawa śmieciowa
w gminie

Dożynki Gminne
czytaj str. 9

zdj.: tg

Szkoła jak nowa

zdj. GOKiR

czytaj str. 8

Referendum
w zawieszeniu
Wracamy do tematu od³¹czenia so³ectwa Jankowice od
gminy Œwierklany i planowanego w tej sprawie referendum. Temat pojawi³ siê
na dwóch ostatnich sesjach
Rady Gminy, uchwa³a nie
zosta³a jednak podjêta. Powód
– wojewoda nie dos³a³ na czas
wymaganych dokumentów.
Zanim Rada Gminy Œwierklany
zajê³a siê projektem uchwa³y w sprawie przeprowadzenia referendum
w przedmiocie od³¹czenia so³ectwa
Jankowice od Gminy Œwierklany
i utworzenia z tego so³ectwa Gminy
Jankowice, sprawa zosta³a dok³adnie
zbadana przez specjaln¹ komisjê.
W jej sk³ad weszli radni: Sebastian
Karkoszka – przewodnicz¹cy komisji, Tomasz Pieczka i W³odzimierz
Barwinek – jako wiceprzewodnicz¹cy oraz wystêpuj¹cy w roli obserwatora, Henryk Mincer (przedstawiciel
inicjatorów przeprowadzenia referendum). Zadaniem komisji by³o sprawdzenie, czy z³o¿ony wniosek o przeprowadzeniu referendum w sprawie
od³¹czenia Jankowic od gminy
Œwierklany jest zgodny z przepisami
prawa i czy towarzysz¹ce mu dane
adresowe, pesele i podpisy osób opowiadaj¹cych siê za referendum odpowiadaj¹ stanowi faktycznemu.
Z uwagi na du¿¹ liczbê kart poparcia,
które towarzyszy³y wnioskowi i któcd. na str. 3

Eldorado numer jeden
Ludowy JeŸdziecki Klub Sportowy „Eldorado” œwiêci tryumfy
w sporcie i rekreacji. Mimo ¿e istnieje dopiero dwa lata, urós³
w potêgê i posiada a¿ 11 zawodników zarejestrowanych w OZJ.
Wystarczy przypomnieæ wyniki
Regionalnych Zawodów w Skokach
przez Przeszkody o Puchar Wójta
Gminy Œwierklany, które odby³y siê 10
lipca. O miano najlepszych rywalizowa³o w nich 91 koni z ca³ego Œl¹ska. We
wszystkich piêciu konkurencjach –

zwyciê¿yli zawodnicy Eldorado Œwierklany - konkursy klasy LL i klasy L
wygra³ Jakub Lubszczyk, w konkursie
klasy L na styl zwyciê¿y³a Sonia Fia³ka, a konkurs klasy P wygra³ Rados³aw
Pawlas.
cd. na str. 16

Gwara na miarę języka?
Z inicjatywy radnego Tomasza Pieczki, do programu obrad sierpniowej sesji trafi³ projekt uchwa³y w sprawie wyra¿enia poparcia
dla starañ o uznanie mowy œl¹skiej jako jêzyka regionalnego.
Zdania radnych by³y na ten temat podzielone, uchwa³a ostatecznie zosta³a
jednak podjêta.
Sesja Rady Gminy Œwierklany, podczas której dyskutowano o roli œl¹skiej
gwary, odby³a siê 30 sierpnia br. Poprzedzi³o j¹ wspólne posiedzenie Komisji

Bud¿etu i Rozwoju Gminy oraz Komisji Spraw Spo³ecznych, na którym radni zastanawiali siê, czy gwara powinna
pozostaæ tylko gwar¹, czy te¿ nale¿a³oby j¹ sklasyfikowaæ i podj¹æ dzia³ania, aby awansowa³a do rangi jêzyka
cd. na str. 3
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Urząd na miarę XXI wieku
„Ku nowoczesnej administracji samorz¹dowej
w jednostkach samorz¹du terytorialnego z terenu
Subregionu Zachodniego Województwa Œl¹skiego”
– to tytu³ unijnego projektu realizowanego przez
Zwi¹zek Subregionu Zachodniego, maj¹cego
na celu przeszkolenie blisko 650 pracowników
instytucji administracji samorz¹dowej z terenu
miast i gmin tworz¹cych Subregion. Tak¿e Urz¹d
Gminy Œwierklany bierze udzia³ w projekcie.
Chodzi o to, aby instytucje samorz¹dowe dzia³a³y
jeszcze lepiej i sprawniej,
w oparciu o obowi¹zuj¹ce
przepisy oraz to, co daje nowoczesna technika. Pierwsze
szkolenie poœwiêcone zosta³o zagadnieniom dotycz¹cym
instrukcji kancelaryjnej i odby³o siê w lipcu. Kolejne dotyczy³y Kodeksu Postêpowania Administracyjnego, podpisu elektronicznego, kontroli

i audytu wewnêtrznego czy
wspó³pracy z organizacjami
po¿ytku publicznego (klubami i stowarzyszeniami). Ca³oœæ ma siê zakoñczyæ na pocz¹tku przysz³ego roku.
Warsztaty szkoleniowe
odbywaj¹ siê w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki i finansowane s¹ ze
œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Ich
celem jest usprawnienie pra-

cy urzêdów miast i gmin
oraz dostosowanie procedur
stosowanych w œl¹skich
magistratach do europejskich standardów. Urzêdnicy na szkolenia je¿d¿¹ do
Starostwa Powiatowego
w Rybniku, Urzêdu Miasta
w Jastrzêbiu-Zdroju oraz do
Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzis³awiu Œl¹skim.
Oprócz pracowników
Urzêdu Gminy Œwierklany
w projekcie uczestnicz¹ osoby zatrudnione w urzêdach
miast i gmin m.in. Mszanej,
Gaszowic, Wodzis³awia Œl¹skiego, Jastrzêbia-Zdroju
i KuŸni Raciborskiej. W sumie przeszkolonych zostanie
644 pracowników instytucji
samorz¹dowych, w tym 496
kobiet.

GOPS o świadczeniach
Mieszkañców gminy Œwierklany uprawnionych do otrzymywania œwiadczeñ rodzinnych
oraz œwiadczeñ z zakresu funduszu alimentacyjnego, Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej informuje:
w sprawie uzyskania Œwiadczeñ Rodzinnych
 od wrzeœnia ka¿dego roku mo¿na pobieraæ i sk³adaæ wnioski o ustalenie prawa do
œwiadczeñ rodzinnych na kolejny okres zasi³kowy, który koñczy siê dnia 31 paŸdziernika
roku nastêpnego;

z³o¿enie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 wrzeœnia do dnia
30 wrzeœnia skutkuje wyp³at¹ œwiadczeñ rodzinnych do dnia 30 listopada;

z³o¿enie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 paŸdziernika
do dnia 30 listopada skutkuje wyp³at¹ œwiadczeñ rodzinnych do dnia 31 grudnia.
w sprawie uzyskania œwiadczeñ z Funduszu Alimentacyjnego
(wyp³acanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)

od sierpnia ka¿dego roku mo¿na pobieraæ i sk³adaæ wnioski o ustalenie prawa do
œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres œwiadczeniowy, który koñczy
siê ka¿dego 30 wrzeœnia roku nastêpnego;

osoby, które z³o¿y³y ju¿ wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od
1 sierpnia do dnia 31 sierpnia otrzymaj¹ wyp³atê œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego
do dnia 31 paŸdziernika;

z³o¿enie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 wrzeœnia
do dnia 31 paŸdziernika bêdzie skutkowaæ wyp³at¹ œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego
za paŸdziernik do dnia 30 listopada.
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Przyjmê do pracy pracownika na ci¹gnik rolniczy z przyczep¹ (kat. T),
ewentualnie kierowcê z kategori¹ prawa jazdy C+E.
Kontakt: 501 934 021, (32) 430 92 07.

Najlepsze ¿yczenia
Tradycj¹
sta³o siê
odwiedzanie
przez w³adze gminy
Œwierklany
najstarszych
mieszkañców
Jankowic i Œwierklan,
œwiêtuj¹cych 90 lat
i wiêcej, oraz par
obchodz¹cych 60-lecie
po¿ycia ma³¿eñskiego
i starszych sta¿em.
W ostatnim czasie
¿yczenia od w³adz
gminy odebrali:
Pani
Maria Szulik
z Jankowic
œwiêtuj¹ca
90 rocznicê urodzin,
Pani
Maria Macionczyk
ze Œwierklan
obchodz¹ca
92 rocznicê urodzin
i Pan
Ludwik Szulik
ze Œwierklan
- 91 rocznica urodzin
oraz
para ma³¿eñska
Pañstwo
Alicja i Antoni
Salamon
ze Œwierklan,
którzy w ostatnim
czasie œwiêtowali
60 rocznicê œlubu

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
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Wieś w fotografii
Jeszcze tylko kilka dni – do
koñca wrzeœnia bie¿¹cego
roku amatorzy fotografii mog¹
zg³aszaæ swoje prace do konkursu pt. „Wieœ województwa
œl¹skiego okiem obiektywu”.
Organizatorzy – Zarz¹d Województwa Œl¹skiego i Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oceniaæ bêd¹ sposób, w jaki ukazywana jest na zdjêciach polska wieœ, przedstawiane s¹ jej
walory kulturowe i przyrodnicze, a tak¿e rozwój i zmiany
w niej zachodz¹ce.
W konkursie mog¹ wzi¹æ
udzia³ osoby, które amatorsko
b¹dŸ profesjonalnie zajmuj¹
siê fotografi¹. Warunek jest je-

den – trzeba byæ mieszkañcem
województwa œl¹skiego.
Zdjêcia zostan¹ ocenione
przez jury w trzech kategoriach: I kategoria – Tradycja,
II kategoria – Krajobraz i III kategoria – „Dobre praktyki”
w zakresie rozwoju œl¹skiej
wsi. Zachêcamy mieszkañców
naszej gminy do poszukiwania
ciekawych tematów i uwieczniania ich na zdjêciach.
Osoby zainteresowane
udzia³em w konkursie prosimy o zapoznanie siê z jego regulaminem, który dostêpny
jest pod linkiem: www,slaskie.ksow.pl/news/entry/
3030-konkurs-fotograficznypt-wies-wojewodztwa.html

Gwara na miarę języka?
regionalnego. Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu
i Rozwoju Gminy Tadeusz
Frydecki przytoczy³ fragment wywiadu z Mari¹ Pañczyk, znan¹ propagatork¹
œl¹skoœci i inicjatork¹ konkursu „Po naszymu czyli po
Œl¹sku”, która doœæ krytycznie odnosi siê do pomys³u,
aby mowê œl¹sk¹ uznaæ za
jêzyk regionalny. – Nie bêdê
przytacza³ treœci ca³ego artyku³u, powiem tylko, ¿e pani
Pañczyk stwierdzi³a, ¿e jêzyk
œl¹ski nie jest tak ³atwy do
sklasyfikowania jak na przyk³ad mowa kaszubska. Istnieje wiele odmian œl¹skiej
gwary i zwi¹zku z tym nie
powinna byæ ona uznana za
jêzyk regionalny. Stworzenie
takiego jêzyka bêdzie bardzo
trudne – mówi³ podczas posiedzenia komisji przewodnicz¹cy Frydecki.
Zdania p. Marii Pañczyk
nie podzieli³ wójt gminy Antoni Mrowiec, który zwróci³
uwagê radnych na to, ¿e jêzyk polski w zale¿noœci od
regionu kraju tak¿e siê ró¿ni. – Podejmowana dzisiaj
uchwa³a, to pierwszy krok
w kierunku rozwijania tego,
co œl¹skie i trzeba takie kroki wspieraæ. Nie pozbawiaj-

cd. ze str. 1

my siê korzeni – apelowa³ do
radnych.
Wójta popar³ radny Ireneusz B³atoñ: – Zdaniem
znawców tematu, takich jak
prof. Miodek czy Bralczyk,
w gwarze œl¹skiej wystêpuje najwiêcej polskich s³ów.
Dajmy krok ku temu, aby
gwarê tê rozwijaæ. Co siê
dalej bêdzie z ni¹ dzia³o, na
jakim etapie siê to zatrzyma,
zobaczymy.
- Chcia³bym wyjaœniæ,
dlaczego wstrzyma³em siê od
g³osu. Uwa¿am, ¿e jêzyka
œl¹skiego nie da siê zapisaæ
przy u¿yciu polskich liter.
Trzeba by³oby stworzyæ od
podstaw nowy alfabet, sk³adaj¹cy siê ze œl¹skich liter.
A to nie bêdzie takie proste
– argumentowa³ po przeprowadzonym g³osowaniu radny Stanis³aw Smo³ka.
Ostatecznie, uchwa³a
w sprawie wyra¿enia poparcia dla starañ o uznanie
mowy œl¹skiej jako jêzyka
regionalnego zosta³a podjêta
11 g³osami „za”, przy 4 g³osach „wstrzymuj¹cych siê”.
Uchwa³a nie przes¹dza oczywiœcie tego, ¿e œl¹ska gwara awansuje do rangi jêzyka
regionalnego. Jak bêdzie,
czas poka¿e.

