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Pomóż i ty
Zarz¹d Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepe³nosprawnych
„POMÓ¯ I TY” organizuje pomoc dla
3-letniej Wiktorii Chuderskiej, która na œwiat przysz³a z wad¹ obydwu r¹czek – niewykszta³conymi koœæmi promieniowymi i brakiem kciuków. Konieczny jest zabieg chirurgiczny i intensywna rehabilitacja dziewczynki.
Osoby, które chcia³yby pomóc ma³ej Wiktorii w powrocie do zdrowia,
mog¹ dokonywaæ wp³at na konto fundacji: Bank Millenium S.A. nr 63
1160 2202 0000 0000 2920 6273 z dopiskiem „Operacja r¹czek Wiktorii
Chuderskiej”. Ka¿demu darczyñcy
fundacja przesy³a potwierdzenie wp³aty darowizny w postaci dyplomu.

Eldorado
w czołówce
Wielki sukces odnios³a na zawodach
jeŸdzieckich w Rybniku (4.09), reprezentantka œwierklañskiego klubu „Eldorado”
Joanna Bañczyk, zdobywaj¹c tytu³ Mistrzyni Œl¹ska Seniorów. Kilka dni póŸniej (17-18.09) tytu³ wicemistrza wywalczy³ na Mistrzostwach Opolszczyzny
w Borkach Wielkich, Rados³aw Pawlas.
Wysokie wyniki osi¹gane przez zawodników LJKS „Eldorado” sprawiaj¹,
¿e plasuje siê on w czo³ówce, jeœli chodzi o zawody jeŸdzieckie organizowane w województwie i poza jego granicami. Wiêcej informacji o zawodach
jeŸdzieckich, w tym tak¿e o sukcesie
Eldorado odniesionym na ostatnich zawodach – w ¯ywcu (16.10), mo¿na
znaleŸæ na stronie internetowej:
w w w. e l d o r a d o s w i e r k l a n y. p l

zdj.: archiw. OSP Jankowice

Sukces razy dwa
Zwyciêstwem jankowickiej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej zakoñczy³y siê
tegoroczne Powiatowe Zawody Sportowo-Po¿arnicze, jakie 24 wrzeœnia
odby³y siê w Bogunicach.
Najwy¿sze miejsce na podium zajê³a
dru¿yna kobiet, przygotowana do zawodów przez druha Bogdana Œliwkê oraz
MDP Ch³opców, których opiekunem by³

druh Jerzy Sobik. OSP Jankowice by³a
jednoczeœnie jedyn¹ jednostk¹ na zawodach, która zg³osi³a swoje dru¿yny do
wszystkich grup startowych. cd. str. 2

W pierwszym tygodniu
paŸdziernika gmina podpisa³a
umowê na wykonanie remontu
ul. K. Wielkiego w Œwierklanach
i przekaza³a plac budowy zwyciêzcy przetargu – Zak³adowi
Remontowo-Budowlanemu
Kanalizacji i Odwodnienia
z Rybnika.

Remonty
na drogach

Ta sama firma wykona³a w ostatnim czasie remont ul. Leœnej. Prace na
K. Wielkiego obejm¹ ok. 400-metrowy
odcinek drogi i kosztowaæ bêd¹ blisko
300 tys. z³. Za inne – cz¹stkowe remonty prowadzone na terenie wszyst-

kich trzech so³ectw odpowiedzialny
jest Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej. Tak by³o w przypadku ulicy
bocznej od Jaworowej w Jankowicach, która na prze³omie wrzeœnia
i paŸdziernika zosta³a utwardzona (powsta³a na niej nawierzchnia z t³ucznia).
GZGK wyremontowa³ tak¿e trzy przepusty: na ul. Polnej w Jankowicach
cd. str. 3
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Sukces razy dwa
cd. ze str. 1
Ulbrych, Roksana Tworuszka
i Barbara Drewnowska. NieŸle posz³o tak¿e dziewczêtom
z MDP OSP Jankowice, które zdoby³y miejsce drugie.
Srebro wywalczy³y: Oliwia
Misterek, Karolina Kuczera,
¯aneta Zniszczo³, Klaudia
Tworuszka, Agata Herman,
Katarzyna Kuniszyk, Justyna
Szustkiewicz, Marta Krawczyk, Patrycja JóŸwik oraz
Barbara Szustkiewicz. Ich
opiekunem tak¿e by³ Bogdan
Œliwka. Natomiast, w sk³ad
zwyciêskiej M³odzie¿owej

Dru¿yny Po¿arniczej Ch³opców weszli: Tomasz Konsek,
Marek Porwo³, Konrad Sobala, Micha³ Tworuszka, Szymon Wiœniewski, Mateusz
JóŸwik, Szymon Rutkowski,
Artur Wodecki, Krystian
Kaczmarczyk i Daniel Wita.
Ranking zamyka Grupa „A”

Mê¿czyzn, którzy zajêli miejsce czwarte. Ch³opcy z MDP
bêd¹ reprezentowaæ powiat
rybnicki na zawodach wojewódzkich, jakie odbêd¹ siê na
wiosnê przysz³ego roku. Ju¿
teraz trzymamy kciuki, a jankowickiej OSP gratulujemy
sukcesu!
zdj.: archiw. OSP Jankowice

Udzia³ OSP Jankowice
w powiatowych zawodach
sta³ siê mo¿liwy dziêki temu,
¿e jankowicka jednostka by³a
najlepsza podczas tegorocznych zawodów gminnych.
I tym razem, startuj¹cy
w konkurencjach sztafety
i æwiczeñ bojowych, stra¿acy
nie mieli sobie równych.
W zwyciêskiej dru¿ynie –
Grupie „C” Kobiet znalaz³y siê:
Paulina Kalika, Justyna Garus,
Sylwia OœliŸlok, Urszula Wêgrzyk, Dominika Konsek,
Mariola Grela, Karolina

Od rolnictwa do biznesu
Rozpocz¹³ siê nabór do kolejnego dzia³ania skierowanego do rolników, w ramach którego mog¹ oni
otrzymaæ œrodki na rozwój us³ug z zakresu sprzeda¿y hurtowej i detalicznej, us³ug budowlanych
i instalacyjnych, turystycznych, transportowych
i wielu innych. Warto skorzystaæ z okazji i z³o¿yæ
wniosek o wsparcie unijne.
Chodzi o dzia³anie pn.
„Ró¿nicowanie w kierunku
dzia³alnoœci nierolniczej”, finansowane ze œrodków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
O przyznanie pomocy mog¹
staraæ siê rolnicy, ich wspó³ma³¿onkowie i domownicy,
którzy chc¹ prowadziæ dzia³alnoœæ niezwi¹zan¹ z rolnictwem – wystarczy byæ
ubezpieczonym w KRUS
przez okres przynajmniej
12 miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku
o przyznanie pomocy. Wiele rodzin rolniczych nie jest

w stanie utrzymaæ siê jedynie z rolnictwa i takie wsparcie jest dla nich szans¹ na dodatkowe dochody poprawiaj¹ce ich warunki ¿ycia.
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzi³a do tej pory trzy
nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww.
dzia³ania – w latach 2008, 2009
i 2010 r. Spoœród z³o¿onych
wtedy wniosków Agencja
podpisa³a oko³o 8,8 tys. umów
o dofinansowaniu inwestycji,
na ³¹czn¹ kwotê 760,6 mln z³otych, co stanowi³o ok. 55 proc.
bud¿etu przeznaczonego na

tak¹ pomoc z PROW 20072013. W tym roku pula zarezerwowanych œrodków siêga
365 mln z³.
Tegoroczny nabór zosta³
podzielony na dwa etapy.
W pierwszym, trwaj¹cym od
27 wrzeœnia do 14 paŸdziernika, mo¿na by³o sk³adaæ
w Oddzia³ach Regionalnych
ARiMR wnioski o przyznanie
pomocy na inwestycje zwi¹zane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego
(wysokoœæ wsparcia, jakie
mo¿e otrzymaæ z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa jeden beneficjent na
realizacjê takiego przedsiêwziêcia wynosi do 500 tys. z³;
poziom dofinansowania przyznanego przez Agencjê nie
mo¿e przekroczyæ 50 proc.
poniesionych przez niego
kosztów inwestycji, a w przypadku rolników poszkodowa-

nych przez klêski ¿ywio³owe
mo¿e wynieœæ a¿ 80 proc.).
Drugi etap rozpocz¹³ siê
17 paŸdziernika i potrwa do
4 listopada br. Wnioski o przyznanie pomocy w poszczególnych Oddzia³ach Regionalnych ARiMR mog¹ sk³adaæ
wszyscy, którzy planuj¹ inne
inwestycje ni¿ te zwi¹zane
z wytwarzaniem biogazu lub
energii elektrycznej. Pomoc
tak¹ mo¿na otrzymaæ m.in.
na rozwój us³ug na rzecz rolnictwa i leœnictwa, sprzeda¿y
hurtowej i detalicznej, us³ug
budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych
i komunalnych oraz doradczych, finansowych i informatycznych, a tak¿e rêkodzielnictwa. Wspierane bêd¹
równie¿ inwestycje w przetwórstwo surowców rolnych i runa leœnego oraz magazynowanie lub przechowywanie towarów. Pomoc
mo¿na te¿ otrzymaæ np. na
cd. str. 12
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Pomoże Subregion
Trwa budowa kanalizacji w so³ectwie Œwierklany
Dolne, wspó³finansowana ze œrodków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego.
W ostatnim czasie gmina
otrzyma³a informacjê, ¿e zwiêkszy siê wysokoœæ œrodków
unijnych przyznanych jej na
realizacjê inwestycji o kwotê
blisko 640 tys. z³.
Kwota ta stanowi niewykorzystane oszczêdnoœci w innym
projekcie, realizowanym przez
Zwi¹zek Subregionu Zachodniego z siedzib¹ w Rybniku,
w ramach Programu Rozwoju
Subregionu Zachodniego. Podczas jednego z ostatnich posiedzeñ, Zarz¹d Zwi¹zku Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Œl¹skiego zdecydowa³ o przekazaniu niewykorzystanej przez siebie kwoty naszej gminie.
Wniosek pn. „Ukoñczenie
budowy kanalizacji sanitarnej
wraz z przy³¹czami domowymi
w zlewni PII-1 w Gminie Œwierklany z przekroczeniem autostrady A-1” gmina z³o¿y³a jeszcze w 2008 roku. Nie zosta³ on
rozpatrzony w pierwszej turze,

kiedy do wykorzystania by³y
du¿e kwoty dotacji (85 proc.
wartoœci zadania – pomoc unijna, 15 proc. – wk³ad w³asny) –
trafi³ na listê rezerwow¹ i w efekcie dotacja dla gminy wynios³a
zaledwie 18 proc. wartoœci zadania. Tak wiêc, z 24 mln 380
tys. z³, o które wnioskowaliœmy, otrzymaliœmy zaledwie
4 mln 648 tys. z³. Byæ mo¿e,
gdyby wówczas przestrzegano
wymogów okreœlonych w Programie Aglomeracji zatwierdzonym przez Marsza³ka Województwa Œl¹skiego, wniosek
zosta³by rozpatrzony w pierwszej kolejnoœci i mia³by szansê
na maksymaln¹ wysokoœæ dofinansowania.
Po tym, jak wniosek trafi³ na
listê rezerwow¹, gmina Œwierklany rozpoczê³a prace w terenie, obejmuj¹ce czêœciowo
wnioskowany do Regionalnego Programu Operacyjnego
zakres robót, próbuj¹c w³asnymi si³ami zrealizowaæ zaplano-

Remonty
na drogach

skiego prace kosztowaæ bêd¹
ok. 2 mln 600 tys. z³. Gdyby
uda³o siê nam pozyskaæ dofinansowanie, to gmina pokry³aby 70 proc. tej kwoty, a pozosta³e 30 proc. pochodzi³oby
z ww. programu.
Podobny wniosek z³o¿ony zosta³ przez powiat rybnicki, wspólnie z gmin¹
Œwierklany – tym razem
chodzi o przebudowê ul. Boryñskiej w so³ectwie Œwierklany Górne (remont po³¹czony z budow¹ brakuj¹cego odcinka chodnika i kanalizacji deszczowej). Ca³oœæ
wyceniono na 1 mln 400
tys. z³. W przypadku otrzymania dofinansowania gmina Œwierklany pokry³aby
290 tys. z³.
Wyniki naboru wniosków
do Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych powinny byæ znane
jeszcze w tym roku.

