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Ulica Leœna nie
jest jedyn¹ drog¹,
jaka zostanie od-
nowiona z bu-
d¿etowych pie-
niêdzy. W mie-
si¹cu marcu gmi-
na zawar³a umo-
wê na wykona-
nie dokumentacji

projektowej na przebudowê licz¹cej bli-
sko 1000 metrów, ulicy Aleja w Œwier-
klanach. Termin wykonania dokumen-
tacji okreœlony zosta³ na koniec wrze-
œnia bie¿¹cego roku, zaœ realizacja za-
dania nast¹pi w roku przysz³ym. Doku-
mentacja, o której mowa, kosztowaæ bê-
dzie gminê 39 tys. z³.

Trwaj¹ te¿ przygotowania do
opracowania dokumentacji projekto-
wej na budowê i odwodnienie czêœci
dróg pomiêdzy ulicami Plebiscytow¹ a
Stokrotkow¹. Projekt, który okreœli
szczegó³owy zakres prac, tak¿e ma byæ
gotowy w tym roku, zaœ realizacjê za-
dania przewidziano w roku 2012. W tym
przypadku koszty znane bêd¹ pod ko-
niec kwietnia br. W przysz³oœci pra-
ce prowadzone bêd¹ m.in. na ulicy

Czas na Leśną

Do koñca lipca tego roku potrwa
remont ul. Leœnej w so³ectwie
Œwierklany Górne, który koszto-
wa³ bêdzie ponad 432 tys. z³.
W sumie wyremontowanych
zostanie 500 metrów nawierzch-
ni ulicy. Kiedy oddawaliœmy
gazetê do druku, gmina by³a
w trakcie podpisywania umowy
z wykonawc¹.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Œwierklany
W³odzimierz Barwinek

Wójt Gminy
Œwierklany

Antoni Mrowiec

Wystêpem graj¹cych
na skrzypcach, mieszka-
nek gminy: Karoliny Kon-
sek i Pauliny Macioñczyk
rozpocz¹³ siê wernisa¿
wystawy poplenerowej,
zorganizowany w pi¹tek
8 kwietnia w Galerii „Jan”
w Jankowicach. Uczenni-
com szko³y muzycznej
akompaniowa³a Anna
Brachman.

Wernisa¿ zgromadzi³
kilkudziesiêciu mi³oœników sztuki,
wœród nich przedstawicieli lokalne-
go œrodowiska: w³adze gminy, rad-
nych, dyrektorów zak³adów i jedno-
stek bud¿etowych oraz dzia³aczy klu-
bów i stowarzyszeñ. Sama wystawa
jest efektem pracy 23 artystów z ca-
³ej Europy – uczestników ubieg³o-

cd. na str. 5

Zdrowych, Radosnych i Pogodnych
Œwi¹t Wielkanocnych, Weso³ego Alleluja,

czasu spêdzonego w gronie rodzinnym
Mieszkañcom Gminy ¿ycz¹:

Spotkanie ze sztuką

rocznego Miêdzynarodowego Plene-
ru Malarskiego w Powiecie Tarno-
górskim. Ma charakter objazdowy –
po gminie Œwierklany prace pojad¹
do Niemiec, Belgii, Luksemburga i Ir-
landii.

Obrazy mo¿na ogl¹daæ w Galerii
jeszcze tylko do 26 kwietnia.
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Gminny Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji informuje:

1) Zmiana nazwy
Gminny Zak³ad Wodoci¹gów zmieni³ nazwê na Gminny
Zak³ad Wodociagów i Kanalizacji, jak równie¿ zmieni³ ad-
res na ul. Prost¹ 2 w Jankowicach („stare” przedszkole,
Galeria „Jan”).

2) Inkasentki nie pobieraj¹ gotówki
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, od 1 marca br. inkasentki
nie pobieraj¹ gotówki z tytu³u zap³aty faktur za dostawê
wody oraz zrzut œcieków. Pozosta³e obowi¹zki inkasetki wy-
konuj¹ bez zmian: odczyt wodomierzy, wystawianie faktur,
sprawdzenie plomb, przyjmowanie reklamacji.
Mieszkañcy gminy wp³at nale¿noœci bez koniecznoœci uisz-
czania prowizji mog¹ dokonywaæ w Kasie GZWiK, która
mieœci siê w siedzibie Zak³adu przy ul. Prostej 2 w Janko-
wicach, jak równie¿ w Banku Spó³dzielczym w Œwierkla-
nach (DH „K³os” ul. 3 Maja).

3) Plan GZWiK na 2011 r. w zakresie robót:
� rozbudowa sieci wodoci¹gowej ul. Szerocka boczna;
� rozbudowa sieci wodoci¹gowej ul. Nowa boczna;
� rozbudowa sieci wodoci¹gowej ul. Boryñska boczna;
� rozbudowa sieci wodoci¹gowej ul. Pogodna boczna;
� rozbudowa sieci wodoci¹gowej ul. Boguszowicka

boczna;
� rozbudowa sieci wodoci¹gowej ul. Budowlanych;

� remont sieci wodoci¹gowej w rejonie ul. Gogo³owskiej
i 3 Maja;

� remont sieci wodoci¹gowej ul. Liœciasta do Borowików;
� remont sieci wodoci¹gowej ul. Pogodna – boczna;
� rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Mieszka I;
� rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Prosta;
� budowa 115 przy³aczy kanalizacyjnych;
� remont 28 przy³¹czy wodoci¹gowych (mo¿liwe dziêki

wyposa¿eniu GZWiK w minikoparkê);
� budowa przy³¹czy wodoci¹gowej – na bie¿¹co,

w miarê wolnych mocy przerobowych;
� wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

remontów sieci wodoci¹gowej w rejonie ulic: Stawowej;
Korytarzowej; Bema; Ho³y; Miarki; Korfantego;
Œwierklañskiej. Roboty najwczeœniej w 2012 r.;

� bie¿¹ce usuwanie awarii wod-kan.;
� roboty eksploatacyjne na sieci wod-kan.

4) Zadymianie przy³¹czy kanalizacyjnych
GZWiK rozpoczyna zadymianie przy³¹czy kanalizacyjnych
w celu wyeliminowania ewentualnych w³¹czeñ wód opa-
dowych do gminnej kanalizacji deszczowej. Bli¿sze infor-
macje w Zak³adzie.

5) Stabilizowanie ciœnienia wody na terenie Gminy
Dziêki wyposa¿eniu komór wody w 6 redukturów ciœnie-
nia i filtrów bocznych na gminnej sieci wodoci¹gowej bê-
dzie utrzymywane sta³e ciœnienie wody, bez wzglêdu na
wielkoœæ poboru w godzinach szczytu i redukowane ci-
œnienie na sieci w nocy. Realizacja - do lipca br.

Zmiany w Zakładzie

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

Wyślij pozdrowienia z gminy

Konkurs, który organi-
zowany jest przez Œl¹skie
Centrum Przedsiêbiorczo-
œci, ma charakter otwarty.
Wnioski mo¿na sk³adaæ od
15 kwietnia br. a¿ do dnia
wyczerpania alokacji.

Wielkoœæ œrodków prze-
widziana w ramach kon-
kursu dla mikroprzedsiê-

Pomoc dla przedsiębiorców

biorstw wynosi 600 tys. euro,
zaœ dla ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw – 1 mln 200
tys. euro.

Maksymalny poziom do-
finansowania projektów ze
œrodków RPO oszacowano
na 60% kosztów kwalifiko-
walnych projektu dla mikro-
przedsiêbiorstw i ma³ych

przedsiêbiorstw oraz 50%
kosztów kwalifikowalnych
projektu dla œrednich przed-
siêbiorstw. Maksymalna
kwota wsparcia dla projek-
tów wynosi: 50 tys. z³ na pro-
jekty zwi¹zane z udzia³em
przedsiêbiorców w targach
i wystawach miêdzynarodo-
wych oraz 20 tys. z³ na pro-

jekty zwi¹zane z udzia³em
w misjach gospodarczych
zwi¹zanych z targami i wy-
stawami za granic¹. Roz-
strzygniêcie konkursu na-
st¹pi najpóŸniej do dnia 30
czerwca 2013 roku.

Przedsiêbiorców z tere-
nu gminy Œwierklany planu-
j¹cych wzi¹æ udzia³ w tar-
gach czy miêdzynarodo-
wych wystawach prosimy
o zapoznanie siê ze szcze-
gó³ami konkursu (m.in. re-
gulaminem, wzorem wnio-
sku o dofinansowanie i in-
strukcj¹ jego wype³nienia),
które dostêpne s¹ na stro-
nie www.scp-slask.pl

Mikroprzedsiêbiorstwa oraz ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa mog¹ staraæ siê
o dofinansowanie ze œrodków Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Œl¹skiego na lata 2007-2013 projektów przewiduj¹cych udzia³ przed-
siêbiorców w targach i wystawach miêdzynarodowych oraz w misjach gospo-
darczych zwi¹zanych z targami i wystawami za granic¹.
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Pogotowie bêdzie siê
mieœci³o w bocznej – pra-
wej czêœci budynku oœrod-
ka zdrowia. Projekt przewi-
duje utworzenie przedsion-
ka, pomieszczenia ogólne-
go i socjalnego dla perso-
nelu oraz toalety. Na ze-
wn¹trz, z myœl¹ o samo-
chodzie ratowniczym –
„erce” zamontowana zo-
stanie wiata.

