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Zagra nam
Orkiestra
Na dzieñ 13 stycznia 2013 r.
wyznaczony zosta³ XXI Fina³
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy. Sztab Orkiestry w gminie Œwierklany tradycyjnie mieœci³ siê bêdzie w Gimnazjum
im. Karola Miarki, gdzie zaplanowano wystêpy artystyczne i rozgrywki sportowe.
Pieni¹dze zebrane przez wolontariuszy w ramach XXI Fina³u WOŒP podzielone zostan¹ na dwie czêœci. Jedna
z nich przeznaczona zostanie na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka,
a druga na wyposa¿enie szpitali i zak³adów opiekuñczo-leczniczych w sprzêt
geriatryczny (pomoc osobom w podesz³ym wieku, cierpi¹cym na przewlek³e
choroby). Planowany jest zakup m.in.
³ó¿ek o regulowanej wysokoœci z zabezpieczeniami, materacy przeciwodle¿ynowych, pomp infuzyjnych i ¿ywieniowych oraz sprzêtu rehabilitacyjnego.
Zbiórka prowadzona bêdzie
w drug¹ niedzielê stycznia od wczesnych godzin porannych. Ka¿dy z wolontariuszy, który zbieraæ bêdzie datki,
zostanie zaopatrzony w identyfikator ze
zdjêciem, imieniem i nazwiskiem oraz
piecz¹tk¹ Gimnazjum im. K. Miarki.
Zachêcamy mieszkañców do udzia³u
w kweœcie i podarowania chorym nawet symbolicznego grosika, jak równie¿ do udzia³u w imprezach organizowanych w szkole przy ul. 3 Maja.
Organizatorzy Fina³u WOŒP zapraszaj¹ do kibicowania dru¿ynom sportowym – od rana odbywaæ siê bêd¹
cd. na str. 3

Oto zwyciężczynie...
czytaj str. 4

Remontów
ciąg dalszy

cja, która kosztowa³a w sumie 187 tys.
z³, jest kolejn¹ przeprowadzon¹ w tym
cd. na str. 3
roku na terenie gminy.

Kwotê 55,5 tys. z³ pozyska³ Urz¹d
Gminy Œwierklany z programu dofinansowania budowy i modernizacji
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Chodzi o remont ulicy bocznej od
Szerockiej w Œwierklanach. Inwesty-

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
Mieszkañcom Gminy Œwierklany
¿yczymy zdrowia, szczêœcia
i prawdziwie rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole.
Niech te œwiêta przynios¹ ka¿demu spe³nienie marzeñ,
a Nowy Rok 2013 niech obfituje w pomyœlnoœæ i sukcesy
Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Œwierklany
W³odzimierz Barwinek

Wójt Gminy Œwierklany
Antoni Mrowiec
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Europejskich

Dniach

Węgla

Świat nie rezygnuje z węgla
Apel o równe traktowanie
wszystkich Ÿróde³ energii
w Unii Europejskiej i na ca³ym
œwiecie by³ g³ównym przes³aniem III Europejskich Dni Wêgla, jakie w dniach 13-15 listopada br. obchodzone by³y
w Parlamencie Europejskim.
Uczestnicy konferencji
przedstawili stanowiska, z których jasno wynika, i¿ dalsze
forsowanie pakietu klimatycznego w obecnej formie doprowadzi do wzrostu ubóstwa

w wielu regionach Europy. Zaproponowane rozwi¹zania nie
spe³ni¹ oczekiwañ milionów
Europejczyków finansowo
zwi¹zanych z bran¿¹ wêglow¹.
Dlatego mówimy „tak” dla
zielonego wêgla, i „nie” dla
dekarbonizacji, która niszczy
³añcuchy dostaw – skomentowa³ europose³ Bogdan Marcinkiewicz, który wraz z niemieckim deputowanym dr Christianem Ehlerem by³ organizatorem
Europejskich Dni Wêgla.

Radni uchwalili program
Na listopadowym posiedzeniu radni przyjêli Program
wspó³pracy Gminy Œwierklany
z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2013. To
najwa¿niejszy dokument okreœlaj¹cy zasady i formy relacji
pomiêdzy gmin¹ a klubami,
stowarzyszeniami oraz innymi
podmiotami z zakresu po¿ytku
publicznego.
Coroczne uchwalanie
programu wspó³pracy jest
ustawowym obowi¹zkiem

ka¿dej gminy. Program, który
zosta³ przyjêty w gminie Œwierklany na przysz³y rok przewiduje nie tylko udzielanie organizacjom pozarz¹dowym finansowego wsparcia (dotacje), ale
te¿ organizowanie dla nich
szkoleñ, informowanie o mo¿liwoœciach pozyskania œrodków
innych ni¿ gminne, a tak¿e promowanie ich dzia³añ. Ostatnie
zadanie dokonuje siê m.in. poprzez zamieszczanie relacji z zawodów, warsztatów czy szkoleñ organizowanych przez organizacje w Kurierze Gminy

Polska Cyfrowa
Równych Szans
Gmina Œwierklany bierze
udzia³ w ogólnokrajowym programie pn. „Polska Cyfrowa
Równych Szans”, którego
dzia³ania polegaj¹ na aktywizowaniu osób starszych – po
50 roku ¿ycia w zakresie obs³ugi komputera i korzystania
z internetu. Bezp³atne konsultacje dla piêædziesiêciolatków
i starszych prowadz¹ tzw. La-

tarnicy Polski Cyfrowej – osoby specjalnie w tym celu przeszkolone.
Tak¿e w gminie Œwierklany
dzia³a Latarnik Polski Cyfrowej
– zapraszamy do Wioski Internetowej w Jankowicach przy
ul. Prostej 2. Szczegó³y pod
numerem telefonu 782 082 121.
Otwórz siê na œwiat i zacznij korzystaæ z internetu!

Bezp³atne konsultacje z obs³ugi Internetu
i komputera!
Zapraszamy pokolenie 50+ do Wioski
Internetowej w Jankowicach !!!

Œl¹ski pose³ z uznaniem
wypowiada³ siê o uczestnikach konferencji, którzy jednym g³osem mówili o mo¿liwo-

œciach redukcji emisji CO2 poprzez realizowanie projektów
poprawiaj¹cych sprawnoœæ
instalacji.
cd. na str. 5

Œwierklany oraz zapowiedzi
tych wydarzeñ na stronie internetowej Urzêdu Gminy.
Uchwalaj¹c Program
wspó³pracy Gminy Œwierklany
z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2013
radni ustalili, ¿e wzorem lat
ubieg³ych szczególny nacisk
przy przyznawaniu dotacji nale¿y po³o¿yæ na dzia³ania w zakresie pomocy spo³ecznej,
przeciwdzia³ania uzale¿nieniom i patologiom spo³ecznym, a tak¿e kultury fizycznej,
podtrzymywania tradycji na-

rodowych oraz w zakresie
rozwoju kultury, oœwiaty i rekreacji.
Zanim projekt uchwa³y
w sprawie przyjêcia Programu wspó³pracy Gminy Œwierklany z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego
na rok 2013 trafi³ na sesjê,
poddany zosta³ spo³ecznym
konsultacjom.
W wyznaczonym w zarz¹dzeniu wójta gminy terminie
nie wp³ynê³a ¿adna opinia ani
sugestia ze strony przedstawicieli trzeciego sektora.
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R E F E R E N D U M
Uchwa³¹ Nr 146/XXI/12 z dnia 25 paŸdziernika
br. Rada Gminy Œwierklany zdecydowa³a o przeprowadzeniu referendum w temacie od³¹czenia
so³ectwa Jankowice od gminy Œwierklany i utworzenia z tego so³ectwa gminy Jankowice.
Pytanie, jakie podczas g³osowania zostanie zadane
mieszkañcom, brzmi: „Czy
jesteœ za od³¹czeniem so³ectwa Jankowice od gminy
Œwierklany i utworzenia z tego so³ectwa gminy Jankowice”. Referendum wyznaczono na niedzielê 6 stycznia 2013
roku. Lokale wyborcze bêd¹
wtedy czynne od godz. 7.00
rano do 21.00 wieczorem.
Podejmuj¹c uchwa³ê
w sprawie przeprowadzenia
referendum radni przyjêli tak¿e wzór karty do g³osowania
oraz wzór nak³adki na kartê
do g³osowania sporz¹dzon¹
w alfabecie Braille’a, jak równie¿ ustalili kalendarz czynnoœci, jakie towarzyszyæ bêd¹
referendum.

Miesi¹c póŸniej – na sesji
w dniu 29 listopada 2012 r.
radni powo³ali Gminn¹ Komisjê ds. Referendum w Œwierklanach. Znalaz³y siê w niej
osoby reprezentuj¹ce w³adze
gminy oraz przedstawiciele
grupy inicjatywnej ds. przeprowadzenia referendum:
Magdalena Fojcik, Zbigniew
Kowalczyk, Grzegorz Nog³y,
Urszula Skiba, Joanna Bernacka, Ewa Skupieñ, Maciej
Szulik i Grzegorz Wilk.
Szczegó³owe informacje na temat referendum
w sprawie od³¹czenia so³ectwa Jankowice od gminy
Œwierklany i utworzenia
z niego nowej gminy znajduj¹ siê na stronie internetowej Urzêdu Gminy Œwierkla-

Zagra nam
Orkiestra

bêdzie œwi¹teczna kawiarenka, w której mo¿na bêdzie
skosztowaæ wypieków przygotowanych przez uczniów
i ich rodziców. Bêdzie te¿
czynny Bank Dobrych Serc,
jak równie¿ zaprezentowane
zostanie rêkodzie³o, m.in. bi¿uteria z filcu.
Wiêcej informacji na temat XXI Fina³u WOŒP mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej szko³y:
www.swierklany@edu/gimnazjum.pl
Zapraszamy wszystkich
mieszkañców gminy do
wziêcia udzia³u w kweœcie
oraz wydarzeniach jej towarzysz¹cych.

cd. ze str. 1

w szkolnych salach gimnastycznych zawody pi³ki no¿nej oraz siatkowej, zaœ po
po³udniu rozpoczn¹ siê tam
wystêpy uczniów i absolwentów œwierklañskiego
gimnazjum (osoby chêtne do
zaprezentowania swojego
muzycznego talentu proszone s¹ o kontakt do koñca bie¿¹cego roku na adres togetherskrobl@gmail.com).
W czasie koncertu, podobnie
jak w ubieg³ym roku czynna

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

www.swierklany.pl

G M I N N E

KALENDARZ CZYNNOŒCI
zwi¹zanych z przeprowadzeniem referendum w sprawie
od³¹czenia So³ectwa Jankowice od Gminy Œwierklany i za
utworzeniem z tego So³ectwa Gminy Jankowice

ny, w zak³adce „Referendum
Gminne 06.01.2013 r.”. Powy¿ej – szczegó³owy wykaz

czynnoœci towarzysz¹cych
referendum i zwi¹zanych
z nimi terminów.

Remontów ciąg dalszy
cd. ze str. 1

Wniosek o dofinansowanie ze œrodków bud¿etu województwa œl¹skiego gmina
Œwierklany z³o¿y³a na pocz¹tku roku, a stosown¹ umowê
w tej sprawie podpisa³a
z Urzêdem Marsza³kowskim
Województwa Œl¹skiego latem 2012 r. Prace polega³y
na wymianie podbudowy
drogi i po³o¿eniu na niej asfaltu oraz budowie krawê¿ników po obu stronach ulicy.
W sumie wyremontowanych
zosta³o 440 metrów drogi.
Realizacja zadania rozpoczê³a siê we wrzeœniu, a zakoñczy³a w listopadzie br.
W tym samym czasie prowadzony by³ remont drogi
powiatowej – ul. Boryñskiej.
Inwestycja by³a finansowana
przez Powiat Rybnicki i obejmowa³a budowê kanalizacji
oraz remont nawierzchni drogi i budowê chodnika. Gmina

Œwierklany wspó³finansowa³a
to zadanie, przeznaczaj¹c na
nie kwotê 294 tys. z³. Ca³oœæ
kosztowa³a ponad 900 tys. z³.
W kolejce do realizacji czekaj¹ nastêpne inwestycje, dla
których wykonana zosta³a
w ostatnim czasie dokumentacja projektowa – chodzi
o budowê ³¹cznika przy ul.
Koœcielnej, w rejonie parkingu
w so³ectwie Œwierklany Dolne oraz budowê dróg wewnêtrznych: ul. Weso³ej i Spokojnej w Jankowicach.
Warto wspomnieæ równie¿ o naprawie dróg gminnych uszkodzonych na skutek
wystêpowania szkód górniczych. Niedawno wyremontowany zosta³ odcinek ul.
Rybnickiej w Jankowicach –
droga zyska³a now¹ podbudowê i nawierzchniê na odcinku
ok. 250 m. Koszt ca³oœci pokry³a KWK Chwa³owice.
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ZARZĄD GMINNEJ SPÓŁKI
WODNEJ ŚWIERKLANY
przypomina wszystkim w³aœcicielom nieruchomoœci
po³o¿onych w Œwierklanach, którzy nie dokonali wp³aty
sk³adek na rzecz Spó³ki za 2012 r. lub maj¹ zaleg³oœci za lata
poprzednie, o obowi¹zku uiszczenia ww. sk³adek na konto
Spó³ki Wodnej w Banku Spó³dzielczym Jastrzêbie – Zdrój,
podane w wezwaniu do zap³aty.
Po kolejnym bezskutecznym wezwaniu do zap³aty,
w szczególnoœci w przypadku osób zalegaj¹cych z wp³atami
sk³adek za wczeœniejsze lata, sprawy bêd¹ przekazywane do
egzekucji, zgodnie z art. 170 ust. 5 Ustawy Prawo Wodne.
Zg³oszenia dotycz¹ce koniecznoœci wykonania prac na
rowach melioracyjnych lub sieciach drenarskich nale¿y kierowaæ pod numer telefonu 662 602 439 (tak¿e podany na
wezwaniu do zap³aty)
Przepisy prawne dotycz¹ce obowi¹zku p³acenia sk³adek
na rzecz Spó³ki Wodnej:
Art. 170 ust. 1 Ustawy Prawo wodne: „Cz³onek spó³ki
wodnej jest obowi¹zany do wnoszenia sk³adek i ponoszenia
na jej rzecz innych okreœlonych w statucie œwiadczeñ, niezbêdnych do wykonywania statutowych zadañ spó³ki”;
Art. 170 ust. 5 Ustawy Prawo wodne: „Do egzekucji sk³adek i œwiadczeñ o których mowa w ust. 1, na rzecz spó³ki wodnej stosuje siê odpowiednio przepisy o egzekucji nale¿noœci
podatkowych”;
Art. 171 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo wodne: „Je¿eli osoby fizyczne lub osoby prawne niebêd¹ce cz³onkami spó³ki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci
prawnej odnosz¹ korzyœci z urz¹dzeñ spó³ki… obowi¹zane s¹
do ponoszenia œwiadczeñ na rzecz spó³ki”.
Wysokoœæ i rodzaj œwiadczeñ ustala w drodze decyzji starosta.