cd. ze str. 1
oraz na ul. Powstañców
i Gogo³owskiej w Œwierklanach.
Podobnie jak w przypadku budowy kanalizacji, tu
równie¿ gmina stara siê pozyskaæ fundusze zewnêtrzne,
które choæ w czêœci odci¹¿y³yby jej bud¿et i pozwoli³yby
przeprowadziæ konieczne remonty dróg. Na pocz¹tku
paŸdziernika zosta³ z³o¿ony
wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zak³adaj¹cy przebudowê jednokilometrowego odcinka wraz
z czêœciow¹ budow¹ kanalizacji deszczowej na ul. Aleja
w so³ectwie Œwierklany Dolne (nawierzchnia z kostki).
Wed³ug kosztorysu inwestor-

wan¹ inwestycjê. Kiedy okaza³o
siê, ¿e wyst¹pi³y oszczêdnoœci
na innych zadaniach, zgodzi³a
siê przyj¹æ oferowane jej œrodki unijne, mimo i¿ znacznie pomniejszone w porównaniu z pierwotnie wnioskowan¹ kwot¹.
W po³owie wrzeœnia, do
Urzêdu Gminy Œwierklany
wp³ynê³o pismo Zwi¹zku Subregionu Zachodniego, z propozycj¹ przekazania jej przez Subregion dodatkowych œrodków.
Zgodê na powy¿sze wyrazi³ te¿
Urz¹d Marsza³kowski.
Pomijaj¹c fakt, ¿e otrzymamy dodatkowe œrodki niewykorzystane przez Subregion, w³adze gminy nie ustaj¹ w staraniach, aby jeszcze bardziej
zwiêkszy³ siê udzia³ procentowy dotacji w kosztach zadania.
Trwaj¹ rozmowy z Urzêdem
Marsza³kowskim Województwa Œl¹skiego w tym temacie.
Szczegó³owa informacja
nt. inwestycji – w wyniku
rozstrzygniêcia przetargu podpisana zosta³a w ostatnim dniu
sierpnia br., umowa na wykonanie inwestycji w Œwierklanach
Dolnych. Prace prowadzi konsorcjum firm: „Cetus” Energetyka Gazowa Sp. z o.o. oraz Przedsiêbiorstwo „Zisco” – Zak³ad

Instalacji Sanitarnych C.O Franciszek Bandura. Wartoœæ robót
po przetargu, to 11 mln 553 tys.
z³. Zakres robót obejmuje budowê 10 km sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Aleja, Po³omska, Warneñczyka, Kazimierza, Basztowej, 3 Maja, Gogo³owskiej i Stawowej oraz budowê 3 pompowni œcieków w rejonie ulic ul. Po³omskiej, Granice
i Kucharzówki. Prace potrwaj¹
do czerwca 2013 roku.
 Z funduszy unijnych finansowane s¹ tak¿e prace w Jankowicach. Niedawno zakoñczony zosta³ I etap inwestycji realizowanej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(podzia³ procentowy w tym programie wynosi: 75 proc. dotacji,
25 proc. wk³ad w³asny) – do u¿ytku oddano kanalizacjê sanitarn¹
w rejonie ul. Polnej, Równoleg³ej, Biasowickiej i Spokojnej,
Weso³ej. Mieszkañców ww. ulic
informujemy o tym, ¿e mog¹ ju¿
oni wystêpowaæ do Gminnego
Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji z wnioskiem o wydanie
warunków pod³¹czenia ich domostw do nowo powsta³ej sieci. W trakcie realizacji jest II etap
inwestycji, obejmuj¹cy rejon ul.
Piaskowej i Górniczej.

Zaplecze dla Orła
Trwaj¹ prace przy budowie zaplecza sportowego dla
Ludowego Klubu Sportowego „Orze³” Jankowice. Powstaj¹ca przy ul. Sportowej
inwestycja bêdzie s³u¿y³a zarówno zawodnikom, jak i janowickiej spo³ecznoœci.
Prace wykonuje firma
z Warszowic – „Kazbud” Sp.
z o.o., z któr¹ gmina jeszcze
w sierpniu br. podpisa³a umowê. Kolejnym krokiem by³o
przygotowanie przez firmê
placu budowy i rozpoczêcie
prac ziemnych w miesi¹cu
wrzeœniu. Projekt przewiduje utworzenie trzysegmentowego budynku o ³¹cznej powierzchni 710 metrów kwadratowych. Dwa z trzech
segmentów przeznaczone zostan¹ na dzia³alnoœæ sportow¹
– powstan¹ w nich m.in. szat-

nie, magazyny, sala klubowa
oraz pomieszczenia socjalne
i sanitarne. Trzeci segment
bêdzie mia³ charakter techniczno-gospodarczy i zwi¹zany bêdzie z funkcjonowaniem budynku (kot³ownia i inne pomieszczenia gospodarcze). Powstan¹ te¿ toalety dla
kibiców. Termin zakoñczenia
prac wyznaczono na wrzesieñ
2013 roku. Przez ca³y czas ich
trwania prowadzone bêd¹
rozgrywki sportowe na pobliskim boisku – budowa nie
przeszkodzi klubowi w dzia³alnoœci sportowej.
Ca³kowity koszt powstania inwestycji, to zgodnie
z umow¹ 2.927.877,15 z³.
Budowa zaplecza sportowego w Jankowicach w ca³oœci zostanie sfinansowana
z gminnego bud¿etu.
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Tania woda i ścieki komunalne w Gminie
Ceny wody i œcieków komunalnych nale¿¹ w gminie do najtañczych w porównaniu z gminami oœciennymi, pomimo innej
struktury budownictwa. Gmina
Œwierklany jest zdominowana
przez zabudowê jednorodzinn¹,
natomiast oœcienne przedsiêbiorstwa wodno-kanalizacyjne
obs³uguj¹ wielolokalowe bloki
mieszkalne.
Czytelnikom Kuriera prezentujemy wyliczenie kosztów
zu¿ycia 10 m3 wody i odprowadzenia 10 m3 œcieków do gminnej kanalizacji sanitarnej miesiêcznie przez gospodarstwo
domowe. Podane kwoty obejmuj¹ cenê za 1 m3 wraz z op³atami sta³ymi (kwoty brutto).
 Œwierklany: 98,77 z³
(z dop³at¹ do œcieków

komunalnych); 113, 87 z³
(symulacja bez dop³aty
– wtedy Gmina zajmuje 2-g¹
lokatê za Jastrzebiem Zdrój).
 Jastrzêbie - Zdrój: 108,07 z³
 ¯ory: 120,65 z³
 Wodzis³aw Œl¹ski
(Marklowice): 123,63 z³
 Rybnik: 148,75 z³
Jastrzêbie-Zdrój jest zasilane
przez wodoci¹g czerpi¹cy wodê
z Czech. Niestety, z powodu niedomiarowania œrednicy ruroci¹gu nie jest mo¿liwe w dalszej
perspektywie pod³¹czenie kolejnych miejscowoœci i korzystanie z czeskiej wody (od kilku ju¿
lat zainteresowanie tym tematem wyra¿a m.in. Wodzis³aw Œl¹ski, bezskutecznie). Pozosta³e
ww. gminy s¹ zasilane przez Gór-

noœl¹skie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów w Katowicach, które
jest najwa¿niejszym producentem wody pitnej na Górnym Œl¹sku.

Zabezpieczyæ wodomierz
przed mrozem
Aby unikn¹æ braku wody
w budynku oraz uchroniæ siê
przed jego zalaniem, co mo¿e
nast¹piæ na skutek rozerwania wodomierza, nale¿y odpowiednio o wodomierz zadbaæ
i ochroniæ przed mrozem.
Koszt wymiany rozerwanego wodomierza zale¿y od jego
œrednicy i wynosi od 171 z³.
Je¿eli pomieszczenie z wodomierzem jest nieogrzewane
i przenika do niego mroŸne po-

Sezon na zatruwanie
Co roku, na choroby wywo³ane z³ym stanem powietrza umiera blisko 28 tysiêcy Polaków. Wp³yw na to
ma w du¿ej mierze spalanie ró¿nego rodzaju œmieci
w domowych piecach centralnego ogrzewania.
Rozpocz¹³ siê kolejny sezon grzewczy…
Aby zaoszczêdziæ na kosztach zwi¹zanych z zakupem
opa³u i czêsto na op³atach za
wywóz œmieci, wielu mieszkañców ogrzewa swoje domy pal¹c w piecach najró¿niejszymi
odpadami. Jest to nie tylko papier i kartony, u¿ywane do rozpalenia ognia (czêsto zawieraj¹
one tworzywa sztuczne: plastik
czy foliê), ale te¿ innego rodzaju odpadki, jak elementy starego umeblowania (lakierowana
powierzchnia!), plastikowe butelki po napojach, a nawet stare ubrania i obuwie. Osoby
posiadaj¹ce tradycyjne piece
centralnego ogrzewania czêsto
wykazuj¹ siê w tym temacie
bogat¹ wyobraŸni¹. Có¿ z tego,
¿e s¹siedzi zainwestowali
w kupno ekologicznych pieców, aby by³o czyœciej i bezpieczniej? Tradycyjny piec CO
przyjmie wszystko...
Podczas spalania odpadów
w piecach emitowane s¹ do at-

mosfery py³y, które odk³adaj¹c
siê w glebie i powoduj¹ szkodliwe dla zdrowia cz³owieka zanieczyszczenia metalami ciê¿kimi, jak kadm czy arsen; jak równie¿ wytwarzany jest truj¹cy
dla ludzi i zwierz¹t tlenek wêgla,
tlenek azotu – uszkadzaj¹cy
p³uca; dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny i furany.
Spalanie œmieci w domowych
piecach to tylko pozorne
oszczêdnoœci, za które wszyscy p³acimy zdrowiem. Nale¿y
o tym pamiêtaæ nie tylko podczas organizowanej co roku
akcji „Kochasz dzieci, nie pal
œmieci”, szczególnie nag³aœnianej w sezonie zimowym.
Apelujemy do wszystkich
mieszkañców gminy o w³aœciwe postêpowanie z wytwarzanymi odpadami. Nie nale¿y ich
paliæ w piecu ani te¿ na wolnym
powietrzu, gdy¿ tak samo nara¿amy siebie i nasze dzieci na

choroby uk³adu oddechowego
i kr¹¿enia. Nie warto tego robiæ
równie¿ ze wzglêdu na wysokie
kary pieniê¿ne, jakie gro¿¹ nam
w sytuacji ujawnienia procederu palenia œmieci.
Wed³ug danych Komisji
Europejskiej prawie 3 miliony
osób na œwiecie umiera przedwczeœnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Oko³o
25–33% ogólnej liczby zachorowañ powodowanych jest
przez czynniki zwi¹zane z zanieczyszczeniem œrodowiska.
Co dziesi¹ta osoba umieraj¹ca
z powodu zanieczyszczonego
powietrza w Unii Europejskiej
pochodzi z Polski.
Uwaga – konkurs dla dzieci
i m³odzie¿y!
Fundacja Ekologiczna
ARKA zaprasza wszystkie
dzieci z przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjalnych do
udzia³u w ogólnopolskim konkursie plastycznym „To nie krasnoludki pal¹ œmieci”. Chodzi
o to, by przedstawiæ w³asn¹ interpretacjê konkursowego tytu³u. Termin nadsy³ania prac
up³ywa 20 listopada 2011 roku.

wietrze, albo te¿ je¿eli wodomierz znajduje siê przy np. przy
blaszanych drzwiach gara¿owych, trzeba koniecznie:
 uszczelniæ okna i drzwi;
 zawin¹æ wodomierz w izolator
(np. we³nê mineraln¹)
Nale¿y jednak pamiêtaæ
o pozostawieniu dojœcia do licznika wodomierza, aby mo¿liwe
by³o odczytanie jego stanu.

Kradzie¿ wody to k³opoty
Gminny Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji sprawdzi³ autocysterny korzystaj¹ce z gminnych hydrantów. Sprawcy nieleganych poborów wody zostali ustaleni. Przestrzegamy przed
podobnymi praktykami – ka¿dorazowe ujawnienie nielegalnego odbiorcy wody bêdzie surowo karane!
Wyniki zostan¹ og³oszone najpóŸniej 30 listopada 2011 r., na
stronie internetowej naszej fundacji www.FundacjaArka.pl
Celem konkursu jest pobudzanie aktywnoœci twórczej
dzieci i m³odzie¿y oraz poznanie zagadnieñ ekologicznych,
w szczególnoœci zwi¹zanych
z problematyk¹ gospodarki odpadami oraz ich spalaniem
w piecach domowych.
Ka¿de przedszkole i szko³a mog¹ nades³aæ maksymalnie 5 prac (format prac: A-3 lub
A-4). Technika wykonania jest
dowolna (farby, pastele, kredki). Imiê, nazwisko, wiek, nazwê placówki oraz jej dok³adny adres nale¿y napisaæ czytelnie na odwrocie pracy i wys³aæ j¹ na adres: Fundacja Ekologiczna Arka, skr. poczt 525,
43–301 Bielsko-Bia³a. Nagrodzone prace zostan¹ opublikowane w wydawnictwach Fundacji i zamieszczone na stronie
internetowej, a ich autorzy
otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody
(w ka¿dej z grup przewidziano
nagrody: MP3 – 10 sztuk oraz
programów edukacyjnych –
50 sztuk). Zachêcamy dzieci
i m³odzie¿ z terenu naszej gminy do wziêcia udzia³u w konkursie!
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Pod takim tytu³em organizowana jest trzecia ju¿
edycja kampanii edukacyjnej, której celem jest
respektowanie prawa przez sprzedawców i kupuj¹cych w zakresie zakazu sprzeda¿y alkoholu ma³oletnim oraz zwiêkszenie spo³ecznej dezaprobaty dla
tego procederu.