Punkt zespo³u wyjazdo-
wego pogotowia ratunko-
wego dzia³aæ bêdzie jako
placówka wyjazdowa, a nie
stacjonarna, co oznacza, ¿e
nie bêdzie mo¿liwoœci przyj-
mowania pacjentów na
miejscu, jak w tradycyjnej
stacji pogotowia ratunko-
wego. Zatrudnionych zo-
stanie 2 ratowników me-
dycznych, tylko i wy³¹cznie
w celach wyjazdowych –
w sytuacji otrzymania zg³o-
szenia o wypadku lub o in-
nym zdarzeniu, w którym
zagro¿one jest ¿ycie ludzkie.

Nowa lokalizacja wyda-
je siê byæ bardziej korzyst-
na od poprzedniej, która za-
k³ada³a utworzenie punktu
pogotowia ratunkowego

Pogotowie
powstanie
w Świerklanach
Nie przy ul. Prostej w Jankowicach, jak pocz¹tko-
wo zak³adano, a w budynku przychodni zdrowia
w Œwierklanach powstanie punkt zespo³u wyjaz-
dowego pogotowia ratunkowego. W chwili obec-
nej trwa ustalanie szczegó³owego zakresu robót
i oszacowywanie kosztów. W bud¿ecie gminy
zarezerwowano na ten cel kwotê 60 tys. z³.

w budynku przy ul. Prostej
2 w Jankowicach, gdzie
mieœci siê miêdzy innymi
Galeria Twórców Niepro-
fesjonalnych „Jan” i Wio-
ska Internetowa.

- Z za³o¿enia punkt
pogotowia ma obs³ugi-
waæ autostradê A-1, do
której ze Œwierklan istnie-
je o wiele lepszy i szybszy
dojazd ni¿ z Jankowic,
jak równie¿ okoliczne
drogi – w sytuacji, kiedy
zdarzy siê wypadek. Dla-
tego te¿ lokalizacja wy-
daje siê bardziej korzyst-
na ni¿ ta proponowana
pocz¹tkowo w Jankowi-
cach, bo karetka ze
Œwierklan szybciej doje-
dzie na czas ni¿ z Janko-
wic – argumentuje wójt
gminy Antoni Mrowiec.
Nie bez znaczenia wydaje
siê te¿ byæ „medyczne”
s¹siedztwo pogotowia.

Punkt zespo³u wyjazdo-
wego pogotowia ratunko-
wego powstanie w gminie
w najbli¿szych miesi¹cach
– przewiduje siê, ¿e roz-
pocznie on dzia³alnoœæ pod-
czas wakacji letnich.

INFORMACJA - NOWE GODZINY PRACY URZÊDU
Przypominamy, ¿e z dniem 1 marca br. uleg³y zmianie godziny pracy Urzêdu Gminy Œwierklany. Wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom mieszkañców wybrany zosta³ jeden dzieñ - czwartek, kiedy to urz¹d czynny jest d³u¿ej - do godz. 17.00.
Z kolei, w pi¹tki praca w gminnym magistracie koñczy siê o godz. 14.00.
Szczegó³owy wykaz godzin pracy Urzêdu: poniedzia³ek, wtorek, œroda 7.30 - 15.30; czwartek 7.30 - 17.00; pi¹tek 7.30 - 14.00.

W chwili obecnej prowa-
dzone s¹ rozmowy w sprawie
oœwietlenia ulicznego. Dopó-
ki zaœ trwaj¹ ustalenia z do-
stawc¹ energii – Vattenfal-
lem, nie mo¿na mówiæ o tym,
¿e przedsiêwziêcie na pew-
no zostanie zrealizowane.

- Pomys³ wprowadzenia
w gminie zasilania oœwie-
tlenia energi¹ odnawialn¹
jest moim zdaniem godny
uwagi i przemyœlenia, gdy¿
w przysz³oœci pozwoli³oby
to na zmniejszenie o oko³o
jedn¹ trzeci¹ wykorzysty-
wanej energii, co przy ci¹-
g³ym wzroœcie cen nie jest
bez znaczenia – mówi wójt
gminy Antoni Mrowiec.
Przyznaje, ¿e s¹ prowadzo-
ne z Vattenfallem rozmowy
w tej sprawie i dodaje, ¿e
pomys³ ma szansê na reali-
zacjê, ale jeszcze nie zapa-

Oświetlenie uliczne
- jeszcze nie zapadła decyzja

Jakiœ czas temu gminê obieg³a informacja, ¿e zain-
stalowane w poszczególnych so³ectwach latarnie
zasilane bêd¹ energi¹ odnawialn¹, co pozwoli na
zmniejszenie kosztów utrzymania oœwietlenia ulicz-
nego. W tej sprawie otrzymaliœmy kilka telefonów.
W³adze gminy studz¹ zapa³ mieszkañców i mówi¹,
¿e jeszcze jest za wczeœnie, aby cokolwiek og³a-
szaæ w tej sprawie.

d³a konkretna decyzja. Umo-
wa z firm¹ polega³aby na
tym, ¿e przez okres czte-
rech lat gmina p³aci³aby za
oœwietlenie tyle samo, co
dotychczas, zaœ Vattenfall
w tym czasie zmodernizo-
wa³by oœwietlenie uliczne,
poprzez zastosowanie spe-
cjalnych lamp z diodami
LED, zasilanych ogniwami
solarnymi i energi¹ wia-
trow¹. Efektem zastosowa-
nia nowoczesnej technolo-
gii by³oby docelowe zmniej-
szenie kosztów utrzymania
oœwietlenia ulicznego.

- W tej sprawie, poza ty-
powo technicznymi uzgod-
nieniami jest jeszcze jeden
aspekt – ludzka mental-
noœæ, która musi siê zmie-
niæ. Myœlê tu o œwiadomo-
œci i odpowiedzialnoœci
mieszkañców, którzy po-
winni pamiêtaæ, ¿e zainsta-
lowany sprzêt trzeba usza-
nowaæ i reagowaæ na ka¿-
dorazowy przejaw wanda-
lizmu – podsumowuje wójt
Mrowiec.

Zapraszamy na:

www.swierklany.pl
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W tym roku odby³y siê
dwie edycje otwartych kon-
kursów ofert z po¿ytku pu-
blicznego i wolontariatu.
W ramach pierwszej z nich
dotacje otrzyma³y nastêpu-
j¹ce podmioty: Parafia
Rzymsko-Katolicka im. Œw.
Anny w Œwierklanach –
konkurs ofert na realizacjê
zadania publicznego: „Po-
moc spo³eczna, w tym po-
moc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji ¿yciowej
oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób”, kwota
22.000,00 z³; Ludowy Klub
Sportowy „Forteca” Œwier-
klany – konkurs ofert na re-
alizacjê zadania publicznego:
„Podtrzymywanie tradycji
narodowych i pielêgnowa-
nie polskoœci oraz rozwój
œwiadomoœci narodowej,
obywatelskiej i kulturowej”,
kwota 4.000,00 z³; Stowarzy-
szenie Osób Niepe³nospraw-
nych, Inwalidów, ich Opieku-
nów „SONIO” w Jankowi-
cach – konkurs ofert na re-
alizacjê zadania publicznego:
„Dzia³anie na rzecz kultury,
oœwiaty i rekreacji”, kwota
12.000,00 z³.

Druga edycja obejmuje
dotacjê dla Stowarzyszenia
Przyjació³ Szko³y Podstawo-
wej Nr 1 im. Ludwika Hole-
sza w Œwierklanach „INI-

Dotacje dla trzeciego sektora
Ponad 60 tys. z³ rozdysponowane zosta³o pomiêdzy
organizacje pozarz¹dowe w ramach tegorocznych
otwartych konkursów ofert z zakresu po¿ytku pu-
blicznego i wolontariatu. Z kolei, dzia³aj¹ce na
terenie gminy kluby sportowe otrzyma³y kwotê 105
tys. z³, na podstawie przepisów ustawy o sporcie.

CJATYWA” – konkurs ofert
na realizacjê zadania publicz-
nego: „Dzia³anie na rzecz
kultury, oœwiaty i rekreacji”,
kwota 7.995,00 z³; jak rów-
nie¿ dotacje na realizacjê za-
dania publicznego: „Wspie-
ranie i upowszechnianie kul-
tury fizycznej”, które otrzy-
ma³y: Towarzystwo Sporto-
we JEDYNKA w Jankowi-
cach – 10.000,00 z³, Ludo-
wy Klub Sportowy FORTE-
CA Œwierklany – 4.000,00 z³
i wspomniane wczeœniej Sto-
warzyszenie „INICJATY-
WA” – 1.000,00 z³.

