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W styczniu przysz³ego roku wejd¹
w ¿ycie przepisy znowelizowanej usta-
wy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach, w myœl których to w³aœnie
gminy odpowiadaæ bêd¹ za gospodarkê
odpadami. W praktyce oznacza to sze-
reg zmian, które dotkn¹ przede wszyst-
kim mieszkañców.

Nie bêd¹ ju¿ mieli oni obowi¹zku sa-
modzielnego podpisywania umów na od-
biór œmieci, co oznacza, ¿e dotychcza-
sowe umowy trzeba bêdzie rozwi¹zaæ.
Teraz wszystkim zajmie siê gmina, która
w przetargu wy³oni firmê odbieraj¹c¹
œmieci od mieszkañców, a w³aœciciele
nieruchomoœci uiszczaæ bêd¹ na rzecz
gminy tzw. op³atê œmieciow¹. Stawki

op³at za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi oraz szczegó³owe zasady

ponoszenia tych op³at ustali w drodze

uchwa³y rada gminy. Op³ata œmiecio-
wa bêdzie mia³a charakter podatkowy –
bêdzie obowi¹zkowa, a jej nieuiszczanie
poci¹gnie za sob¹ dzia³ania komornicze.

Op³ata za gospodarowanie odpadami
stanowiæ bêdzie dochód gminy, z które-
go gmina finansowaæ bêdzie koszty funk-
cjonowania systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi (czyli koszty odbie-
rania, transportu, zbierania, przetwarza-
nia i sk³adowania odpadów, koszty two-
rzenia i utrzymania punktów selektywne-
go zbierania odpadów oraz koszty obs³u-
gi administracyjnej tego systemu). To, ile
zap³aci jedno gospodarstwo domowe za-
le¿eæ bêdzie od liczby mieszkañców lub
od iloœci zu¿ytej wody, albo te¿ od po-

Uwaga – nowe przepisy dotycz¹ce
odpadów i nieczystoœci ciek³ych!

cd. na str. 12

Zachêcamy mieszkañców do udzia-
³u w wyborach (g³osowaæ mo¿na bê-
dzie w godz. 7.00-21.00), jak równie¿
do zapoznania siê z towarzysz¹c¹ wy-
borom, dokumentacj¹.

Na stronie internetowej Urzêdu
Gminy Œwierklany www.swierklany.pl

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
dostêpne s¹ uchwa³y, obwieszczenia,
wyjaœnienia, komunikaty, itp. Pañstwo-
wej Komisji Wyborczej, Okrêgowej

Przed nami wybory parlamentarne
Koñczy siê czteroletnia kadencja pos³ów i senatorów Rzeczpospolitej
Polskiej. Kolejne wybory parlamentarne zarz¹dzono na niedzielê
9 paŸdziernika.

Komisji Wyborczej oraz Wójta Gminy
Œwierklany. Powy¿sze informacje uka-
zuj¹ siê zgodnie z terminami zamieszczo-
nymi w kalendarzu wyborczym.

Urzêdnikiem wyborczym w gminie
Œwierklany wyznaczony zosta³ p. Zbi-
gniew Kowalczyk. Wszelkie zapytania
zdotycz¹ce wyborów mo¿na kierowaæ
do niego osobiœcie, telefonicznie – nr tel.
(32) 43 27 527 lub mailowo na adres:
sekretarz@swierklany.pl

W podzięce za plony
Kilkadziesi¹t blach œl¹skiego ko³acza upieczonych zosta³o na okazjê
tegorocznych Do¿ynek Gminnych, jakie w niedzielê 4 wrzeœnia odby³y
siê na terenie oœrodka sportu i rekreacji w Jankowicach. Uroczystoœæ
tradycyjnie rozpoczê³a siê przejazdem korowodu do¿ynkowego,
w którym udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz gminy i so³ectw,
proboszczowie, stra¿acy, motocykliœci, amazonki, a tak¿e najwa¿niejsi
w tym dniu – rolnicy wraz z towarzysz¹cymi im gospodyniami

cd. na str. 11
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Nabór wniosków ru-
szy³ 16 sierpnia br.
Dokumentacjê przyj-

muje Referat Finansowy
Urzêdu Gminy Œwierklany
(II piêtro). Na stronie interne-
towej www.swierklany.pl do
pobrania s¹ pliki: wniosek
o przyznanie stypendium
szkolnego w roku szkolnym
2011/2012, za³¹cznik do
wniosku potwierdzaj¹cy licz-
bê osób w gospodarstwie do-
mowym, oœwiadczenie o po-
zostawaniu bez pracy i nie-
osi¹ganiu dochodu dla osób
niezarejestrowanych w Po-
wiatowym Urzêdzie Pracy,
katalog materia³ów podlega-
j¹cych refundacji, umowa
kupna-sprzeda¿y podrêczni-
ków u¿ywanych oraz oœwiad-
czenie o wysokoœci docho-
dów. Formularze mo¿na te¿
otrzymaæ w Urzêdzie Gminy.

Poni¿ej przedstawiamy

szczegó³owe informacje na

temat tego, któ mo¿e sta-

raæ siê o stypendium szkol-

ne na nowy rok szkolny i ja-

kie trzeba spe³niæ warunki,

aby otrzymaæ œwiadczenie.

Pomoc materialna przy-
s³uguje:

1. Uczniom szkó³ pu-
blicznych i niepublicznych
o uprawnieniach szkó³ pu-
blicznych dla m³odzie¿y i dla
doros³ych oraz s³uchaczom
publicznych kolegiów na-
uczycielskich, nauczyciel-
skich kolegiów jêzyków ob-
cych (...) – do czasu ukoñ-
czenia kszta³cenia, nie d³u-
¿ej jednak ni¿ do ukoñcze-
nia 24 roku ¿ycia;

2. Wychowankom pu-
blicznych i niepublicznych
oœrodków umo¿liwiaj¹cych
dzieciom i m³odzie¿y upoœle-
dzonym w stopniu g³êbo-
kim, a tak¿e dzieciom i m³o-
dzie¿y upoœledzonym umy-
s³owo ze sprzê¿onymi nie-
pe³nosprawnoœciami realiza-
cjê odpowiednio obowi¹zku
szkolnego i obowi¹zku nauki
– do czasu ukoñczenia re-
alizacji obowi¹zku nauki;

3. Uczniom szkó³ niepu-
blicznych nieposiadaj¹cych
uprawnieñ szkó³ publicznych

dla m³odzie¿y i dla doros³ych
– do czasu ukoñczenia reali-
zacji obowi¹zku nauki,

którzy znajduj¹ siê w trud-
nej sytuacji materialnej, wy-
nikaj¹cej z niskich dochodów
na osobê w rodzinie, w szcze-
gólnoœci gdy w rodzinie wy-
stêpuje: bezrobocie, niepe³no-
sprawnoœæ, ciê¿ka lub d³ugo-
trwa³a choroba, wielodziet-
noœæ, brak umiejêtnoœci wy-
pe³niania funkcji opiekuñczo-
wychowawczych, alkoho-
lizm lub narkomania, a tak¿e
gdy rodzina jest niepe³na lub
wyst¹pi³o zdarzenie losowe.

Miesiêczna wysokoœæ
dochodu na osobê w rodzi-
nie ucznia uprawniaj¹ca do
ubiegania siê o stypendium
szkolne nie mo¿e byæ wiêk-
sza ni¿ kwota 351 z³. Mie-
siêczna wysokoœæ dochodu
jest ustalana na zasadach
okreœlonych w ustawie o po-
mocy spo³ecznej.

Rodzin¹ w rozumieniu
ustawy o pomocy spo³ecznej
s¹ osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostaj¹ce
w faktycznym zwi¹zku,
wspólnie zamieszkuj¹ce i go-
spodaruj¹ce.

Stypendium nie przy-

s³uguje:

* uczniom klas zerowych
* uczniom, którzy nie

mieszkaj¹ na terenie gminy
Œwierklany.

Stypendium szkolne nie

przys³uguje uczniowi:

1. który otrzymuje inne
stypendium ze œrodków pu-
blicznych z wyj¹tkiem sytu-
acji, kiedy ³¹czna kwota
otrzymywanych stypendiów
nie przekracza 1820 z³ (rocz-
nie),

2. który zosta³ umiesz-
czony w instytucji zapewnia-
j¹cej ca³odobowe utrzymanie
albo w rodzinie zastêpczej.

Stypendium szkolne jest

przyznawane na wniosek:

1. rodziców albo pe³no-
letniego ucznia,

2. dyrektora szko³y.
Decyzja dotycz¹ca sty-

pendium szkolnego wyda-

wana bêdzie na podstawie

dokumentacji:

1. wniosku;
2. za³¹cznika do wniosku

potwierdzaj¹cego liczbê osób
w gospodarstwie domowym
ucznia;

3. zaœwiadczenia albo
oœwiadczenie o dochodach
(dotyczy miesi¹ca poprze-
dzaj¹cego z³o¿enie wnio-
sku), tj.:

a. zaœwiadczenie albo
oœwiadczenie o wysokoœci
uzyskanych dochodów;

b. zaœwiadczenie z Po-
wiatowego Urzêdu Pracy
o pozostawaniu bez pracy
(z prawem lub bez prawa do
zasi³ku);

c. oœwiadczenia o pozo-
stawaniu bez pracy i nieosi¹-
ganiu dochodu dla osób nie-
zarejestrowanych w Powia-
towym Urzêdzie Pracy;

d. zaœwiadczenia z Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej o otrzymywanych
œwiadczeniach albo oœwiad-
czenia o korzystaniu ze
œwiadczeñ pieniê¿nych z po-
mocy spo³ecznej (zasi³ek sta-
³y, zasi³ek okresowy, zasi³ek
rodzinny, zasi³ek pielêgna-
cyjny, dodatek mieszkanio-
wy). Do dochodu nie wli-
czamy zasi³ków celowych
(jednorazowego pieniê¿nego
œwiadczenia socjalnego,
obiadów) wyp³acanych przez
Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej;

e. zaœwiadczenia z gmi-
ny o wielkoœci posiadanych
hektarów przeliczeniowych
(przyjmuje siê, ¿e z 1 hekta-
ra przeliczeniowego uzysku-
je siê dochód miesiêczny
w wysokoœci 207 z³);

f. wyroki s¹dowe mó-
wi¹ce o wysokoœci zas¹dzo-
nych alimentów lub za-
œwiadczenia komornika
o nieœci¹galnoœci alimentów
lub decyzja z GOPS – zalicz-
ka alimentacyjna

g. odcinek renty/emery-
tury;

4. zaœwiadczenia dyrek-
tora szko³y o uczêszczaniu
ucznia do danej placówki
szkolnej.

Wszelkie informacje
udzielane s¹ pod numerem
telefonu: 32 43 27 533.

Złóż wniosek o stypendium
W gminie ruszy³ kolejny nabór wniosków o wyp³acanie
stypendium szkolnego - na rok szkolny 2011/2012.
Wype³nione wnioski wraz z wymaganymi za³¹cznikami
nale¿y sk³adaæ do dnia 15 wrzeœnia 2012 roku.
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Chodzi o to, aby w jed-
nym miejscu mieszkañcy za-
³atwili wiêkszoœæ spraw
urzêdowych. W chwili obec-
nej, gminne i nie tylko gmin-
ne, instytucje rozproszone s¹
po ca³ym terenie Œwierklan
i Jankowic – w innym miej-
scu znajduje siê gminny ma-
gistrat, w innym komunalka,
a w jeszcze innym GZOPO.
Nowy obiekt, który powsta³-
by w s¹siedztwie dzia³aj¹ce-
go obecnie w Œwierklanach,
oœrodka zdrowia, apteki
i punktu pogotowia ratunko-
wego, skupia³by wszystkie
wa¿niejsze w gminie instytu-
cje. Pozwoli³oby to na popra-
wê jakoœci œwiadczonych
us³ug administracyjnych i po-
zwoli³oby siê wyprowadziæ
urzêdowi z budynku nêkane-
go szkodami górniczymi.