Referendum w zawieszeniu
cd. ze str. 1
re nale¿a³o zweryfikowaæ
(1809), komisja podzieli³a
swoj¹ pracê na etapy i odby³a w sumie cztery spotkania: 16, 21, 23 i 28 sierpnia
br. Wszystkie one odby³y
siê w Urzêdzie Gminy
Œwierklany, w biurze Referatu Spraw Obywatelskich,
gdzie na bie¿¹co weryfikowane by³y dane mieszkañców. Komisja ³¹cznie
sprawdzi³a 1809 kart, z czego 1723 uzna³a za wa¿ne,
a 86 za niewa¿ne (b³êdne
numery pesel, brak dok³adnego adresu, meldunek czasowy). Stwierdzi³a tak¿e
zgodnoœæ wzoru kart poparcia z wytycznymi ustawowymi. Uzna³a, ¿e przedstawiciele grupy inicjatywnej dope³nili wszystkich
obowi¹zków, aby referendum mog³o zostaæ przeprowadzone.
Kolejnym krokiem by³o
przygotowanie projektu
uchwa³y w sprawie przeprowadzenia referendum
w przedmiocie od³¹czenia
so³ectwa Jankowice od
Gminy Œwierklany i utworzenia z tego so³ectwa
Gminy Jankowice, i wprowadzenie go do porz¹dku
obrad sierpniowej sesji
(30.08). Okaza³o siê jednak,
¿e radni nie mog¹ zaj¹æ siê
tym tematem.
- W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów, referendum
nie przeprowadza siê, je¿eli
z poprzedzaj¹cej go analizy
wynika, ¿e dochody podatkowe na mieszkañca gmin
powsta³ych w wyniku wydzielenia jej z okreœlonego
terytorium – w tym przypadku z gminy Œwierklany,
bêd¹ ni¿sze od najni¿szych

w kraju oraz gdy powsta³e
z rozdzielenia i posiadaj¹ce
nowe granice gminy bêd¹
mniejsze pod wzglêdem liczby mieszkañców od tych
najmniejszych w kraju.
Dane te powinny byæ opracowane i przedstawione
gminie przez wojewodê.
A ten nie zd¹¿y³ dos³aæ na
czas dokumentacji – t³umaczy radcy prawny Artur
Elantkowski, dodaj¹c, ¿e
wójt gminy Œwierklany
wyst¹pi³ w tej sprawie do
wojewody œl¹skiego niezw³ocznie po otrzymaniu
wniosku o przeprowadzenie referendum – by³o to na
pocz¹tku lipca br. Monit
przypominaj¹cy o tym, ¿e
gmina czeka na wyliczenia
wojewody zosta³ mu wys³any w momencie, kiedy
ustalono termin sierpniowej
sesji Rady Gminy Œwierklany. – Materia³y od wojewody jednak nie dotar³y, a to
oznacza³o, ¿e Rada nie by³a
w stanie okreœliæ, czy przeprowadzenie referendum
doprowadzi do rozstrzygniêæ
niezgodnych z prawem, czy
te¿ nie - mówi radca Elantkowski.
Kolejna sesja Rady Gminy odby³a siê 13 wrzeœnia.
Tak¿e i tym razem, punkt
dotycz¹cy podjêcia uchwa³y w sprawie przeprowadzenia referendum zosta³ wy³¹czony z porz¹dku obrad –
wojewoda œl¹ski wci¹¿ nie
przys³a³ wymaganych dokumentów. Nadal nie wiadomo, czy gmina Œwierklany –
w nowych granicach i czy
nowo powsta³a gmina Jankowice spe³nia³yby wymagane parametry dochodowe
i powierzchniowe. Sprawa
pozostaje w zawieszeniu.

Urz¹d Gminy Œwierklany
z siedzib¹ w Jankowicach
ul. Œwierklañska 54, 44-264 Jankowice
tel.: 32 43 27 500, fax: 32 43 27 501
e-mail: ug@swierklany.pl
w w w . s w i e r k l a n y . p l
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Wspomnienie
kolonii
Blisko 30-osobowa grupa dzieci ze Œwierklan
wypoczywa³a na koloniach w Lewinie K³odzkim,
zorganizowanych przez parafiê œw. Anny i dofinansowanych przez Urz¹d Gminy Œwierklany. Z kolei,
m³odzi mieszkañcy Jankowic wyjechali na wakacje
do Zawoi. Dzieci wróci³y pe³ne wra¿eñ, bogatsze
o nowe prze¿ycia i kole¿eñskie znajomoœci.
Grupa ze Œwierklan na kolonie wyjecha³a 8 lipca. Oto ich
relacja z wakacji:
Pogoda dopisa³a, chocia¿
by³a bardzo zmienna. Ca³y
program uda³o siê nam zrealizowaæ! Wêdrówka w B³êdnych Ska³kach by³a nie lada
atrakcj¹, tym bardziej, ¿e zd¹¿yliœmy wróciæ do autokaru
przed burz¹. Kurorty takie jak
Kudowa Zdrój czy Duszniki, s¹
bogate w atrakcyjne miejsca.
Kaplica czaszek, park zdrojo-

wy, deptak, kolorowa fontanna, plac zabaw, kryta p³ywalnia… – czêsto i chêtnie tam
wyje¿d¿aliœmy. Byliœmy tak¿e
w czeskim miasteczku. Ogromne wra¿enie zrobi³a na nas
Bazylika w Wambierzycach
i ruchome szopki. W Lewinie
K³odzkim, gdzie mieliœmy
swoj¹ bazê, te¿ by³o fajnie. Na
du¿ym, bezpiecznym terenie
mogliœmy graæ w pi³kê no¿n¹,
goniæ siê i pokonywaæ tor
z zadaniami, które przygoto-

zdj.: arch. Parafii

wa³y dla nas „Leœne Elfy” –
czyli kadra. Niedaleko by³a
przystañ nad zalewem, gdzie
kilka razy korzystaliœmy pod
opiek¹ doros³ych z rowerów
wodnych. To by³a frajda! Codziennie œpiewaliœmy piosenki
i uczestniczyliœmy we mszy œw.
w zabytkowym koœció³ku,
któr¹ sprawowa³ ks. proboszcz
Jan Klyczka, a tak¿e realizowaliœmy program profilaktyczny pt. „ Bia³oczerwoni – pochwalmy siê Europie!”. Nasze
opiekunki organizowa³y dla
nas dyskoteki i ognisko, a gdy
by³o za³amanie pogody ogl¹daliœmy „Przygody Miko³ajka”, rysowaliœmy albo æwiczyliœmy indywidualnie piosenkê
lub wiersz na konkurs. Tradycyjnie, w przedostatni dzieñ
naszego pobytu odby³ siê fina³
konkursu wiedzy, który ks.
proboszcz rozpocz¹³ ju¿
w pierwszych dniach kolonii.
Nagrody by³y wspania³e!
I choæ nie oby³o siê bez k³opotów zdrowotnych niektórych
uczestników, to wszyscy potrzebuj¹cy otrzymali fachow¹
pomoc. Jesteœmy pe³ni wra¿eñ,

dziêkujemy naszej Gminie
i Parafii. I ju¿ czekamy na nastêpne kolonie! – napisali do
nas koloniœci.
Urz¹d Gminy Œwierklany
dofinansowa³ tak¿e pobyt wakacyjny dzieci z Jankowic. Wraz
z kadr¹ opiekunów m³odzi jankowiczanie wypoczywali œrodku wczasowym w Zawoi,
w dniach 3-11 lipca br. W programie ich pobytu znalaz³o siê
m.in. zwiedzanie Wadowic, wycieczka do najwiêkszego wodospadu w Beskidach, górska
wyprawa z przewodnikiem oraz
ciekawe zajêcia organizowane
na miejscu, w pensjonacie (dyskoteki, konkursy, ogniska).
W obu przypadkach na dofinansowane przez gminê kolonie pojecha³y dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym. Na wspó³finansowanie letniego wypoczynku m³odych mieszkañców
Jankowic i Œwierklan, gminny
magistrat przeznaczy³ w tym
roku tê sam¹ kwotê, co w latach
poprzednich – 50 tys. z³.
O koloniach mieszkañców
Jankowic czytaj na str. 14.

Zostałeś skrzywdzony – możesz dochodzić swoich praw
Fundacja Restytucja informuje o mo¿liwoœci skorzystania z darmowych porad prawnych
z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz wystêpowania o odszkodowanie i zadoœæuczynienie przed Europejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka.

Bezp³atna oferta skierowana jest do wszystkich obywateli – osób, które dozna³y naruszenia praw cz³o-

wieka – np. zosta³y bezpodstawnie zatrzymane lub osadzone w areszcie œledczym
i które z tego tytu³u chc¹ do-

chodziæ swoich racji przed
Europejskim Trybuna³em
Praw Cz³owieka w Strasburgu.

Szczegó³y znajduj¹ siê na
stronie internetowej:
www.fundacjarestytucja.pl
Telefon do fundacji – 788
708 326. Wystarczy zadzwoniæ i umówiæ siê na
bezp³atne spotkanie.
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W Urzêdzie Gminy
Œwierklany odby³o siê
we wtorek 28 sierpnia,
spotkanie w³adz gminy
z dyrektorami placówek
oœwiatowych, wy³onionymi na kierownicze
stanowiska w drodze
konkursów.
Jak informowaliœmy w poprzednim numerze Kuriera,
dwie z piêciu placówek,
w przypadku których przeprowadzone zosta³y konkursy, zyska³y nowych szefów.
Chodzi o Szko³ê Podstawow¹ nr 1 im. Ludwika Holesza w Œwierklanach, gdzie
dyrektorem zosta³a p. Katarzyna Ciesielska oraz o Szko³ê Podstawow¹ im. Stanis³awa Staszica w Jankowicach,
z p. Piotrem Pszonk¹ na czele. Przypomnijmy, ¿e Katarzyna Ciesielska swoj¹ pracê zawodow¹ rozpoczê³a w 2000
roku, jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkó³ Ponadpodstawowych Nr 1
w Rybniku, a ze szko³¹ w so³ectwie Œwierklany Górne
zwi¹za³a siê w 2001 roku.

nastaniem roku szkolnego.
Niestety, wykonawcy nie
uda³o siê dotrzymaæ tego terminu – realizacjê inwestycji
kontynuowa³ w pierwszej
po³owie wrzeœnia. Dodaæ
nale¿y, ¿e zadanie to jest finansowane przy udziale œrodków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach – stosowny wniosek gmina z³o¿y³a jeszcze
w ubieg³ym roku. Na œrodki
z WFOSiGW z³o¿y³a siê dotacja w wysokoœci 120 tys.
437 z³ oraz po¿yczka – kwota 524 tys. 785 z³.
Z kolei, przekazanie placu
budowy w przypadku zadania polegaj¹cego na zamontowaniu zewnêtrznej windy
nast¹pi³o w miesi¹cu maju.
Wykonawc¹ by³a firma „Pilawa” z Ko³obrzegu. I tu niestety nast¹pi³ poœlizg w wy-

konaniu zadania – firma
przyst¹pi³a do prac dopiero
w lipcu. Koszt zakupu i zamontowania windy wyniós³
122 tys. 767 z³ i w ca³oœci
zosta³ pokryty z bud¿etu
gminy. Inwestycja by³a konieczna ze wzglêdu na fakt,
¿e szko³a podstawowa
w so³ectwie Œwierklany
Górne jest placówk¹ integracyjn¹ – osobom maj¹cym trudnoœci w poruszaniu siê winda zapewni komunikacjê pomiêdzy piêtrami budynku.