Dodaæ nale¿y, ¿e w maju
bie¿¹cego roku og³oszony
zostanie jeszcze jeden
otwarty konkurs ofert – pn.
„Pomoc spo³eczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji ¿yciowej
oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób”, w ra-
mach którego mo¿na bêdzie
pozyskaæ dotacjê na organi-
zacjê kolonii letnich dla dzie-
ci z rodzin wielodzietnych,
o niskim statusie material-
nym. Kolonie te co roku or-
ganizowane s¹ przez para-
fie w Œwierklanach i Janko-

wicach. W tegorocznym bu-
d¿ecie gminy przewidziano
na ten cel kwotê 50.000,00
z³.

Oprócz tego, og³oszony
zosta³ przez Wójta Gminy
Œwierklany nabór wnio-
sków o udzielenie dotacji
klubom sportowym w za-
kresie sprzyjania rozwojo-
wi sportu. Dotacje otrzy-
ma³y dwa LKS-y i jeden
UKS, a przyznane klubom
œrodki finansowe mog¹ byæ
przez nie wykorzystane
m.in. na realizacjê progra-
mów szkolenia sportowe-
go, pokrycie kosztów or-
ganizowania zawodów
sportowych lub uczestnic-
twa w takich zawodach,
utrzymanie; remont lub
modernizacjê obiektów
i urz¹dzeñ sportowych klu-
bu s³u¿¹cych uprawianiu
sportu; zakup sprzêtu spor-
towego oraz strojów spor-
towych dla zawodników
oraz organizacjê imprez
sportowych na terenie
Gminy. Dotacjê otrzyma-
³y: Ludowy Klub Sportowy
„Forteca” Œwierklany –
65.000,00 z³, Ludowy Klub
Sportowy „Orze³” Janko-
wice – 33.000,00 z³ oraz
Uczniowski Klub Sportowy
„Dwójka” Œwierklany –
7.000,00 z³.

Prezesem Zarz¹du Od-
dzia³u nadal jest Brunon Ma-
rek, a wiceprezesami: Józef
Krakowczyk i Wac³aw Ju-
raszek. Funkcjê komendan-
ta gminnego powierzono Je-
rzemu Sobikowi, który za-
st¹pi³ na tym stanowisku Jó-
zefa Kuczerê, zaœ funkcjê
skarbnika – Halinie Karwot

Wybrano nowe władze strażackie
Przedstawicieli w³adz zarz¹du na kolejne piêæ lat wybrali uczestnicy
Zjazdu Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP, jaki
w pierwsz¹ sobotê kwietnia odby³ siê w zajeŸdzie „Karliczek” w Œwierklanach.

(w miejsce Wojciecha
Wity). Sekretarzem nadal
jest Bogdan Œliwka, cz³on-
kiem prezydium – Gerard
Kotula, a cz³onkami zarz¹du
Janusz Krótki oraz nowi
w tej roli: Arkadiusz Garus
i Adam Szulik. Posiedzeniu
przewodniczy³ druh Andrzej
Grzenia z Zarz¹du Oddzia-

³u Wojewódzkiego ZO-
SPRP.  Z kolei, w Zarz¹dzie
Oddzia³u Powiatowego
Zwi¹zku OSP RP nadal re-
prezentowa³ nas bêdzie Ge-
rard Kotula. Delegatami na
Zjazd Oddzia³u Powiatowe-
go mianowano Ewalda
Adamca i Piotra Pokoja.
Na koniec podamy sk³ad ko-

misji rewizyjnej Oddzia³u
Gminnego: Leszek WoŸnica
– przewodnicz¹cy, Ewald
Adamiec, Dariusz KuŸnik
i Józef Kuczera.

W sobotnim spotkaniu
uczestniczy³, jako zaproszo-
ny goœæ, wójt gminy Antoni
Mrowiec, któremu towarzy-
szy³ radny sejmiku woje-
wództwa œl¹skiego Janusz
Wita, przedstawiciel zarz¹-
du powiatu rybnickiego
Franciszek Mazur oraz so³-
tysi: Dorota Tyman, Krzysz-
tof Klyta i Jerzy Rugor.
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Pocz¹wszy od dnia 15
marca a¿ do 16 maja br.
dy¿ury pe³nione bêd¹
w ka¿dy wtorek, w godzi-
nach 8.00-14.00 (sala na-
rad Urzêdu Gminy, I piê-
tro). Wskazówek udziela
starszy specjalista ds. pro-
dukcji rolnej Powiatowego
Zespo³u Doradztwa Rolni-
czego w Rybniku, pani Ka-
zimiera Poliwka. Pomoc
œwiadczona jest odp³atnie,
a cena zale¿y m.in. od ilo-
œci dzia³ek rolnych wnio-
skodawcy. Zainteresowa-
ne osoby prosimy o bezpo-
œredni kontakt z pracowni-
kiem PZDR Rybnik.
Wa¿ne informacje:

- Wniosek o przyznanie
p³atnoœci nale¿y z³o¿yæ
w terminie od dnia 15 mar-

Pomoc w wypełnianiu
wniosków

Wzorem lat ubieg³ych,
w Urzêdzie Gminy
Œwierklany prowadzo-
ne s¹ dy¿ury pracowni-
ka Œl¹skiego Oœrodka
Doradztwa Rolniczego
w Czêstochowie
– Oddzia³u Miko³ów,
który pomaga rolnikom
z terenu gminy w wy-
pe³nianiu wniosków
o dop³aty bezpoœrednie.

ca do dnia 16 maja 2011
roku. Wniosek o przyznanie
p³atnoœci mo¿e zostaæ z³o-
¿ony tak¿e w terminie 25 dni
kalendarzowych po terminie
sk³adania wniosków, tj. do
dnia 10 czerwca 2011 roku,
jednak za ka¿dy dzieñ robo-
czy opóŸnienia stosowana
jest redukcja w wysokoœci
1% kwoty p³atnoœci.

- Zmiany do wniosku
o przyznanie p³atnoœci bez-
poœredniej, p³atnoœci uzupe³-
niaj¹cej i specjalnej p³atnoœci
obszarowej do powierzchni
upraw roœlin str¹czkowych
i motylkowatych drobnona-
siennych oraz p³atnoœci
ONW mo¿na sk³adaæ do
dnia 31 maja 2010 roku.

- Formularz zmiany do
wniosku mo¿na tak¿e z³o-
¿yæ w terminie do dnia 10
czerwca 2011 roku. Zmia-
na ta spowoduje zmniejsze-
nie p³atnoœci o 1%, za ka¿-
dy dzieñ roboczy opóŸnie-
nia (licz¹c od dnia 1 czerw-
ca 2011 r. w³¹cznie) kwo-
ty p³atnoœci odnosz¹cej siê
do powierzchni dzia³ek rol-
nych, dla których dokona-
no zmian lub do powierzchni
dzia³ek rolnych, które zosta-
³y dodane.

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

Mieszkañcom gminy
przypominamy o tym, ¿e
w bie¿¹cym roku up³ywa 10-
letni termin wa¿noœci dowo-
dów osobistych, które wyda-
ne zosta³y w roku 2001. Po-
niewa¿ czas oczekiwania na
nowy dokument wynosi je-
den miesi¹c, sugerujemy, aby
odpowiednio wczeœnie z³o¿yæ
wniosek do Referatu Spraw
Obywatelskich i Ogólnych
Urzêdu Gminy Œwierklany.

SprawdŸ wa¿noœæ swego dowodu

Data wa¿noœci dowodu oso-
bistego umieszczona jest
w prawym, dolnym rogu do-
kumentu (strona ze zdjê-
ciem). W celu wymiany do-
kumentu nale¿y zg³osiæ siê
osobiœcie do ww. referatu.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ
2 aktualne fotografie i dowód
osobisty, którym obecnie siê
pos³ugujemy. Wiêcej informa-
cji mo¿na uzyskaæ pod nume-
rem telefonu 32 432 75 00.

Dopłaty bezpośrednie dla rolników

Polnej w Jankowicach, gdzie
przewidziany jest remont
nawierzchni i odwodnienie
terenu (w chwili obecnej
prowadzone s¹ rozmowy
z mieszkañcami w sprawie
uregulowania pasa drogo-
wego). Bêdzie to kontynu-
acja zadania, w ramach któ-

Czas na Leśną
cd. ze str. 1

rego wyremontowany zo-
sta³ ju¿ odcinek ulicy pro-
wadz¹cy do jankowickiego
kompleksu oœwiatowego.

Remonty dróg s¹ nie-
zwykle kosztowne i nie
da siê ich przeprowadziæ
w krótkim okresie czasu.
Naprawy namierzchni reali-
zowane bêd¹ w miarê po-
siadanych przez gminê
œrodków.

W zwi¹zku z prowadzonym Narodo-
wym Spisem Powszechnym apelujemy
do mieszkañców gminy Œwierklany
o umo¿liwienie rachmistrzom spisowym
bezpiecznego dokonania spisu – prosi-

my o trzymanie psów na uwiêzi, poniewa¿ rachmistrzo-
wie obawiaj¹ siê wchodzenia do obejœæ, gdzie nie ma
dzwonka przy furtce, a pies biega wolno.