Jednak g³ównym powo-
dem decyzji o budowie nowe-
go obiektu s¹ warunki lokalo-
we Gminnego Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej, który od lat
boryka siê z problemem zbyt
ma³ej iloœci pomieszczeñ. Ka¿-
dy, kto choæ raz odwiedzi³ sie-
dzibê GOPS-u w Œwierkla-
nach, wie, jaka panuje tam cia-
snota. A jak wiadomo, w bu-
dynku przy ul. Stra¿ackiej

Zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami, rozwi¹zanie
problemu bezdomnoœci zwie-
rz¹t nale¿y do gminy i jest nie-
zwykle kosztowne.

Spraw¹ bezpañskich
psów zajmuje siê Gminny
Zak³ad Gospodarki Komunal-
nej z siedzib¹ w Œwierkla-
nach, który dwa lata temu
podpisa³ umowê z ¿orskim
Zak³adami Techniki Komunal-
nej na wy³apywanie b³¹kaj¹-
cych siê czworonogów i ich
umieszczanie w azylu przy
ul. Okrê¿nej w ¯orach.

Do obowi¹zków ZTK
¯ory nale¿y wy³apywanie
i odbieranie z terenu gminy
Œwierklany bezdomnych
psów, po wczeœniejszym te-
lefonicznym zg³oszeniu po-
wy¿szego faktu przez pra-
cowników GZGK lub Urzê-
du Gminy Œwierklany, jak
równie¿ przewo¿enie wy³apa-
nych psów do ¿orskiego azy-
lu i zapewnienie im odpowied-
niej opieki bytowej i wetery-
naryjnej. W azylu zwierzêta
mog¹ przebywaæ jedynie
przez okreœlony okres czasu.
Jeœli nie znajd¹ nowego w³a-
œciciela, docelowo trafiaj¹ do
schroniska dla bezdomnych
zwierz¹t. Obowi¹zuj¹ca po-
miêdzy GZGK Œwierklany
i ZTK ¯ory umowa przewi-
duje, ¿e ¿orskie zak³ady od-
powiadaj¹ tak¿e za rezerwa-
cjê miejsc i umieszczanie
czworonogów w schronisku.

Od pocz¹tku bie¿¹cego
roku obowi¹zuj¹ nowe staw-
ki za œwiadczenie us³ug gmi-
nie Œwierklany przez ¿orskie
Zak³ady Techniki Komunalnej
– zgodnie z aneksem zawar-
tym pod koniec listopada ubie-
g³ego roku, za wykonanie

O problemie
bezpańskich psów

Mieszkañców gminy Œwierklany pragniemy uczuliæ
na problem bezdomnych psów b³¹kaj¹cych siê po
terenie Jankowic i Œwierklan. Zdarza siê, ¿e zwie-
rzêta s¹ porzucane przez swoich w³aœcicieli, którzy
wyje¿d¿aj¹ na d³u¿szy okres czasu lub którym po
prostu znudzi³a siê opieka nad czworonogami.

Powstanie zespół obiektów
użyteczności publicznej

Na jednej z ostatnich sesji radni podjêli decyzjê
w sprawie utworzenia nowego budynku w rejonie
ul. Koœcielnej i Koœciuszki w Œwierklanach, miêdzy
innymi na potrzeby Urzêdu Gminy, ale te¿ innych
instytucji dzia³aj¹cych na naszym terenie.

dzia³a nie tylko oœrodek, ale te¿
m.in. Gminny Zak³ad Gospo-
darki Komunalnej i GOKiR.

- W sytuacji, kiedy Gmin-
nemu Oœrodkowi Pomocy
Spo³ecznej wci¹¿ przybywa
zadañ, jakie narzucaj¹ na nie-
go zmieniaj¹ce siê przepisy,
a na dodatek prowadzi on
specyficzn¹ dzia³alnoœæ, zwi¹-
zan¹ z problemami spo³eczny-
mi i wymagaj¹c¹ zapewnienia
nale¿ytych warunków przy
obs³udze mieszkañców, nie
nale¿y siê dziwiæ, ¿e potrzebuje
on wiêcej przestrzeni dla swo-
ich dzia³añ – t³umacz¹ w³a-
dze gminy.

Zadanie zosta³o ujête
w Wieloletnim Planie Finanso-
wym. Przewiduje siê, ¿e pro-
jekt ma byæ gotowy w 2013
roku, a budowa zakoñczy siê
w 2014 roku.

- Wprowadzenie zadania
polegaj¹cego na budowie ze-
spo³u obiektów u¿ytecznoœci
publicznej do Wieloletniego
Planu Finansowego, to pierw-
szy krok ku realizacji inwesty-
cji. Jej utworzenie bêdzie wy-
maga³o nak³adów finanso-
wych, ale te¿ zostanie rozci¹-
gniête w czasie. Musimy my-
œleæ przysz³oœciowo – przeko-
nuj¹ w³adze gminy.

przedmiotu umowy gmina
Œwierklany p³aci ZTK ¯ory
wynagrodzenie w wysokoœci
800 z³ brutto miesiêcznie, przy
limicie 5 wy³apanych psów
rocznie. W przypadku prze-
kroczenia powy¿szego limitu,
GZGK zobowi¹zane jest do
zap³aty dodatkowego wyna-
grodzenia w wysokoœci 1900
z³ za ka¿dego kolejnego psa.

- Marzeniem by³oby, gdy-
by to by³o tylko piêæ bezdom-
nych psów rocznie. W rzeczy-
wistoœci jest ich o wiele wiê-
cej. Niestety, to gmina musi
zadbaæ o porzucone czworono-
gi, a to wi¹¿e siê z ogromnymi
kosztami, bo p³acimy nie tyl-
ko za z³apanie bezdomnego,
czêsto agresywnego psa, ale te¿
jego umieszczenie w azylu
i opiekê nad nim. W tym roku
limit wy³apanych psów min¹³
ju¿ w miesi¹cu czerwcu –
mówi Marian Werner, dyrek-
tor Gminnego Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej.

Sytuacje, kiedy zwierzêta
s¹ porzucane przez swoich
w³aœcicieli zdarzaj¹ siê nieste-
ty nie tylko w okresie waka-
cyjnym. Dlatego te¿ prosimy
o przemyœlane decyzje doty-
cz¹cej zakupu psa, jak rów-
nie¿ o nale¿yt¹ dba³oœæ o ju¿
posiadane czworonogi i re-
agowanie w sytuacjach, kie-
dy widzimy, ¿e ktoœ pozby-
wa siê psa wyrzucaj¹c go
z samochodu czy pozosta-
wiaj¹c przywi¹zanym do
drzewa w lesie. Pies to nie
rzecz, której mo¿na siê po-
zbyæ, a ¿ywa istota. Pamiêtaj-
my o tym nie tylko ze wzglê-
du na wysokie koszty organi-
zowania opieki dla bezpañ-
skich psów, które w efekcie
ponosimy my wszyscy.

Podziękowania dla Parlamentarzystów

W zwi¹zku z up³ywaj¹c¹ kadencj¹ w³adz parlamen-
tarnych pragnê serdecznie podziêkowaæ Senatorowi Anto-
niemu Motyczce za dzia³ania w temacie przebiegu auto-
strady A-1 (od granicy czeskiej do Soœnicowic) oraz Po-
s³owi Henrykowi Siedlaczkowi za pomoc w kwestii usytu-
owania zjazdu z A-1 w so³ectwie Œwierklany Górne, jak
równie¿ za podejmowane wspólnie z Przewodnicz¹cym
Zwi¹zku Gmin Górniczych Tadeuszem Chrószczem, dzia-
³ania nad utrzymaniem korzystnych dla naszej gminy, prze-
pisów górniczych w zakresie budowli podziemnych.

Wójt Gminy Œwierklany
Antoni Mrowiec
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Jeszcze przed wakacja-
mi zapisa³o siê do oddzia³u
20 wychowanków, w tym
3 dzieci niepe³nospraw-
nych, posiadaj¹cych orze-
czenie o potrzebie kszta³ce-
nia specjalnego.

W przedszkolu w Œwier-
klanach Górnych uczy siê
w roku szkolnym 2011/2012,
133 wychowanków zgrupo-
wanych w 6 oddzia³ach. Tyle
samo oddzia³ów liczy przed-
szkole przy ul. 3 Maja 18
w Œwierklanach, ze 126 wy-

Dzia³alnoœæ Komisji obej-
muje kierowanie osób uzale¿-
nionych na leczenie odwyko-
we. W gminie dzia³aj¹ dwa
punkty konsultacyjne, które
prowadzi wykwalifikowany
terapeuta ds. uzale¿nieñ.
W skali roku z jego porad
korzysta blisko 150 osób.
Komisja wystêpuje tak¿e do
S¹du Rejonowego w Rybni-
ku z wnioskami o skierowa-
nie na leczenie odwykowe.
W tym przypadku jest to
oko³o 20 wniosków rocznie.

- Ze œrodków pochodz¹-
cych z op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholo-
wych finansowane s¹ ponad-
to posi³ki w sto³ówkach
szkolnych dla dzieci pocho-

Komisja pomoże, doradzi…

Witaj szkoło!

dz¹cych z rodzin z problemem
alkoholowym, jak równie¿
czesne i wy¿ywienie dzieci
w przedszkolach. W szko³ach
op³acanych jest szeœæ godzin
zajêæ œwietlicowych tygodnio-
wo. Zajêcia te maj¹ stworzyæ
dzieciom i m³odzie¿y warun-
ki do nauki i odrabiania lek-
cji. Na wniosek placówek
szkolnych komisja dofinanso-
wuje równie¿ wyjazdy dzieci
na wycieczki – wylicza El¿-
bieta Ciupek, sekretarz komi-
sji. Oprócz niej w komisji za-
siadaj¹: Kazimierz Kornatow-
ski – przewodnicz¹cy, Zbi-
gniew Kowalczyk – zastêp-
ca przewodnicz¹cego oraz
cz³onkowie: Krystyna Marek,
Piotr Wolak, Amalia Baron

Prowadzenie dwóch punktów konsultacyjnych
dla osób uzale¿nionych i ich rodzin oraz dofinanso-
wywanie letniego wypoczynku dzieci pochodz¹cych
z rodzin z problemem alkoholowym – to tylko
niektóre z dzia³añ podejmowanych przez Gminn¹
Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Œrodki na realizowane przez ni¹ przedsiêwziêcia
pochodz¹ z koncesji za sprzeda¿ alkoholu.

i Alina Sirdak, która pe³ni tak-
¿e funkcjê terapeuty uzale¿-
nieñ w ww. punktach kon-
sultacyjnych.

Dziêki inicjatywie Gmin-
nej Komisji ds. Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholo-
wych uczniowie szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów ko-
rzystaj¹ z programów profi-
laktycznych opartych na ba-
zie spektakli teatralnych, te-
matycznie nawi¹zuj¹cych do
problemów i zagro¿eñ, na ja-
kie nara¿ony jest dorastaj¹cy
cz³owiek. Komisja wspiera
pracê pedagogów szkolnych
poprzez doposa¿anie gabine-
tów terapii zajêciowej i za-
kup pomocy dydaktycz-
nych. Wspó³finansowa³a
w kwocie 50 tys. z³ organi-
zowane przez parafie kolo-
nie profilaktyczno-terapeu-
tyczne dla dzieci pochodz¹-
cych z rodzin z problemem
alkoholowym z terenu gmi-
ny, z których w tym roku
skorzysta³o ok. 80 dzieci, jak
równie¿ wspomaga dzia³al-
noœæ œwietlicy opiekuñczo-

œrodowiskowej przy parafii
w Œwierklanach.

