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Najzdolniejsi, najbar
dziej hojni…
najbardziej
Sesja op³atkowa Rady Gminy Œwierklany sta³a siê okazj¹ do nagrodzenia
przez w³adze gminy najzdolniejszych uczniów oraz wyró¿nienia najbardziej
aktywnego przedsiêbiorcy. Tym razem tytu³ „Darczyñcy Roku” otrzyma³a
mieszkanka Jankowic Zofia Sobik, prowadz¹ca dom przyjêæ „Arka”.

Tradycj¹ zwi¹zan¹ ze œwiêtami Bo¿ego Narodzenia
sta³o siê odwiedzanie przez œwierklañskich i jankowickich uczniów, instytucji dzia³aj¹cych na terenie
naszej gminy i œpiewanie kolêd.

Kolędo
wanie czas zacząć
olędow
15 grudnia, do Urzêdu Gminy zawitali
przedstawiciele Szko³y
Podstawowej im. Œw.
Jadwigi – wychowankowie II, IV i VI klas. W³adzom gminy i pracownikom zaœpiewali kilka
znanych kolêd. Wizyta
w Urzêdzie nie by³a jedyn¹, jak¹ uczniowie
mieli w tym dniu zaplanowan¹ – odwiedzili tak¿e swoich kolegów w innych szko³ach oraz probostwo w Œwierklanach.
Do wystêpu przygotowani zostali przez panie:
Wioletê Wolny i Dorotê

Krawczyk. Na koniec
wszyscy ustawili siê do
pami¹tkowego zdjêcia.
Dzieñ póŸniej, Urz¹d
Gminy Œwierklany odwiedzi³y anio³ki – dzieci
z Przedszkola Nr 1
w Œwierklanach Górnych,
wrêczaj¹c wójtowi op³atek i kalendarz stworzony
podczas zajêæ kó³ka plastycznego. Z kolei, 17
grudnia z kolêd¹ przybyli wychowankowie Przedszkola w Jankowicach.
Wszystkim ma³ym
kolêdnikom wójt wrêczy³ w podziêce s³odycze.

W świątecznym nastr
oju
nastroju
Szupka), chóru parafialnego ze Œwierklan, któremu szefuje Krystyna
Knura oraz uczestników
warsztatów muzycznych, prowadzonych pod
egid¹ GOKiR-u.
Koncert rozpocznie
siê po popo³udniowej
mszy œwiêtej, ok. godz.
16.30. PrzyjdŸ pos³uchaæ
pieœni bo¿onarodzeniowych w ludowo-artystycznym wydaniu. Naprawdê warto!

Gminny Oœrodek
Kultury i Rekreacji zaprasza mieszkañców na
Koncert Kolêdowy pt.
„Venite adoremus”, który
odbêdzie siê w niedzielê
28 grudnia w koœciele
pw. œw. Anny w Œwierklanach.
W programie – wystêp dzia³aj¹cego pod
kierownictwem Adama
Kuœki chóru „Karolinki”,
chóru „Concerto” z Boguszowic (kier. Mirela
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czytaj str. 4

Sylwester w gminie
Du¿ymi krokami zbli¿aj¹ siê œwiêta i koniec roku 2008. Dla osób, które jeszcze
nie zdecydowa³y gdzie spêdz¹ Sylwestra, Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji ma
ciekaw¹ ofertê. PrzyjdŸ powitaæ Nowy Rok do oœrodka sportu i rekreacji w Œwierklanach, gdzie 31 grudnia wyst¹pi wykonuj¹cy znane w³oskie przeboje zespó³ „Azurro”. Bêdzie te¿ pokaz sztucznych ogni. Zabawa rozpoczyna siê o godz. 22.00 i potrwa do ok. 2.00 w nocy.
Nowy Rok mo¿na bêdzie powitaæ równie¿ na terenie oœrodka w Jankowicach.
Rada So³ecka Jankowic zaprasza wszystkich mieszkañców do wspólnej zabawy przy
muzyce oraz do obejrzenia pokazu fajerwerków.
Nie siedŸ sam w domu, baw siê razem z nami!

Œwiêta to czas szczególny – czas ciep³a,
pojednania, radoœci.
Niech i tegoroczne Bo¿e Narodzenie
bêdzie dla Was wyj¹tkowe.
Spe³nienia marzeñ, prezentów pod choink¹
i radosnego kolêdowania
¿ycz¹
Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Ma³gorzata Rduch
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Wójt Gminy Œwierklany
Stanis³aw Gembalczyk
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Ze strażackim pozdrowieniem
Za pomoc i wspieranie ochotniczego po¿arnictwa Ziemi
Rybnickiej, Urz¹d Gminy Œwierklany otrzyma³ na pocz¹tku grudnia wyró¿nienie prezesa Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP Waldemara
Pawlaka.
Uroczystoœæ wrêczenia dyplomów nagrodzonym gminom
mia³a miejsce w Warszawie,
8 grudnia. Inny powód do dumy
jest taki, ¿e mieszkanka naszej

gminy, Anna Mocza³a odnios³a
sukces w ogólnopolskim konkursie plastycznym o tematyce
przeciwpo¿arniczej. Ania zdoby³a pierwsze miejsce w kategorii

Zjazd na 10-lecie
Dekada istnienia Zarz¹du Powiatowego Oddzia³u Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Rybniku sta³a siê okazj¹ do
zorganizowania uroczystego spotkania, które 8 grudnia mia³o
miejsce w lokalu zajeŸdzie „Karliczek” w Œwierklanach.
Goœcie, wœród których nie
zabrak³o dzia³aczy gminnych
OSP i reprezentuj¹cego Urz¹d
Gminy, wójta Stanis³awa Gembalczyka, przybyli na zjazd w

szkó³ podstawowych (klasy IVVI) na szczeblu wojewódzkim.
Uroczystoœæ przekazania nagród
laureatom konkursu mia³a miejsce
w gimnazjum w Ogrodzieñcu.
Dyplomy wrêcza³ senator RP
Zbigniew Meres i dyrektor gimnazjum Miros³awa Skwarek.
Praca uczennicy kl. V A Szko³y Podstawowej im. Œw. Jadwigi,
przedstawiaj¹ca stra¿aków gadzia³alnoœci za 2008 rok oraz
przyjêcie planu pracy na rok
2009. Zaproszone osoby mog³y
ponadto wpisaæ siê do pami¹tkowej ksiêgi i poczytaæ zapiski w
kronice, dokumentuj¹cej historiê
powstania rybnickiej organizacji,
osi¹gniêcia stra¿aków, wyniki z
zawodów, itp.
Podobne spotkania przedstawicieli Oddzia³u Powiatowego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych w Rybniku odbywaj¹
siê cyklicznie. Tym razem jednak
zjazd mia³ bardziej uroczyst¹
oprawê, w³aœnie ze wzglêdu na 10
rocznicê istnienia rybnickiego
Zarz¹du.

stra¿ackich mundurach. W programie spotkania znalaz³o siê
przedstawienie przez prezesa
Zarz¹du — druha Andrzeja Grzeniê, sprawozdania ze stra¿ackiej

Mikołaj z Sonio
Kilkadziesi¹t miko³ajkowych paczek rozdanych zosta³o
cz³onkom stowarzyszenia „Sonio” – uczestnikom spotkania,
jakie 5 grudnia odby³o siê w Szkole Podstawowej im.
Stanis³awa Staszica w Jankowicach.

Upominki otrzymali równie¿ przedstawiciele dzia³aj¹cego pod egid¹ Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, wolontariatu, udzielaj¹cy siê spo³ecznie i poœwiêcaj¹cy swój wolny
czas innym.
Do kompleksu oœwiatowego, oprócz cz³onków stowarzyszenia Sonio i ich rodzin
przybyli tak¿e zaproszeni goœcie, m.in. wójt gminy Stanis³aw Gembalczyk, ksi¹dz proboszcz Jan Klyczka i kierownik GOPS-u Krystyna Marek.
Podobne spotkania odbywaj¹
siê cyklicznie – co roku, ale
zwykle s¹ to spotkania op³atkowe. Tym razem, osoby niepe³nosprawne odwiedzi³ Miko³aj.

arch. organizatora
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sz¹cych po¿ar i ratuj¹cych dziecko z p³on¹cego budynku, bêdzie
teraz oceniana na szczeblu krajowym. Wyniki konkursu „Zapobiegajmy Po¿arom” maj¹ byæ
znane jeszcze w grudniu.
Dodajmy, ¿e dla 11-latki to
nie pierwszy udany start w konkursie plastycznym. Przygodê
z „Zapobiegajmy Po¿arom” rozpoczê³a bêd¹c jeszcze w przedszkolu. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój talentu plastycznego
Ani.

Gmina przyst¹pi³a do
programu „Uczeñ na
wsi”, realizowanego pod
egid¹ Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych
i pomagaj¹cego w zdobyciu wykszta³cenia przez
osoby niepe³nosprawne
zamieszkuj¹ce gminy
wiejskie oraz gminy
miejsko-wiejskie.

Uczeń
na wsi
Niedawno – 9 grudnia dosz³o do podpisania oficjalnego
dokumentu w tej sprawie pomiêdzy PFRON-em a nasz¹
gmin¹. Pomoc funduszu polegaæ bêdzie na przekazaniu
œrodków finansowych, z których skorzystaæ bêd¹ mogli
niepe³nosprawni uczniowie
zdobywaj¹cy wiedzê w szko³ach podstawowych, gimnazjach i szko³ach ponadgimnazjalnych. W pierwszym przypadku z pomocy skorzysta 9
uczniów z Jankowic i Œwierklan, w drugim – 4 a w trzecim
– równie¿ 4. Dofinansowaniem
objête zostan¹ m.in. takie kategorie, jak zakup przedmiotów u³atwiaj¹cych lub umo¿liwiaj¹cych naukê, uczestnictwo
w zajêciach maj¹cych na celu
podniesienie sprawnoœci fizycznej lub psychicznej czy
wyjazdy organizowane w ramach zajêæ szkolnych.
Pilota¿owy
program
„Uczeñ na wsi” realizowany
bêdzie na naszym terenie
przez ca³y obecny rok szkolny, do dnia 18 czerwca przysz³ego roku.

3
S³owo od Wójta

Koniec rrok
ok
u, półmetek kadencji
oku,
Koniec roku zmusza nas do refleksji nad up³ywaj¹cym czasem oraz
do rozliczenia z dzia³añ, za które byliœmy odpowiedzialni. Jest to szczególny rok, gdy¿ jako samorz¹d wybrany przez Was, jesteœmy na pó³metku kadencji. Uda³o nam siê wiele zdzia³aæ, lecz tyle samo zadañ stoi jeszcze przed nami. Polityka, jak¹ staram siê prowadziæ, jest taka, ¿e wœród
potrzeb klasyfikuje siê zadania ogólnogminne oraz takie, które s¹ pilne
do wykonania w ka¿dym so³ectwie. Taka równowaga pozwala nam na
realizacjê zadañ wa¿nych z punktu widzenia so³ectwa i mieszkañców, nie
zapominaj¹c jednoczeœnie o strategii przyjêtej dla gminy.

Za sukces uwa¿am to, ¿e dla mieszkañców nie tylko naszej gminy uda³a nam siê modernizacja skrzy¿owania w Œwierklanach Górnych, która zosta³a wprawdzie sfinansowana ze œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego, ale pod du¿ym naciskiem gminy. Koszt modernizacji
wyniós³ ok. 6 mln z³. Od wielu lat zabiegaliœmy o budowê przejœcia
dla pieszych na ul. Œwierklañskiej w Jankowicach, wraz z budow¹
chodnika. Przy kilkuletnim okresie za³atwiania dokumentacji i pozwoleñ, sama budowa trwa³a zaledwie 6 dni. Ten przyk³ad daje
pogl¹d na to, jak d³uga jest droga od zg³oszenia zamierzenia do
jego realizacji. Koszt budowy chodnika zosta³ równie¿ sfinansowany ze œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego i wyniós³ 90 tys. z³.

Zamierzenia inwestycyjno – remontowe oraz wa¿niejsze wydarzenia w Gminie
Lp.

Nazwa

2007

1.

Oddanie do u¿ytku zmodernizowanej czêœci oczyszczalni œcieków

X

2.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Œwierklanach, w wyniku czego powsta³a sieæ 55,23 km. 11 przepompowni oraz 723 przy³¹cza domowe

X

3.

Modernizacja ul. Polnej w Jankowicach i Basztowej w Œwierklanach

X

4.

Adaptacja budynku dawnego gimnazjum na Galeriê Twórców Œl¹skich

X

5.

Oddanie w Œwierklanach do u¿ytku przedszkola i sali gimnastycznej

X

6.

