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Wi a d o m o
ju¿ kto by³
darczyñc¹
minionego
roku i kto
najbardziej
wspiera³ lo-
kaln¹ kultu-
rê. Pod ko-
niec stycz-

nia uroczyœcie wrêczono nagrodê
„Darczyñcy Roku 2011”, a pod ko-
niec lutego przyznano tytu³y „Me-
cenasa Kultury Lokalnej”. Statuet-
ki obu nagród wrêcza³ osobiœcie
wójt gminy Œwierklany Antoni
Mrowiec. Kogo wyró¿niono za do-
broæ i pomoc œwierklañskiej kultu-
rze przedstawiamy na str. 6 i 11.

Dobroć,

wparcie

i mecenat

Przedstawiciele samorz¹du gminy Œwierklany s¹ bezkonkurencyjni w powiecie
rybnickim w grze w siatkówkê. Co potrafi¹ i jak bardzo kochaj¹ ten sport poka-
zali podczas I Turnieju Radnych Powiatu Rybnickiego w Siatkówce. Goszcz¹c
w kompleksie oœwiatowym w Jankowicach reprezentacje radnych z okolicznych
gmin (Czerwionki-Leszczyn, Jejkowic, Gaszowic) i powiatu, rozgromili rywali
i zwyciê¿yli w zawodach. Mecze by³y zaciête, a zagrañ na najwy¿szym pozio-
mie nie brakowa³o. W jaki sposób gminna reprezentacja odnios³a sukces pisze-
my na str. 15.

Zagrali i wygrali

Zakoñczy³y siê dwa projekty realizowane w gminie
Œwierklany przy wsparciu finansowym Unii Europej-
skiej: „Edukacja 40+” oraz „Nowe umiejêtnoœci - Nowe
mo¿liwoœci”. W obu programach uczestniczy³o w su-
mie 72 mieszkañców naszej gminy. Pierwszy z projek-
tów trwa³ siedem miesiêcy; dziêki niemu 30 osób na-
uczy³o siê jêzyka angielskiego i kolejne 30 obs³ugi kom-
putera. Z kolei, dwanaœcioro bezrobotnych mieszkanek
gminy zdobywa³o przez cztery miesi¹ce nowe umie-
jêtnoœci, które przydadz¹ siê im w aktywnym poszuki-
waniu pracy. Szczegó³y na str. 4 i 13

Uroczyste zakończenie unijnych projektów
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Najlepsze ¿yczenia

Pani
Gertruda Goraus

ze Œwierklan,
która œwiêtowa³a

91 rocznicê
swoich urodzin;

Pan Emil Chroszcz
z Jankowic

- 98 rocznica urodzin;
Pani Maria Rduch

ze Œwierklan
- 90 rocznica urodzin;

Pan Alojzy Dolnik
z Jankowic

- 91 rocznica urodzin;
Pan Józef Kuœka

z Jankowic
- 90 rocznica urodzin

oraz
pary ma³¿eñskie:

Pañstwo
Anna i Franciszek

Œciborscy z Jankowic
- 65 rocznica œlubu;

Pañstwo
Maria i Wiktor

Joachimscy z Jankowic
- 61 rocznica œlubu;

Pañstwo
Stefania i Rufin Szulik

ze Œwierklan
- 60 rocznica œlubu;

Pañstwo
Urszula i Bronis³aw
Lampert z Jankowic
- 60 rocznica œlubu.

Tradycj¹ w gminie
sta³o siê odwiedzanie
przez w³adze gminy

Œwierklany najstarszych
mieszkañców

Jankowic i Œwierklan,
œwiêtuj¹cych 90 lat

i wiêcej oraz par
obchodz¹cych 60-lecie
po¿ycia ma³¿eñskiego

i starszych sta¿em.
 W ostatnim czasie
¿yczenia od w³adz
gminy odebrali:

Wykonana zosta³a tak¿e
konstrukcja stalowa œcian
i dachu pierwszego segmen-
tu obiektu zaplecza, jak rów-
nie¿ przeprowadzone zosta³y
prace polegaj¹ce na wymuro-
waniu œcian i stropu budyn-
ku technicznego, w którym
mieœciæ siê bêdzie kot³ownia.

Prace prowadzone s¹ od
kilku miesiêcy. Kolejnym
krokiem bêdzie zamontowa-

Powstaje siedziba

dla Orła
nie p³yt warstwowych œcian
i dachu w powstaj¹cym dla
Or³a, obiekcie. Potem mo¿-
na bêdzie przyst¹piæ do prac
wewn¹trz budynku.

Zgodnie z ustaleniami, in-
westycja podzielona zosta³a
na dwa etapy – pierwszy,
polegaj¹cy na stworzeniu
pierwszego segmentu bu-
dynku zaplecza sportowego
oraz budynku kot³owni, ma
siê zakoñczyæ w listopadzie
bie¿¹cego roku. Po uzyska-
niu wymaganych zezwoleñ

W najbli¿szym czasie
kontynuowana bêdzie budo-
wa sieci kanalizacyjnej w re-
jonie ul. Aleja oraz ul. Grani-
ce, jak równie¿ prowadzone
bêd¹ prace zwi¹zane z bu-
dow¹ przepompowni œcie-
ków na ul. Granice oraz na
bocznej ulicy Kucharzówki.

Kanalizacji ciąg dalszy

Zakoñczy³y siê roboty
ziemne prowadzone
w s¹siedztwie boiska
LKS „Orze³” Jankowice,
bêd¹ce pocz¹tkowym
etapem budowy zaplecza
sportowego dla klubu.

ta czêœæ zostanie oddana do
u¿ytku. Drugi etap przewi-
duje rozbiórkê istniej¹cego
obecnie budynku LKS-u
i wybudowanie w jego miej-
sce drugiego segmentu bu-
dynku zaplecza. Ca³oœæ ma
byæ gotowa we wrzeœniu
przysz³ego roku.

Przypomnijmy, ¿e umowê
na wykonanie inwestycji przy
ul. Sportowej gmina podpisa-
³a z warszowick¹ firm¹ „Ka-
zbud”. Koszt ca³oœci wyniesie
2 mln 927 tys. 877 z³.

Prace te powinny siê zakoñ-
czyæ w czerwcu br. Przed
nami jeszcze wiele pracy –
stan zaawansowania inwesty-
cji ocenia siê na ok. 10 proc.
ca³oœci zadania. Inwestycja
ma byæ gotowa i oddana do
u¿ytku w po³owie roku przy-
sz³ego. Z kolei, oddana do

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w so³ectwie
Œwierklany Dolne, realizowanej przy udziale
œrodków unijnych. Gmina jest na etapie podpisa-
nia aneksu do umowy z Urzêdem Marsza³kowskim
Województwa Œl¹skiego, zak³adaj¹cego zwiêksze-
nie udzia³u dotacji w ca³kowitych kosztach zada-
nia, z 25 do 29 proc.

u¿ytkowania zosta³a kanali-
zacja w Jankowicach, w re-
jonie ul. Polnej, Równoleg³ej,
czêœciowo Biasowickiej,
Spokojnej i Weso³ej oraz
w rejonie ul. Piaskowej
i Górniczej. Przypomnijmy,
¿e ta inwestycja tak¿e reali-
zowana by³a przy udziale
œrodków unijnych.

Apelujemy do mieszkañ-
ców ww. ulic o pod³¹czenie
ich domostw do nowo po-
wsta³ej sieci. W celu doko-
nania stosownych formal-
noœci nale¿y zg³osiæ siê do
Gminnego Zak³adu Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji.

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

zdj.: archiw. UG
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Prace prowadzone by³y
na odcinku ok. 400 metrów
i polega³y na wykonaniu no-
wej podbudowy pod drogê
oraz nowej nawierzchni
z kostki betonowej.

Przetarg na wykonanie
prac wygra³a firma „Ogro-
dowski” z Rybnika, która
przedstawi³a najtañsz¹ ofertê

Kazimierz

jak nowy

Połączy parking z Kościelną
Na pocz¹tku lutego br.

gmina podpisa³a umowê
z firm¹ projektow¹ Kazi-
mierza Kondrota z Rybnika
na wykonanie dokumentacji
projektowej dotycz¹cej bu-
dowy ³¹cznika w rejonie ul.
Koœcielnej i parkingu przy
koœciele œw. Anny w Œwier-
klanach.

Planowany ³¹cznik ma
odci¹¿yæ istniej¹cy obecnie
wyjazd z przykoœcielnego
parkingu i przyczyniæ siê
do roz³adowania natê¿enia
ruchu w tym miejscu, do
którego zwykle dochodzi
po zakoñczonych nabo¿eñ-
stwach. Niewykluczone,

obejmuj¹c¹ wyznaczony
przez projektanta, zakres prac.
Ta sama firma prowadzi³a pra-
ce na ul. Leœnej. W przypad-
ku Kazimierza Wielkiego,
koszt wyniós³ 293 tys. 949 z³.

Dziêki staraniom w³adz
gminy Œwierklany uda³o siê
pozyskaæ znaczny zwrot
kosztów wykonania inwe-
stycji – kwotê 279 tys. 250
z³ przekaza³a nam Kopalnia
Wêgla Kamiennego „Bory-
nia”, tytu³em wystêpuj¹cych
w tamtym rejonie szkód gór-
niczych.

¿e w rejonie ³¹cznika po-
wstanie tak¿e przystanek
autobusowy, który obs³ugi-
wany bêdzie przez wiêk-
szoœæ autobusów prze-
je¿d¿aj¹cych przez teren
naszej gminy.

Wykonanie projektu
³¹cznika, zgodnie z zawart¹
z rybnick¹ firm¹ umow¹
kosztowaæ bêdzie gminê 17
tys. 220 z³. Pe³na dokumen-
tacja razem z uzyskaniem
pozwolenia na budowê maj¹
byæ gotowe do koñca sierp-
nia bie¿¹cego roku. Sam
³¹cznik powstanie jeszcze
w tym roku, byæ mo¿e ju¿
na Wszystkich Œwiêtych.

Jeszcze w grudniu ubieg³ego roku oddana zosta³a
do u¿ytku ulica Kazimierza Wielkiego w so³ectwie
Œwierklany Dolne.

Na zdj.: Ulica K. Wielkiego przed i po remoncie.

Wnioski mo¿na sk³adaæ
o przyznanie pomocy w ra-
mach systemów wsparcia
bezpoœredniego za 2012 r.,
pomocy finansowej z tytu³u
wspierania gospodarowania
na obszarach górskich i in-
nych obszarach o nieko-
rzystnych warunkach go-
spodarowania (p³atnoœæ
ONW) oraz o przyznanie
p³atnoœci z Programu rolno-
œrodowiskowego.

Rolnicy, którzy wniosek
o wsparcie z³o¿¹ w wyznaczo-
nym terminie (15 marca-15
maja br.) mog¹ liczyæ na otrzy-
manie nale¿nych dop³at w pe³-
nej wysokoœci, natomiast ci,
którzy dostarcz¹ swoje wnio-

U W A G A  R O L N I C Y

Złóż wniosek o dopłatę
ski po 15 maja, ale nie póŸniej
ni¿ do 11 czerwca br., otrzy-
maj¹ takie p³atnoœci pomniej-
szone o 1 proc. za ka¿dy robo-
czy dzieñ opóŸnienia.

W 2012 roku nast¹pi³y
zmiany w systemach wspar-
cia bezpoœredniego polegaj¹-
ce m.in. na tym, ¿e Agencja
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa bêdzie finanso-
wa³a wiêcej rodzajów p³atno-
œci ni¿ w ubieg³ym roku. Od
tego roku rolnicy po raz
pierwszy bêd¹ mogli ubiegaæ
siê w ARiMR o p³atnoœæ do
surowca tytoniowego oraz
o p³atnoœæ niezwi¹zan¹ do ty-
toniu i p³atnoœæ niezwi¹zan¹
do skrobi.