Pozory mylą, dowód nie
Tegoroczne dzia³ania
w szczególnoœci ukierunkowane s¹ na samorz¹dy, które
powinny podj¹æ dzia³ania, aby
w znajduj¹cych siê na terenie
ich gmin sklepach i lokalach
nie dochodzi³o do ³amania
przepisów.
Kampania, która ma przeciwdzia³aæ spo¿ywaniu alkoholu wœród osób poni¿ej 18 roku
¿ycia, realizowana jest we
wspó³pracy Komendy G³ównej
Policji i Zwi¹zku Pracodawców
Przemys³u Piwowarskiego –
Browary Polskie. Nie bez znaczenia jest udzia³ mediów, które pomagaj¹ nag³oœniæ problem
picia alkoholu przez nieletnich
i towarzysz¹ce temu konsekwencje.
Celem podejmowanych od
2009 roku dzia³añ jest zwrócenie uwagi sprzedawców
i œwiadków sprzeda¿y alkoholu
w sklepach na terenie ca³ej Polski, ¿e doros³y wygl¹d nie
oznacza pe³noletnoœci upowa¿niaj¹cej do zakupu napojów alkoholowych. Akcji towarzyszyæ bêd¹ ulotki, broszury i plakaty informacyjne. Na potrzeby
realizacji kampanii uruchomiona zosta³a infolinia informacyjna o numerze 0 801 066 366.
Informacje mo¿na znaleŸæ tak¿e
na www.pozorymyla.pl

- Tegoroczna ods³ona kampanii „Pozory myl¹, dowód
nie” ukierunkowana jest
przede wszystkim na aktywizacjê œrodowisk lokalnych w ca³ym kraju, zbudowanie szerokiego spo³ecznego frontu
sprzeciwu wobec sprzeda¿y
alkoholu osobom niepe³noletnim i koalicji na rzecz ograniczenia dostêpnoœci napojów
alkoholowych w tej kategorii
wiekowej – informuj¹ organizatorzy, dodaj¹c, ¿e to w³aœnie
gminy maj¹ szerokie pole dzia³ania w tym zakresie – maj¹
mo¿liwoœæ edukowania sprzedawców, wychowawców i rodziców dzieci, a tak¿e organizowania m³odym ludziom alternatywnych sposobów spêdzania
wolnego czasu i aktywizowania dzia³aj¹cych na ich terenie
organizacji pozarz¹dowych
i mediów.
Apelujemy zatem do sprzedawców i pracowników lokali
znajduj¹cych siê na terenie gminy Œwierklany, aby legitymowali
oni klientów kupuj¹cych alkohol i sprawdzali, w jakim s¹
wieku. Prosimy tak¿e nauczycieli oraz rodziców o rozmowê
z dzieæmi na temat spo¿ywania
alkoholu przez nie i towarzysz¹cych temu konsekwencjach –
zdrowotnych i prawnych.

Winda dla GOKiR-u
Wraz z nastaniem listopada przewiduje siê oddanie
do u¿ytkowania zewnêtrznej windy, zamontowanej
w budynku Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji
przy ul. Stra¿ackiej w Œwierklanach.
Prace, których wykonawc¹ jest Bajpax – Zak³ad
Metalowo-Elektrotechniczny
Jerzego Burzyñskiego, rozpoczê³y siê w pierwszej po³owie
wrzeœnia br. Oprócz zamontowania szybu windy przewidy-

wa³y one równie¿ roboty towarzysz¹ce tj. przebicie œciany budynku i po³¹czenie z pomieszczeniem sali na piêtrze.
Jest to winda osobowo-towarowa, która s³u¿yæ bêdzie
zarówno do przewozu towa-

Więcej czasu na wykorzystanie
zaległego urlopu
Osoby pracuj¹ce
zapewne ucieszy
informacja o zmianie
przepisów dotycz¹cych
wykorzystania zaleg³ego urlopu. Pocz¹wszy
od przysz³ego roku,
czas na jego wykorzystanie bêdziemy mieli
do koñca wrzeœnia,
nie zaœ do koñca
marca, tak jak to ma
miejsce obecnie.
Dziêki temu, zarówno
przedsiêbiorcom, jak i zatrudnionym w nich osobom ³atwiej
bêdzie panowaæ nad czasem
pracy.
Zmiana przepisów wynika
z ustawy z 16 wrzeœnia 2011 r.
o redukcji niektórych obowi¹zków obywateli i przedsiêbiorców. Przewiduje ona, ¿e
pracodawca bêdzie zobligowany do udzielenia zaleg³ego
urlopu pracownikowi do koñca
wrzeœnia, a nie marca nastêpnego roku kalendarzowego.
Obowi¹zuj¹cy obecnie
trzymiesiêczny termin na
udzielenie zaleg³ego urlopu
ustawodawca uzna³ za zbyt
krótki, zw³aszcza ¿e na miesi¹ce zimowo-wiosenne (styczeñ-marzec) przypada najwiêksza zachorowalnoœæ
wœród pracowników, która
powoduje ich absencjê w pracy i tym samym wyklucza
mo¿liwoœæ wybrania przez
nich zaleg³ego wolnego do

koñca pierwszego kwarta³u
roku. W praktyce czêsto dochodzi do sytuacji, kiedy pracownik godzi siê fikcyjnie
udaæ siê do koñca marca na zaleg³y urlop, faktycznie zaœ wykorzystuje go w póŸniejszym
czasie. Nowe przepisy pozwol¹ to zmieniæ - pracodawcy,
którzy nie zd¹¿¹ z udzieleniem
wolnego w marcu, nie bêd¹
nara¿eni ju¿ na mandat za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika. Odpowiedzialnoœæ tak¹ ponios¹ dopiero
wtedy, gdy pracownik nie skorzysta z zaleg³ego wypoczynku do koñca wrzeœnia.
Ustawodawca podkreœla
jednoczeœnie, ¿e zaleg³ego
urlopu powinno udzielaæ siê
tylko tym osobom, które
z obiektywnych przyczyn nie
mog³y wykorzystaæ go wczeœniej (np. z powodu choroby).
Przestrzega przed umyœlnym
oszczêdzaniem urlopu i ³¹czeniem zaleg³ych wolnych dni
z urlopem z kolejnego roku,
gdy¿ pracodawca bêdzie móg³
wtedy nie wyraziæ na to zgody
- jeœli w danym roku pracownik zaoszczêdzi kilka b¹dŸ kilkanaœcie dni urlopu wypoczynkowego, bêdzie móg³ je
wykorzystaæ w przysz³oroczne
wakacje tylko wtedy, jeœli porozumie siê w tej sprawie ze
swoim prze³o¿onym, a ten zgodzi siê, aby pracownika nie
by³o w firmie na przyk³ad miesi¹c czasu. D³u¿sze wakacje? tak, ale tylko za zgod¹ szefa.

rów potrzebnych m.in. do
przygotowania posi³ków na
organizowane w GOKiR-ze
uroczystoœci, jak i przewozu
goœci – osób niepe³nosprawnych oraz starszych, maj¹cych
trudnoœci w poruszaniu siê.
Koszt wykonania prac wyniesie 70.500,57 z³ i sfinansowany zostanie z bud¿etu gminy. Warto wspomnieæ o tym,
¿e gmina stara³a siê o œrodki
unijne na pokrycie kosztów
w w. inwestycji – jeszcze

w ubieg³ym roku z³o¿y³a
wniosek w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich – Dzia³ania „Odnowa
i rozwój wsi”, który jednak
nie uzyska³ dofinansowania
ze wzglêdu na zbyt du¿e zaludnienie w gminie Œwierklany – dofinansowanie otrzyma³y gminy o typowo wiejskim charakterze, z ma³¹
liczb¹ mieszkañców przypadaj¹c¹ na 1 km. kwadratowy
powierzchni.
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Święto mnożenia
w Jankowicach
Odbywaj¹cy siê 23 wrzeœnia, I Œwiatowy Dzieñ
Tabliczki Mno¿enia swoj¹ premierê mia³ tak¿e
w Jankowicach. Wœród uczestnicz¹cych w matematycznym œwiêcie szkó³ przewa¿a³y placówki z naszego kraju. Tak¿e nasz region by³ mocno reprezentowany.
W Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego w Jankowicach, I Œwiatowy Dzieñ Tabliczki Mno¿enia œwiêtowano
kilka dni. Placówka przyozdobiona zosta³a wieloma
elementami i symbolami, które œwiadczy³y o fakcie, ¿e

matematyk¹ jankowiccy
gimnazjaliœci ¿yli w tym
okresie równie¿ poza lekcjami. Ponadto, ka¿dego dnia
uczniowie mieli okazjê wylo-

sowaæ pytanie dotycz¹ce
dzia³añ matematycznych,
a gromadzone punkty umo¿liwia³y awans do wielkiego fina³u œwiêta (warto nadmieniæ, ¿e w eliminacjach wziê³o udzia³ a¿ 97 uczniów jankowickiego gimnazjum!),
którym by³ konkurs rozstrzygniêty ostatecznie
we wtorek, 27 wrzeœnia. Wtedy to, w obecnoœci ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej 9 najlepszych
„matematyków” rywalizowa³o miêdzy
sob¹ o miano najlepszego znawcy tabliczki mno¿enia. Po zsumowaniu punktów okaza³o siê, ¿e
najlepsz¹ by³a Weronika
Wilk, która wyprzedzi³a
Anetê Wielowiejsk¹ i Patry-

Z wielkim ¿alem
przyjêliœmy wiadomoœæ
o tragicznej œmierci

Mieszkañca so³ectwa
Œwierklany Dolne.
Rodzinie zmar³ego
Górnika i Jego
najbli¿szym
sk³adam
najserdeczniejsze
wyrazy wspó³czucia
Wójt Gminy Œwierklany
Antoni Mrowiec

ka Dulnioka. Czo³owa trójka otrzyma³a nagrody (m.in.
kalkulatory), które zapewne przydadz¹ siê w codziennej nauce i pog³êbianiu wiedzy i umiejêtnoœci
matematycznych.
Szkolny koordynator
przedsiêwziêcia, p. Edyta
Cwanek-Furtak – nauczycielka matematyki w Jankowicach, pozytywnie wypowiedzia³a siê o wspomnianej
akcji, zwracaj¹c uwagê na
to, ¿e uda³o siê udowodniæ,
i¿ nawet tak trudnego
przedmiotu, jakim jest matematyka, mo¿na uczyæ siê
w „zabawowy” sposób. Na
pewno wiêc spo³ecznoœæ
Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego w Jankowicach
przy³¹czy siê do kolejnej

edycji Œwiatowego Dnia Tabliczki Mno¿enia.
Warto nadmieniæ, ¿e najwiêcej szkó³, które przy³¹czy³y siê do tej ogólnoœwiatowej akcji, to nasze – polskie
placówki. Oprócz gimnazjalistów z Jankowic w zabawie
wziêli udzia³ m.in. uczniowie rybnickich i raciborskich szkó³. Doskonale to
œwiadczy o polskiej m³odzie¿y i naszych placówkach oœwiatowych, bo
uczestników reprezentuj¹cych inne kraje Unii Europejskiej i pañstwa z innych
kontynentów mo¿na by³o
policzyæ na palcach jednej
rêki. Tym bardziej nale¿y siê
szacunek naszym m³odym
matematykom!
Robert Furtak

Trzecie miejsce
dla świerklańskich gospodarzy

KONDOLENCJE

Œ.P.
Antoniego Miko³ajka

zdj.: archiw. szko³y

Zajêciem trzeciego miejsca
zakoñczy³ siê udzia³ mieszkañców Œwierklan – El¿biety i Józefa Szulików, w IX
Ogólnopolskim Konkursie
„Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne”. Celem konkursu by³o
wy³onienie najlepiej prowadzonych pod wzglêdem przestrzegania przepisów bhp, gospodarstw w kraju.
Oprócz nagrody pieniê¿nej, ufundowanej przez Prezesa KRUS, pañstwo Szulik
otrzymali tablet okolicznoœcio-

wy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyplom od organizatorów, zestaw ochrony
pracy ufundowany przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy oraz
zestaw ochron do pracy ze
œrodkami ochrony roœlin ufundowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roœlin.
Trzecie miejsce w konkursie
zajêli ex aequo z rolnikami
z woj. mazowieckiego.
El¿bieta i Józef Szulik s¹
zwyciêzcami konkursu na
szczeblu wojewódzkim. Komisja konkursowa uzna³a, ¿e
wœród 16 wyselekcjonowanych do etapu wojewódzkiego, gospodarstw najlepiej wypad³o to przy ul. Korytarzowej

w Œwierklanach. W ten sposób zakwalifikowa³o siê ono
do etapu centralnego, zajmuj¹c w nim trzecie miejsce.
Zwyciê¿yli Ma³gorzata i Henryk Fitowie z miejscowoœci
Kêdzie w woj. dolnoœl¹skim.
W sumie, w 2011 roku
do konkursu przyst¹pi³o
1218 uczestników indywidualnych i zbiorowych (zak³adów i przedsiêbiorstw).
Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê 23 wrzeœnia
w Bednarach, w ramach
XIII Krajowej Wystawy
Rolniczej AGRO SHOW.
W przysz³ym roku dziesi¹ta – jubileuszowa edycja
konkursu.
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Je¿eli jesteœ w³aœcicielem ma³ej firmy, któr¹ zamierzasz rozbudowaæ, mo¿esz staraæ siê o œrodki
unijne na jej rozwój.