Oto zwyciężczynie
26 listopada odby³y siê eliminacje do fina³u
powiatowego turnieju KGW.
- Jak chcesz do¿yæ renty, wracaj z pracy wypoczêty – radzi³y panie z KGW nr 1 w Jankowicach podczas dorocznego Powiatowego Turnieju Kó³ Gospodyñ Wiejskich „Gwara œl¹ska na weso³o”, którego uczestniczki próbowa³y m.in. odpowiedzieæ na pytanie: „Jak do¿yja do pendzyje?” OdpowiedŸ, a tak¿e przykazanie „Byæ zowdy gryfno” stanowi³y temat wszystkich prezentowanych na scenie skeczy.
Zasada rywalizacji w turnieju jest prosta: ma byæ oryginalnie, kolorowo i weso³o. Pomys³owoœci i poczucia humoru z pewnoœci¹ nie mo¿na paniom odmówiæ. Same pisa³y teksty i kombinowa³y sobie stroje. Same te¿ odgrywa³y role mêskie. – Bieda
i ZUS nas nie pokono – deklarowa³y ze sceny wygra¿aj¹c kryk¹.
Gminne ko³a gospodyñ spotykaj¹ siê tak ju¿ od kilku lat. Przegl¹d, organizowany w tym roku ju¿ po raz ósmy, stanowi dobr¹
okazjê do wymiany scenicznych doœwiadczeñ.
Po etapie kabaretowych scenek i skeczy przysz³a kolej na
„pl¹sy”. Reprezentacje so³eckich KGW tañczy³y do znanej pieœni „Zasiali górale... „, ale myli siê ten, kto pomyœli, ¿e ze sceny
powia³o nud¹. Bowiem tradycyjny uk³ad taneczny popularnego

Ścieki pod kontrolą
Od lipca br. w gminie
trwaj¹ czynnoœci kontrolne w zakresie wywozu
œcieków z nieruchomoœci, które nie s¹ przy³¹czone do sieci kanalizacji sanitarnej.
Do chwili obecnej kontrol¹ objêtych zosta³o 815
zamieszka³ych nieruchomoœci, w tym 544 w Jankowicach i 271 w Œwierklanach.
Pozosta³o do skontrolowania
349 nieruchomoœci (204
w Œwierklanach i 145 w Jankowicach). Prowadzone dzia³ania obejmuj¹ kontrolê wywozu œcieków za okres jednego roku. Iloœæ œcieków wywiezionych na oczyszczalniê
œcieków, potwierdzonych
w dowodach p³acenia za us³ugê wywozu, jest porównywana z iloœci¹ zu¿ytej wody.
Zgodnie z obowi¹zuj¹c ymi przepisami, w tym
z Uchwa³¹ Rady Gminy
z dnia 28.04.2010 r. w sprawie przyjêcia regulaminu
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy

Œwierklany, w³aœciciele nieruchomoœci wyposa¿onych
w zbiorniki bezodp³ywowe
zobowi¹zani s¹ do opró¿niania tych¿e zbiorników w zale¿noœci od zu¿ycia wody,
z czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do ich
przepe³nienia b¹dŸ wylewania
na powierzchniê terenu.
Sprawa odprowadzania
œcieków do kanalizacji deszczowej jednej z dróg powiatowych jest równie¿ przedmiotem zainteresowania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Œrodowiska w Katowicach, którego o sprawie powiadomi³ zarz¹dca drogi.
W przypadku dalszego odprowadzania œcieków do kanalizacji drogowej Urz¹d Gminy
bêdzie musia³ podj¹æ bardziej
zdecydowane dzia³ania.
Wzglêdem w³aœcicieli nieruchomoœci posiadaj¹cych
mo¿liwoœæ przy³¹czenia siê
do sieci kanalizacyjnej, którzy
nie podejmuj¹ dzia³añ maj¹cych na celu niezw³oczne
przy³¹czenie ich budynków
do kanalizacji, zostan¹ skierowane wnioski o ukaranie.

trojoka, ³¹czy³y panie z niebywa³ym wdziêkiem, np. z najs³ynniejszym tañcem greckim – popularn¹ „Zorb¹”. By³ te¿ i „Mietlarz” – a co..., nie wszyscy przecie¿ musz¹ tañczyæ to samo
– t³umaczy³y.
Konkursowi na wystêp towarzyszy³a dodatkowa konkurencja – kulinarna. Nale¿a³o upiec dobry chleb. By lepiej smakowa³
jurorom, obok koszyczków wype³nionych apetycznie wygl¹daj¹cymi kromkami dostawiono miseczki z mas³em i smalcem – te¿
w³asnej roboty. – Ogólnie, wszystkie chleby by³y smaczne –
mówi³a jedna z jurorek - ale jeden by³ szczególnie dobry – robiony bez dro¿d¿y. Upiec chleb na dro¿d¿ach to prawdziwa
sztuka – trzeba umieæ robiæ zaczyn.
Podczas gdy jury ocenia³o wypieki na scenie pojawi³y siê
Paulinki, które wype³ni³y goœciom czas oczekiwania na werdykt.
I tak, pierwsze miejsce przypad³o w tym roku Œwierklanom Górnym. Jankowice Ko³o nr 2, Œwierklany Dolne, Jankowice Ko³o
nr 1 – uplasowa³y siê zaraz za nimi ex aequo. – Wszystkie panie
zas³u¿y³y na pierwsze miejsce – mówi³a przewodnicz¹ca jury –
Halina Karwot – dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury – ale niestety, musimy je przyznaæ tylko jednemu Ko³u. Tego co robi¹
panie dla zachowania gwary i tradycji œl¹skiej nie da siê zmierzyæ ¿adn¹ miar¹.
KGW Œwierklany Górne bêdzie teraz reprezentowaæ nasz¹
gminê w finale turnieju, który rozstrzygnie siê 19 stycznia w Rybnickim Centrum Kultury. jc

5

Najlepsze ¿yczenia

50 lat jak jeden dzień…
Najd³u¿ej, bo a¿ pó³ wieku pracowaæ trzeba
na medal Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
przyznawany za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
W tym roku, jubileusz Z³otych Godów obchodzi³y
w naszej gminie 23 pary ma³¿eñskie.
Uroczystoœæ, podczas której jubilatów odznaczono medalami i wrêczono upominki,
odby³a siê wJankowicach
w przedostatnim dniu paŸdziernika.
- Nie ma innego wyt³umaczenia na spêdzenie ze sob¹
50 lat, jak to, ¿e wy siê po prostu kochacie i jesteœcie do siebie przywi¹zani. Bo kto by
wytrzyma³ z drug¹ osob¹ a¿
pó³ wieku, gdyby jej nie kocha³? – zastanawia³ siê obecny na uroczystoœci ks. Jan
Klyczka, proboszcz Parafii pw.

Œw. Anny w Œwierklanach,
który gratulowa³ parom okr¹g³ego jubileuszu. Kolejnych
50 wspólnych lat ¿yczy³ ma³¿onkom wójt gminy Antoni
Mrowiec, który w asyœcie
swego zastêpcy Antoniego
Poloka oraz kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego Zbigniewa
Kowalczyka odznaczy³ jubilatów medalami prezydenta RP.
Ka¿da z par otrzyma³a ponadto pami¹tkow¹ statuetkê oraz
upominek. Ma³¿onkowie odnowili te¿ z³o¿on¹ pó³ wieku
temu przysiêgê ma³¿eñsk¹,
a na koniec czêœci oficjalnej
uroczystoœci ustawili siê do
pami¹tkowego zdjêcia.
Spotkanie odby³o siê
w jankowickiej sali bankietowej Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji. Relacjê z tego
wydarzenia przedstawi³a na

swojej antenie Telewizja TVT.
- Piêædziesi¹t lat… Zdawaæ by siê mog³o, ¿e to tak d³ugo, a cz³owiek siê ani nie obejrza³, jak dzieci siê po¿eni³y
i posz³y „na swoje” – tak
uczestnicy spotkania mówili
o swoim jubileuszu.
Z³ote Gody obchodzi³y
w tym roku pary: Adelia i Stanis³aw Bronikowscy, El¿bieta
i Erwin Cemba³a, Maria i Tadeusz F¹fara, Jadwiga i Henryk
Gajer, Edeltrauda i Wiktor Hetmaniok, Helena i Stanis³aw
Kocaj, Anna i Alojzy Konsek,
£ucja i Rajmund Kuczera, Maria i Jerzy Labus, Maria i Jan
Mas³owscy, Maria i Mieczys³aw Mat³och, Gertruda i Józef Mazur, Jadwiga i Jerzy
Misala, Ró¿a i Bronis³aw
Ochojscy, Maria i Eryk Oleœ,
Anna i Józef Parma, Felicja
i Ewald Paszenda, Ró¿a i Rudolf Plisz, Zofia i Bonifacy
Rutkowscy, £ucja i Ryszard
Sitko, Anna i Józef Skupieñ,
Gertruda i Henryk Szulik oraz
Otylia i Antoni Wawrzyczek.

Świat
nie rezygnuje
z węgla cd. ze str. 2

nia zmierzaj¹ce do dekarbonizacji Europy wydaj¹ siê byæ
pozbawionego jakiegokolwiek realizmu – powiedzia³
Bogdan Marcinkiewicz
Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele bran¿y
z ca³ego œwiata. Zewsz¹d p³yn¹
bowiem sygna³y, ¿e nikt nie zamierza rezygnowaæ z najtañszego Ÿród³a energii jakim jest wêgiel. Jednoczeœnie wszyscy deklaruj¹ chêæ dalszego rozwoju
technologii obni¿aj¹cych emisjê. Istnieje jednak uzasadniona obawa, ¿e to dopiero pocz¹tek batalii o europejski wêgiel,

który jest gwarantem bezpieczeñstwa energetycznego.
Pomimo ró¿nicy zdañ
uczestników konferencji, Europejskie Dni Wêgla nale¿y
uznaæ za du¿y sukces. Wspólne stanowisko przedstawicieli
bran¿y z ca³ego œwiata musi
daæ wyraŸny sygna³ Komisji
Europejskiej. Niepowa¿ne
traktowanie ca³ej bran¿y
w Unii Europejskiej oraz brak
dotacji w odtworzenie mocy
produkcyjnych spycha Europê w stronê powa¿nego kryzysu energetycznego i zapaœci gospodarczej. 

Unia Europejska na
obecnym etapie domaga siê
rewizji wp³ywu gospodarki
wêglowej na œrodowisko.
Takie dzia³anie bêdzie wymagaæ próby odpowiedzi,
nie tylko, co do kosztów,
ale realnego oddzia³ywania na ekonomiê ca³ej Unii
Europejskiej. W obecnej sytuacji gospodarczej dzia³a-

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:
Berta Felka z Jankowic
– 90 rocznica urodzin
Jadwiga Fizia ze Œwierklan
– 91 rocznica urodzin
Emil Konsek ze Œwierklan
– 92 rocznica urodzin
Alojzy Mrowiec ze Œwierklan
– 92 rocznica urodzin
Gertruda Woryna
ze Œwierklan
– 96 rocznica urodzin
a tak¿e pary ma³¿eñskie:
Pañstwo
Lidia i Ryszard Motyka
ze Œwierklan
– 60 rocznica œlubu
Pañstwo Leokadia i Zygmunt
Muras ze Œwierklan
– 60 rocznica œlubu
Pañstwo Cecylia i Walter
Oleœ z Jankowic
- 61 rocznica œlubu
Pañstwo Franciszka i Jan
Lepiorz ze Œwierklan
- 61 rocznica œlubu
Pañstwo Alicja i Alojzy
Piechaczek z Jankowic
- 61 rocznica œlubu
Pañstwo Elfryda i Wincenty
Fizia ze Œwierklan
– 62 rocznica œlubu
Helena i Franciszek Sitek
ze Œwierklan
– 62 rocznica œlubu
Pañstwo
Maria i Józef Dziwoki
ze Œwierklan
– 64 rocznica œlubu
Pañstwo Emilia i Ludwik
Habraszka ze Œwierklan
– 65 rocznica œlubu
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PODATKI 2013
W dniu 25 paŸdziernika br. odby³a siê sesja Rady Gminy Œwierklany poœwiêcona tematowi
podatków, jakie obowi¹zywaæ bêd¹ w przysz³ym roku. Poni¿ej prezentujemy szczegó³owe
informacje w sprawie rodzajów podatków i odpowiadaj¹cych im stawek. Pe³na treœæ uchwa³
podatkowych dostêpna jest na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Œwierklany oraz na stronie
internetowej www.swierklany.pl, w zak³adce „podatki i op³aty”, jak równie¿ w Biuletynie
Informacji Publicznej.