15 marca, to tak¿e dzieñ
rozpoczêcia naboru wnio-
sków do Programu rolnoœro-
dowiskowego, realizowane-
go w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Szczegó³owe
informacje na powy¿szy te-
mat mo¿na znaleŸæ na stronie:
www.czwa.odr.net.pl/aktu-
alnosc,6850.php

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem rozpoczêcia nabo-
ru wniosków dotycz¹cych p³atnoœci obszarowych zwiêkszy-
³a siê czêstotliwoœæ dy¿urów prowadzonych w gminie Œwier-
klany przez przedstawiciela Œl¹skiego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego w Czêstochowie – Oddzia³ Miko³ów/PZDR Miko-
³ów. Pomocy w wype³nianiu wniosków o dop³aty obszarowe
udziela rolnikom p. Kazimiera Poliwka. Do dnia 15 maja bêdzie
ona pe³ni³a dy¿ury w ka¿d¹ œrodê, w godz. 8.00-15.00. Zapra-
szamy do sali narad Urzêdu Gminy Œwierklany (I p.).

Mieszkañców gminy Œwierklany informujemy o tym, ¿e w sy-
tuacji wyst¹pienia wstrz¹sów spowodowanych dzia³alnoœci¹
kopalni i chêci uzyskania odszkodowania za powsta³e szkody,
powinni oni zwróciæ siê z pismem do Okrêgowego Urzêdu Gór-
niczego w Rybniku.

Po otrzymaniu pisemnej informacji o miejscu, dacie i godzinie
odczucia wstrz¹su OUG porówna j¹ z posiadanymi danymi nt.
zaistnia³ych wstrz¹sów i na tej podstawie wska¿e zak³ad górniczy,
którego eksploatacja wywo³a³a owe wstrz¹sy i do którego miesz-
kaniec mo¿e zwróciæ siê z wnioskiem o naprawê szkód górniczych.

Pisemne zg³oszenia w ww. sprawie nale¿y kierowaæ na ad-
res: Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Rybniku, ul. B. Chrobrego 8,
44-200 Rybnik. Dodatkowe informacje udzielane s¹ pod nr tel.
(32) 739 57 50.

Wkrótce rusza kolejny
nabór wniosków o do-
p³aty bezpoœrednie.
Wnioski przyjmowane
bêd¹ od 15 marca,
w Biurach Powiatowych
Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji
Rolnictwa.

Kiedy nastąpi wstrząs
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Program wsparty zosta³
finansowo przez œrodki z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
³ecznego. 30 stycznia, w sali
GOKiR-u w Œwierklanach
wójt gminy Antoni Mrowiec
wrêczy³ uroczyœcie dyplomy

Przez 7 miesiêcy 60 mieszkañców gminy Œwierklany uczy³o siê jêzyka
angielskiego i obs³ugi komputera. Wszystko to w ramach zrealizowanego
przez gminê projektu „Edukacja 40+”.

Uroczyste zakończenie

projektu „Edukacja 40+”

oraz drobne upominki uczest-
nikom programu. Za³o¿eniem
projektu by³o przeszkolenie
30-osobowej grupy miesz-
kañców gminy Œwierklany
z podstaw jêzyka angielskiego
i kolejnej 30-osobowej grupy

z podstaw obs³ugi kompute-
ra. Dla zrealizowania projek-
tu zatrudnionych zosta³o 2 na-
uczycieli informatyki i 2 lek-
torów jêzyka angielskiego. Za-
kupiono tak¿e ksi¹¿ki i æwicze-
nia do nauki jêzyka oraz tabli-
cê. Ka¿dorazowo ucz¹cy siê
mieszkañcy mieli zapewniony
poczêstunek podczas nauki.
Zajêcia z obs³ugi komputera
prowadzili p. Artur Zawiasa
i Grzegorz Galas. Z kolei an-
gielskiego uczy³y mieszkañ-
ców p. Hanna Wieczorek i Ka-
tarzyna Pieczka. Grupy ucz¹-
ce siê  jêzyka angielskiego
spotyka³y siê w poniedzia³ki i
pi¹tki w sali GOKiR-u w
Œwierklanach, a grupy infor-
matyczne pracowa³y w ka¿-
dy wtorek i pi¹tek, w wiosce
internetowej w Jankowicach.

W programie nauczania
jêzyka angielskiego znalaz³y
siê podstawowe czasy i zwro-
ty jêzykowe; uczestnicy zajêæ
os³uchali siê z jêzykiem i na-
uczyli siê porozumiewaæ po
angielsku na podstawowym
poziomie (przedstawiæ siê,
z³o¿yæ zamówienie w restau-
racji, zapytaæ o drogê). Z ko-

lei, grupy informatyczne na-
by³y podstawowe umiejêtno-
œci z zakresu obs³ugi kompu-
tera, pozwalaj¹ce im tworzyæ
i drukowaæ dokumenty,
a tak¿e korzystaæ z internetu,
czy odbieraæ i wysy³aæ ma-
ile. Dla wielu uczestników
projektu komputer by³ nowo-
œci¹, z której bali siê korzy-
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staæ wczeœniej w domu. Pod-
czas tych 7 miesiêcy uda³o siê
to zmieniæ i teraz uczestnicy
projektu spêdzaj¹ tyle samo
czasu przed komputerem co
ich dzieci czy wnuki. Podczas
realizacji projektu spe³niony
zosta³ tak¿e cel dodatkowy –
integracja mieszkañców
gminy. Podczas zajêæ zawi¹-
za³y siê nowe znajomoœci.
Uczestnicy programu spoty-
kaj¹ siê ze sob¹ tak¿e pry-
watnie, a wczeœniej nie znali
siê w ogóle albo znali siê tyl-
ko z widzenia.

Ca³oœci dope³ni³ wystêp artystyczny w wykonaniu
Leszka i Kornelii Filec.
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Pierwsza dziedzina – sport,
doinwestowana zosta³a kwot¹
120 tys. z³. Z kolei, na dzia³al-
noœæ po¿ytku publicznego gmi-
na przeznaczy³a w ramach kon-
kursów dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego 106 tys. z³.

W sumie, na dzia³ania tzw.
trzeciego sektora (dzia³alnoœæ
organizacji pozarz¹dowych)
gmina przeznaczy³a o kilkana-
œcie tysiêcy z³otych wiêcej ni¿
w ubieg³ym roku.

Posiedzenie Zespo³u ds.
oceny wniosków z zakresu po-
¿ytku publicznego oraz Zespo-
³u ds. oceny wniosków z zakre-
su sprzyjania rozwojowi sportu
w Gminie Œwierklany odby³o siê
jeszcze w grudniu, 21.12. De-
cyzj¹ wójta gminy, wsparcie
z zakresu ustawy o sporcie
udzielone zosta³o nastêpuj¹cym
podmiotom: Ludowemu Klubo-
wi Sportowemu „Forteca”
Œwierklany – 83.000,00 z³, Ludo-
wemu Klubowi Sportowemu
„Orze³” Jankowice – 32.000,00 z³
i Uczniowskiemu Klubowi
Sportowemu „Dwójka” Œwier-
klany – 5.000,00 z³. Wiod¹c¹
dziedzin¹ sportu, w któr¹ gmina
inwestuje, pozostaje pi³ka no¿-
na. Przyznane œrodki pos³u¿¹
zleceniobiorcom miêdzy innymi
na zakup sprzêtu sportowego
i strojów sportowych, realizacjê
programów szkolenia sportowe-
go, pokrycie kosztów obs³ugi
ksiêgowej, op³acanie trenerów
i organizacjê imprez sportowych
na terenie gminy.

W tym miejscu dodaæ nale-
¿y, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi do tej pory przepisami, ter-
min sk³adania przez kluby spor-
towe, wniosków o dofinanso-
wanie up³ywa 15 grudnia roku
kalendarzowego poprzedzaj¹-
cego rok, w którym ma nast¹piæ

Gmina przyznała dotacje

Znane s¹ kwoty
dotacji, jakie dzia³aj¹ce
na terenie gminy kluby
i stowarzyszenia otrzy-
ma³y od Urzêdu Gminy
na rozwój sportu i pro-
wadzenie dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego
w 2012 roku.

realizacja zadania ujêtego we
wniosku. Dziêki takiemu zapi-
sowi, ze œrodków dotacji mog¹
byæ pokrywane koszty zadañ
realizowanych przez ca³y rok
kalendarzowy, co ma szczegól-
ne znaczenie m.in. w przypadku
p³acenia sk³adek cz³onkow-
skich czy startowego w zawo-
dach (ca³y rok kwalifikowany
pod k¹tem ponoszenia wydat-
ków). Uchwa³a Nr XLIV/268/10
Rady Gminy Œwierklany z dnia
8 listopada 2010 r. dotycz¹ca
okreœlenia warunków i trybu fi-
nansowania zadañ w³asnych
Gminy Œwierklany w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu
(z póŸn. zm.) nie dawa³a jednak
mo¿liwoœci pozyskiwania dota-
cji klubom, które awansuj¹
w trakcie danego roku bud¿e-
towego i co siê z tym wi¹¿e, po-
nosz¹ wiêksze koszty realizacji
zadañ wpisuj¹cych siê w te-
mat rozwoju sportu w gminie –
czego wczeœniej nie mo¿na
by³o przewidzieæ. To siê zmie-
ni³o – na swoim posiedzeniu,
11 stycznia br., Rada Gminy
Œwierklany przyjê³a now¹
uchwa³ê, która dopuszcza sk³a-
danie wniosków przez kluby
sportowe w tym samym roku
bud¿etowym, w którym zadanie
jest realizowane – z zaznacze-
niem jednak, ¿e pozytywne roz-
patrzenie tych¿e wniosków za-
le¿ne bêdzie od zabezpieczenia
w bud¿ecie gminy odpowied-
nich œrodków finansowych na

ten cel. W chwili obecnej
uchwa³a czeka na publikacjê
w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Œl¹skiego. Jak tylko
to nast¹pi, mo¿liwe stanie siê
sk³adanie przez kluby wnio-
sków o dofinansowanie w do-
godnych dla nich terminach.

Natomiast, jeœli chodzi
o konkursy ofert na realizacjê
zadañ publicznych z zakresu
ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i wolontariatu,
gmina Œwierklany przyzna³a
dotacje nastêpuj¹cym organi-
zacjom:

� w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fi-
zycznej: LJKS ELDORADO
ŒWIERKLANY – 10.000,00 z³,
LKS FORTECY Œwierklany –
4.000,00 z³, UKS JUNIOROWI
– 4.000,00 z³ i Stowarzyszeniu
Przyjació³ Szko³y Podstawowej
Nr 1 im. Ludwika Holesza
w Œwierklanach INICJATYWA
– 1.500,00 z³;

� w zakresie dzia³ania na
rzecz kultury, oœwiaty i rekre-
acji: Stowarzyszeniu Przyjació³
Szko³y Podstawowej Nr 1 im.
Ludwika Holesza w Œwierkla-
nach INICJATYWA – kwota
10.000,00 z³;

� w zakresie podtrzymywa-
nia tradycji narodowych i pie-
lêgnowania polskoœci oraz roz-
woju œwiadomoœci narodowej,
obywatelskiej i kulturowej:
LKS FORTECY Œwierklany –
2.500,00 z³ i Stowarzyszeniu

Przyjació³ Szko³y Podstawowej
Nr 1 im. Ludwika Holesza
w Œwierklanach INICJATYWA
– 1.500,00 z³;

� w zakresie pomocy spo-
³ecznej, w tym pomocy rodzi-
nom i osobom w trudnej sytu-
acji ¿yciowej oraz wyrównywa-
nia szans tych rodzin i osób:
Rzymsko-Katolickiej Parafii pw.
Œw.  Anny w Œwierklanach –
kwotê 22.000,00 z³ na prowadze-
nie œwietlicy opiekuñczo-wy-
chowawczej dla dzieci i m³odzie-
¿y z rodzin o niskim statusie ma-
terialnym, borykaj¹cych siê
z problemami na³ogów.

