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11 548, 19 z³, 1 euro, 1 eu-
rocent, 174 korony s³owac-
kie i 400 halerzy zebrano
w naszej gminie podczas
tegorocznego, XVII ju¿, Fi-
na³u Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy.
W akcjê zaanga¿owali siê
ju¿ po raz drugi uczniowie
Gimnazjum nr 2 pod opiek¹
swoich nauczycieli Ewy
Spandel i Grzegorza Wyci-
szoka. Zbiórka trwa³a od
8. 00 do 17.30. Dla wolon-
tariuszy przygotowano cie-
p³y posi³ek, herbatê i kawê.
Pozostali uczniowie œwiê-
towali Fina³ Orkiestry,
uczestnicz¹c w zorganizo-
wanych przez GOKiR
w szkolnej sali gimnastycz-
nej grach i zabawach spor-
towych. Do rozegranych
w tym dniu turniejów pi³ki
no¿nej i siatkówki zg³osi³o
siê a¿ 17 dru¿yn.

Pieni¹dze, które ofiaro-
wali nasi mieszkañcy po-
mog¹ w leczeniu dzieci
z chorobami nowotworo-
wymi.

Orkiestra

serc

SkSkSkSkSkorzyorzyorzyorzyorzystaj z szansystaj z szansystaj z szansystaj z szansystaj z szansy

Wioska Internetowa, to
nic innego jak nowoczesne
Centrum Kszta³cenia, wy-
posa¿one w 10 stanowisk
komputerowych wraz
z pe³nym oprzyrz¹dowa-
niem i serwer umo¿liwia-

j¹cy dostêp do Internetu.
Centrum mieœci siê w Ga-
lerii Twórców Œl¹skich
w Jankowicach, przy ul.
Prostej 2.

Otwarcie Wioski nie
by³oby mo¿liwe bez kilku-

miesiêcznych starañ
Urzêdu Gminy, który
podj¹³ w tym zakresie
wspó³pracê z Fundacj¹
Regionalnej Agencji Za-
trudnienia. Przedsiêwziê-
cie sfinansowano ze œrod-
ków Europejskiego Fundu-
szu Zatrudnienia w ra-
mach projektu, pn. „Wio-
ska Internetowa –

23 stycznia mia³o miejsce uroczyste otwarcie
Wioski Internetowej. Gmina Œwierklany do³¹czy³a
tym samym do grona 473 innych gmin, na terenie
których dzia³aj¹ podobne centra.

cd. str. 3

o zorganizowaniu w siedzibie Urzêdu Gminy Œwier-
klany (w sali posiedzeñ) punktu przyjmowania zeznañ
podatkowych za 2008 rok. Pracownicy Urzêdu Skar-
bowego przyjmowaæ tu bêd¹ zeznania w dniach: 18
marca, 8 i 22 kwietnia, w godz. od 9.00 do 13.00.

NaczNaczNaczNaczNaczelnik Urzędu Skarboelnik Urzędu Skarboelnik Urzędu Skarboelnik Urzędu Skarboelnik Urzędu Skarbowwwwwegegegegegooooo
W RW RW RW RW Rybnikybnikybnikybnikybniku infu infu infu infu informuje:ormuje:ormuje:ormuje:ormuje:

– informuj¹ organizatorzy
w zaproszeniu wystosowa-
nym do mieszkañców naszej
gminy. Udzia³ w zjeŸdzie na-
le¿y zg³osiæ do 31 marca
wraz z informacj¹ o ewentu-
alnie przygotowywanym

PrPrPrPrProsimosimosimosimosimyyyyy
na zjazdna zjazdna zjazdna zjazdna zjazd

cd. str. 7

III Ogólnopolski Zjazd
Jankowiczan odbêdzie
siê 27 czerwca w Janko-
wicach w gminie KuŸnia
Raciborska -

czytaj wiêcej - str. 6
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W zwi¹zku z wpro-
wadzeniem nowych roz-
wi¹zañ prawnych doty-
cz¹cych dowodów oso-
bistych, informujemy, i¿
dokumenty te podlegaj¹
uniewa¿nieniu w kilku
wyszczególnionych przy-
padkach. Dok³adnie
okreœla je ustawa z 3
paŸdziernika 2008 roku o
zmianie ustawy o ewi-
dencji ludnoœci i dowo-
dach osobistych i niektó-
rych innych ustaw (Dz.
U. Nr 195 poz. 1198).

W myœl obowi¹zuj¹-
cych przepisów dowody
osobiste podlegaj¹ unie-
wa¿nieniu:
� z dniem zawiado-

mienia o jego utracie lub
zniszczeniu,
� z dniem przekazania

przez osobê trzeci¹ zna-
lezionego dowodu osobi-
stego,
� z dniem zgonu jego

posiadacza,
� z dniem odbioru do-

wodu osobistego wyda-
nego w miejsce poprzed-
niego,
� z dniem up³ywu ter-

minu wa¿noœci dowodu
osobistego,
� z dniem utraty oby-

watelstwa polskiego
przez jego posiadacza,
� po up³ywie 3 miesiê-

cy od zaistnienia zmiany
danych osobowych, któ-
re zamieszcza siê w do-
wodzie osobistym, w
przypadku gdy osoba nie
z³o¿y³a wniosku o jego
wymianê;
� w przypadku oby-

wateli polskich przeby-
waj¹cych za granic¹ —
termin ten wynosi 4 mie-
si¹ce.