Zakup nowoczesnego wozu bojowego dla OSP Jankowice

X

7.

Budowa ogrodzenia Szko³y Podstawowej w Jankowicach

X

8.

Dostosowanie boiska w Œwierklanach do przepisów PZPN – wykonanie koniecznych poprawek

X

9.

Uruchomienie transportu poprzez podpisanie umowy z MZK. Zakup wiat przystankowych

X

10.

Pozyskanie z PFRON œrodków na program „Uczeñ na Wsi”

X
X

Termin realizacji
2008 2009 2010

11.

Zabudowa bankomatu przy Oœrodku Zdrowia w Œwierklanach

12.

Opracowanie i realizacja programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni œcieków w Gminie

X

13.

Uruchomienie punktu zbiórki sprzêtu elektrycznego i elektronicznego

X

14.
15.

Powstanie Ko³a Astronomicznego i lokalnej stacji pogody przy Gimnazjum w Jankowicach
Uruchomienie punktu pobrañ laboratoryjnych w Jankowicach

X
X

16.

Przyznanie Szko³om certyfikatów „Œl¹skiej Szko³y Jakoœci”

X

17.

Ustanowienie nagrody Wójta dla utalentowanych uczniów i Darczyñcy Roku

X

18.

Przyjêcie kodeksu etyki pracowników Urzêdu Gminy

X

19.

Ulica Polna – przed³u¿enie, Jankowice

X

X

20.

Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Œwierklanach Górnych

X

X

21.

Budowa oœwietlenia: Topolowa, Brzozowa, Malarska

X

X

X

X

22.

Wymiana chodnika przy drodze powiatowej – ul. Nowa Wspó³praca z powiatem

X

X

X

X

23.

Modernizacja skrzy¿owania w Œwierklanach

X

X

24.

Parking przy Urzêdzie Gminy

X

25.
26.

Rozbudowa Urzêdu Gminy – dostosowanie dla osób niepe³nosprawnych
Plac zabaw przy Przedszkolu w Œwierklanach Dolnych

X
X

27.

Przejœcie dla pieszych i chodnik ul. Górnicza – Œwierklañska

28.

Budowa zaplecza sanitarnego na gminnym wysypisku œmieci

29.

X

X

X

30.

Zlewnia PII-1 – dokoñczenie
Budowa kanalizacji systemem gospodarczym w Jankowicach

X

X

31.

Modernizacja Remizy OSP Jankowice

X

X

32.

Modernizacja boiska Orze³ Jankowice

X

33.

Modernizacja dróg Œwierklany Górne

X

X

X

34.

Modernizacja dróg Œwierklany Dolne

X

X

X

35.

Budowa zaplecza dla boiska sportowego Œwierklany Dolne

X

X

X

36.

Wykup drogi dojazdowej do Galerii – Jankowice

X

37.

Boiska przyszkolne Œwierklany Górne

X

X

38.

Zakup ci¹gnika, œmieciarki, samochodu ciê¿arowego, kosiarki rotacyjnej i rêbarki do ga³êzi

X

X

39.

Ochrona boiska przed zniszczeniem + wykup gruntu na zewn¹trz Œwierklany Dolne

X

40.

Wniosek o œrodki unijne zlewnia Œwierklany

X

41.

Rewitalizacja Podkoœciela Jankowice

X

42.

Budowa dojazdu wraz z chodnikiem i parkingiem Jankowice – Galeria

X

43.

Parking przy koœciele Œwierklany

X

44.

Odwodnienie Szko³y Podstawowej Œwierklany Dolne

X

45.

Wykorzystanie gospodarcze dziedziñca Szko³y Podstawowej Œwierklany Dolne

X

46.
47.

Projekt muszli koncertowej w Jankowicach
Budowa wejœcia do Galerii i nowej siedziby GZW

X
X

48.

Budowa centrum przesiadkowego w Œwierklanach

X

49.

Wykup kanalizacji od Gazowni

X

50.

Odwodnienie Strefy Przemys³owej

X

X

51.

Modernizacja ul. Tulipanowej i Wrzosowej

X

X

52.

Uruchomienie œrednich szkó³ dla pracuj¹cych
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Najzdolniejsi,
najbardziej hojni…
cd. ze str. 1

Kandydatów do nagrody
„Darczyñca Roku” by³o trzech.
Jury, w sk³ad którego weszli
przedstawiciele Urzêdu Gminy
oraz laureat nagrody z poprzedniego roku – Witold Kotula ze
sklepu ABC, najwiêcej punktów
zdecydowa³o siê przyznaæ w³aœcicielce „Arki”. Pani Zofia doceniona zosta³a m.in. za aktywn¹
dzia³alnoœæ na rzecz jankowickich
placówek oœwiatowych (od 2000

roku wspiera finansowo rozwój
edukacji wœród dzieci i m³odzie¿y, jak równie¿ bezp³atnie udostêpnia lokal i pomaga w przygotowaniu imprez kulturalnych odbywaj¹cych siê na terenie naszej
gminy). W uznaniu za prowadzenie charytatywnej dzia³alnoœci,
przedstawicielka „Arki” odebra³a z r¹k wójta gminy Stanis³awa
Gembalczyka, pami¹tkow¹ statuetkê i bukiet kwiatów.

Z kolei, do konkursu na najzdolniejszego ucznia zg³oszonych zosta³o siedmiu kandydatów, z czego Nagrodê Wójta
Gminy Œwierklany dla Utalentowanego Ucznia w 2008 roku
otrzyma³o piêæ osób: Magdalena
P³onka z Gimnazjum w Jankowicach, Magdalena Pluta z Gimnazjum w Œwierklanach, Klaudia
Chrószcz ze Szko³y Podstawowej w Jankowicach, Magdalena
Wolny ze Szko³y Podstawowej
ze Œwierklan Górnych i Anna
Mocza³a ze SP Œwierklany Dolne.
Wiele ciep³ych s³ów wójt
gminy skierowa³ równie¿ do wolontariuszy, skupionych wokó³
grupy „M³odzie¿ w dzia³aniu”.
Podziêkowania z jego strony za
charytatywn¹
dzia³alnoœæ
uczniów i studentów pop³ynê³y
do Karoliny Kuœ, Sylwii Stencel,
Mirelli Studnik, £ukasza Mazura, Grzegorza Szulika i Krzysztofa Body.
- Zanim z³o¿ymy sobie œwi¹teczne ¿yczenia, chcia³bym podziêkowaæ tym wszystkim, którzy
pomagali w jakikolwiek sposób
w realizacji zadañ stoj¹cych
przed samorz¹dem gminnym.
Dziêki wam, wa¿ne wydarzenia,
jak 35-lecie gminy, 875-lecie Jankowic czy 80-lecie Szko³y Podstawowej w Œwierklanach Dolnych,
sta³y siê wyj¹tkowe – podsumowa³ wójt Gembalczyk.

W uznaniu

zasług
Dyrektor GOKiR-u Halina
Karwot zosta³a wyró¿niona statuetk¹ i dyplomem „Lidera Kultury”.
Nagrodê odebra³a w drugiej
po³owie paŸdziernika, podczas
X Konferencji Liderów w Zakopanem.
Pani Halina jest jedn¹
z zaledwie trzech osób z województwa œl¹skiego, która
otrzyma³a wyró¿nienie za
wk³ad w rozwój polskiej kultury samorz¹dowej. Dodajmy, ¿e
w konferencji w Zakopanem
uczestniczy³o ok. 200 osób z
ca³ego kraju.
- Bardzo mnie cieszy to wyró¿nienie, bo jest dowodem na to,
¿e podejmowane przez Gminny
Oœrodek Kultury i Rekreacji
dzia³ania s¹ s³uszne i id¹ w dobrym kierunku – podsumowuje
pani Halina.
Nagrodê odebra³a z r¹k przewodnicz¹cego Rady Fundatorów
Tarnowskiej Fundacji Kultury
Stanis³awa Lisa i prezes zarz¹du Lucyny Krupy.

Biuro Poselskie
Pos³a na Sejm RP
Grzegorza Janika
Jankowice,
ul. Równoleg³a 4
tel. 032 42 22 909,
697 777 014
sekretariat czynny:
poniedzia³ek 8.00-10.00
wtorek 11.00-12.00
(dy¿ur pos³a Janika)
czwartek 15.00-17.00
Bezp³atne porady prawne:
drugi i czwarty wtorek
miesi¹ca, 16.30-18.00

Dzielnicowi zmienili adres
Blisko trzy miesi¹ce temu,
rewir dzielnicowych zmieni³ adres. Mieszcz¹ca siê do tej pory
w budynku GOKiR-u przy ul.
Stra¿ackiej w Œwierklanach, siedziba stró¿ów prawa zosta³a
przeniesiona do budynku Galerii
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Twórców Œl¹skich przy ul. Prostej w Jankowicach.
Zmiana podyktowana zosta³a tym, ¿e funkcjonuj¹cy za œcian¹
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej potrzebowa³ wiêcej przestrzeni dla swojej dzia³alnoœci.

Równie¿ dzielnicowym bêdzie teraz wygodniej. Ich nowa siedziba
zosta³a wyposa¿ona ze œrodków
GOKiR-u. Nie zmieni³y siê godziny urzêdowania w jankowickim
rewirze dzielnicowych Komisariatu I w Rybniku-Boguszowicach.
Policjanci Marcin Friebe i Piotr
Wolak dy¿ury pe³ni¹ w ka¿dy
wtorek, w godz. 16.00-18.00.

2008-12-18, 13:12
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praktyce oznacza to
organizowanie wymian uczniowskich, wymian dru¿yn sportowych i zespo³ów artystycznych oraz innych podmiotów dzia³aj¹cych w gminie Œwierklany i Enying. — To dopiero pocz¹tek wzajemnych relacji, które z
biegiem czasu na pewno zostan¹
rozbudowane – mówi³y strony.
Obie gminy przyjaŸni¹ siê
ju¿ od jakiegoœ czasu. Zaczê³o siê
od nawi¹zania przez Gimnazjum
Nr 1 im. Ks. Walentego w Jankowicach kontaktu z wêgiersk¹
szko³¹. Kolejnym krokiem by³o
zapoznanie siê w³adz obu gmin i
zorganizowanie przygotowawczych wizyt. 29 paŸdziernika,
w Galerii Twórców Œl¹skich
przyjaŸñ polsko-wêgierska zosta³a przypieczêtowana podpisaniem porozumienia o wzajemnej
wspó³pracy. W programie spotkania, które swoj¹ obecnoœci¹

Gminê Œwierklany odwiedzi³a w drugiej po³owie
paŸdziernika kilkuosobowa delegacja z zaprzyjaŸnionej miejscowoœci Enying na Wêgrzech. Celem wizyty
by³o podpisanie dokumentu o wzajemnej wspó³pracy, która realizowana ma byæ na poziomie kultury
i sportu, a tak¿e na niwie spo³eczno-naukowej.