Bezpieczny spis

Dotacjê mo¿na otrzymaæ na instalacjê urz¹dzeñ grzew-
czych (w tym kot³ów co., gazowych, olejowych i wêglo-
wych jednopaleniskowych z tzw. œlimakowym podajnikiem
wêgla), pomp ciep³a, kolektorów s³onecznych, itp., jak rów-
nie¿ na budowê przydomowych oczyszczalni œcieków (na
terenach, gdzie nie planuje siê budowy kanalizacji) i usu-
wanie odpadów zawieraj¹cych azbest.

Osoby zainteresowane powy¿szym tematem prosimy
o zapoznanie siê z treœci¹ uchwa³y, która dostêpna jest na
www.swierklany.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udzielanie mieszkañcom dotacji mo¿liwe bêdzie
z dniem wejœcia w ¿ycie przedmiotowej uchwa³y. Formu-
larze wniosku mo¿na pobraæ w Urzêdzie Gminy – pok. 13
i 14 (parter), jak równie¿ dostêpne s¹ one na stronie inter-
netowej UG.

Dotacje do kotłów

i nie tylko
Informujemy, ¿e z dniem 26 kwietnia br. wejdzie
w ¿ycie Uchwa³a Rady Gminy Œwierklany Nr 22/V/11
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej z bud¿etu gminy Œwierklany
na zadania zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska.
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Logopedzi przeprowa-
dzaj¹ diagnozê i terapiê zabu-
rzeñ mowy, prowadz¹ dzia-
³anie profilaktyczne zapobie-
gaj¹ce powstawaniu dys-
funkcji mowy oraz s³u¿¹ce
pog³êbieniu œwiadomoœci jê-
zykowej rodziców.
Po poradê logopedyczn¹
mog¹ zg³osiæ siê ju¿ rodzice
oczekuj¹cy dziecka. Do-
wiedz¹ siê co robiæ, by mowa
ich syna czy córki rozwija³a
siê prawid³owo. Szczególn¹
opiek¹ powinno byæ otoczo-
ne dziecko, które urodzi³o siê
z tzw. obci¹¿onym wywia-
dem ci¹¿owo-porodowym,
nawet jeœli po porodzie nie
stwierdzono u niego dys-
funkcji rozwojowych. Czêsto
wystarczy udzielenie porady
i monitoring rozwoju, by
umo¿liwiæ dziecku prawid³o-
wy rozwój mowy.

Najczêœciej jednak do lo-
gopedy trafiaj¹ dzieci w wie-
ku przedszkolnym. Czêsto
nauczycielka przedszkola
jest pierwsz¹ osob¹, która
rodzicowi zwraca uwagê na

„Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”
S³owa Juliusza S³owackiego s¹ mottem pracy wielu logopedów, którzy na co
dzieñ zmagaj¹ siê z ró¿norodnymi zaburzeniami mowy nie tylko u dzieci i m³o-
dzie¿y, ale i u doros³ych.

koniecznoœæ kontaktu z te-
rapeut¹.

Terapia logopedyczna
w przypadku dziecka jest inna
ni¿ terapia prowadzona z m³o-
dzie¿¹ czy doros³ymi. Wyni-
ka to ze specyfiki cech dzie-
ciêcej psychiki i jego sytuacji.
Dziecko nie zdaje sobie spra-
wy ze swoich trudnoœci, wo-
bec czego samo nie jest w sta-
nie podj¹æ odpowiednich dzia-
³añ. To rodzice wspólnie z lo-
goped¹ motywuj¹ je do ich
podejmowania. Dziecko samo
nie podejmie æwiczeñ, rodzi-
ce musz¹ mu w tym pomóc.
Dzia³ania terapeutyczne po-
winny byæ wspomagane
przez usprawnianie funkcji
ruchowych i psychicznych
ma³ego pacjenta. Powinny
mieæ równie¿ formê zabawy
co znacznie wp³ywa na pod-
niesienie motywacji do æwi-
czeñ. Rola rodziców w te-
rapii jest ogromna i bez ich
udzia³u terapia nie mo¿e byæ
w pe³ni efektywna.

Praca logopedy wymaga
posiadania ogromnej wiedzy

i umiejetnoœci nie tylko z za-
kresu logopedii, ale i innych
nauk jakimi s¹: medycyna,
pedagogika, psychologia, jê-
zykoznawstwo czy socjolo-
gia.Wiedza ta musi byæ ci¹-
gle pog³êbiana i uzupe³niana.
Dlatego te¿ logopedzi uczest-
nicz¹ w ró¿nych formach
doskonalenia. W dzia³ania
s³u¿¹ce podnoszeniu kwalifi-
kacji logopedy w³¹cza siê
równie¿ dzia³aj¹cy na terenie
Przedszkola w Jankowicach
Rybnicki Zespó³ Doskonale-
nia Logopedów „RZDL”.
Patronuje mu Oddzia³ Œl¹ski
Polskiego Towarzystwa Lo-
gopedów w Katowicach.
Dzia³alnoœæ ta ma charakter
w pe³ni spo³eczny. Szkolenia
odbywaj¹ce siê kilka razy
w roku, prowadz¹ doœwiad-
czeni logopedzi z naszego
województwa, czêsto wyk³a-
dowcy akademiccy.

Jeszcze w ubieg³ym roku
– 21 paŸdziernika, z okazji 10-
lecia RZDL odby³a siê w Szko-
le Podstawowej w Jankowi-
cach uroczysta konferencja

naukowa pt: „Wybrane zagad-
nienia diagnostyczno-terapeu-
tyczne w pracy logopedy”.
Czêœæ wyk³adow¹ konferen-
cji uœwietnili swoimi wyst¹-
pieniami: dr Danuta Pluta-Woj-
ciechowska z Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie,
dr Iwona Michalak-Widera
z Uniwersytetu Œl¹skiego
w Katowicach, przewodnicz¹-
ca Œl¹skiego Oddzia³u PTL,
mgr Aleksandra £ada z Uni-
wersytetu Medycznego we
Wroc³awiu, dr Mieczys³aw
Chêciek-wyk³adowca akade-
micki wielu polskich uczelni.

Konferencja zosta³a zor-
ganizowana i przygotowana
przez Dyrekcjê i pracowni-
ków przedszkola w Jankowi-
cach oraz cz³onków RZDL.
Uczestniczy³o w niej 87 osób.
Od kilku lat logopedzi maj¹
równie¿ swoje œwiêto, które
obchodz¹ 6 marca. Z tej oka-
zji podejmuj¹ wiele maso-
wych akcji maj¹cych na celu
podniesienie œwiadomoœci na-
szego spo³eczeñstwa w za-
kresie profilaktyki i terapii za-
burzeñ mowy.

Marzena Lampart–Busse

neurologopeda, lider RZDL

Przedszkole w Jankowicach

Do zakresu zadañ zastêpcy nale¿y m.in.: prowadzenie postêpowañ administra-
cyjnych – w szczególnoœci zaœ wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach
wynikaj¹cych z prawa dzia³alnoœci gospodarczej; sk³adanie podczas nieobecnoœci
wójta gminy jednoosobowo oœwiadczeñ woli we wszystkich sprawach z zakresu
sprawowania zarz¹du mieniem gminy, nadzór nad w³aœciwym rozpatrywaniem skarg,
wniosków i interpelacji wp³ywaj¹cych do Urzêdu Gminy; nadzór nad prac¹ osób
zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach w Urzêdzie Gminy oraz prowadze-
nie spraw zwi¹zanych z komunikacj¹ i wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowy-
mi. Ponadto, zastêpcy przydzielony zosta³ nadzór nad instytucjami kultury oraz
sprawy zwi¹zane z wydawaniem gminnej gazety „Kuriera Gminy Œwierklany”.

Wicewójt urzêduje w godzinach pracy urzêdu, na I piêtrze w pokoju nr 22.
W sprawach s³u¿bowych z Panem Antonim Polokiem mo¿na kontaktowaæ siê oso-
biœcie lub pod numerem telefonu (32) 432 75 22, mail: wicewojt@swierklany.pl

Z dniem 1 kwietnia br. pracê na stanowisku
zastêpcy wójta rozpocz¹³ w Urzêdzie Gminy
Œwierklany pan Antoni Polok. Wicewójt
ma 57 lat i posiada wykszta³cenie wy¿sze.

Witamy Wicewójta Zdrowych, pogodnych

Œwi¹t Wielkanocnych

pe³nych wiary,

nadziei i mi³oœci, radosnego,

wiosennego nastroju,

serdecznych spotkañ

w gronie rodziny

i wœród przyjació³

oraz Weso³ego Alleluja

¿yczy

Krzysztof Gadowski

Pose³ na Sejm RP
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Obecna sytuacja politycz-
na w Europie nie jest do-
bra dla polskiego górnic-
twa. Ogromne pieni¹dze
kierowane s¹ w stronê ni-
skoemisyjnych Ÿróde³
energii. Wêgiel do nich
nie nale¿y. Jaki to bêdzie
mia³o wp³yw na firmy gór-
nicze, a przede wszyst-
kim Jastrzêbsk¹ Spó³kê
Wêglow¹?