Spotkanie władz
gminy z dyrektorami
Z kolei, Piotr Pszonka
w oœwiacie pracuje od ponad
20 lat. Z wykszta³cenia nauczyciel fizyki, informatyki
i matematyki, przez 15 lat pe³ni³ funkcjê dyrektora w jednej

Szkoła jak nowa
Dobieg³a koñca realizacja dwóch inwestycji
w budynku Szko³y Podstawowej Nr 1 im. L. Holesza
w Œwierklanach – termomodernizacji dwóch segmentów szko³y oraz budowy platformy dŸwigowej.
Zadanie polegaj¹ce na
wykonaniu termomodernizacji obejmowa³o ocieplenie
œcian i dachów dwóch segmentów szkolnego budynku wraz z wykonaniem robót towarzysz¹cych. Natomiast, jeszcze w ubieg³ym
roku w budynku przy ul.
Boryñskiej wymieniono ko-

z rybnickich szkó³ podstawowych, a teraz szefuje jankowickiej podstawówce.
Prac¹ pozosta³ych trzech
placówek, w których z powodu up³ywaj¹cej kadencji

dyrektorów og³oszone zosta³y konkursy, kierowaæ bêd¹
ich dotychczasowi szefowie –
p. Jaros³awa Potysz pozosta³a dyrektorem Przedszkola Nr
2 w Œwierklanach, p. Alina
Konsek – dyrektorem Szko³y
Podstawowej nr 2 im. Œw.
Jadwigi w Œwierklanach i p.
Norbert Niestolik – dyrektorem Gimnazjum im. Ks. Walentego w Jankowicach.
Podczas sierpniowego
spotkania w Urzêdzie Gminy
nast¹pi³o oficjalne powierzenie stanowisk dyrektorom
ww. placówek. Nominacje
dyrektorzy odebrali z r¹k wójta gminy Antoniego Mrowca.
Spotkanie sta³o siê równie¿
okazj¹ do omówienia planów
i zamierzeñ, jakie realizowane
bêd¹ w gminnych placówkach oœwiatowych w roku
szkolnym 2012/2013.

t³y centralnego ogrzewania,
aby oszczêdziæ energiê potrzebn¹ do ogrzania pomieszczeñ.
Przetarg na wykonanie
docieplenia w budynku szko³y na Górnioku zosta³ og³oszony na pocz¹tku bie¿¹cego
roku. Najkorzystniejsz¹ ofertê przedstawi³ Autoryzowany
Zak³ad Ogólnobudowlany
„Gawlik” z Cieszyna, który
wyceni³ wykonanie inwestycji na 579 tys. 731 z³. Przekazanie placu budowy nast¹pi³o 2 kwietnia. Zgodnie
z podpisan¹ umow¹ prace
mia³y siê zakoñczyæ przed
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rzedsiêwziêcie zrealizowane zosta³o ze œrodków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach Dzia³ania 8.3
„Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.
G³ównym za³o¿eniem
Dzia³ania 8.3 jest dostarczenie
internetu osobom zagro¿onym wykluczeniem cyfrowym. Samo wykluczenie cyfrowe, to brak umiejêtnoœci
swobodnego pos³ugiwania siê
komputerem i poruszania w internecie – czegoœ, co w dzisiejszym œwiecie jest nieodzowne
– komputery i internet wykorzystywane s¹ w szko³ach, bibliotekach, bankach, urzêdach
czy zak³adach pracy. Z ró¿nych przyczyn, najczêœciej
tych materialnych, nie wszyscy nad¹¿aj¹ za postêpem.
Tymczasem od wykluczenia
cyfrowego wiedzie prosta
droga do wykluczenia spo³ecznego.
Aby temu zapobiec, jeszcze w 2008 roku gmina
Œwierklany z³o¿y³a projekt
o dofinansowanie do W³adzy
Wdra¿aj¹cej Programy Europejskie. Wnioskowa³a o przyznanie 310 tys. z³, miêdzy innymi na zakup 50 zestawów
komputerowych, instalacjê
³¹cza internetowego i prze-

Projekt na finiszu
Zakoñczy³a siê realizacja unijnego projektu
pt. „Internet szans¹ rozwoju spo³ecznoœci
lokalnej w Gminie Œwierklany”, w ramach którego
50 gospodarstw domowych o niskich dochodach
otrzyma³o na podstawie umowy-u¿yczenia,
darmowy komputer wraz z dostêpem do Internetu.
szkolenie przysz³ych beneficjentów programu. Ustalono,
¿e bêd¹ nimi rodziny o niskim
statusie materialnym, z co najmniej trójk¹ dzieci, z których
co najmniej jedno dziecko bêdzie w wieku szkolnym
(szko³a podstawowa lub gimnazjum). Drug¹ grupê stanowi³y osoby niepe³nosprawne
o niskich dochodach. W jednym i drugim przypadku
pierwszeñstwo w otrzymaniu bezp³atnego sprzêtu mia³y te osoby, które nie posiada³y komputera ani internetu.
Wczeœniej nale¿a³o z³o¿yæ
stosowny wniosek w Urzêdzie Gminy Œwierklany.
Nabór poprzedzony zosta³
szeroko zakrojon¹ akcj¹ informacyjn¹ (plakaty, og³oszenia w radiu i na tablicach
og³oszeñ; gmina skorzysta³a
ponadto z pomocy parafii).
W sumie wp³ynê³y od mieszkañców 74 wnioski. Powsta-

³a specjalna komisja do oceny wniosków, w której znaleŸli siê przedstawiciele Urzêdu Gminy, Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej i Stowarzyszenia Osób Niepe³nosprawnych SONIO. Dziêki
temu, ¿e wnioski ocenia³y
osoby z ró¿nych œrodowisk,
ocena by³a obiektywna, a ponadto uda³o siê zweryfikowaæ i odrzuciæ wnioski zawieraj¹ce nieprawdziwe dane
(np. wnioskodawca zaznaczy³, ¿e utrzymuje siê tylko
z jednego wynagrodzenia i nie
pobiera ¿adnych dodatkowych œwiadczeñ, a przedstawiciel Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej zweryfikowa³ te dane). W miêdzyczasie nast¹pi³o rozstrzygniêcie przetargów na zakup
sprzêtu i na dostawê ³¹cza.

PEAD dla najbardziej potrzebujących
Blisko 190 mieszkañców z Jankowic i Œwierklan korzysta z unijnej pomocy w ramach
prowadzonej w gminie akcji do¿ywiania. Produkty ¿ywnoœciowe trafiaj¹ do rodzin o bardzo
niskim statusie materialnym.
Akcjê wspó³finansuje
Urz¹d Gminy Œwierklany, który
wraz ze Starostwem Powiatowym w Rybniku pokrywa koszty transportu darów i zajmuje
siê ich roz³adunkiem.
- Odbywa siê to w ramach
programu PEAD – mówi Krystyna Marek, kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. PEAD to Europejski Program Pomocy ¯ywnoœciowej,
inicjowany przez jednostki Unii
Europejskiej, Rz¹du RP, organizacje charytatywne oraz producentów ¿ywnoœci. Polscy przedsiêbiorcy w ramach unijnych
dotacji produkuj¹ artyku³y spo-

¿ywcze, które trafiaj¹ do osób
najbardziej potrzebuj¹cych.
- Pierwsza w tym roku dostawa ¿ywnoœci mia³a miejsce
pod koniec maja. Akcja jest jednak prowadzona od d³u¿szego
czasu, bo od kilku lat i z pewnoœci¹ bêdzie kontynuowana
w przysz³oœci – mówi Krystyna
Marek, dodaj¹c, ¿e ¿ywnoœæ
transportowana jest do g³ównego magazynu w Rudzie Œl¹skiej.
Tam jest dzielona i czêœæ przeznaczona dla mieszkañców gminy Œwierklany trafia do magazynu w Suminie. – Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej wspó³pracuje z tamtejsz¹ Fundacj¹

na Rzecz Rozwoju Górnego
Œl¹ska. Wygl¹da to w ten sposób, ¿e na kilka dni przed organizowan¹ akcj¹ fundacja
informuje nas o dok³adnym
terminie dostawy, a my z kolei
organizujemy transport ¿ywnoœci do naszej gminy i powiadamiamy naszych podopiecznych, kiedy maj¹ siê zg³osiæ po
dary. Z regu³y s¹ to dwie dostawy w miesi¹cu. Akcja w tym
roku ma potrwaæ do koñca listopada, tak wiêc przed nami
jeszcze kilka dostaw.
Do potrzebuj¹cych mieszkañców gminy Œwierklany trafiaj¹ podstawowe produkty

Zakupiony sprzêt zosta³ opatrzony symbolami Unii Europejskiej i przekazany 50 wybranym beneficjentom, którzy w lipcu 2009 r. przeszli
szkolenie i podpisali umowê
z gmin¹ w sprawie korzystania z u¿yczonego sprzêtu.
Z naszych obserwacji
wynika, ¿e komputery s³u¿¹
przede wszystkim dzieciom,
które przygotowywuj¹ siê do
zajêæ w szkole. Nie brakuje
te¿ osób starszych – doros³ych domowników, którzy
korzystaj¹ z internetu – odwiedzaj¹ strony informacyjne, komentuj¹ wydarzenia,
a nawet uczestnicz¹ w szkoleniach czy imprezach kulturalnych, o których dowiedzieli siê z internetu. W ten
sposób spe³niony zosta³ cel
projektu, który zak³ada³ pomoc w zdobywaniu wiedzy
i nowych umiejêtnoœci, osobom pochodz¹cym ze œrodowisk defaworyzowanych b¹dŸ
maj¹cym trudnoœci w kontaktowaniu siê z innymi ze
wzglêdu na stan zdrowia.

¿ywnoœciowe, najczêœciej
m¹ka, cukier, ry¿, makaron, d¿emy, mas³o, mleko, sery, konserwy, kasza, itp. Dary odbierane
s¹ z magazynu w Suminie i dowo¿one do gminy samochodem Gminnego Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji. Jednorazowo jest to ok. 1700 kg ¿ywnoœci – ca³kiem spora iloœæ.
W roz³adunku towarów pomagaj¹ pracownicy Gminnego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej, a dystrybucj¹ zajmuje siê
wspomniany wczeœniej GOPS.
- Dok³adnie przygotowujemy siê do akcji. Ju¿ w lutym
ka¿dego roku sporz¹dzana
jest lista osób, które maj¹ bardzo z³¹ sytuacjê finansow¹
i którym nale¿y pomóc. Dary
trafiaj¹ do tych, którzy ich
najbardziej potrzebuj¹ – zapewnia Krystyna Marek.
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Wszystkie Rozpoczął się nowy rok szkolny...
SP nr 1 im. Ludwika Holesza w Œwierklanach pozostaje najbardziej liczn¹
panie
placówk¹ oœwiatow¹ w gminie, tak¿e pod wzglêdem liczby dzieci szeœcioletnich, które rozpoczê³y naukê w szko³ach podstawowych. Najwiêkszym przedzdrowe
szkolem równie¿ jest to przy ul. Boryñskiej. Opiek¹ objêtych w nim zosta³o
Wiêkszym ni¿ zwykle
zainteresowaniem
cieszy³a siê tegoroczna
akcja bezp³atnych
badañ mammograficznych, przeprowadzona
na pocz¹tku sierpnia
w naszej gminie.
Wziê³o w niej udzia³
21,5 % ogó³u kobiet z terenu gminy Œwierklany
uprawnionych do badania
(tj. z ponad 550). Dla ponad
po³owy tych pañ by³a to
kolejna wizyta w mammobusie, a blisko 18% z przebadanych wykona³o mammografiê po raz pierwszy.
Wyniki okaza³y siê bardzo dobre – u ¿adnej z przebadanych kobiet nie wykryto z³oœliwych zmian,
a jedynie 8,1% pacjentkom
zalecono dalsze badania
w celu okreœlenia szczegó³owej kategorii wyniku (dodatkowe badanie USG).
Organizator akcji – Centrum Onkologii – Instytut
im. M. Sk³odowskiej-Curie/
Oddzia³ w Gliwicach ma
cd. na str. 13

144 wychowanków – wiêcej ni¿ w przedszkolu na „Dolnioku” i w Jankowicach.
Czytelnikom Kuriera
Gminy Œwierklany przedstawiamy szczegó³owy plan
organizacji pracy szkó³
i przedszkoli w roku szkol-

rozpoczê³o w naszej gminie
804 uczniów szkó³ podstawowych i 408 gimnazjalistów oraz 388 wychowanków przedszkoli.