Wizyta Węgrów w gminie

ISO dla gimnazjum
Dla wszystkich szkó³, Dzieñ Patrona to wyj¹tkowa uroczystoœæ, do której Rada Pedagogiczna, uczniowie oraz rodzice przygotowuj¹
siê w szczególny sposób. W tym roku, w Gimnazjum im. Karola Miarki w Œwierklanach
dzieñ ten nabra³ specjalnej rangi.
Oprócz nauczycieli, uczniów,
pracowników szko³y i zaproszonych rodziców byli te¿ honorowi goœcie. Wœród nich byli Wójt
Gminy Stanis³aw Gembalczyk,
wizytator szko³y Aleksandra
Derska i Maciej Sztajerski.
Po wystêpach uczniów, dyrektor szko³y Krystyna Klocek
odebra³a certyfikat wrêczony
przez Macieja Sztajerskiego,
przedstawiciela firmy wspó³pra-
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cuj¹cej z placówkami staraj¹cymi
siê o ISO. Dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników uzyskanie certyfikatu ISO jest specjalnym wyró¿nieniem oraz jednoczeœnie ogromnym uznaniem.
Uzyskuj¹c ISO przekonano siê,
¿e jakoœæ w szkole ju¿ by³a na
wysokim poziomie, bo inaczej
placówka nie mog³aby siê staraæ
o certyfikat. Aby taki tytu³ uzyskaæ, gimnazjum musia³o w³o¿yæ

wiele solidnej i rzetelnej pracy.
Powo³any zespó³ do spraw jakoœci, pod okiem zastêpcy dyrektora Marii Rduch, wykona³ fantastyczn¹ pracê, dostosowuj¹c
normy ISO 9001:2000 do potrzeb szko³y oraz swojego klienta. Dla otaczaj¹cego szko³ê œrodowiska to sygna³, który mówi,
¿e szko³a ta ci¹gle podnosi swoj¹
jakoœæ, rozwija siê i ulepsza swoje procesy dydaktyczne. Daje
jasn¹ i rzeteln¹ deklaracjê
uczniom i rodzicom, ¿e d¹¿y do
jakoœci, doskonalenia pracy we
wszystkich kategoriach szko³y,
tej edukacyjnej i administracyjnej.
Ponadto taki system zarz¹dzania jakoœci¹ daje mo¿liwoœæ
w³aœciwego inwestowania.
Wszyscy pracownicy ucz¹ siê
myœlenia procesowego, które daje
mo¿liwoœæ nowego spojrzenia na
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zaszczycili dyrektorzy szkó³ i
przedstawiciele instytucji podleg³ych gminie, znalaz³ siê wystêp
dzia³aj¹cego pod egid¹ GOKiR-u,
zespo³u „Karolinki”.
- Jestem przekonany, ¿e dokument, który dziœ podpisujemy,
nie bêdzie tylko zwyk³ym papierkiem, ale ¿e zaistnieje w rzeczywistoœci, a wspó³praca przyniesie
efekty – mówi³ wójt gminy Stanis³aw Gembalczyk przed podpisaniem porozumienia.
- Cieszê siê ogromnie, ¿e gmina Œwierklany w³aœnie nas wybra³a sobie do wspó³pracy. To dla
nas wielki zaszczyt wspó³pracowaæ z wami na zasadzie miast
partnerskich – doda³ przedstawiciel wêgierskiej strony. Chwilê
póŸniej nast¹pi³o oficjalne odczytanie treœci umowy w obu jêzykach – polskim i wêgierskim. Na
koniec strony wymieni³y siê pami¹tkami.

to, co siê w szkole robi, rozwi¹zywania problemów – od badania przyczyn, poprzez szukanie
pomys³ów rozwi¹zañ, realizacjê
tych pomys³ów, do oceny skutecznoœci podjêtych dzia³añ oraz
solidnej wspó³pracy. W wykonywaniu takiej pracy wa¿ne jest,
by klienci – uczniowie i rodzice
– byli zadowoleni. W stosunku
do takich klientów jest znacznie
trudniej wypracowywaæ procedury, gdy¿ nie da siê przewidzieæ
otrzymywanego produktu. Ka¿dy cz³owiek jest inny i wyj¹tkowy oraz ma odmienne potrzeby.
Dlatego praca nauczycieli musi
byæ doskona³a, ¿eby mog³a odpowiednio owocowaæ. Zatem
wszystkie dzia³ania w Gimnazjum im.Karola Miarki s¹ jeszcze
bardziej przemyœlane oraz jeszcze bardziej œwiadome.
Julia Gruszczyk–Caba³a
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O Akcji Zima
Jak co roku, mieszkañców gminy informujemy o prowadzonej na terenie Œwierklan i Jankowic, Akcji Zima. Poni¿ej
znajdziecie Pañstwo wykaz telefonów – gdzie w razie
potrzeby nale¿y dzwoniæ, jak równie¿ wykaz ulic przyporz¹dkowanych do danych rejonów.
ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH
NA TERENIE GMINY ŒWIERKLANY W SEZONIE ZIMOWYM
2008/2009
Utrzymany zosta³ podzia³ gminy na rejony. Wprowadzono nastêpuj¹ce standardy i kolejnoœæ utrzymania:
1. Standard I – przejezdnoœæ ca³odobowa, jezdnia odœnie¿ona na ca³ej szerokoœci, jezdnia posypana materia³em uszorstniaj¹cym na ca³ej d³ugoœci,
dopuszcza siê: zaleganie œniegu luŸnego oraz b³ota poœniegowego w czasie do 2 godzin po ustaniu opadów œniegu oraz wystêpowanie go³oledzi
i lodowicy przez okres 2 godzin od stwierdzenia wystêpowania zjawiska.
2. Standard II – jezdnia odœnie¿ona na ca³ej d³ugoœci, co najmniej jeden pas
ruchu, z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odcinkach decyduj¹cych o mo¿liwoœci ruchu (skrzy¿owania, pochy³oœci powy¿ej 5%, ³uki).
Dopuszcza siê: zaleganie luŸnego œniegu, b³ota poœniegowego oraz zaje¿d¿onego œniegu, jêzyków œnie¿nych oraz zasp w czasie 6-8 godzin od
ustania opadów œniegu, powstanie go³oledzi poœniegowej i lodowicy oraz
w wyj¹tkowych przypadkach czasow¹ nieprzejezdnoœæ dróg.
3. Przejezdnoœæ dróg w standardzie I powinna byæ zapewniona do godziny 5.30 rano, aby umo¿liwiæ w³aœciw¹ komunikacjê i mo¿liwoœæ dojazdu
do pracy mieszkañcom oraz przejazd komunikacji publicznej.
4. W przypadku wyst¹pienia zawieji i zamieci œnie¿nych nale¿y zwiêkszyæ wielokrotnoœæ przejazdów sprzêtem odœnie¿aj¹cym tak, aby maksymalnie zapobiec nieprzejezdnoœci dróg. Iloœæ przejazdów ustalana bêdzie na bie¿¹co przez prowadz¹cych akcjê.
5. W przypadku du¿ej iloœci zalegaj¹cego œniegu oraz b³ota poœniegowego, powoduj¹cego znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, bêdzie on
wywo¿ony przez prowadz¹cych akcjê na: sk³adowisko odpadów komunalnych w Jankowicach, a w przypadku braku mo¿liwoœci dojazdu w miejsca wskazane przez Urz¹d Gminy.
6. W czasie czynnej akcji prowadzone bêd¹ dy¿ury ca³odobowe przez
prowadz¹cych akcjê.
7. Akcjê czynn¹ zawiesza siê w przypadku, gdy temperatura powietrza
o godzinie 6.00 wynosiæ bêdzie powy¿ej +5oC w okresie trzech kolejnych dni. Akcja w tym czasie mo¿e byæ podjêta jedynie na wezwanie
telefoniczne odpowiedzialnych za akcjê.
Telefony kontaktowe w sprawie Akcji Zima
 Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej (koordynacja akcji)
032 4304497, 032 4308469
 P.U.H Spó³adzielnia Rolnicza w Jankowicach 032 4305188,
032 4309815
 Marian Sobik, us³ugi transportowe ci¹gnikiem 032 4309207,
0501934021
 Urz¹d Gminy Œwierklany z/s w Jankowicach 032 4327500
 Zarz¹d Dróg Powiatowych w Rybniku 032 4227478, 032
4227874
 Powiatowy Zarz¹d Dróg Wodzis³aw Œl 032 4517415
Rejony i standardy zimowego utrzymania dróg gminnych
Obs³ugiwane przez PUH Spó³dzielnie Rolnicz¹.
Rejon I:
1. Standard I
 Jankowice ulice: Koœcielna, ³¹cznik Feliksa Ho³y-Koœcielna, Rybnicka, Wolnoœci, Wowry oraz ³¹cznik Wowry-Nowa, Równoleg³a dojazd do kompleksu szkolnego, ks.Walentego, Przemys³owa, Polna.
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 Œwierklany ulice: Szerocka, Stawowa, ks.Ligonia.
2. 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, parking przy koœciele
w Jankowicach.
 Œwierklany ulice: Szerocka-boczne, Kucharzówka oraz boczne,
Aleja + boczne, Jankowicka, Spacerowa+boczne, Hutnicza+boczne,
Szklarnia, Ks.Janika+boczne, Pobo¿nego, Jagie³³y, £okietka, Granice, Powstañców+boczne, Po³omska, Warneñczyka, Jana Kazimierza,
Zygmunta Starego, K.Wielkiego, Korytarzowa, Kasztelañska, Z³ota,
Szybowa, Gogo³owska, Stra¿acka, Piekarnicza, Rolnicza, Malarska,
Zamkowa, Basztowa oraz boczne, Zielona, Rajska, B³êkitna, parking
ul Ligonia.
Obs³ugiwane przez p. Mariana Sobika.
Rejon II:
1. Standard I
 Jankowice ulice: Boguszowicka, Spokojna + boczne, Weso³a,
Tulipanowa, Przyjemna.
2. Standard II
 Jankowice ulice: Akacjowa, Brzozowa, Górnicza+boczna, Jarzêbinowa, Jaworowa, Piaskowa, Radosna, Œwierklañska-boczna, Topolowa, Wierzbowa.
 Œwierklany ulice: Wrzosowa, Bratkowa, Stokrotkowa, Makowa,Fio³kowa,boczne Plebiscytowej, boczna Rybnickiej.
Obs³ugiwane przez GZGK.
Rejon III:
1. Standard I
 Œwierklany ulice: Pogodna, Koœciuszki (³¹cznik miêdzy Rybnick¹ i Koœcieln¹)
2. Standard II
 Œwierklany ulice: Koœciuszki – od ³¹cznika do koñca, Têczowa,
Letnia, Jesienna, Zimowa, S³oneczna, Gajowa, Œwierkowa, Górna,
Szkolna(do ostatnich posesji zamieszkanych), Rybacka, ¯eglarska,
Rycerska, Jana III Sobieskiego, Koœcielna- boczna, Ogrodnicza, Parytetyczna, Górnoœl¹ska + boczne, Wiejska, MieszkaI, Leœna, £¹kowa,
Budowlana, Sosnowa, parking remiza Œwierklany.
Za Akcjê Zima na drogach powiatowych i wojewódzkich odpowiadaj¹ Zarz¹dy Dróg.

Konkursy na nowy rok
Nowy rok, to nowe konkursy i mo¿liwoœæ zrealizowania
w³asnych pomys³ów oraz zamierzeñ. Je¿eli dzia³asz w stowarzyszeniu b¹dŸ klubie, ta informacja jest dla ciebie.
Wójt Gminy Œwierklany og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ publicznych w 2009 roku:
1. Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielêgnowanie polskoœci, oraz rozwoju œwiadomoœci narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych.
3. Dzia³alnoœæ wspomagaj¹ca rozwój wspólnot i spo³ecznoœci lokalnych.
4. Upowszechniania kultury fizycznej i spotu.
5. Przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym poprzez naukê, edukacjê, oœwiatê i wychowanie.
Szczegó³owe informacje mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy Œwierklany.
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Sprawozdanie Wójta
Gminy z działalności
międzysesyjnej

Jeden z mieszkañców
Gminy za nieusuniêcie wysypiska dosta³ mandat w wysokoœci
7 tys. z³. Dosz³o do spotkania,
w wyniku którego zainteresowany zobowi¹za³ siê do sporz¹dzenia opracowania planu zagospodarowania tego miejsca i w sposób legalny przedstawi, co ma
tam zamiar zrobiæ. Wówczas
ustosunkujemy siê do tego.
Mieszkañcowi chodzi o parking,
a nam o ochronê kolektorów kanalizacyjnych, które tam przebiegaj¹.
 Firma „Utex” dokona³a
korekty podatku od nieruchomoœci. Nale¿noœæ wynosi 92.354,60
z³ i zosta³a wp³acona do naszej
kasy, a odsetki od tego podatku
wynosz¹ 35.102,00 z³. Nie wyrazi³em zgody na ich anulowanie.

7.11.br. mia³o miejsce
spotkanie przedstawicieli Kompanii Wêglowej i JSW SA z panem Tomal¹, bieg³ym rewidentem. Protokó³ ze spotkania zosta³
wys³any stronom do podpisu.
 10.11.br. mia³y miejsce
obchody 190-lecia Powiatu Rybnickiego i 10-lecia Powiatu w nowych granicach. W tym samym

dniu poœwiêcono sztandar Powiatu.
 10.11.br. w Arce w Jankowicach „M³odzie¿ w dzia³aniu” zorganizowa³a Bal Europejski.
 Odebrano modernizacjê
5 dróg gminnych, jak równie¿
przepust na cieku wodnym na
ulicy Warneñczyka. GZGK wykona³ boczn¹ Kucharzówka,
obecnie wykonuje Têczow¹,
w trakcie realizacji jest utwardzenie ulicy Kasztelañskiej.
 Wykonano dwa przejœcia dla pieszych na ulicy Szerockiej, jak równie¿ zmianê organizacji ruchu na Równoleg³ej.

Odebrano chodnik na
ulicy Œwierklañskiej, na poziomie ulicy Górniczej. Rozliczenie
przes³ano do Urzêdu Marsza³kowskiego.
 Gmina wycofa zawarte
na kanalizacjê umowy. Ogó³em
w Gminie jest 3056 budynków.
Do wycofania jest 216 umów, tj.
7% ogó³u nieruchomoœci w Gminie. Radni otrzymali treœæ zawartej z mieszkañcami umowy, jak
i treœæ pisma, które zostanie wys³ane.