- Dzia³añ tych jest na-
prawdê du¿o, bo to tak¿e do-
finansowanie do prowadze-
nia si³owni i zajêæ aikido
w gminie, finansowe wspie-
ranie przedsiêwziêæ realizo-
wanych przez Gminny Oœro-
dek Kultury i Rekreacji pod-
czas ferii zimowych, Dnia
Dziecka czy Miko³aja, czy
w koñcu wspó³tworzenie cza-
sopisma o charakterze profi-
laktycznym „ANTIDOTUM”
– podsumowuje El¿bieta Ciu-
pek, dodaj¹c, ¿e wszystkie
dzia³ania podejmowane na te-
renie gminy Œwierklany, któ-
re maj¹ na celu promowanie
zdrowego trybu ¿ycia, mog¹
liczyæ na wsparcie komisji.

Jak widaæ, œrodki pocho-
dz¹ce z koncesji za sprzeda¿
alkoholu wykorzystywane s¹
w gminie na profilaktykê al-
koholow¹ w sposób przemy-
œlany i zgodny z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami. W przy-
sz³oœci zrealizowane zostan¹
kolejne ciekawe przedsiê-
wziêcia z udzia³em Gminnej
Komisji ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.

chowankami. Najmniejszym
pod wzglêdem liczebnoœci,
bo 5-oddzia³owym przed-
szkolem, jest jankowicka
placówka, do której – jak
przewidziano – chodziæ bê-
dzie w nowym roku szkol-
nym 120 przedszkolaków.

W przypadku szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów sy-
tuacja przedstawia siê nastê-
puj¹co:

- do Szko³y Podstawo-
wej nr 1 im. L. Holesza
w Œwierklanach zapisa³o siê

303 uczniów (15 oddzia³ów
klasowych). W szkole tej,
w klasach pierwszych uczy
siê 58 dzieci, w tym 20
uczniów, to dzieci szeœcio-
letnie;

- Szko³a Podstawowa nr
2 im. œw. Jadwigi w Œwier-
klanach – 207 uczniów w 11
oddzia³ach klasowych;
pierwszoklasistów jest 18,
w tym tylko jedno dziecko
szeœcioletnie;

- Szko³a Podstawowa
im. St. Staszica w Jankowi-
cach – 307 uczniów w 15
oddzia³ach klasowych; licz-

Zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjny-
mi, edukacjê w gminnych placówkach oœwiatowych
rozpoczê³o w miesi¹cu wrzeœniu 379 przedszkola-
ków, 817 uczniów i 409 gimnazjalistów. Najliczniej-
szym przedszkolem w gminie pozostaje to w so³ec-
twie Œwierklany Górne, w którym istnieje oddzia³
integracyjny.

ba uczniów klas pierwszych
– 55, w tym 30 uczniów sze-
œcioletnich.

- Gimnazjum im. K. Miar-
ki w Œwierklanach – 235
uczniów w 11 oddzia³ach
klasowych;

- Gimnazjum im. Ks. Wa-
lentego w Jankowicach –
174 uczniów w 8 oddzia³ach
klasowych.

Powy¿sze informacje, jak
podano na wstêpie, pochodz¹
z zatwierdzonych arkuszy
organizacyjnych dotycz¹-
cych szkó³ i przedszkoli
w roku szkolnym 2011/2012.
Oznacza to, ¿e po rozpoczê-
ciu nauki, jak i w trakcie roku
szkolnego liczba uczniów
szkó³ podstawowych i gim-
nazjów oraz wychowanków
przedszkoli mo¿e ulec zmia-
nie. Wp³yw na to mog¹ mieæ
ró¿ne zdarzenia losowe, jak
chocia¿by w yprowadzka
ucznia do innej gminy.
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Na odcinku oko³o jednego kilometra wystêpuje tam pro-
blem bardzo zniszczonej nawierzchni, który powoduje zagro-
¿enie dla kierowców i pieszych.

Orientacyjny koszt remontu nawierzchni o d³ugoœci 3,2 km
(ul. Koœcielna i Wodzis³awska) wynosi 10 mln z³. Czy Urz¹d
Marsza³kowski sfinansuje choæ czêœæ tych kosztów?

- To ogromna kwota, ale niestety tyle kosztuj¹ remonty dróg
– mówi wójt gminy Œwierklany Antoni Mrowiec. – Gdyby pie-
ni¹dze siê znalaz³y, w przysz³ym roku móg³by powstaæ projekt
inwestycji, zaœ prace w terenie przeprowadzone zosta³yby w 2013
roku. To jednak bardzo optymistyczne za³o¿enie. Nikt nie wie,
sk¹d wzi¹æ œrodki. Niemniej jednak bêdziemy prowadziæ w tym
zakresie rozmowy z Urzêdem Marsza³kowskim; w miesi¹cu
wrzeœniu chcia³bym siê spotkaæ w tej sprawie z marsza³kiem
województwa œl¹skiego Adamem Matusiewiczem.

DoraŸnym wyjœciem z sytuacji by³by cz¹stkowy remont
ul. Koœcielnej, polegaj¹cy na wyfrezowaniu najbardziej znisz-
czonego odcinka i po³o¿eniu na nim jednej warstwy asfaltu.
Wtedy koszt zamkn¹³by siê kwot¹ 1 mln z³. To rozwi¹zanie
jednak przesunê³oby w³aœciwy – generalny remont na nie-

Co z tą Kościelną?

Gmina zamierza wyst¹-
piæ o œrodki do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej, który przewiduje dofi-
nansowania do budowy po-
wstaj¹cych na terenie miast
i gmin, przydomowych
oczyszczalni œcieków. Trwa
rozeznanie potrzeb miesz-
kañców w tym temacie.

Program dofinansowa-
nia budowy przydomowych
biologicznych oczyszczalni
œcieków skierowany jest do
tych mieszkañców, którzy
nie zostali b¹dŸ nie zostan¹
w przysz³oœci pod³¹czeni do
wspólnej sieci kanalizacyjnej

Zainwestuj w przydomową oczyszczalnię ścieków

(znaczne oddalenie domostwa
od sieci, szkody górnicze)
i zmuszeni s¹ we w³asnym za-
kresie zapewniæ swoim go-
spodarstwom odbiór nieczy-
stoœci ciek³ych. Budowa przy-
domowej oczyszczalni œcie-
ków, mimo i¿ wi¹¿e siê z jed-
norazowym, znacznym nak³a-
dem finansowym, wydaje siê
byæ doskona³¹ alternatyw¹ dla
koniecznoœci czêstego opró¿-
niania szamba (w tym miej-
scu trzeba dodaæ, ¿e nowa
ustawa œmieciowa znacznie
zaostrza przepisy dotycz¹ce
gospodarki œciekowej, prze-
widuj¹c wzmo¿one kontrole
prywatnych posesji wyposa-

Urz¹d Gminy Œwierklany wys³a³ pismo do Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Œl¹skiego w spra-
wie fatalnych warunków, jakie panuj¹ na przebie-
gaj¹cej przez teren Œwierklan, drodze wojewódzkiej
nr 932.

¿onych w szamba – czy s¹
one systematycznie opró¿nia-
ne przed wyspecjalizowane
podmioty). Ponadto, mo¿na
siê staraæ o czêœciowy zwrot
kosztów budowy takiej
oczyszczalni, co w³aœnie pro-
ponuje NFOŒiGW.

W ramach programu,
Fundusz przekaza³by okre-
œlon¹ kwotê gminie, a ta roz-
dysponowa³aby j¹ pomiêdzy
wnioskodawców – mieszkañ-
ców, którzy zdecydowali siê
wzi¹æ udzia³ w programie do-
finansowania budowy przy-
domowych biologicznych
oczyszczalni œcieków i wybu-
dowali tak¹ oczyszczalniê na

terenie swoich posesji. Do-
finansowanie Funduszu wy-
nosi³oby do 9 tys. z³, wk³ad
mieszkañca - ok. 3 tys. z³,
a reszta œrodków pochodzi-
³aby z kredytu zaci¹gniêtego
przez gminê w NFOŒiGW.

W ostatnim czasie, Gmin-
ny Zak³ad Wodoci¹gów i Ka-
nalizacji przekaza³ mieszkañ-
com Jankowic deklaracje do
wype³nienia, w których mieli
siê oni wypowiedzieæ w te-
macie ewentualnej budowy
przydomowej oczyszczalni
œcieków. Po przeanalizowa-
niu deklaracji oka¿e siê, jakie
jest zainteresowanie powy¿-
szym tematem – wtedy gmi-
na niezw³ocznie wyst¹pi ze
stosownym wnioskiem do
Funduszu.

Pocz¹wszy od paŸdzier-
nika br., Stowarzyszenie
Przyjació³ Szko³y Podstawo-
wej nr 1 im. Ludwika Hole-
sza w Œwierklanach w part-
nerstwie z Fundacj¹ „Busi-
ness For Future” realizowaæ

sprecyzowan¹, dalsz¹ przysz³oœæ. - Rozwa¿amy tak¹ mo¿li-
woœæ. Rozmawiamy w tej sprawie nie tylko z Urzêdem Mar-
sza³kowskim, ale tak¿e z Powiatem Rybnickim. Wspólnymi si-
³ami byæ mo¿e uda³oby siê przeprowadziæ chocia¿ cz¹stkowy
remont drogi, bo jest ona naprawdê w fatalnym stanie – mówi
wójt Mrowiec.

Dodajmy, ¿e w celu poprawy bezpieczeñstwa na Koœciel-
nej czynione by³y przez gminê starania, aby w tamtym rejonie
zamontowany zosta³ radar. Niestety, G³ówny Inspektor Trans-
portu Drogowego nie wyrazi³ na to zgody – uzna³, ¿e ulica jest
na tyle szeroka, a jej przepustowoœæ – dobra, ¿e nie widzi ko-
niecznoœci ustawiania radaru dla poprawy bezpieczeñstwa,
który sk³oni³by kierowców do je¿d¿enia z mniejsz¹ prêdkoœci¹.

- Temat ulicy Koœcielnej jest bardzo trudny – ocenia wójt
Antoni Mrowiec. – Chcê jednak zapewniæ mieszkañców, ¿e
gmina nie ustaje w staraniach o to, ¿eby przebiegaj¹ce przez
jej teren drogi by³y bezpieczne i w dobrym stanie. Jak zwykle,
wszystko sprowadza siê do tematu pieniêdzy.

Gmina przygotowuje siê do realizacji kolejnych inwestycji
na drogach. W trakcie wykonywania jest dokumentacja doty-
cz¹ca budowy przejœcia dla pieszych pomiêdzy ul. Stokrot-
kow¹ i Rybnick¹ oraz budowy chodnika przy wspomnianej ul.
Koœcielnej, na odcinku od przychodni zdrowia do ul. Stra¿ac-
kiej. Koszt przygotowania ww. dokumentacji w wysokoœci ok.
72 tys. z³ w ca³oœci sfinansowany zostanie z bud¿etu gminy,
podobnie jak w przypadku planowanej budowy przejœcia dla
pieszych pomiêdzy ul. S³oneczn¹ i ¯orsk¹ oraz budowy chod-
nika na ul. Wodzis³awskiej – inwestycje, które powstan¹ w przy-
sz³oœci, równie¿ sfinansowane zostan¹ z gminnych pieniêdzy.

Nowe umiejętności – nowe możliwości
bêdzie projekt w ramach
Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki. Projekt
„Nowe umiejêtnoœci – nowe
mo¿liwoœci”, to propozycja
dla osób bezrobotnych lub
nieaktywnych zawodowo,

mieszkaj¹cych na terenie
gminy Œwierklany. Celem
projektu jest zachêcenie
uczestników do polepszenia
swojej sytuacji ¿yciowej po-
przez udzia³ w szkoleniach,
dziêki którym podnios¹ oni

swoje umiejêtnoœci z zakre-
su autoprezentacji oraz ob-
s³ugi komputera. Udzia³
w projekcie jest BEZP£AT-
NY! Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt telefo-
niczny – nr tel. 607 674 224
b¹dŸ mailowy: stowarzysze-
nie.inicjatywa@op.pl
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Mieszkanka so³ectwa
Œwierklany Górne spróbo-
wa³a swoich si³ w jeŸdzie na
rolkach. Z Aten przywioz³a
z³oto za zdobycie I miejsca na
dystansie 100 m oraz dwa
srebrne medale za zajêcie
drugiego miejsca na dystan-
sie 300 i 500 metrów.