Liczba sk³adanych ofert
w ramach konkursów po¿yt-
ków publicznego z roku na
rok wzrasta. Niektóre organi-
zacje sk³adaj¹ po dwa lub
wiêcej projektów, inne podej-
muj¹ decyzjê, by po kilkulet-
niej wspó³pracy z Urzêdem
Gminy odpocz¹æ i zastano-
wiæ siê nad nowymi pomy-
s³ami. Konkursy maj¹ cha-
rakter otwarty, co oznacza, ¿e
ofertê w sprawie przyznania
dotacji mo¿e z³o¿yæ w Urzê-
dzie Gminy Œwierklany ka¿dy
podmiot spe³niaj¹cy wymo-
gi ustawy o dzia³alnoœci po-
¿ytku publicznego i wolonta-
riacie – stowarzyszenie, klub
czy parafia; dzia³aj¹cy na te-
renie gminy lub poza jej gra-
nicami (pod warunkiem ¿e
dzia³a na rzecz mieszkañców
naszej gminy).

Z gminnych pieniêdzy realizowane s¹ ciekawe

przedsiêwziêcia, jak warsztaty i przegl¹dy artystyczne.

Z gminnych pieniêdzy realizowane s¹ ciekawe

przedsiêwziêcia, jak warsztaty i przegl¹dy artystyczne.
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Z dniem 1 stycznia 2012
r. zmieni³y siê zasady ustala-
nia prawa do œwiadczeñ ro-
dzinnych zwi¹zanych z uro-
dzeniem dziecka. Prawo do
dodatku do zasi³ku rodzinne-
go z tytu³u urodzenia dziecka
i jednorazowej zapomogi
z tytu³u urodzenia siê dziec-
ka (tzw. becikowe), ponow-
nie uzale¿nione jest od przed-
stawienia przez osobê ubiega-
j¹c¹ siê zaœwiadczenia lekar-
skiego, jak i zaœwiadczenia
wystawionego przez po-
³o¿n¹, ¿e matka dziecka po-
zostawa³a pod opiek¹ me-
dyczn¹ nie póŸniej ni¿ od 10
tygodnia ci¹¿y do porodu.

Oznacza to, ¿e na ww.
zaœwiadczeniu musz¹ wid-
nieæ daty dotycz¹ce trzech
trymestrów ci¹¿y, a nie jak to
mia³o miejsce w ostatnim
czasie, kiedy wystarcza³o
wskazanie daty jednego bada-
nia kobiety w okresie ci¹¿y,
przeprowadzone przez leka-
rza ginekologa lub po³o¿n¹.

Wzór powy¿szego za-
œwiadczenia okreœlony zosta³
w Rozporz¹dzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 14 wrzeœnia
2010 r. w sprawie formy
opieki medycznej nad kobiet¹
w ci¹¿y, uprawniaj¹cej do
dodatku z tytu³u urodzenia
dziecka oraz wzoru zaœwiad-
czenia potwierdzaj¹cego po-
zostawanie pod t¹ opiek¹, któ-
re to rozporz¹dzenie wesz³o
w ¿ycie 1 stycznia 2012 r.

Formularze do pobrania
s¹ od nowego roku w Gmin-
nym Oœrodku Pomocy Spo-
³ecznej przy ul. Stra¿ackiej 1
w Œwierklanach.

Informacja
dla przyszłych
rodziców

Z dniem 1 stycznia 2012 roku dotychczasowe obowi¹zki Gminnego Zak³adu Gospodarki Ko-
munalnej w zakresie:

� opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych przej¹³ Gmin-
ny Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w Œwierklanach, ul. Prosta 2, 44-264, Jankowice. W celu
uzgodnienia terminu wywozu, a tak¿e wszelkie pytania prosimy kierowaæ na numer tel. (32) 422
96 60;

� odbioru odpadów komunalnych (w kub³ach), a tak¿e odpadów ulegaj¹cych biodegrada-
cji (trawa, liœcie, ga³êzie) oraz odpadów wielkogabarytowych przejê³a firma PTS TRANSGÓR
S.A. w Rybniku. Wszelkie pytania prosimy kierowaæ pod numer tel. (32) 75 55 491.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e o terminach i warunkach odbioru odpadów obowi¹zuj¹cych
od II kwarta³u 2012 roku mieszkañcy zostan¹ poinformowani w najbli¿szym czasie.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów (plastik, szk³o bia³e, szk³o kolorowe, papier
 i makulatura) nabywaæ mo¿na w biurze Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej informuje

Kapitu³a Nagrody wybie-
ra³a Darczyñcê Roku 2011,
oceniaj¹c dokonania 2 zg³o-
szonych kandydatów. Ko-
misja uzna³a, ¿e statuetka
nale¿y siê prywatnej firmie
pana Wies³awa Brody, któ-
ra aktywnie w³¹cza siê w ¿y-
cie Szko³y Podstawowej Nr
2 im. Œw. Jadwigi w Œwier-
klanach, poprzez sponsoro-
wanie poczêstunków dla
uczniów z okazji ró¿nych
szkolnych uroczystoœci. Fir-
ma wskazana przez szko³ê
pomaga tak¿e dzieciom po-
chodz¹cym z rodzin o ni-
skim statusie materialnym

Wiesław Broda

Darczyńcą Roku 2011

Podczas uroczystej gali,
30 stycznia tego roku,
wójt gminy Œwierklany
Antoni Mrowiec wrêczy³
nagrodê „Darczyñcy
Roku 2011”. Ten za-
szczytny tytu³ przyznano
tym razem Przedsiêbior-
stwu Produkcyjno-
Us³ugowo-Handlowemu
Wies³aw Broda
ze Œwierklan.

i z rodzin dysfunkcyjnych,
uczestnicz¹c w ró¿nych ak-
cjach charytatywnych orga-
nizowanych dla nich na te-
renie placówki. W ramach
tych akcji firma dzieli siê
swoimi wyrobami, jak rów-
nie¿ pe³ni rolê g³ównego
sponsora dzia³alnoœci szko-
³y w zakresie organizowa-
nych przez placówkê uro-
czystoœci kulturalnych dla
ucz¹cych siê dzieci i m³o-
dzie¿y oraz ich opiekunów.

Nagroda „Darczyñca
Roku” stanowi docenienie
starañ lokalnych przedsiê-
biorców, podejmowanych
przez nich w zakresie pro-
wadzonej dzia³alnoœci. Co

roku, dzia³aj¹ce na terenie
gminy Œwierklany placówki
oœwiatowe sk³adaj¹ wnioski
o uhonorowanie dzia³añ pry-
watnych podmiotów, które
na co dzieñ wspieraj¹ ich
dzia³alnoœæ i pomagaj¹ siê
rozwijaæ. Regulamin kon-
kursu „Darczyñca Roku”
dopuszcza mo¿liwoœæ zg³a-
szania kandydatów do na-
grody tak¿e przez inne jed-
nostki – jak np. zak³ady bu-
d¿etowe gminy czy organi-
zacje pozarz¹dowe, w prak-
tyce jednak to przede
wszystkim szko³y ciesz¹ siê
bezinteresown¹ pomoc¹ dar-
czyñców i chc¹ im za ni¹
podziêkowaæ.

zdj.: UG
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W formie elektronicznej
bez u¿ycia podpisu elektro-
nicznego weryfikowanego
za pomoc¹ wa¿nego kwali-
fikowanego certyfikatu
mo¿na sk³adaæ nastêpuj¹ce
deklaracje podatkowe: PIT-
28, PIT-36, PIT-36L, PIT-
37, PIT-38, PIT-39, PIT-16,
PIT-16A, PIT-19A za 2011 r.

Do wys³ania powy¿-
szych deklaracji podatko-
wych i wniosku PIT-16 na-
le¿y:
� posiadaæ dostêp do inter-
netu,
�  przygotowaæ dane takie
jak: identyfikator podatkowy
(NIP albo pesel), imiê i na-
zwisko, data urodzenia,
kwota przychodu wykazana
w zeznaniu rocznym za
2010 r. — zabezpieczaj¹ one
autentycznoœæ sk³adanej de-
klaracji.

Dalej wystarczy 5 kro-
ków:
1) wejdŸ na stronê www.e-
deklaracje.gov.pl i pobierz
z zak³adki Do pobrania apli-
kacjê desktopow¹ e-Dekla-
racje lub pobierz w³aœciwy
formularz z zak³adki For-
mularze,
2) wype³nij formularz,
3) podpisz go wpisuj¹c kwo-

Złóż PIT
przez internet

Wys³anie deklaracji podatkowej przez internet jest
najprostszym i najszybszym sposobem z³o¿enia
zeznania rocznego – przekonuj¹ przedstawiciele
Urzêdu Skarbowego w Rybniku. Formalnoœci
mo¿na dokonaæ bez wychodzenia z domu.

UWAGA! Podobnie jak w latach poprzednich i w tym roku mieszkañcy Jankowic
i Œwierklan bêd¹ mogli z³o¿yæ swoje zeznania podatkowe w Urzêdzie Gminy, bez ko-
niecznoœci udawania siê do siedziby rybnickiej skarbówki. Dy¿ury przedstawicieli Urzêdu
Skarbowego w Rybniku w gminnym magistracie zaplanowano na pi¹tek 9 marca
i 30 marca br. Na zeznania podatników z terenu gminy Œwierklany czekaæ bêd¹ oni
w godz. 9.00-13.00, w sali narad na I piêtrze budynku UG.

tê przychodu wykazan¹
w zeznaniu rocznym za
2010 r.,
4) wyœlij dokument,
5) pobierz i zachowaj Urzê-
dowe Poœwiadczenie Odbio-
ru (UPO). Jest ono trakto-
wane na równi z dowodem
nadania listu poleconego,
czy potwierdzeniem z³o¿enia
PIT-u w urzêdzie skarbo-
wym.

Uwaga! Zeznania PIT-36
i PIT-37 mo¿esz wys³aæ
drog¹ elektroniczn¹ bez pod-
pisu kwalifikowanego:
� indywidualnie,
� wspólnie z ma³¿onkiem,
�  w sposób przewidziany
dla osób samotnie wycho-
wuj¹cych dzieci.

Przypominamy, ¿e tak
jak w poprzednim roku jest
mo¿liwe z³o¿enie zeznañ po-
datkowych o wysokoœci
osi¹gniêtego dochodu (po-
niesionej straty) PIT-37,
PIT-36 wspólnie z ma³¿on-
kiem, bez wymogu z³o¿enia
przez drugiego z ma³¿onków
pe³nomocnictwa (UPL-1).

Bez podpisu kwalifiko-
wanego, mo¿esz z³o¿yæ
równie¿ korektê deklaracji.

Pamiêtaj! W formie
elektronicznej bez u¿ycia

podpisu elektronicznego
weryfikowanego za po-
moc¹ wa¿nego kwalifiko-
wanego certyfikatu nie
mog¹ byæ sk³adane deklara-
cje autoryzowane przez
pe³nomocnika.

W przypadku pojawienia
siê w¹tpliwoœci zawsze mo-
¿esz skorzystaæ z instrukcji
wype³niania zeznañ „krok po
kroku” zamieszczonej na
stronie www.e-deklara-
cje.gov.pl.

System e-Deklaracje jest
bezpieczny i ca³kowicie dar-
mowy, a twoje zeznanie zo-
stanie przes³ane bezpoœrednio
do urzêdu skarbowego. Pa-
miêtaj jednak, ¿e gwarancje
bezpieczeñstwa daj¹ tylko te
formularze, które zosta³y po-
brane ze strony www.e-de-
klaracje.gov.pl.