PODATEK OD NIERUCHOMOŒCI ORAZ ZASTOSOWANE ZWOLNIENIA
Ustalono nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoœci na 2013 rok:
1. od budynków mieszkalnych lub ich czêœci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej – 0,66 z³
2. od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej od 1m2 powierzchni u¿ytkowej – 21,20 z³
3. od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym od 1m2 powierzchni u¿ytkowej – 10,60 z³
4. od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej – 4,60 z³
5. od gara¿y od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej za wyj¹tkiem tych, które wykorzystywane s¹ do prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej – 7,20 z³
6. od pozosta³ych budynków lub ich czêœci w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej – 4,90 z³
7. od budowli – 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
8. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,84 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 4,50 z³
c ) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,36 z³
Od podatku od nieruchomoœci zwolnione zosta³y:
1. nieruchomoœci lub ich czêœci zajête na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie kultury, rekreacji, sportu, gospodarki
komunalnej, zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków oraz ochotniczej ochrony przeciwpo¿arowej.
2. grunty zajête pod pasy drogowe dróg innych ni¿ wymienione w art. 2 ust. 3 pkt. 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.
Powy¿sze zwolnienia nie maj¹ zastosowania do nieruchomoœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej.

PODATEK ROLNY I PODATEK LEŒNY
Stawki podatku rolnego na 2013: rolnicy 160 z³ od 1 ha, pozostali podatnicy 320 z³ od 1 ha;
Dodatkowa informacja: Rada Gminy obni¿y³a cenê skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego. Cena ta obni¿ona
zosta³a z kwoty 75,86 z³ za 1 kwintal (Komunikat Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 19 paŸdziernika 2012 r.
w sprawie œredniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2012 r.) do kwoty 64,00 z³ za 1 kwintal.
Stawki podatku leœnego na 2013: 41,01 z³ od 1 ha, stawka obni¿ona o 50% – 20,51 z³ od 1 ha.

PODATEK OD ŒRODKÓW TRANSPORTOWYCH
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
1) powy¿ej 3,5 do mniej ni¿ 12 ton
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2) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

2. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) od 3,5 i poni¿ej 12 ton

2) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

3. Przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego

4. Przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
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5. Autobusy

Zwalnia siê z podatku od œrodków transportowych œrodki transportu zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ w zakresie gospodarki komunalnej oraz ochotniczej ochrony przeciwpo¿arowej.

OP£ATA OD POSIADANIA PSA
Op³ata za posiadanie czworonoga w przysz³ym roku wynosiæ bêdzie 26,00 z³ od ka¿dego posiadanego psa. Zap³aty dokonaæ mo¿na u so³tysa, w kasie Urzêdu Gminy Œwierklany i przelewem na konto Urzêdu Gminy.
Uwaga – podatnicy zobowi¹zani s¹ podaæ organowi gminy informacjê o wejœciu w posiadanie psa niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ 14 dni od daty powstania obowi¹zku op³aty.
Op³ata od posiadania psów p³atna jest w terminie do dnia 15 maja (przypada ona w terminie p³atnoœci II raty podatku od
nieruchomoœci) lub w terminie do 15 dnia pierwszego miesi¹ca kwarta³u, w którym powsta³ obowi¹zek op³aty.

OP£ATATARGOWA
Radni ustalili dzienn¹ stawkê op³aty targowej na terenie Gminy Œwierklany w wysokoœci:
1. przy sprzeda¿y ze œrodka transportu bez wzglêdu na jego rodzaj – 55,00 z³
2. przy sprzeda¿y z rêki – 50,00 z³
3. przy sprzeda¿y ze stoiska innego ni¿ wymienione w pkt. 1 i 2 za ka¿de rozpoczête 3mb d³ugoœci stoiska – 60,00 z³.
Pobór op³aty targowej nastêpowaæ bêdzie w drodze inkasa, które pobierane bêdzie, podobnie jak w roku 2012 przez so³tysów. Mo¿liwe jest tak¿e uiszczanie ww op³aty w kasie Urzêdu Gminy – ale uwaga: w dniu festynu czy odpustu parafialnego jego w³aœciciel bêdzie musia³ okazaæ kontroluj¹cemu potwierdzenie wp³aty ww nale¿noœci.

DODATKOWE UWAGI...
1. Referat Podatków Urzêdu Gminy Œwierklany informuje, ¿e w po³owie lutego 2013 r. rozpocznie dorêczanie mieszkañcom decyzji ustalaj¹cych wysokoœæ podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego i leœnego na 2013 rok.
Decyzje podatkowe bêd¹ jak dotychczas dorêczane przez so³tysów.
2. Przypominamy, ¿e jeœli w trakcie roku podatkowego zaistnia³o zdarzenie maj¹ce wp³yw na wysokoœæ opodatkowania np.: nabycie lub sprzeda¿ nieruchomoœci, zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania,
zmiana adresu podatnika b¹dŸ zmiana nazwiska, podatnicy s¹ obowi¹zani z³o¿yæ w Referacie Podatków Urzêdu
Gminy informacjê, sporz¹dzon¹ na formularzu wed³ug ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia
okolicznoœci uzasadniaj¹cych powstanie albo wygaœniêcie obowi¹zku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego.
3. Druki deklaracji na podatek od nieruchomoœci oraz druki informacji w sprawie podatku od nieruchomoœci, rolnego
i leœnego s¹ do pobrania na stronie internetowej www.swierklany.pl, w zak³adce „podatki i op³aty”, jak równie¿ w Referacie Podatków Urzêdu Gminy Œwierklany.

GDZIE I JAK P£ACIÆ?
Rada Gminy Œwierklany zdecydowa³a, ¿e pobór podatku rolnego, podatku leœnego i podatku od nieruchomoœci od osób
fizycznych z terenu gminy Œwierklany, podobnie jak w latach poprzednich nastêpowa³ bêdzie w drodze inkasa. Podatki
i op³aty w 2013 r. pobierane bêd¹ przez so³tysów so³ectw: Jankowice, Œwierklany Górne i Œwierklany Dolne.
Uchwa³a w sprawie inkasa nie wyklucza mo¿liwoœci zap³aty podatków w kasie Urzêdu Gminy lub przelewem na rachunek
bankowy UG (bez dodatkowych op³at w Banku Spó³dzielczym).
Na blankietach wp³aty (na poczcie lub w banku, tak¿e w p³atnoœciach internetowych) w polu „tytu³ wp³aty” nale¿y podaæ:
imiê i nazwisko podatnika, numer ewidencyjny (numer znajduj¹cy siê w lewym górnym rogu decyzji podatkowej) i okres,
którego dotyczy wp³ata.
Terminy p³atnoœci podatków: 15 marca, 15 maja, 15 wrzeœnia, 15 listopada 2013 r.
Konto bankowe Urzêdu Gminy Œwierklany:
Bank Spó³dzielczy w Jastrzêbiu Zdroju, nr 82 8470 0001 2001 0012 9323 0007
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Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Œwierklanach informuje, ¿e w ramach akcji zimowego utrzymania dróg
gminnych podobnie jak w roku poprzednim teren gminy Œwierklany podzielono na trzy rejony. Poni¿ej prezentujemy
szczegó³owy wykaz ulic oraz numery telefonów do podmiotów odpowiedzialnych za ich odœnie¿anie.

Rejon I – ŒWIERKLANY
Firma odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg to Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowa „Spó³dzielnia Rolnicza” Jankowice
ul. Sportowa 2, tel. (32) 430 51 88
Standard I
a. Œwierklany, ulice: Stawowa, ks. Ligonia, b. Jankowice, ulica Przemys³owa
Standard II
Œwierklany, ulice: Jana III Sobieskiego, Koœcielna – boczna (do nr 20b), Parytetyczna + boczne, Górnoœl¹ska + boczne, Wiejska +
boczne, Mieszka I, Sosnowa, Œwierkowa, Górna, Szkolna, Szerocka – boczne, Kucharzówka + boczne, Aleja + boczne, Jankowicka,
Spacerowa + boczne, Hutnicza + boczne, Szklarnia, Ks. Janika + boczne, H. Pobo¿nego, W³. Jagie³³y, W³. £okietka, Granice, Powstañców + boczne, Po³omska, W³. Warneñczyka, Jana Kazimierza, Zygmunta Starego, K.Wielkiego, Korytarzowa, Kasztelañska,
Z³ota, Szybowa, Gogo³owska, Stra¿acka, Piekarnicza, Rolnicza, Malarska, Zamkowa, Basztowa + boczne, Zielona, Rajska, B³êkitna,
Boryñska – boczne (nr 112-114).

Rejon II – JANKOWICE
Firma odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg to SOB-MAR Marian Sobik, Jankowice ul. Brzozowa 10, tel. 501 934 021
Standard I
Jankowice, ulice: Koœcielna, ³¹cznik Feliksa Ho³y-Koœcielna, Rybnicka, Wolnoœci, Wowry oraz ³¹cznik Wowry-Nowa, Równoleg³a
dojazd do kompleksu szkolnego, ks.Walentego, Polna, Boguszowicka, Spokojna, Weso³a,
Standard II
Jankowice ulice: Biasowicka, Bema, Borowików Dygasiñskiego, Gra¿yñskiego, Ho³y, Kopernika, Korfantego, Krótka, Liœciasta, Lompy, Miarki, Morcinka, Nowa-boczne, Podkoœciele – od strony ul.Rybnickiej i od ul.Dygasiñskiego do posesji zamieszkanych, Podlesie, Poprzeczna, Prosta, Reymonta, Skargi, Sportowa, Ukoœna, Równoleg³a – od Polnej do Nowej, Korczaka, Iglasta, Akacjowa,
Brzozowa, Jarzêbinowa, Jaworowa, Œwierklañska – boczne, Topolowa, Wierzbowa, Radosna, Przyjemna, Górnicza + boczna, Piaskowa, parking przy koœciele w Jankowicach, parking przy Remizie w Jankowicach, parking przy Galerii w Jankowicach + droga
dojazdowa, droga + parking przy kaplicy ul.Górnicza.

Rejon III
odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg jest Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej, Œwierklany ul. Stra¿acka 1,
tel. (32) 430 44 97, 430 84 71
Standard I
Œwierklany, ulice: Pogodna, Tulipanowa, Koœciuszki (³¹cznik miêdzy Rybnick¹ i Koœcieln¹)
Standard II
Œwierklany, ulice: Têczowa, Letnia, Jesienna, Zimowa, S³oneczna, Gajowa, Wrzosowa, Bratkowa, Stokrotkowa, Makowa, rej. Makowej i Stokrotkowej, Fio³kowa, boczne Plebiscytowej, boczna Rybnickiej, Ogrodnicza, Rycerska, ¯eglarska, Rybacka, Budowlana,
£¹kowa, Leœna, Koœciuszki – od ³¹cznika do koñca, ¯orska – boczna (nr 24-26), parking remiza Œwierklany, parking pod Koœcio³em
w Œwierklanach.
Chodniki przy drogach powiatowych, wojewódzkich i gminnych: a. Œwierklany przy ulicach: 3 Maja, Koœcielna, ¯orska, Rybnicka,Wodzis³awska, Boryñska, Szerocka, Ks.Ligonia, Plebiscytowa, Koœciuszki. b. Jankowice przy ulicach: Nowa, Koœcielna, Œwierklañska, Rybnicka.