SZKO£Y PODSTAWOWE I GIMNAZJA w roku szkolnym 2012/2013

PRZEDSZKOLA w roku szkolnym 2012/2013

Zostaw 1% w gminie!
Pocz¹tek nowego roku szkolnego to nie
tylko okres radoœci dla naszych milusiñskich,
ale równie¿ i czas pe³en niepokoju, czy nasze
dziecko sprosta nowym wyzwaniom.
Patrz¹c na kalendarz 2012/
2013 r. czeka nasze stowarzyszenie wiele ciekawych dzia³añ, które zaplanowaliœmy dla
naszych podopiecznych.
Dla nas, wszystkich cz³onków stowarzyszenia, bêdzie to
kolejny czwarty rok wytê¿onej
pracy, a pierwszy rok dzia³añ
jako organizacji po¿ytku publicznego (OPP). Realizuj¹c zadania statutowe stowarzysze-

nym 2012/2013, w podziale
na placówki, oddzia³y i liczbê uczniów/wychowanków.
Mo¿na z niego wyczytaæ, ¿e
w miesi¹cu wrzeœniu naukê

nia ubiegamy siê o ró¿nego rodzaju fundusze europejskie.
W tym roku z³o¿yliœmy a¿ 14
wniosków o ró¿nego rodzaju
dotacje wspieraj¹ce rozwój dzieci i m³odzie¿y.
20 marca br., po niepe³nych
trzech latach pracy „Inicjatywa”
znalaz³a siê na liœcie Organizacji
Po¿ytku Publicznego (OPP). To
wielkie uznanie i presti¿, który
zobowi¹zuje nasze stowarzy-

szenie nie tylko do utrzymania
wysokiego poziomu realizacji
dzia³añ, ale i do mo¿liwoœci
otrzymania finansowego wsparcia dziêki odpisowi 1 %. Wci¹¿
wiele osób s¹dzi, ¿e przekazuj¹c
jeden procent, straci jakieœ pieni¹dze. To nieprawda. Przekazujemy tylko tê kwotê, któr¹ i tak
trzeba oddaæ pañstwu. Zatem
warto przeznaczyæ czêœæ podatku dla organizacji, która wykonuje wiele potrzebnych zadañ
dla naszej Gminy.
Pieni¹dze uzyskane dziêki
odpisowi 1 %, pozwol¹ nam na
systematyczne rozszerzanie dzia³alnoœci stowarzyszenia, bo
chcemy jak najwiêcej zaoferowaæ
naszym dzieciom i ich rodzinom.

Zapraszamy na nasz¹
stronê internetow¹ www.inicjatywa.fopsz.slask.pl oraz
do polubienia naszego oficjalnego fanpage’a na portalu spo³ecznoœciowym Facebook. Na stronach na bie¿¹co bêdziemy informowaæ
o naszych dzia³aniach i pokazywaæ ciekawe zdjêcia
z naszej dzia³alnoœci.
Adres naszego profilu –
https://www.facebook.com/
pages/Stowarzyszenie-Inicjatywa
Bogumi³a Szmidt-Kruk
Prezes Stowarzyszenia
Przyjació³ Szko³y Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza
w Œwierklanach „Inicjatywa”
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Ustawa śmiecieciowa w gminie
Na swym ostatnim posiedzeniu radni podjêli kilka wa¿nych uchwa³, które reguluj¹ zasady
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Œwierklany. Sta³o siê tak
w nastêpstwie obowi¹zuj¹cych w tym zakresie nowych przepisów ustawowych, które
sprawy komunalne przekazuj¹ polskim gminom.
Sesja, na której radni zajêli siê
tematem gospodarki komunalnej,
odby³a siê w czwartek 13 wrzeœnia. Podjêtych zosta³o szeœæ
uchwa³, które poni¿ej szczegó³owo omawiamy.
Uchwa³a w sprawie metody
ustalenia op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 6k ust. 1 Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 roku
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, rada gminy w drodze uchwa³y dokonuje wyboru
jednej z metod ustalenia op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkê takiej
op³aty, a tak¿e stawkê za pojemnik o okreœlonej pojemnoœci.
Rada Gminy Œwierklany postanowi³a o rozdzieleniu tej
uchwa³y na dwie – najpierw
podjêta zostanie uchwa³a
w sprawie wyboru metody ustalenia op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, a póŸniej uchwa³a w sprawie ustalenia stawki op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dopiero wtedy oka¿e siê jakie
mieszkañcy bêd¹ ponosili z tego
tytu³u koszty.
Ustawa przewiduje, ¿e
w przypadku nieruchomoœci, na
których zamieszkuj¹ mieszkañc y, rada gminy do wyboru ma
trzy metody ustalenia stawki
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi¹cej
iloczyn:
 liczby mieszkañców zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ,
albo
 iloœci zu¿ytej wody z danej nieruchomoœci, albo
 powierzchni lokalu mieszkalnego, i ustalonej przez gminê, w oddzielnej uchwale, stawki op³aty.
Rada Gminy Œwierklany
postanowi³a, ¿e op³ata od w³aœcicieli nieruchomoœci, na których zamieszkuj¹ mieszkañcy,
stanowiæ bêdzie iloczyn liczby
mieszkañców zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ oraz
stawki op³aty ustalonej odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Gminy
Œwierklany.
Zgodnie z art. 6j ust. 3 Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 roku
o utrzymaniu czystoœci i porz¹d-

ku w gminach, w przypadku nieruchomoœci, na których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy, a powstaj¹ odpady komunalne, op³ata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn
liczby pojemników z odpadami
komunalnymi powsta³ymi na danej nieruchomoœci oraz stawki
tej op³aty; natomiast w przypadku nieruchomoœci, która
w czêœci stanowi nieruchomoœæ,
na której zamieszkuj¹ mieszkañc y, a w czêœci nieruchomoœæ, na
której nie zamieszkuj¹ mieszkañcy, a powstaj¹ odpady komunalne, op³ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi sumê tych op³at.
Uchwa³a w sprawie okreœlenia terminu, czêstotliwoœci i trybu uiszczania op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podjêta przez Radê uchwa³a
okreœla, i¿ w³aœciciele nieruchomoœci po³o¿onych na terenie
Gminy Œwierklany zobowi¹zani
s¹ wnosiæ op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w ³¹cznej wysokoœci za trzy
miesi¹ce kalendarzowe, w terminie do ostatniego dnia ka¿dego kwarta³u, na rachunek bankowy Urzêdu Gminy Œwierklany
lub w kasie Urzêdu Gminy.
Ostateczny termin wniesienia pierwszej op³aty radni wyznaczyli na dzieñ 30 wrzeœnia
2013 roku; obejmuje on okres od
dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30
wrzeœnia 2013 roku.
Uchwa³a w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokoœci
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk³adanej
przez w³aœcicieli nieruchomoœci
po³o¿onych na terenie Gminy
Œwierklany
Art. 6n ust. 1 Ustawy z dnia
13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach stanowi, i¿ rada gminy, uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ
prawid³owego obliczenia wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, okreœli,
w drodze uchwa³y stanowi¹cej
akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokoœci op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi sk³adanej przez w³a-

œcicieli nieruchomoœci, obejmuj¹cy objaœnienia dotycz¹ce sposobu jej wype³nienia oraz pouczenie, ¿e deklaracja stanowi podstawê do wystawienia tytu³u wykonawczego.
Pierwsz¹ deklaracjê w³aœciciel nieruchomoœci obowi¹zany jest z³o¿yæ w Urzêdzie
Gminy Œwierklany w terminie
do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
Nie podlegaj¹ wykazaniu
w deklaracji osoby bêd¹ce
mieszkañcami zamieszkuj¹cymi
dan¹ nieruchomoœæ, ale nieprzebywaj¹ce na niej w sposób nieprzerwany trwaj¹cy d³u¿ej ni¿
60 dni. Jednak w takim przypadku, do deklaracji nale¿y do³¹czyæ dokumenty potwierdzaj¹ce tê okolicznoœæ.
W przypadku zmiany danych
bêd¹cych podstaw¹ ustalenia wysokoœci nale¿nej op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okreœlonej w deklaracji iloœci odpadów komunalnych powstaj¹cych na danej nieruchomoœci, w³aœciciel nieruchomoœci
jest obowi¹zany z³o¿yæ now¹
deklaracjê do Wójta Gminy
Œwierklany w terminie 14 dni
od dnia nast¹pienia zmiany.
Op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokoœci uiszcza siê za miesi¹c,
w którym nast¹pi³a zmiana.
W razie niez³o¿enia deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych w¹tpliwoœci co do danych zawartych
w deklaracji, Wójt Gminy Œwierklany okreœli, w drodze decyzji,
wysokoœæ op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
bior¹c pod uwagê uzasadnione
szacunki, w tym œredni¹ iloœæ
odpadów komunalnych powstaj¹cych na nieruchomoœciach
o podobnym charakterze. Brak
powiadomienia o zmniejszeniu
liczby osób zamieszkuj¹cych na
danej nieruchomoœci nie daje
podstawy do domagania siê
zwrotu nadp³aconych kwot i dokonania korekty naliczeñ
wstecz. Z kolei, brak powiadomienia o zwiêkszeniu liczby
osób zamieszkuj¹cych na danej
nieruchomoœci lub brak zg³osze-

nia powrotu osób zwolnionych
z op³at powoduje wsteczne obci¹¿enie nale¿n¹ op³at¹ za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwa³a w sprawie odbierania odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci, na których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy,
a powstaj¹ odpady komunalne
Wynikiem podjêcia uchwa³y
jest przejêcie przez gminê obowi¹zków odbierania odpadów
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, na których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy, a powstaj¹ odpady komunalne. Chodzi tu o nieruchomoœci s³u¿¹ce
dzia³alnoœci gospodarczej.
Uchwa³a w sprawie wymagañ, jakie powinien spe³niaæ
przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych, uwzglêdniaj¹c
opis wyposa¿enia technicznego
niezbêdnego do realizacji zadañ.
Uchwa³a ta okreœla, jakie wymagania musz¹ spe³niaæ przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych
i transportu nieczystoœci ciek³ych. Stawiane wymagania nie
ró¿ni¹ siê znacz¹co od tych które okreœla³a poprzednia uchwa³a
w tej sprawie.
Uchwa³a w sprawie podzia³u
gminy na sektory
Zgodnie z art. 6d ust. 2 Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 roku
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci oraz wyznaczenia punktów
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, rada gminy licz¹cej
ponad 10 tys. mieszkañców mo¿e
podj¹æ uchwa³ê stanowi¹c¹ akt
prawa miejscowego, o podziale
obszaru gminy na sektory. Nale¿y tu wzi¹æ pod uwagê liczbê
mieszkañców, gêstoœæ zaludnienia
na danym terenie oraz obszar
mo¿liwy do obs³ugi przez jednego przedsiêbiorcê odbieraj¹cego
odpady komunalne od w³aœcicieli
nieruchomoœci.
Uchwa³a podjêta przez
Radê Gminy Œwierklany
wprowadzi³a podzia³ obszaru
gminy na dwa sektory: sektor
I, obejmuj¹cy so³ectwo Œwierklany Górne i Œwierklany
Dolne oraz sektor II, obejmuj¹cy so³ectwo Jankowice. 
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Na Œwiêto Plonów
czekamy przez ca³y rok.
To jedna z najpiêkniejszych tradycji, pieczo³owicie kultywowanych
w ca³ej Polsce. Najwa¿niejsze w roku gospodarskie œwiêto rolników.
W naszej gminie Do¿ynki
œwiêtowaliœmy 2 wrzeœnia. Po
uroczystej mszy œw., doroczn¹
do¿ynkow¹ imprezê zainaugurowa³ d³ugi i barwny korowód.
Piêknie prezentowali siê jeŸdŸcy
i amazonki na koniach, które
krocz¹c dostojnie sz³y w korowodzie jako jedne z pierwszych.
Pozazdroœciæ te¿ mo¿na by³o
gospodarzom pomys³owoœci
w strojeniu pojazdów i przyczep ci¹gników. Mieszkañcy
t³umnie oczekiwali na ich przejazd ulicami Jankowic, a potem
w Œwierklanach ulic¹ Stawow¹,
3 Maja, Koœcieln¹ i Stra¿ack¹,
nie szczêdz¹c jego uczestnikom
wyrazów uznania. Przeje¿dzaj¹cy przez gminê kierowcy na
pewno zwrócili te¿ uwagê na
przygotowane przez rady so³eckie i mieszkañców scenki rodzajowe widoczne na skrzy¿owaniach i przed domami.
Do¿ynki, w formie w jakiej
z drobnymi zmianami przetrwa-

Plon niesiemy...
³y do dziœ, obchodzone by³y
w Polsce ju¿ w XVI wieku. Zabawy wraz z poczêstunkiem
i tañcami urz¹dzali dla swoich
¿niwiarzy w³aœciciele maj¹tków,
w podziêkowaniu za ich pracê.
Biesiada przy bogatym do¿ynkowym stole przygotowywana
by³a po zakoñczeniu prac polowych i by³a ukoronowaniem ca³orocznego trudu jaki wi¹¿e siê
z zebraniem plonów.
Gospodarzami tegorocznych Do¿ynek w naszej gminie
byli pañstwo Gabriela i Adam
Cofalikowie, w³aœciciele 40hektarowego gospodarstwa.