W ubieg³ym roku ponad
8% deklaracji i informacji po-
datkowych zosta³o z³o¿o-
nych do Urzêdu Skarbowego
w Rybniku za pomoc¹ œrod-
ków komunikacji elektronicz-
nej. W tym roku i ty mo¿esz
do³¹czyæ do grona podatni-
ków sk³adaj¹cych deklaracje
w tej formie.

Korzyœci wynikaj¹ce ze
z³o¿enia deklaracji w formie
elektronicznej:
� oszczêdnoœæ czasu,
� ni¿sze koszty z³o¿enia de-
klaracji podatkowej,
� ³atwoœæ wype³nienia,
� bezpieczeñstwo przesy³a-
nych danych,
�  gwarancja poprawnoœci
sk³adanej deklaracji,
� szybszy zwrot nadp³aty,
� ochrona œrodowiska,
� otrzymanie potwierdzenia
z³o¿enia deklaracji bez wy-
chodzenia z domu.

Informacja w sprawie przyjmowania
zeznań podatkowych w UG

Wraz z nastaniem nowego
roku zmieni³y siê zasady orga-
nizacji sta¿y. Obowi¹zuje nowy
wniosek o organizacjê sta¿u,
jak równie¿ nowa karta oceny,
zgodnie z któr¹ wnioski bêd¹
analizowane.

Sta¿ oznacza nabywanie
przez osobê bezrobotn¹ umie-
jêtnoœci praktycznych do wy-
konywania pracy poprzez re-
alizowanie okreœlonych zadañ
w miejscu pracy, bez nawi¹za-
nia stosunku pracy z praco-
dawc¹. Odbywa siê to na
podstawie umowy zawartej
pomiêdzy Powiatowym Urzê-
dem Pracy a pracodawc¹, we-
d³ug programu okreœlonego
w umowie.

O zorganizowanie sta¿u
mog¹ ubiegaæ siê m.in. w³aœci-
ciele prywatnych firm, którzy
spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warun-
ki: ich firma nie jest w stanie li-
kwidacji lub w upad³oœci, nie
maj¹ oni zaleg³oœci w op³aca-
niu sk³adek ZUS ani zad³u¿eñ
wobec Urzêdu Skarbowego
w op³atach podatków; pro-
wadz¹ dzia³alnoœæ co najmniej
3 miesi¹ce przed z³o¿eniem
wniosku, a wniosek, który
z³o¿¹, bêdzie kompletny – uzu-
pe³niony o wszystkie wyma-
gane za³¹czniki, i wype³niony
zostanie na obowi¹zuj¹cym
druku. Pracodawcy, którzy ju¿
wczeœniej mieli u siebie sta¿y-
stów, bêd¹ musieli ponadto
udowodniæ, ¿e wywi¹zali siê
z deklaracji zatrudnieniowych
zawartych w umowach z tut.
urzêdem w okresie ostatnich
12 miesiêcy.

Wybór organizatorów sta¿u
dokonywany jest przez zespó³
ds. rozpatrywania wniosków
o zawarcie umowy na zorgani-
zowanie sta¿u. Przy opiniowa-
niu wniosków zespó³ kieruje siê
zasad¹ celowoœci, efektywnoœci
i racjonalnoœci w wydatkowa-
niu œrodków publicznych.

Pracodawcy zainteresowa-
ni przyjêciem do swej firmy

Daj pracę
stażyście

cd. na str. 8
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Œwiêta, œwiêta i po œwiê-
tach… jednak w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Œwierklanach at-
mosfera œwi¹teczna trwa³a o wie-
le d³u¿ej, a to za spraw¹ bo¿ona-
rodzeniowej stajenki. Po raz
pierwszy w tym roku szkolnym
na parterze stanê³a naturalnych
rozmiarów drewniana szopa z fi-
gurami Bo¿ej Rodziny, Mêdr-
ców, pastuszków i zwierz¹t.

Wszystkie elementy szopki
zosta³y wykonane nie tylko
przez uczniów, ale tak¿e przez
nauczycieli i pracowników ob-
s³ugi szko³y. Ka¿dy mia³ swój in-
dywidualny wk³ad w jej powsta-
nie. Przepiêkna gwiazda betle-
jemska zaprasza³a wszystkich
do refleksji i œwi¹tecznej zadu-

Wspomnienie  Bo¿ego Narodzenia

my, a zapach œwie¿ego siana
roznosi³ siê wokó³ choinek, mie-
szaj¹c siê z aromatem wigilij-
nych smako³yków. Zaproszeni
goœcie, odwiedzaj¹c szko³ê przy
ró¿nych okazjach, mogli podzi-
wiaæ dzie³o naszej szkolnej spo-
³ecznoœci. Wœród nich znaleŸ-
li siê radni naszej gminy z pa-
nem Wójtem Antonim Mrow-
cem i jego zastêpc¹ Antonim
Polokiem na czele, emerytowa-
ni nauczyciele i pracownicy
szko³y oraz rodzice uczniów.
Szopka sta³a siê tak¿e inspiracj¹
do przeprowadzenia niecodzien-
nych zajêæ lekcyjnych, do któ-
rych mo¿na zaliczyæ wspólne ko-
lêdowanie po polsku i angielsku,
omówienie tradycji i zwyczajów

bo¿onarodzeniowych i wspól-
nej modlitwy. W tym miejscu za-
koñczyliœmy tak¿e coroczn¹
Kolêdê szkoln¹, któr¹ przepro-
wadzi³ ksi¹dz proboszcz Jan
Klyczka. Z wielk¹ radoœci¹ i po-
dziwem szopkê obejrzeli nasi se-
niorzy, którzy licznie przybyli
(230 dziadków i babæ) na ob-
chody corocznej imprezy szkol-
nej „Dzieñ Seniora”. Nawi¹zuj¹c
do tego œwiêta, po zaciêtych
zmaganiach Seniork¹ Roku zo-
sta³a pani Aniela Wala.

Myœlimy, ¿e stajenka stanie
siê corocznym elementem deko-
racyjnym naszej szko³y i ju¿ dziœ
zapraszamy wszystkich chêt-
nych do jej obejrzenia w czasie
nadchodz¹cych œwi¹t.

Wa¿nym wydarzeniem
w ¿yciu naszej szko³y by³o rów-
nie¿ uzyskanie statuetki „Dar-
czyñcy Roku 2011” przez pana
Wies³awa Brodê (w³aœciciela
Przedsiêbiorstwa Produkcyj-
no-Us³ugowo-Handlowego
w Œwierklanach), któr¹ przy-
zna³a komisja Urzêdu Gminy

Do szopy,

hej pasterze…

Sztab XX Fina³u w gminie
Œwierklany mieœci³ siê w Gimna-
zjum im. Karola Miarki, gdzie
pod okiem p. dyrektor Marii
Rduch oraz nauczycieli: p. Be-
aty Szulik, p. Ewy Spaniel i p.
Grzegorza Wyciszczoka odby-
wa³y siê turnieje pi³ki no¿nej ha-
lowej oraz siatkówki. £¹cznie do
udzia³u zg³osi³y siê 32 dru¿yny,
które walczy³y o puchar Wójta
Gminy Œwierklany oraz wspó³-
organizatora WOŒP – Gminne-
go Oœrodka Kultury i Rekreacji.
Dodatkowo, ka¿dy z uczestni-
ków turnieju otrzyma³ pami¹tko-
wy medal oraz dyplom uczest-
nictwa.

Serdeczne podziêkowania za
okazan¹ pomoc organizatorzy
kieruj¹ w stronê p. dyrektor Ali-
ny Konsek, która udostêpni³a
salê gimnastyczn¹ w Szkole
Podstawowej im.Œw.Jadwigi na
przeprowadzenie turnieju pi³ki
no¿nej. Serdecznie dziêkuj¹ za

Za nami
Finał WOŚP
Jak co roku, przy organi-
zacji Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy
w Œwierklanach pracowa³
w styczniu ca³y sztab
ludzi. 8.01. o godz. 6.00
rano rozpoczê³a siê
na terenie Œwierklan,
Jankowic i Marklowic
zbiórka pieniêdzy
na Wielk¹ Orkiestrê
Œwi¹tecznej Pomocy.

cd. na str. 10

w 2012 roku sta¿ysty powinni
z³o¿yæ wymagane dokumenty
jak najszybciej – nabór wnio-
sków w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Rybniku rozpocz¹³ siê
2 stycznia br. i potrwa a¿ do
wyczerpania alokacji przezna-
czonej na to dzia³anie.

Wiêcej informacji na temat
sta¿y mo¿na uzyskaæ pod nu-
merem tel. 32 43 42 014. Z kolei,
na stronie www.pup-rybnik.pl
znajduj¹ siê formularze druków
do pobrania i inne dokumenty.

Daj pracę stażyście

cd. ze str. 7 cd. na str. 14
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Nastêpstwem tego bê-
dzie wyst¹pienie przez Wój-
ta Gminy Œwierklany do Pre-
zydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z wnioskiem o nada-
nie „z³otym jubilatom”, pa-
mi¹tkowych medali.

Fakt obchodzenia w bie-
¿¹cym roku, jubileuszu
50-lecia zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego mo¿na po-
twierdziæ osobiœcie w Urzê-
dzie Stanu Cywilnego lub
telefonicznie. Prosimy, aby
w miarê mo¿liwoœci po-
twierdziæ to jak najszybciej.

Urz¹d Stanu Cywilnego
czynny jest w godzinach
pracy gminnego magistratu,
tzn. od poniedzia³ku do
œrody w godz. od 7.30-15.30,
w czwartki od godz. 7.30 do
17.00, a w pi¹tki od 7.30 do
14.00. Telefon do USC – (32)
43 27 526 lub (32) 43 27 527

Promocja polskiego rol-
nictwa, problematyki
zwi¹zanej z obszarami

wiejskimi, dziedzictwa kultu-
rowego oraz wzbogacenie
publicznej debaty na temat
polskiej wsi s¹ tematami kon-
kursu „Polska wieœ – dzie-
dzictwo i przysz³oœæ”, jaki
og³oszony zosta³ przez Fun-
dacjê na rzecz Rozwoju Pol-
skiego Rolnictwa, we wspó³-
pracy z Wydawnictwem Na-
ukowym „Scholar”.

W wyniku przeprowadzo-
nych jeszcze w styczniu na
zebraniu wiejskim, wyborów
so³tysa Œwierklan Górnych
okaza³o siê, ¿e funkcjê tê na-
dal bêdzie pe³ni³a pani Doro-
ta Tyman. 10.01. br. odby³y
siê tak¿e wybory uzupe³niaj¹-
ce do tamtejszej rady so³ec-
kiej. Wraz z Dorot¹ Tyman, na
któr¹ oddano 96 g³osów,
o stanowisko so³tysa Œwier-
klan Górnych ubiega³a siê
Katarzyna B³atoñ – 23 g³osy
i Danuta Ucher – 35 g³osów.
W sumie zag³osowa³o 154
mieszkañców. Natomiast, je-

Medale
na 50-lecie

Do udzia³u w nim w szcze-
gólnoœci zachêcamy studentów
z terenu naszej gminy oraz
wszystkie osoby w jakikolwiek
sposób zwi¹zane z tematyk¹
rolnictwa.

Prace ocenione zostan¹
w dwóch kategoriach: prace
naukowe/popularno-nauko-
we oraz inne, nienale¿¹ce do
dwóch wczeœniejszych kate-
gorii, ale prezentuj¹ce szcze-
gólnie inspiruj¹ce i innowa-
cyjne spojrzenie na proble-
matykê rozwoju wsi. Jedne
i drugie mo¿na wzbogaciæ
archiwalnymi zbiorami zdjêæ
czy pamiêtnikami. Zwyciêz-
ca w ka¿dej z kategorii otrzy-
ma nagrodê pieniê¿n¹ w wy-

sokoœci 5 tysiêcy z³otych.
Nagrodzone prace bêd¹ mo-
g³y zostaæ wydane w posta-
ci ksi¹¿kowej. Termin zg³a-
szania propozycji mija 31 lip-
ca br.