Karolina reprezentuje sek-
cjê terenow¹ Olimpiad Spe-
cjalnych „Fair Play”, dzia³a-
j¹c¹ przy Specjalnym Oœrod-
ku Szkolno-Wychowaw-
czym w Rybniku. W czerw-
cu br. opuœci³a mury oœrod-
ka i odt¹d uczyæ siê bêdzie
w szkole zawodowej na kie-
runku kucharstwo. Nadal
jednak bêdzie trenowaæ i re-
prezentowaæ rybnicki klub na
zawodach Olimpiad Specjal-
nych.

- Nie pozwolimy jej
odejœæ, to prawdziwy skarb
– ¿artuje przewodnicz¹ca
rybnickiej sekcji terenowej
OS „Fair Play” Katarzyna

Matelska. Przyznaje, ¿e Ka-
rolina ma niezwyk³y talent
sportowy – w jakiej dyscy-
plinie sportowej by nie spró-
bowa³a swoich si³, odnosi
sukcesy. Wszystko zaczê³o
siê jazdy szybkiej na ³y¿-
wach, potem dosz³a lekko-
atletyka, a od ponad roku
Karolina trenuje tak¿e jazdê
na rolkach.

Złoto dla Karoliny

- Karolina rozpoczê³a na-
ukê w naszej szkole w 2002
roku – wspomina pani Kata-
rzyna. – Sportem zaintereso-
wa³a siê nied³ugo potem.
W czasie ferii zimowych
w 2004 r., podczas Akcji
Zima w Mieœcie po raz pierw-
szy zetknê³a siê z ³y¿wiar-
stwem szybkim. Do³¹czy³a do
naszej sekcji terenowej. Oka-
za³o siê, ¿e ma predyspozycje
i w ³y¿wach czuje siê œwiet-
nie, a na dodatek jest bardzo
ambitna. Wymarzona repre-
zentantka naszej sekcji!

Potwierdzaj¹ to wyniki
zdobywane przez Karolinê
na zawodach OS na szcze-
blu regionalnym i ogólnopol-
skim, a ostatnio tak¿e na are-
nie miêdzynarodowej. Dziœ
trudno ju¿ zliczyæ, ile meda-
li i wyró¿nieñ przywioz³a
z odwiedzanych przez siebie
miejsc.

Pierwszym osi¹gniêciem
Karoliny Staniuchy wykra-

czaj¹cym poza granice kra-
ju by³o zdobycie srebrnego
medalu w jeŸdzie szybkiej na
³y¿wach na IX Œwiatowych
Zimowych Igrzyskach
Olimpiad Specjalnych w Bo-
ise w Stanach Zjednoczo-
nych w 2009 roku (dystans
333 metrów). Na tych sa-
mych igrzyskach zajê³a tak-
¿e IV i VI miejsce, na ró¿-

nych dystan-
sach. Kolejny
sukces przy-
szed³ rok
póŸniej, kiedy
to œwierklañ-
ska mistrzyni
wziê³a udzia³
w zawodach
ogólnopolskich w jeŸdzie na
rolkach i wywalczy³a udzia³
w reprezentacji Polski na
Europejskich Letnich Igrzy-
skach OS. Wynik – z³oty
medal na dystansie 100 m
i srebrny medal w sztafecie
2x100 m. Niewiele te¿ bra-
kowa³o, ¿eby Karolina zdo-
by³a br¹z – udzia³ w rywali-
zacji na dystansie 300 m za-
koñczy³ siê dla niej zajêciem
IV miejsca.

Karolina czêsto jest je-
dyn¹ reprezentantk¹ rybnic-
kiej sekcji na zawodach,
a czasem tak¿e jedyn¹
dziewczyn¹ w reprezentacji.
– Rybnicka sekcja terenowa
„Fair Play” liczy 60 za-
wodników, a zwykle Karoli-
na jako jedyna kwalifikuje
siê do udzia³u w miêdzyna-
rodowych igrzyskach. To
œwiadczy o jej du¿ym talen-
cie sportowym, ale te¿ nie-
ma³ym zaanga¿owaniu i co
tu du¿o mówiæ – tak¿e od-
wadze – twierdz¹ przedsta-
wiciele szko³y. Ostatni jej
sukces – z³oto zdobyte
w Grecji, stanowi uwieñ-
czenie wszystkich sporto-
wych zmagañ, jakie do tej
pory podjê³a 18-latka. XIII
Œwiatowe Letnie Igrzyska
Olimpiad Specjalnych ATE-
NY 2011 rozpoczê³y siê
25 czerwca a zakoñczy³y
4 lipca. Wczeœniej, Karolina
wziê³a udzia³ w obozie przy-
gotowawczym w Spale.

18 lipca, w Galerii Twór-
ców Nieprofesjonalnych
„Jan” w Jankowicach odby-

³o siê spotkanie z³otej meda-
listki z przedstawicielami
w³adz gminy Œwierklany,
Starostwa Powiatowego
w Rybniku, rodzinnej szko-
³y Karoliny, rybnickiego
Centrum Pomocy Rodzinie
i Stowarzyszenia „Sonio”.
Obecni byli tak¿e przyjacie-
le i znajomi, którzy trzymali
za Karolinê kciuki, a pod-
czas wtorkowego spotka-
nia gratulowali jej sukcesu.
W gronie zaproszonych go-
œci nie mog³o zabrakn¹æ
wspomnianej wczeœniej
szefowej klubu „Fair Play”
pani Katarzyny oraz trener-
ki z³otej medalistki – Ma³go-
rzaty Lazar.

- Wiele osób pracowa³o
na sukces mojej wnuczki, ale
to przede wszystkim pani
Ma³gosi nale¿¹ siê najwiêk-
sze s³owa uznania – chwali-
³a trenerkê Maria Kwiatkow-
ska, babcia Karoliny. Nie da
siê jednak ukryæ, ¿e ona
sama tak¿e dopinguje i za-
chêca j¹ do uprawiania spor-
tu, jak równie¿ niezast¹pio-
na jest w sprawach organi-
zacyjnych, kiedy na przyk³ad
trzeba wnuczkê zawieœæ na
trening.

A jakie Karolina ma pla-
ny na przysz³oœæ?

- Od wrzeœnia znów mam
wiêcej obowi¹zków. Nie za-
mierzam jednak rezygnowaæ
z treningów, bo bardzo lubiê
siê œcigaæ na rolkach i ³y¿-
wach – mówi Karolina.

¯yczymy kolejnych suk-
cesów!

Ogromnym sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ 18-letniej Karoliny
Staniuchy w XIII Œwiatowych Letnich Igrzyskach Olimpiad
Specjalnych w Grecji.
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Za³o¿ycielk¹ zespo³u by³a
pani Aniela Sitek – ówczesna
przewodnicz¹ca œwierklañ-
skiego ko³a gospodyñ. Naj-
starsze cz³onkinie zespo³u
pamiêtaj¹ pierwsze festyny
w gminie, w których wystê-
powa³y – jak siê okazuje – nie
tylko na scenie, prezentuj¹c
utwory muzyczne.

- By³ pocz¹tek lat dzie-
wiêædziesi¹tych, cz³onkinie
zespo³u wziê³y udzia³ w jed-
nej z konkurencji sprawno-
œciowych, która polega³a na

przeci¹ganiu liny. By³o to
podczas jednego z festynów
organizowanych na Fortecy
w Œwierklanach. Wszyscy do-
skonale siê bawili, a ile œmie-
chu by³o przy tym… – wspo-
mina szefuj¹cy dziœ „Paulin-
kom”, Boles³aw Matuszczyk.
Pan Boles³aw pe³ni w zespo-
le rolê kierownika muzyczne-
go. Wczeœniej – przed 1990
rokiem, paniom nale¿¹cym
do KGW przygrywa³a na
akordeonie Krystyna Banach.

Sto lat dla Paulinek

Jeszcze przed wakacja-
mi, dzia³aj¹cy pod
egid¹ GOKiR-u, zespó³
œpiewaczy „Paulinki”
w Œwierklanach obcho-
dzi³ okr¹g³¹ rocznicê
swego istnienia. Minê³o
20 lat od chwili, kiedy
z dzia³aj¹cego w Œwier-
klanach, ko³a gospodyñ
wiejskich wyodrêbni³a
siê kilkunastoosobowa
grupa pañ, która zapra-
gnê³a spróbowaæ swo-
ich si³ w œpiewaniu.

W czasie dwóch dekad
dzia³alnoœci zespó³ „Paulinki”
uœwietnia³ tak¿e inne wa¿ne
dla gminy uroczystoœci, jak
do¿ynki, jubileusze czy uro-
dziny najstarszych mieszkañ-
ców. Chêtnie te¿ bra³ udzia³
w przegl¹dach zespo³ów
folklorystycznych w Cho-
rzowie, Zebrzydowicach, Ja-

strzêbiu czy D¹-
browie Górni-
czej, zajmuj¹c
czo³owe miejsca
i  zdobywaj¹c
wy ró¿n i en i a .
Paulinki wystê-
puj¹ ponadto
podczas Drzwi
Otwartych dla
Rolników – im-
prezy organizo-
wanej corocznie
w Œmi³owicach

ko³o Miko³owa. W ubieg³ym
roku zespó³ otrzyma³ nowe
stroje.

Jubileusz „Paulinek” po-
³¹czony zosta³ z Muzycznym
Spotkanie z Folklorem,
w którym udzia³ wziê³y za-
przyjaŸnione z jubilatem, ze-
spo³y: „Kalina” z £azisk
w gminie Godów, „Druga
M³odoœæ” z Szerokiej (przed-
stawiony przez ni¹ wystêp
kabaretowy zrobi³ praw-
dziw¹ furorê) oraz dzia³aj¹-

ce po s¹siedzku „Karolinki”.
20-lecie œwiêtowali z go-

spodyniami zaproszeni goœcie,
wœród których znalaz³ siê wójt
gminy Antoni Mrowiec,
przedstawiciele Gminnego
Oœrodka Kultury i Rekreacji,
Ko³a Gospodyñ Wiejskich
Œwierklan Górnych, biura eu-
ropos³a Bogdana Marcinkie-
wicza oraz w³adz so³eckich
Œwierklan Górnych i Dol-
nych. Nie zabrak³o te¿ zaprzy-
jaŸnionej z zespo³em, Weroniki
Kurzydym z Galerii Holesz
oraz goœci spoza gminy: dy-
rektor Wiejskiego Oœrodka
Kultury w Po³omii Marii Ma-
³ysz, reprezentuj¹cej rybnicki
Oœrodek Doradztwa Rolni-
czego Kazimiery Poliwki oraz
autorek projektu pomnika
Jana Paw³a II, jaki w ubie-
g³ym roku stan¹³ w zaprzyjaŸ-
nionej gminie Cacica w Ru-
munii – pani Katarzyny
Œpiewla i Anny Œpiewla.

Warto przypomnieæ, ¿e
wyjazd przedstawicieli gminy
i powiatu rybnickiego do miej-
scowoœci Cacica mia³ miejsce
w po³owie sierpnia 2010 roku
i po³¹czony zosta³ z uroczy-
stoœci¹ ods³oniêcia pomnika
Papie¿a. Paulinki uœwietni³y to
wydarzenie swoim wystêpem
na scenie tamtejszego oœrod-
ka kultury oraz w koœciele.

- Po raz pierwszy zdarzy-
³o siê, ¿e mamy zaœpiewaæ
tak¿e w koœciele, podczas
mszy œwiêtej. Wczeœniej zwy-
kle by³y to wystêpy artystycz-
ne podczas festynów i wa¿-
nych dla gminy uroczystoœci.
Wystêp w koœciele wymaga³
od nas przygotowania spe-
cjalnego repertuaru, ka¿dy
z nas mia³ tremê – wspomi-
na Teresa Paszenda, mena-
d¿er zespo³u.