1. W ramach programu
Kapita³ Ludzki – efektywne
formy przeciwdzia³ania wy-
kluczeniu spo³ecznemu w
Gminie Œwierklany, na rok
2009 przyznano nam 219 tys.
z³. Jednak, z uwagi na to, ¿e
zadania realizowane w gmi-
nie w ramach owego progra-
mu finansowane s¹ najpierw
z bud¿etu gminy, a dopiero
potem otrzymujemy zwrot
poniesionych kosztów, a tak-
¿e dlatego, ¿e rozliczenie i
refundacja poniesionych
przez gminê wydatków, z za-
stosowaniem wszystkich
unijnych procedur, trwa nie-
stety bardzo d³ugo, w³adze
gminy zdecydowa³y, ¿e na
realizacjê programu w tym
roku wykorzystana zostanie
po³owa przyznanych nam
œrodków. Do koñca roku, na
przeciwdzia³anie wyklucze-
niu spo³ecznemu wydatko-
wanych zostanie z bud¿etu
110 500 z³. W 2010 roku w³a-
dze gminy postaraj¹ siê wy-
korzystaæ ca³¹ kwotê przy-
sz³orocznej dotacji, tj. 192 tys.
z³. Przypomnijmy, ¿e w 2008
roku przyznano nam 43 400
tys. z³.

2. Do gminnej kasy
wp³ynê³y 2,4 mln z³ stano-
wi¹ce ró¿nicê w podatku od
nieruchomoœci za 2003 r.,
które winna by³a Gminie
Kompania Wêglowa S.A.
Pieni¹dze uda³o siê wyegze-
kwowaæ za poœrednictwem

komornika. Kwotê uloko-
wano na lokacie bankowej.

3. Wójt Gminy wystoso-
wa³ specjalne podziêkowania
do p. Ewy Spandel – nauczy-
cielki w Gimnazjum nr 2 oraz
uczniów bior¹cych udzia³ w
XVII finale Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy.

4. 16 stycznia, w³adze
gminy uczestniczy³y w obcho-
dach 64. rocznicy Marszu
Œmierci.

5. 23 stycznia, w budyn-
ku Galerii Twórców Œl¹skich
w Jankowicach, dokonano
otwarcia Wioski Interneto-
wej, zapewniaj¹cej bezp³at-
ny dostêp do Internetu
wszystkim mieszkañcom
gminy.

6. 26 stycznia odby³o siê
spotkanie z Radami So³ecki-
mi i so³tysami ze Œwierklan,
podczas którego omawiano
kwestiê budowy w Œwierkla-
nach – Centrum Przesiadko-
wego. Ustalono, ci¹g dalszy
postêpowania w celu naby-
cia gruntu.

7. 26 stycznia przed³u¿o-
no piêæ kursów autobusów
linii 301 – do szybu Œwier-
klany Dolne.

8. Rozstrzygniêto kon-
kursy na realizacjê zadañ
publicznych we wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹do-
wymi.

Kiedy doKiedy doKiedy doKiedy doKiedy dowódwódwódwódwód

trtrtrtrtraci waci waci waci waci ważność?ażność?ażność?ażność?ażność?
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- D o b r e
zar z¹dzan i e
gmin¹ wymaga
dobrej komuni-
kacji z miesz-
kañcami – mówi³ po spotka-
niach uczestnicz¹cy w nich
wójt gminy Stanis³aw Gembal-
czyk –  Do zadañ wójta
oprócz tego, ¿e odpowiada
on za rozwój gminy, kieruje
jej bie¿¹cymi sprawami i re-
prezentuje j¹ na zewn¹trz,
a tak¿e odpowiada za gmin-
ne finanse, nale¿y tak¿e in-
formowanie mieszkañców
o za³o¿eniach do gminnego
bud¿etu, kierunkach polity-
ki spo³ecznej i gospodarczej
oraz wykorzystaniu œrodków
bud¿etowych – wyjaœnia³.

W kompetencji wójta jest
tak¿e wykonywanie aktu woli
gminy wyra¿onego przez radê
gminy w postaci uchwa³.

- W ostatnim wydaniu
Kuriera opublikowaliœmy
listê inwestycji – ju¿ zreali-
zowanych – oraz planowa-
nych. W naszych dzia³a-
niach kierujemy siê podzia-
³em zadañ na ogólnogminne,
do których nale¿y kanaliza-
cja, czy obiekty s³u¿¹ce ca-
³ej gminie, niezale¿nie od ich
po³o¿enia, np. parking przy
Urzêdzie czy te¿ moderniza-
cja budynku Urzêdu. Takim
zdaniem jest równie¿ zakup
œmieciarki, ci¹gnika czy te¿
samochodu ciê¿arowego
przez GZGK.