Zimowe utrzymanie dróg „Akcja Zima” na terenie gminy Œwierklany 2012/2013
Telefony kontaktowe:
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Œwierklanach – (32) 430 44 97, 430 84 69
pierwsze dwa tygodnie ka¿dego miesi¹ca – telefon ca³odobowy
Teresa Sobik – 693 161 695
drugie dwa tygodnie ka¿dego miesi¹ca – telefon ca³odobowy
Micha³ Kubów – 519 197 859
P.U.H.Spó³dzielnia Rolnicza w Jankowicach – (32) 430 51 88
ca³odobowy telefon – (32) 430 98 15
SOB – MAR Marian Sobik Jankowice – 501 934 021, (32) 430 92 07
Urz¹d Gminy Œwierklany z/s w Jankowicach – (32) 432 75 00
Zarz¹d Dróg Powiatowych w Rybniku – (32) 422 74 78, 422 78 74
drogi powiatowe i wojewódzkie
Przedsiêbiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzêtowo Projektowe “DOMINIK”
Lider Konsorcjum Pan W¹sik – drogi wojewódzkie ul. Wodzis³awska, ul. 3 Maja – 728 855 706
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Puchar trafił do Rud
O Puchar Wójta Gminy
Œwierklany walczyli uczestnicy XXI Otwartego Turnieju
Skata Sportowego, jaki w niedzielê 11 listopada – z okazji
Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci odby³ siê w siedzibie
Gminnego Oœrodka Kultury
i Rekreacji przy ul. Stra¿ackiej
w Œwierklanach.
Najlepsi gracze opuszczali
salê GOKiR-u z tabletem, drukark¹ i nawigacj¹ samochodow¹ – nagrodami rzeczowymi
przyznanymi im w kategorii indywidualnej.
W tym roku do gminy
Œwierklany zawita³o nieco mniej
zawodników ni¿ zwykle, bo
168. Dla porównania podamy,
i¿ w ubieg³ym roku, na jubileuszowym – XX turnieju by³o
ich o 30 wiêcej.
Nad prawid³owym przebiegiem zawodów czuwali: £ucjan
Cebula – wiceprezes Polskiego
Zwi¹zku Skata, Jerzy Hojka –
sekretarz zawodów oraz ich kierownik, Piotr Kafka. Puchar
Wójta Gminy Œwierklany w ramach tegorocznych rozgrywek
trafi³ do dru¿yny BUK Rudy.
Dru¿yna ta œwiêci³a triumfy tak¿e w kategorii indywidualnej –
jej zawodnik, Franciszek Knesz
zdoby³ pierwsze miejsce w kategorii indywidualnej, jak równie¿
da³ siê poznaæ jako zwyciêzca II
wygranej serii. Dru¿yna gospo-

darzy by³a trzecia, zaœ indywidualnie zawodnikom Fortecy uda³o siê zdobyæ miejsca w pierwszej dziesi¹tce: V m. zaj¹³ Emanuel Pielesz, VII m. - Piotr Gajda
i IX m. - Miros³aw Figas.
Organizatorzy – Sekcja Skata Sportowego LKS FORTECA
Œwierklany, postanowili zachowaæ formu³ê rozgrywek z poprzednich lat i przyznaæ nagrody tak¿e w innych ni¿ dru¿ynowa i indywidualna, kategoriach
– wybrano kobietê turnieju,
a tak¿e najlepszego i najstarszego zawodnika turnieju. Tym
ostatnim okaza³ siê reprezentuj¹cy klub gospodarza, 85-letni
Wiktor Kopiec.
Rozgrywki rozpoczê³y siê
o godz. 9.00 i zakoñczy³y kilkanaœcie minut po 16.00. Rozegrano 3 serie po 48 rozdañ. Turniej
odby³ siê pod patronatem pos³a
do Parlamentu Europejskiego
Bogdana Marcinkiewicza, a w
gronie sponsorów znaleŸli siê:
firma „Becker-Warkop” Sp.
z o.o., CETUS – Energetyka Gazowa Spó³ka sp. z o.o., Zak³ad
Wêdliniarski Andrzej i Joanna
Stania, Bank Spó³dzielczy z Jastrzêbia Zdroju, Zak³ad Robót
Specjalnych Budowlanych Sp.
z o.o. z Rydu³tów, P.H.U. „Remix”
Remigiusz Kula – Jankowice oraz
F.U.H. INSTALATOR Janusz
Rogowski z Bochni i œwierklañski Zajazd „Karliczek”.

Na zdj.: Stoj¹ od lewej Wójt Gminy Œwierklany Antoni Mrowiec, Janusz
Ha³acz - III m. w kat. indywidualnej, Józef Marcol - II m., Franciszek Knesz
- I m., Piotr Kafka - kierownik zawodów. Wójt Gminy zosta³ odznaczony
podczas zawodów Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ Polskiego Zwi¹zku Skata za
wieloletni¹ popularyzacjê skata.

Na zdj.: Zawodnicy BUK Rudy - zwyciêzcy w kat. dru¿ynowej.

Na zdj.: Eugeniusz Skupieñ, WISUS
¯ory - laureat kat. I wygrana seria.

Na zdj.: Monika Gajda, FORTECA
Œwierklany - kat. kobiet.

Na zdj.: Emanuel Pielesz, FORTECA Œwierklany - kat. najlepszy zawodnik gminy Œwierklany.

Na zdj.: Franciszek Knesz, BUK Rudy
- I m. w kat. indywidualnej, zwyciêzca II serii, puchar w kat. dru¿ynowej.

Kategoria dru¿ynowa
I miejsce i Puchar Wójta Gminy Œwierklany - dru¿yna BUK Rudy
Kategoria indywidualna
I miejsce – Franciszek Knesz, BUK Rudy (nagroda: tablet)
II miejsce – Józef Marcol, TKKF RELAKS Wodzis³aw
(drukarka wielofunkcyjna)
III miejsce – Janusz Ha³acz, WISUS ¯ory
(nawigacja samochodowa)
Pozosta³e kategorie:
wygrana seria
I wygrana seria – Eugeniusz Skupieñ, WISUS ¯ory
II wygrana seria – Franciszek Knesz, BUK Rudy
III wygrana seria – Wies³aw Kie³basa, JUBILAT Jastrzêbie
kat. kobieta
Monika Gajda, LKS FORTECA Œwierklany
kat. najstarszy zawodnik turnieju
Wiktor Kopiec, LKS FORTECA Œwierklany
kat. najlepszy zawodnik gminy Œwierklany
Emanuel Pielesz, LKS FORTECA Œwierklany

W

Na zdj.: Najstarszy zawodnik turnieju - Wiktor Kopiec, FORTECA
Œwierklany.

arto dodaæ, ¿e Forteca zajê³a I m. w II
lidze w tegorocznych rozgrywkach skata i awansowa³a do I ligi. Wyst¹pi³a
w sk³adzie: Gajda Boles³aw - kapitan, Polok Franciszek, Gajda Piotr i Gembalczyk Stanis³aw
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Podsumowanie
gimnazjalnego
projektu
Mijaj¹cy rok by³ „Rokiem Janusza Korczaka”.
W jankowickim i œwierklañskim gimnazjum mia³o
miejsce wiele wydarzeñ zwi¹zanych z t¹ wybitn¹
postaci¹. Efekty wewn¹trzszkolnych dzia³añ gminne
gimnazja zaprezentowa³y poza granicami kraju.
Projekt „Z Januszem Korczakiem wœród polskich dzieci na Bukowinie” zrealizowaliœmy jeszcze we wrzeœniu br.
(19-21.09.2012) w szko³ach
w Kaczyka i Partestii de Sus.
Jego patronami byli: minister
Marek Michalak – Rzecznik
Praw Dziecka, profesor Jerzy Buzek – pose³ do Parlamentu Europejskiego oraz
Antoni Mrowiec – wójt gminy Œwierklany. W projekcie
na Bukowinie wziê³o udzia³
piêtnaœcie uczennic naszych
szkó³ oraz czterech nauczycieli. Przedstawiliœmy program s³owno-muzyczny
zwi¹zany z rol¹, jak¹ w naszym kraju przywi¹zuje siê
do przestrzegania praw
dziecka, a tak¿e z osob¹ Sta-

rego Doktora. Wczeœniej nie
by³a ona znana nauczycielom
i dzieciom miejscowych
szkó³. W czasie wspólnych
spotkañ nawi¹zaliœmy przyjaŸnie zarówno z dzieæmi
o polskich korzeniach, jak
i z tymi, które pochodzi³y
z rodzin rumuñskich. Podpisaliœmy deklaracjê dalszej
wspó³pracy. Swoim projektem oddaliœmy czeœæ Januszowi Korczakowi – wielkiemu Przyjacielowi Dzieci. Poznaliœmy kulturê i historiê
Bukowiny. Przybli¿yliœmy
miejscowym dzieciom kulturê naszego kraju.
Pragniemy podziêkowaæ
wszystkim osobom, które
spotkaliœmy w czasie naszego
pobytu na Bukowinie: Panu

pos³owi Gerwazemu Longherowi, Pani wójt gminy
Kaczyka, dyrektorom i nauczycielom odwiedzanych
szkó³, mieszkañcom Kaczyki,
a zw³aszcza wspania³ym dzieciom i m³odzie¿y. W naszej
pamiêci pozostan¹ oni jako
ludzie wielkiego serca, dobroci oraz serdecznoœci. Szczególne wyrazy podziêkowania
kierujemy na rêce Pañstwa
Krystyny i Micha³a Cehaniuk
– animatorów polskoœci
w Kaczyka. Dziêkujemy za
prezent, jaki zabraliœmy ze
sob¹ do Polski. Jest nim film
pt. „Kaczyka. Jest takie miejsce”, w którym pan Micha³
ods³ania historiê i ¿ycie wspó³czesne miejscowej Polonii.
Dziêkujemy Panu ministrowi Michalakowi i Panu
profesorowi Buzkowi za liczne prezenty, które przekazaliœmy uczniom zaprzyjaŸnionych szkó³. Panu Wójtowi
dziêkujemy za wsparcie finansowe projektu.
Nasza wizyta na Bukowinie wpisa³a siê ci¹g zdarzeñ
zwi¹zanych z wieloletni¹
przyjaŸni¹ i wspó³prac¹ pomiêdzy gminami Kaczyka
i Œwierklany oraz powiatem

rybnickim. Zapocz¹tkowa³ j¹
pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych poprzedniego wieku
ówczesny wójt naszej gminy,
a póŸniej radny powiatu rybnickiego, Piotr Zniszczo³.
W kronice zaprezentowanej
nam w Domu Polskim w Kaczyka mogliœmy ogl¹daæ zdjêcia z wielu wizyt w³adz gminnych oraz zespo³ów regionalnych, zarówno w Kaczyka
jak i w Jankowicach oraz
Œwierklanach. Dum¹ nape³nia³
nas fakt, ¿e przed miejscow¹
bazylik¹ widnieje pomnik papie¿a Jana Paw³a II – dar
mieszkañców powiatu rybnickiego.
Wróciliœmy do Polski
z wielk¹ nadziej¹ na to, ¿e
bukowiñscy Polacy bêd¹
nadal wierni jêzykowi, wierze i tradycji swoich ojców.
Miejscowe realia nie sprzyjaj¹ takiemu zjawisku, jednak
wielkie serce i zaanga¿owanie, szczególnie Pañstwa Cehaniuków, mo¿e byæ oznak¹
zachowania tego, co wielkie
i œwiête dla tamtejszej enklawy polskoœci.
Norbert Niestolik
dyr. Gimnazjum
w Jankowicach

Zmiana godzin otwarcia Wioski i Galerii
Informujemy, ¿e uleg³y zmianie godziny otwarcia Wioski Internetowej oraz Galerii Twórców Nieprofesjonalnych „Jan”,
mieszcz¹cych siê przy ul. Prostej w Jankowicach. W miesi¹cach zimowych – do koñca lutego 2013 roku, Wioska
i Galeria czynne bêd¹ w poniedzia³ki i œrody w godz. 9.00-15.00 oraz we wtorki, czwartki i pi¹tki w godz. 11.00-17.00.
Szczegó³owych informacji udziela siê pod numerem telefonu 782 082 121.
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Złota mistrzyni Weronika
Wielkim sukcesem zakoñczy³ siê dla Weroniki
D¹browskiej udzia³ w Miêdzynarodowych Otwartych
Mistrzostwach Europy Taekwondo. Startuj¹ca
w kategorii kadetów 13-letnia mieszkanka Œwierklan Dolnych zdoby³a na zawodach z³oto i br¹z.
Weronika jest zawodniczk¹ Jastrzêbskiego Centrum Sztuk Walki „Keiko”.
Mistrzostwa Europy, na
które pojecha³a wraz ze
swoj¹ trenerk¹ Brygid¹
Skrobiñsk¹-Bizoñ oraz kilkoma innymi zawodnikami
z klubu, w Polsce odbywa³y siê po raz pierwszy. Na
zawody do Wieliczki (27-28
paŸdziernika) zjechali najlepsi zawodnicy taekwondo nie
tylko z Europy, ale z ca³ego
œwiata – Irlandii, Szkocji,

Stanów Zjednoczonych,
Kanady, Argentyny i Rosji,
w tym z dalekiego W³adywostoka. W sumie, w Miêdzynarodowych Mistrzostwach Taekwondo w Wieliczce wziê³o udzia³ 850 zawodników reprezentuj¹cych 19 pañstw.
O wielkim talencie naszych zawodników niech
œwiadczy fakt, ¿e œwierklañsko-jastrzêbska reprezentacja zdoby³a w sumie a¿
dziewiêæ medali, w tym trzy
z³ote. Weronika
D¹browska okaza³a siê najlepsza
w kategorii wagowej do -49 kg
– w walkach ci¹g³ych taekwondo, a w walkach
przerywanych
zdoby³a br¹z.
Oprócz niej, na
najwy¿szym
stopniu podium
znaleŸli siê Ariel
Owsiany (walki
zdj.: archiw. domowe
przerywane se-

Trwa nabór zawodniczek do dru¿yny pi³ki no¿nej
dziewcz¹t „Czarne Œwierklany”.

Dziewczyny kopią
piłkę
Treningi odbywaj¹ siê
3 razy w tygodniu: we
wtorki w godz. 18.0020.00 w sali gimnastycznej w szkole przy ul. Boryñskiej w Œwierklanach
Górnych oraz w czwartki
od 18.00 do 20.00 i w soboty od 14.00 do 16.00
w kompleksie oœwiatowym w Jankowicach.