Podczas czerwcowego
jubileuszu w sali bankietowej
GOKiR-u w Œwierklanach
by³a okazja do powspomina-
nia nie tylko wyjazdu do Ru-
munii, ale ca³ych 20 lat dzia-
³alnoœci lokalnych artystów.
Zaproszeni goœcie nie szczê-
dzili Paulinkom pochwa³
i ¿yczyli im stu lat owocnej
dzia³alnoœci.

zdj.: archiw. zespo³u
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W trakcie szeœciu
lat piastowania
mandatu senator-

skiego przez Antoniego Mo-
tyczkê w jego biurze udzie-
lane  by³y bezp³atne porady
prawne, które cieszy³y siê
i nadal ciesz¹ ogromnym za-
interesowaniem mieszkañ-
ców regionu. Antoni Mo-
tyczka jest jednym z nielicz-
nych senatorów w kraju,
którzy nie pobieraj¹ (w obu
kadencjach) senatorskiej
pensji – swoj¹ funkcjê pe³ni
spo³ecznie.

Senator od pocz¹tku pra-
cy parlamentarnej deklarowa³

Czas podsumowań
Od pocz¹tku pe³nienia swego mandatu, senator
Antoni Motyczka przyj¹³ za³o¿enie, ¿e jest „senato-
rem dla ludzi”. Nie opiera swojej dzia³alnoœci na
pracy wy³¹cznie legislacyjnej – jest bardzo silnie
zaanga¿owany w dzia³alnoœæ w regionie, wiele
czasu poœwiêca na spotkania z jego mieszkañcami,
na rozwi¹zywanie lokalnych problemów, interwe-
niuj¹c w ich imieniu w urzêdach i instytucjach na
ró¿nych szczeblach.

siln¹ wiêŸ ze Œl¹skiem, zie-
mi¹ rybnicko-wodzis³awsk¹,
dlatego w przeciwieñstwie
do wielu œl¹skich parlamen-
tarzystów nie mia³ nigdy opo-
rów w g³oœnym opowiadaniu
siê po stronie interesów na-
szego województwa, w wy-
ra¿aniu swojego sprzeciwu
w sytuacjach, kiedy sprawy
Œl¹ska traktowane by³y
w stolicy po macoszemu,
bez nale¿nej atencji i zrozu-
mienia.

Zaufanie, jakim dwukrot-
nie obdarzyli go mieszkañcy
naszego regionu, zobowi¹zu-
je go do pe³nego zaanga¿o-

wania w pracê na ich rzecz
i rzetelne realizowanie man-
datu senatorskiego. Podczas
szeœciu lat pracy parlamen-
tarnej osobiœcie interwenio-
wa³ w setkach spraw zg³a-
szanych przez mieszkañców.
Szczególnie mocno zaanga-
¿owa³ siê w sprawê budowy
Autostrady A1 w naszym re-
gionie oraz budowê zbiorni-
ka przeciwpowodziowego
Racibórz Dolny.

Jako Przewodnicz¹cemu
Rady Powiatu Wodzis³aw-
skiego zosta³a mu powierzo-
na w 1999 roku funkcja
przewodnicz¹cego Komite-
tu Steruj¹cego Samorz¹dów
ds. Budowy Autostrady
A-1. Komitet zabiega³ o lo-
kalizacjê autostrady na na-
szym terenie, monitorowa³
jej planowany przebieg, in-
terweniowa³ w problema-
tycznych sytuacjach na
szczeblu ministerialnym,
uczestniczy³ w spotkaniach

i negocjacjach z mieszkañ-
cami. Senator Antoni Mo-
tyczka wiele czasu i pracy
poœwiêci³ w³aœnie mieszkañ-
com gmin, przez które mia-
³a przebiegaæ nitka autostra-
dy. Walczy³ o godziwe ceny
wykupu gruntów i odpo-
wiednie odszkodowania dla
mieszkañców.

Kiedy budowa autostrady
ruszy³a na dobre, wielokrot-
nie na forum Senatu interwe-
niowa³ w sprawach zg³asza-
nych nieprawid³owoœci,
opóŸnieñ czy urzêdniczych
zaniechañ.

Senator wielokrotnie
równie¿ zwraca³ uwagê za-
równo mediów, jak i rz¹dz¹-
cych, na nieprawid³owoœci
w zarz¹dzaniu budow¹ auto-
strady na odcinku „Œwier-
klany-Gorzyczki”, skutkuj¹-
ce opóŸnieniami w pracach
i niewywi¹zywaniu siê z za-
pisów umowy na budowê

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cy-
mi siê terminami kolejnych
konkursów w zakresie po-
zyskiwania œrodków unij-
nych oraz funduszy szwaj-
carskich, przedstawiamy
ofertê Centrum Rozwoju
Inicjatyw Spo³ecznych
CRIS w Rybniku, w ra-
mach której mo¿na skorzy-
staæ z porad indywidual-
nych b¹dŸ grupowych
w zakresie tworzenia projek-
tów i wype³niania wniosków

Kolejna pomoc dla organizacji
o dotacje, a tak¿e w wielu in-
nych tematach, m.in. podstaw
administracyjno-prawnych,
bie¿¹cych kwestii zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ organizacji,
wspó³pracy z wolontariusza-
mi czy organizowania imprez
i zbiórek publicznych. Do-
stêpne jest tak¿e doradztwo
specjalistyczne z zakresu pra-
wa, ksiêgowoœci i promocji.

Bezp³atna oferta skiero-
wana jest do przedstawicieli
organizacji pozarz¹dowych

dzia³aj¹cych na terenie Œwier-
klan i Jankowic. Uwaga – nie
trzeba jechaæ do Rybnika, aby
z niej skorzystaæ – mo¿na siê
umówiæ z doradc¹ w siedzi-
bie organizacji, w dogodnym
dla siebie terminie.

Zainteresowane organi-
zacje prosimy o kontakt
z Centrum Rozwoju Inicja-
tyw Spo³ecznych CRIS.
Osoba do kontaktu: Sonia
Lenarczyk, e-mail: sonia.le-
narczyk@cris.org.pl, tel.

32 739-55-12, wew. 105.
Doradztwo dostêpne

jest w okresie 1 kwiecieñ –
31 grudzieñ 2012 roku.
Szczegó³owe informacje
na stronie:
aktywneorganizacje.pl

Doradztwo odbywa siê
w ramach projektu „Region
aktywnych organizacji –
utworzenie mobilnych cen-
trów informacji i wspiera-
nia NGO w woj. Œl¹skim”,
wspó³finansowanego ze
œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.

cd. na str. 12

Antoni Motyczka – senator VI i VII Kadencji Senatu
RP, profesor tytularny, dyrektor Centrum Kszta³cenia In-
¿ynierów w Rybniku, propagator szkolnictwa zawodowe-
go. Jego ¿yciow¹ pasj¹ od zawsze by³a praca i nauka oraz
rozwi¹zywanie skomplikowanych i trudnych tematów
technicznych. Autor 46 patentów.
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W czwartek 21 lipca do
Œwierklan przyjechali przed-
stawiciele organizatora kon-
kursu w celu dokonania wi-
zytacji w gospodarstwie pañ-
stwa Szulików. Towarzyszyli
im m.in. wicestarosta Powia-
tu Rybnickiego Aleksandra
Chudzik i wójt gminy Œwier-
klany Antoni Mrowiec. Dzieñ
póŸniej, wizytê pañstwu Szu-
lik z³o¿y³ wicewojewoda Sta-
nis³aw D¹browa, który chcia³
osobiœcie zobaczyæ, jak wy-
gl¹da i funkcjonuje najlepsze
gospodarstwo w wojewódz-
twie œl¹skim.

Pañstwo Szulik gospoda-
ruj¹ na ok. 50 hektarach zie-

mi, a gospodarstwo przejêli
po rodzicach pana Józefa.
Tereny te g³ównie znajduj¹
siê w Œwierklanach, ale te¿
i w Boryni. Na stanie maj¹
dwa opasy i trzodê. W pra-
cy w gospodarstwie poma-
gaj¹ El¿biecie i Józefowi ich
dzieci.

Przygoda z konkursem
zaczê³a siê kilka miesiêcy

temu, kiedy to za namow¹
przedstawiciela Powiatowe-
go Oœrodka Doradztwa Rol-
niczego w Rybniku, pañstwo
Szulik zg³osili swój udzia³
w Ogólnopolskim Konkursie
„Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne”. Celem konkursu jest
wy³onienie najlepiej prowa-
dzonych pod wzglêdem prze-
strzegania przepisów bhp,
gospodarstw w kraju. Komi-
sja wizytuj¹ca gospodarstwa
podda³a ocenie wybrane ele-
menty œrodowiska pracy:
stan podwórza i budynków
gospodarczych, stan tech-
niczny instalacji elektrycznej

i zabezpie-
czeñ prze-
ciwpo¿aro-
wych, stan
techniczny
m a s z y n
i  u rz¹dzeñ
oraz zabez-
pieczeñ ele-
mentów ru-
c h o m y c h ,

zapewnienie bezpiecznych
warunków obs³ugi zwierz¹t
oraz prowadzenia upraw
oraz ogólny wizerunek go-
spodarstwa.

5 lipca br. odby³o siê uro-
czyste podsumowanie etapu
wojewódzkiego ogólnokrajo-
wego konkursu w Oddziale
Regionalnym KRUS w Czê-
stochowie. W województwie

œl¹skim do konkursu zg³osi-
³o siê ogó³em 35 gospodarstw
rolnych, spoœród których
wy³oniono 6 gospodarstw do
etapu wojewódzkiego. By³y
to gospodarstwa, dla których
dobre praktyki z zakresu bez-

Najbezpieczniejsze na
Œl¹sku gospodarstwo
rolne, w którym wzoro-
wo przestrzegane s¹
przepisy bhp, mieœci siê
przy ul. Korytarzowej
w so³ectwie Œwierklany
Dolne. Prowadzone
przez El¿bietê i Józefa
Szulików, zajê³o pierw-
sze miejsce na etapie
wojewódzkim IX Ogól-
nopolskiego Konkursu
„Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne” i zakwalifi-
kowa³o siê do etapu
centralnego.

Gospodarstwo

na medal

pieczeñstwa i higieny pracy
w rolnictwie s¹ standardem.
Cieszy fakt, ¿e najwy¿sz¹
notê wœród nich zajê³o go-
spodarstwo El¿biety i Józefa
Szulików z naszej gminy.
W nagrodê otrzymali kosê
spalinow¹, wiertarkê, robot
kuchenny i rower. Drugie
miejsce przypad³o w udzia-
le rolnikowi z powiatu k³o-
buckiego – Arkadiuszowi
Parkitnemu z gminy Panki,
a trzecie zajêli ex aequo: Aga-
ta i Gotfryd Gawenda z Mol-
nej w gminie Ciasna (powiat
lubliniecki) oraz Renata
i Piotr Wilczek – Krowiaki,
Pietrowice. cd. na str. 11

Ka¿dy, kto odwiedzi
œwierklañskie gospodarstwo
zaskoczony bêdzie ³adem i po-
rz¹dkiem, jakie tam panuj¹.
Nie bêdzie siê dziwi³, dlacze-
go zdoby³o ono pierwsze miej-
sce w województwie – ta-
bliczki informuj¹ce o zakazie
palenia czy braku przejœcia,
wejœcia oznakowane ¿ó³to-
czarnymi pasami – to tylko

niektóre z przyk³adów stoso-
wania przepisów bhp. Jak do-
wiedzieliœmy siê od gospoda-
rzy, przygotowania do kon-
kursu trwa³y kilka tygodni
i rozpoczê³y siê w marcu.