W listopadzie, przedstawiciele gminy Œwierklany pojechali
do siedziby Sejmiku Œl¹skiego, by odebraæ nagrody w konkursie „Najpiêkniejsza Wieœ Województwa Œl¹skiego”.

Odebraliśmy nagrodę
Przypomnijmy, i¿ do og³oszonego kilka miesiêcy temu,
konkursu obejmuj¹cego teren
ca³ego województwa, zg³oszone zosta³y Jankowice. Nasze
so³ectwo zdoby³o wyró¿nienie
w kategorii: „najpiêkniejsza
wieœ”, uhonorowane nagrod¹
pieniê¿n¹ w wysokoœci 1500 z³
oraz wyró¿nienie w kategorii
„najlepsze przedsiêwziêcie odnowy wsi” (1200 z³) za zorganizowanie niecodziennej imprezy artystycznej, jak¹ by³y miêdzynarodowe warsztaty muzyki gospel oraz koncertu fina³owego „Gospel w ROW-ie”.
Obie nagrody pieniê¿ne
przeznaczone zosta³y na dalsz¹
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promocjê so³ectwa i gminy. Kwota 1200 z³ pos³u¿y³a do organizacji Rodzinnego Balu Europejskiego, jaki w listopadzie odby³
siê w domu przyjêæ „Arka”. Dodatkow¹ nagrod¹ dla podmiotu
bezpoœrednio zaanga¿owanego
w ten projekt – „M³odzie¿y
w dzia³aniu” by³ aparat cyfrowy.
Z kolei, kwota 1500 z³ pos³u¿y
na wydanie materia³ów promuj¹cych Jankowice i gminê.
Cieszy fakt, ¿e wœród naprawdê wielu wsi zg³oszonych
do konkursu, jury doceni³o urok
jankowickiej Studzienki, nowoczesnoœæ kompleksu oœwiatowego i pomys³owoœæ m³odych
mieszkañców.

 24.11. odebraliœmy wyró¿nienia z Urzêdu Marsza³kowskiego, przyznane w zakresie:
„Najlepsze wydarzenie” i „Najpiêkniejsza Wieœ”.
 Do Jastrzêbskiej Spó³ki
Wêglowej wys³ano 3.12. decyzjê
w sprawie podatku od wyrobisk
za 2003 i 2004 rok. Nale¿noœæ
g³ówna – 529 tys. z³ plus odsetki
343 tys. z³. W sumie daje to kwotê 872 tys. z³. Zap³ata ca³oœci
nast¹pi³a 9.12.br.
 5.12.br. podpisa³em umowê wspó³pracy w ramach projektu „Wioska internetowa – kszta³cenie na odleg³oœæ na terenach
wiejskich”. Do 31.12. otrzymamy wyposa¿enie sali w 11 komputerów oraz meble i programy.
 8.12.br. wyda³em decyzjê do KW S.A. w sprawie podatku od wyrobisk. Za 2003 rok
jest to 1.440.100,30 z³, a za 2004
rok – 1.326.590,80 z³.
W tym samym dniu w Miko³owie odby³a siê konferencja
Stowarzyszenia Gmin Górniczych w sprawie projektu ustawy prawo górniczo-geologiczne,
a w Œwierklanach – Zjazd Powiatowy OSP.

9.12.br. podpisa³em
w Katowicach umowê z PFRONem w sprawie programu „Uczeñ
na wsi – pomoc w zdobyciu wykszta³cenia przez osoby niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce tereny
wiejskie”. Pomoc otrzyma 17
uczniów na kwotê 16.400 z³.
 Z koncepcji, która jest do

wgl¹du, wynika kszta³t zajezdni
autobusowej w Œwierklanach. Konieczne jest dokupienie 760 m.kw.
gruntu.
 Prowadzone s¹ rozmowy
w sprawie remontu wiaduktu kolejowego przy KWK Jankowice.
Starostwo wystêpuje o dofinansowanie do Gminy.
 W ramach likwidacji dzikich wysypisk usuniêto wysypisko przy ul. Sportowej. Wywieziono 239 ton œmieci i 52 opony.
 15.12.br. na Zgromadzeniu Ogólnym Zwi¹zku Subregionu
Zachodniego, w przyjêtym Ramowym Planie Dzia³alnoœci na 2009
rok, w punkcie: Komunikacja
w Subregionie Zachodnim – Budowa Sieci Dróg Gminnych, przyjêto wniosek o nasz¹ drogê. Treœæ
zapisu po zmianie wygl¹da nastêpuj¹co: „W 2009 roku zadaniem
Zwi¹zku bêdzie dalsze wywieranie nacisku na w³adze regionalne
i centralne w kwestii partycypacji w realizacji przedsiêwziêæ.
Jednoczeœnie Zwi¹zek bêdzie
nadal podejmowa³ dzia³ania zmierzaj¹ce do uzyskania wsparcia dla
modernizacji i budowy pozosta³ych odcinków Sieci Dróg G³ównych, w tym odcinka drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna,
w szczególnoœci na odcinku Racibórz-Rybnik, oraz odcinek od
Wodzis³awia Œl¹skiego do wêz³a w Œwierklanach – droga nr
932, pomiêdzy Wodzis³awiem
Œl. a Œwierklanami.

Z myślą o bezdomnych
Przez ca³¹ zimê czynna bêdzie infolinia,
uruchomiona z myœl¹ o osobach bezdomnych.
Pod numerem telefonu
0 800 100 022 osoby zainteresowane bêd¹ mog³y uzyskaæ informacje na temat
miejsc noclegowych i placówek udzielaj¹cych pomocy
bezdomnym na terenie ca³ego województwa œl¹skiego.
Infolinia jest bezp³atna
i czynna ca³¹ dobê. Uruchomiona zosta³a 1 listopada,
a korzystaæ z niej mo¿na bêdzie do koñca marca przysz³ego roku. Podobna akcja
przeprowadzana jest co roku.
Chodzi o to, by ¿aden bezdomny nie pozosta³ bez noclegu i ciep³ego posi³ku, kiedy
nadejd¹ ch³odne dni.
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Z bezp³atnej linii mog¹ korzystaæ sami potrzebuj¹cy –
osoby pozostaj¹ce w bardzo
trudnej sytuacji materialno-bytowej, jak i osoby postronne,
które zauwa¿¹ bezdomnego
œpi¹cego na przystanku czy
³awce.
Apelujemy równie¿ do
mieszkañców gminy Œwierklany, aby zwrócili uwagê na to,
czy ktoœ z ich otoczenia nie
potrzebuje pomocy. Byæ mo¿e
posiadasz zbêdn¹ odzie¿ lub
koce, które móg³byœ przekazaæ
do prowadz¹cego akcjê Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego. W tej sprawie dzwoñ
pod numer 0 800 100 022.
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Jak co roku, Rada Gminy Œwierklany przyjê³a
stawki podatków, jakie bêd¹ obowi¹zywaæ na
terenie gminy w przysz³ym roku. Sesja podatkowa
odby³a siê w urzêdzie 19 listopada.
Poni¿ej przedstawiamy stawki podatków na 2009 rok. Pe³na wersja podjêtych przez radnych uchwa³ znajduje siê na stronie internetowej Urzêdu Gminy – www.swierklany.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy og³oszeñ w budynku UG.
Uchwa³a Nr XXVI/165/08
Rady Gminy Œwierklany
z dnia 19.11.2008r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomoœci, rolnego
i leœnego na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze
zmianami), w zwi¹zku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze
zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844
ze zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paŸdziernika 2002 r.
o podatku leœnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami)
Rada Gminy Œwierklany
uchwala:
§1
Zarz¹dza siê na terenie gminy Œwierklany pobór podatku rolnego,
podatku leœnego i podatku od nieruchomoœci od osób fizycznych
w drodze inkasa.
§2
Inkaso podatków rolnego, leœnego i od nieruchomoœci powierza siê so³tysom:




so³tysowi so³ectwa Jankowice
so³tysowi so³ectwa Œwierklany Górne
so³tysowi so³ectwa Œwierklany Dolne.

Uchwa³a Nr XXVI/164/08
Rady Gminy Œwierklany
z dnia 19.11.2008 r.
w sprawie op³aty od posiadania psów na
2009rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
poz.1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art.18a,art.19 pkt.1lit.f i art. 20
ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)
Rada Gminy Œwierklany
uchwala:
§1
Obowi¹zek podatkowy od posiadania psów ci¹¿y na osobach
fizycznych posiadaj¹cych psy na terenie gminy Œwierklany.
§2
Wysokoœæ stawki podatku wynosi rocznie:
1. od pierwszego psa 27,00 z³
2. od drugiego i nastêpnych 28,00 z³
§3
Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia kwarta³u nastêpuj¹cego po kwartale, w którym powsta³y okolicznoœci uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
§4
Obowi¹zek podatkowy wygasa z up³ywem kwarta³u, w którym usta³y
okolicznoœci uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
§5
Podatnicy s¹ zobowi¹zani podaæ organowi gminy informacjê o wejœciu w posiadanie psa niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ 14 dni od
daty powstania obowi¹zku podatkowego.

§3
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoœci 5% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzêdu Gminy Œwierklany podatków pobranych w so³ectwach:Jankowice, Œwierklany Górne, Œwierklany Dolne.

§6
Podatek p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy lub u so³tysów
– inkasentów podatku z góry, bez wezwania w terminie do dnia
15 maja ka¿dego roku lub w terminie do 15 dnia pierwszego miesi¹ca
kwarta³u w którym powsta³ obowi¹zek podatkowy.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§7
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Wójtowi Gminy.

§5
Traci moc uchwa³a Nr XII/78/07 Rady Gminy Œwierklany z dnia
24.10.2007r. w sprawie poboru podatku rolnego, leœnego, od nieruchomoœci oraz okreœlenia inkasentów i wynagradzania za inkaso.

§8
Traci moc Uchwa³a Nr XII/77/07 z dnia 24.10.2007r. Rady Gminy
Œwierklany.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01 stycznia 2009r. Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie Gminy.

§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
01 stycznia 2009r.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie Gminy.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy Œwierklany Ma³gorzata Rduch

Przewodnicz¹ca Rady Gminy Œwierklany Ma³gorzata Rduch
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Uchwa³a Nr XXVI/163/08
Rady Gminy Œwierklany
z dnia 19.11.2008 r.
w sprawie podatku od œrodków transportowych na 2009 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. ze zmianami), art.10 ust.1 i 2 oraz art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)
Rada Gminy Œwierklany
uchwala:
§1
Okreœla siê wysokoœæ rocznych stawek podatku od œrodków transportowych na rok 2009:

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.

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) Powy¿ej 3,5 do mniej ni¿ 12 ton.

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.

b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton.

5. Autobusy

§2
Zwalnia siê z podatku od œrodków transportowych œrodki transportu
bêd¹ce w posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy.
2. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

a) od 3,5 i poni¿ej 12 ton.

§4
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Nr XII/75/07 z dnia 24.10.2007 r. w
sprawie podatku od œrodków transportowych.

b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
dnia 01 stycznia 2009 roku. Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób
zwyczajowo przyjêty na terenie Gminy.
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Œwierklany Ma³gorzata Rduch

Czy właściciel nieruchomości musi dbać o chodnik?
Utrzymanie czystoœci i porz¹dku w gminach nale¿y do obowi¹zkowych zadañ w³asnych gminy.
Gminy zapewniaj¹ czystoœæ i porz¹dek na swoim terenie i tworz¹ warunki niezbêdne do ich utrzymania. Czêœæ obowi¹zków
dotycz¹cych utrzymania czystoœci na danym terenie gminy dotyczy jednak w³aœcicieli nieruchomoœci. Jednym z takich
obowi¹zków jest uprz¹tniêcie œniegu, lodu czy innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci. Za
taki chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej, s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego, po³o¿on¹ bezpoœrednio przy granicy
nieruchomoœci. W miesi¹cach zimowych czêœciej ni¿ zwykle nara¿eni jesteœmy na dzia³anie niekorzystnych warunków pogodowych. Pamiêtajmy o tym, aby usuwaæ z chodnika sprzed naszej posesji zalegaj¹cy na nim œnieg czy lód.
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Uchwa³a Nr XXVI/162/08
Rady Gminy Œwierklany
z dnia 19.11.2008 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomoœci oraz zastosowanych zwolnieñ na 2009rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. ze zmianami), art.5 i art.7 ust.3 oraz art.20
ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
Rada Gminy Œwierklany
uchwala:
§1
Wysokoœæ stawek podatku od nieruchomoœci:
1. od budynków mieszkalnych lub ich czêœci od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 0,54z³
2. od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtyc na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
18,00z³
3. od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 9,13z³
4. od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 3,90z³
5. od gara¿y od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej za wyj¹tkiem tych, które wykorzystywane s¹ do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej 6,19z³
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 3,70z³
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:
 zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,69 z³
 pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,89 z³
 pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1
m2 powierzchni 0,20 z³

§2
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci:
1. budynki lub ich czêœci zajête na dzia³alnoœæ kulturaln¹ niezarobkow¹.
2. nieruchomoœci lub ich czêœci zajête na potrzeby
jednostek organizacyjnych gminy, w tym instytucje
kultury.
3. nieruchomoœci lub ich czêœci zajête na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez kluby sportowe, stowarzyszenia
oraz OSP.
4. grunty zajête pod drogi inne ni¿ wymienione w art.
2 ust. 3 pkt. 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych za wyj¹tkiem tych, które wykorzystywane s¹
do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
§3
Zwolnienia z podatku od nieruchomoœci wymienione w § 2 mog¹ byæ udzielane przedsiêbiorcom wy³¹cznie w formie pomocy w ramach zasady de minimis okreœlonej w Rozporz¹dzeniu Komisji Europejskiej nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr XII/74/07 Rady Gminy
Œwierklany z dnia 24.10.2007r.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01 stycznia 2009r.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie Gminy.
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Œwierklany
Ma³gorzata Rduch

W mijaj¹cym roku, na terenie gminy wyremontowanych zosta³o kolejnych
kilkanaœcie ulic. Jedne pokryte zosta³y asfaltem, inne utwardzone kliñcem,
a na jeszcze innych pojawi³y siê kostki betonitowe.