Staram siê ze wszystkich si³
zmieniæ niekorzystny obraz
polskich kopalñ. Wojna do-
mowa w Libii. Uszkodzona
elektrownia j¹drowa w Ja-
ponii. Jasno widaæ, ¿e wê-
giel jest w tej sytuacji pali-
wem bardzo stabilnym ce-
nowo. Jest przy tym wola,
by rozwijaæ technologiê
CCS. W tej chwili wychwy-
tywanie i magazynowanie
dwutlenku wêgla jest bardzo
drogie, ale w przysz³oœci ni-
czego nie mo¿na wykluczyæ.
Jeœli chodzi o Jastrzêbsk¹
Spó³kê Wêglow¹ to nie wol-
no zapominaæ, ¿e jest miesz-
kañcom regionu tak samo
niezbêdna do ¿ycia jak cze-
ska woda. To specyficzna
symbioza. Bez kopalñ, któ-
re maj¹ na pewno nieko-
rzystny wp³yw na œrodowi-
sko, miasto i okoliczne gmi-
ny przestan¹ siê rozwijaæ
i zaczn¹ upadaæ.

Czyli konieczny jest dalszy
rozwój najwiêkszego praco-
dawcy w regionie?

Rozmowa z BOGDANEM MARCINKIEWICZEM, pochodz¹cym
ze Œwierklan pos³em do Parlamentu Europejskiego, cz³on-
kiem Komisji Przemys³u, Badañ Naukowych i Energii (ITRE)
oraz Komisji Transportu i Turystyki (TRAN). W swojej pracy
z Parlamencie Europejskim zajmuje siê sprawami bezpo-
œrednio zwi¹zanymi z naszym górnictwem i gazownictwem.
W Komisji TRAN skupia siê przede wszystkim na rozwoju
polskich kolei du¿ych prêdkoœci.

O autostradzie
i nie tylko

Jestem przekonany, ¿e eks-
pansja spó³ki wp³ynie ko-
rzystnie na rosn¹cy dobro-
byt mieszkañców, nie tylko
tych zatrudnionych w fir-
mie. Dlatego jestem zwo-
lennikiem prywatyzacji fir-
my i dialogu z pracownika-
mi. Przecie¿ to oni stano-
wi¹ o sile przedsiêbiorstwa.
Zastosowane rozwi¹zania
musz¹ byæ korzystne szcze-
gólnie dla m³odych ludzi,
którzy ze spó³k¹ wi¹¿¹
swoj¹ przysz³oœæ. Cieszy
mnie to, ¿e tak wielu m³o-
dych ludzi stawia na edu-
kacjê. Rosn¹ce znaczenie
zamiejscowego oœrodka
Akademii Górniczo – Hut-
niczej, w którym ostatnio
goœci³em, to powód do
dumy dla w³odarzy miasta.

Czy na Œl¹sku mamy
szansê eksploatowaæ na
szerok¹ skalê popularny
ostatnio gaz ³upkowy?

Niestety, temat tego Ÿród³a
paliwa najpewniej nie doty-
czy naszego regionu. Na
pó³nocy województwa
mog¹ znajdowaæ siê ³upki
zawieraj¹ce gaz, ale tylko
tam. Natura nie posk¹pi³a
nam jednak¿e metanu
w wêglu. To z jednej stro-
ny najwiêksze zagro¿enie
dla górników, z drugiej jed-
nak szansa na eksploatacjê
gazu z rejonów nienadaj¹-
cych siê w tej chwili do eks-
ploatacji. Mam tu na myœli

obszary kopalni Moszczeni-
ca, 1-Maja i Morcinek.

Rozumiem, ¿e jeœli chodzi
o bezpieczeñstwo energe-
tyczne mo¿emy spaæ spo-
kojnie?

Niestety nie! Na pewno
wa¿ny dla regionu jest in-
terkonektor, który w okoli-
cach Cieszyna po³¹czy
polsk¹ i czesk¹ sieæ ga-
zow¹. Docelowo pop³ynie
nim blisko 3mld metrów
szeœciennych gazu. Jeœli
chodzi o bezpieczeñstwo
energetyczne staram siê
pracowaæ na rzecz ca³ego
kraju, a nie tylko poszcze-
gólnych regionów. Mamy
jednak spore sukcesy. Bu-
dowany w Œwinoujœciu ter-
minal gazowy, to na pewno
ogromny krok w stronê sze-
roko rozumianego bezpie-
czeñstwa energetycznego.

Kwestia, która mocno
elektryzuje mieszkañców,
to s³ynny ju¿ podatek
od wyrobisk górniczych.
Mówi siê, ¿e to przys³owio-
wy „gwóŸdŸ do trumny’’
polskiego górnictwa…

Rozumiem, ¿e bud¿ety gmin
w znacznym stopniu opie-
raj¹ siê o to Ÿród³o finanso-
wania. To rozwi¹zanie nie
jest tak naprawdê korzyst-
ne dla ¿adnej ze stron. Gmi-
ny intensywnie drenuj¹c
spó³ki wêglowe doprowadz¹

do ich bankructwa. Z drugiej
jednak strony bez kompro-
misu nie ma mowy o zgodzie
mieszkañców na prowadze-
nie eksploatacji w nowych
obszarach górniczych. We-
d³ug najnowszych szacun-
ków spó³ki strac¹ z racji tego
podatku blisko 1,5 miliarda
z³otych rocznie. Przy ko-
rzystnej koniunkturze da siê
udŸwign¹æ takie obci¹¿enie.
Jeœli jednak znów dopadnie
nas kryzys jak w 2009 roku,
to mo¿emy mieæ spory pro-
blem. Byæ mo¿e podatek
nale¿a³oby uzale¿niaæ od
wyników finansowych po-
szczególnych spó³ek?

Tymczasem ogromne
ciê¿arówki intensywnie
niszcz¹ lokalne drogi. Czy
mo¿liwe jest, ¿e nie bê-
dziemy p³aciæ za przejazd
po³udniowym odcinkiem
autostrady A1?

Darmowa autostrada na te-
renie aglomeracji to sprawa
priorytetowa dla wszystkich.
Bez wzglêdu na opcjê poli-
tyczn¹ i przekonania. Roz-
wój regionu przy jednocze-
œnie zat³oczonych drogach
lokalnych bêdzie znacznie
utrudniony. Œl¹sk jako mo-
tor polskiej gospodarki po-
trzebuje swoistego do³ado-
wania, którym bêdzie za-
pewne darmowa autostrada
A1, a¿ po lotnisko w Pyrzo-
wicach.
Dziêkujê za rozmowê.

zdj.: materia³y prasowe Biura Europos³a.zdj.: materia³y prasowe Biura Europos³a.



8

Projekt nosi nazwê „Edu-
kacja 40+” i przewiduje
przeszkolenie 30 osób z pod-
staw jêzyka angielskiego
i 30 osób z podstaw obs³ugi
komputera.

Na kursy mogli zapisy-
waæ siê mieszkañcy gminy
Œwierklany w wieku 40 lat
i wiêcej. Pierwszeñstwo
mieli bezrobotni, gdy¿ g³ów-
nie z myœl¹ o nich projekt
powsta³. Zajêcia przyczy-
ni¹ siê do zaktywizowania
osób poszukuj¹cych pracy,
zw³aszcza zaœ kobiet – go-
spodyñ domowych, które
chcia³yby nabyæ nowe umie-
jêtnoœci, poszerzyæ zaintere-
sowania i zwiêkszyæ swoje
szanse na rynku pracy.

Koszt realizacji projektu
w ca³oœci pokrywa Unia Eu-
ropejska. Pochodz¹ce z Pro-
gramu Operacyjnego Kapi-
ta³ Ludzki, œrodki (wniosek
aplikacyjny zosta³ z³o¿ony
w ramach Priorytetu IX
„Rozwój wykszta³cenia
i kompetencji w regionach”
– Dzia³ania 9.5 „Oddolne ini-
cjatywy edukacyjne na ob-
szarach wiejskich”) pos³u¿¹
na pokrycie kosztów zatrud-
nienia wyk³adowców oraz
zakupu materia³ów potrzeb-
nych do nauki i poczêstunku
na ka¿de zajêcia. Spotkania
odbywaæ siê bêd¹ raz w ty-
godniu przez pó³torej godzi-

Mieszkańcy gminy uczyć
się będą za unijne pieniądze

Gmina Œwierklany
pozyska³a œrodki unijne
na realizacjê projektu
pt. „Edukacja 40+”,
w ramach którego
zorganizowany zostanie
podstawowy kurs nauki
jêzyka angielskiego
oraz podstawowy kurs
komputerowy. Zaintere-
sowanie mieszkañców
udzia³em w bezp³atnych
szkoleniach przesz³o
oczekiwania Gminy
– limit miejsc zosta³
wyczerpany ju¿ w pierw-
szym dniu zapisów.

ny, przez okres 7 miesiêcy
(maj, czerwiec, wrzesieñ,
paŸdziernik, listopad, grudzieñ
i styczeñ 2012). Uczestnicy
zajêæ z angielskiego poznaj¹
nie tylko podstawy jêzyka, ale
te¿ dowiedz¹ siê wielu cie-
kawych rzeczy w temacie
kultury angielskiej i amery-
kañskiej. Podobnie w przy-
padku uczestników zajêæ
komputerowych – celem
spotkañ bêdzie nie tylko na-
uka obs³ugi komputera, choæ
na pocz¹tku w³aœnie na niej
skupi siê uwaga uczestników
projektu, ale te¿ przy u¿y-
ciu dostêpnego sprzêtu na-
ucz¹ siê oni pisaæ listy mo-
tywacyjne, jak równie¿ zo-
stan¹ poinformowani o cie-
kawych adresach interneto-
wych i programach. Dodat-
kow¹ korzyœci¹ w przypad-
ku wszystkich grup bêdzie
wzajemna integracja i pozna-
nie siê s³uchaczy.