- Staramy siê na bie¿¹co
dbaæ o nasze gospodarstwo,
ale oczywiœcie do konkursu
trzeba siê by³o przygotowaæ.
Bardzo siê cieszymy z pierw-
szego miejsca w wojewódz-
twie, to dla nas wielkie wy-
ró¿nienie – powiedzia³a nam
El¿bieta Szulik. Od chwili
zwyciêstwa na etapie woje-
wódzkim o gospodarstwie
pañstwa Szulików g³oœno jest

Na zdj.: Pañstwo Józef i El¿bieta Szulik.
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Projekt pn. „Przez malar-
stwo ku jednoœci” zrealizowa-
ny zosta³ dziêki œrodkom Fun-
dacji Wspó³pracy Polsko-Nie-
mieckiej w Warszawie, o jakie
Galeria Twórców Nieprofe-
sjonalnych „Jan” wyst¹pi³a
wspólnie z Urzêdem Gminy.

Zgodnie z bud¿etem pro-
jektu, kwota 20 tys. z³. zo-
sta³a przeznaczona na pokry-
cie kosztów zakupu biletów
lotniczych dla zagranicznych
goœci, ich zakwaterowania
i wy¿ywienia oraz na zakup
materia³ów malarskich i po-
krycie kosztów wycieczki
do Krakowa.

Artyœci tworzyli w jan-
kowickiej galerii oraz w ho-
telu, w którym mieszkali.
W galerii te¿ prowadzone
by³y przez Wiolê Gaszkê-
Wojaczek, warsztaty arty-

Międzynarodowy plener
malarski w Jankowicach

styczne z udzia³em m³od-
szych i starszych mieszkañ-
ców gminy, zainteresowa-
nych tematyk¹ malarstwa.

W programie pobytu
polskich i zagranicznych
goœci znalaz³o siê ponadto
zwiedzanie gminy oraz spo-
tkanie z w³adzami gminy, do
którego dosz³o w œrodê,
10 sierpnia. Goœcie ciekawi
byli jakie inwestycje po-
wstaj¹ w gminie, chwalili
bogato wyposa¿one szko³y
(w szczególnoœci byli pod
wra¿eniem obserwatorium
astronomicznego w kom-
pleksie oœwiatowym w Jan-
kowicach). Nie szczêdzili te¿
ciep³ych s³ów pod adresem
w³adz gminy i prywatnych
podmiotów anga¿uj¹cych siê
w rozwój nauki i kultury
w gminie Œwierklany.

- Jestem pod wielkim wra-
¿eniem tego, jak wiele robi siê
u was dla kultury i sztuki –
powiedzia³ Bruno Wioska, sto-
j¹cy na czele niemieckich ar-
tystów, prezes stowarzysze-
nia Ars Porta Internationale,
bêd¹cego partnerem dla Ga-
lerii „Jan” w realizowanym
projekcie. – Macie galeriê,
w której mieszkañcy mog¹ siê
spotykaæ i rozwijaæ swoje pa-

sje. ¯yczy³bym sobie takiego
wsparcia ze strony niemiec-
kich w³adz, którego wy do-
œwiadczacie od gminy.

13-osobowa grupa arty-
stów, której przewodniczy³a
El¿bieta Piercha³a z jankowic-
kiej galerii, pracowa³a przy
sztalugach ponad tydzieñ cza-
su – plener trwa³ od 5 do 15
sierpnia. W ostatnim dniu po-

Artyœci z Polski, Niemiec, Czech, W³och i Wietnamu
odwiedzili na pocz¹tku sierpnia Jankowice. W gmi-
nie goœcili w ramach miêdzynarodowego pleneru
malarskiego.

Punkt dzia³a pod egid¹
Agencji Rozwoju Lokalnego
S.A. w Jaworznie i Stowa-
rzyszenia Wspierania Orga-
nizacji Pozarz¹dowych
MOST w Katowicach,
a œrodki na jego prowadze-

Bezpłatna pomoc prawna

nie pochodz¹ z Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Zg³aszaæ siê mo¿na do
Punktu z ró¿nymi sprawami.
Oferta skierowana jest m.in.
do osób, które maj¹ pyta-
nia/problemy natury praw-

nej, na przyk³ad zwi¹zane ze
spraw¹ rozwodow¹ czy prze-
kazaniem swego maj¹tku,
a z przyczyn finansowych nie
mog¹ skorzystaæ z odp³atnej
porady prawnej.

Punkt mieœci siê przy ul.
Wolnoœci 2 a w Czerwionce-
Leszczynach, tel. (32) 614 21
21 lub 667 965 990. We wrze-
œniu dy¿ury prawników od-
bywaæ siê bêd¹ w nastêpuj¹-
cych dniach:

14 wrzeœnia w godzi-
nach 16.00-20.00; 17 wrze-
œnia w godz. 10.00-14.00

oraz 19, 22 i 27 wrzeœnia,
ponownie w godzinach
16.00-20.00.

Zapisy w punkcie przyj-
mowane s¹ osobiœcie u eks-
perta, w godzinach otwar-
cia PPO. Uwaga – harmo-
nogram dy¿urów mo¿e
ulec zmianie, dlatego te¿ za-
chêcamy mieszkañców do
wczeœniejszego kontaktu
telefonicznego z Punktem
lub sprawdzenia informa-
cji o dy¿urach na stronie in-
ternetowej:

www.ppo-arl.com.pl

Do maja przysz³ego roku mieszkañcy gminy Œwier-
klany bêd¹ mogli korzystaæ z bezp³atnego porad-
nictwa prawnego i obywatelskiego, jakie œwiad-
czone jest przez prawników w Punkcie Poradnic-
twa Otwartego w Czerwionce-Leszczynach.

cd. na str. 12
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Gospodarstwo na medal
w mediach – tematem zainteresowa³a siê rolnicza stacja TVR
i TVP Info oraz lokalna prasa i telewizja. Teraz czekaj¹ na
ostateczn¹ ocenê, która dokonana zostanie przez pracowni-
ków Ministerstwa Rolnictwa w Warszawy, Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Spo³ecznego, Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy. Warszawska komisja odwiedzi³a w sumie 16 gospo-
darstw wyselekcjonowanych na etapie wojewódzkim. Wy-
niki jej pracy poznamy ju¿ nied³ugo.

cd. ze str. 9

Na zdj.: Wicewojewoda Stanis³aw D¹browa i Józef Szulik

podczas wizytacji gospodarstwa przy ul. Korytarzowej.

Wyniki konkursu na najbezpieczniejsze

gospodarstwo rolne og³oszone zostan¹ 24 wrzeœnia,

w czasie Targów POLAGRA.

Informujemy o zmianie dy¿urów prowadzonych w Urzêdzie Gminy Œwierklany przez pracownika Powiatowego
Zespo³u Doradztwa Rolniczego w Rybniku. Na pytania i sugestie rolników z terenu gminy Œwierklany, specjalista
ds. produkcji roœlinnej pani Kazimiera Poliwka czeka w ka¿d¹ œrodê w godz. 8.00-10.00, a nie tak jak to mia³o miejsce
do tej pory – w pierwszy i trzeci wtorek miesi¹ca.

Zapraszamy do sali narad Urzêdu Gminy Œwierklany (I piêtro). Kontakt z PZDR Rybnik – codziennie,
tel. 32 42 37 771.

Zmiana dyżurów przedstawiciela PZDR

UWAGA! Zag³osuj na gospodarstwo pañstwa Szulików na: www.agronews.com.pl

Gminne do¿ynki zorgani-
zowane zosta³y wspólnymi
si³ami: Gminy Œwierklany,
Gminnego Oœrodka Kultury
i Rekreacji oraz Rady So³ec-
kiej wsi Jankowice. Gwiazd¹
wieczoru by³ zespó³ „Bajer
Full”. Oprócz niego, na sce-
nie pojawi³a siê tego dnia
grupa „Tyrolia Band”, Orkie-
stra Dêta KWK Jankowice,
dzia³aj¹ce pod egid¹ GOKiR-
u zespo³y œpiewacze „Karo-
linki”, „Paulinki” oraz m³o-
dzie¿owa formacja „Hespe-
rus”.

Zanim jednak nast¹pi³a
czêœæ artystyczna, przewod-
nicz¹cy Rady Gminy Œwier-
klany W³odzimierz Barwinek

W podzięce za plony cd. ze str. 1

podziêkowa³ rolnikom za ich
ciê¿k¹ pracê, a starostowie
do¿ynek – pañstwo Bo¿ena
i Adam Lubszczyk z Janko-
wic wrêczyli wójtowi gmi-
ny Antoniemu Mrowcowi
do¿ynkowy chleb, upieczo-
ny z tegorocznych zbiorów.

Wœród zaproszonych na
do¿ynki goœci znaleŸli siê
przedstawiciele w³adz samo-
rz¹dowych, powiatowych
i parlamentarnych. Miesz-
kañcy gminy mieli te¿ oka-
zjê wyraziæ swoje zdanie na
temat przywrócenia autono-
mii dla Górnego Œl¹ska,
w ramach organizowanego
przez Ruch Autonomii Œl¹-
ska, prereferendum.
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Czas podsumowań cd. ze str. 8

ww. odcinka. Ostatnim go-
r¹cym tematem zwi¹zanym
z autostrad¹ jest planowane
przez Ministerstwo Infra-
struktury, wprowadzenie
op³at za przejazdy na odcin-
ku „Soœnica-Gorzyczki”. Po
otrzymaniu tej informacji se-
nator Motyczka zwo³a³ spo-
tkanie parlamentarzystów
z naszego regionu, by wspól-
nymi si³ami lobbowaæ w Sej-
mie i Senacie za wprowadze-
niem tzw. stawki zerowej dla
ca³ego œl¹skiego odcinka au-
tostrady A1. Z pracownikami
swojego biura senatorskiego
zaanga¿owa³ siê tak¿e w ak-
cjê Dziennika Zachodniego
„A1 za darmo”.

Wiele uwagi poœwiêca
senator sprawom górnictwa.
Niejednokrotnie efektywnie
interweniowa³ m.in. w tema-
tyce szkód górniczych doty-
cz¹cych w wielu przypad-
kach mieszkañców gminy
Œwierklany, górniczych eme-
rytur, „Strategii dzia³alnoœci
górnictwa wêgla kamienne-
go w Polsce w latach 2007-
2015” czy sprawie przetwa-
rzania wêgla kamiennego na
benzynê metod¹ syntezy Fi-
schera-Tropscha.

Wiele zaanga¿owania se-
natora poch³onê³a równie¿
nowelizacja ustawy przywra-
caj¹ca prawo do ekwiwalen-
tu za deputat wêglowy by³ym
pracownikom przedsiê-
biorstw robót górniczych.
Niejednokrotnie uczestniczy³
on wraz z zainteresowanymi
w rozprawach s¹dowych,
kiedy ZUS mimo zapisów
ustawowych dalej odmawia³

prawa do ekwiwalentu.
Wiêkszoœæ z tych spraw za-
koñczy³a siê po myœli by³ych
pracowników PRG.

Tematem, który wymaga
równie¿ wielkiej atencji jest
kondycja s³u¿by zdrowia
w naszym regionie. Senator
niejednokrotnie zwraca³ siê
do Ministerstwa Zdrowia
w sprawie zbyt niskich kon-
traktów proponowanych
przez NFZ dla szpitali w na-
szym regionie ( m.in. dla szpi-
tala w Jastrzêbiu-Zdroju,
Rybniku, Wodzis³awiu Œl¹-
skim czy Orzeszu). Kilka-
krotnie uczestniczy³ w me-
diacjach rozwi¹zuj¹cych
konflikt na linii dyrekcja szpi-
tala – pracownicy.

Rozpiêtoœæ i ró¿norod-
noœæ tematów jest tak wiel-
ka, ¿e trudno j¹ chocia¿
w znacznej czêœci sklasyfiko-
waæ. Interweniowa³ miêdzy
innymi w imieniu stra¿y po-
¿arnej, policjantów, studen-
tów, transportowców, woj-
skowych, pracowników s³u¿-
by zdrowia i oœwiaty, rodzin
zastêpczych, emerytów i ren-
cistów.