To oni wrêczyli wójtowi du¿y
i piêknie zdobiony, symboliczny bochen chleba. Kilka chwil
wczeœniej otwarcia uroczystoœci dokona³ Przewodnicz¹cy
Rady Gminy W³odzimierz Barwinek. Z kolei cz³onkinie zespo³u „Paulinki”, które tu¿
przed scen¹ oœrodka w Œwierklanach utworzy³y szpaler i odœpiewa³y tradycyjn¹ do¿ynkow¹ pieœñ „Plon niesiemy,
plon...” wrêczy³y wójtowi kosz
pe³en owoców z tegorocznego
zbioru.
- Nawi¹zuj¹ce do tradycji
uroczystoœci do¿ynkowe, tak
jak obchodzimy je dzisiaj, odrodzi³y siê w latach osiemdziesi¹tych, szczêœliwie – powiedzia³ nam wójt Antoni Mrowiec
zapytany o najbardziej odleg³e,
zwi¹zane z do¿ynkami wspomnienia. – Cieszê siê, bo jest to
jeszcze jedna okazja, by siê
spotkaæ w gronie rodziny i s¹siadów, tym bardziej w takiej
atmosferze. Jestem pewien, ¿e

mieszkañcy naszej gminy
myœl¹ podobnie.
Wœród goœci zaproszonych
do wziêcia udzia³u w uroczystoœci znaleŸli siê parlamentarzyœci,
proboszczowie parafii, dyrektorzy szkó³ i so³tysi.
W programie do¿ynkowego
festynu znalaz³y siê wystêpy
zespo³ów regionalnych – Paulinek i Karolinek. Do¿ynkowe popo³udnie i wieczór uœwietni³y
te¿ koncerty: duetu Antonio
i Marina, Rafa³a Licnera i zespo³u Happy Folk.
Jedn¹ z atrakcji by³y równie¿ zawody o tytu³ Dojarza
Roku. Z boku sceny oczekiwa³a na zawodników sztuczna krowa, ale z prawdziwym mlekiem.
Okazuje siê, ¿e w tej dyscyplinie
bezkonkurencyjne s¹ panie.
Laur zwyciêstwa przypad³ Bernadecie Rugor, której w ci¹gu
minuty uda³o siê wydoiæ 1700
ml mleka. Pani Bernadeta by³a
tym samym lepsza od Bronis³awy Szymury, której udój zakoñczy³ siê wynikiem 1600 ml w ci¹gu minuty.
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Dziêki ogromnej pracy
m³odzie¿y i nauczycieli
oraz finansowej pomocy
Gminy, gimnazjalne
placówki oœwiatowe
w Œwierklanach
i Jankowicach odnios³y
niebywa³y sukces.
Skutecznoœæ dzia³añ
wspó³czesnej szko³y gimnazjalnej nale¿y rozpatrywaæ
w kilku aspektach. Wp³ywaj¹ na ni¹ wysokie wyniki
egzaminów zewnêtrznych
oraz ewaluacji prowadzonej
przez nadzór pedagogiczny,
w³aœciwa i skuteczna praca
wychowawcza, a tak¿e szeroka oferta ró¿norodnych zajêæ
skierowanych do uczniów.
W ostatnim z wymienionych
czynników wa¿n¹ rolê odgrywa praca prowadzona metod¹ projektów. Pod tym
wzglêdem nasze gimnazja
odnosz¹ sukcesy doceniane tak¿e poza granicami
gminy. Szczególne uznanie
zyska³ projekt „Odkrywamy Kresy Wschodnie Dawnej Rzeczypospolitej”, realizowany wspólnie przez uczniów
Gimnazjum im. Ksiêdza
Walentego w Jankowicach
i Gimnazjum im. Karola Miarki w Œwierklanach. Znalaz³ siê
on na honorowej liœcie zamieszczonej na stronie Kuratorium Oœwiaty w Katowicach (www.kuratorium.katowice.pl zak³adka: Nadzór
pedagogiczny/Wspomaganie/
Upowszechnianie dobrych
praktyk/Wybrane przyk³ady
dobrych praktyk nr 36). Pojawienie siê projektu na ww.
stronie wymaga³o, rzecz jasna poza realizacj¹, wielu starañ, wype³nienia metryczki
szkó³, podania genezy, celów,
czasu trwania projektu, zaanga¿owanych œrodków, prezentacji kolejnych etapów
wdra¿ania projektu, podania
zachodz¹cych procesów,
wymiernych efektów, nastêpstw, wyników i skutków.
Nale¿a³o równie¿ wysun¹æ
wnioski wyp³ywaj¹ce z jego
realizacji, okreœliæ dalsze pla-

Po zakoñczeniu czterech czêœci projektu, w czasie spotkania z wójtem gminy A. Mrowcem i pos³em
do Parlamentu Europejskiego B. Marcinkiewiczem (zdjêcie pochodzi ze strony internetowej pos³a B. Marcinkiewicza).

Głośno o projekcie
jankowickich gimnazjalistów
ny, odpowiedzieæ na pytanie,
dlaczego warto taki projekt
naœladowaæ, podaæ trudnoœci
wynik³e w trakcie realizacji
oraz b³êdy, których nale¿y
unikaæ. Zamieszczony na
stronie kuratoryjnej materia³
wzbogacono licznymi zdjêciami dokumentuj¹cymi dzia³ania
gimnazjalistów.
Przypomnijmy, ¿e doceniony przez Kuratorium projekt obejmowa³ nastêpuj¹ce
etapy:
 jesieñ 2010 (Lwów –
Ukraina) „Polskie Nekropolie
Wschodu – Cmentarz £yczakowski”

wiosna 2011 (Troki,
Wilno – Litwa) „Polskie Nekropolie Wschodu – Cmentarz na Rossie”
 jesieñ 2011 (Kamieniec
Podolski, Chocim, Krzemieniec, Buczacz, Podhorce, Z³oczów, Olesko, Jaz³owiec,
Zbara¿, Poczajów – Ukraina)
„Œladami Henryka Sienkiewicza”
 wiosna 2012 (Grodno,
Bohatyrowicze, ŒwiteŸ, Nowogródek, Mir, Nieœwie¿,
Zaosie, Kobryñ, Kosów,
Brzeœæ – Bia³oruœ) „Œladami
Adama Mickiewicza i Elizy
Orzeszkowej”.

W genezie projektu zwrócono uwagê na to, ¿e dawne
Kresy Rzeczypospolitej s¹ dla
wspó³czesnych gimnazjalistów terenem bardzo ma³o
znanym i dlatego nale¿a³o
przeprowadziæ przemyœlane
i dobrze zaplanowane dzia³ania w zakresie kszta³towania
œwiadomoœci historycznej i literackiej uczniów, doskonalenia umiejêtnoœci pos³ugiwania
siê sprzêtem technicznym,
a tak¿e pracy w grupie i prezentacji w³asnych osi¹gniêæ.
Te ostatnie przedstawiano po
ka¿dej czêœci projektu w czasie spotkañ z rodzicami
uczniów i w³adzami gminy.
W materiale zamieszczonym
na stronie Kuratorium nie zapomniano o podkreœleniu
wk³adu finansowego w³adz
gminy, bez którego realizacja
za³o¿onych zadañ by³aby niemo¿liwa. Wspomniano tak¿e
o honorowych patronach kolejnych czêœci, którymi byli
wójtowie naszej gminy oraz
pos³owie do Parlamentu Europejskiego: prof. Jerzy Buzek
i Bogdan Marcinkiewicz.
Pok³osiem kolejnych czêœci projektu „Odkrywamy
Kresy Wschodnie Dawnej
Rzeczypospolitej” s¹ tak¿e

audycje radiowe wyemitowane w Radio Katowice
w programie „Lwowska
Fala” przez redaktor Danutê
Skalsk¹. Jest on nadawany
w ka¿d¹ niedzielê o godzinie
8.10. Gimnazjalnych wspomnieñ z wypraw na Kresy
mo¿na pos³uchaæ na stronie
w w w. r a d i o . k a t o w i c e . p l
(zak³adka: Audycje/Lwowska Fala Danuta Skalska”
Zobacz archiwum audycji:
29.05.2011, 6.11.2011,
29.07.2012).
.
Kresy zauroczy³y uczniów
gimnazjów oraz ich nauczycieli. Przed nami kolejna wyprawa. Tym razem do Kaczyki na Bukowinie w Rumunii.
Miejscowoœæ ta, ze wzglêdu
na wieloletni¹ wspó³pracê,
dobrze jest znana w naszej
gminie i w powiecie rybnickim. W dniach 18-22 wrzeœnia 2012 r. bêdziemy realizowaæ projekt „Z Januszem
Korczakiem wœród polskich
dzieci na Bukowinie”. Jego
honorowymi patronami s¹:
Rzecznik Praw Dziecka minister Marek Michalak, pose³
do Parlamentu Europejskiego
prof. Jerzy Buzek oraz wójt
gminy Antoni Mrowiec.
Norbert Niestolik
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Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu kredytu,
pożyczki, leasingu od początku do końca
Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci S.A. w ¯orach
oferuje mikro oraz ma³ym Przedsiêbiorcom BEZP£ATNE
us³ugi doradcze oraz szkoleniowe w ramach projektu
pn.: „Przetestowanie i wdro¿enie us³ugi pilota¿owej
w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro i ma³ych
przedsiêbiorców”, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej, Dzia³anie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Podstawowy cel projektu - BEZP£ATNA pomoc Przedsiêbiorcom w przygotowaniu dokumentacji w celu u³atwienia otrzymania
kredytu, po¿yczki czy te¿ leasingu oraz kompleksowe doradztwo
i szkolenia dla mikro i ma³ych przedsiêbiorców w zakresie uzyskania najkorzystniejszej formy finansowania rozwoju firmy.
Cel ten bêdzie realizowany poprzez doradztwo na zasadzie „od
pocz¹tku do koñca”, tj. w szczególnoœci poprzez BEZP£ATN¥ pomoc w zakresie:
 analizy mo¿liwoœci finansowych przedsiêbiorcy oraz pomocy
przy wyborze instytucji finansuj¹cej
 porównywania ofert finansowania zewnêtrznego korzystnych
dla klienta i doradztwa oraz pomocy przy wyborze optymalnego
Ÿród³a finansowania (banki, fundusze leasingowe, fundusze
porêczeniowe, itp.)
 opracowania dla firmy biznes – planu oraz wszystkich
dokumentów wymaganych przez instytucjê finansow¹
 doradztwa w uzyskaniu finansowania oraz pomocy
w kontaktach z instytucjami finansowymi
 szkolenia dotycz¹cego podstaw zarz¹dzania finansami firmy
ZAPRASZAMY NA BEZP£ATNE SPOTKANIE
Z NASZYM KONSULTANTEM/DORADC¥!!!
Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci S.A., al. Wojska Polskiego 4,
44-240 ¯ory, DORADZTWO: tel.: 32 435 09 09, e-mail: doradztwo.arpsa@gmail.com, SZKOLENIA: tel. 696 040 151, e-mail:
arp.zory@gmail.com

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Na bawarską nutę
To by³ wyjatkowy festyn – pierwszy
taki na Œl¹sku i pierwszy taki w kraju. Publicznoœci nie przeszkadza³ nawet deszcz. Mieszkañcy
wytrwale stali przed scen¹, oklaskuj¹c pod parasolami wykonawców.
Na I Œl¹ski Musikantenstadt zjechali do
Jankowic mi³oœnicy biesiadnej piosenki z ca³ego Œl¹ska.
Na scenie jankowickiego oœrodka zaprezentowali siê znani i lubiani wykonacy z Polski i Niemiec: Rafa³ Lincer z zespo³em, Die Silinger, Alpen
Vagabunden,
Sonja Christi,
Der Blonde
Hans i Selina
& Loreen. Imprezê poprowadzi³ prezenter Œl¹skiej Listy Szlagierów