Przed nami kolejna
„Akcja Znicz”
Masz pomysł - działaj!
We wrzeœniu ruszy³ konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego na lata 2007–2013 o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiêbiorczoœæ”, Dzia³anie 1.2. „Mikroprzedsiêbiorstwa i MŒP”, Poddzia³anie 1.2.4. „Mikro, ma³e
i œrednie przedsiêbiorstwa”.
Konkurs og³oszony zosta³ przez Dyrektora Œl¹skiego Centrum
Przedsiêbiorczoœci. Wnioski mo¿na sk³adaæ do 7 grudnia br.
Jak wynika z dokumentacji konkursowej, podmiotami uprawnionymi do ubiegania siê o dofinansowanie projektów s¹ mikroprzedsiêbiorstwa oraz ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa (zgodnie z definicj¹
zawart¹ w Szczegó³owym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego na lata 2007-2013).
Na wsparcie unijne mog¹ liczyæ nastêpuj¹ce typu projektów:
1. Rozbudowa istniej¹cego przedsiêbiorstwa prowadz¹ca do
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/us³ug.
2. Dzia³ania modernizacyjne w przedsiêbiorstwach prowadz¹ce do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/us³ug.
3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego
lub sposobu œwiadczenia us³ug.
4. Dzia³ania inwestycyjne zwi¹zane z rozpoczêciem lub rozwojem dzia³alnoœci eksportowej.
5. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagañ dyrektyw unijnych, zw³aszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony œrodowiska.
6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).
W przypadku realizacji projektu przez mikroprzedsiêbiorstwa lub
ma³e przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w okresie krótszym od 12 miesiêcy maksymalna wartoœæ projektu musi byæ mniejsza ni¿ 20.000 PLN
(zgodnie z zapisami linii demarkacyjnej pomiêdzy RPO, a Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka).
7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych
i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Na poziomie regionalnym i lokalnym.
8. Us³ugi doradcze w zakresie projektowania, wdra¿ania i doskonalenia: nowego produktu lub us³ugi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarz¹dzania jakoœci¹ i innych wspomagaj¹cych zarz¹dzanie, zarz¹dzania œrodowiskiem,
BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, us³ug, surowców, maszyn i urz¹dzeñ, aparatury kontrolno – pomiarowej.
9. Us³ugi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania dzia³alnoœci eksportowej.
10. Us³ugi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania
technologii informatycznych w przedsiêbiorstwie.
11. Us³ugi doradcze dotycz¹ce po³¹czeñ dokonuj¹cych siê pomiêdzy mikro, ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami.
Wnioski o dofinansowanie projektu nale¿y sk³adaæ w formie
elektronicznej – za pomoc¹ Wniosku Aplikacyjnego Przedsiêbiorców dostêpnego na stronie internetowej Œl¹skiego Centrum Przedsiêbiorczoœci www.scp-slask.pl oraz w formie papierowej – tê mo¿na z³o¿yæ osobiœcie w ŒCP lub wys³aæ drog¹ pocztow¹ na adres:
Œl¹skie Centrum Przedsiêbiorczoœci, ul. Katowicka 47 (I piêtro),
41-500 Chorzów. Uwaga – decyduje data wp³ywu wniosku w formie papierowej do ŒCP. Wiêcej na stronie www.scp-slask.pl

A¿ 1880 zatrzymanych nietrzeŸwych kierowców
i ponad 400 wypadków drogowych, w których
zginê³o 39 osób, a 532 zosta³y ranne – to bilans
ubieg³orocznej „Akcji Znicz”.
Nied³ugo rusz¹ kolejne,
zwi¹zane z tegorocznym Œwiêtem Zmar³ych, dzia³ania policji.
Czy statystyki „Akcja Znicz
2011” bêd¹ lepsze od ubieg³orocznych?
W tym roku Dzieñ Wszystkich Œwiêtych wypada we wtorek. Wiele osób ju¿ w poniedzia³ek odwiedzi groby swoich bliskich, a ci, którzy maj¹ rodzinê
w dalszych czêœciach kraju wyjad¹ z pewnoœci¹ ju¿ przed œwi¹tecznym weekendem. W zwi¹zku z tym na terenie ca³ej Polski
zaplanowano wzmo¿one dzia³ania policyjne, ukierunkowane na
badanie trzeŸwoœci kierowców,
posiadanie przez nich wa¿nych
dokumentów uprawniaj¹cych
do zasiadania za kierownic¹,
a tak¿e sprawdzanie stanu technicznego pojazdów. Przede
wszystkim jednak kontrolowana
bêdzie prêdkoœæ, z jak¹ poruszaæ
siê bêd¹ po drogach. Radzimy,
aby przed wyruszeniem w trasê
sprawdziæ, czy wszyscy pasa¿erowie maj¹ zapiête pasy –
w szczególnoœci zaœ nale¿y zadbaæ o dzieci (foteliki), a w czasie
jazdy nie korzystaæ z telefonu komórkowego.
Szczególna uwaga policji towarzyszyæ bêdzie ruchowi na
g³ównych trasach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do
cmentarzy. Policjantom w przeprowadzeniu akcji pomagaæ
bêd¹ wolontariusze, którzy m.in.
wskazywaæ bêd¹ kierowcom
wolne miejsca parkingowe, a je¿eli zajdzie potrzeba, wezw¹ pomoc medyczn¹.
Pamiêtaj – polecenia policjanta kieruj¹cego ruchem s¹
wa¿niejsze od sygna³ów œwietlnych i znaków drogowych! Je¿eli policjant zabroni wjazdu, stosuj
siê do jego poleceñ. Nie wymuszaj pierwszeñstwa, a samochód
swój parkuj zgodnie z przepisa-

mi, w dozwolonych miejscach.
Zwróæ uwagê, aby nie blokowa³
on innym wjazdu lub wyjazdu
z drogi, b¹dŸ te¿ dostêpu do
wczeœniej prawid³owo zaparkowanego pojazdu. Nie pozostawiaj w samochodzie wartoœciowych przedmiotów w widocznym miejscu, gdy¿ mog¹ siê one
staæ ³atwym ³upem dla z³odziei.
Uwaga policji skierowana
zostanie równie¿ na pieszych.
Apelujemy do nich o zachowanie bezpieczeñstwa – jeœli nie
jest to absolutnie konieczne,
niech nie korzystaj¹ z jezdni,
a jeœli ju¿ musz¹, to niech nie
stwarzaj¹ przy tym zagro¿enia
dla innych.
Uwaga - informacja dla kierowców i pieszych: w czasie
„Akcji Znicz 2011” wykorzystane zostan¹ policyjne wideorejestratory, zarówno w oznaczonych, jak i nieoznaczonych radiowozach. Warto o tym pamiêtaæ, aby wizycie na grobie bliskich nie towarzyszy³a przykra
sytuacja, kiedy wrêczony nam
zostanie mandat.
RADY POLICJI
DLA KIEROWCÓW
WYBIERAJ¥CYCH SIÊ
W D£U¯SZ¥ PODRÓ¯:
 za kierownicê siadaj wypoczêty i trzeŸwy;
 trasê pokonuj etapami, robi¹c co pewien czas przerwê
na odpoczynek;
 dopilnuj, aby po ka¿dym
odpoczynku i ponownym
ruszeniu w trasê wszystkie
osoby w twoim samochodzie zapiê³y pasy – nawet
jeœli od cmentarza dzieli ciê
zaledwie kilkadziesi¹t metrów drogi;
 uwa¿nie œledŸ trasê, któr¹
jedziesz, aby nie zaskoczy³a
ciê zmiana organizacji ruchu.
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W

yró¿nienie przyzna³ nam Parlamentarny Zespó³
ds. Osób Niepe³nosprawnych z pos³em Markiem Plur¹
na czele, doceniaj¹c tym
wk³ad gminy w dostosowanie
lokali wyborczych do osób na
wózkach inwalidzkich oraz
osób starszych, maj¹cych
problem z poruszaniem siê.
Wyró¿nieni zostaliœmy
w kategorii gmin dysponuj¹cych najwy¿szym procentem lokali wyborczych dostêpnych dla osób niepe³nosprawnych, które to osoby
bez przeszkód mog³y zag³osowaæ podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych.
W gminie Œwierklany
uzyskaliœmy sto procent ww.
wskaŸnika, co oznacza, ¿e
ka¿dy z szeœciu lokali wyborczych dzia³aj¹cych w dniu
9 paŸdziernika na terenie Jankowic i Œwierklan, przystosowany by³ do potrzeb osób
niepe³nosprawnych. Tym samym, gmina nasza znalaz³a
siê w w¹skim gronie oœmiu
gmin z terenu woj. œl¹skiego,
które osi¹gnê³y stuprocentowy wskaŸnik.
Wizytacji lokali w gminie
Œwierklany dokonali przedstawiciele Okrêgowej Komisji Wyborczej w Rybniku –
tu¿ przed wyborami odwiedzili nas cz³onkowie inspekcji OKW, którzy spoœród
szeœciu lokali wyborczych
losowo wybrali dwa, przeprowadzaj¹c w nich kontrolê (sprawdzali m.in. szerokoœæ drzwi w lokalach wyborczych, wysokoœæ urn
wyborczych, wielkoœæ kabin

Wybory
parlamentarne
na szóstkę
Gmina Œwierklany zosta³a laureatk¹ konkursu dla samorz¹dów województwa œl¹skiego,
organizowanego pod has³em „Nie ma demokracji bez integracji!”.
do g³osowania oraz to, czy
lokale posiadaj¹ podjazdy dla
osób niepe³nosprawnych).
Nagrod¹
honorow¹
w konkursie „Nie ma demokracji bez integracji!” by³
dyplom „GMINA 100%
DEMOKRACJI”. Uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ odby³a siê 7 paŸdziernika w Urzêdzie Miasta Katowice. Nie zabrak³o ciep³ych
s³ów od przedstawicieli Parlamentarnego Zespo³u ds.
Osób Niepe³nosprawnych: –
Jestem dumny z demokracji
i obywatelskiej aktywnoœci
na Œl¹sku. W 1989 roku, kiedy w Polsce odradza³a siê demokracja, mia³em 19 lat.
Zda³em maturê, ale zag³osowaæ nie mog³em, bo nie by³em
w stanie pokonaæ na moim
wózku schodów prowadz¹cych do lokalu wyborczego.
Dziœ ka¿dy ma mo¿liwoœæ zag³osowania. Mamy wiele nowych mo¿liwoœci, ale wiêcej
praw to zarazem wiêcej obowi¹zków! Obowi¹zkiem ka¿dego jest udzia³ w wyborach
i niepe³nosprawnoœæ ju¿ od
tego nie zwalnia, dziêki postawie, jak¹ prezentuje Pañska

gmina – napisa³ w liœcie do wójta gminy
Œwierklany Antoniego
Mrowca, przewodnicz¹cy Zespo³u – pose³ Marek
Plura.
Dodaæ nale¿y, ¿e gmina
jest te¿ posiadaczk¹ tytu³u
„Samorz¹d Równych Szans”,
jaki w 2009 roku przyznany
jej zosta³ przez Fundacjê „Instytut Rozwoju Regionalnego” z Warszawy za dzia³ania
podejmowane wzglêdem
osób niepe³nosprawnych.
Byliœmy wtedy jedn¹ z najmniejszych gmin, jakie wziê³y udzia³ w konkursie i zosta³y wyró¿nione na forum ogólnopolskim. Docenieni zostaliœmy za realizacjê zadania
pn. „Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka – gmina Œwierklany przekaza³a mieszkañcom w bezp³atne u¿ytkowanie 50 komputerów wraz
z dostêpem do internetu na
okres oœmiu lat. Oko³o jedna
trzecia beneficjentów programu, wyselekcjonowanych
spoœród rodzin wielodziet-

nych i o niskim statusie materialnym, stanowi³y osoby niepe³nosprawne. Jury konkursu
doceni³o ponadto dzia³ania podejmowane przez gminê
w zakresie likwidowania barier architektonicznych – do
potrzeb osób niepe³nosprawnych dostosowane zosta³y
w ostatnich latach dwie przychodnie zdrowia (przebudowa obiektów i zamontowanie
windy), powsta³y dwie szkolne placówki o charakterze integracyjnym (szko³a podstawowa i przedszkole w so³ectwie Œwierklany Górne), jak
równie¿ dostosowany zosta³
budynek Urzêdu Gminy do
potrzeb niepe³nosprawnych
(platforma przyschodowa,
toaleta). Na terenie województwa œl¹skiego nasza
gmina okaza³a siê wtedy jedyn¹, która przy liczbie
mieszkañców wynosz¹cej
niewiele ponad 11 tys. podejmowa³a tak wiele zró¿nicowanych dzia³añ na rzecz osób
niepe³nosprawnych.