Prace na drogach
Prace prowadzone by³y na ul.
Rybackiej, Jana III Sobieskiego
i ¯orskiej w Œwierklanach oraz na
ulicy bocznej od Nowej w Jankowicach (asfalt). Remontowi poddana zosta³a równie¿ ul. Weso³a
w Jankowicach oraz ul. Jesienna
i boczna od Parytetycznej
w Œwierklanach (kliniec), a tak¿e
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boczna od Plebiscytowej i boczna Kucharzówki, równie¿
w Œwierklanach (betonit). W trakcie realizacji jest ul. Têczowa (betonit – prace prowadz¹ s³u¿by Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej) oraz ul. Kasztelañska
w Œwierklanach. W tym roku uda³o
siê tak¿e wykonaæ chodnik przy ul.

Œwierklañskiej w Jankowicach oraz
wyremontowaæ przepust drogowy
na Warneñczyka w Œwierklanach.
Rok 2009 zapowiada siê równie pracowicie. W miarê posiadanych œrodków w gminie wyremontowane zostan¹ kolejne ulice, miêdzy innymi boczna H. Pobo¿nego,
boczna ul. Spacerowej, Wrzosowa,
Jesienna, Boguszowicka oraz
³¹cznik pomiêdzy ul. Now¹
i Prost¹.

2008-12-18, 13:13

„Miko³aj siê zbli¿a,
dzieci siê raduj¹”.
Dlaczego dzieci czekaj¹
na œw. Miko³aja? Co
sprawi³o, ¿e jest to
postaæ rozpoznawana
na ca³ym œwiecie? Jak
to siê sta³o, ¿e zwyk³y
cz³owiek sta³ siê
œwiêtym?

W telegr
aficznym
telegraficznym

skrócie…
Na te pytania da³a odpowiedŸ
inscenizacja pt. „Legenda o œw.
Miko³aju”, któr¹ zobaczy³y dzieci w Szkole Podstawowej w Jankowicach. Ciekawy pomys³,
barwne kostiumy, dobrze dobrana muzyka spowodowa³y, ¿e
uczniowie z zainteresowaniem
œledzili drogê Miko³aja do œwiêtoœci.
Dyrekcja szko³y, w imieniu
œw. Miko³aja, sprezentowa³a
uczniom przedstawienie „Indiañski œwiat”. Zwyczaje Indian oraz
ich stroje bardzo zaciekawi³y widzów, tym bardziej, ¿e mogli oni
aktywnie braæ udzia³ w pokazie:
tañczyli, wznosili okrzyki,
uczyli siê ró¿nych indiañskich
gestów.
W ubieg³ym roku samorz¹d
uczniowski SP Jankowice nawi¹za³ listowny kontakt ze szko³ami, których patronem jest równie¿ Stanis³aw Staszic, w Szamotu³ach i Osieku nad Wis³¹. Wymieniono informacje na temat
placówek. Jankowicka szko³a zaproponowa³a bicie rekordu w lepieniu ³añcucha choinkowego. W
ci¹gu 15 minut przedstawiciele
wszystkich klas wycinali, lepili,
³¹czyli kolorowe kawa³ki papieru. Efektem jest 25 metrowy ³añcuch, który zostanie wykorzystany do dekoracji szko³y.
Uczniowie z niecierpliwoœci¹
oczekuj¹ na wyniki pozosta³ych
szkó³.
Aleksandra Niewelt
SP Jankowice

www
.swierklany
.pl
www.swierklany
.swierklany.pl

spr
awdź,
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Najlepsi z najlepszych
Zwiedzanie Centrum Badañ Kosmicznych oraz wizyta
w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie
by³y nagrod¹ w Ogólnopolskim Konkursie Astronautycznym. Cz³onkowie dzia³aj¹cego w Jankowicach Ko³a
Astronomicznego zdobyli w nim pierwsze miejsce!

Pami¹tkowe zdjêcie z amerykañskim astronaut¹ Georgem Zamka

Krzysztof Rakszawski, Karolina Kowalewska i Magdalena
Krzemiñska – oto najlepsi z najlepszych. Krzysztof jest mieszkañcem gminy i absolwentem
Gimnazjum im. Ks. Walentego

w Jankowicach. Z kolei, Karolina i Magda mieszkaj¹ w Rybniku i ucz¹ siê w liceum w Chwa³owicach. Trójka mi³oœników
astronomii pozna³a siê na zajêciach Ko³a Astronomicznego

Ambroży niech czuwa
Pierwsza niedziela po Barbórce, to dla pszczelarzy
wyj¹tkowy dzieñ. Œwiêto obchodzi wtedy ich patron
— Ambro¿y.

Zdj. archw. Ko³a

Kopia (9) grudzien2008.p65

11

w jankowickim kompleksie
oœwiatowym.
- W tych zajêciach fajne jest
to, ¿e uczestnicz¹ w nich osoby
w ró¿nym wieku, które œwietnie
siê dogaduj¹. Ko³o Astronomiczne zrzesza uczniów gimnazjum
i szkó³ ponadgimnazjalnych,
a oprócz tego mamy te¿ uczniów
szóstej klasy szko³y podstawowej
oraz osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia
– mówi opiekun ko³a, Grzegorz
Przyby³a. To on przygotowa³
swych podopiecznych do udzia³u w konkursie.
Do walki o zwyciêstwo stanê³o ponad tysi¹c osób z ca³ej
Polski, konkurencja wiêc by³a
ogromna. Po wype³nieniu przez
uczestników konkursu testu, komisja wy³oni³a do drugiego etapu
250 osób. I kolejna selekcja dokonana na podstawie posiadanej
przez nich wiedzy, maj¹ca na celu
wy³onienie œcis³ej czo³ówki – 25
najzdolniejszych. Jaka¿ by³a radoœæ, kiedy okaza³o siê, ¿e trójka
z Jankowic nie tylko znalaz³a siê
wœród wyró¿nionych laureatów,
ale zdoby³a pierwsze miejsce
w konkursie!
Konkurs zorganizowany zosta³ z okazji 50-lecia NASA. Laureaci do Warszawy pojechali 16
listopada i spêdzili w stolicy trzy
dni. W programie ich wizyty znalaz³o siê m.in. zwiedzanie Centrum Badañ Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz bankiet
w amerykañskiej ambasadzie,
podczas którego wrêczono im
wyró¿nienia. M³odzie¿y towarzyszyli przedstawiciele œwiata

Nie inaczej by³o 7 grudnia,
kiedy to w koœciele œw. Anny
w Œwierklanach spotkali siê
cz³onkowie œwierklañskiego
Ko³a Pszczelarzy oraz zaproszeni przez nich goœcie.
- Na Œwiêtego Ambro¿ego
spotykamy siê ka¿dego roku,
odk¹d ko³o istnieje, czyli od
dziesiêciu lat – mówi Leon Zbawicki, prezes œwierklañskiej organizacji, dzia³aj¹cej pod egid¹
Œl¹skiego Zwi¹zku Pszczelarzy.
Program obchodów jest zawsze ten sam – najpierw uroczysta msza œwiêta (koncelebrowali j¹ proboszczowie parafii ze Œwierklan i Jankowic: ks.
Jan Klyczka i ks. Tadeusz Stachoñ), potem poczêstunek

2008-12-18, 13:13

Magda, Krzysztof i Karolina

Krzysztof z Victorem Ashe
nauki i polityki, miêdzy innymi
amerykañski ambasador Victor
Ashe i astronauta amerykañski,
pilot wahad³owca George Zamka.
Po wizycie w Warszawie pozosta³y uczniom niezapomniane
wspomnienia oraz dwa tysi¹ce
zdjêæ, jakie zd¹¿yli zrobiæ w ci¹gu trzech dni swego pobytu
w stolicy.
- Cieszymy siê z sukcesu, bo
pytania nie nale¿a³y do ³atwych
i w koñcu by³ to nasz pierwszy
konkurs o charakterze ogólnopolskim – podsumowuje Grzegorz Przyby³a. – Szko³a w Jankowicach jako jedna z nielicznych
w województwie œl¹skim mo¿e
poszczyciæ siê tak dobrym wyposa¿eniem, które zamierzamy na
dodatek poszerzyæ. Zachêcam
wszystkich do uczestnictwa w zajêciach Ko³a Astronomicznego,
jest naprawdê ciekawie.
zdj. archw.
Ko³a Astronomicznego