W tym miejscu nale¿y
dodaæ, ¿e w gminie realizo-
wany jest ju¿ projekt „Prze-
ciwdzia³anie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion”
Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka,
w ramach którego 50 gospo-
darstw domowych wyposa-
¿onych zosta³o w bezp³atny

sprzêt komputer wraz z dar-
mowym dostêpem do inter-
netu na okres 8 lat (do 2017
r.). Komputery otrzyma³y ro-
dziny wielodzietne o niskim
statusie materialnym, posia-
daj¹ce co najmniej 3 dzieci.
W trakcie rzeczywistej re-
krutacji okaza³o siê, ¿e otrzy-
maniem bezp³atnego kompu-
tera i szkoleniem z zakresu
informatyki zainteresowa-
nych by³o o wiele wiêcej
osób – przede wszystkim
kobiet po 40 roku ¿ycia, któ-
re w programie upatrywa³y
mo¿liwoœci podniesienia
swoich umiejêtnoœci zawo-
dowych (nauka jêzyka przez
internet, zaznajomienie siê
z obs³ug¹ komputera). Nie-
stety, z powodu posiadania
zbyt ma³ej liczby dzieci (1-2),
jak równie¿ posiadania nie-
co lepszej ni¿ „bardzo z³a” sy-
tuacji ¿yciowej (zarobki na
granicy œredniej krajowej,
które nie pozwala³y jednak
kobietom zapisaæ siê na od-
p³atne kursy komputerowe
i jêzykowe), zosta³y one wy-
kluczone z grona uczestni-
ków projektu eInclusion.
Projekt, który realizowany
jest w chwili obecnej, jest od-
powiedzi¹ na opisane powy-
¿ej, potrzeby mieszkanek

i mieszkañców. W sumie po-
wstan¹ 4 grupy 15-osobowe:
2 z angielskiego, które spo-
tykaæ siê bêd¹ z nauczycie-
lem w siedzibie Gminnego
Oœrodka Kultury i Rekre-
acji przy ul. Stra¿ackiej
w Œwierklanach, i 2 na zajê-
cia komputerowe – miejsce:
Wioska Internetowa w Jan-
kowicach, budynek Galerii
„Jan” przy ul. Prostej.

Projekt realizowany bê-
dzie do koñca stycznia przy-
sz³ego roku i zakoñczy siê
uroczystym spotkaniem
podsumowuj¹cym, w ra-
mach którego omówione
zostan¹ efekty pracy uczest-
ników projektu, wrêczone
dyplomy i pami¹tki, jak rów-
nie¿ zorganizowany zostanie
catering.

Na koniec dodajmy, ¿e
gmina zamierza ponownie
z³o¿yæ wniosek w ramach
Dzia³ania 9.5 i przeszkoliæ
w przysz³ym roku kolejne kil-
kadziesi¹t osób. W sytuacji
przyznania nam œrodków
unijnych na kontynuacjê za-
dania og³oszony zostanie po-
nowny nabór. Pierwszeñ-
stwo przy zapisie bêd¹ mia³y
osoby z listy rezerwowej, dla
których w tym roku zabrak³o
miejsca.
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Zadaniem rachmistrza jest
sprawdzenie aktualnoœci i po-
prawnoœci adresów. Rach-
mistrz dopisze adresy budyn-
ków, których brakuje w wyka-
zie i na mapie oraz usunie bu-
dynki, które ju¿ nie istniej¹.

Ruszył spis powszechny
Dnia 1 kwietnia ruszy³ Narodowy Spis Ludnoœci i Mieszkañ. Wczeœniej - w okresie
od 1 do 17 marca 2011 r. na terenie ka¿dej z 167 gmin województwa œl¹skiego przeprowa-
dzony zosta³ obchód przedspisowy, w ramach którego rachmistrzowie badali teren - zazna-
jamiali siê z przydzielonymi im obwodami oraz weryfikowali przekazane im wykazy adre-
sów zamieszkanych budynków.

Ka¿dy rachmistrz zaopa-
trzony zostanie w identyfika-
tor zawieraj¹cy jego zdjêcie,
imiê i nazwisko, pieczêæ urzê-
du statystycznego oraz pie-
cz¹tkê imienn¹ i podpis dyrek-
tora urzêdu statystycznego,

który ów identyfikator wyda³.
W sytuacji, kiedy jego to¿sa-
moœæ wzbudzi nasze obawy,
nale¿y zadzwoniæ pod numer
797 201 445.

Osoby pragn¹ce dowie-
dzieæ siê wiêcej na temat Na-

rodowego Spisu Ludnoœci
i Mieszkañ zachêcamy do za-
poznania siê z ulotk¹ G³ówne-
go Urzêdu Statystycznego,
która zamieszczona zosta³a po-
ni¿ej oraz na www.spis.gov.pl.
Na potrzeby spisu uruchomio-
na zosta³a tak¿e infolinia: 800
800 800 - numer bezp³atny dla
po³¹czeñ z telefonów stacjo-
narnych oraz nr tel. 22 44
44 777 - dla po³¹czeñ przycho-
dz¹cych z telefonów komórko-
wych, p³atny zgodnie z cenni-
kiem danego operatora.

Spis potrwa do 30 czerwca
2011 roku.
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Statuetki powêdrowa³y
w tym roku do Przedsiêbior-
stwa Transportowo-Handlo-
wego Krystian Lubszczyk
oraz do Firmy Handlowo-
Us³ugowej Kotula Genowefa
i Witold – Sklep ABC.

Wczeœniej – w ramach
pierwszej edycji wyró¿nienie
przyznane zosta³o firmie „Bec-
ker-Warkop” i reprezentuj¹ce-
mu j¹ Janowi Œliwie oraz
Przedsiêbiorstwu Prefabryka-
cji Górniczej „Prefrow” (na-
grodê odbiera³ prezes Józef
Kuœka), zaœ w 2010 roku –
Zak³adowi Wêdliniarskiemu
Andrzeja Stani oraz Zak³adowi
Robót Specjalnych Budowla-
nych Danuty Motyczka.

W³aœciciele wyró¿nionych
w tym roku firm nagrodê od-
bierali z r¹k wójta gminy An-
toniego Mrowca i dyrektora
GOKiR-u Haliny Karwot, któ-
ra o wspó³pracy z lokalnymi
przedsiêbiorcami mówi:

- Cieszy fakt, ¿e s¹ firmy,
na które Gminny Oœrodek
Kultury i Rekreacji zawsze
mo¿e liczyæ; firmy, dla któ-

Wspierają kulturę,

inwestują w sztukę
Ju¿ po raz trzeci przyznana zosta³a przez GOKiR Nagroda
Mecenasa Kultury Lokalnej, stanowi¹ca uhonorowanie
dzia³añ podejmowanych przez prywatne podmioty
na rzecz rozwoju kultury w gminie Œwierklany.

rych inwestowanie w kulturê
i rozwój mieszkañców jest
równie wa¿ne co prowadzenie
dzia³alnoœci. Uroczystoœæ wrê-
czenia Nagrody Mecenasa
Kultury Lokalnej jest okazj¹,
aby podziêkowaæ wszystkim
sponsorom, a tym najbardziej
zaanga¿owanym w mijaj¹-
cym roku wrêczyæ statuetkê.
Z naszej strony jest to podziê-
kowanie za ca³okszta³t dzia-
³añ charytatywnych, jakie fir-
ma podejmuje.

Tegoroczne spotkanie
z udzia³em w³aœcicieli firm
oraz przedstawicieli w³adz
gminy, powiatu, Sejmu i Se-
natu, a tak¿e Parlamentu Eu-
ropejskiego – w osobie Bog-
dana Marcinkiewicza, odby³o
siê w siedzibie Gminnego
Oœrodka Kultury i Rekreacji,
w niedzielê 6 marca. Na liœcie
zaproszonych znaleŸli siê po-
nadto wójtowie i dyrektorzy
gminnych oœrodków kultury
z okolicznych gmin, z który-
mi GOKiR na co dzieñ wspó³-
pracuje. W sumie, goœæmi
Gminnego Oœrodka Kultury

i Rekreacji by³o w niedzielny
wieczór blisko 130 osób.