Regulamin oraz karta zg³o-
szeniowa do konkursu znaj-
duj¹ siê na stronie internetowej
organizatora www.fdpa.org.
pl Dodatkowych informacji
mo¿na uzyskaæ pisz¹c na
adres mailowy: s.konopac-
ka@fdpa.org.pl lub dzwoni¹c
pod nr tel. (22) 864 03 90.

Honorowy patronat nad
IV edycj¹ konkursu „Polska
wieœ – dziedzictwo i przy-
sz³oœæ” obj¹³ Polski Komitet
ds. UNESCO.

Rolnictwo oczami

mieszkańców

Bez zmian na stanowisku sołtysa

Wójt gminy Antoni Mro-
wiec i jego zastêpca Antoni Po-
lok z³o¿yli w œrodê 18 stycznia,
kwiaty na mogile uczestników
Marszu Œmierci. W³adzom gmi-
ny Œwierklany towarzyszy³ pro-
boszcz Parafii pw. Œw. Anny –
ks. Jan Klyczka oraz dyr. Gimna-
zjum im. Karola Miarki Maria
Rduch wraz z grup¹ m³odzie¿y.
Œwierklañscy gimnazjaliœci na
co dzieñ opiekuj¹ siê mogi³¹ tra-

¿eli chodzi o wybory uzupe³-
niaj¹ce do Rady So³eckiej
Œwierklan Górnych, swoje
g³osy na kandydatów odda³y
72 osoby (na 3255 uprawnio-
nych do g³osowania). Z czte-
rech zg³oszonych kandyda-
tów do rady wesz³o dwóch –
tych z najwiêksz¹ liczb¹ g³o-
sów: Danuta Ucher – 43 g³osy
i Maria Koleczko – 40 g³osów.
Do³¹czy³y one do pozosta³ych
cz³onków rady: Katarzyny
B³atoñ, Czes³awa Króla, Beaty
Niemiec i Aleksandry Stencel.
Przypomnijmy, ¿e wybory so³-
tysa i rady so³eckiej Œwierklan

Górnych mia³y siê odbyæ
jeszcze w grudniu ubieg³ego
roku – przy okazji wyboru
so³tysa i rady so³eckiej
Œwierklan Dolnych. Z uwagi
na zbyt nisk¹ frekwencjê wy-
borcz¹ zosta³y one przesu-
niête na styczeñ bie¿¹cego
roku – zdecydowano, ¿e wy-
boru nowego so³tysa i uzu-
pe³nienia rady so³eckiej do-
kona siê na zebraniu wiej-
skim. Nast¹pi³o to w³aœnie
10 stycznia, w szkole podsta-
wowej przy ul. Boryñskiej.
1 marca wójt Antoni  Mro-
wiec spotka³ siê w Urzêdzie
Gminy z przedstawicielami
w³adz so³eckich.

W rocznicę Marszu Śmierci
gicznie zmar³ych. W tym roku
by³a to ju¿ 67. rocznica Marszu
Œmierci. Dok³adnie 17 stycznia
1945 roku, z obozu Auschwitz
wysz³o ponad 56 tysiêcy osób,
prowadzonych w kierunku Wo-
dzis³awia Œl¹skiego. Zginê³o
z nich co najmniej 9 tysiêcy, ale
szacuje siê, ¿e liczba ofiar mo¿e
siêgaæ nawet 15 tysiêcy. Trasa
liczy³a ponad 60 kilometrów. Na
silnym mrozie, przekraczaj¹cym

nawet minus 20 stopni, wiêŸnio-
wie ubrani byli jedynie w obo-
zowe pasiaki. Wielu nie wytrzy-
ma³o trudów Marszu Œmierci
i umiera³o podczas wêdrówki.
Innych rozstrzeliwali esesmani
za próbê ucieczki.  Aby upamiêt-
niæ tragiczne wydarzenie, jakim
by³ Marsz Œmierci, co roku sk³a-
dane s¹ przez przedstawicieli
lokalnej spo³ecznoœci, wi¹zanki
kwiatów i zapalane s¹ znicze.

Za poœrednictwem
Kuriera Gminy Œwier-
klany pragniemy siê
zwróciæ do mieszkañ-
ców Jankowic i Œwier-
klan – par obchodz¹-
cych w 2012 roku
jubileusz 50-lecia
zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego,
z proœb¹ o zg³aszanie
tego faktu w Urzêdzie
Gminy Œwierklany.

zdj.: UG
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pomoc sêdziom turniejów
- p. Marianowi Bobrzykowi,
p. Sylwii Mas³owskiej, p. Ja-
ros³awowi Musia³owi, p.Toma-
szowi Pieczce, p. S³awomirowi
Sobikowi oraz p. Tomaszowi So-
bikowi. Bez ich pomocy turnie-
je nie mog³yby siê odbyæ!

Zarówno uczestnicy turnie-
ju, jak i wolontariusze zagwaran-
towany mieli ciep³y posi³ek oraz
s³odki poczêstunek – a wszyst-
ko dziêki ludziom dobrej woli
i hojnego serca – by³y to zarów-
no osoby prywatne, jak i firmy
ze Œwierklan i okolic. Za udzie-
lon¹ pomoc i wsparcie tak wa¿-
nej, ogólnopolskiej imprezy cha-
rytatywnej nale¿¹ im siê szcze-
gólne podziêkowania.

A oto osoby, firmy i insty-
tucje, które materialnie wspar-
³y Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecz-
nej Pomocy w Œwierklanach:
p. Wies³aw Broda, Europose³ –
p. Bogdan Marcinkiewicz,
p. Andrzej Stania, panowie
Hubert i Marcin Sobocie,
p. Krzysztof Szulik, pañstwo
Gabriela i Krzysztof Studniko-
wie, pañstwo Danuta i Dariusz
Lubszczykowie, pañstwo Geno-
wefa i Witold Kotula – sklep
„ABC”, firma „BIM” – p. Marcin
Maciejoñczyk, „Dream Park”

Schaby, p. Jolanta Ficek – sklep
„U Joli”, Firma „Alfa” z Rybnika,
Hurtownia „Energo Express”
z Marklowic, GOKiR w Po³omii,
Firma „Leon” z Rybnika, „Jahoo
Tattoo” p. Jan Ca³us, PHUT Jan
Piechoczek, FH PIK – p. Marcin
Piksa, Firma „Sami” – p. Kazi-
mierz Nasiadek, Firma „Elektro-
Ekspert” – p. Krzysztof Herba
i Pan Jacek Szu³a, Piekarnia Le-
szek Baron, Pizzeria „Kiler”
– p. Micha³ Popio³ek oraz Fir-
ma „Konik” – p. Barbara Dzia-
dek, p. Jerzy Konik. Organiza-
torzy serdecznie dziêkuj¹ im
w imieniu swoim oraz tych,
dla których Orkiestra gra³a
w tym roku.

Przypomnijmy, ¿e w prze-
prowadzonej akcji wziê³o udzia³
ponad 50 wolontariuszy. Byli to
zarówno uczniowie œwierklañ-
skiego gimnazjum, jak i jego ab-
solwenci. Ze wzglêdu na to, i¿
w takiej akcji ka¿dy grosz jest
wa¿ny, organizatorzy serdecz-
nie dziêkuj¹ wszystkim wolon-
tariuszom za poœwiêcony czas
oraz dobre chêci.

Pomimo, i¿ w tym dniu po-
goda nie sprzyja³a, wolonta-
riusze nie poddali siê i pobili
swój ostatni rekord – uzbiera-
li ponad 18 901,72 z³ oraz 12

euro, 318 eurocentów, 42 pen-
sy, 5 szylingów, 11 funtów,
10 groschen i 200 koron s³o-
wackich. Zebrane pieni¹dze
w obecnoœci wolontariuszy
zosta³y przeliczone przez spe-
cjalnie powo³an¹ komisjê
w sk³adzie: p. Ewa Wojcieszek,
p. Anita Kruszczyk i p. Barba-
ra Pukowiec, a nastêpnie wp³a-
cone zosta³y na konto WOŒP.
Serdecznie dziêkujemy Paniom
zaanga¿owanym w przeliczanie
pieniêdzy, zebranych przez wo-
lontariuszy!

S³owa wdziêcznoœci nale¿¹
siê równie¿ personelowi admini-
stracyjno-obs³ugowemu œwier-
klañskiego gimnazjum, który
czuwa³ nad sprawnym przebie-
giem imprezy.

W tym roku równie¿, po
raz pierwszy, m³odzi artyœci –
uczniowie szko³y, absolwenci
oraz zaproszeni wokaliœci i ze-
spo³y mogli pochwaliæ siê
swoimi zdolnoœciami. Przygo-

cd. ze str. 8Za nami Finał WOŚP towali specjalny repertuar, któ-
ry uœwietni³ atmosferê tego
Œwiêta Serc. Podczas koncertu
mo¿na by³o równie¿ delektowaæ
siê pysznoœciami w œwi¹tecznej
kawiarence przygotowanej
przez p. Aleksandrê Fojcik.

Koncertowi towarzyszy³a
mi³a œwi¹teczna atmosfera,
któr¹ wzbogaca³ unosz¹cy siê
w powietrzu zapach domo-
wych wypieków. Dziêki zaan-
ga¿owaniu w WOŒP Rodzi-
ców uczniów: p. Barbary Abra-
chamczyk, p. Bogus³awy Faj-
kis, p.Sylwii Kad³ubek, p. Joan-
ny Kuœ, p. Gra¿yny Kwoki,
p. Gabrieli Marcinkiewicz,
p. Beaty Oœliz³o, p. Barbary
Podleœny, p. Marty Pszonak,
p. Danuty Uchem i p. Mireli
Wo³czyk, odwiedzaj¹cy kawia-
renkê goœcie mogli zakoszto-
waæ wspania³ych przysmaków.
Bardzo serdecznie dziêkujemy
za okazan¹ pomoc w organiza-
cji tego wspania³ego pomys³u.

Wszystkim osobom, które
w jakikolwiek sposób przyczy-
ni³y siê do organizacji XX Fina-
³u WOŒP i pokaza³y swoje do-
bre serce, jeszcze raz bardzo
gor¹co dziêkujemy i zapraszamy
do wziêcia udzia³u w kolejnym
Finale, ju¿ za rok! Dyrekcja
Gimnazjum oraz Organizatorzy
XX Fina³u WOŒP

Nie od dziœ wiadomo, ¿e
wyznacznikiem pracy
uczniów i nauczycieli

s¹ odnoszone przez tych
pierwszych sukcesy. W tym
roku szkolnym œwierklañskie
gimnazjum ma ich niema³o.

W pierwszej kolejnoœci
szko³a mo¿e siê pochwaliæ suk-
cesami w nauce. Uczniowie
klas III prê¿nie reprezentowali
Gimnazjum im. Karola Miarki
w Œwierklanach na Wojewódz-
kich Konkursach Przedmioto-
wych w ró¿nych dyscyplinach:
Magdalena Kad³ubek z jêzyka
polskiego (opiekun. M. Rduch),
Karolina Kozik z geografii
(opiekun K. Klocek), Przemy-
s³aw Marcinkiewicz z wiedzy
o spo³eczeñstwie (opiekun K.
Klocek) oraz z biologii (opiekun
L. Szulik), a tak¿e Hanna Stencel
z matematyki (opiekun A. Grusz-

Garœæ informacji z Gimnazjum im. Karola Miarki

Sukcesy świerklańskich
gimnazjalistów
czyk). Uczniowie ci przeszli eta-
py szkolne i dotarli do szczebla
rejonowego. Trzymajmy kciuki,
aby wspiêli siê na kolejne szcze-
ble, tym razem wojewódzkie.