Wiele interwencji podjê-
tych przez senatora dotyczy-
³o problemów stricte spo³ecz-
nych – gdzieœ zawini³ ZUS,
gdzie indziej bezduszne prze-
pisy pozwala³y w imiê prawa
krzywdziæ owdowia³¹ matkê
z trójk¹ dzieci, czy chore
dziecko, dla którego zabrak³o
miejsca w klasie integracyj-
nej. Senator nigdy nikomu nie
odmówi³ pomocy.

Info: Biuro Senatorskie
A. Motyczki

bytu artystów w Jankowi-
cach odby³ siê wernisa¿ tzw.
„mokrej wystawy”, podczas
której zaprezentowane zo-
sta³y w galerii stworzone w

trakcie pleneru obrazy.
Goœcie opuszczali gminê

pe³ni wra¿eñ i z mocnym
postanowieniem, ¿e w przy-
sz³oœci tu wróc¹. Plener po-

mogli zorganizowaæ: firma
„Becker-Warcop”, Zak³ad
Wêdliniarski Joanna i An-
drzej Stania oraz europose³
Bogdan Marcinkiewicz.

Podczas mokrej wystawy
wyst¹pi³ Rafa³ Wowra z Jan-
kowic. Na koniec dodamy,
¿e jeszcze w tym roku – naj-
prawdopodobniej w listopa-
dzie planowane jest otwar-
cie wystawy poplenerowej.

Międzynarodowy plener malarski w Jankowicach cd. ze str. 10

wierzchni domu czy lokalu.
Wybór metody naliczania

op³at zale¿eæ bêdzie od rady

gminy. Wprowadzenie jedno-
litej op³aty œmieciowej sprawi,
¿e nikomu nie bêdzie siê op³a-
ca³o wyrzucaæ œmieci do lasu
czy paliæ je w domowych pie-
cach, gdy¿ i tak za ich odbiór
bêdzie musia³ zap³aciæ (na do-
datek w cenie tej bêdzie móg³
siê pozbyæ odpadów pocho-
dz¹cych z remontów budyn-
ków – gmina zapewni ich
transport). Ograniczy to kosz-
ty ponoszone obecnie przez
gminê na likwidacjê dzikich
wysypisk, które s¹ bardzo wy-
sokie, a tym samym znacznie
poprawi siê jakoœæ œrodowiska
i estetyka naszego otoczenia.

Do zadañ gminy nale¿eæ
bêdzie prowadzenie selektyw-
nej zbiórki odpadów komunal-
nych. Jeœli nie osi¹gnie ona
okreœlonego poziomu odzy-
sku i recyklingu oraz reduk-
cji odpadów ulegaj¹cych bio-
degradacji kierowanych do
sk³adowania, Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Œrodowi-
ska nak³adaæ bêdzie kary pie-
niê¿ne. Z kolei, wójt gminy
bêdzie móg³ na³o¿yæ karê na
przedsiêbiorcê odbieraj¹cego
odpady komunalne od w³aœci-
ciela nieruchomoœci w sytu-
acji, gdy ten ³¹czyæ bêdzie se-
lektywnie zebrane odpady ze
zmieszanymi odpadami ko-
munalnymi, jak równie¿ gdy
nie przeka¿e odebranych od
w³aœcicieli nieruchomoœci od-
padów do regionalnej instala-
cji do przetwarzania odpadów
– kara w wysokoœci od 500
z³ do 2 tys. z³.

Niestosowanie siê do no-
wych przepisów ustawy
œmieciowej spowoduje karê

pieniê¿n¹ na³o¿on¹ na gospo-
darza gminy (10 - 50 tys. z³),
a dla samej gminy zaœ ozna-
czaæ bêdzie wszczêcie postê-
powania administracyjnego,
z daleko id¹cymi sankcjami.

Tak¿e wywóz nieczysto-

œci ciek³ych znajdzie siê

pod szczególn¹ kontrol¹.

W³aœciciele nieruchomoœci,
które nie s¹ przy³¹czone do
kanalizacji, a które s¹ wypo-
sa¿one w szamba, zobowi¹-
zani bêd¹ do podpisania umo-
wy z gminn¹ jednostk¹ orga-
nizacyjn¹ lub przedsiêbiorc¹
posiadaj¹cym zezwolenie na
prowadzenie dzia³alnoœci
w zakresie opró¿niania zbior-
ników bezodp³ywowych
i transportu nieczystoœci cie-
k³ych. Kontrolowane bêd¹ nie
tylko dowody wp³at, ale tak-
¿e ww. umowy. Jest propo-
zycja, aby wszyscy w³aœcicie-
le budynków – ci pod³¹czeni
do kanalizacji i ci posiadaj¹cy
szamba na swoim terenie, p³a-
cili jedn¹ stawkê op³aty za
1 metr szeœc. œcieków (w to
wliczone by³yby tak¿e inne
op³aty, m.in. za czyszczenie
chodników ze œniegu wzd³u¿
posesji mieszkañców).

- Wyj¹tek stanowiæ bêd¹
w³aœciciele przydomowych
oczyszczalni œcieków, na bu-
dowê których mo¿na bêdzie
uzyskaæ dotacjê z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej –
informuje wójt gminy Antoni
Mrowiec. – Kary nak³adane
na mieszkañców za brak
umów i dowodów wp³aty bêd¹
surowo egzekwowane, tak jak
to ma miejsce m.in. w przy-
padku niep³acenia podatków.
Nowe przepisy nie s¹ naszym
wymys³em, a wymogiem usta-
wowym, który i mieszkañcy
i gmina bêdzie musia³a spe³-
niæ – podsumowuje.

cd. ze str. 1

Ma być czysto
i ekologicznie

Dodatkowa informacja: lokalny nasz kandydat do Sena-
tu Andrzej Stania - w³aœciciel Zak³adu Wêdliniarskiego,
w zwi¹zku z rezygnacj¹ ze startu w wyborach parlamen-
tarnych przekazuje swoje g³osy poparcia senatorowi
Antoniemu Motyczce.
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Mistrzostwa przesz³y
nasze oczekiwania
– ciesz¹ siê orga-

nizatorzy i ju¿ zapowiadaj¹,
¿e w przysz³ym roku do
Œwierklan ponownie zjad¹
najlepsi speedcuberzy œwiata.

Wszystko zaczê³o siê kil-
ka miesiêcy temu, kiedy to
grupka mi³oœników kostki
Rubika z terenu gminy
Œwierklany wpad³a na po-
mys³, by spróbowaæ rozpro-
pagowaæ ten sport na w³a-
snym podwórku.

- JeŸdzi³em na ró¿ne za-
wody, miêdzy innymi by³em
na I Otwartych Mistrzo-
stwach Œl¹ska Silesia Open
w Katowicach w 2009 roku
– wspomina jeden z g³ów-
nych organizatorów, B³a¿ej
Morga³a, który kostk¹ Rubi-
ka zainteresowa³ siê w 2004
roku, za spraw¹ swojego
kolegi.

– Dwa lata temu w gmi-
nie Œwierklany zawi¹zaliœmy
nieformaln¹ grupê mi³oœni-
ków speedcubingu. Zaczêli-
œmy siê spotykaæ i rywalizo-

Mistrzostwa

na medal
Wielkim sukcesem zakoñczy³y siê II Otwarte
Mistrzostwa Œl¹ska w uk³adaniu kostki Rubika
– Œwierklany Open 2011. Podczas zawodów, jakie
w sobotê 23 lipca odby³y siê w sali gimnastycznej
szko³y podstawowej im. Œw. Jadwigi, pad³y cztery
rekordy œwiata, rekord Europy i rekord Polski.

waæ ze sob¹. Aktywnie te¿
udzielamy siê na forum in-
ternetowym poœwiêconemu
tej tematyce. Pomyœla³em, ¿e
warto by³oby zorganizowaæ
zawody u nas, w gminie.

Mistrzostwa okaza³y siê
du¿ym przedsiêwziêciem or-
ganizacyjnym – trzeba by³o
za³atwiæ formalnoœci zwi¹-
zane z zarezerwowaniem
sali, jak równie¿ zdobyæ
sponsorów i zadbaæ o odpo-
wiednie nag³oœnienie impre-
zy w œrodowisku amatorów
kostki Rubika i w mediach.
B³a¿ejowi pomaga³ w przy-
gotowaniach Wojciech Fy-
drych. – Zaczêliœmy na po-
cz¹tku roku, same mistrzo-
stwa zaœ odby³y siê 23 lipca
– wspominaj¹.

Udzia³ w zawodach zg³o-
si³y 42 osoby. Wœród nich
znaleŸli siê mieszkañcy gmi-
ny Œwierklany, a tak¿e spe-
edcuberzy m.in. z Katowic,
Wroc³awia, Poznania czy
Bia³egostoku oraz z zagrani-
cy – Austrii i Belgii. Rywali-
zowali w 12 konkurencjach

– oprócz tradycyjnej kostki
Rubika uk³adali te¿ kostkê li-
cz¹c¹ 4x4 pola, 5x5, 6x6
oraz 7x7 pól oraz tradycyjn¹
kostkê z zamkniêtymi ocza-
mi, b¹dŸ jedn¹ rêk¹.

By³o o co walczyæ – eu-
ropose³ Bogdan Marcinkie-
wicz, który pe³ni³ rolê hono-
rowego patrona mistrzostw,
ufundowa³ zwyciêzcom
dwie wycieczki do Brukseli
oraz markowy zegarek
szwajcarski. Z kolei, œrodki
pieniê¿ne przekazane przez
sponsorów: Sklep ABC Ge-
nowefy i Witolda Kotuli
oraz firmê Cetus, pos³u¿y³y
na zakup innych nagród rze-
czowych. Organizatorzy
podkreœlaj¹ du¿e zaanga¿o-
wanie w przygotowanie mi-
strzostw radnego naszej
gminy pana Antoniego Ma-
zurka oraz jego syna Danie-
la. Pomóg³ te¿ Urz¹d Gmi-
ny, który ufundowa³ pucha-
ry i medale oraz Gminny
Oœrodek Kultury i Rekreacji,
który zadba³ m.in. o poczê-
stunek dla zawodników.
Wspólnymi si³ami uda³o siê
zorganizowaæ imprezê spor-
tow¹ na naprawdê przyzwo-
itym poziomie.

Rywalizacja rozpoczê³a
siê w godzinach porannych,
a zakoñczy³a póŸnym popo-
³udniem. Zmagania zawodni-
ków bacznie obserwowa³
delegat WCA Stefan £apic-
ki, a wyniki osi¹gniête przez
nich w poszczególnych kate-
goriach trafi³y do zestawie-
nia œwiatowego rankingu.

W finale g³ównej katego-
rii – standardowej Kostki
Rubika zwyciê¿y³ Piotr
Tomczyk, zaœ II miejsce
zaj¹³ Tomasz ¯olnowski,
a III miejsce Micha³ Hal-
czuk. Warto dodaæ, ¿e
mieszkaniec naszej gminy
Dawid Wojtyczka znalaz³ siê
na III miejscu w kategorii
Master Magic, zaœ g³ówny
organizator zawodów B³a¿ej
Morga³a zaj¹³ II miejsce
w kategorii 7x7x7.

- Wyniki osi¹gniête przez
zawodników na II Otwartych
Mistrzostwach Œl¹ska Œwier-
klany Open 2011 s¹ napraw-
dê niez³e, jestem bardzo za-
dowolony – ocenia B³a¿ej. –
Uwa¿am, ¿e warto propago-
waæ tê dziedzinê sportu, bo
uczy ona szybkiego logiczne-
go myœlenia i manualnej
sprawnoœci.  Bardzo te¿
chcia³bym, aby w przysz³ym
roku odby³y siê w gminie III
Otwarte Mistrzostwa Œl¹ska.
Na dzieñ dzisiejszy mogê
zdradziæ, ¿e dostaliœmy pro-
pozycjê od pewnego sklepu
internetowego z Chin, który
chce byæ naszym g³ównym
sponsorem
w przysz³o-
rocznych
z m a g a -
n i a c h
z  k o s t k ¹
R u b i k a .
Co bêdzie,
czas poka-
¿e, ale je-
steœmy do-
brej myœli.

w w w . k o s t k a r u b i k a . o r g

zd
j.