Porady dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców
Informacje na temat tego, jakich formalnoœci nale¿y dope³niæ, aby za³o¿yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, mo¿na uzyskaæ
w Punkcie Konsultacyjnym, prowadzonym przez Izbê Przemys³owo Handlow¹ Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Siedziba Izby mieœci siê na Rynku w Rybniku (Rynek 12, tel. 32 42 37 566). Informacje udzielane s¹ bezp³atnie, od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 8.00-16.00. Mo¿na te¿ zadaæ pytanie konsultantowi, korzystaj¹c ze strony internetowej IPH
ROW – www.izbaph.rybnik.pl. Informacje udzielane s¹ nie tylko na temat rozpoczêcia dzia³alnoœci, ale te¿ jej prowadzenia (obowi¹zki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie dzia³alnoœci, kontrole) i rezygnacji z posiadania w³asnego biznesu. Mo¿na ponadto dowiedzieæ siê, jakie instytucje posiadaj¹ bazy danych o d³u¿nikach i gdzie potwierdziæ
wiarygodnoœæ partnerów gospodarczych, z którymi chcemy nawi¹zaæ wspó³pracê oraz gdzie szukaæ œrodków na rozwój firmy. Dzia³alnoœæ Punktu finansowana jest ze œrodków unijnych oraz z bud¿etu pañstwa. Projekt nosi nazwê „Wsparcie systemu kompleksowych us³ug informacyjnych dla przedsiêbiorców i osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”.
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I po wyborach
Za nami wybory parlamentarne. W niedzielê 9 paŸdziernikach, najwiêksz¹
frekwencjê wyborcz¹ odnotowano wœród mieszkañców so³ectwa Œwierklany
Górne, g³osuj¹cych w szkole podstawowej przy ul. Boryñskiej. Na drugim
miejscu uplasowa³y siê Jankowice, a na trzecim – Œwierklany Dolne. Ciekawostk¹ jest to, ¿e w Jankowicach najwiêcej g³osów oddano na Platformê
Obywatelsk¹, zaœ w obu so³ectwach Œwierklan zwyciê¿y³ PiS.

W

sumie powsta³o
szeœæ obwodów
wyborczych: obwód nr 1 i nr 2 w Œwierklanach Górnych, obwód nr 3
i nr 4 – w Œwierklanach Dolnych oraz obwód nr 5 i nr 6
– w Jankowicach.
W Œwierklanach Górnych uprawnionych do g³osowania w sumie by³o 3235
osób, a kart do g³osowania
wydano 1678. W pozosta³ych dwóch so³ectwach sytuacja przedstawia³a siê nastêpuj¹co: Œwierklany Dolne
(g³osowanie odbywa³o siê
w budynku Gimnazjum im.
Karola Miarki) – 2713
uprawnionych do g³osowania i 1330 wydanych kart,
Jankowice (obwody nr 5 i 6
mieœci³y siê w Szkole Podstawowej im. Stanis³awa
Staszica) – 3159 uprawnionych do g³osowania i 1587
wydanych kart. W sumie
uprawnionych do g³osowania w gminie Œwierklany
by³o 9107 osób, a kart wydano 4595, co oznacza, ¿e
do wyborów w naszej gminie posz³o 50,45 % mieszkañców. Tym samym, uzyskaliœmy wy¿sz¹ frekwencjê wyborcz¹ ni¿ krajowa,
która – jak poda³a Pañstwowa Komisja Wyborcza
– wynios³a 48,92 proc.
A teraz kilka s³ów o tym,
na kogo g³osowaliœmy.
W obwodzie nr 1 i 2
w Œwierklanach Górnych
najwiêcej g³osów oddano na
Prawo i Sprawiedliwoœæ –
w sumie 605. Spoœród kandydatów na pos³ów do Sejmu
najwy¿szym poparciem cieszy³ siê Boles³aw Piecha, na

którego w Œwierklanach
Górnych g³os odda³o 346
osób. Na drugim miejscu, jeœli chodzi o listê PiS-u, uplasowa³ siê Grzegorz Matusiak
z 59 g³osami, a na trzecim –
Izabela Kloc, któr¹ popar³o
52 mieszkañców.
Druga na liœcie uplasowa³a siê Platforma Obywatelska
(w sumie 593 g³osy oddane
na listê), z trzema najlepszymi, zdaniem wyborców z obwodu nr 1 i 2, kandydatami:
Markiem Krz¹ka³¹ – 200 g³osów, Henrykiem Siedlaczkiem – 160 i Krzysztofem
Gadowskim – 85 g³osów.
Trzecia pod wzglêdem
liczby oddanych g³osów by³a
lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ze 127 g³osami
poparcia. Najlepszymi na liœcie kandydatami byli: Tadeusz Motowid³o – 75 g³osów
„za” i wchodz¹ca w œwiat
parlamentarnej polityki Magdalena Ogórek – 33 g³osy
„za” (pozosta³e g³osy roz³o¿y³y siê na inne osoby na liœcie SLD). Jeœli zaœ chodzi
o wybory do Senatu, to
w Œwierklanach Górnych
bezsprzecznie wygra³ Antoni
Motyczka z Platformy Obywatelskiej – 551 g³osów poparcia; drugie miejsce przypad³o w udziale Tadeuszowi
Gruszce z Prawa i Sprawiedliwoœæ – 498 g³osów, a trzecie – Paw³owi Polokowi
z KWW Autonomia Dla Ziemi Œl¹skiej – 440 g³osów.
Œwierklany Dolne – obwód nr 3 i 4. Tu równie¿
zwyciê¿y³ PiS, który w sumie zebra³ 575 g³osów wyborców z „Dolnioka”. Najwiêcej g³osów tak¿e oddano

tu na Boles³awa Piechê – 315,
Izabelê Kloc – 54 i Grzegorza
Janika – 45. Druga by³a lista
Platformy Obywatelskiej, za
któr¹ opowiedzia³o siê 389
wyborców, g³osuj¹cych najczêœciej na pos³a Henryka
Siedlaczka – 137, Marka
Krz¹ka³ê – 79 i Joannê Kluzik-Rostkowsk¹ – 64. Trzecie miejsce pod wzglêdem
liczby zebranych g³osów poparcia zaj¹³ debiutuj¹cy na
scenie politycznej Ruch Palikota, reprezentowany przez
Piotra Chmielowskiego – 33
g³osy poparcia, Lucynê Maszewsk¹ – 8 i Aleksandrê
Barañsk¹-Kawa³ek – 6.
W wyborach do Senatu zwyciê¿yli w obwodzie wyborczym nr 3 i 4 ci sami kandydaci, co w Œwierklanach
Górnych, jednak podzia³ g³osów by³ nieco inny: a¿ 454
osoby popar³y Paw³a Poloka,
424 – Tadeusza Gruszkê,
a 324 – Antoniego Motyczkê.
I wreszcie, Jankowice.
Pierwsze miejsce zajê³a tu
Platforma Obywatelska –
633 g³osy, drugie Prawo
i Sprawiedliwoœæ – 538
i trzecie – Ruch Palikota, na
który g³os odda³o 123 jankowickich wyborców. Szczegó³y dotycz¹ce kandydatów
ciesz¹cych siê najwiêkszym
poparciem na ww. listach:
PO – Marek Krz¹ka³a – 275
g³osów, Joanna Kluzik-Rostkowska – 117, Henryk Siedlaczek – 87; PiS – Boles³aw
Piecha – 365, Grzegorz Janik – 77, Izabela Kloc – 40;
Ruch Palikota – Piotr Chmielowski – 45, Mateusz Kaczmarczyk – 24 i £ukasz Soko³owski – 12.

Wybory do Senatu w obwodzie nr 5 i 6: pierwsze
miejsce – Antoni Motyczka
z 513 g³osami poparcia, drugie miejsce – Pawe³ Polok
(442) i trzecie – Tadeusz
Gruszka, który senatorem
powinien byæ zdaniem 415
wyborców z Jankowic.
Decyzj¹ Pañstwowej
Komisji Wyborczej, z powiatu rybnickiego do Sejmu RP
weszli:
PO
1. Joanna
Kluzik-Rostkowska
– 22 418 g³osów
2. Marek Krz¹ka³a PO
– 25 938
3. Henryk Siedlaczek
– 20 019
PIS
1. Boles³aw Piecha
– 34 520 g³osów
2. Izabela Kloc
– 12 833
3. Grzegorz Matusiak
– 6 889
Ruch Palikota
Piotr Chmielowski
– 9 925 g³osów
Senat
Antoni Motyczka
(Rybnik, powiat rybnicki
i miko³owski) – 40 929
Ogó³em – w kraju,
Platforma Obywatelska
wprowadzi³a do nowego
Sejmu 207 pos³ów,
Prawo i Sprawiedliwoœæ
- 157, Ruch Palikota - 40,
Polskie Stronnictwo
Ludowe - 28,
Sojusz Lewicy
Demokratycznej - 27,
a Mniejszoœæ Niemiecka - 1.
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Pomagam, bo lubię!
Aktywnie dzia³aj¹ce Stowarzyszenie Przyjació³
Szko³y Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza
w Œwierklanach INICJATYWA zaprasza mieszkañców
gminy do udzia³u w kolejnym ciekawym przedsiêwziêciu. Tym razem bêdzie to konkurs poœwiêcony
idei wolontariatu. Czekaj¹ atrakcyjne nagrody!
W konkursie, nad którym patronat obj¹³ Wójt
Gminy Œwierklany Antoni
Mrowiec, mog¹ wzi¹æ udzia³
wszyscy mieszkañcy gminy
– dzieci, m³odzie¿ i doroœli,
którzy w jakikolwiek sposób
uczestniczyli kiedyœ b¹dŸ
uczestnicz¹ w akcjach pro-

wadzonych na rzecz innych,
jak równie¿ ci, którzy zamierzaj¹ pomagaæ innym, ale nie
wiedz¹ w jaki sposób mogliby to robiæ.
- Konkurs przede wszystkim ma na celu promocjê idei
wolontariatu; pokazanie, ¿e
wolontariat siê op³aca, mimo

REGULAMIN KONKURSU: POMAGAM, BO LUBIÊ!
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y Podstawowej
nr 1 im. Ludwika Holesza w Œwierklanach „Inicjatywa”.
WSPÓ£PRACA: Regionalne Centrum Wolontariatu, Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo³ecznych CRIS z Rybnika, Urz¹d Gminy Œwierklany.
TERMINY KONKURSOWE:
01.11.2011 – 30.11.2011 - zg³aszanie prac do konkursu
01.12.2011 – 09.12.2011 - ocena prac przez komisjê konkursow¹
10.12.2011 - wrêczenie nagród podczas GALI CENTRUM TWÓRCZEGO ROZWOJU DZIECI I M£ODZIE¯Y ART. (Dom Kultury
w Boguszowicach)
CELE KONKURSU: Promocja idei wolontariatu.
WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG:
1.W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby dzia³aj¹ce w organizacjach
pozarz¹dowych Gminy Œwierklany (fundacjach, stowarzyszeniach,
komitetach, itp.), sympatycy trzeciego sektora, osoby nie zwi¹zane
formalnie z organizacjami równie¿ dzieci i m³odzie¿y, które mia³y okazjê choæ raz byæ wolontariuszem w sposób formalny (na podstawie
umowy wolontariackiej) i nieformalny, tj. takich, które anga¿owa³y
siê w jak¹œ ideê, pomaga³y, bez zawierania umowy wolontariackiej.
2. Zadaniem jest przygotowanie pracy konkursowej (w formie dowolnej np.: plakatu, rysunku, fotografii, prezentacji multimedialnej, filmu, reporta¿u multimedialnego) dotycz¹cej uczestnictwu w wolontariacie, co zawdziêczam wolontariatowi, jak mo¿na pomagaæ, jak

i¿ wyklucza on gratyfikacjê
finansow¹. Realizacja projektu przez nasze stowarzyszenie stanie siê okazj¹ do promowania bezinteresownoœci
w pomaganiu innym, jak
równie¿ do promowania dzia³añ III sektora i zachêcania
m³odszych oraz starszych wiekiem mieszkañców do w³¹czania siê w ¿ycie spo³ecznokulturalne gminy – informuj¹
organizatorzy.
Urz¹d Gminy Œwierklany
przeznaczy³ kwotê 2 tys. z³
na zakup nagród konkursowych i organizacjê poczê-

stunku na uroczyst¹ galê,
podczas której nast¹pi podsumowanie wyników konkursu i która odbêdzie siê
w grudniu br. Stowarzyszenie otrzyma³o pomoc w formie tzw. Ma³ego grantu,
o który wyst¹pi³o na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika.
Uwaga – osoby zainteresowane konkursem musz¹
koniecznie wype³niæ deklaracjê uczestnictwa, która do
pobrania jest na stronie organizatora:
inicjatywa.fopsz.slask.pl
Tam te¿ mo¿na znaleŸæ
szczegó³y na temat konkursu. Poni¿ej prezentujemy regulamin konkursu „Pomagam, bo lubiê!”

wolontariat wp³yn¹³ na mój rozwój, system wartoœci, itp.
3. Prace konkursowe nale¿y dostarczyæ w formie elektronicznej
(e-mail lub CD). W przypadku rysunku, plakatu oprócz orygina³u pracy konieczna jest te¿ jego wersja elektroniczna (np. dobrej jakoœci fotografia plakatu, skan rysunku w pliku jpg itp.)
4. Do pracy nale¿y do³¹czyæ wype³nion¹ deklaracjê uczestnictwa,
do pobrania z: www.inicjatywa.fopsz.slask.pl
5. Prace z adnotacj¹ „Konkurs: Pomagam, bo lubiê!” mo¿na nadsy³aæ
na adres: Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Œwierklanach „Inicjatywa” ul. Boryñska 6, 44-266
Œwierklany lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres: stowarzyszenie.inicjatywa@op.pl.
6. Komisja konkursowa z ³o¿ona z przedstawiciela organizatora,
przedstawiciela Regionalnego Centrum Wolontariatu, Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo³ecznych CRIS z Rybnika, Urzêdu Gminy Œwierklany w ocenie prac bêdzie bra³a pod uwagê:
 zgodnoœæ pracy z tematyk¹ konkursu,
 pomys³owoœæ,
 przedstawienie osobistych doœwiadczeñ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ wolontariack¹.
7. Komisja konkursowa przyzna trzy pierwsze miejsca oraz wyró¿nienia.
NAGRODY:
1. Laureaci konkursu otrzymaj¹ dyplomy oraz nagrody rzeczowe
(aparaty cyfrowe, odtwarzacze mp4, mp3, pendrivy)
2. Nagrodzeni laureaci o wynikach zostan¹ poinformowani telefonicznie

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Urzêdu Gminy Œwierklany oraz ze œrodków Stowarzyszenia „Inicjatywa”

Sukcesów nie brakuje
Uczniowie Gimnazjum im. Karola Miarki
w Œwierklanach wziêli udzia³ w turnieju pi³ki no¿nej
„Coca Cola Cup 2011”.
W zawodach szko³ê reprezentowa³y zespo³y ch³opców i dziewczyn. To w³aœnie
¿eñska dru¿yna awansowa³a do turnieju fina³owego,
w którym zajê³a V miejsce
w województwie.