Ponadto gimnazjaliœci zdo-
byli wyró¿nienia i nagrody
w konkursach plastycznych,
recytatorskich, religijnych i bi-
blijnych oraz matematycznych.

Kolêdowanie nagrodzone

Miêdzyszkolny Zespó³
„GAUDEO”, którym kieruje
p. M. Skrobol, w tym sezonie
zosta³ wielokrotnie nagrodzo-

ny. Zespó³ wywalczy³ III miej-
sce w VIII Starochorzowskim
Przegl¹dzie Kolêd i Pastora³ek.
Warto zaznaczyæ, ¿e zaj¹³ on
tak¿e II miejsce w Wojewódz-
kim Konkursie Piosenki Œl¹-
skiej,,Karolinka 2011”. Nagrod¹
by³ wystêp na deskach Teatru
Ziemi Rybnickiej, przy akompa-
niamencie kapeli.

Z kolei, Zespó³ Wokalny
„TOGETHER” otrzyma³ wyró¿-
nienie w XVI Festiwalu Piosen-
ki Œl¹skiej,,Bóg siê rodzi” w ¯o-
rach oraz wyró¿nienie w VIII
Starochorzowskim Przegl¹dzie
Kolêd i Pastora³ek.

Sport to dla nich pasja

Jeœli ciê¿ka praca zostaje
po³¹czona z prawdziw¹ pasj¹
i wol¹ walki na boisku, wów-
czas sukces jest gwarantowany.
Wiedz¹ o tym doskonale
uczniowie œwierklañskiego
gimnazjum.

W ostatnim czasie wywal-
czyli oni m.in. I miejsce w Tur-
nieju o Puchar Starosty Ryb-
nickiego w pi³ce no¿nej halo-
wej (dru¿yny dziewcz¹t).
Ch³opcy z kolei zdobyli w tym
turnieju awans do fina³u. Dru-
¿yna ch³opaków zdoby³a rów-
nie¿ I miejsce w I rundzie elimi-
nacji Turnieju Coca Cola Cup
2012 i awans do drugiego etapu.
W II rundzie wywalczyli miejsce
II. Dziewczyny nie pozosta³y
w tyle, bo maj¹ ju¿ na koncie

cd. na str. 14
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Nagrod¹ „Mecenasa
Kultury Lokalnej” za
2011 rok nagrodzo-

no: Firmê Handlow¹ „PIK”
Spó³ka Jawna – Hubert
i Krystyna Piksa oraz Firmê
Handlowo-Us³ugowo-Pro-
dukcyjn¹ Bernard Dudek.
Dyr. GOKiR-u Halina Kar-
wot oraz wójt gminy Œwier-
klany Antoni Mrowiec uro-
czyœcie wrêczyli statuetki
laureatom: Krystynie Pik-
sie i Bernardowi Dudkowi,
a licznie przybyli goœcie nagro-
dzili wyró¿nionych brawami.
Nagroda ta  stanowi uhonoro-
wanie dzia³añ firm, osób i in-
stytucji, które szczególnie ak-
tywnie, poprzez swoje dzia³a-
nia sponsorskie, wspieraj¹ ini-
cjatywy kulturalne w Œwier-
klanach i Jankowicach. Tytu³
ten otrzymali ju¿: Jan Œliwa
oraz firma „Becker-Warkop”,
Zak³ad Robót Specjalnych Bu-
dowlanych – Danuta i Anto-
ni Motyczka, Zak³ad Wê-
dliniarski Andrzeja i Joanny
Stania, Przedsiêbiorstwo
Transportowo-Handlowe
– Krystian Lubszczyk oraz
Firma Handlowo - Us³ugowa
„KOTULA” - Genowefa
i Witold Kotula.

Na tegoroczn¹ uroczy-
stoœæ wrêczenia nagrody
przybyli: wójt gminy Antoni
Mrowiec, zastêpca wójta
Antoni Polok, pose³ do Euro-
parlamentu Bogdan Marcin-
kiewicz, pos³owie na Sejm –
Krzysztof Gadowski i Hen-
ryk Siedlaczek, radny Sejmi-

W sali koncertowej œwierklañskiego GOKiR-u ju¿
po raz pi¹ty wrêczono statuetki nagrody „Mecena-
sa Kultury Lokalnej”. W ostatni¹ niedzielê karna-
wa³u, 19 lutego zebrali siê wszyscy ci, którzy
wspó³tworzyli gminn¹ kulturê.

ku Wojewódzkiego Janusz
Wita, przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Rybnickiego Jan To-
karz, wójt gminy Marklowi-
ce Tadeusz Chrószcz, prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy
Œwierklany W³odzimierz
Barwinek, sekretarz gminy
Zbigniew Kowalczyk, pro-

boszcz parafii pw. Œw. Anny
w Œwierklanach ks. Jan
Klyczka, dyrektor KWK „Jan-
kowice” Stanis³aw Konsek,
dyrektor biura organizacji i za-
rz¹dzania JSW.S.A £ucjan
Kurcok oraz radni powiatu
rybnickiego i gminy Œwierkla-
ny. Po czêœci oficjalnej przy-

szed³ czas na wystêp arty-
styczny. Z widowiskiem za-
prezentowa³a siê grupa arty-
styczna IWIA z Gliwic. Go-
œcie i publicznoœæ mieli okazjê
przenieœæ siê do czasów
i miejsc, w których dzia³a siê
akcja najwspanialszych musi-
calowych przedstawieñ, wy-
s³uchuj¹c najwiêkszych prze-
bojów z takich widowisk, jak:
„Koty”, „Kabaret”, „Skrzypek
na dachu”, czy „Evita”.

Ca³oœci dope³ni³ wystêp
Antonio i Mariny - duetu wy-
konuj¹cego w³oskie przeboje.

Na zdj.: Wójt Antoni Mrowiec wrêcza statuetkê
Mecenasowi Kultury 2011 Bernardowi Dudzie.

Na zdj.: Goœcie wys³uchali najwiêksze musicalowe
przeboje, zaœpiewane przez artystów z grupy IWIA.

Mecenasi lokalnej

kultury nagrodzeni
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Trwaj¹cy obecnie rok szkolny jest dla Szko³y Podstawowej
Nr 1 im. Ludwika Holesza w Œwierklanach rokiem szko³y z pasj¹.
W ka¿dym uczniu drzemie jakiœ talent, ka¿dy ma inne potrzeby
rozwojowe, mo¿liwoœci i pasje. Poprzez organizacjê ró¿norod-
nych zajêæ pozalekcyjnych szko³a daje swoim wychowankom
mo¿liwoœæ aktywnego anga¿owania siê w ¿ycie placówki i roz-
wijanie talentów.

W pierwszym pó³roczu uczniowie SP 1 reprezentowali j¹
w konkursach, festiwalach, przegl¹dach i zawodach, osi¹gaj¹c
wysokie wyniki. Organizowane by³y na terenie szko³y konkur-
sy, zarówno gminne jak i te szkolne, w których o wysokie loka-
ty walczy³y dzieci nie tylko z naszej placówki, ale te¿ z innych
szkó³ z terenu gminy.

Szko³a udziela stypendium za wyniki w nauce uczniom, któ-
rzy osi¹gaj¹ wysok¹ œredni¹ 5,2 i wiêcej oraz co najmniej bardzo
dobr¹ ocenê z zachowania. W pierwszym pó³roczu stypendium
takie otrzyma³o czterech uczniów: Katarzyna Rduch z kl. 5b,
Julia Ludwikowska z kl. 5 b, Patrycja Jankowska z kl. 6 a i Klau-
dia Sobik, tak¿e z kl. 6 a.

W szkole na „Górniku” odby³ siê ponadto gminny konkurs
na najpiêkniejsz¹ choinkê bo¿onarodzeniow¹, którego organiza-
torem by³a p. ̄ aneta Sobik. Oto wyniki:

W kategorii klas I – III
Miejsce 1 – Pakura Klaudia (SP Jankowice) – kl.3
Miejsce 2 – Rebenstoch Paulina (SP Jankowice) – kl.3
Miejsce 3 – Dudek Kamila (SP Œwierklany Górne) – kl.3
Wyró¿nienie – Ledwoñ Weronika (SP Œwierklany Górne) – kl.1

W kategorii klas IV– VI
Miejsce 1 – Mrowiec Marcelina (SP Œwierklany Dolne) – kl. 5
Miejsce 2 – Macioñczyk Paulina (SP Œwierklany Dolne) – kl. 5
Miejsce 3 – Kocjan Sandra (SP Œwierklany Dolne) – kl. 5
Wyró¿nienie – Oleœ Julia (SP Œwierklany Górne) – kl. 4
Wyró¿nienie – Fydrych Natalia (SP Œwierklany Dolne) – kl. 5
Wyró¿nienie – Gierlotka Martyna (SP Œwierklany Dolne) – kl. 4
Wyró¿nienie – Woryna Julia i Karolina (SP Œwierklany Dolne)
– kl. 5 i 6

W placówce rozstrzygniêtych zosta³o tak¿e kilka innych kon-
kursów:

Konkurs,,Anio³y s¹ wœród nas” – organizatorem by³a
p. ̄ aneta Sobik; w kategorii klas I-III zwyciê¿y³ Szymon Kotula
z kl. 1 a; II m. zajê³a Wiktoria B³oñska (kl. 1 c), a III Oskar Misala
(kl.1 c). Wyró¿nienia otrzymali: Hanna Gaszka (kl.3 a), Maja Gro-
motka (kl. 1 b), Magdalena Kuœ (kl.1 a), Mi³osz Misala (kl. 1c),
Laura Fojcik (kl. 3 a) i Wojciech ̄ yme³ka (kl. 1 c).

Wyniki w kategorii klas IV-VI: I m. Tobiasz Gromotka (kl. 5 c),
II m. Sandra Orlik (kl. 5 b), wyró¿nienie: Oliwia Fojcik (kl. 6 a).

Szkolny konkurs jêzyka angielskiego w kategorii klas 2-6:
I miejsce – Aleksander Brze¿owski z 2 a, Adrian Legut z 3 a,
Adrian Ciemienga z 4 b, Katarzyna Rduch z 5 b i Mateusz Hery-
szek z 6 b; II miejsce – £ukasz Trybuœ z 2 b, Weronika Rychter
z 3 b, Wiktoria Kordu³a z 3 b, Szymon Piksa z 3 c, Magdalena
Piksa z 4 a, Mateusz Kotula z 5 c i Klaudia Sobik z 6 a; III miej-
sce – Mateusz Krótki z 2 b, Julia Duha z 3 a, Aleksandra Bryja
z 3 a, Judyta Ledwoñ z 4 b, Sandra Orlik z 5 b i Angelika Przeliorz
z 6 b.

Szkolny konkurs biblijny z ewangelii wed³ug Œw. £ukasza:
I miejsce – Klaudia Sobik z kl. 6 a, II miejsce – Anna Olma z kl. 6 b,

Szkoła to nie tylko lekcje
III miejsce – Natalia Kozak z kl.
6 b, Krzysztof Szota, Ma³go-
rzata Bernat.