D L A B E Z R O B OT N Y C H
I P R A C O D AW C Ó W
S¹ jeszcze œrodki dla
osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w Rybniku,
które planuj¹ za³o¿yæ swój
w³asny biznes. Nie jest okreœlony charakter dzia³alnoœci
przysz³ej firmy – decyzja
o tym, w jakiej bran¿y warto
spróbowaæ si³ nale¿y do
wnioskodawcy.
Na wsparcie mog¹ liczyæ
osoby do 30 roku ¿ycia, które poszukuj¹ zatrudnienia
i które w rejestrach PUP Rybnik widniej¹ od co najmniej 3
miesiêcy. Dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zak³ada siê na etapie
podpisywania umowy z rybnickim urzêdem pracy. Jednorazowa pomoc finansowa
dla m³odych przedsiêbiorców wynosi do 16 500 z³ i mo¿e byæ przeznaczona np. na
zakup wyposa¿enia firmy.
Oprócz bezzwrotnej pomocy
finansowej, jaka pos³u¿y na
rozpoczêcie dzia³alnoœci
gospodarczej, rybnicki
urz¹d pracy oferuje przysz³ym w³aœcicielom firm tak¿e wsparcie pomostowe –
na pokrycie obligatoryjnych kosztów zwi¹zanych
z ubezpieczeniem spo³ecznym i ZUS-em (jednorazowo

– Eugeniusz „GENO” Witek, witany przez publicznoœæ gromkimi brawami – znany wiêkszoœci z popularnego programu Telewizji Silesia.
Publicznoœæ niejednokrotnie wraz z wykonawcami œpiewa³a najwiêksze przeboje. Nieco z boku
sceny mo¿na by³o kupiæ p³yty i dostaæ karteczkê z autografem wybranej gwiazdy koncertu.
Halina Karwot – dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury i Nina Rojek – organizatorki imprezy, poproszone o wywiad do kamery zapowiedzia³y, ¿e nie pierwsza to i nie ostatnia taka biesiada w naszej gminie. Obie panie spodziewa³y siê du¿ej frekwencji, ale nie a¿ takiej.
Pomiêdzy jednym a drugim wystêpem
uczestnicy wycieczek, które zjecha³y tego dnia
do Jankowic dziêkowali kierowcom, za to, ¿e
bezpiecznie dowieŸli ich do celu podró¿y. By
przekonaæ siê o tym, ile ludzi przyjecha³o tego
dnia do Jankowic, wystarczy³o przespacerowaæ
siê na parking albo wzd³u¿ drogi dojazdowej do
oœrodka. Trudno by³o tam przejœæ, a co dopiero zaparkowaæ.

wyp³acana kwota 1500 z³).
Z myœl¹ o nich organizuje
równie¿ szkolenia z zakresu
przedsiêbiorczoœci i oferuje
mo¿liwoœæ skorzystania
z indywidualnego doradztwa
z udzia³em przedstawicieli Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Urzêdu Skarbowego,
Izby Przemys³owo Handlowej
w Rybniku i Cechu Rzemios³
Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczoœci. Szczegó³owe informacje o wsparciu na za³o¿enie
dzia³alnoœci gospodarczej
mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 32
422 60 95 wew. 209.
Osoby ju¿ prowadz¹ce
firmy tak¿e mog¹ liczyæ na
wsparcie ze strony PUP Rybnik, z zakresu poœrednictwa
pracy i poradnictwa zawodowego. Natomiast ci, którzy
zatrudni¹ sta¿ystów otrzymaj¹ dodatkow¹ premiê za
ka¿dy miesi¹c odbytego sta¿u w wysokoœci 400 z³ (sami
zdecyduj¹ na co j¹ przeznaczyæ). Informacji na ten temat
udziela siê pod nr tel. 32 422
60 95 wewn. 231. To, jak d³ugo prowadzone bêd¹ przez
Powiatowy Urz¹d Pracy dzia³ania zale¿eæ bêdzie od dostêpnych œrodków na ich realizacjê.
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Kolejna atrakcja czeka
na mieszkañców naszej
gminy – mi³oœników
sztuki walki zwanej
Aikido.

Mistrz aikido
odwiedzi
gminę
W miesi¹cu paŸdzierniku
do Jankowic przyjedzie Roberto Martucci z W³och, w³aœciciel
stopnia 6 dan Aikido Akikai,
który poprowadzi dwudniowe
warsztaty z japoñskiej sztuki
samoobrony.
Przyjazd w³oskiego instruktora zaplanowano na 13
paŸdziernika. Roberto Martucci poprowadzi w gminie dwudniowe zajêcia pokazowe (13/
14.10.2012 r.) z udzia³em polskich i zagranicznych amatorów tej sztuki walki. Ju¿ teraz
zapraszamy wszystkich mieszkañców na pokaz umiejêtnoœci
w³oskiego mistrza i jego

uczniów – wstêp bezp³atny!
Aktualnie ustalany jest szczegó³owy program warsztatów –
informacja o godzinach i dok³adnym miejscu zajêæ podana
zostanie na stronie internetowej www.aikidorybnik.pl
G³ównym organizatorem
przedsiêwziêcia jest reprezentuj¹cy rybnicki Aikido Aikikai
„Kazoku”, Rafa³ Obrzud, który
na co dzieñ prowadzi zajêcia
aikido dla dzieci i doros³ych
w jankowickim kompleksie
oœwiatowym.
Dodaæ nale¿y, ¿e Roberto
Martucci z W³och nie bêdzie
pierwszym mistrzem aikido,
jaki zawita do gminy Œwierklany – jeszcze przed wakacjami,
do Jankowic przyjecha³ œwiatowej s³awy francuski mistrz
Joel Roche (6 dan Aikido Akikai). W prowadzonych przez
niego zajêciach wziê³o udzia³
blisko 70 osób – instruktorów,
nauczycieli oraz zwyk³ych
amatorów aikido z Polski,
Czech i S³owacji.
Zapraszamy na spotkanie
z mistrzem Martuccim!

Wy g ra j n e t b o o k a
Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo³ecznych CRIS z Rybnika zaprasza mieszkañców
gminy Œwierklany do udzia³u
w konkursie poœwiêconym rozwojowi powiatu rybnickiego
i roli, jak¹ odgrywaj¹ w nim organizacje pozarz¹dowe. Nagrod¹ g³ówn¹ jest netbook.
Konkurs og³oszony zosta³
z myœl¹ o dziennikarzach – hobbystach, którzy nie s¹ zawodowo zwi¹zani z mediami, a maj¹
ciekawe spostrze¿enia na temat
miejsca, w którym mieszkaj¹, interesuj¹ siê tematyk¹ pozarz¹dow¹ i chcieliby siê zmierzyæ
z dziennikarskim wyzwaniem.
W konkursie mog¹ wzi¹æ
udzia³ osoby pe³noletnie, zamieszkuj¹ce teren miasta Rybnika i powiatu rybnickiego.
Celem konkursu jest pog³êbienie wiedzy, mobilizacja mieszkañców i zwrócenie uwagi na
wa¿ne problemy lokalne oraz
rolê, jak¹ w ich rozwi¹zywaniu
pe³ni¹ kluby, stowarzyszenia
czy fundacje. G³ówn¹ nagrod¹

jest netbook. Dodatkowo zostan¹ przyznane trzy nagrody –
bony na ksi¹¿ki o wartoœci 50 z³
ka¿dy.
Aby wzi¹æ udzia³ konkursie
wystarczy dostarczyæ do 22 paŸdziernika 2012 r. materia³y
dziennikarskie – zarówno w tradycyjnej formie prasowej (informacja, reporta¿, wywiad itp.), jak
i multimedialnej (np. audycje radiowe, telewizyjne). Materia³y
musz¹ dotyczyæ aktywnoœci
spo³ecznej podejmowanej przez
organizacje pozarz¹dowe lub
mieszkañców Subregionu Zachodniego Województwa Œl¹skiego (Rybnik, Jastrzêbie
Zdrój, Racibórz, ¯ory, Wodzis³aw Œl¹ski oraz powiaty: rybnicki, raciborski, wodzis³awski).
Regulamin konkursu wraz
z formularzem zg³oszeniowym
dostêpne s¹ pod adresem
www.cris.org.pl/informacje/
wszystkie/zobacz/Konkursdla-dziennikarzy-hobbystow
Zachêcamy do udzia³u
w konkursie.

Żyjmy zdrowo
na sportowo!
Dobieg³a koñca realizacja kolejnego projektu, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Inicjatywa” i finansowo wspieranego przez Urz¹d Gminy Œwierklany.
Projekt „¯yjmy zdrowo na
sportowo!” mia³ na celu promowanie wœród dzieci, m³odzie¿y
i ich rodziców z terenu gminy
Œwierklany, zdrowego stylu
¿ycia, poprzez aktywnoœæ ruchow¹, quizy, ulotki, spotkania
informacyjne organizowane
w czasie imprez tj. Szkolnych
Dni Promocji Zdrowia (2425.04.2012) i Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka
(25.06.2012). W ramach projektu
z uczestnikami realizowane by³y
zajêcia techniczne i taktyczne
z gier zespo³owych tj. pi³ka koszykowa, siatkowa i rêczna; zajêcia plastyczne, muzyczne
i sportowo-rekreacyjne, ukierunkowane na rozwój zdolnoœci
motorycznych. Jak wspomniano, uczestnicy brali udzia³ w imprezach organizowanych z okazji Szkolnych Dni Promocji
Zdrowia i Pikniku Rodzinnego.
Dzia³ania prowadzone by³y
na terenie Szko³y Podstawowej
nr 1 im. Ludwika Holesza
w Œwierklanach i na terenie
Gminnego Oœrodka Kultury
i Rekreacji w Œwierklanach. Najpierw odby³y siê trzy spotkania
z dzieæmi i ich rodzicami o temacie „¯yjmy zdrowo na sportowo!”, które dotyczy³y wp³ywu
ruchu na ¿ycie cz³owieka, jego
zalet i skutków jego braku, ró¿norodnych, ciekawych mo¿liwoœciach aktywnego spêdzania

czasu wolnego i uprawiania
sportu w naszym regionie. Nastêpnie zosta³y przeprowadzone konkursy i quizy z okazji
Szkolnych Dni Promocji Zdrowia i Ekologii. Podczas tego
œwiêta odby³y siê równie¿ mecze gier zespo³owych. Po zaciêtej walce wszystkie dru¿yny
otrzyma³y nagrody – pi³ki do
gry w siatkówkê.
Kolejnym wa¿nym punktem
projektu by³o przygotowanie
pikniku, na który zaprosiliœmy
mieszkañców naszej gminy.
Dziêki pozyskaniu sponsorów
(Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego Henryk Kania sp.z o.o
Pszczyna) uczestnicy imprezy
mogli zjeœæ pyszn¹ kie³baskê,
posmakowaæ sa³atek warzywnych i owocowych. Podczas
pikniku, przy muzyce dzieci poznawa³y ró¿ne formy rekreacji
ruchowej, jako alternatywê spêdzania czasu wolnego aktywnie
ze swoimi rodzinami. Bra³y
udzia³ w zabawach ruchowych
i rozgrywkach sportowych –
grach zespo³owych, wraz
z cz³onkami swoich rodzin, gdy¿
oprócz dzieci i m³odzie¿y ze zorganizowanej aktywnoœci ruchowej skorzystaæ mogli rodzice,
opiekunowie oraz inne bliskie
osoby z ich otoczenia.
Magdalena Pieszko
– koordynator projektu
Zdj. arch.. Stowarzyszenia
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Wszystkie panie zdrowe
nadziejê, ¿e pozosta³e mieszkanki gminy Œwierklany, którym raz na dwa lata przys³uguje bezp³atna mammografia
i które nie wziê³y udzia³u w tegorocznej akcji, w przysz³oœci
zdecyduj¹ siê na wykonanie
badania.
- Chcemy je przekonaæ,
¿e warto badaæ siê regularnie i aby za kolejne dwa lata
ponownie lub po raz pierwszy wykona³y mammografiê.
Ju¿ teraz do tego zachêcamy, bo tylko regularne badania daj¹ nam pewnoœæ, ¿e
jesteœmy zdrowi – twierdzi
Katarzyna Rataj z gliwickiego oddzia³u Instytutu im.
Marii Sk³odowskiej-Curie.
Przypomnijmy – mammobus, w którym mieszkanki Jankowic i Œwierklan mog³y wy-

cd. ze str. 7

konaæ bezp³atne badanie
w kierunku wykrycia raka piersi, stacjonowa³ przy Gminnym
Oœrodku Zdrowia przy ul.
Koœcielnej 79 w Œwierklanach. 1 sierpnia badania
przeprowadzono w godzinach 10.00-18.00, 2 sierpnia
w godz. 9.00-16.00 i 3 sierpnia w godz. 8.00-15.00.
Uprawnione do skorzystania z darmowych cyfrowych badañ mammograficznych by³y panie urodzone
w latach 1943-1962, które
w ci¹gu ostatnich dwóch lat
nie mia³y wykonywanych
tego typu badañ. Nie by³o potrzebne skierowanie – wystarczy³o ze sob¹ zabraæ dowód
osobisty i kartê chipow¹,
przy u¿yciu której rejestrujemy siê u lekarza.