Szczegó³owe informacje udzielane s¹ pod numerem telefonu 500 398 363.

niorów pow. 82 kg) i Dawid
Pokoñski (walki ci¹g³e seniorów pow. 82 kg).
- Weronika w finale spotka³a siê z Rosjank¹. Reprezentanci Rosji s¹ bardzo dobrze wyszkoleni i z natury s¹
mocnymi zawodnikami, tote¿
nie by³o ³atwo. Ale uda³o siê
– wspomina jej tata, Jaros³aw D¹browski. – Myœlê, ¿e
o wygranej córki zdecydowa³
jej upór, ale te¿ i bardzo dobre techniczne i kondycyjne
przygotowanie do mistrzostw.
Weronika trenuje taekwondo
od siedmiu lat. Æwiczy dwa
razy w tygodniu po trzy godziny, a oprócz tego uprawia
te¿ boks. Wypracowane w tej
drugiej dyscyplinie sportu,
techniki rêczne bardzo siê
przydaj¹ Weronice w taekwondo – mówi.
Dla uczennicy œwierklañskiego gimnazjum sport jest
sposobem na rozwijanie pasji i aktywne spêdzanie wolnego czasu. Warto dodaæ, ¿e
oprócz z³ota i br¹zu zdobytych podczas paŸdziernikowych mistrzostw Weronika
ma na swoim koncie kilkanaœcie innych medali – jest wielokrotn¹ z³ot¹ medalistk¹ Mistrzostw i Pucharów Polski
(5 tytu³ów Mistrza Polski).

Po Mistrzostwach Europy
Weronika D¹browska wraz z
innymi podopiecznymi Brygidy i Ryszarda Bizoniów wziê³a
udzia³ w Otwartym Pucharze
Polski w Taekwondo w Opolu, gdzie jako kadetka zdoby³a 2 z³ote medale. W imprezie
w sumie udzia³ wziê³o 330
zawodników, zaœ jastrzêbskie
Keiko reprezentowa³o 36
sportowców.
To w³aœnie tata Jarek zarazi³ Weronikê mi³oœci¹ do
taekwondo. Po cichu oboje
marz¹, aby w przysz³oœci rozwin¹æ tê dyscyplinê sportu
w gminie i okolicy. Bior¹c pod
uwagê dotychczasowe osi¹gniêcia naszej mistrzyni oraz
fakt, ¿e technik taekwondo
uczy siê od najlepszych (jej
trenerka jest Wicemistrzyni¹
Œwiata i Mistrzyni¹ Europy
w Taekwondo, posiada czarny pas II Dan), nale¿y siê spodziewaæ, ¿e marzenia te spe³ni¹ siê ju¿ niebawem.

Zbieraj
nakrętki
dla Roberta
W gminie prowadzona jest akcja zbierania nakrêtek
po napojach. Nakrêtki te, zebrane w du¿ej iloœci
pozwol¹ na zakup trójko³owego roweru rehabilitacyjnego dla chorego Roberta Skrzypczaka.
13-letni ch³opiec choruje na dzieciêce pora¿enie mózgowe i nie potrafi chodziæ o w³asnych si³ach. W akcjê w³¹czy³y
siê gminne placówki oœwiatowe, które zbiórkê nakrêtek prowadz¹ wœród swoich wychowanków.
Apelujemy do mieszkañców o pomoc Robertowi i zbieranie nakrêtek po napojach.
W celu przekazania zgromadzonych nakrêtek nale¿y zadzwoniæ pod numer telefonu 667 277 272 lub (32) 430 92 80.
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Moda czy konieczność?
Od miesi¹ca listopada uczniowie Szko³y Podstawowej im. Stanis³awa Staszica w Jankowicach uczestnicz¹ w programie selektywnej zbiórki odpadów.

Prawd¹ jest, ¿e ekologiczny styl ¿ycia staje siê modny,
ekonomiczny, ale i konieczny.
Wobec rosn¹cej góry œmieci
i kurcz¹cych siê zasobów Ziemi, selektywna zbiórka odpadów oraz odzysk surowców
jest wymogiem czasu. Ka¿dy
z nas mo¿e przyczyniæ siê do
ograniczenia degradacji œrodowiska przyrodniczego.
Celem g³ównym naszego
programu jest wyrabianie
u uczniów nawyków umiejêtnej segregacji odpadów. Bêdziemy systematycznie wydzielaæ metale, szk³o oraz plastik. WeŸmiemy te¿ udzia³
w konkursie organizowanym
przez Firmê „Transgór”, polegaj¹cym na pozyskiwaniu
i odprowadzaniu surowców
nadaj¹cych siê do recyklingu.
Do udzia³u w konkursie oraz
do opracowania programu selektywnej zbiórki odpadów zachêci³ nas dyrektor szko³y mgr
Piotr Pszonka, który sprawy

ekologii traktuje priorytetowo.
Dziêki wsparciu Urzêdu Gminy
Œwierklany zakupiliœmy pojemniki do segregacji. Odpowiednio oznakowane, w zestawach po trzy zosta³y one rozmieszczone w kilku punktach
na terenie szko³y. Uczniowie
Ko³a Ekologicznego podczas
krótkiego apelu dla klas IV-VI,
zachêcili kolegów i kole¿anki
do udzia³u w konkursie oraz
zaprezentowali instrukta¿ prawid³owej segregacji, przygotowali te¿ gazetkê œcienn¹ na
korytarzu. Uczniowie klas
m³odszych niezbêdne wskazówki otrzymali od swych wychowawców. We wstêpnej fazie wprowadzania programu
bêd¹ s³u¿yæ im równie¿ pomoc¹ dy¿uruj¹cy starsi koledzy i kole¿anki z klas szóstych.
Teraz tylko pozostaje czekaæ
na efekty w postaci dobrze
wykonanej pracy i trwale
ukszta³towanych nawyków
proekologicznych.
Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy
szko³y ju¿ od kilku lat aktywnie
w³¹czaj¹ siê w zbiórkê makulatury, baterii, okazjonalnie te¿
metali i plastików. Zbiórki te
ciesz¹ siê w naszym œrodowisku niema³ym powodzeniem.
Nauczycielka przyrody
w SP Jankowice Danuta Zoñ

Niewielkim kosztem

– wielka przygoda!
Na kilkugodzinn¹ wycieczkê uda³ siê 23 paŸdziernika
„ekologiczny autobus”, wype³niony po brzegi uczniami klas
pi¹tych i szóstych.
W wycieczce wziêli udzia³
cz³onkowie Szkolnego Ko³a
Ekologicznego oraz Ko³a Ekologicznego POPP CzerwionkaLeszczyny, dzia³aj¹cego przy
SP Jankowice. Pierwszym zadaniem uczniów by³o dotarcie do
Schroniska Zwierz¹t w Wielopolu, aby przekazaæ karmê oraz
koce i wyk³adziny do ocieplenia
psich bud na zimê. Zakup karmy
by³ mo¿liwy dziêki œrodkom pozyskanym ze sprzeda¿y puszek
w ramach wrzeœniowej akcji
sprz¹tania œwiata – wówczas
pos³u¿y³y one do budowy modeli dinozaurów. Pobyt uczniów
w schronisku by³ dla nich
wielk¹ lekcj¹ wra¿liwoœci na los
zwierz¹t porzuconych przez w³aœcicieli. Kierownik placówki podziêkowa³ nam w imieniu zwierz¹t, wrêczaj¹c dyplom, na którym napisane by³o: „My koty
i psy …”. Niejednemu zakrêci³a
siê ³ezka w oku ze wzruszenia.

Po opuszczeniu schroniska
pojechaliœmy zrelaksowaæ siê
do lasu. Tam, w podziale na
grupy zadaniowe, wyruszyliœmy w towarzystwie pana leœniczego S. Lisa na poszukiwanie
najwiêkszego g³azu narzutowego Ziemi Rybnickiej, zwanego
G³azem Oskara Michalika. Eratyk
ten przywleczony na nasze ziemie przez l¹dolód skandynawski
zosta³ w 1998 roku uznany za pomnik przyrody nieo¿ywionej.
Znajduje siê w trudno dostêpnym miejscu lasu, na Paruszowcu-Piaskach. Uczestnicy wyprawy dowiedzieli siê o jego istnieniu podczas zajêæ ko³a ekologicznego. Teraz mieli okazjê zobaczyæ
go na w³asne oczy, no i oczywiœcie zmierzyæ. Obwód g³azu wynosi³ 760 cm. Jest to wielkoœæ imponuj¹ca. Gdyby ktoœ chcia³ go
zobaczyæ, polecam wycieczkê rowerow¹ z wjazdem od ulicy Stawowej, nastêpnie Szlakiem Stulecia Turystyki w kierunku Przegêdzy, a potem pieszo, w¹sk¹
œcie¿k¹ oznakowan¹ na czerwono, do miejsca usytuowania pomnika przyrody. D.Zoñ

Październik miesiącem oszczędności
Uroczysta akademia odby³a siê w ostatnim dniu paŸdziernika w jankowickiej
szkole podstawowej. Okazj¹ do œwiêtowania by³ Œwiatowy Dzieñ Oszczêdzania.
Opiekun SKO wraz z uczniami kl. V b oraz cz³onkami ko³a
muzycznego przygotowa³ program artystyczny, dziêki któremu przybli¿ono spo³ecznoœci
szkolnej informacje na temat
oszczêdnoœci, ekonomii i ekologii. ¯yrafa Lokatka (maskotka
SKO) zapozna³a dzieci z nowymi zasadami uczestnictwa
w Szkolnej Kasie Oszczêdnoœci,

która obecnie dzia³a na korzystniejszych warunkach.
Nowa SKO, id¹c z duchem czasu, umo¿liwia swoim cz³onkom
kontrolowanie i zarz¹dzanie
swoimi œrodkami pieniê¿nymi
w systemie internetowym poprzez otwieranie skarbonek,
planowanie wydatków, a co za
tym idzie – uczy gospodarowania finansami.

Podczas akademii uczniowie przekonali siê, i¿ warto
oszczêdzaæ i to nie tylko pieni¹dze, ale tak¿e wodê i energiê elektryczn¹, aby zadbaæ
o nasz¹ Matkê Ziemiê.
Obecny na imprezie dyrektor banku PKO BP w Rybniku,
pan W³adys³aw Sikora, gor¹co
podziêkowa³ uczniom za zaproszenie i udzia³ w uroczysto-

œci. Pochwali³ zaanga¿owanie
szko³y w ideê oszczêdzania
i uczestnictwo w SKO.
Na koniec przeprowadzono
krótki konkurs dla przedstawicieli wszystkich klas. Reprezentanci œwietnie poradzili sobie
z pytaniami i zadaniami z wiedzy o SKO. Otrzymali nagrody
ufundowane przez PKO BP
w Rybniku, którymi by³y okolicznoœciowe monety i gad¿ety
SKO. Tekst: SP Jankowice
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45 lat świerklańskiej
piłki nożnej
Okr¹g³y jubileusz istnienia œwiêtuje w tym roku
Ludowy Klub Sportowy FORTECA Œwierklany.
45 lat temu, dok³adnie w marcu 1967 r. grupa
m³odych œwierklañskich pi³karzy postanowi³a
utworzyæ klub sportowy, który zrzesza³by mi³oœników gry w no¿n¹.
u p. Leona Heroka. Wspominaj¹c dziœ te czasy, ¿artuj¹, ¿e
korzystali z polowej ³aŸni,
któr¹ by³a przylegaj¹ca do
boiska, rzeka Szotkówka.
Do roku 1990 w klubie
funkcjonowa³a tylko jedna
sekcja sportowa – sekcja
pi³ki no¿nej. W roku 1991
zebra³a siê grupa osób zainteresowanych utworzeniem
drugiej sekcji – sekcji skata
sportowego. Grupê tê tworzyli: Gerard Kotula, Józef
Krakowczyk, Jan KuŸnik,
Leon Górecki, Piotr Matuszczyk, Zygfryd Penka³a,
Jerzy Hojka, Piotr Kafka
i nie¿yj¹cy ju¿ Tadeusz
Olma. Siedzib¹ dla obu sekcji by³ obiekt przy ul. 3 Maja,
zwany Fortec¹ (st¹d nazwa
klubu).
- By³o to miejsce, gdzie
odbywa³y siê nie tylko mecze
pi³karskie i turnieje skata,
ale te¿ liczne festyny, olimpiady parafialne czy gminne
do¿ynki, a nawet goœci³ tam
cyrk – wspomina prezes klubu Jaros³aw Macionczyk. –
Niestety, starej Fortecy ju¿
nie ma, teraz przebiega tamzdj.: archiw. Klubu

³otymi literami na kartach historii œwierklañskiej Fortecy zapisa³y siê nazwiska jej za³o¿ycieli i pierwszych dzia³aczy – Jerzego Piksy (pierwszy prezes klubu), Zygmunta
Piksy, Alojzego Holesza i nie¿yj¹cego ju¿ Henryka Ciemiengi. W tym samym roku,
co powo³any zosta³ do ¿ycia
klub, rozpoczê³a siê budowa
boiska sportowego przy ul. 3
Maja w Œwierklanach, któr¹
ukoñczono w 1971 r. Za barwy klubu przyjêto kolor bia³y i niebieski, które obowi¹zuj¹ do dziœ. Pierwotna nazwa – Ludowy Zespó³ Sportowy FORTECA Œwierklany
z czasem zosta³a przemianowana na Ludowy Klub Sportowy FORTECA Œwierklany.
W pierwszych latach
swojej dzia³alnoœci œwierklañska dru¿yna wystêpowa³a
w najni¿szej klasie rozgrywkowej – klasie „C”. Mecze,
nawet jako gospodarz, rozgrywa³a u s¹siadów – w RogoŸnej, Jankowicach i Gogo³owej. Potem powsta³o boisko i problem siê rozwi¹za³.
Ale wci¹¿ brakowa³o bazy
sportowej, dlatego te¿ powziêto dzia³ania zmierzaj¹ce
do budowy pawilonu sportowego. Powsta³ on w czynie
spo³ecznym, wybudowany
przez mieszkañców wsi.
Jako ciekawostkê podamy, ¿e pierwsza szatnia klubu mieœci³a siê w prywatnym domu p. Henryka Ciemiengi w Œwierklanach Górnych. Na mecze zawodnicy
doje¿d¿ali autokarem, a nastêpnie przebierali siê na tzw.
koloniji, w prywatnym domu

Na zdj.: Budynek starego zaplecza z 1981 r.

têdy autostrada. Po obiekcie
pozosta³y wspomnienia i pami¹tkowe zdjêcia.
Pierwsze przes³anki do
opuszczenia starego obiektu
pojawi³y siê w 2004 roku.
Klubowi zaproponowano
przeprowadzkê na ul. Zamkow¹, gdzie dziœ mieœci siê
nowoczesny obiekt sporto-

Kozio³ek, œp. Robert Karwot, œp. Edward Mrowiec,
Piotr Ochojski, Hubert Sobocik, œp. Alojzy Krótki,
Tomasz Brzostek, Andrzej
Stania oraz obecny prezes
Jaros³aw Macionczyk.
W chwili obecnej zarz¹d
klubu liczy 15 osób. Komisja rewizyjna klubu sk³ada
siê z trzech osób, której
przewodniczy Hubert Sobocik. Forteca nadal jest klubem dwusekcyjnym, gdzie
prezesem sekcji pi³ki no¿nej
jest Marcin Piksa, a prezesem sekcji skata sportowego – Piotr Kafka.