Inne wydarzenia:
� Teatr,,Cicho-Sza” zaj¹³ II miejsce w XI Przegl¹dzie Widowisk
Bo¿onarodzeniowych,,A s³owo sta³o siê cia³em” w Chwa³owi-
cach – opiekun Mirela Ulbrych-Lanuszny;

� Wyró¿nienie dla Klubu EKO w konkursie,,Pomagam bo lubiê”
– opiekun Monika Suchañska
� Zespó³ wokalny,,GAUDEO” zaj¹³ III miejsce w VIII Starocho-
rzowskim Przegl¹dzie Kolêd i Pastora³ek” oraz II miejsce w Wo-
jewódzkim Konkursie Piosenki Œl¹skiej,,Karolinka 2011” – opie-
kun Maria Skrobol;
� III miejsce w Miêdzyszkolnej Olimpiadzie Misyjnej zajê³y
uczennice klasy 4 b: Zofia Iwañska, Judyta Ledwo i Wiktoria
Solich;
� Wyró¿nienie dla ko³a misyjnego w konkursie,,Pomagam bo
lubiê” – opiekun Ma³gorzata Bernat.
� I miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Sto³owego ch³opców,
I miejsce w turnieju koszykówki dzieciêcej organizowanej w ra-
mach,,Powiatowej ligi NBA”, I miejsce w œwi¹tecznym turnieju
pi³ki no¿nej halowej – opiekun Przemys³aw Szpyra;
� Uczennica klasy 3 Patrycja Wala zdoby³a wyró¿nienie w III
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i m³o-
dzie¿y ZIMOWY BOHATER 2011r. – opiekun p. ̄ aneta Sobik.
� Uczennica klasy 1 Maja Gromotka zdoby³a wyró¿nienie w ka-
tegorii wiekowej od 6 do 9 lat w XIV wojewódzkim konkursie pla-
stycznym na „ NAJCIEKAWSZ¥ OZDOBÊ CHOINKOW¥”
2011 – opiekun ̄ aneta Sobik
� Uczennica klasy 1 Emilia Ciupek zajê³a II miejsce w regional-
nym konkursie plastycznym pt: Krajobraz z kopalnianym szybem
– górnicy i ich praca” – opiekun p. ¯aneta Sobik
� Wyró¿nienie dla Nikoli Faber w Ogólnopolskim konkursie pla-
stycznym,,O czyst¹ ziemiê nie od dziœ, troszczy siê pluszowy
miœ”- opiekun Alicja Sobik.
� I miejsce dla kl. 3 c z okazji Dnia Pluszowego Misia – opiekun
Magdalena Pieszko. Tekst i zdj.: SP nr 1 im. L. Holesza
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Projekt realizowany by³
przez Stowarzyszenie
Przyjació³ Szko³y Pod-

stawowej nr 1 im. Ludwika
Holesza w Œwierklanach
„Inicjatywa” oraz rybnick¹
Fundacjê „Business for Fu-
ture”. Celem programu by³a
aktywizacja zawodowa
mieszkanek gminy oraz ich
integracja. Program zajêæ
obejmowa³:
� warsztaty motywacyjno-
integracyjne, na których
uczestniczki projektu wymie-
nia³y siê swoimi ju¿ zdobyty-
mi doœwiadczeniami oraz
poznawa³y siê wzajemnie;
� warsztaty z autoprezen-
tacji, na których uczono siê
metod aktywnego poszuki-
wania pracy, skutecznej pre-
zentacji swojej osoby przed
potencjalnymi pracodawca-
mi podczas rozmowy kwa-
lifikacyjnej;
� warsztaty z obs³ugi kom-
putera, podstawowych pro-
gramów komputerowych
takich jak Word, Power Po-
int, arkusze kalkulacyjne itp.
oraz internetu.

Przez 4 miesi¹ce, pocz¹w-
szy od listopada ubieg³ego
roku, 12 mieszkanek gminy
Œwierklany zdobywa³o nowe
umiejêtnoœci, które maj¹ im
pomóc w znalezieniu pracy,
byæ bardziej przebojowymi
i aktywnymi zawodowo.

Dwanaścioro mieszkanek

gminy z nowymi

umiejętnościami
W Galerii Twórców Nieprofesjonalnych „Jan” w Jankowicach w czwartek
16 lutego uroczyœcie zakoñczono i podsumowano projekt „Nowe umiejêtnoœci
– Nowe mo¿liwoœci”, wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Dwanaœcie uczestniczek tego projektu
odebra³o certyfikaty ukoñczenia szkolenia.

- Chcieliœmy wyci¹gn¹æ
niepracuj¹ce kobiety z do-
mu, by bardziej uwierzy³y

w siebie, w swoje mo¿liwo-
œci, kompetencje – prezento-
wa³a za³o¿enia programu
Inga Mamcarczyk-Króli-
czek, koordynatorka projek-
tu z zarz¹du Fundacji „Busi-
ness for Future”. Fundacja ta
jest ju¿ znana w gminie z re-
alizacji innego projektu –
„Asów Przedsiêbiorczoœci”.
Do zakoñczonego w³aœnie
szkolenia rekrutacja prowa-
dzona by³a w paŸdzierniku
ubieg³ego roku, a pomocnym
w wyszukiwaniu mieszkanek
gminy spe³niaj¹cych kryteria
naboru by³o w³aœnie Sto-
warzyszenie Przyjació³ Szko-
³y Podstawowej nr 1 im. Lu-
dwika Holesza „Inicjatywa”.
– Do tej pory realizowaliœmy
projekty dla dzieci, to nasze
pierwsze zajêcia adresowane
do doros³ych. Dla nas te¿
by³o to zdobywanie nowych

doœwiadczeñ. Do tego pro-
gramu szukaliœmy chêtnych
mam, które z nami wspó³pra-
cowa³y przy innych zajêciach
– opowiada nam Bogus³awa
Szmidt-Kruk, prezes Sto-
warzyszenia „Inicjatywa”.

Uroczyste zakoñczenie
projektu wypad³o akurat
w „t³usty czwartek”, wiêc
nie zabrak³o na stole p¹cz-
ków. By³y te¿ uœmiechy i ³zy
wzruszenia - dwanaœcioro
kobiet z gminy podczas czte-
rech miesiêcy zajêæ trochê siê
ze sob¹ z¿y³o, a wiele z nich
kontynuuje znajomoœæ na
polu prywatnym.

Stowarzyszenie „Inicja-
tywa” wraz z rybnick¹ fun-
dacj¹ ju¿ szykuj¹ kolejne
szkolenie dla mieszkanek
gminy. Tym razem ma to
byæ nauka jêzyka angiel-
skiego.
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I miejsce w I rundzie eliminacji
Turnieju Coca Cola Cup 2012
i awans do drugiego etapu. W II
rundzie po raz kolejny okaza³y
siê najlepsze, tym samym zdo-
bywaj¹c awans do fina³u woje-
wódzkiego, który odbêdzie siê
w maju 2012 r. Sukces jest nie-
bywa³y, bo trzeba zaznaczyæ, ¿e
do fina³u dotar³o tylko 6 najlep-
szych dru¿yn w województwie.

Jeszcze raz dziêkujemy!

Ju¿ po raz kolejny na tere-
nie Gminy Œwierklany, o godz.
6.00 rano 8 stycznia br. roz-
pocz¹³ pracê sztab Wielkiej Or-
kiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Sztab mieœci³ siê w Gimnazjum
im. Karola Miarki w Œwierkla-
nach. Oprócz zorganizowania
zbiórki pieniêdzy na terenie
Œwierklan, Jankowic i Marklo-
wic m³odzie¿ przy pomocy na-
uczycieli, dyrekcji, obs³ugi
szko³y, absolwentów œwier-
klañskiego gimnazjum, rodzi-
ców, mieszkañców gminy na
czele z Wójtem Gminy Antonim
Mrowcem oraz wszystkich lu-
dzi dobrej woli, zebra³a a¿ 18
901,72 z³! Ta niebagatelna kwo-
ta odzwierciedla zaanga¿owa-
nie osób, które wspomog³y to
piêkne przedsiêwziêcie (podsu-
mowanie XX Fina³u WOŒP
w Œwierklanach znajduje siê na
stronie internetowej szko³y
i Urzêdu Gminy).

Oprócz tradycyjnej kwesty
egzamin zda³y równie¿ rozgryw-
ki sportowe, które przy okazji
WOŒP by³y ju¿ wczeœniej orga-
nizowane. Po raz pierwszy nato-
miast, na rzecz inicjatywy Jurka
Owsiaka w gimnazjum zosta³
zorganizowany pokaz m³odych
talentów, w sympatycznej sce-
nerii szkolnej kawiarenki. W tym
dniu mo¿na by³o równie¿ nabyæ
ró¿ne przedmioty i fotografie
wykonane przez uczniów gim-
nazjum, a dochód z ich sprzeda-
¿y tak¿e powêdrowa³ na rzecz
Orkiestry. Do fundacji trafi³a
równie¿ nagroda Zespo³u
,,GAUDEO” z VIII Starocho-

rzowskiego Przegl¹du Kolêd
i Pastora³ek.

Rocznica Marszu Œmierci

18 stycznia minê³a kolejna
rocznica ,,Marszu Œmierci”, któ-
ry przechodzi³ przez nasz¹ miej-
scowoœæ w 1945 r. WiêŸniowie
obozu Auschwitz-Birkenau
i Polenlagru w Czechowicach
pêdzeni byli na zachód, by uciec
przed nadci¹gaj¹cym frontem.
Maszerowali w pieszych kolum-
nach, konwojowani przez uzbro-
jonych esesmanów.

Na cmentarzu w Œwierkla-
nach znajduje siê zbiorowa
mogi³a 10 lub 11 ofiar marszu.
Pamiêæ o tym wydarzeniu
w Œwierklanach jest ¿ywa.
Uczniowie w rocznicê tych
wydarzeñ sk³adaj¹ kwiaty pod
mogi³¹. W tym roku grupa
uczniów Gimnazjum im. Karo-
la Miarki zajê³a siê tym zagad-
nieniem bardziej szczegó³owo,
poniewa¿ bior¹ oni udzia³
w projekcie edukacyjnym zaty-
tu³owanym,,Marsz œmierci
w œwiadomoœci mieszkañców
Œwierklan”. Celem projektu jest
utrwalenie w pamiêci i œwiado-
moœci m³odych obywateli gmi-
ny tamtych wydarzeñ. Nie od
dziœ wiadomo, ¿e cennym mate-
ria³em Ÿród³owym s¹ przekazy
ustne osób, które pamiêtaj¹
czasy, o których gimnazjaliœci
mog¹ dowiedzieæ siê tylko
z podrêcznika.

Wiedza ksi¹¿kowa nigdy
nie zast¹pi ¿ywej lekcji historii
i œwiadectw tego czasu, st¹d
apel osób zaanga¿owanych
w projekt – jeœli ktoœ z Czytelni-
ków Kuriera zna historiê tam-
tych wydarzeñ, by³ œwiadkiem
tego strasznego wydarzenia
albo móg³by opowiedzieæ
o tym, jak wspominali to wyda-
rzenie jego przodkowie, pro-
szony jest o kontakt z nauczy-
cielk¹ historii w Gimnazjum im.
Karola Miarki w Œwierklanach
– p. Iwon¹ Barchañsk¹.

Info: Gimnazjum
im. Karola Miarki

cd. ze str. 10

Sukcesy świerklańskich
gimnazjalistów

Ferie w gminie Œwierkla-
ny nie mog³y byæ nudne -
GOKiR przygotowa³ dla
dzieci mnóstwo atrakcji.
W œrodê 1 lutego m³odzi
mieszkañcy gminy pojecha-
li autokarem do Wis³y na
kulig. Atrakcji by³o jednak
du¿o wiêcej. W chacie gó-
ralskiej dzieci mog³y siê na-
piæ gor¹cej herbatki, nie bra-
kowa³o te¿ chêtnych do
pozje¿d¿ania z górki. Po tej
zabawie czeka³ na dzieci
pyszny obiad w „Chacie
Olimpijczyka” w Wiœle. PóŸ-

Do szopy, hej pasterze…
Œwierklany, na wniosek dyrek-
tora szko³y pani Aliny Konsek
i rady pedagogicznej naszej
szko³y. Cieszymy siê wspólnie
z panem Wies³awem i mamy
nadziejê, ¿e nadal bêdzie on
chêtnie anga¿owa³ siê w ¿ycie
naszej szko³y.