W programie uroczysto-
œci znalaz³y siê wystêpy grup:
„IWIA” z Gliwic (program
artystyczny pn. „Karnawa³o-
wa Gala Operetki”) i „Happy
Folk”. W przypadku drugiej
grupy ciekawostk¹ jest to, i¿
w jej sk³ad wchodz¹ miesz-
kañcy okolicznych miejsco-
woœci, w tym równie¿ gmi-
ny Œwierklany, a repertuar,
jaki zaprezentowa³a tak bar-
dzo przypad³ goœciom do
gustu, ¿e rozpoczêli oni tañ-
ce jeszcze w trakcie trwania
koncertu.

Mi³ym akcentem by³o
wrêczenie dzia³aj¹cemu pod
egid¹ GOKiR-u, zespo³owi
„Karolinki” honorowej odzna-
ki „Zas³u¿ony dla Kultury Pol-
skiej”. O przyznanie tego wy-
ró¿nienia, do Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go Bogdana Zdrojewskiego
wyst¹pi³ pose³ Tadeusz Mo-

towid³o. Nagrodê odebra³a
z r¹k pos³a, czteroosobowa
delegacja zespo³u „Karolinki”.
- Jest to dla nas ogromny za-
szczyt, ¿e sam minister doce-
ni³ dzia³ania zespo³u. W ten
sposób uhonorowane zosta³o
50-lecie naszej dzia³alnoœci,
które obchodziliœmy w ubie-
g³ym roku – podsumowuje
przedstawicielka „Karolinek”,
Cecylia Chromik.

Zespó³, który w chwili
obecnej liczy 25 osób, zapo-
wiada dalszy udzia³ w gmin-
nych i nie tylko, uroczysto-
œciach i przegl¹dach. Jednym
z ostatnich jego osi¹gniêæ by³o
zdobycie wyró¿nienia w orga-
nizowanym w Polanicy, Miê-
dzynarodowym Przegl¹dzie
Zespo³ów „Têcza Polska”.
Jankowiccy œpiewacy zna-
leŸli siê w œcis³ym gronie lau-
reatów, wyselekcjonowani
spoœród 60 zg³oszonych do
przegl¹du zespo³ów. Czeka-
my na kolejne sukcesy!

20-osobowa grupa gimnazjalistów nie tylko rozwinie twórcze myœlenie czy nauczy prezentowaæ siebie i swoje przedsiê-
wziêcia, ale i rozpropaguje wœród lokalnej spo³ecznoœci zasady uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym w³asnej miejscowoœci.

Najnowsze przedsiêwziêcie Stowarzyszenia „Inicjatywa” realizowane jest ze œrodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci w ramach programu grantowego „RÓWNAÆ SZANSE 2010” Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y. W ramach
projektu powsta³a Akademia M³odego Dziennikarza dzia³aj¹ca w Galerii Twórców Nieprofesjonalnych „Jan” w Jankowi-
cach. Uczestnicy programu wziêli ju¿ udzia³ w cyklu zajêæ i warsztatów z zakresu dziennikarstwa prowadzonych przez
redaktora naczelnego rybnickiego dzia³u Dziennika Zachodniego Jacka Bombora oraz dziennikarza filmowego Adriana Grada.
W kwietniu zaplanowano warsztaty fotograficzne, które poprowadzi Izabela Nietrzpiel, a w maju wycieczki do g³ównej
redakcji Dziennika Zachodniego w Sosnowcu oraz do redakcji telewizji regionalnej, gdzie uczestnicy zapoznaj¹ siê z proce-
sem tworzenia, opracowywania materia³ów przez dziennikarzy, czyli poznaj¹ kolejne etapy powstawania czasopisma „od
kuchni”. Podsumowaniem projektu bêdzie konferencja „Razem mo¿emy wiêcej”, wystawa zdjêæ pt. „Œwierklany z bliska”
oraz prezentacja gazety przygotowanej przez uczestników Akademii w czerwcu, na któr¹ ju¿ teraz wszystkich zapraszamy.

Bogumi³a Szmidt–Kruk, koordynator projektu

W gminie działa Akademia Młodego Dziennikarza
Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Œwierklanach „Inicjatywa” otrzyma³o dotacjê
na kolejny projekt, który bêdzie trwa³ od lutego do lipca 2011 r. Dzia³ania realizuje œwierklañska m³odzie¿ gimnazjalna.

zdj.: archiwum GOKiR-u.zdj.: archiwum GOKiR-u.
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W szeregu znanych Œl¹-
zaków nie mog³o zabrakn¹æ
naszego „rodowitego Œl¹zo-
ka” – pos³a Henryka Sie-
dlaczka, który „o swoi fa-
miliji ³ogromnie piyknie
po naszymu rozprowio³.
W kierej ³on som godo,
Halina mówi, synki – je-
dyn mówi, drugi godo,

Rodowity Ślonzok

nom gańby nie narobiył
Powy¿szy tytu³ najbarwniej obrazuje to, co jeszcze
w ubieg³ym roku, a dok³adnie 15 listopada, wyda-
rzy³o siê w Katowicach. Odby³ siê wtedy jubileuszo-
wy konkurs – zabawa pt. „Po naszymu dla VIP-ów”.
W Studiu Koncertowym Radia Katowice pojawi³o siê
wielu znamienitych goœci i osobistoœci Œl¹ska,
którzy w kilkuminutowych wyst¹pieniach prezento-
wali opowieœci w gwarze œl¹skiej.

a pies szczeko, jak chce”.
Barwna i brzmi¹ca bodaj
najbardziej naturalnie gwa-
ra, w wykonaniu pos³a zo-
sta³a doceniona przez jury,
w sk³ad którego weszli m.in.
prof. Jan Miodek i senator
Maria Pañczyk.

Gwara – jakkolwiek by
na ni¹ nie spojrzeæ – to dzie-

dzictwo, spuœcizna kulturo-
wa miejsca, korzeni, z któ-
rych siê wyrasta, a zw³asz-
cza rodzinnego domu. Dla-
tego tym bardziej cieszy fakt,
¿e pose³ Siedlaczek o swo-
ich œl¹skich korzeniach opo-
wiada³ „nojpiykniej”.

Spotkanie „Po naszymu
dla VIP-ów” stanowi³o
wspania³y przyk³ad na to, ¿e
przez zabawê mo¿na uczyæ
szacunku dla tradycji, zaœ
umiejêtnoœæ pos³ugiwania
siê œl¹skom godkom, to nie
powód do wstydu – to po-
wód do dumy, o czym za-
wsze i wszêdzie warto pa-
miêtaæ.

Celem konkursu jest pro-
mowanie walorów kulturo-
wych i przyrodniczych œl¹-
skiej wsi oraz „dobrych
praktyk” s³u¿¹cych zrówno-
wa¿onemu rozwojowi ob-
szarów wiejskich. Adresata-
mi konkursu s¹ osoby fizycz-
ne, które amatorsko lub pro-
fesjonalnie zajmuj¹ siê foto-

Wieś w obiektywie

grafi¹ i s¹ zameldowane na
terenie województwa œl¹-
skiego.

Nades³ane zdjêcia bêd¹
oceniane w trzech katego-
riach: tradycja, krajobraz
oraz „dobre praktyki” w za-
kresie rozwoju œl¹skiej wsi.
Dla autorów nagrodzonych
zdjêæ ufundowane zostan¹

Mi³oœników obiektywu zapraszamy do wziêcia
udzia³u w konkursie fotograficznym pt. „Wieœ
województwa œl¹skiego okiem obiektywu”, og³o-
szonym przez Zarz¹d Województwa Œl¹skiego.

nagrody rzeczowe o warto-
œci: do 2000 z³ za I miejsce,
do 1600 z³ za II miejsce i do
1000 z³ za zajêcie miejsca
III. Komisja dopuszcza rów-
nie¿ mo¿liwoœæ przyznania
wyró¿nienia.

Prace konkursowe wraz
z formularzem zg³oszenio-
wym dostêpnym na stronie
www.slaskie.ksow.pl i dopi-
skiem na kopercie: „Konkurs
fotograficzny – Wieœ Woje-
wództwa Œl¹skiego okiem
obiektywu”, nale¿y przesy³aæ
na adres: Urz¹d Marsza³-
kowski Województwa Œl¹-
skiego, ul. Ligonia 46, 40 –
037 Katowice, Wydzia³ Te-
renów Wiejskich – Sekreta-
riat Regionalny KSOW. Na
podanej wy¿ej stronie inter-
netowej znaleŸæ mo¿na rów-
nie¿ regulamin konkursowy.

Jury na prace czeka do
30 wrzeœnia 2011 r., zaœ roz-
strzygniêcie konkursu na-
st¹pi najpóŸniej 31 paŸdzier-
nika br.