Na zdj.: Msza œw. z okazji 45-lecia Klubu.

wy. Procedury przetargowe
w sprawie budowy nowego
obiektu ruszy³y w 2004 r.,
a rok póŸniej – w 2005 r.
rozpoczê³y siê prace budowlane. Pierwszy mecz na nowej p³ycie boiska zawodnicy zagrali w 2007 r. Rok
póŸniej ruszy³a budowa zaplecza sportowego dla stadionu, ukoñczona jesieni¹
2010 r. W tym czasie klub
korzysta³ z szatni znajduj¹cych siê po s¹siedzku szko³y podstawowej i gimnazjum
przy 3 Maja.
W 45-letniej historii klubu Fortec¹ kierowa³o dziesiêciu prezesów, byli to: Jerzy Piksa, œp. Maksymilian

Zapytany o najwiêksze
osi¹gniêcia klubu, prezes
Macionczyk wylicza:
- Awans do klasy B w roku 1971, awans do klasy A
w roku 1986, ponowny
awans do klasy A w roku
1996, awans do ligi okrêgowej w roku 2010 i awans do
IV ligi w roku bie¿¹cym. Zawodnicy praktycznie co sezon awansuj¹, a ju¿ najwiêksz¹ niespodziankê sprawili nam wszystkim ostatnim
sukcesem, odniesionym w jubileuszowym roku dzia³alnoœci klubu. Obecnie I dru¿yna wystêpuje w IV lidze, a II
dru¿yna w klasie B. Mamy 4
dru¿yny m³odzie¿owe wystê-

15
puj¹ce w rozgrywkach prowadzonych przez Podokrêg
Rybnik oraz jedn¹ grupê
naborow¹, nie zg³oszon¹ do
rozgrywek.
Za sukcesami dru¿yn stoi
ciê¿ka praca trenerów. Na
uznanie zas³uguje Piotr Hauder, który w 2010 r. wywalczy³ z zawodnikami awans
do ligi okrêgowej, a w roku
2012 – awans do IV ligi.
Wœród najbardziej zas³u¿onych trenerów znajduj¹ siê
tak¿e: œp. Jerzy Olma – w roku 1986 wywalczy³ awans
do klasy A oraz Piotr Samol
– powtórzy³ ten sukces w roku 1996.
Warto wspomnieæ tak¿e
o sukcesach drugiej sekcji
klubu – sekcji skata sportowego. W czasie 21-letniej
dzia³alnoœci zawodnicy 11krotnie wystêpowali w I lidze, wywalczyli tytu³ dru¿ynowego mistrza Polski
w 2002 i 2004 roku, zaœ indywidualnie zdobyli 20 medali, w tym 6 z³otych, 11 srebrnych i 3 br¹zowe. Tytu³ Mistrza Polski wywalczyli: Cecylia Getler, Stanis³aw Oœlizlok i Monika Gajda (pani
Monika a¿ czterokrotnie).
Zawodnicy powo³ywani byli
do reprezentacji Polski oraz
uczestniczyli w mistrzostwach œwiata i Europy.
W roku bie¿¹cym – jubileuszowym sekcja skata awansowa do I ligi rozgrywek.
W³adze Fortecy podkreœlaj¹, ¿e za sukcesami obu
sekcji dzia³aj¹cych w klubie
stoi talent i ciê¿ka praca zawodników oraz trenerów. Ale
tak¿e i to, ¿e zawodnicy maj¹
gdzie trenowaæ, a gmina
wspiera ich dzia³ania.
- Baza sportowa i dotacje
otrzymywane z Urzêdu Gminy

s¹ dla nas bardzo pomocne
– ocenia Jaros³aw Macionczyk. – Nie bez znaczenia
jest te¿ pomoc prywatnych
sponsorów. To wszystko przek³ada siê na osi¹gniêcia naszych zawodników. Kiedyœ
klub liczy³ kilkudziesiêciu
graczy, dziœ jest ich 140.
Przychodzi do nas coraz wiêcej m³odych zawodników, co
nas bardzo cieszy. Przedzia³
wiekowy w naszym klubie
zaczyna siê od rocznika
2006, potem s¹ juniorzy
m³odsi – rocznik 1996 i seniorzy. Ciekawostk¹ jest to,
¿e Forteca jest najm³odsz¹
dru¿yn¹ graj¹c¹ w IV lidze.
Mamy ogromny potencja³,
jeœli chodzi o zawodników
i bazê sportow¹, i na pewno
to wykorzystamy.
Historia powstania klubu
i jego osi¹gniêcia by³y tematem uroczystego spotkania,
które z okazji jubileuszu odby³o siê we wrzeœniu w sali
GOKiR-u w Œwierklanach.
Poprzedzi³a je msza œwiêta,
sprawowana w intencji ¿yj¹cych i zmar³ych dzia³aczy
sportowych. W 2017 r. klub
bêdzie œwiêtowa³ 50-lecie
swego istnienia. Ju¿ dziœ planowane s¹ z tej okazji dwudniowe obchody, po³¹czone
z przyznaniem odznaczeñ
najbardziej zas³u¿onym dzia³aczom i zawodnikom.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i Nowego Roku 2013
zawodnikom klubu, sponsorom
oraz wszystkim mieszkañcom gminy
¿yczymy zdrowia, szczêœcia
i wszelkiej pomyœlnoœci
Zarz¹d LKS FORTECY Œwierklany

Z życia szkoły
SP2 Świerklany
Bardzo prêdko minê³y
cztery miesi¹ce nauki,
czas p³ynie niezwykle
szybko. W naszej
szkole, jak co roku
dzia³o siê bardzo wiele
w tym krótkim okresie.
Przybli¿my niektóre
wydarzenia.
Ju¿ we wrzeœniu przyjêliœmy bardzo gor¹co 38 pierwszaków w poczet uczniów.
Podczas obchodów DEN
wrêczono 9 nagród Dyrektora Szko³y. Kolejnym wydarzeniem by³y 84 urodziny naszej
szko³y, a jednoczeœnie X rocznica nadania szkole sztandaru,
pod has³em: „¯eby sztandar
³opota³ wysoko, ktoœ musi
opowiadaæ bajki”. Muzyk¹
i s³owem obchodziliœmy
Œwiêto Szko³y. Z tej te¿ okazji otrzymaliœmy ¿yczenia od
Ksiêdza Arcybiskupa Damia-

na Zimonia, które podczas
Mszy Œwiêtej odczyta³ Ksi¹dz
Proboszcz Jan Klyczka i z³o¿y³ na rêce Pani Dyrektor.
W szkole na akademii goœciliœmy wielu znakomitych goœci; za przybycie dziêkujemy:
Pos³owi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Henrykowi
Siedlaczkowi, który odczyta³
¿yczenia w imieniu nieobecnego Europos³a Parlamentu
Europejskiego Pana Bogdana
Marcinkiewicza; dziêkujemy
za ¿yczenia Panu Zastêpcy
Wójta Gminy Œwierklany Antoniemu Polokowi, Przewodnicz¹cemu Rady Gminy W³odzimierzowi Barwinkowi,
Radnemu Powiatu Andrzejowi Kie³kowskiemu, Radnym
So³ectwa Œwierklany Dolne:
Ma³gorzacie Rduch, Czes³awowi Andreczko, Antoniemu Mazurkowi, Tomaszowi
cd. na str. 20

Przyszedł
Święty
uśmiechnięty
380 dzieci przysz³o na spotkanie z Miko³ajem zorganizowane w oœrodku GOKiR
5 grudnia. Ka¿de dziecko otrzyma³o od Miko³aja s³odki upominek. Wszyscy razem obejrzeli
te¿ bajkê muzyczn¹ pt. „Królowa Œniegu” – godzinne przedstawienie teatralne przygotowane przez gliwicki teatr „WitWit”. Organizatorem spotkania

z najbardziej lubianym przez
dzieci Œwiêtym by³ Gminny
Oœrodek Kultury i Rekreacji,
Gminna Komisja ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, F.H.U. Kotula oraz firma
„Kris-Dom” p. Krzysztofa Cyrankowskiego.

Bawmy się razem w Sylwestra
Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji zaprasza na wspóln¹
szampañsk¹ zabawê do oœrodków: w Œwierklanach – w rytmie dyskotekowych hitów, z udzia³em Teresy Werner i do Jankowic – wraz z zespo³em „Angel Voice”. Zaczynamy o godzinie 22.00. Koncert Teresy Werner rozpocznie siê ok. godz.
23.00. O pó³nocy, na obu imprezach sk³adamy sobie noworoczne ¿yczenia, a potem odbêd¹ siê pokazy sztucznych ogni.
Bawimy siê razem do godziny 2.00.
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O tym, jak cenne
s¹ spotkania z osobami
innych narodowoœci
wiedz¹ uczestnicy
miêdzynarodowego
projektu. Kilka tygodni
temu (16-19.10)
uczniowie Gimnazjum
im. K. Miarki w Œwierklanach goœcili u siebie
grupê obcokrajowców
– uczniów i nauczycieli
reprezentuj¹cych
partnerskie szko³y
w projekcie Comenius.
Wspó³praca m³odzie¿y
odbywa siê w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkó³, sam projekt zaœ
nosi tytu³ „Let me know you;
United in Diversity” (Poznajmy siê: Zjednoczeni w Ró¿norodnoœci) i realizowany jest
wspólnie ze szko³ami: Çelikhan Lisesi z Turcji, Private
English Language School
z Glodzhevo z Bu³garii, Silale
Simonas Gaudesius gymnasium z Litwy, Colegio dela
Asunción z Gijón w Hiszpanii,
ITIS Giovanni XXIII z Rzymu we W³oszech i Liceul Teologic Ortodox Român, dzia³aj¹cego w miejscowoœci Satu
Mare w Rumunii. Koordynatork¹ projektu w œwierklañskim gimnazjum jest nauczycielka jêzyka angielskiego, p.
Hanna Wieczorek.
Wizyta goœci rozpoczê³a
siê we wtorek 16 paŸdziernika, który by³ dniem wzajemnego poznania siê. Cz³onkowie zagranicznej grupy zostali
oprowadzeni po budynku
gimnazjum i przedstawieni
spo³ecznoœci szkolnej. Na sali
gimnastycznej odby³y siê tego
dnia prezentacje multimedialne przygotowane przez poszczególne placówki oraz prezentacje gimnazjalistów nawi¹zuj¹ce do tematu polskiej
tradycji, kultury i zwyczajów.
Kolejnego dnia grupa projektowa wybra³a siê na wycieczkê kulturoznawcz¹ do
Krakowa i Oœwiêcimia. Goœcie byli pod wra¿eniem
piêknego zamku na Wawelu,