Mi³o zakoñczyliœmy tak¿e
pierwszy semestr roku szkol-
nego 2011/2012, poniewa¿
œrednia nauczania szko³y wy-
nios³a  4,1, a tak¿e uroczyœcie
wrêczyliœmy piêæ stypendiów
naukowych, zgodnie z regula-

minem przyznawania stypen-
dium naukowego. Otrzyma³y
je nastêpuj¹ce uczennice kla-
sy Va: Hanna Fydrych ze œred-
ni¹ 5,54; Paulina Macioñczyk
ze œredni¹ 5,54; Marcelina
Mrowiec ze œredni¹ 5,54; San-
dra Walecka ze œredni¹ 5,45 i
Sandra Kocjan ze œredni¹ 5,36.
Gratulujemy wyników i zachê-
camy wszystkich do owocnej
pracy w drugim semestrze.
Tekst: Alina Konsek, Joanna
Krawczyk, Gabriela D¹bek,

zdj.: archiw. szko³y

cd. ze str. 8

Kulig
z górki
na pazurki

niej by³y odwiedziny w Dre-
am Parku w Ochabach. Tam
dzieci zwiedzi³y Park minia-
tur i obejrza³y dinozaury, a na
zakoñczenie zajrza³y do na-
miotu z lodowymi rzeŸbami.
Po gor¹cej przek¹sce przy-
st¹pi³y do rzeŸbienia w lodzie
- przy pomocy d³uta ka¿de
z nich  mog³o stworzyæ w³asn¹
lodow¹ rzeŸbê. Podobny wy-
jazd odby³ siê 7 lutego.  Orga-
nizatorem obu wycieczek by³
GOKiR, przy udziale Gminnej
Komisji ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.

zd
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Oprócz gminnej reprezen-
tacji, do kompleksu oœwiato-
wego w Jankowicach zjecha-
³y w sobotê 18 lutego, repre-
zentacje radnych trzech oko-
licznych gmin: Czerwionki-
Leszczyn, Gaszowic i Jejko-
wic. W³asn¹ dru¿ynê wysta-
wili równie¿ radni powiatu
rybnickiego. Grano do dwóch
wygranych setów. Ka¿dy set
rozstrzygano w punktacji
time-breaku, czyli do pierw-
szych 15 zdobytych punktów
lub podwójnej, punktowej
przewagi. Na parkiecie gra
by³a zaciêta. Nie brakowa³o
pod siatk¹ akcji rodem z za-
wodowych lig. Dla radnych
nie by³o straconych pi³ek! Jak

Reprezentacja gminy Œwierklany zwyciê¿y³a
w pierwszym Turnieju Radnych o Puchar
Starosty Rybnickiego w siatkówce. Zawody
odby³y siê w sali gimnastycznej jankowickiej
szko³y podstawowej. ¯artowano, ¿e gospoda-
rze turnieju nie okazali siê zbyt „goœcinni”,
wygrywaj¹c wszystkie mecze.

powa¿nie gminni radni pod-
chodzili do zawodów niech
œwiadczy kontuzja kostki, ja-
kiej dozna³ zawodnik dru¿y-
ny z Czerwionki-Leszczyn,
chc¹cy odebraæ pi³kê po ata-
ku zespo³u radnych powia-
tu rybnickiego. Szybkiej po-
mocy udzieli³ mu „przeciw-
nik” z powiatu, fachowo ban-
da¿uj¹c i unieruchamiaj¹c
kontuzjowan¹ stopê. Pomi-
mo straty zawodnika, radni
z Czerwionki-Leszczyn dziel-
nie walczyli dalej. Jednak bez-
konkurencyjni w turnieju
i tak okazali siê nasi zawod-
nicy. Ka¿dy mecz reprezen-
tacja gminy Œwierklany roz-
strzyga³a na swoj¹ korzyœæ

i to w b³yskawicznym tem-
pie, nie daj¹c ¿adnych prak-
tycznie szans dru¿ynom oko-
licznych gmin. Jedynie radni
powiatu rybnickiego podjêli
z nami walkê. Jednak i oni
musieli uznaæ wy¿szoœæ go-
spodarzy zawodów. Turniej

Wyniki I Turnieju Radnych o Puchar Starosty
Rybnickiego w siatkówce:

I miejsce – reprezentacja gminy Œwierklany
II miejsce – reprezentacja radnych powiatu rybnickiego
III miejsce – reprezentacja radnych Czerwionki-Leszczyn
IV miejsce – reprezentacja radnych gminy Jejkowice
V miejsce – reprezentacja radnych gminy Gaszowice

Drużyna gminnego

samorządu zagrała

i zwyciężyła

Na zdj.: Starosta Rybnicki Damian Mrowiec (z prawej)
wrêcza puchar Przewodnicz¹cemu Rady Gminy Œwierklany
W³odzimierzowi Barwinkowi.

zakoñczy³ siê zwyciêstwem
reprezentacji gminy Œwier-
klany. Na drugim miejscu
uplasowali siê radni powiatu
rybnickiego, a trzecie miejsce
zajêli radni Czerwionki-Lesz-
czyn. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju wybrano œwier-
klañskiego radnego Ireneusza
B³atonia. Okaza³y puchar
zwyciêskiej dru¿ynie oraz
okolicznoœciowe dyplomy
pozosta³ym uczestnikom za-
wodów wrêczy³ osobiœcie
starosta Damian Mrowiec.

Dru¿yna gminy Œwierkla-
ny zagra³a w sk³adzie: wójt
gminy Antoni Mrowiec i W³o-
dzimierz Barwinek – prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy
Œwierklany i kapitan dru¿yny
oraz radni: Ireneusz B³atoñ,
Sebastian Karkoszka, Marian
Kotyrba i Piotr Wolak, a tak-
¿e Tadeusz Frydecki i Stani-
s³aw Smo³ka.

zdj.: archiw. redakcji
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Nasze dru¿yny na koniec
rundy jesiennej zajê³y nastê-
puj¹ce lokaty: Forteca I -
liga okrêgowa - 1 miejsce,
FORTECA II - klasa „B” -
10 miejsce, Juniorzy m³od-
si - podokrêgowa liga junio-
rów - 2 miejsce oraz Tramp-
karze starsi - liga tramp-
karzy - 3 miejsce.

Dru¿yna I zespo³u sk³ada
siê z doœwiadczonych, „ogra-
nych” zawodników oraz ze
œwierklañskiej utalentowanej
m³odzie¿y, któr¹ trener Piotr
Hauder umiejêtnie wprowadza
do zespo³u. Sk³ad II zespo³u
tworzy kilku doœwiadczonych
zawodników, pozostali zaœ to
juniorzy starsi naszego klubu,
którzy dzielnie walcz¹ w pi³-
ce seniorskiej i maj¹ aspiracje
wystêpowaæ w I dru¿ynie.
Juniorzy m³odsi, to rocznik
1995/96, a  trampkarze - rocz-
nik 1997 i m³odsi. Jak widaæ,
zaplecze m³odzie¿owe dla
I zespo³u jest; ch³opcy pod
okiem trenera S³awomira So-
bika robi¹ znacz¹ce postêpy.

W czasie rozgrywek nasze
zespo³y korzysta³y z opieki fi-
zjoterapeutki, odnowy biolo-
gicznej na basenie w Po³omii,
si³owni oraz ze œwierklañskie-
go stadionu, na którym odby-
wa³y siê zajêcia treningowe.

Przygotowania do rundy
wiosennej rozpoczêliœmy
udzia³em w turnieju Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomo-
cy, który odby³ siê 8 stycznia
na hali w Œwierklanach. Do
turnieju zg³osiliœmy dwie dru-
¿yny: FORTECÊ I, sk³adaj¹c¹

siê z zawodników ligi okrêgo-
wej oraz FORTECÊ II, sk³a-
daj¹ca siê z m³odzie¿y nasze-
go klubu.

Zmagania w grupach by³y
emocjonuj¹ce, obie dru¿yny
wywalczy³y awans do æwieræ
fina³u.

W æwieræfinale zespó³
m³odzie¿y uleg³ doœwiadczo-
nej dru¿ynie Policji Rybnik,
natomiast nasz reprezentacyj-
ny zespó³ dotar³ do fina³u,
gdzie zmierzy³ swe si³y
z czwartoligow¹ Poloni¹ Mar-
klowice. Derbowy mecz wy-
gra³a FORTECA 5-2 i z r¹k
Wójta Gminy Œwierklany ode-
bra³a Puchar.

Po turnieju nadszed³ czas
na rozpoczêcie zimowego
okresu przygotowawczego
do rozgrywek. Póki co, dru-
¿yny trenuj¹ trzy razy tygo-
dniowo, prowadzone s¹ zajê-
cia na si³owni, hali, boisku
i w terenie; s¹ zajêcia z aero-
biku oraz wyjazdy do studia
fitness, jest opieka fizjotera-
peutki oraz wyjazdy na odno-
wê biologiczn¹ na basen do
Po³omii.

Na hali prowadzone s¹
równie¿ zajêcia z nowoutwo-
rzon¹ grup¹ naborow¹ rocz-
nika 1999/2000 i 2001/2002.
Grupa ta zostanie na wiosnê
dog³oszona do rozgrywek;
bêdzie to najm³odsza grupa
w klubie, pi¹ta dru¿yna, któ-
ra w roku 2012 bêdzie nas re-
prezentowaæ w rozgrywkach
pi³ki no¿nej.

W miesi¹cu marcu odbê-
dzie siê zebranie sprawozdaw-

Czas rozpocząć zimowe

przygotowania do rozgrywek
czo-wyborcze klubu. Rok
2012 jest rokiem jubileuszo-
wym, gdy¿ obchodzimy 45-
lecie za³o¿enia FORTECY.
Planujemy organizowaæ me-
cze dla oldbojów FORTECY
oraz ró¿nego rodzaju zabawy
i turnieje pi³ki no¿nej.

Zapraszamy na mecze
œwierklañskiej FORTECY,
trenerzy oraz pi³karze zapo-
wiadaj¹, i¿ emocji w rundzie
wiosennej na pewno nie za-
braknie!

info: J. Macionczyk
Prezes LKS FORTECA

Œwierklany

3.03.2012 r. o godz. 15:00
Forteca Œwierklany – Iskra Pszczyna

7.03.2012 r. o godz. 19:00
Forteca Œwierklany – Polonia Marklowice

10.03.2012 r. o godz. 15:00
Krupiñski Suszec – Forteca Œwierklany

14.03.2012 r. o godz. 19:00
Forteca Œwierklany  - LKS Be³k

24.03.2012 r. – rozpoczêcie rozgrywek
– wyjazd – RYMER Rybnik

Za nami runda jesienna sezonu 2011/12. Rozgryw-
ki ligowe w LKS FORTECY Œwierklany zakoñczy³y
siê w po³owie miesi¹ca listopada 2011 roku.
Z osi¹gniêtych wyników sportowych jesteœmy zado-
woleni, a zak³adane cele zosta³y zrealizowane.

w w w . s w i e r k l a n y . p l

LKS FORTECA Œwierklany uzupe³nia nabór do dru¿yn
trampkarzy m³odszych w nastêpuj¹cych rocznikach:
1999/2000 - zajêcia prowadzone s¹ w hali SP nr 2
Œwierklany, poniedzia³ek, pi¹tek w godz. 16.00-18.00;
2001/2002 - zajêcia prowadzone s¹ w hali Gimnazjum
Œwierklany, wtorek, czwartek w godz. 16.30-18.15,
Zapraszamy wszystkich m³odych pi³karzy zarówno ze
Œwierklan, Jankowic oraz okolic.

Plan sparingów
- liga okręgowa
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