Uczennica kl. III a Martyna KoŸlik zwyciê¿y³a
w turnieju gry 1x1. Za zwyciêstwo i przygotowanie filmu pt. ,,Pozytywne kibicowanie” pod koniec wrzeœnia
Martyna otrzyma³a zapro-

szenie do wyprowadzenia
flagi w czasie meczu Mistrzostw Europy w pi³ce
no¿nej. Mistrzostwa odbêd¹
siê w Polsce i na Ukrainie.
Organizatorzy zapewniaj¹
zwyciê¿czyni hotel, przejazd
i wy¿ywienie. Gratulujemy!
Szko³a to nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele! Pani
Lidia Michalska - nauczycielka jêzyka polskiego w
gimnazjum, zajê³a III miejsce

w konkursie pt. ,,Napisz jednoaktówkê po œl¹sku”. Sukces przynios³a jej sztuka
pt. „Koœcio³owe dŸwiyrze”.
Organizatorami konkursu
byli: „Gazeta Wyborcza” Oddzia³ w Katowicach oraz
re¿yser Ingmar Villqist.
W konkursie wziê³o udzia³
40 twórców. Gratulujemy
i czekamy na kolejne sukcesy!
Info: Gimnazjum
im. K. Miarki
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www.senior.pl
Nowinki ze œwiata kultury
i sportu, obowi¹zuj¹ce
prawo w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych i œwiadczeñ rentowych, porady
lekarzy – specjalistów,
zdrowa i smaczna kuchnia
– to tylko niektóre z tematów, o jakich mo¿na
poczytaæ na stronie internetowej www.senior.pl
Stworzony z myœl¹ o osobach starszych, portal internetowy cieszy siê du¿ym zainteresowaniem tak¿e m³odszej
czêœci internautów. Nie dziwi
to jednak tych, którzy choæ
raz mieli okazjê odwiedziæ tê
stronê, a nawet wziêli udzia³
w dyskusji z innymi jej u¿ytkownikami. Na znajduj¹cym
siê tam forum poruszane s¹
ró¿ne tematy, pocz¹wszy od
wiary, na opiece nad m³odszymi i pielêgnowaniu hobby
skoñczywszy.
ZnaleŸæ mo¿na tam tak¿e
gotowe druki urzêdowe do pobrania – miêdzy innymi formularze ZUS (renty, emerytury,
zasi³ki, deklaracje ubezpieczeniowe), druki do wype³nienia
zwi¹zane z prawem budowlanym (budowa, przebudowa,
rozbiórka budynku), czy te¿
formularze dotycz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej i spraw
spadkowych – znajduj¹ siê one
na g³ównej stronie, w zak³adce „Druki”.
Zadowoleni bêd¹ równie¿ amatorzy dobrej kuchni (ciekawe przepisy kulinarne), pasjonaci fotografii (galerie zdjêæ) i mi³oœnicy podró¿y. Szczególnie polecamy
Klub Senior Cafe, gdzie
mo¿na podyskutowaæ na
przeró¿ne tematy – poleciæ
dobrego lekarza, poprosiæ
o poradê prawn¹ i poznaæ
nowe osoby.
Dla wielu u¿ytkowników
strona ta jest lekarstwem na samotnoœæ – miejscem, w którym mog¹ porozmawiaæ o problemach i spotkaæ pokrewn¹
duszê.
w w w.senior.pl zaprasza!

Ilu nas jest?
Zbli¿a siê koniec roku – czas podsumowañ. Dla czytelników Kuriera przygotowaliœmy zestawienie liczby osób zamieszkuj¹cych gminê w poszczególnych latach, z podzia³em na so³ectwa.
Okazuje siê, ¿e liczba ta zwiêksza siê z roku na rok. Z poni¿szego zestawienia mo¿na
tak¿e dowiedzieæ siê, ¿e najwiêcej dzieci urodzi³o siê w 2010 roku, a najwiêcej zgonów
mia³o miejsce w roku 2005. A jakie bêd¹ przysz³e lata?
Liczba mieszkañców w Gminie Œwierklany

Ciekawostka: w przysz³oœci liczba ludnoœci bêdzie systematycznie spadaæ – bêdzie
siê rodzi³o coraz mniej dzieci, za to coraz wiêcej bêdzie osób starszych. Jednoczeœnie
wyd³u¿y siê œrednia ¿ycia. Obejmuj¹ce gminê Œwierklany, województwo œl¹skie nie
bêdzie w tym odosobnione. Pokazuje to przygotowany przez Wydzia³ Nadzoru nad
Systemem Opieki Zdrowotnej - Oddzia³ Analiz i Statystyki Medycznej Œl¹skiego Urzêdu
Wojewódzkiego, tegoroczny raport o stanie zdrowia mieszkañców województwa œl¹skiego, bazuj¹cy na danych z G³ównego Urzêdu Statystycznego. Obserwuj¹c liczbê
ludnoœci w poprzednich latach oraz analizuj¹c inne dostêpne dane, znawcy tematu prognozuj¹, ¿e liczba ludnoœci w naszym województwie do roku 2030 bêdzie wygl¹da³a
nastêpuj¹co:

Zapraszamy na:

www.swierklany.pl

Realizacja:
Wydawnictwo
Solo Press
Żory, ul. Moniuszki 10
na zlecenie
Urzędu Gminy Świerklany
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Zapisz dziecko do biblioteki. Nigdy nie jest za wcześnie!

Badania naukowe potwierdzaj¹, ¿e g³oœne czytanie dziecku:
 buduje mocn¹ wiêŸ miêdzy doros³ym i dzieckiem
 zapewnia emocjonalny rozwój dziecka
 rozwija jêzyk, pamiêæ i wyobraŸniê
 uczy myœlenia, poprawia koncentracjê
 wzmacnia poczucie w³asnej wartoœci
 poszerza wiedzê ogóln¹
 u³atwia naukê, pomaga odnieœæ sukces w szkole
 uczy wartoœci moralnych, pomaga w wychowaniu
 zapobiega uzale¿nieniu od telewizji i komputerów
 chroni przed zagro¿eniami ze strony masowej kultury
 kszta³tuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na ca³e ¿ycie.
Dlatego te¿:
CZYTAJ DZIECKU 20 MINUT DZIENNIE.
CODZIENNIE!
Czytanie na g³os niemowlêciu stymuluje rozwój jego mózgu.
Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawoœæ œwiata
i pomaga mu zrozumieæ siebie i innych.
Wspólne g³oœne czytanie z nastolatkiem pomo¿e mu pokonaæ wiele problemów wieku dorastania.
NIKT NIE RODZI SIÊ CZYTELNIKIEM,
CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWAÆ, CODZIENNIE
CZYTAJ¥C DZIECKU DLA PRZYJEMNOŒCI
B¹dŸmy przyk³adem – dzieci powinny widzieæ doros³ych
zag³êbionych we w³asnych lekturach ksi¹¿ek i czasopism.
CZYTANIE POWINNO SIÊ DZIECKU ZAWSZE
KOJARZYÆ Z RADOŒCI¥, NIGDY Z PRZYMUSEM,
KAR¥ CZY NUD¥.
Kluczem do sukcesu jednostek i spo³eczeñstw jest wiedza.
Kluczem do wiedzy i sprawnoœci umys³u jest czytanie.
Nawyk czytania i zapa³ do ksi¹¿ek trzeba kszta³towaæ w dzieciñstwie, czytaj¹c dziecku na g³os.
Czytanie dziecku jest dziœ wa¿niejsze ni¿ by³o kiedykolwiek:
lawinowo roœnie iloœæ informacji i wiedzy. Kto nie czyta, nie
nad¹¿y za zmianami we wspó³czesnym œwiecie. Czytanie
chroni dziecko przed uzale¿nieniem od telewizji i komputerów. WiêŸ z rodzicami, wzmocniona czytaniem, daje dziecku si³ê do pokonywania wielu pokus i zagro¿eñ.

Od rolnictwa do biznesu
zak³adanie przedszkoli na terenach wiejskich, które stanowi¹ jeden z elementów
rozwoju spo³ecznego wsi.
Pe³na lista dzia³alnoœci, które mo¿na dofinansowaæ z takiego wsparcia zawiera oko³o 400 pozycji. Kwota pomocy przyznanej przez ARiMR
nie mo¿e przekraczaæ 100
tys. z³. dla jednego beneficjenta, a Agencja mo¿e dofinansowaæ do 50 proc.

cd. ze str. 2

kosztów inwestycji. Poziom
dofinansowania mo¿e wzrosn¹æ do 80 proc. w przypadku rolników, którzy zostali
poszkodowani w wyniku
dzia³ania klêsk ¿ywio³owych.
W przypadku, gdy osoby
zainteresowane takim wsparciem nie posiadaj¹ w³asnych
pieniêdzy, mog¹ skorzystaæ
z zaliczki w wysokoœci do
50 proc. wnioskowanej kwo-

zdj.: archiw. Biblioteki

WSZYSCY CHCEMY, ABY ASZE DZIECI WYROS£Y NA M¥DRYCH, DOBRYCH
I SZCZÊŒLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB – CZYTAJMY DZIECIOM!
Czytaj dziecku 20 minut
dziennie. Codziennie!

Naród, który ma³o czyta,
ma³o wie. Naród, który ma³o
wie, podejmuje z³e decyzje –
w domu, w s¹dzie, przy
urnach wyborczych. Niewykszta³cona wiêkszoœæ mo¿e przeg³osowaæ wykszta³con¹ mniejszoœæ – to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji.
(Jim Trelease, autor Podrêcznika g³oœnego czytania)
Napisany przez nauczycielkê jêzyka polskiego Gabrielê D¹bek, tekst nie pozostawia w¹tpliwoœci co do tego, jak wyj¹tkowo wa¿ne s¹ ksi¹¿ki w ¿yciu dziecka. Poprzez wizyty
w bibliotece najm³odsi czytelnicy maj¹ mo¿liwoœæ kszta³towania nawyku obcowania z ksi¹¿k¹ i rozwoju czytelniczego ju¿ od wczesnego dzieciñstwa. Biblioteka posiada ró¿norodn¹ ofertê skierowan¹ dla najm³odszych czytelników –
ksi¹¿ki wydane w ró¿nych formach, pocz¹wszy od miêkkich – foliowych, poprzez graj¹ce, z ruchomymi elementami, a¿ po te bogato ilustrowane. Dzieci przegl¹daj¹c je, maj¹
prawdziw¹ frajdê !
Dlatego te¿ w myœl has³a: Zapisz dziecko do biblioteki! Nigdy nie jest za wczeœnie! zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów. Info: Gminna Biblioteka Publiczna
Biblioteka w Jankowicach
PONIEDZIA£EK
8.00–16.00
WTOREK
8.00–17.00
ŒRODA
8.00–15.00
CZWARTEK
12.00–17.00
PI¥TEK
8.00–15.00
Tel. 430 45 30
Biblioteka w Œwierklanach
PONIEDZIA£EK
12.00-19.00
WTOREK
8.00-15.00
ŒRODA
12.00-19.00
CZWARTEK
NIECZYNNE
PI¥TEK
12.00-19.00
Tel. 430 44 90
ty pomocy. Wa¿ne jest, ¿e
w tym naborze rolnik mo¿e
z³o¿yæ tylko jeden wniosek,
czyli musi siê zdecydowaæ, na
jak¹ dzia³alnoœæ chce otrzymaæ wsparcie.
Warto dodaæ, ¿e w tegorocznym naborze nie obowi¹zuje zasada „kto pierwszy ten lepszy” – ka¿dy
wniosek bêdzie poddany
ocenie punktowej. Najwy¿ej
punktowane bêd¹ wnioski
z³o¿one przez rolników posiadaj¹cych ma³e gospodar-

stwa le¿¹ce na terenach,
gdzie wystêpuj¹ niekorzystne warunki gospodarowania
tzw. obszary ONW. Preferowane te¿ bêd¹ wnioski z³o¿one przez rolników mieszkaj¹cych w gminach o niskimi dochodzie podatkowym,
a tak¿e tych osób, które nie
korzysta³y wczeœniej ze
wsparcia z dzia³añ „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej” czy „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Warto spróbowaæ!
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Budowa przydomowej oczyszczalni
ścieków - to się opłaca!
Wracamy do tematu przydomowych oczyszczalni œcieków, na budowê których
mo¿na pozyskaæ znaczny zwrot kosztów. Niedawno ruszy³ program finansowy
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie
budowy takich oczyszczalni. Jeœli tylko mieszkañcy gminy wyra¿¹ zainteresowanie
powy¿szym tematem, Urz¹d Gminy z³o¿y stosowny wniosek o dofinansowanie.
Oczyszczalnie przydomowe, to urz¹dzenia rozwi¹zuj¹ce problem œcieków na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej. Z powodzeniem
zastêpuj¹ one czêsto nieszczelne szamba, które trzeba
systematycznie opró¿niaæ. S¹
proste w monta¿u i eksploatacji, a przy tym tanie w utrzymaniu i ekologiczne. Oczyszczone przez nie œcieki spe³niaj¹
wymogi standardów polskich
i unijnych.
Gminie zale¿y na jak najwiêkszej liczbie mieszkañców,
którzy nie mog¹c z ró¿nych
przyczyn, pod³¹czyæ swoich
domostw do istniej¹cej b¹dŸ
budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, zdecyduj¹ siê na budowê w³asnej oczyszczalni.
Trwa rozeznanie zainteresowania mieszkañców ww. tematem, poprzez rozprowadzanie przez GZWiK ulotek informacyjnych – ankiet. Do tej
pory wp³ynê³o kilkanaœcie
wype³nionych ankiet, w których mieszkañcy Jankowic
i po czêœci tak¿e i Œwierklan,
wyrazili zainteresowanie budow¹ przydomowej oczyszczalni œcieków i otrzymaniem
dofinansowania z tego tytu³u.