Tak różni, tak podobni
Sukiennic i Krakowskiego
Rynku. Wizyta w Muzeum
w Oœwiêcimiu by³a dla
wszystkich emocjonalnym
prze¿yciem. Zagraniczni goœcie wyrazili wdziêcznoœæ za
niezapomnian¹ lekcjê historii,
któr¹ wynieœli, zwiedzaj¹c
oœwiêcimskie muzeum.
Czwartek 18 paŸdziernika
by³ dniem, w którym w gimnazjum œwiêtowano Dzieñ
Patrona. Dzieñ ten rozpocz¹³
siê od uroczystej mszy œw.
w koœciele parafialnym,

zarówno Karol Miarka, jak
i Janusz Korczak mog¹ stanowiæ wzór do naœladowania dla
wspó³czesnej m³odzie¿y,
a wartoœci propagowane
przez tych bohaterów z przesz³oœci s¹ na tyle wa¿ne, ¿e
mog¹ stanowiæ podstawê do
budowania przysz³oœci, co
przecie¿ jest zadaniem tych
m³odych ludzi. Z uwagi na
obecnoœæ uczestników projektu Comenius program
przedstawiony zosta³ w jêzyku angielskim, podobnie jak

w której zagraniczni goœcie
tak¿e wziêli udzia³. Po zakoñczonym nabo¿eñstwie w budynku gimnazjum odby³o siê
przedstawienie pt. „Bohaterowie przesz³oœci wzorem dla
przysz³oœci” (ang: „Heroes of
the past, role models of the
future”). Uczniowie klas III
i II zagrali samych siebie,
czyli gimnazjalistów, szukaj¹cych dla siebie wzorów do
naœladowania. Uda³o im siê
przekonaæ publicznoœæ i zagranicznych rówieœników, ¿e

przygotowane na t¹ okazjê
prezentacje multimedialne.
Oprócz przedstawicieli grupy
projektowej na widowni zasiedli tego dnia so³tysi, ksiê¿a ze
œwierklañskiej parafii, a tak¿e
dyrektorzy s¹siednich placówek oœwiatowych, cz³onkowie Rady Rodziców i reprezentuj¹cy w³adze gminy, zastêpca wójta Antoni Polok.
W ostatnim dniu wizyty
roboczej programu Comenius
zagraniczni goœcie ugotowali, a nastêpnie skonsumowali

przygotowany przez siebie
œl¹ski obiad, sk³adaj¹cy siê tradycyjnie z modrej kapusty,
rolady oraz klusek œl¹skich.
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele œwietnie siê bawili
podczas gotowania, a sam
obiad okaza³ siê kulinarnym
strza³em w dziesi¹tkê.
W tym samym dniu, o godzinie 16.00 odby³o siê uroczyste podsumowanie wizyty roboczej w œwierklañskim
gimnazjum. Uczestnicy spotkania mieli okazjê, by porozmawiaæ, wymieniæ siê doœwiadczeniami i zrobiæ pami¹tkowe zdjêcie. By³a to
równie¿ okazja, by gor¹co
podziêkowaæ wszystkim
wspania³ym rodzicom, którzy
przyjêli pod swój dach
uczniów zagranicznych.
Wszyscy bez wyj¹tku byli
pod wra¿eniem goœcinnoœci,
troski oraz ciep³a, którego
doœwiadczyli podczas pobytu
w domach polskich rodzin.
Wizyta goœci w ramach
projektu Comenius by³a pe³na emocji, ciekawych, pozytywnych wydarzeñ oraz – co
najwa¿niejsze – by³a dla
wszystkich niezapomnian¹
lekcj¹ wielokulturowoœci.
Warto zaznaczyæ, ¿e lekcja
ta jeszcze siê nie zakoñczy³a, bowiem jej kontynuacja
nast¹pi ju¿ w marcu, kiedy
to uczniowie i nauczyciele
z Gimnazjum im. K. Miarki
wybior¹ siê z wizyt¹ robocz¹ do Hiszpanii.
Tekst i zdj.: Gimnazjum
Œwierklany
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W ramach obchodów
Miêdzynarodowego
Miesi¹ca Bibliotek
Szkolnych, w Gimnazjum im. Ks. Walentego
w Jankowicach goœci³a
17 paŸdziernika autorka
wierszy i opowiadañ
o tematyce œl¹skiej,
Regina Sobik.

Jankowicka poetka
z wizytą w szkole
Podczas autorskiego spotkania mieszkanka Jankowic
opowiedzia³a o swojej twórczoœci i pasjach.
Uczyni³a to w ciekawy
sposób, ³¹cz¹c opowiadania
o pracy poety i pisarza z prezentowaniem fragmentów
swoich ulubionych tekstów.
W spotkaniu z ni¹ wziêli udzia³
uczniowie klas pierwszych
gimnazjum oraz uczniowie
klas IV-VI Szko³y Podstawowej im. Stanis³awa Staszica.
Wszechstronna twórczoœæ Reginy Sobik oscyluje
wokó³ tematyki codziennego
¿ycia i spraw bliskich ka¿de-

mu cz³owiekowi. W swoim
dorobku jankowicka autorka
ma wiersze o tematyce religijnej, o Œl¹sku i ulubionej
przyrodzie, a tak¿e te odnosz¹ce siê do wa¿nych wydarzeñ w kraju. Szczególne
miejsce w twórczoœci Reginy Sobik zajmuj¹ wiersze
i bajki pisane dla dzieci,
z którymi mo¿na siê zapoznaæ na stronach: www.bajkownia.org i www.naszedziecko.net. Swoje teksty
publikuje tak¿e na www.lauba-slonsko.pl (www.jankowice.rybnik.pl/czytelnia/renia2.html).

Poetka wyda³a dwa tomiki poezji: „Jest takie miejsce...” i „Nasze Ma³e Ojczyzny”. Jak sama o sobie mówi,
nie pisze dla poklasku lecz
„z potrzeby serca”. Pisz¹c,
pos³uguje siê zarówno gwar¹,
jak i jêzykiem literackim.
Z przeprowadzonej przez
uczennice klasy trzeciej, rozmowy z autork¹ mo¿na siê
by³o dowiedzieæ, ¿e poza nagrodami i wyró¿nieniami zdobytymi na terenie kraju poetka ma na koncie równie¿ sukcesy odniesione w dalekiej
Australii – w roku 2008 napisany przez ni¹ tekst piosenki
pt. „Edmundzie podró¿niku”
zdoby³ II miejsce w Mount
and Mount Koœciuszko Festiwal. W roku 2010, podczas
koncertu fina³owego K’OZZIE FEST koñcz¹cego bieg
na australijsk¹ Górê Koœciuszki zosta³ odœpiewany „Hymn
dla zwyciêzcy” z tekstem pani
Reginy. Autorka odnios³a tak¿e sukcesy w Radiu Piekary –
jej wiersz „£zy œw. Barbary”
z muzyk¹ P. Majnusza przez
d³ugi czas utrzymywa³ siê na
szczycie listy przebojów. Wy¿ej wymienione piosenki mo¿na pos³uchaæ na www.slonskidom.com/m/sounds/view/
-zy-w-Barbary.

Egzotycznie…
Uczniowie jankowickiej
podstawówki mieli okazjê
poznaæ kulturê egzotycznego miejsca – Singapuru. Na
zaproszenie p. Eweliny KuŸnik, anglistki z tamtejszej
szko³y, 29 listopada odwiedzi³a ich rodowita mieszkanka tego kraju – p. Erica Low,
która od wrzeœnia pracuje

jako native
speaker
w jednej
z ¿orskich
szkó³ jêzykowych.
P a n i
Erica by³a
zachwycona szko³¹ oraz
przyjêciem, jakie zgotowali
jej uczniowie. Szczególnie
wzruszaj¹cy by³ dla niej wystêp klasy II c, która to postara³a siê, by singapurka
poczu³a siê u nas jak w domu. Bardzo chwali³a równie¿
dzieci z klas starszych, które zadawa³y jej mnóstwo pytañ o kulturê i obyczaje panuj¹ce w jej kraju oraz opo-

wiadali o swoich upodobaniach. Uczniowie mieli równie¿ okazjê nauczyæ siê kilku s³ów i wyra¿eñ po chiñsku, który obok angielskiego jest jêzykiem urzêdowym
w Singapurze.
Erice Low tak bardzo
spodoba³o siê w jankowickiej podstawówce, i¿ obieca³a, ¿e na wiosnê odwiedzi
szko³ê ponownie.

Z gwarą
za pan
brat
Uczennice jankowickiej szko³y podstawowej – Weronika Sobik
z kl. II c i Ewa Holona
z III b wziê³y udzia³
w XIX Miejskim Konkursie Gwary Œl¹skiej
dla Szkó³ Podstawowych, jaki 12 listopada br. odby³ siê
w Miejskim Oœrodku
Kultury w ¯orach.
Weronika pokaza³a
bogactwo i mo¿liwoœci
gwary œl¹skiej. Wierszem
„O s³owiku, kiery rod
szpacyrowo³ i prziszo³ do
dom piechty, bo furganio
mu by³o szkoda” zajê³a
czwarte miejsce. Z kolei,
Ewa rewelacyjnie przedstawionym monologiem
pt. „Z³oto Rybka, czyli
bojka o przepadzitych ludziach” nie tylko rozœmieszy³a s³uchaczy, ale obudzi³a w nich poczucie
dumy z Ma³ej Ojczyzny.
S³owami rybki powiedzia³a: „Ale mosz przepadzito
baba! Spe³niy³abych te
¿yczynie, ale niy moga
pozwoliæ, coby porz¹dny
Œl¹zok miyszko³ kanœ we
Warszawie i to jeszcze
w Belwederze” – i wywalczy³a trzecie miejsce!
Jankowickie Œl¹zaczki otrzyma³y dyplomy
oraz nagrody ksi¹¿kowe.
Gratulujemy!

18

Być albo nie być
…w Londynie
Hamletowska rozterka na szczêœcie nie dotyczy
nas. Warto, a nawet trzeba odwiedziæ stolicê Wielkiej Brytanii. Nam siê uda³o. 11-osobowa grupa
uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 2 im. Œwiêtej
Jadwigi w Œwierklanach pojecha³a do Ashford
pod Londynem. Wycieczka odby³a siê w dniach
20-27 listopada br.
Wspólny wyjazd dzieci
oraz opiekunów zosta³ pomyœlany jako po³¹czenie nauki
oraz zabawy. Lekcje jêzyka
angielskiego by³y prowadzone przez brytyjskiego nauczyciela Jamesa Lindley’a.
Wzbogaciliœmy nie tylko nasze umiejêtnoœci konwersacyjne, ale tak¿e zdobyliœmy
doœwiadczenia w ró¿nych
dziedzinach, np. prowadziliœmy program telewizyjny
w jêzyku angielskim oraz zajmowaliœmy siê komponowaniem muzyki. Wszystkie zabawy, zajêcia sportowe oraz
warsztaty jêzykowe odbywa³y siê w oœrodku Kingswood.
Prze¿yliœmy ekscytuj¹ce
przygody, kiedy sprawdzaliœmy si³ê swego charakteru
w wielu ekstremalnych
sportach, takich jak: wspinaczka na dziesiêciometro-

wy s³up, balansowanie na
wysokoœci, zdobywanie œciany wspinaczkowej, airoball,
czyli koszykówka na trampolinie w specjalnej kapsule,
utrzymywanie równowagi na
przeszkodach w parku linowym. Wiele emocji dostarczy³a tak¿e jazda na quadach.
Znalaz³ siê te¿ czas na
zwiedzanie. Pojechaliœmy do
Ashford, no i oczywiœcie do
Londynu, gdzie zobaczyliœmy prawie wszystkie s³ynne zabytki: Big Ben, Buckingham Palace, czyli oficjaln¹
rezydencjê brytyjskich monarchów i jednoczeœnie najwiêkszy na œwiecie pa³ac
królewski, siedzibê królowej
El¿biety II.
Wa¿nym punktem wycieczki by³a wizyta w muzeum figur woskowych, popularnej atrakcji turystycznej

Londynu. Najwiêksze wra¿enie zrobi³y na nas figury Baracka Obamy oraz Lady
Gagi. Mieliœmy tak¿e szczêœcie zobaczyæ premiera Wielkiej Brytanii, Davida Camerona, kiedy wyje¿d¿a³ ze swojej rezydencji.
Wycieczka wzbogaci³a
nas nie tylko o wiedzê jêzykow¹, ale tak¿e nauczy³a
wartoœci wspó³pracy w realizacji ró¿nych zadañ i projektów. A¿ ¿al by³o wyje¿d¿aæ,
tym bardziej, ¿e w ostatnim
dniu bawiliœmy siê œwietnie
na dyskotece.
Z ca³ego serca pragniemy
podziêkowaæ naszej Pani
Dyrektor Alinie Konsek za
zorganizowanie ca³ej wycieczki; za to, ¿e troszczy³a
siê o nasze bezpieczeñstwo
i pomaga³a nam w ka¿dej sytuacji. Sk³adamy równie¿ po-

dziêkowanie rodzicom: Panu
Czes³awowi Fydrychowi
oraz Panu Krzysztofowi Macioñczykowi za opiekê podczas wyjazdu, a tak¿e Ksiêdzu Krzysztofowi Szocie za
codzienne odprawianie Mszy
Œwiêtej i troskê o bezpieczeñstwo w oœrodku.
Podró¿ do kraju Szekspira sta³a siê dla nas wspania³¹,
inspiruj¹c¹ przygod¹, która
wzmocni³a pragnienie dalszego poznawania oraz odkrywania Europy, a mo¿e i œwiata. Wszystko przed nami!
Uczestnicy wycieczki:
Hanna Fydrych, Paulina
Macioñczyk, Natalia Fydrych, Patrycja Podleœny,
Laura Szulik, Martyna Rozmiarek, Anna Kajtoch, Karolina Kwiecieñ, Dominika
Kajzerek, Mateusz Macioñczyk i Piotr Mika