w lokalu. W tym wyj¹tkowym
dniu hodowcom towarzysz¹ ich
ma³¿onki. Goœciem honorowym
jest wójt gminy Stanis³aw Gembalczyk.
Pszczelarze spotykaj¹ siê w
ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca, w Gimnazjum Nr 2
w Œwierklanach. Oprócz tego
odbywaj¹ cykliczne, roczne zebrania sprawozdawcze (zwykle
w marcu), podczas których
przedstawiciele w³adz ko³a
zdaj¹ relacjê z podejmowanych
w minionym okresie dzia³añ
i przedstawiaj¹ plany na przysz³y rok. Ko³o ma swój sztandar, który towarzyszy pszczelarzom podczas ich w³asnych
oraz gminnych uroczystoœci.
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Sceny z życia przedszkolaków
Przedszkole „ma³y œwiatek”, „przedszkole to nasz drugi dom” – to s³owa przedszkolnych
wierszy i piosenek, ale i s³owa samych zainteresowanych, czyli dzieci. Nie rozumiemy
doprawdy poczynañ naszych „w³adz oœwiatowych” na wy¿szym szczeblu, nad zmian¹ tego
co dobre, tego co tak wiele daje wychowankom przedszkoli.
Dzia³ania we wszystkich sferach osobowoœci dziecka, poprzez oddzia³ywanie w obszarach jego wielokierunkowej aktywnoœci: jêzykowo–literackiej,
matematycznej, zdrowotnej, ruchowej, spo³ecznej i artystycznej, daje ogromne mo¿liwoœci
wykszta³cenia np. w dziecku 34 letnim, umiejêtnoœæ zaadoptowania siê do warunków przedszkola, u 6-latka zaœ osi¹gniêcie
dojrza³oœci szkolnej i przekroczenie „progu szko³y” bez jakichkolwiek problemów, w odpowiednim dla niego okresie. Nie czas
i miejsce jednak, na dyskusje nad
reform¹ oœwiaty, nie o tym chcia³yœmy pisaæ…
Naszym wychowankom czas
p³ynie naprawdê szybko, bo ciekawie…i to nie tylko przez zajêcia obowi¹zkowe, ale przede
wszystkim poprzez szereg inicjatyw, imprez, uroczystoœci,
które s¹ nieodzown¹ czêœci¹
przedszkolnego ¿ycia. Za nami
pierwsze pó³rocze i „w skrócie”
to co wydarzy³o siê w naszej „jedyneczce”.
Zacznijmy od uruchomienia
w tym roku szkolnym, strony
internetowej naszego przedszkola www.przedszkole1.swierklany.pl, do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy. A teraz najwa¿niejsze wydarzenie tego roku
– uroczystoœæ otwarcia nowego
placu zabaw, tak d³ugo oczekiwanego, nie tylko przez nas nauczycieli, ale przede wszystkim przez
dzieci. Wprawdzie „jesienna pogoda” nie rozpieszcza³a nas za
bardzo, ale wykorzystaliœmy
ka¿d¹ chwilkê, by choæ trochê
poszaleæ na œwie¿ym powietrzu.
PrzejdŸmy teraz do zagadnieñ i dzia³alnoœci naszej placówki. Wiele z nich jest kontynuacj¹
poprzednich lat. I tak np. coroczne, wrzeœniowe spotkania z policjantem, maj¹ce na celu wpajanie dzieciom zasad i regu³ prawid³owego uczestnictwa w ruchu
drogowym. Czy spotkania czytaj¹cych rodziców w ramach akcji Ca³a Polska czyta dzieciom,
które kontynuujemy jako cz³onek
Klubu Czytaj¹cych Przedszkoli
ju¿ od kilku lat. Dziêki ci¹g³emu
doskonaleniu kadry pedagogicz-
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nej, nowoœci¹ w naszej placówce
sta³y siê regularne zajêcia Metod¹
ruchu rozwijaj¹cego Weroniki
Sherborne. Dziêki uprzejmoœci
dyrekcji Szko³y Podstawowej Nr
1 im. L. Holesza, mamy mo¿liwoœæ æwiczenia na sali korekcyjnej tej¿e szko³y.
Wykorzystujemy nasze mocne strony do pozyskiwania œrodków w celu wspomagania konkretnych dzia³añ przedszkola –
jak np. pracê z dzieckiem zdolnym. Nasze przedszkole przyst¹pi³o do ogólnopolskiego konkursu Fundacji J.K. Steczkowskiego „Na dobry pocz¹tek”,
wspieraj¹cego dzia³alnoœæ innowacyjn¹ placówek wiejskich,
opracowuj¹c projekt „Przedszkolak – Aktorem”. Projekt powsta³
przy wsparciu polonisty i instruktora teatru Szkolnego SP Nr
1 Œwierklanach, p. Bogumi³y
Szmidt – Kruk. To dowód na to,
¿e dostrze¿ono nasz¹ pracê i potencja³ artystyczny „ ma³ych aktorów”. Kolejne przedsiêwziêcie
zwi¹zane z ekologi¹, równie
wa¿n¹ w dzia³aniach naszej placówki – ma na celu uzyskanie
Certyfikatu Przyjaciela Przyrody.
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom
dzieci, dajemy im mo¿liwoœæ
uczestnictwa w zajêciach dodatkowych – jak np. jêzyk angielski,
ale nie tylko.
Poprzez kontakt z szeroko
rozumian¹ sztuk¹ – organizujemy
szereg dzia³añ maj¹cych na celu
kszta³cenie u dziecka postawy
œwiadomego twórcy i odbiorcy
sztuki. Spotkania teatralne na terenie placówki i poza ni¹, jak
wyjazdy do Teatru Lalek Banialuka w Bielsku–Bia³ej, z którym
wspó³pracujmy od kilku lat,
uczestnicz¹c w warsztatach „Bli¿ej Teatru” czy Teatru Muzycznego w Gliwicach.
Ju¿ drugi rok w naszym
przedszkolu dzia³a spo³ecznie
kó³ko plastyczne „Mali Artyœci”,
umo¿liwiaj¹ce dzieciom dostrzeganie piêkna otaczaj¹cego œwiata
i kszta³c¹ce umiejêtnoœæ twórczego wyra¿ania siê poprzez ró¿norodnoœæ technik plastycznych.
To nie koniec naszych „arty-

stycznych” przedsiêwziêæ. Jesteœmy przecie¿ aktorami Przedszkolnego Teatrzyku AHA i wokalistami zespo³u „Œpiewaj¹ce
Nutki”. Mieliœmy mo¿liwoœæ zaprezentowania swoich umiejêtnoœci w spektaklu „Czy Anio³y
chodz¹ te¿ do szko³y?” na Festynie z Anio³ami, jak równie¿
w przedstawieniu, na podstawie
powieœci J. Korczaka „Król Maciuœ I” – „W królestwie Maciusia, znam swoje prawa”, prezentowanego podczas uroczystoœci
Pasowania na Starszaka. Przedstawienie to by³o podsumowaniem zajêæ w oparciu o jedno
z za³o¿eñ, rocznego programu
pracy, dotycz¹cego „Praw dziecka”. Ukoronowaniem zaœ, cyklu
zajêæ dotycz¹cych praw dziecka
by³ wernisa¿ prac plastycznych,
jak równie¿ wydanie biuletynu
informacyjnego „W Królestwie
Maciusia-znamy swoje prawa”,
ilustrowanego pracami dzieci
oraz Kalendarza’2009 z pracami
„Ma³ych Artystów”.
Nasza placówka jest równie¿
organizatorem wielu konkursów
o ró¿norakiej tematyce. W tym
roku zorganizowaliœmy ju¿ VI
Miêdzyprzedszkolny Konkurs
Fotograficzny dla dzieci i rodziców – „Co nam Jesieñ w koszu
niesie?”. Rodzice przeœcigali siê

w tworzeniu kompozycji z darów pól, lasów czy ogrodu,
w iœcie jesiennej scenerii. Niejeden fotografik móg³by pozazdroœciæ im pomys³u. W listopadzie
obchodziliœmy dzieñ najukochañszego pluszaka œwiata – „Œwiêto
Pluszowego Misia”, gdzie ca³a
spo³ecznoœæ przedszkolna od
„Maluszków” do „Starszaków”,
bra³a udzia³ w konkursowychmisiowych zmaganiach. Za nami
równie¿ spotkanie z pewnym
Panem, z siw¹ brod¹, z mnóstwem prezentów…tak, w³aœnie
z Miko³ajem. A przed nami?
Bo¿e Narodzenie…
Jak co roku, w naszym
przedszkolu organizowany jest
Kiermasz Œwi¹teczny, z którego
dochód czêœciowo przeznaczony jest na wp³atê edukacyjn¹ naszego podopiecznego Misji Ojców Franciszkanów w Afryce.
Na ³amach Kuriera, chcemy podziêkowaæ rodzicom naszych
wychowanków, za ogromne
wsparcie i zaanga¿owanie. Bez
Pañstwa pomocy, Guameyesi
nie mia³by szans na „lepsze jutro”.
Jak widaæ wiêc, w naszej
„Jedyneczce” ci¹gle coœ siê dzieje
i nie ma czasu na nudê. Przed
nami jeszcze przedszkolne „Wigilijki” i Nowy Rok.
A teraz…zatrzymajmy siê
w gonitwie codziennych spraw,
bo przecie¿ id¹ Œwiêta, wigilijny czas Pogodnych Œwi¹t!
Miros³awa Frydecka,
Magdalena Rduch
nauczyciele Przedszkola
Nr 1 w Œwierklanach

Różne oblicza jesieni
W Restauracji R-1272 w ¯orach odby³ siê fina³ VI Jesiennych
Spotkañ Artystycznych BALLO ¯ory 2008, do których zg³osili siê
i nagrody zdobyli m³odzi mieszkañcy naszej gminy. 7 listopada, rodzicom, nauczycielom i w³adzom miasta zaprezentowa³o siê blisko
20 laureatów konkursu, wy³onionych spoœród 115 wykonawców.
Najlepsi uczestnicy przes³uchañ otrzymali puchary, dyplomy
i nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa, której przewodniczy³a
Alicja Pastuszka-Koczar, przyzna³a kilkanaœcie nagród i wyró¿nieñ.
Grand Prix Jesiennych Spotkañ Artystycznych zdoby³a uczennica
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w ¯orach Magdalena Stefunyn.
O jesieni nie tylko mówiono i œpiewano, ale jesieñ tak¿e malowano – fina³ Jesiennych Spotkañ Artystycznych sta³ siê okazj¹ do
og³oszenia wyników w konkursie plastycznym, poœwiêconym tej
porze roku. Do konkursu zg³oszonych zosta³o 70 prac, a wœród
wyró¿nionych autorów znaleŸli siê reprezentanci Œwierklan:
Anna Olma i Angelika Przeliorz – pierwsze miejsce ex aequo
w kategorii klas I – III, Dominik Ciesielski i Joanna Paczkowska – pierwsze miejsca w kategorii klas IV-VI oraz Aleksandra
Motyka – trzecie miejsce w tej samej kategorii.
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Grudzień – miesiąc zimny,
ale rozgrzewający nasze serca
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia – to najbardziej rodzinne œwiêta. Kiedy w cich¹,
œwiêt¹ noc milcz¹ g³osy ziemi, nasze serca k³aniaj¹ siê Dziecku, które nas
b³ogos³awi. Wigilijny stó³, przystrojona choinka, wspólny œpiew kolêd – to
wszystko szczególnie nas ³¹czy.
Równie¿ dzieci oczekuj¹ z
niecierpliwoœci¹ na przyjœcie
œwi¹t. Wiedz¹, ¿e œwi¹teczne uroczystoœci poprzedzaj¹ odwiedziny Miko³aja. Ka¿de dzieciêce serduszko szybciej bije na samo s³owo „Miko³aj”, ka¿dy stara siê
byæ dobrym, mi³ym dla innych.
I ka¿dy myœli: „aby do mnie
te¿ w tym roku przyszed³ Miko³aj”. I tak siê sta³o, bo 5 grudnia do dzieci z Przedszkola w
Jankowicach przyjecha³ Miko³aj – w bryczce zaprzê¿onej w
dwa konie. Na koŸle siedzia³
prawdziwy woŸnica w cylindrze. Miko³ajowi towarzyszy³
Anio³ i Diabe³ek. Dzieci bardzo
siê cieszy³y i wita³y goœcia i jego
towarzyszy. Chêtnie œpiewa³y
piosenki, recytowa³y wiersze i
z pewn¹ obaw¹ spogl¹da³y na
Diabe³ka, który jednak¿e okaza³
siê niezwykle przyjazny i
sk³onny do ¿artów i figli. Miko³aj ka¿demu da³ prezent, a nauczycielki zwróci³y uwagê na
dzieci z Domu Dziecka, ludzi
chorych biednych i samotnych,
którym równie¿ mo¿na sprawiæ
mi³¹ niespodziankê. Nie musi to
byæ drogi prezent, ale mi³e,
¿yczliwe s³owo, pomoc w codziennych obowi¹zkach, czy
nawet wspólne ogl¹dniêcie ksi¹¿eczki. Mamy nadziejê, ¿e dzie-

ci bêd¹ wra¿liwe na ka¿d¹
krzywdê i nie przejd¹ obojêtnie
wobec potrzebuj¹cego.

zakrêciæ siê ³za – gdy mali artyœci z powaga odegraj¹ swoje
role.

Poniewa¿ œwiêta, to czas
spotkañ rodzinnych, przygotowujemy siê do Jase³ek. Odbêd¹ siê one w naszym przedszkolu w godzinach popo³udniowych. Sale bêd¹ piêknie
przystrojone, œwiece nadadz¹
atmosferze tajemniczoœci i
podnios³oœci. I tak wspólnie
prze¿yjemy narodzenie maleñkiego Jezuska w ubogiej betlejemskiej stajence. Znowu na
wielu twarzach bêdzie malowa³o siê wzruszenie, mo¿e nawet

Dla dzieci jest to chwila
niezapomniana. Nie tylko rodzice mog¹ ich ogl¹daæ, ale one
same rozbudzaj¹ w sobie poczucie wartoœci, wzmacniaj¹
wiarê we w³asne mo¿liwoœci
poprzez œwiadomoœæ bycia w
danej chwili kimœ wa¿nym i
wyj¹tkowym. Po przedstawieniu rodzice bêd¹ mogli zakupiæ na kiermaszu ozdoby i
wypieki œwi¹teczne, a tak¿e
bêdzie czas na poczêstunek
œwi¹tecznymi pierniczkami.