Oferta skierowana jest do
tych osób, które nie zosta³y
b¹dŸ nie zostan¹ w przysz³oœci pod³¹czone do wspólnej
sieci kanalizacyjnej z uwagi na
znaczne oddalenie domostw
od sieci b¹dŸ wystêpowanie
szkód górniczych. Osoby te
zmuszone s¹ we w³asnym
zakresie zapewniæ swoim gospodarstwom odbiór nieczystoœci ciek³ych. W tym miejscu koniecznie nale¿y wspomnieæ o tym, ¿e z dniem
1 stycznia przysz³ego roku
wchodzi w ¿ycie znowelizowana ustawa œmieciowa, która nakazuje gminom zwiêkszyæ nadzór nie tylko nad gospodark¹ odpadami, ale tak¿e nad gospodark¹ œciekow¹.
Gminy sprawdzane bêd¹ pod
wzglêdem tego, czy prowadz¹ ewidencjê zbiorników
bezodp³ywowych znajduj¹cych siê na ich terenie (wi¹¿e
siê to z kontrolowaniem czêstotliwoœci ich opró¿niania),
jak równie¿ ewidencjê przydomowych oczyszczalni œcieków. W³aœciciele nieruchomoœci wyposa¿onych w szamba
bêd¹ zobowi¹zani do udokumentowania w formie umowy, korzystania z us³ug wy-

konywanych przez gminn¹
jednostkê organizacyjn¹ lub
przedsiêbiorcê posiadaj¹cego
zezwolenie na prowadzenie
dzia³alnoœci w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych. W razie kontroli bêd¹ musieli oni okazaæ
nie tylko umowê z odbiorc¹
œcieków, ale te¿ dowody uiszczania op³at za wywóz nieczystoœci. Brak umów i dowodów wp³at skutkowaæ bêdzie
nak³adaniem kar pieniê¿nych
na mieszkañców, które bêd¹
surowo egzekwowane, tak
jak to ma miejsce w przypadku zaleg³oœci z p³aceniem podatków.
Budowa przydomowej
oczyszczalni œcieków, mimo
i¿ wi¹¿e siê z jednorazowym, znacznym nak³adem
finansowym, wydaje siê
byæ doskona³¹ alternatyw¹
dla koniecznoœci czêstego
opró¿niania szamba. Ponadto, jak wspomnieliœmy wczeœniej, mo¿na bêdzie staraæ siê
o czêœciowy zwrot kosztów
budowy takiej oczyszczalni,
co w³aœnie proponuje Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

Przygotowany przez Fundusz program ma na celu poprawê jakoœci wód powierzchniowych i podziemnych, podniesienie poziomu ¿ycia mieszkañców oraz wywi¹zanie siê
z przyjêtych przez Polskê zobowi¹zañ wzglêdem Unii Europejskiej. Adresowany jest do
jednostek samorz¹du terytorialnego, ich zwi¹zków oraz
spó³ek komunalnych œwiadcz¹cych us³ugi kanalizacyjne.
Jednak¿e jego koñcowymi
odbiorcami bêd¹ w³aœciciele
domów, którzy do tej pory nie
mieli mo¿liwoœci skorzystania
z instalacji kanalizacyjnych
i w najbli¿szych latach nie
maj¹ szans na pod³¹czenie siê
do oczyszczalni komunalnych.
£¹czny bud¿et programu, którego realizacjê zaplanowano do
koñca 2015 roku, wynosi 300
mln z³, z czego po³owa – 150
mln z³ przeznaczona zosta³a
na budowê przydomowych
oczyszczalni œcieków. W sumie ma powstaæ oko³o 11 tys.
przydomowych biologicznych oczyszczalni œcieków
(PBOŒ) obs³uguj¹cych ponad
44 tys. mieszkañców.
Program NFOŒiGW przewiduje nastêpuj¹cy podzia³
œrodków: 45% dotacji Funduszu, 10% - koszty w³asne
i 45% kredyt. Wed³ug wstêpnych obliczeñ, wk³ad pieniê¿ny, jaki bêdzie musia³ ponieœæ
mieszkaniec, nie powinien
przekroczyæ 3 tys. z³.

Przywitaj Nowy Rok z GOKiR-em
Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji informuje, ¿e w sprzeda¿y s¹ bilety na Zabawê Sylwestrow¹, jaka odbêdzie siê
31 grudnia 2011 r. w sali bankietowej w Œwierklanach - koszt 270,00 z³ od pary oraz w sali w Jankowicach
– koszt 220,00 z³/para. Szczegó³y pod nr tel. (32) 430 44 90.

Sprawdź pogodę na www.swierklany.pl
Osoby odwiedzaj¹ce
stronê internetow¹ Urzêdu
Gminy Œwierklany mog¹
na niej znaleŸæ informacje
na temat aktualnie panuj¹cych warunków atmosfe-

rycznych, jak równie¿ zapoznaæ siê z d³ugoterminow¹
prognoz¹ pogody. Wystarczy
klikn¹æ na znajduj¹cy siê na
g³ównej stronie www.swierklany.pl - w prawym pasku

narzêdzi, link, aby po³¹czyæ
siê ze stron¹ www.meteoprog.pl, na której szczegó³owo prezentowane s¹ dane na
temat temperatury powietrza,
stopnia zachmurzenia, prêdkoœci wiatru, wysokoœci ciœnienia atmosferycznego, itd.

Dostêpne dane dotycz¹ nie
tylko naszego rejonu, ale te¿
innych miejsc. Wystarczy
wybraæ z rozwijanej listy interesuj¹ce nas województwo i miasto, aby sprawdziæ,
jakie panuj¹ w nim warunki
pogodowe.
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Podróż w krainę
zapachów
i smaków
Zgodnie z ministerialnymi wymogami, szko³y
gimnazjalne umieœci³y pracê metod¹ projektu,
w statutach swoich placówek. Realizowane przez
gimnazjalistów przedsiêwziêcia przybra³y bardzo
ró¿norodne formy i wi¹za³y siê z przeró¿n¹ tematyk¹, czêsto wykraczaj¹c¹ poza treœci podstawy
programowej z poszczególnych przedmiotów,
tak jak to ma miejsce w Gimnazjum im. Ksiêdza
Walentego w Jankowicach.
Wychodz¹c naprzeciw
temu zjawisku nale¿a³oby zastanowiæ siê, w jakim stopniu
gimnazjalista powinien posi¹œæ umiejêtnoœæ przygotowywania ró¿norodnych posi³ków i w jakim zakresie
w tê umiejêtnoœæ powinna
wyposa¿yæ go szko³a. Zarówno w podstawie programowej kszta³cenia ogólnego
dla szko³y gimnazjalnej, jak
równie¿ z poszczególnych
przedmiotów, nie znajdziemy jednoznacznie brzmi¹cych zapisów. Elementy
zwi¹zane z szeroko pojêt¹
problematyk¹ kulinarn¹ widoczne s¹ jednak w treœciach realizowanych na takich przedmiotach jak biologia, wychowanie fizyczne, zajêcia artystyczne i zajêcia techniczne oraz edukacja regionalna, realizowana w oparciu o programy
autorskie bêd¹ce integraln¹
czêœci¹ szkolnego zestawu
programów nauczania.
Regionalna kuchnia znalaz³a wielokrotnie odzwierciedlenie w programach edukacyjnych i wychowawczych jankowickich placówek oœwiatowych, w szczególnoœci Gimnazjum im.
Ksiêdza Walentego. Dzieje siê
tak w trakcie realizacji autor-

skiego programu nauczania
przedmiotu „Wiedza o regionie”. Jedna z jednostek lekcyjnych – „Kuchnia œl¹ska”
pozwala uczniom zapoznaæ
siê ze specyfik¹ tradycyjnej
kuchni jako pomieszczenia.
Uczniowie zaznajamiaj¹ siê
tak¿e z daniami najbardziej
charakterystycznymi dla regionalnej kuchni. Prezentuj¹
przyniesione z domu dania
i produkty. Inne zajêcia odbywaj¹ siê w szkolnej Izbie Regionalnej, gdzie uczniowie
poznaj¹ wystrój œl¹skiej
kuchni oraz dawny sprzêt gospodarstwa domowego.
W roku 1998 uczniowie
szko³y pod kierunkiem swoich nauczycieli przeprowadzili badania dotycz¹ce codziennego ¿ycia jankowickich rodzin. Dotyczy³y one
tak¿e preferencji w zakresie
lokalnej kuchni. Tematyka
kulinarna jest te¿ nieod³¹cznym elementem konkursów
dotycz¹cych œwiata ojczyzn
lokalnych, a tak¿e publikacji
ksi¹¿kowych.
Potrzeba realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum zrodzi³a pomys³ kontynuacji tematyki lokalnej kuchni. Grupa projektowa pod
kierownictwem opiekuna
mgr Iwony Sobik podjê³a te-

mat: „Kuchnia œl¹ska – przepisy kulinarne”, w którym
zosta³y wyszczególnione
charakterystyczne dania lokalnej kuchni. Uczniowie odszukali przepisy oraz wykonali samodzielnie kilkanaœcie
dañ. Na zakoñczenie sfotografowali swoje dzie³a.
Uzupe³nieniem tematu
jest „Czy znasz swoj¹ okolicê? – projekt fotograficzny”,
realizowany przez grupê kierowan¹ przez opiekuna mgr
Kingê Szaboñ. Mia³ on na
celu wyszukanie ciekawych
miejsc w krajobrazie kulturowym wsi, wykonanie fotografii, stworzenie ich opisów oraz okolicznoœciowego albumu.
W wyniku realizacji wymienionych projektów powsta³a unikalna pozycja
ksi¹¿kowa „Gimnazjalisto –
po prostu gotuj”, obrazuj¹ca
specyfikê jankowickiej kuchni. Zebrano w niej dania znane na terenie ca³ego Górnego Œl¹ska oraz charakterystyczne dla Jankowic. Ich
zestaw powsta³ w oparciu
o badania przeprowadzone

przez uczniów metod¹ wywiadu. Ksi¹¿kê wzbogacaj¹
zdjêcia dañ wykonane przez
cz³onków szkolnego Ko³a
Fotograficznego prowadzonego przez mgr. Artura Zawiasê i mgr. Tomasza Szabonia. Aneks publikacji umieszczony na p³ycie CD autorstwa dyrektora szko³y, zawiera materia³ pod tytu³em
„Podró¿ w krainê zapachów
i smaków”. Nie jest on zestawem dañ, ich sk³adników
i sposobu przygotowania,
lecz swoist¹ podró¿¹ w krainê zapachów i smaków.
Istot¹ materia³u jest wzbudzenie w uczniach têsknoty i pragnienia odkrywania œwiata kulinariów ró¿nych narodów
oraz podjêcia próby samodzielnego ich przygotowania.
Publikacja ukaza³a siê
dziêki pomocy finansowej
Wójta Gminy Œwierklany,
Rady Rodziców szko³y, proboszcza janowickiej parafii
oraz organizacji spo³ecznych
i w³aœcicieli placówek gastronomicznych istniej¹cych
w Jankowicach.
Celem ka¿dego pedagoga
jest wychowanie ucznia, którego osobowoœæ zbli¿ona jest
do idea³u wychowania. Stanowi to nie lada wyzwanie, czêsto uznawane za niemo¿liwe
do osi¹gniêcia. Trudnoœæ stanowi wieloœæ aspektów osobowoœci ucznia dobrze wychowanego. Jednym z nich s¹
bez w¹tpienia jego umiejêtnoœci kulinarne oraz zachwyt
nad piêknem p³yn¹cym ze
œwiata regionalnej i uniwersalnej kuchni.
Pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim osobom,
które zakupi³y nasz¹ ksi¹¿kê.
Mam nadziejê, ¿e bêdzie ona
pomocna w realizacji Pañstwa pasji kulinarnych.
W szczególny sposób dziêkujê sponsorom oraz ksiêdzu
Janowi Pietrydze za dystrybucjê naszego gimnazjalnego
wydawnictwa.
Wszystkiego najsmaczniejszego!
Norbert Niestolik
dyrektor szko³y
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Zostań WEBskim nauczycielem