Młode zdolne
W naszej szkole, czyli
w SP2 w Œwierklanach Dolnych zwracamy uwagê na
wartoœæ szacunku dla s³owa
i pamiêci o przesz³oœci. Lekcje jêzyka polskiego i historii to wspania³a okazja, aby
kszta³towaæ i rozwijaæ talenty humanistyczne. A takich
nie brakuje. Powstaj¹ piêkne
wiersze, opowiadania, a autorami ciekawych tekstów
literackich s¹ m³odzi artyœci
s³owa. Umiejêtnoœci jêzykowe, literackie oraz wiedza historyczna przynios³y sukces
piêciu uczennicom, które za-

kwalifikowa³y siê do drugiego etapu Konkursu Przedmiotowego z Jêzyka Polskiego z Elementami Historii
dla szkó³ podstawowych
województwa œl¹skiego. S¹
wœród nich: Paulina Macioñczyk, Hanna Fydrych – kl.
VI a, Patrycja Brodawka,
Natalia Fydrych – kl. VI b
oraz Hanna Witoszek – kl.
V a. ¯yczymy kolejnych
sukcesów i startu w nastêpnym etapie konkursu.
Dyrekcja i Grono
Pedagogiczne SP2 im. Œw.
Jadwigi w Œwierklanach
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GOKiR dziękuje sponsorom
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i zbli¿aj¹cy siê koniec roku s¹ dla Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji okazj¹ do podsumowañ i z³o¿enia ¿yczeñ œwi¹tecznych oraz podziêkowañ sponsorom – firmom, które w mijaj¹cym roku pomaga³y przy organizacji imprez kulturalnych, fundowa³y nagrody i inwestowa³y w rozwój sztuki.
Zdrowych, pogodnych i rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz wszelkiej pomyœlnoœci w nadchodz¹cym roku
2013 Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji ¿yczy:
Marce Tyskie
Przedsiêbiorstwu Prefabrykacji Górniczej „PREFROW”
Przedsiêbiorstwu Transportowo-Handlowemu
Krystian Lubszczyk
Firmie „Becker-Warkop”
Firmie Handlowo-Us³ugowo-Produkcyjnej Bernard Dudek
Klimatyzacja, wentylacja i ch³odnictwo;
„ELEKTRO-EKSPERT” Hurtowni Elektrycznej
w Œwierklanach
Brukarstwu „MARKO” – MAREK SIEMIANOWSKI
P.P.H.U. „Bumart” Sprzeda¿ materia³ów budowlanych
„KRIS – DOM” – KRZYSZTOF CYRANKOWSKI
Budownictwo drewniane
Firmie Remix – Mirela, Patrycjusz Grela
Firmie Remix – Remigiusz Kula
Firmie „Dudziak”- Andrzej Dudziak
„JNA Metal” Schody, bramy, balustrady
– Januszowi i Agnieszce Nowroth
Przedsiêbiorstwu wielobran¿owemu „ADGO”
„Lokalowi u Joli” – Jolancie i Andrzejowi Ficek
Firmie „Blacharstwo, mechanika pojazdowa
– Eugeniusz Górecki”
IKAD-ELEKTRO – Karolowi Cichy
„GEO-WIERT” Spó³ce z o.o.
„Eko-¯ory” Spó³ce z o.o.
F.H.U. „Kotula” – Genowefa i Witold Kotula
RowerManiak – Sklepowi rowerowemu w Œwierklanach
Zak³adowi Remontowo-Budowlanemu Piotr Dronszczyk
P.P.U. „PIOMET” Piotr Adamczyk
„HAX” Dariusz Warias
„PIK” – Salonowi Meblowemu

Firmie „KINGSTAL” – Precyzyjna obróbka metali
– Sylwia Bulenda
Goœciñcowi „Maranta” w Rybniku
Firmie handlowej Teresy i Jacka Szweda
MICARE PROFESSIONAL – Makija¿ i Kosmetyka
Firmie „NAMPLAN” Roman Kulczycki
Firmie „PROJKAB” - Us³ugi projektowe – Andrzej Kabella
Zak³adowi Wêdliniarskiemu Andrzej i Joanna Stania
ERGO HESTII Ubezpieczenia – Gra¿yna i Marek Pytlik
Firmie AD-MAR Us³ugi budowlane – Adam Markiewka
AGENCJI REKLAMY „K4ART”
KW-INSTAL – Artur Konsek
Centrum Nauki i Biznesu „¯ak”
Zak³adowi gastronomicznemu „RO-JO” – Robert Kuœ
Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej w Jankowicach
Piekarni-cukierni „Sumarex”
„U piekarza”- Hubertowi i Marcinowi Sobocik
Piekarni-Cukierni-Delikatesom – Bernard Orlik
Hurtowni „Ewa” Joachima Antoñczyka
Piekarni Wies³aw Broda
Piekarni Rajmund Szulik
Piekarni „STACH –LECH”- Stanis³aw Antoñczyk,
Leszek Baron
Ogrodnictwu Marian Œmiatek
Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej S.A.
Firmie RzeŸnictwo-Wêdliniarstwo Antoni WoŸniczka
GOKiR dziêkuje równie¿ za wspó³pracê mediom,
które sprawowa³y patronat nad odbywaj¹cymi siê
imprezami kuluralnymi:
Radiu 90, Tygodnikowi Rybnickiemu oraz Niezale¿nemu
portalowi internetowemu www.swierklany.info

Od nowego
roku zmiany
w „becikowym”

Gwarki ino roz do roku
Œwierklañskie Gwarki Piwne – odby³y siê, a jak¿e.
Bilety wyprzedano na d³ugo przed dat¹ imprezy.
Na tegorocznych Œwierklañskich Gwarkach Piwnych bawi³o
siê ponad 200 osób. Rywalizacja ³aw prowadzonych przez Kontrapunktów (Halina Karwot, Nina Rojek), konkursy z nagrodami, ¿arty i piosenki to g³ówne wyznaczniki tej imprezy. Nad ca³oœci¹ imprezy czuwa³o Wysokie, a w sprawach piwnych nigdy
nieomylne Prezydium w osobie Prezesa Biesiady (Rafa³ Lincner), a o porz¹dek i spokój wœród biediadników dba³ Urz¹d
Ochrony Prezesa (Leszek WoŸnica, Tomasz Marcisz).W czasie
Gwarków wyst¹pi³ tak¿e Rafa³ Lincer z zespo³em. Organizatorem imprezy by³ GOKiR. W gronie sponsorów znaleŸli siê:
Marka TYSKIE, F.H.U.P. Bernard Dudek, „Kris-Dom” Krzysztof Cyrankowski, Zak³ad Wêdliniarski Andrzej i Joanna Stania,
Zak³ad RzeŸniczo-Wêdliniarski Antoni WoŸniczka.

zdj.: archiw. GOKiR-u

Pocz¹wszy od 1 stycznia 2013 r.
prawo do jednorazowej zapomogi
z tytu³u urodzenia siê dziecka (tzw.
becikowe) bêdzie uzale¿nione od
kryterium dochodowego, które
bêdzie wynosiæ 1922,00 z³ miesiêcznie w przeliczeniu na osobê
w rodzinie.
Powy¿sze zmiany wynikaj¹
z ustawy z dnia 12 paŸdziernika
2012 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, która w dniu
15 listopada 2012 r. zosta³a opublikowana w Dzienniku Ustaw
(poz. 1255).
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Gala na podsumowanie
Grudzieñ by³ ostatnim miesi¹cem realizacji projektu Centrum Twórczego Rozwoju Dzieci i M³odzie¿y ART2, czasu wytê¿onej pracy, wielkich wyzwañ, ale przede wszystkim
ogromnych wzruszeñ.
8 grudnia w zaprzyjaŸnionym Domu Kultury w Boguszowicach odby³a siê uroczysta Gala podsumowuj¹ca projekt Centrum ART. Sala wype³niona po brzegi, dzieci wspólnie z rodzicami i dziadkami
oczekuj¹cy na swój wystêp, to
widok na który czekaliœmy ca³y
rok. Wszyscy bardzo ¿ywo reagowali na prezentacje podopiecznych Centrum.
W ramach projektu odbywa³y siê ró¿nego rodzaju warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y. Ma³a

Akademia Jêzykowa oferowa³a
najm³odszym warsztaty z jêzyka
angielskiego i niemieckiego.
Klub M³odego Twórcy realizowa³ warsztaty ceramiczne, naukê
tañca wspó³czesnego, zajêcia
plastyczne, a tak¿e warsztaty teatralne. Z kolei w programie Klubu Aktywnego Gimnazjalisty
znalaz³y siê warsztaty fotograficzne i dziennikarskie. Projekt
przyci¹gn¹³ a¿ 200 uczestników
i to nie tylko dzieci czy m³odzie¿,
ale i doros³ych, którzy w ramach
spotkañ Klubu Dobrego Rodzica mogli porozmawiaæ o problemach dzieci. W³aœnie tyle
osób bra³o udzia³ w Uroczystej
Gali koñcz¹cej projekt.
Specjalnie dla goœci prowadz¹cy Galê opowiedzieli o tym,
czego uda³o siê dokonaæ przez
rok realizacji przedsiêwziêcia,
a w przerwach wyst¹pi³y dzieci.
Podczas Gali przekazaliœmy na
rêce osób, które pomog³y zrealizowaæ dzia³ania w Centrum, statuetki „PRZYJACIEL INICJATYWY”. Byli wœród nich przedstawiciele placówek oœwiatowych,
kulturalnych, w³adz samorz¹dowych oraz prywatnych firm. Pro-

jekt trwaj¹cy od 1 stycznia do
31 grudnia móg³ byæ realizowany dziêki finansowemu wspar-

Ko¿dy z nos bojki zno!
Grudniowa gala sta³a siê te¿ okazj¹ do wrêczenia nagród zwyciêzcom konkursu pt. „Ko¿dy z nos bojki zno!”.
Trwaj¹cy od 1 wrzeœnia do koñca grudnia projekt zorganizowania
konkursów literackiego i plastycznego pt. „Ko¿dy z nos bojki zno!”
to pomys³ Stowarzyszenia „Inicjatywa” zrealizowany we wspó³pracy
z Urzêdem Gminy. Dzia³ania, jakie podjê³o Stowarzyszenie promowa³y tradycje œl¹skie, które wœród dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e doros³ych znajduj¹ wielu zwolenników. Na konkurs wp³ynê³o 35 prac.
Jurorzy nie mieli ³atwego zadania. Prace plastyczne ocenia³o jury,
w sk³adzie którego znalaz³y siê panie: Joanna Rzymanek, Katarzyna Sienkan-Krz¹ka³a i Beata Pietrek. Natomiast prace literackie oceni³y: Regina Sobik, Bronis³awa Kuczera oraz Iwona Kwiatoñ. Spoœród wszystkich prac przyznano 4 g³ówne nagrody. W kategorii doroœli zwyciê¿y³y p. Beata Piksa i p. Anna Konsek, w kategorii gimnazjum – Ewelina Brudny (Gimnazjum im. Karola Miarki w Œwierklanach), a w kategorii szko³a podstawowa- Dominik Œpiewok (SP nr 1
w Œwierklanach). Zwyciêskie prace bêdzie mo¿na zobaczyæ w publikacji, jak¹ Stowarzyszenie Inicjatywa przygotuje na zakoñczenie
projektu „Ko¿dy z nos bojki zno!”. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody z r¹k patrona konkursu, wójta Antoniego Mrowca.

Z życia szkoły SP2 Świerklany
Pieczce i Sebastianowi Karkoszce, Doktorowi Nauk Humanistycznych Herbertowi
Kopcowi, Ksiêdzu Proboszczowi Janowi Klyczce oraz
Ksiê¿om Wikarym: Krzysztofowi Szocie i Krzysztofowi
Joñczykowi, Fundatorom
Sztandaru: Pañstwu Gabrieli
i Bogdanowi Marcinkiewiczom, Dyrektorowi KWK
Jankowice Stanis³awowi
Konskowi, Pañstwu Joannie
i Andrzejowi Stania, dzia³aj¹cemu w tym czasie Zarz¹dowi Rady Rodziców, a obecnym na uroczystoœci Pani Janinie Buch i Lidii Ma³ysie,
obecnej Radzie Rodziców
z zarz¹dem Pani¹ Przewodnicz¹c¹ Gabriel¹ Marcinkiewicz, zastêpc¹ Beat¹ Fydrych, Sekretarzem Bo¿en¹
Filec, skarbnikiem Mariol¹

Kocjan, So³tysowi Krzysztofowi Klycie, dyrektorom placówek oœwiatowych: Pani
Dyrektor Gimnazjum nr 2
Marii Rduch, Pani Dyrektor
Przedszkola nr 2 Jaros³awie
Potysz, Panu Dyrektorowi
SP Jankowice Piotrowi
Pszonce, Kustoszowi „Galerii Jan” w Jankowicach El¿biecie Pierchale, Prezesowi
OSP Œwierklany Leonowi
Karwotowi, przedstawicielowi Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Rybniku Gerardowi Kotuli, Kierownikowi GZGK
Marianowi Wernerowi, Prezesowi LKS „Forteca” Œwierklany Jaros³awowi Macionczykowi, Inspektorowi BHP
Janowi Gawlikowi, wszystkim emerytowanym nauczycielom i pracownikom
szko³y, orkiestrze KWK Janko-

ciu Urzêdu Gminy i Stowarzyszenia „Inicjatywa”.
Tekst i zdj.: Inicjatywa

cd. ze str. 15

wice pod kierunkiem Pana
Grzegorza Mañki oraz Pocztom Sztandarowym: Gimnazjum, Górników, Stra¿aków,
Ko³a Gospodyñ Wiejskich –
So³ectwo Dolne. Dziêki wspania³ej akademii w wykonaniu
uczniów klas III i nie tylko,
mogliœmy poznaæ tajniki
sztandaru na prze³omie wieków. Podczas uroczystoœci
goœciliœmy tak¿e telewizjê regionaln¹ TVT Rybnik.
Wa¿n¹ uroczystoœci¹
w szkole by³y tak¿e obchody Dnia Górnika. Goœciliœmy
oko³o 100 rodziców i dziadków górników. W monta¿u
s³owno-muzycznym dzieci
wyrazi³y szacunek dla ciê¿kiej pracy wype³niaj¹cej tradycjê Górnego Œl¹ska. Swoje umiejêtnoœci zaprezentowa³y klasy VI, zespó³ mu-

zyczny „Puls” i zespó³ taneczny „Step by step”. M³odzi artyœci otrzymali gromkie brawa.
Zbli¿aj¹ siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, szko³ê odwiedzi³ Œw. Miko³aj, który obdarowa³ dzieci prezentami, no
a teraz czekamy na Jase³ka.
Zdrowych i B³ogos³awionych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia dla wszystkich mieszkañców Gminy Œwierklany sk³ada zespó³ redakcyjny: Alina
Konsek, Barbara Mrozek
i Ma³gorzata Rybok.
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