: 
a
rc

h
iw

. 
o
rg

a
n
iz

a
to

ra



14

Miejscowoœci tych jest
ponad 20, z czego oko³o po-
³owa aktywnie uczestniczy
w organizowanym cyklicz-
nie zjeŸdzie. Jego inicjato-
rem by³ ks. Mosio³ z gmi-
ny Jankowice Radomskie.
Tam te¿ odby³ siê I Zjazd
Jankowiczan. Gospoda-
rzem II Zjazdu by³a nasza
gmina, zaœ III i IV Zjazd
Jankowiczan odby³ siê od-
powiednio: w Jankowicach
Rudzkich i Jankowicach
w gminie Babice.

Do gminy Szyd³owiec
pojechali w ostatni¹ sobotê
czerwca przedstawiciele
Urzêdu i Rady Gminy Œwier-
klany, w³adz so³eckich i GO-
KiR-u, a tak¿e jankowickie
gospodynie, emeryci, pszcze-

Wspomnienie Zjazdu
Jeszcze w czerwcu, blisko 50-osobowa grupa osób
reprezentuj¹cych gminê Œwierklany pojecha³a na
Zjazd Jankowiczan do gminy Szyd³owiec w woje-
wództwie mazowieckim. By³a to ju¿ pi¹ta edycja
przedsiêwziêcia, które na celu ma wspó³pracê
mieszkañców miejscowoœci o nazwie Jankowice
z terenu ca³ego kraju.

larze i stra¿acy. Nie mog³o za-
brak³o zespo³u „Karolinki”,
który wyst¹pi³ tego dnia na
scenie. W programie, oprócz
wystêpów artystycznych
znalaz³y siê prezentacje orga-
nizacji wchodz¹cych w sk³ad
poszczególnych delegacji
oraz wymiana gminnych ga-
d¿etów i pami¹tek.

- Jankowice, w których
byliœmy w tym roku, s¹ bo-
daj najmniejszymi Jankowi-
cami wœród miejscowoœci
o tej nazwie. Maj¹ niewiele
ponad stu mieszkañców,
a przez wieœ przebiega jedna
g³ówna ulica – wspomina
so³tys naszych rodzimych
Jankowic, Jerzy Rugor. – Or-
ganizatorzy stanêli jednak na
wysokoœci zadania, wszyscy

mi³o wspominamy tegorocz-
ny wyjazd.

Pomimo ¿e dwa ostatnie
zjazdy odby³y siê rok po
roku, organizatorzy planuj¹
powróciæ do formu³y dwu-
letniej, tak jak to mia³o miej-

sce na pocz¹tku. Na tego-
rocznym czerwcowym
spotkaniu wstêpnie ustalo-
no, ¿e kolejny zjazd odbê-
dzie siê w 2013 roku, a je-
go gospodarzem bêd¹ Jan-
kowice Pszczyñskie.

Jeden z najbardziej uta-
lentowanych m³odych spor-
towców w kraju swoj¹ ka-
rierê rozpocz¹³ bardzo wcze-
œnie, bo ju¿ w wieku sied-
miu lat.

Od 2005 roku Bartosz
uzyskuje najlepsze wyniki.
Mo¿e siê pochwaliæ liczny-
mi medalami i wyró¿nienia-
mi. Jest kilkakrotnym Mi-
strzem Polski w kategorii do
lat 18, m.in. w æwiczeniach
wolnych, na grzybku, dr¹¿-
ku, w skoku przez konia. Co
roku uczestniczy w Ogólno-

Życiowa szansa Bartka

polskiej Olimpiadzie M³odzie-
¿y, na której zdobywa wyso-
kie pozycje medalowe. Jak
sam twierdzi, jego idolem jest
Leszek Blanik – Mistrz Olim-
pijski w Gimnastyce.

Ju¿ nied³ugo Bartek bê-
dzie mia³ szansê dalszego
rozwoju pod okiem mistrza
z Pekinu. On i grupa m³o-
dych sportowców z klubu
zostali wybrani przez Lesz-
ka Blanika do programu cen-
tralnego szkolenia najbardziej
uzdolnionych gimnastyków.
Celem projektu by³o wy³o-
nienie wybitnych m³odych
zawodników do dalszego
szkolenia w Gimnazjum

Sportowym w Gdañsku.
Rodzice Bartka mieli wiele
obaw zanim podjêli osta-
teczn¹ decyzjê. Wspólnie
jednak stwierdzili, ¿e ich syn
nie mo¿e zrezygnowaæ z da-
nej mu szansy.

W szkole
Bartek jest za-
wsze uœmiech-
niêty i pogod-
ny. Otoczony
grup¹ wspa-
nia³ych kole-
gów, z którymi
tworzy zgran¹
paczkê. Poza
tym jest osob¹
bardzo zorga-

Przed ¿yciow¹ szans¹ trenowania u boku œwiato-
wego mistrza stoi Bartosz Czaja – zawodnik klubu
gimnastycznego w Radlinie i uczeñ Gimnazjum
im. Ksiêdza Walentego w Jankowicach.

nizowan¹ i zdyscyplino-
wan¹. Wie, ¿e oprócz sportu
wa¿na jest nauka. Systema-
tycznie odrabia prace domo-
we i przygotowuje siê do lek-
cji. Nauczyciele w gimnazjum
chwal¹ jego postawê i s¹
pewni, ¿e poradzi sobie
w przysz³oœci. Dlatego wszy-
scy ¿ycz¹ mu samych wspa-
nia³ych wyników i maj¹ na-
dziejê, ¿e szybko us³ysz¹ o ko-
lejnym sukcesie sportowym
Bartka.   Anna Niemczyk
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Najlepsze ¿yczenia

Wystawa mia³a potrwaæ
do koñca czerwca jednak
z uwagi na du¿e zaintereso-
wanie odwiedzaj¹cych zo-
sta³a przed³u¿ona do po³owy
lipca.

Trudno by³oby wymieniæ
w jednym zdaniu wszystkie
rodzaje twórczoœci mieszka-
nek naszej gminy, zaprezen-
towane na jankowickiej wy-
stawie. Du¿a liczba i ró¿no-
rodnoœæ prac sprawia³a, ¿e
czêsto osoby odwiedzaj¹ce
bibliotekê, które mia³y tylko
wpaœæ i oddaæ ksi¹¿ki, spê-
dza³y w niej o wiele wiêcej
czasu.

- Przy okazji odkryliœmy
nowe talenty. Zdarza³o siê
bowiem, ¿e zwiedzaj¹cy wy-
stawê przyznawali siê, ¿e
w domowym zaciszu robi¹
podobne rzeczy – wspomina
Natalia Raszka, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Œwierklanach z sie-
dzib¹ w Jankowicach. Do-
daje, ¿e autorki prezentowa-
nych w bibliotece prac za-

Mistrzynie rękodzieła
czê³y spotykaæ siê kilka
miesiêcy temu, w jednym
z pomieszczeñ budynku
GOKiR-u przy ul. Koœciel-
nej w Jankowicach (s¹siedz-
two biblioteki i remizy osp).

- Panie spotykaj¹ siê
w ramach nieformalnej gru-
py, raz w tygodniu. Nazywam
je propagatorkami rêkodzie-
³a artystycznego, robi¹ na-
prawdê fantastyczne rzeczy –
ocenia pani Natalia. Czeka-
my na kolejne cudeñka!

Do 21 wrzeœnia br. mo¿na nadsy³aæ projekty na organizowany przez Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, konkurs dotycz¹cy Europejskiej Nagrody Prewencji Kry-
minalnej. Zapraszamy dzia³aj¹ce na terenie gminy Œwierklany stowarzyszenia do zg³aszania
swoich propozycji.

Tematem tegorocznego konkursu jest „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu prze-
stêpczoœci wœród dzieci i m³odzie¿y”. Projekty ciekawych przedsiêwziêæ, które mia³yby
na celu zwalczanie nieprawid³owych zachowañ wœród m³odych mieszkañców, nale¿y
przesy³aæ na formularzu znajduj¹cym siê pod adresem http://www.mswia.gov.pl/portal/
626/8630 Wype³niony formularz nale¿y przes³aæ drog¹ pocztow¹ na adres Œl¹skiego
Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach – Wydzia³ Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzyso-
wego, ul. Jagielloñska 25, 40-032 Katowice, jak równie¿ na adres poczty elektronicznej:
wzk@katowice.uw.gov.pl

Zg³aszane projekty powinny byæ zwi¹zane z dzia³aniami, których podstawowym celem
jest zapobieganie przestêpczoœci nieletnich oraz u³atwienie m³odym ludziom, którzy ju¿
popadli w konflikt z prawem, zerwanie z przestêpcz¹ przesz³oœci¹. Szczegó³owy wykaz
zakresów tematycznych konkursu znajduje siê na stronie organizatora – www.mswia.gov.pl

Dodaæ nale¿y, ¿e Europejska Nagroda Prewencji Kryminalnej, to konkurs corocznie
organizowany przez Europejsk¹ Sieæ Zapobiegania Przestêpczoœci, a jego celem jest wy³o-
nienie najlepszego projektu prewencyjnego w ca³ej Europie.

Zapobieganie przestępczości – konkurs

Ka¿dy, kto w czerwcu odwiedzi³ Gminn¹ Bibliotekê
Publiczn¹ w Jankowicach móg³ podziwiaæ prace
mieszkanek gminy – mi³oœniczek szyde³kowania,
sk³adania fantazyjnych figur z papieru czy rêcznie
wykonywanej bi¿uterii.

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

 godziny urzêdowania:
pn., wt., œr.: 730 - 1530

czwartek: 730 - 1700

pi¹tek: 730 - 1400

Realizacja:
Wydawnictwo

Solo Press
Żory, ul. Moniuszki 10

na zlecenie
Urzędu Gminy Świerklany

Jankowice, ul. Świerklańska 54
tel.: 32 432 75 00
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Tradycj¹ w gminie
sta³y siê wizyty w³adz
gminy u najstarszych

mieszkañców
Jankowic i Œwierklan,

œwiêtuj¹cych 90 lat
i wiêcej, oraz u par

obchodz¹cych 60-lecie
po¿ycia ma³¿eñskiego

i starszych sta¿em.

W ostatnim czasie
¿yczenia od w³adz
gminy odebrali:

Pani
Anna Szulik
ze Œwierklan,

która œwiêtowa³a
90 rocznicê

swoich urodzin;
Pani Marta Pakura

z Jankowic
- 90 rocznica urodzin,

Pani
Maria Macionczyk

ze Œwierklan
- 91 rocznica urodzin,

Pan Ludwik Szulik
ze Œwierklan

- 90 rocznica urodzin,
oraz para ma³¿eñska:

Pañstwo
Teresa i Stanis³aw
Wa³ach z Jankowic

œwiêtuj¹cy 62 rocznicê
po¿ycia ma³¿eñskiego.
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Wystêpy znanych zespo³ów muzycznych, wycieczka do Juraparku w Krasiejowie po³¹czona z warsztatami paleontolo-
giczno-plastycznymi czy organizowane na terenie obu oœrodków sportowo-rekreacyjnych w gminie, zajêcia sportowe –
to tylko niektóre z atrakcji, jakie Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji przygotowa³ dla mieszkañców na tegoroczne waka-
cje. Najwiêksz¹ gwiazd¹ by³ niew¹tpliwie zespó³ „Feel”, który zaœpiewa³ w Œwierklanach dla kilkutysiêcznej publicznoœci.
Równie dobrze bawili siê widzowie podczas wystêpu Damiana Holeckiego, zespo³ów SYRINX i B.A.R., Masztalskich czy
show Lady Gagi. Zapraszamy do galerii!

Lato z GOKiR-em

zdj.: archw. GOKiR-u