„Równać szanse”
– ruszyła kolejna edycja
O dotacje do 7 tys. z³ na realizacjê minimum pó³rocznych
projektów mog¹ ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy
doros³ych z terenów wiejskich
i miast do 20 tys. mieszkañców
– ruszy³a kolejna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego, og³oszonego przez Polsk¹
Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y
w ramach Programu „Równaæ
Szanse”.
Program ten ma na celu u³atwienie startu w doros³e ¿ycie m³odzie¿y w wieku gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym (13-19
lat). Stawia na aktywne dzia³ania, polegaj¹ce na podnoszeniu
kompetencji i rozwoju umiejêtnoœci spo³ecznych u uczniów

mieszkaj¹cych i ucz¹cych siê
w ma³ych miejscowoœciach, aby
mogli oni rozwijaæ swoje pasje
i zainteresowania (warsztaty,
szkolenia, kursy, dy¿ury specjalistów itp., rozpoczynaj¹ce
siê nie wczeœniej ni¿ 1 stycznia
2013 r. i trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
do 31 lipca 2013 r.). Dzia³ania te,
realizowane w œrodowisku m³odzie¿y z terenów wiejskich, pozwol¹ na wyrównanie szans
i ró¿nic pomiêdzy pokoleniem
m³odych ze wsi i du¿ych miast.
Wszelkie informacje dotycz¹ce Regionalnego Konkursu
Grantowego znajduj¹ siê na
stronie internetowej: www.rownacszanse.pl Termin sk³adania
wniosków mija 10 paŸdziernika
br. Zachêcamy do udzia³u
w konkursie!

Czytelnictwo w gminie ma się dobrze
Systematycznie staramy siê uaktualniaæ ksiêgozbiór.
Zakup nowych pozycji jest dok³adnie analizowany, aby
odpowiada³ oczekiwaniom czytelników. Podobnie z list¹
prenumerowanych czasopism – tak¿e jest ona opracowana z uwzglêdnieniem potrzeb mieszkañców. Czytelnictwo
w naszej gminie ma siê dobrze, nie ma mowy o kryzysie
– tak o dzia³alnoœci Gminnej Biblioteki Publicznej mówi
jej dyrektor, Natalia Raszka.
Od kilku lat obserwujemy
zmiany zachodz¹ce w sposobie upowszechniania informacji i wiedzy. Wieszczono ju¿
koniec klasycznej ksi¹¿ki, ale
ona ci¹gle ma siê nieŸle, bior¹c
pod uwagê chocia¿by liczbê
osób odwiedzaj¹cych Gminn¹
Bibliotekê Publiczn¹ i jej filiê
w Œwierklanach.
- Obie biblioteki maj¹ swoich wiernych czytelników –
mówi dyrektor Natalia Raszka,
przekonuj¹c, ¿e kluczem do
sukcesu jest stale uzupe³niany
ksiêgozbiór – je¿eli regularnie
zakupywane s¹ nowoœci pojawiaj¹ce siê na rynku wydawniczym, to czytelnicy zawsze
bêd¹ odwiedzaæ bibliotekê. –
Najliczniejsz¹ grupê czytelnicz¹
niezmiennie stanowi¹ dzieci
i m³odzie¿ ucz¹ca siê. W tych
grupach obserwujemy du¿e

zapotrzebowanie na lektury
oraz na literaturê popularnonaukow¹ i naukow¹ z zakresu programów szkolnych oraz
studiów. Z kolei doroœli czytelnicy preferuj¹ literaturê sensacyjn¹, kryminaln¹, powieœci
romansowo-obyczajowe oraz
fantastykê. Coraz chêtniej siêgaj¹ po wspó³czesn¹ literaturê polsk¹. Najpopularniejszymi – najczêœciej wypo¿yczanymi autorami s¹: M.Kaliciñska, M.Szwaja, K.Grochola,
M.Ulatowska, A.Pilipuk,
A. Sapkowski.
Nies³abn¹cym zainteresowaniem ciesz¹ siê ponadto poradniki o ró¿nym zakresie tematycznym oraz przewodniki
turystyczne i ksi¹¿ki opisuj¹ce
¿ycie osób powszechnie znanych, nierzadko napisane przez
nie same. – Prawdziwym best-

sellerem okaza³a siê ksi¹¿ka
Danuty Wa³êsy zatytu³owana
„Marzenia i tajemnice”,
a tak¿e ksi¹¿ka Marka NiedŸwiedzkiego „Nie wierzê
w ¿ycie pozaradiowe” i Wojciecha Manna „Rock.Man”.
Osobiœcie polecam ksi¹¿kê Jerzego Stuhra „Tak sobie myœlê...”.Zainteresowanie
ksi¹¿k¹ zwykle te¿ wzrasta
z chwil¹ jej ekranizacji. Tu
jako przyk³ad mogê podaæ:
„Millenium”, „Walkê o tron”,
„Kod da Vinci”,„Dom nad
rozlewiskiem”, „Zmierzch”,
czy „Harry Potter”.
Warto wspomnieæ równie¿
o tym, ¿e w Gminnej Bibliotece Publicznej czynione s¹ starania, aby zachêciæ do jej odwiedzania jak najm³odszych
mieszkañców – w po³owie
wrzeœnia w gminie ruszy³a
akcja pn. „Zapisz dziecko do
biblioteki! Nigdy nie jest za
wczeœnie!”, w ramach której
dzieci zapisane do biblioteki
w wieku do trzech lat otrzymuj¹ gratisowo ksi¹¿eczkê.
Akcja ta ma na celu uœwiadamianie korzyœci p³yn¹cych
z czytania dzieciom ju¿ od

pierwszych dni ¿ycia, tak, aby
wykorzystaæ funkcjê ksi¹¿ki
jako niezast¹pion¹ pomoc
w wychowaniu i stymulowaniu rozwoju dziecka.
- Gdybym w kilku zdaniach mia³a opisaæ idealn¹ bibliotekê, to pos³u¿y³abym siê
fragmentem z ksi¹¿ki V. Mylona pt.„Wielki kot w ma³ym
mieœcie”: Prawdziwa biblioteka wcale nie musi byæ du¿a
i piêkna. Prawdziwa biblioteka ma s³u¿yæ. Musi wrosn¹æ
w ¿ycie mieszkañców do tego
stopnia, ¿e bez niej nie sposób normalnie egzystowaæ.
Prawdziwa biblioteka to
taka, której nikt nie zauwa¿a, bo jest na miejscu od zawsze i zawsze oferuje to, czego mieszkañcy potrzebuj¹”.
Jestem przekonana o tym, ¿e
Gminna Biblioteka Publiczna
w³aœnie taka jest – podsumowuje pani dyrektor.
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oloniœci zamieszkali
w piêknej, górskiej
miejscowoœci Zawoja, gdzie mieli okazjê do prawdziwego wypoczynku, dobrej
zabawy i integracji. Dzieci, które pierwszy raz wyjecha³y na kolonie, by³y pod wra¿eniem pensjonatu „Wiktoria”, a w szczególnoœci jego zaplecza (z du¿ym
basenem i bliskim dostêpem do
rzeki). Ogromnym atutem by³a
tak¿e postawa gospodarza, który do³o¿y³ wszelkich starañ, by
wszystkie dzieci czu³y siê u niego jak w domu.
Mali koloniœci mieli okazjê
zwiedziæ Wadowice, Orawski
Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego
w Zawoi Barañcowej, gdzie
szczególnie zachwyci³a ich nowopowsta³a œcie¿ka edukacyjna
oraz Ogród Roœlin Babiogórskich, w którym mo¿na by³o
dotykaæ, w¹chaæ czy nawet zrywaæ ciekawe okazy flory babiogórskiej. Odby³a siê tak¿e wycieczka autokarowa do przysió³ka Przys³op. Tam, dzieci odwiedzi³y twórcê ludowego oraz mia³y okazjê zwiedziæ klasztor Ojców Karmelitów Bosych. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a jednak
dla kolonistów wizyta w Parku
Czarnego Daniela, gdzie mogli
wys³uchaæ niezwykle ciekawych opowieœci gospodarza,
a nastêpnie zobaczyæ z bliska
i nakarmiæ daniele oraz jelenie
zamieszkuj¹ce teren parku.
Dzieci mia³y tak¿e okazjê
poznaæ piêkno górskiej przyrody. Podczas kilku pieszych wypraw dzielni koloniœci zdobyli
szczyt Mosorny Groñ, podziwiali wodospad na Mosornym
Potoku oraz dotarli na Halê Barankow¹, gdzie pogawêdzili
z bac¹ i skosztowali prawdziwego oscypka. W samym oœrodku równie¿ bardzo wiele siê
dzia³o. Wieczory wype³nione
by³y sportem, tañcem i wspólnym œpiewem. Zorganizowano
konkursy m.in. na najoryginalniejszy strój wakacyjny, ciekaw¹ fryzurê czy najczystszy
pokój. Kolonistów odwiedzi³
równie¿ przewodnik górski,
który przeprowadzi³ ciekaw¹
prelekcjê na temat Babiogórskiego Parku Narodowego.

Wakacje na szóstkę z plusem
Na organizowane przez Parafiê pw. Bo¿ego Cia³a w Jankowicach kolonie profilaktyczno–terapeutyczne wyjecha³o w tym roku 48 uczniów ze Szko³y Podstawowej im. Stanis³awa Staszica. 34 spoœród nich to dzieci, które skorzysta³y
z pomocy gminy Œwierklany.
Dzieci wróci³y do domów
uœmiechniête i szczêœliwe. Dla
wielu z nich by³a to jedyna okazja na prze¿ycie wakacyjnej
przygody, a ta na d³ugo pozostanie w ich pamiêci.
A oto, jak pobyt w Zawoi
wspomina jedna z uczestniczek
kolonii, Aleksandra Rosa:
W dniach od 3 do 12 lipca
odby³y siê kolonie do Zawoi,
w których bra³am udzia³. Wyjechaliœmy w godzinach porannych. Nasz ukochany ksi¹dz
Proboszcz podarowa³ nam kopertê, w której by³y „lody”.
W autobusie raczej siê nam nie
nudzi³o. Odby³a siê walka o to,
kto w jakim pokoju bêdzie, ale
myœlê, ¿e raczej wszystko by³o
po naszej myœli. Po drodze zrobiliœmy d³u¿szy postój w Wadowicach. Gdy dotarliœmy na
miejsce obeznano nas ze
wszystkimi zasadami, a potem
wpuszczono do pokoi. Razem
z moimi kole¿ankami: Madzi¹,
Oliwi¹, Andzi¹ i Mel¹ od³o¿y³yœmy walizki i pierwsze co, to
zrobi³yœmy zdjêcia, póki jeszcze
by³o czysto;-)
Dwa dni póŸniej wchodziliœmy na Mosorny Groñ, byliœmy
te¿ w Babiogórskim Parku Narodowym (…). Najstarsi koloniœci pomagali najm³odszym.
Wieczory w oœrodku mija³y
nam mi³o. Jednego wieczora
w naszym pokoju zebra³a siê

najstarsza grupa, no i my –
dziewczyny plus Miko³aj. Zrobiliœmy sobie maseczkê. Miko³aj okaza³ siê artyst¹. PóŸniejszym wieczorem ca³a kolonia
wysz³a na dwór, by pobawiæ siê
na sportowo. Nastêpny dzieñ
bardzo nam siê podoba³, poniewa¿ odwiedziliœmy „Park
Czarnego Daniela”. Karmiliœmy zwierzêta, które okaza³y
siê nadzwyczaj ³agodne.
Czwartego dnia koloni zd¹¿y³y potworzyæ siê ju¿ „kolonijne
zwi¹zki”. Wieczorem wyszliœmy
na dwór i jedz¹c dro¿d¿ówki
podziwialiœmy wielk¹ chmurê,
która wed³ug mnie by³a
w kszta³cie smoka, no ale ka¿dy ma prawo do w³asnego zdania. Z nastêpnego dnia pamiêtam tylko tyle, ¿e byliœmy bardzo zmêczeni i po po³udniu poszliœmy siê po³o¿yæ. Wtedy przyszed³ pan £ukasz (jeden z opiekunów) i powiedzia³, ¿e przyszed³ sprawdziæ czy wszystko
w porz¹dku, poniewa¿ jesteœmy
nadzwyczaj cicho. Sta³ym
punktem programu by³a popo³udniowa burza i wieczorny
spacer. Myœlê, ¿e wszyscy zapamiêtali urodziny naszego
kolegi Jacka. Jako, i¿ by³ on
ostatni rok na koloniach (tak
jak my), postanowiliœmy sprawiæ, by nigdy ich nie zapomnia³. By³ to dzieñ, w którym
mieliœmy zape³niony grafik.