El¿bieta Traczyk

W sercu Europy
W jankowickiej sali
przyjêæ „Arka” odby³
siê 10 listopada Rodzinny Bal Europejski,
organizowany przez
M³odzie¿ w dzia³aniu.
Patronat nad imprez¹ obj¹³ wójt
Stanis³aw Gembalczyk, a tak¿e Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych i Ich Opiekunów. Wspó³organizatorem natomiast by³ GOKiR.
Bal cieszy³ siê ogromnym
zainteresowaniem – wejœciówki
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Pani dyrektor W.Miêsok zapocz¹tkowa³a spotkania operetkowe organizowane w sali
przyjêæ „Arka”. Ciesz¹ siê one
niezwyk³¹ popularnoœci¹ wœród
rodziców i innych mieszkañców. W tym roku 1 grudnia po
raz 10-ty artyœci operetki z Gliwic odwiedzili Jankowice. Poniewa¿ by³a to okr¹g³a rocznica
spotkañ z muzyk¹, przygotowana zosta³a z tej okazji prezentacja multimedialna. Osoby obecne
mia³y mo¿liwoœæ ogl¹dniêcia fragmentów ró¿norodnych wystêpów i podziwiania piêknych
strojów a niektórzy wytrwali
wielbiciele muzyki mogli zobaczyæ siê na zajêciach. Wystêpy
artystów dostarczy³y wszystkim wielu mi³ych prze¿yæ.
Mo¿na by³o dostrzec u zebranych ró¿norodne emocje: radoœæ, zadumê, wzruszenie. Takie
spotkania s³u¿¹ zacieœnianiu wiêzi miêdzyludzkich, pozwalaj¹ na
odpoczynek, zrelaksowanie siê i
oderwanie od codziennych trosk.
Wierzymy, ¿e w dalszym ci¹gu
wspó³praca z artystami bêdzie
uk³ada³a siê pomyœlnie i doczekamy siê nastêpnych rocznic.

rozesz³y siê b³yskawicznie i na
imprezie pojawi³o siê oko³o 170
osób. Zabawa rozpoczê³a siê tradycyjnym polskim Polonezem
i zrobieniem wspólnego zdjêcia
wszystkich uczestników balu.
Niestety, tylko nieliczni przygotowali kostiumy na ten wieczór, ale za to spoœród goœci,
którzy przebrali siê najpiêkniej,
wybrano Króla i Królow¹ Balu.
Wœród dzieci ten tytu³ przypad³
Julii i Jasiowi Szymik, natomiast wœród doros³ych królowa³y dwie panie – Agnieszka
KoŸlik oraz Iza Szulik. Korona-

cji dokona³ pan wójt Stanis³aw
Gembalczyk, który – wraz
z ¿on¹ – zaszczyci³ nas swoj¹
obecnoœci¹ na balu. Imprezê poprowadzili wodzireje Mariusz
Niedzia³kowski i Lila Sztyler.
Wspaniale zachêcali goœci do zabawy oraz prowadzili konkursy: zgadywanie serialowych
melodii, konkurs tañca dla dzieci
i inne.
Spoœród 27 krajów Unii
Europejskiej wybraliœmy 5: Polskê, Niemcy, Francjê, Wielk¹
Brytaniê oraz W³ochy. Goœcie
mieli okazjê nie tylko dowiedzieæ
siê wielu ciekawych rzeczy na
temat tych pañstw, ale i spróbowaæ regionalnych potraw z ró¿-

2008-12-18, 13:13

nych zak¹tków Europy. Na pomys³owo i profesjonalnie udekorowanych sto³ach nie zabrak³o takich przysmaków jak polski bigos, francuskie sery, w³oskie spaghetti czy niemiecka golonka.
Po godzinie 19.00 rozpoczê³a siê zabawa taneczna dla starszych uczestników balu; skoñczy³a siê ona o pó³nocy.
Z przyjemnoœci¹ wys³uchiwaliœmy opini goœci mówi¹cych
o tym, ¿e bal by³ bardzo udany
oraz ¿e s¹ zachwyceni pomys³em
na tak¹ imprezê. Taka reakcja ze
strony uczestników jest najlepsz¹ nagrod¹ za wysi³ek w³o¿ony w organizacjê!
info: organizator
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Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji
sk³ada wszystkim Mieszkañcom ¿yczenia
Zdrowych, Weso³ych Œwi¹t
oraz
Szczêœliwego Nowego Roku.
Jednoczeœnie, za poœrednictwem
Kuriera Gminy Œwierklany
pragnie podziêkowaæ sponsorom,
którzy w mijaj¹cym roku wspó³pracowali
z GOKiR-em.

Na Świerklańskiej Biesiadzie
...
Biesiadzie...
Ponad 200 osób bawi³o siê na
tegorocznej, XII Œwierklañskiej
Biesiadzie Piwnej. Spora dawka
œl¹skiego humoru i zabawa trwaj¹ca do blisko trzeciej nad ranem
– tak w kilku s³owach mo¿na
by³oby opisaæ to, co w sobotê
6 grudnia dzia³o siê w sali
GOKiR-u w Œwierklanach.
Organizatorzy zachowali formu³ê imprezy z poprzednich lat
– uczestników biesiady podzielono na ³awê lew¹ i ³awê praw¹,

które rywalizowa³y pomiêdzy
sob¹ w kategorii œpiewu i konkursów. Ca³oœæ jak zwykle poprowadzi³ Jerzy Majzel, graj¹cy rolê
„Wysokiego a w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylnego Prezydium”. Niepos³usznych zakuwano w dyby, a zwyciêzców konkursów nagradzano osobliwymi
pami¹tkami. GwoŸdziem biesiady by³ wystêp kabaretu „Kwaœnica Bavarian Show”.
zdj. GOKIR

Mikołaj rozdał prezenty

Jak co roku gminê Œwierklany odwiedzi³ Miko³aj, który rozda³ dzieciom prezenty. Po raz
pierwszy w historii, organizator
spotkania ze Œwiêtym – Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji
zaprosi³ najm³odszych do zabawy na œwie¿ym powietrzu.
Spotkania z Miko³ajem
w poprzednich latach cieszy³y
siê ogromn¹ popularnoœci¹. Sala
bankietowa GOKiR-u w Œwierklanach pêka³a w szwach. Chêtnych do wziêcia udzia³u w konkursach przygotowanych przez
pomocników Miko³aja nie brakowa³o. Na koniec do Œwiêtego
ustawia³a siê d³uga kolejka – ka¿dy uczestnik otrzymywa³ od niego s³odki upominek i móg³ sobie
zrobiæ pami¹tkowe zdjêcie.
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Nauczeni doœwiadczeniem,
organizatorzy poniedzia³kowego
spotkania z Miko³ajem, tym razem postanowili zaprosiæ dzieci
na teren oœrodka sportu i rekreacji.
Z powodu braku œniegu Œwiêty Miko³aj zamiast na saniach
przyjecha³ na bryczce. Dzieci
mia³y wiele miejsca do zabawy,
która 8 grudnia rozpoczê³a siê
o godz. 16.00.
Tegoroczne miko³ajki pomóg³
Gminnemu Oœrodkowi Kultury
i Rekreacji zorganizowaæ Sklep
ABC oraz Rady So³eckie Œwierklan. Jak co roku, w akcjê w³¹czy³a siê te¿ Gminna Komisja
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

Na liœcie darczyñców znaleŸli siê:
 Browary Tyskie

Przedsiêbiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW”
w Rybniku

„BECKER-WARCOP”sp. Z o.o w Œwierklanach

Zak³ad Robót Budowlanych Specjalnych Danuta i Antoni
Motyczka

Przedsiêbiorstwo–Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe
„FABET” w ¯orach

Przedsiêbiorstwo–Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe
„EURO-MIX” w ¯orach

Centrum Zaopatrzenia Budowlanego „Hadex”

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Erwin Reclik

Przedsiêbiorstwo „EKO-¯ORY”

Przedsiêbiorstwo Geo-Wiert” w Kaczycach

Hurtownia elektryczna „Elektro-cak”

Przedsiêbiorstwo –Transportowo-Handlowe –Krystian
Lubszczyk

„CETUS” – energetyka gazowa w Œwierklanach

Zak³ad Wêdliniarski Andrzej i Joanna Stania

Ch³odnictwo klimatyzacje – Bernard Dudek z ¯or
 Wody Borucin

Sk³ad materia³ów budowlanych „BUMART”

Firma „HUHTAMAKI” z Siemianowic

Sklep zielarsko-medyczny „AGA” w Œwierklanach
 Salon meblowy „PIK”

Przedsiêbiorstwo wielobran¿owe „KOTULA”
 Bank Spó³dzielczy w Jastrzêbiu Zdroju

Firma „NAM-PLAN”–produkacja produkcja wynajem
namiotów

IKAD.- ELEKTRO ze Œwierklany

Mechanika Samochodowa- Eugeniusz Górecki

„ALMAR” Alojzy i Marek Witala
 Sklep „U Joli”- Jolanta i Andrzej Ficek

Firma handlowo-us³ugowa Franciszek Rodak

Przedsiêbiorsatwo Handlowo-Us³ugowe „PROMIL”
 Przewóz osób Bogdan Kula

„Accessnet” -sieci komputerowe w Œwierklanach
 Firma „Bud-Max” w ¯orach

Sklep wielobran¿owy i firma cateringowa – Stefania
i Dawid Kopiec

Parkieciarstwo-Krzysztof Bogacki

Allianz – ubezpieczenia — Marek Pytlik
 „OPA ROW ” w Rybniku
 Rolety, ¿aluzje- Andrzej Dudzia

Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska”
w Jankowicach

Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna w Jankowicach

Zak³ad piekarniczy Wies³aw Broda

Piekarnia „U piekarza” — Hubert i Marcin Sobocik

Piekarnia-Cukiernia-Delikatesy – Bernard Orlik

„Sumarex”- cukiernia, piekarnia „Agata” w Jastrzêbiu
Zdroju

Zak³ad gastronomiczny „RO-JO” Robert Kuœ

P.P.U.H. „Gastronom”

Œl¹ska Agencja Koncertowa „TOTEM” z Mys³owic
 Dyrekcja KWK ”Chwa³owice”

Dyrekcja KWK „Jankowice”

Podziêkowanie za wspó³pracê GOKiR kieruje równie¿ do Rad
So³eckich ze Œwierklan Górnych, Dolnych i Jankowic oraz do
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
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Z Comeniusem po Europie

zdj. archw. SP Jankowice
Ju¿ po raz drugi, jankowicka
szko³a podstawowa bierze udzia³
w programie Comenius-Uczenie
siê przez ca³e ¿ycie. Projekt nosi
tytu³ „Dawno, dawno temu”, a
zaplanowane dzia³ania bêdzie realizowa³o szeœæ szkó³ z ró¿nych
pañstw: W³och, Grecji, Pó³nocnej
Irlandii, Anglii, Polski i Turcji.
Oficjalne rozpoczêcie projektu w naszej szkole nast¹pi³o 27

paŸdziernika. W tym dniu
uczniowie klas trzecich i pi¹tych
zaprezentowali wszystkie kraje
bior¹ce udzia³ w projekcie.
W listopadzie odby³o siê
pierwsze spotkanie robocze w
ma³ym miasteczku San Gregorio
na Sycylii we W³oszech. Nauczyciele z W³och, Grecji, Pó³nocnej
Irlandii, Anglii, Polski i Turcji wymienili siê informacjami na temat

zrealizowanych dzia³añ projektowych i podjêli decyzje dotycz¹ce kolejnych zadañ w projekcie.
Jeszcze przed Œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia w szkole w Jankowicach pojawi siê Ellen — pluszowy miœ, który podró¿uj¹c z kraju do kraju poznaje szkolne obyczaje i tradycje ka¿dego pañstwa.
Uczniowie wraz z nauczycielami
rozpoczêli ju¿ pracê nad p³yt¹,
na której uka¿¹ siê najpopularniejsze polskie wiersze. W trakcie opracowywania jest równie¿
publikacja „Z Legend¹ po Europie”, w której ka¿dy kraj partnerski zamieœci opowiadanie z elementami lokalnego folkloru i do³¹czy ilustracje. Ukoñczenie tych
zadañ projektowych zaplanowano na luty 2009 roku. W tym czasie odbêdzie siê kolejne spotkanie w Londynie, w którym
oprócz nauczycieli wezm¹ udzia³
najlepsi uczniowie klas szóstych.
Marta Augustowska
nauczyciel SP Jankowice