Tradycj¹ w gminie
sta³o siê odwiedzanie
przez w³adze gminy
Œwierklany najstarszych
mieszkañców
Jankowic i Œwierklan,
œwiêtuj¹cych 90 lat
i wiêcej oraz par
obchodz¹cych 60-lecie
po¿ycia ma³¿eñskiego
i starszych sta¿em.
W ostatnim czasie
¿yczenia od w³adz
gminy odebrali:

Pod honorowym patronatem Œl¹skiego Kuratora Oœwiaty i przy udziale
œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego
zorganizowany zostanie
cykl bezp³atnych szkoleñ
dla nauczycieli szkó³
ponadgimnazjalnych
z województwa œl¹skiego, którzy chc¹ rozwijaæ
swoje kompetencje
w zakresie wykorzystania w pracy dydaktycznej nowoczesnych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Projekt nosi nazwê „Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli” i ma charakter ogólnopolski. Na terenie naszego
województwa realizowaæ go
bêdzie Œl¹skie Centrum Spo³eczeñstwa Informacyjnego.
Oferta skierowana jest do
nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych. Byæ mo¿e na
terenie gminy Œwierklany
znajd¹ siê nauczyciele, którzy zatrudnieni s¹ w liceach
czy technikach znajduj¹cych
siê w oœciennych miejscowoœciach i którzy byliby zainteresowani uczestnictwem
w bezp³atnych zajêciach.
Uczestnicy projektu objêci zostan¹ 40-godzinnym
szkoleniem, które zostanie
zrealizowane w centrach
miast: Bielsko-Bia³a, Czêstochowa, Katowice i Rybnik,
w systemie weekendowym

Najlepsze ¿yczenia

Pani Jadwiga Fizia
ze Œwierklan,
która œwiêtowa³a 90
rocznicê swoich urodzin
Pani Ró¿a Chroszcz
z Jankowic
– 91 rocznica urodzin
Pan Emil Konsek
ze Œwierklan
– 91 rocznica urodzin
oraz pary ma³¿eñskie:

(soboty i niedziele). W trakcie szkolenia uczestnikom
zostan¹ zapewnione materia³y
szkoleniowe oraz wy¿ywienie, natomiast same zajêcia
przybior¹ formê wyk³adów,
warsztatów i pracy w grupach. Ponadto, ka¿dy uczestnik otrzyma bezp³atny podpis
elektroniczny CC SEKAP.
Odbêd¹ siê trzy tury
szkoleñ: paŸdziernik-grudzieñ
2011 r. (I tura), styczeñkwiecieñ 2012 r. (II tura)
i paŸdziernik-grudzieñ 2012 r.
(III tura). S³uchacze poznaj¹
m.in. zagadnienia z zakresu
e-bezpieczeñstwa, praw au-

torskich i ochrony danych
osobowych oraz e-us³ug
(z uwzglêdnieniem wykorzystania platformy SEKAP
i podpisu elektronicznego).
Wypracowane zostan¹ te¿
konspekty lekcji, z uwzglêdnieniem nabytej na szkoleniu
wiedzy i umiejêtnoœci, które
nauczyciele bêd¹ mogli póŸniej wykorzystaæ na swoich
zajêciach.
Szczegó³owe informacje
na temat rekrutacji do projektu mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej www.e-slask.pl
Tam te¿ s¹ do pobrania dokumenty rejestracyjne.

Wyślij pozdrowienia z gminy
Mieszkañcom gminy przypominamy o tym, ¿e istnieje
mo¿liwoœæ wys³ania pozdrowieñ za poœrednictwem strony
internetowej Urzêdu Gminy Œwierklany. Wystarczy wybraæ
jedn¹ z piêciu zamieszczonych na www.swierklany.pl internetowych pocztówek, wpisaæ swoje imiê i adres mailowy,
imiê i adres mailowy znajomego oraz treœæ pozdrowieñ,
i wys³aæ. Wys³anie internetowej pocztówki nic nie kosztuje, a mo¿e byæ dla adresata mi³¹
niespodziank¹. Polecenie „wyœlij e-kartkê” znajdziesz na stronie g³ównej www.swierklany.pl,
w górnym pasku narzêdzi.

Pañstwo
Teresa i Zygfryd
Piechoczek z Jankowic
œwiêtuj¹cy 61 rocznicê
po¿ycia ma³¿eñskiego
Pañstwo
Cecylia i Wiktor Oleœ
z Jankowic
- 60 rocznica po¿ycia
ma³¿eñskiego
Pañstwo
Elfryda i Wincenty
Fizia ze Œwierklan
- 61 rocznica po¿ycia
ma³¿eñskiego
Pañstwo
Anna i Emil
Gembalczyk
ze Œwierklan
- 65 rocznica po¿ycia
ma³¿eñskiego
Pañstwo
Franciszka i Jan
Lepiorz ze Œwierklan
- 60 rocznica po¿ycia
ma³¿eñskiego
Pañstwo
Helena i Franciszek
Sitek ze Œwierklan
- 61 rocznica po¿ycia
ma³¿eñskiego
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Nowy rok szkolny w murach Gimnazjum im. K. Miarki
1 wrzeœnia rozpoczê³o naukê w klasach pierwszych
75 uczniów. Po raz kolejny uruchomiona zosta³a klasa sportowa, której uczniowie trenuj¹
pi³kê no¿n¹ i siatkówkê. „Miarkowych” gimnazjalistów przywita³a nowa pani dyrektor –
Maria Rduch.
„Pierwszaki” przesz³y uroczysty chrzest gimnazjalisty,
który odby³ siê 16 wrzeœnia.
Tym samym, nowi uczniowie
zostali przyjêci do grona spo³ecznoœci Gimnazjum im. Karola Miarki w Œwierklanach.
Z kolei, uczniowie klas
drugich ju¿ na pocz¹tku wrzeœnia zostali zapoznani z ofert¹
projektów edukacyjnych.
Obowi¹zkiem ka¿dego drugoklasisty jest aktywne uczestnictwo w jednym z nich. Dzia³alnoœæ ta zostanie odnotowana na œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum. Efekty ich

Uczą się z pasją
Rok szkolny 2011/2012, og³oszony przez Minister
Edukacji Narodowej „Rokiem Szko³y z Pasj¹”,
otworzy³ przed uczniami wiele nowych mo¿liwoœci
i inicjatyw.
pracy zostan¹ przedstawione
publicznie w czerwcu przysz³ego roku.
Nauczyciele przygotowali
ró¿norodn¹ ofertê z ka¿dej
dziedziny wiedzy. Wœród nich
znalaz³y siê projekty jêzykowe,
przyrodnicze, a tak¿e tematy
bezpoœrednio dotycz¹ce naszej gminy, takie jak: „Nasz patron – Karol Miarka w naszej
miejscowoœci”, „Marsz Œmierci w œwiadomoœci mieszkañców Gminy Œwierklany” czy
„Tak œpiewali nasi dziadkowie
– zbiór pieœni œwierklañskich”.
Uczniowie z pewnoœci¹ nie
bêd¹ narzekaæ na nudê!

Warto wspomnieæ tak¿e
o tym, ¿e we wrzeœniu tradycyjnie ju¿ uczniowie gimnazjum uczestniczyli w akcji
„Sprz¹tanie œwiata”. Przez
ca³y tydzieñ (od 12 do 16.09)
w szkole organizowana by³a
zbiórka surowców wtórnych,
makulatury, zu¿ytych baterii
i kartrid¿y. Na zakoñczenie akcji uczniowie wysprz¹tali
obejœcie wokó³ gimnazjum.
W ostatnim czasie uczestniczyli oni tak¿e w niezwyk³ych lekcjach fizyki, które odbywa³y siê na Uniwersytecie
Œl¹skim - w Instytucie Fizyki.
Wyk³ady pod has³em „Osobli-

woœci œwiata fizyki” po³¹czone
zosta³y z pokazem interesuj¹cych doœwiadczeñ. Zajêcia
odby³y siê w trzech blokach
tematycznych pn.: „W ruchu”,
„Termodynamika” oraz „Bez
energii ani rusz”.
Tak¿e w paŸdzierniku
wiele siê u nas dzieje. W ramach projektu „Œladami Henryka Sienkiewicza” najlepsi
uczniowie ze szko³y uczestnicz¹ w wyprawie na Ukrainê
– œladami bohaterów ksi¹¿ek
autora.
Ponadto, w paŸdzierniku
szko³a obchodziæ bêdzie Europejski Dzieñ Jêzyków Obcych,
podczas którego uczniowie ju¿
tradycyjnie bawi¹ siê miêdzynarodowo wed³ug starej zasady: „Uczyæ, bawi¹c”. W tym
miesi¹cu zaplanowane s¹ tak¿e obchody Dnia Papieskiego.
Info: Gimnazjum
im. K. Miarki

Wspomnienie pleneru
Niecodzienne wydarzenie mia³o miejsce w Galerii
Twórców Nieprofesjonalnych „Jan” w Jankowicach,
w pierwszy pi¹tek paŸdziernika. Z udzia³em artystów – uczestników Miêdzynarodowego Pleneru
Malarskiego oraz mieszkañców gminy, odby³ siê
tam wernisa¿, który zainaugurowa³ wystawê prezentuj¹c¹ powsta³e w ramach pleneru, prace.
Przypomnijmy, ¿e ich twórcami s¹ polscy i zagraniczni artyœci, którzy w gminie Œwierklany goœcili na pocz¹tku sierpnia.
Do gminy przyjechali w pi¹tek
5 sierpnia, by przez ponad tydzieñ czasu wypatrywaæ najpiêkniejszych krajobrazów
i tworzyæ, a tak¿e wymieniaæ
siê doœwiadczeniami i dyskutowali o sztuce i kulturze.
Na plener malarski do Jankowic przybyli artyœci z ca³ej
Europy. Najsilniej reprezentowane by³y Niemcy oraz nasz
kraj, gdy¿ to dziêki wspó³pracy
Galerii oraz Gminnego Oœrodka
Kultury i Rekreacji z Fundacj¹
Wspó³pracy Polsko–Niemieck¹
dosz³o do zorganizowania pleneru (Fundacja przekaza³a na
ten cel kwotê 20 tys. z³, tytu³

realizowanego projektu: „Przez
malarstwo ku jednoœci”).
W plenerze, nad którym honorowy patronat obj¹³ eurodeputowany Bogdan Marcinkiewicz, wziêli udzia³ przedstawiciele Niemiec: Bruno Wioska,
Christel Andrea Steier, Norbert Küpper, Helga Santel
i Hella Grosse; reprezentuj¹cy
nasz kraj: El¿bieta Piercha³a –
komisarz pleneru, Helmut Matura, Adam Kunikowski i Jacek Sztuka oraz obywatele innych krajów: Renata Filipova
(Czechy), Ma³gorzata Blonska-Ciardi (W³ochy) i mieszkaj¹cy w Polsce Wietnamczyk Minh Dam.
Równolegle z plenerem odbywa³y siê w Galerii „Jan”
warsztaty artystyczne, prowa-

zdj.: archiw. Galerii
dzone przez Wiolê Gaszkê, które zgromadzi³y kilkunastoosobow¹ grupê m³odszych i starszych wiekiem, amatorów sztuki malarstwa. Efekty pracy obu
grup mogliœmy podziwiaæ podczas wystawy poplenerowej,
która zainaugurowana zosta³a
w³aœnie 7 paŸdziernika. Grono
zagranicznych artystów reprezentowa³a na wernisa¿u Renata
Filipova z Czech.
Oprócz wykonanych ró¿n¹
technik¹ i w ró¿nym formacie,
obrazów mo¿na by³o obejrzeæ
cykl fotografii pt. „Malowane
œwiat³em” autorstwa Szymona
Kamczyka. Ca³oœci dope³ni³
wystêp duetu „Djembe team”,
który tworz¹ graj¹cy na bêbnach afrykañskich, Wac³aw

Tomala i wspomniany wczeœniej Szymon Kamczyk.
Kiedy oddawaliœmy gazetê
do druku, obrazy opuszcza³y
mury galerii – przez kilka kolejnych tygodni bêd¹ prezentowane w miejscowoœci Rheinach
w Niemczech, by tak¿e nasi zachodni s¹siedzi mogli poznaæ
efekty pracy uczestników miêdzynarodowego projektu. Osoby, które nie mog³y byæ obecne
na paŸdziernikowym wernisa¿u
w Jankowicach, ani te¿ nie mia³y okazji odwiedziæ galerii w póŸniejszym czasie – podczas trwania wystawy, bêd¹ to mog³y zrobiæ w listopadzie – wtedy obrazy wróc¹ do gminy i stan¹ siê
czêœci¹ sta³ej ekspozycji w placówce kultury przy ul. Prostej 2.