Zapraszamy mieszkañ-
ców do wziêcia udzia³u
w konkursie i pokazania
swoich prac!

Rozgrywki toczy³y siê na
ma³ej sali. G³ównym organi-
zatorem by³ GOKiR, który
ufundowa³ nagrody (m.in.
torby i koszulki – otrzymali
je wszyscy uczestnicy tur-
nieju). Od strony technicz-
nej przeprowadzeniem roz-
grywek zajêli siê: Marian
Kotyrba i Micha³ Grzonka.
Turniej tenisa by³ kolejnym
sportowym przedsiêwziê-
ciem, jakie Gminny Oœrodek
Kultury i Rekreacji przygo-
towa³ dla mieszkañców
Œwierklan i Jankowic. Poni-
¿ej przedstawiamy wyniki
tenisowych zmagañ.

Kategoria do lat 15
1. Kamil Liszka
– Gimnazjum Jankowice
2. Artur Wodecki
– Gimnazjum Jankowice
3. Bartosz B³atoñ
– Szko³a Podstawowa
Œwierklany Górne
4. Weronika B³atoñ
– Szko³a Podstawowa
Œwierklany Górne

Kategoria od 15 do lat 50
1. Micha³ Grzonka
2. Mateusz Grzonka
3. Zbigniew Ormowski
4. Kamil Musiolik

Kategoria powy¿ej 50 lat
1. Marian Kotyrba
2. Jerzy Waisman
3. Jan Grzonka
4. Jan Marcisz

Sobota
z tenisem

Pod znakiem sporto-
wych zmagañ minê³a
mieszkañcom naszej
gminy pierwsza sobota
lutego. W siedzibie
Gminnego Oœrodka
Kultury i Rekreacji przy
ul. Stra¿ackiej w Œwier-
klanach odby³ siê Tur-
niej Tenisa Sto³owego,
w którym udzia³ wziê³y
dzieci, m³odzie¿ oraz
osoby doros³e.
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Ciekaw¹ ofertê artystyczn¹ przygotowa³ dla mieszkañców Janko-
wic i Œwierklan, Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji. Gminê od-
wiedzi m.in. zespó³ FEEL oraz znany z regionalnych koncertów
i biesiad, Damian Holecki. Poni¿ej - szczegó³owy wykaz imprez

artystycznych, jakie w najbli¿szym czasie odbêd¹ siê w gminie. O kolejnych informowaæ bê-
dziemy na bie¿¹co, w Kurierze Gminy Œwierklany oraz na www.swierklany.pl

Najlepsze ¿yczenia

Dzieñ Matki z GOKiR-em
Z okazji dnia Matki, Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji w Œwierklanach organizuje „Wie-
czór z operetk¹ i humorem” – w niedzielê 22 maja o godz. 16.30 na sali bankietowej w
Œwierklanach .Cena biletu: 20,00 z³ za osobê (w cenie kawa i ciasto). Bilety s¹ do nabycia
w siedzibie GOKiR-u w Œwierklanach.

Gminny Dzieñ Dziecka, 29 maja, w godz.16.00 - 22.00, OSiR Œwierklany
- Zabawy dla dzieci m.in. paintball, wiatrówka, strzelanie z ³uku, zajêcia plastyczne
z animatorami, nauka chodzenia na szczud³ach i wiele innych atrakcji!
- Goœæ Dnia: RAFA£ KRYLA „TITO” – laureat „YOU CAN DANCE”
- W programie tak¿e koncert Klaudii Stabik z zespo³em (piosenki Majki Je¿owskiej
i Natalii Kukulskiej)
- Dyskoteka z DJ-em

Powitanie wakacji, 2 lipca, OSiR Œwierklany
W programie: 17.00 wystêp DJ-a; 18.00 koncert DAMIAN HOLECKI; 20.30 koncert gru-
py FEEL; 22.00 ZABAWA Z DJ-em; 23.00 Zakoñczenie imprezy.

Jury obu festiwali by³o pod
ogromnym wra¿eniem wyso-
kiego poziomu warsztatu te-
atralnego m³odych aktorów.
Nagrody przyznano za profe-
sjonalne przygotowanie i wy-
konanie. Sztukê wyre¿ysero-
wa³a Bogumi³a Szmidt-Kruk.

- Urzek³a nas prawda,

któr¹ przekazali aktorzy. Cie-

kawa scenografia, doskona-

³a obsada aktorów – to naj-

wa¿niejsze atuty tego przed-

stawienia – powiedzia³ Jacek

Kowalski-Krawczyk, prze-
wodnicz¹cy jury Festiwalu
w Gostyni.

Spektakl „Z³odziej czasu”
jest baœniow¹ histori¹, z cza-
rami i walk¹ z³ego charakte-
ru z dobrym. Jest ponadcza-
sow¹ opowieœci¹ o przemija-
niu, o walce z up³ywaj¹cym
czasem, szukaniu szczêœcia
i w koñcu o mi³oœci. To me-
taforyczna opowieœæ o z³ym
Czarodzieju, który kradnie
czas ludzi, i dzielnej dziew-

„Złodziej Czasu”
z głównymi nagrodami
Dzia³aj¹cy przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludwika
Holesza w Œwierklanach, teatr amatorski „AKuKu”
otrzyma³ Grand Prix na III Knurowskich Spotkaniach
Teatralnych „Bez maski” i I miejsce na IV Wojewódzkim
Przegl¹dzie Teatralnym „Gostyñskie Teatra³ki” w Gostyni.

czynce, która postanawia go
pokonaæ. Gra toczy siê o naj-
wy¿sz¹ stawkê – o ¿ycie uko-
chanego dziadka, któremu Z³o-
dziej te¿ postanowi³ zabraæ
kilka lat.

Obsada: Z³odziej Czasu –
Grzegorz Wala, Dziewczynka
– Patrycja Jankowska, Bab-
cia – Maria Krzempek, Dzia-
dek – Bogus³aw Matuszczyk,
Matka: Miros³awa Frydecka,
Ojciec – Piotr Molenda, Ma³y
Z³odziej Czasu – Mateusz Try-
buœ, Ksiê¿niczka – Katarzyna
Heliosz, Ma³y Dziadek – Ja-
kub Frydecki oraz: Laura Ta-
rabura, Kinga Brudny, Natalia
Go³owacz, Hanna Wala, Ka-
tarzyna Pszonak, Monika Mo-
lenda, Kinga Ostrzo³ek, ̄ aneta
Bogacka, Marlena Antoñczyk
i Kamil Stêpieñ.

Magdalena Pieszko

Realizacja:
Wydawnictwo

Solo Press
Żory, ul. Moniuszki 10

na zlecenie
Urzędu Gminy Świerklany

Jankowice, ul. Świerklańska 54
tel.: 32 432 75 00

Pomoc dla potrzebujących
Ju¿ po raz siódmy prze-

prowadzona zostanie w gmi-
nie akcja niesienia pomocy
¿ywnoœciowej najubo¿-
szym mieszkañcom Unii
Europejskiej, realizowana w
ramach programu PEAD.
Do tej pory, Gminny Oœro-
dek Opieki Spo³ecznej ak-
cjê prowadzi³ razem z Pol-
skim Czerwonym Krzy¿em,

a w tym roku po raz pierw-
szy wspó³pracuje w tym za-
kresie ze Stowarzyszeniem
Sumina na Rzecz Odnowy
i Rozwoju Górnego Œl¹ska.
¯ywnoœæ trafi do najbardziej
potrzebuj¹cych mieszkañ-
ców Jankowic i Œwierklan
(ok. 200 osób, które otrzy-
mywaæ bêd¹ artyku³y na
podstawie specjalnych kart

¿ywnoœciowych). Artyku³y
przywo¿one s¹ z Rudy Œl¹-
skiej, gdzie mieszcz¹ siê ma-
gazyny. Gmina pokrywa
koszty zwi¹zane z transpor-
tem i poprzez GOPS zajmie
siê dystrybucj¹ darów. Jest
to ¿ywnoœæ pe³nowarto-
œciowa, która przekazana
zostanie potrzebuj¹cym
w kilkunastu transzach,
w okresie od kwietnia do li-
stopada br.

W ostatnim czasie
w³adze gminy

odwiedzi³y
kolejnych jubilatów

i solenizantów:

El¿bietê Paszendê
z Jankowic

z okazji
90 urodzin

Alojzego Dolnika
z Jankowic

– 90 urodziny

Antoniego G³adysza
ze Œwierklan
– 96 urodziny

Jana Oœlizloka
z Jankowic

– 90 urodziny

Mariê Mrochen
ze Œwierklan
– 91 urodziny

Piotra Hartmana
z Jankowic

– 90 urodziny

Romana Hetwera
ze Œwierklan
– 90 urodziny

Ludwika Habraszkê
ze Œwierklan
– 90 urodziny

Martê Witê
ze Œwierklan
– 91 urodziny

oraz parê
œwiêtuj¹c¹

63 rocznicê œlubu
- Pañstwo

Gertrudê i Ernesta
Brychcy

ze Œwierklan