Tajemniczy drogowskaz trzech króli
We fragmencie ewangelii wg. œwiêtego Mateusza
czytamy o gwieŸdzie, która wskaza³a mêdrcom ze
wschodu drogê do Betlejem.
Rzadko myœlimy jednak
o tym, czym by³ ów tajemniczy
drogowskaz prowadz¹cy do
miejsca narodzin dzieci¹tka Jezus. Czy kiedykolwiek zwróciliœmy uwagê dlaczego przed rozpoczêciem wieczerzy wigilijnej
szukamy na niebie pierwszej
gwiazdki? Ju¿ od najdawniejszych czasów próbowaliœmy
rozwi¹zaæ tajemnicê Gwiazdy
Betlejemskiej. W 525 r. uczony
mnich – Dionisius Exiguus na
polecenie papie¿a obliczy³, ¿e
Jezus Chrystus urodzi³ siê w roku 753 od za³o¿enia Rzymu (³ac.
Ab urbe condita) i od tej daty (rok
1 n.e.) zacz¹³ liczyæ erê chrzeœcijañsk¹, która od jego imienia zwana jest tak¿e er¹ dionizyjsk¹.
Swoj¹ tezê opar³ równie¿ na podstawie analizy Biblii, która w ówczesnych czasach by³a traktowana jako wa¿ne Ÿród³o historyczne. Papie¿ Jan I wprowadzi³
nowy sposób datowania, zwi¹zany z pocz¹tkiem ery chrzeœcijañskiej. „Wybraliœmy liczenie lat od
Wcielenia Pana naszego Jezusa
Chrystusa, aby bardziej by³ wi-
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doczny pocz¹tek naszej nadziei
i by jaœniejszym œwiat³em zab³ys³o dla nas Ÿród³o odnowienia ludzi, czyli tajemnica naszego Odkupienia” – w taki sposób Dionizy Mniejszy wyjaœni³ koniecznoœæ wprowadzenia tzw. ery
chrystusowej. Dionisius Exiguus
pope³ni³ niestety b³¹d i datê narodzin Chrystusa ustali³ o 7 lat za
póŸno. Tak wiêc powinniœmy do
naszego systemu kalendarzowego dodaæ 7 lat i przyj¹æ, ¿e rzeczywiste narodziny Chrystusa
odby³y siê w 7 r.p.n.e.
Ruchy cia³ niebieskich s¹
obecnie tak dobrze znane i opisane, ¿e nie jest wiêkszym problemem zrekonstruowaæ ich pozycje siêgaj¹c nawet do kilku tysiêcy lat wstecz. Istnieje wiele
fascynuj¹cych teorii, które mog³yby wyjaœniæ niezwyk³e zjawisko astronomiczne, jakie nast¹pi³o w dniu narodzin Chrystusa.
Jedn¹ z teorii jest wybuch
supernowej, czyli gwiazdy, która eksploduj¹c wydziela ogromne iloœci energii. Wprawdzie na
podstawie staro¿ytnych chiñ-

skich i arabskich kronik ustalono,
¿e eksplozja supernowej mia³a
miejsce du¿o wczeœniej – wiosn¹
V w.p.n.e w konstelacji Kozioro¿ca. Nie wyklucza to jednak
tego, ¿e w dniu narodzin Chrystusa takie zjawisko równie¿
mog³o mieæ miejsce, ale by³o zbyt
s³abo widoczne, by mo¿na je by³o
dostrzec go³ym okiem oraz mieæ
znaczenie dla astrologów. Kolejna mo¿liwoœci¹ jest pojawienie
siê w tym wyj¹tkowym dniu komety. Jednak ta teoria jest prawie
niemo¿liwa. Po pierwsze, w staro¿ytnoœci pojawienie siê komety wró¿y³o nieszczêœcia. Dlaczego wiêc magowie ze Wschodu
mieliby pod¹¿aæ za symbolem
z³a? Niezaprzeczalnym faktem
jest równie¿ to, i¿ kometa porusza sie w uk³adzie planetarnym
i na bardzo krótki okres czasu
pojawia sie w pobli¿u s³oñca,
a obiekt za którym pod¹¿ali mêdrcy by³ widoczny przez ca³y
czas trwania ich wêdrówki.
Niektórzy ludzie uznali
Gwiazdê Betlejemska za meteor.
Gdyby rzeczywiœcie tak by³o,
nie by³oby w¹tpliwoœci, ¿e
obiekt ten móg³ sie poruszaæ,
a zak³adaj¹c, ¿e meteor by³ du¿y
z pewnoœci¹ mo¿na go by³o zo-
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baczyæ tak¿e w ci¹gu dnia. Istnieje jednak wiele argumentów, które ³atwo podwa¿aj¹ taki rozwój
wypadków. Meteor porusza siê
w atmosferze bardzo szybko,
czas jego przelotu wynosi zaledwie kilka sekund. Gdyby meteor
by³ du¿y (wtedy by³by to tzw.
bolid) jego œlad na niebie móg³by
utrzymywaæ siê przez czas nieco d³u¿szy, ale nie wiêcej ni¿
przez kilkanaœcie sekund. To stanowczo za krótko, aby „gwiazdê” mogli zaobserwowaæ trzej
królowie i przebyæ d³ug¹ drogê do
Betlejem.
Czym w takim razie by³ ów
tajemniczy drogowskaz ? OdpowiedŸ na to pytanie znalaz³ Johannes Kepler – wybitny niemiecki matematyk, fizyk i astronom. 25 grudnia 1603 r. podczas
obserwacji nieba odnotowa³ koniunkcjê dwóch planet – Jowisza
i Saturna w konstelacji Wê¿ownika. Koniunkcj¹ planet nazywamy
wzajemne ich ustawienie w jednej linii podczas ruchu obiegowego dooko³a s³oñca. Kepler ustali³, ¿e narodziny Zbawiciela równie¿ by³y poprzedzone takim
zjawiskiem, ale na tle gwiazdozbioru Ryb. Po analizie staro¿ytnych Ÿróde³ do takich samych
wniosków doszli równie¿ wspó³czeœni astronomowie. Co wiêcej,
cd. str. 16
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Zwyciężył swój
Reprezentuj¹cy „Fortecê” Œwierklany Stanis³aw Krzempek
zdoby³ pierwsze miejsce w kategorii indywidualnej podczas XVII Turnieju Skata Sportowego, jaki 11 listopada
odby³ siê w siedzibie GOKiR-u w Œwierklanach. Organizatorzy turnieju ciesz¹ siê, ¿e g³ówna nagroda – laptop, pozosta³a w naszej gminie.

Drugie miejsce przypad³o
w udziale zawodnikowi „Jubilata”
Jastrzêbie Henrykowi War³o, a
trzecie Bogdanowi Gawronowi z
„Asów” ¯ory. Warto dodaæ, ¿e
przedstawicielka gospodarzy —
zawodniczka „Fortecy” Monika
Gajda by³a najlepsza wœród kobiet, zaœ Grzegorz Frysz z
„Asów” ¯ory okaza³ siê najlepszym juniorem. Wyniki w kategorii dru¿ynowej przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co: I miejsce „Asy”
¯ory, II miejsce „Lech” Blachownia i III miejsce „Iskra” Lasowice.
W Œwiêto Niepodleg³oœci
11 Listopada w skata gra³o 215 zawodników, w tym 19 niezrzeszonych – m.in. z Gaszowic, Palowic,
Paw³owic, Chwa³owic, a tak¿e z
okolic Tarnowskich Gór. S³awa o
turnieju, w którym mo¿na wygraæ
naprawdê atrakcyjne nagrody i

spotkaæ siê z innymi mi³oœnikami
gry w skata, siêga daleko poza granice naszej gminy. Turniej ka¿dorazowo jest ogromnym przedsiêwziêciem i wyzwaniem dla organizatora, którym niezmiennie jest
œwierklañska „Forteca”, z Piotrem
Kafk¹ na czele. Chodzi nie tylko
o sprawny przebieg rywalizacji,
ale te¿ o pozyskanie atrakcyjnych
nagród od sponsorów. I tu organizatorom nale¿¹ siê wielkie brawa,
gdy¿ co roku nagrody te s¹ imponuj¹ce (laptop, kamera, dvd, aparat cyfrowy i wiele innych).
- Ja do Œwierklan przyje¿d¿am
co roku. Nie wyobra¿am sobie,
abym w inny sposób móg³ spêdziæ
œwiêto 11 Listopada – powiedzia³
zagadniêty przez nas pan Józef.
— Ja równie¿ jestem sta³ym
uczestnikiem turnieju niepodleg³oœciowego, a oprócz tego biorê

Tajemniczy dr
og
owskaz trz
ech króli
drog
ogo
trzech
cd. ze str. 15
z obliczeñ wynika, ¿e koniunkcja Jowisza i Saturna nast¹pi³a
w 7 r.p.n.e a¿ trzy razy. Bior¹c
pod uwagê ówczesny sposób
myœlenia, przepe³niony mistycyzmem i magi¹, potrójne spotkanie Jowisza z Saturnem by³o
wydarzeniem wyj¹tkowo wa¿nym. Jowisz, najwa¿niejsze bóstwo Babilonu, spotyka Saturna, kosmicznego przedstawiciela narodu ¿ydowskiego i to
w dodatku w z gwiazdozbiorze
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ryb, który uznawany by³ za
symbol Palestyny. Jest wiêc
wysoce prawdopodobne, ¿e takie zjawisko mog³o byæ interpretowane jako wskazówka narodzin króla ¿ydowskiego. Po
raz pierwszy koniunkcja zdarzy³a siê 27 maja, po raz drugi
15 wrzeœnia, a trzeci raz 1 grudnia. Wynika z tego, ¿e Jezus
wcale nie urodzi³ siê 25 grudnia.
Pozostaje jeszcze jedna zagadka do rozwi¹zania. Dlacze-

udzia³ w innych zawodach skata,
jakie siê odbywaj¹. Gminê Œwierklany odwiedzam od piêciu czy
szeœciu lat. Rodzina zd¹¿y³a siê ju¿
do tego przyzwyczaiæ – dodaje pan
Bogdan, inny uczestnik zawodów.
Oficjalnego otwarcia turnieju
dokona³ wójt gminy Stanis³aw
Gembalczyk, obecny równie¿
podczas zakoñczenia zawodów
(wrêczy³ zwyciêzcom nagrody).
Sêdzi¹ g³ównym by³ Boles³aw
Adamek, a sêdziami pomocniczymi Stanis³aw Ka³u¿a i wspomnia-

ny wczeœniej Piotr Kafka. Pomaga³ £ucjan Cebula, który wraz z
synem Paw³em zaanga¿owa³ siê w
prowadzenie sekretariatu zawodów.
Wszystko przebieg³o zgodnie z
planem. Najbardziej wytrawni gracze opuszczali siedzibê Gminnego
Oœrodka Kultury i Rekreacji z atrakcyjnymi nagrodami. Ci, którym siê
nie uda³o, pocieszali siê nawzajem.
— Kto nie ma szczêœcia w grze, ma
szczêœcie w mi³oœci. Przynajmniej
¿ony nas bêd¹ kochaæ — œmiali siê.

Za poœrednictwem Kuriera Gminy Œwierklany
organizatorzy XVII Turnieju Skata Sportowego o Puchar Wójta
Gminy Œwierklany pragn¹ podziêkowaæ sponsorom nagród. Na
liœcie darczyñców znaleŸli siê:
 Przedsiêbiorstwo Budowlano-Melioracyjne TOLOS – Józef

Walczak, Piotr Walczak, sp. jawna ¯ory
 Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe PROMIL sp. jawna

Jankowice
 Hotel-Restauracja „Goœcinny Dom” w Rydu³towach
 Zak³ad Wêdliniarski Andrzej i Joanna Stania – Œwierklany
 CETUS Energetyka Gazowa Sp. z o.o. W Œwierklanach
 BUDEXIM sp. z o.o. Rybnik
 Bank Spó³dzielczy z Jastrzêbia Zdroju
 Zajazd KARLICZEK Œwierklany
 Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Rybnik
 Firma Handlowa PIWOWAR 4 s.c. Jastrzêbie Zdrój
 Kampania Piwowarska S.A. Tychy
 BAHAMAS Coctajl Dance Club Rybnik
 ROYAL UNIBREW Polska Sp. z o.o. Warszawa

go na obrazach przedstawiaj¹cych narodziny Zbawiciela istnieje kometa z warkoczem ?
Sprawc¹ ¿³óbkowej komety jest
s³ynny malarz Giotto di Bondone, który w jednym z fresków
kaplicy Capella degli Scrovegni
al Arena w Padwie uwieczni³ temat narodzin Chrystusa z komet¹ jako Gwiazd¹ Betlejemsk¹.
Wed³ug obliczeñ astronomów
w roku 1301 malarz mia³ okazjê
zaobserwowaæ na niebie kometê
Halley’a. Zapewne bêd¹c pod
wra¿eniem tego zjawiska – przeniós³ je na wspomniany fresk.
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Inna ni¿ dot¹d wizja Gwiazdy
Betlejemskiej spodoba³a siê pozosta³ym artystom na tyle, ¿e do
dnia dzisiejszego wystêpuje ona
w takiej postaci na obrazach
przedstawiaj¹cych scenê z wyj¹tkowego dnia.
W tym roku tzw. pierwsz¹
gwiazdk¹ bêdzie nie gwiazda,
a planeta Wenus. Jeœli chcemy
wiêc rozpocz¹æ wieczerzê wigilijna zgodnie z tradycj¹, powinna siê ona rozpocz¹æ oko³o godziny 15.45
Ko³o Astronomiczne
Gimnazjum w Jankowicach