W nocy z dziewczynami narysowa³yœmy laurkê dla niego.
Rano wpad³yœmy na piêtro do
pokoju ch³opaków z pude³kiem Toffifee i oczywiœcie
nasz¹ laurk¹. By³o doœæ
œmieszne patrzeæ na ich miny
– obudzi³yœmy ich. Po po³udniu poszliœmy na lody i basen, a troszkê póŸniej weszliœmy na Barankow¹ Halê. Wieczorem zaœ urz¹dziliœmy ma³¹
imprezê w naszym pokoju. Najczêœciej odwiedzanym miejscem
w oœrodku by³a œwietlica,
w której sta³ bilard, który wszyscy w krótszym lub d³u¿szym
czasie polubili. Do gustu przypad³y nam tak¿e wypady na
boisko Orlik oraz dyskoteki.
Nasz pokój by³ najs³abszym
pokojem pod wzglêdem czystoœci. Raz nawet zdarzy³o siê
nam, ¿e dosta³yœmy jedynkê
i pan £ukasz przyszed³ z aparatem, by uwieczniæ ten widok.
W przedostatnim dniu odby³a
siê dyskoteka po¿egnalna po³¹czona z balem przebierañców i konkursem piosenki. Pojawi³y siê ró¿niste stroje np.
Alladynki, koty, ksiê¿niczki.
Wœród ch³opców znalaz³o siê
parê strojów damskich. Przykro by³o na sam koniec, gdy
wróciliœmy do domu. By³y to
ostatnie, ale zdecydowanie
najlepsze kolonie, na których
by³am. 
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lener rozpocz¹³ siê 3
sierpnia i trwa³ dziesiêæ dni. Artyœci
mieszkali i tworzyli w goœciñcu „Maranta” w Boguszowicach (w³aœciciel hotelu zasponsorowa³ noclegi
uczestnikom pleneru), jak
równie¿ pracowali w terenie
i odwiedzali jankowick¹ galeriê, w której odbywa³y siê
warsztaty malarskie, prowadzone przez Patrycjê Staniê
z Akademii Sztuk Piêknych.
By³ te¿ czas na zwiedzenie
okolicy oraz wizytê w Urzêdzie Gminy Œwierklany –
artyœci spotkali siê z w³adzami gminy w pi¹tek, 10 sierpnia. W spotkaniu uczestniczy³ tak¿e prezes firmy
„Becker-Warkop” pan Jan
Œliwa, od pocz¹tku wspieraj¹cego dzia³alnoœæ jankowickiej galerii i rozwój sztuki
w gminie Œwierklany. Goœcie rozmawiali o sztuce i o
tym, czym zajmuj¹ siê na co
dzieñ. Ka¿dy z artystów by³
interesuj¹cy, jedyny w swoim rodzaju.
Jednym z malarzy, którzy zachwycili nas swoj¹
osobowoœci¹, by³ Dieter
Nowak z Katowic, przez 40
lat pracuj¹cy jako górnik
w kopalni, kochaj¹cy œl¹skie krajobrazy, w których
dominuj¹ kominy i familoki.
– Artysta ten jest niezwyk³y,
bo maluje za pomoc¹ gumki do gumowania. Wszyscy
byliœmy zaskoczeni i urzekniêci jego talentem oraz iloœci¹ prac, które tworzy.
Ka¿dy chcia³ spróbowaæ

Międzynarodowo o Śląsku
9 polskich i 6 zagranicznych artystów zawodowo
zajmuj¹cych siê sztuk¹ oraz blisko 30 artystówamatorów wziê³o udzia³ w tegorocznym – II Miêdzynarodowym Plenerze Malarskim. Powsta³o kilkadziesi¹t prac nawi¹zuj¹cych do tematyki Œl¹ska,
nast¹pi³a wymiana doœwiadczeñ, zawi¹za³y siê
nowe przyjaŸnie…
jego techniki – mówi³a na
spotkaniu El¿bieta Piercha³a, g³ówna organizatorka
pleneru. W II Miêdzynarodowym Plenerze Malarskim,
oprócz polskich twórców
wziêli udzia³ profesjonalni
artyœci z Niemiec, Czech
i W³och (artyœci-malarze,
architekci wnêtrz, wyk³adowcy uczelni, organizatorzy miêdzynarodowych wy-

staw). Plenerowi towarzyszy³o has³o: „Œl¹ski krajobraz
w oczach artystów”, a patronat nad t¹ wyj¹tkow¹ imprez¹ kulturaln¹ obj¹³ prof.
Jerzy Buzek.
Uczestnikami tegorocznej edycji pleneru byli: Barbara Czerwiñska i Zdzis³aw Machowicz z £odzi,
Ryszard Rogala z Warszawy, Barbara Kasza z Twor-

kowa, Dieter Nowak z Katowic, Miros³aw Pilarz
z Rybnika, Ewa Rotter-P³óciennikowa z ¯or oraz reprezentuj¹ce gminê Œwierklany, Sylwia Sobocik-PaŸdzior i El¿bieta Piercha³a –
komisarz pleneru. Z kolei,
z zagranicy przyjechali do
nas: Barbara i Andrzej Piwarscy – Niemcy, Renata
Filipowa, Józef Drong i Pawe³ Wa³ach – Republika
Czeska oraz Ma³gorzata
B³oñska-Ciardi z W³och.
Wiêkszoœæ z nich do gminy
Œwierklany przyjecha³a po
raz pierwszy; tylko nieliczni,
jak Ma³gorzata B³oñska-Ciardi czy Renata Filipowa,
obecni byli tak¿e podczas
pierwszej edycji pleneru.
- Taki plener, to wyj¹tkowa sprawa. Zawierane s¹
nowe przyjaŸnie, wymieniane
s¹ doœwiadczenia. Có¿ mo¿e
byæ bardziej cennego? – mówi³a na spotkaniu u wójta p.
Ma³gorzata B³oñska-Ciardi.
Absolwentka Akademii Sztuk
Piêknych we Florencji, artystka-malarka i zarazem architekt wnêtrz, zachwycona
by³a nasz¹ gmin¹ i tym, jak
rozwija siê w niej sztuka. Goœcie opuszczali gminê z przekonaniem, ¿e w przysz³oœci
jeszcze do niej wróc¹.
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Eldorado numer jeden
cd. ze str. 1
Warto dodaæ, ¿e 13-letni
Jakub Lubszczyk powo³any
zosta³ do Kadry Juniorów
Œl¹ska i na rozegranych Mistrzostwach Œl¹ska na hipodromie w Rybniku te¿ okaza³
siê najlepszy.
W Mistrzostwach Œl¹ska
seniorów najlepszymi zawodnikami zostali równie¿
zawodnicy Eldorado Œwierklany. Mistrzem Œl¹ska na
2012 rok jest pan Rados³aw
Pawlas, a wicemistrzyni¹ –
Joanna Bañczyk.
Z kolei w niedzielê 16
wrzeœnia odby³y siê Mistrzostwa Œl¹ska amatorów. I tym
razem mistrzostwo wywalczy³a sobie zawodniczka Eldorado – 13-letnia Klaudia
Pawlas, a 10-letnia Julia Orszulak zajê³a pi¹te miejsce.
Jakby tego by³o ma³o,
czterech klubowych zawodników - amatorów, w tym
dwie najm³odsze – 9-letnia
Agnieszka ¯okowska i 10letnia Julia Orszulak, bra³y
udzia³ w Mistrzostwach Polski amatorów, które rozegra³y siê w Toruniu.
9 wrzeœnia, tym razem
w Eldorado Œwierklany odby³y siê JeŸdzieckie Zawody Towarzyskie, w którym
udzia³ wziê³o 9 zawodników
z Czech oraz zawodnicy
z ca³ego regionu. Równie¿ na
tych zawodach bezkonkurencyjni okazali siê jeŸdŸcy
i ich konie z Eldorado. I tak,

konkurs LL i L wygra³a Julia
Orszulak, w konkursach P
i N bezkonkurencyjny okaza³
sie Rados³aw Pawlas. Na
tych zawodach zadebiutowa³a te¿ najm³odsza zawodniczka klubu – 8-letnia Marlena Rogosz.
Ale jeŸdŸcy z Eldorado
Œwierklany zwyciê¿aj¹ te¿ na
innych parkurach m.in.
w ¯ywcu, Czêstochowie,
Opolu, Zbros³awicach i Borkach Wielkich, promuj¹c klub
i nasz¹ gminê. Eldorado mocno rozwinê³o te¿ rekreacyjn¹
czêœæ swojej dzia³alnoœci,
oferuj¹c jazdê konn¹ mieszkañcom gminy i okolicy.
Drugi rok z rzêdu w czasie
wakacji zorganizowane zosta³y tu równie¿ pó³kolonie,
które sadz¹c po liczbie
uczestników – blisko 40 dzieci – cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem. Co roku te¿
jeŸdŸcy z Eldorado Œwierklany na swych rumakach bior¹
udzia³ w korowodzie do¿ynkowym i trzeba przyznaæ, ¿e
prezentuj¹ siê wprost fantastycznie.
Wszystkich mi³oœników
koni i sportów jeŸdzieckich
informujemy, ¿e pod koniec
paŸdziernika, na zakoñczenie
sezonu, Eldorado planuje zorganizowanie biegu œwiêtego
Huberta. Trzymamy kciuki za
organizatorów i uczestników
popularnego „Hubertusa”.
OZJ – Opolski Zwi¹zek
JeŸdziecki

Rusza nabór
do Centrum
ART.2
Po wakacyjnej przerwie
rusza kolejny nabór
do Centrum Twórczego
Rozwoju Dzieci
i M³odzie¿y.
Projekt bêdzie realizowany do koñca grudnia br. na
terenie gminy Œwierklany
i obejmie realizacjê nastêpuj¹cych dzia³añ: Ma³ej Akademii Jêzykowej, Klubu M³odego Twórcy, Klubu Aktywnego Gimnazjalisty i Klubu Dobrego Rodzica.
W programie Centrum zaplanowano warsztaty jêzyka
niemieckiego (dla 10-osobowej grupy dzieci w wieku 7-10
lat) i warsztaty jêzyka angielskiego dla grupy dzieci w wieku 4-6 lat i 7-10 lat (tak¿e 10-

osobowe grupy). Z kolei
w programie Klubu M³odego
Twórcy znajd¹ siê: warsztaty
plastyczne dla grupy dzieci 46 lat, warsztaty ceramiczne
i warsztaty tañca nowoczesnego oraz warsztaty teatralne, a w programie Klubu Aktywnego Gimnazjalisty –
warsztaty fotograficzne (grupa 10 osób).
Projekt jest finansowany przez Urz¹d Gminy
Œwierklany i Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y Podstawowej nr 1 im. Ludwika
Holesza w Œwierklanach
„Inicjatywa”. Wiêcej informacji na www.inicjatywa.fopsz.slask.pl

Pierwsze koty za płoty...
Festyn odpustowy, jaki odby³ siê w ostatni¹ niedzielê lipca, powróci³ po czterech latach niebytu
do kalendarza imprez gminnych.

I

dobrze siê sta³o, s¹dz¹c po
iloœci mieszkañców, którzy skorzystali z zaproszenia
GOKiR-u do wspólnej zabawy, nie bacz¹c na wzbieraj¹ce deszczowe chmury. Na

scenie oœrodka w Œwierklanach wyst¹pili tego dnia:
Kamraty, Leszek i Kornelia
Filec, Angel Voice i Kabaret Szybkiego Pomys³u. Ten
ostatni, to tegoroczny debiu-

tant na kabaretowej scenie
Polski. Kabaret za³o¿y³o trzech
mieszkañców ¯or i jeden rybniczanin. – Ch³opcy musz¹ siê
gdzieœ otrzaskaæ – mówi³a kierowniczka klubu „Rebus”
w ¯orach Barbara Chudek,
gdzie kabaret spotyka siê na
próbach, wdziêczna szefowej

GOKiR-u za zaproszenie do
Œwierklan. I tak, staliœmy siê
œwiadkami pierwszych kroków w karierze kabaretu, któremu uda siê byæ mo¿e zawojowaæ œwiat. Obyœmy siê
œmiali do ³ez – ¿yczymy tego
sobie i cz³onkom „Kabaretu
Szybkiego Pomys³u”. jc