Poza zadaniami ogólnog-
minnymi staramy siê realizo-
waæ zadania zaspokajaj¹ce
najpilniejsze potrzeby w ka¿-
dym so³ectwie. Pamiêtajmy
powiedzenie, ¿e „kto chce,
szuka sposobu, kto nie chce,
szuka powodu”.

PPPPPo zo zo zo zo zebrebrebrebrebraniachaniachaniachaniachaniach
sołeckichsołeckichsołeckichsołeckichsołeckich

W
 styczniu odby³y
siê w gminie ze-

brania so³eckie w Œwierkla-
nach Górnych i Dolnych,
i Jankowicach.

Posterunek dzielnicowych mieœci siê obecnie w bu-
dynku Galerii Twórców Œl¹skich przy ul. Prostej w Jan-
kowicach. Dzielnicowi, funkcjonariusze Komisariatu
I w Rybniku-Boguszowicach, Marcin Friebe i Piotr
Wolak pe³ni¹ dy¿ur w ka¿dy wtorek, w godz. od 16.00
do 18.00.

PrzypominamPrzypominamPrzypominamPrzypominamPrzypominamy:y:y:y:y:
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Blisko sto par bawi³o siê na sylwestrowym balu w sali GOKiR-u. Bal poprowa-
dzi³ Arkadiusz ̄ abka z Radia '90. O muzyczn¹ oprawê imprezy zadba³ czeski
zespó³ Bella Musica, nie zabrak³o wiêc znanych i lubianych w³oskich szlagierów,
a w przerwach konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Na w³osk¹ nutê bawili siê
równie¿ mieszkañcy, którzy postanowili sylwestrow¹ noc spêdziæ pod chmurk¹, na
imprezie plenerowej zorganizowanej na terenie Oœrodka Rekreacyjnego. I tutaj, do
zabawy zagrzewa³y goœci popularne w³oskie przeboje, tym razem w wykonaniu
zespo³u Azurro. Komu, mimo to, by³o zimno móg³ ogrzaæ siê przy ognisku. A o
pó³nocy niebo nad Œwierklanami rozb³ys³o tysi¹cem sztucznych ogni.

Ju¿ wkrótce rozpoczn¹
siê prace modernizacyjne
w kuchni Oœrodka i na
scenie Oœrodka Rekreacji.
W kuchni odœwie¿one zo-
stan¹ i odmalowane œcia-
ny, przybêdzie trochê no-
wego drobnego sprzêtu
kuchennego.

Scena Oœrodka wyma-
ga podwy¿szenia. Obecna
jej wysokoœæ – 60 cm – to
za ma³o. Artyœci wystêpu-
j¹cy na scenie widoczni s¹
jedynie przez widzów sto-
j¹cych tu¿ przed ni¹. Jej
podwy¿szenie z pewno-
œci¹ poprawi komfort
ogl¹dania i s³uchania kon-
certów. Organizowane na
terenie Oœrodka imprezy
bêd¹ atrakcyjniejsze. A ju¿
wiadomo, ¿e wyst¹pi tu w
tym roku m.in. zespó³ Big
Cyc. Pocz¹tek sezonu –
ju¿ w maju.

Zdążyć

przed
sezonem Zestawy komputerowe

wraz z dostêpem do inter-
netu trafi¹ do rodzin o ni-
skim statusie materialnym
— rodzin wielodzietnych, w
których przynajmniej jedno
dziecko jest w wieku szkol-
nym, i niepe³nosprawnych o
niskich dochodach.

Dotacjê przyznano gmi-
nie w ramach Programu

Bal na stBal na stBal na stBal na stBal na sto par do 5.30 ro par do 5.30 ro par do 5.30 ro par do 5.30 ro par do 5.30 rano – tano – tano – tano – tano – to ci dopiero ci dopiero ci dopiero ci dopiero ci dopiero szampański Sylwo szampański Sylwo szampański Sylwo szampański Sylwo szampański Sylwesteresteresteresterester

Koniec ferii i okres
przedœwi¹tecznego
postu, to w Gminnym
Oœrodku Kultury
i Rekreacji dobry
czas na przeprowa-
dzenie niezbêdnych
napraw i remontów.

Pomys³ zainstalowania kamer przez ca³¹ dobê monito-
ruj¹cych tereny Gminnego Oœrodka Kultury okaza³ siê
przys³owiowym strza³em w dziesi¹tkê. Odk¹d kamera œle-
dzi, co dzieje siê wokó³ budynku, na parkingu i na terenie
oœrodka rekreacyjnego, GOKiR ma znacznie mniej proble-
mów z aktami wandalizmu. Po rozbudowaniu i moderniza-
cji oœrodka w Jankowicach – tam równie¿ zainstalowany
zostanie ca³odobowy monitoring. Mo¿liwoœæ sfilmowania
wandala i wyegzekwowania od niego odszkodowania wy-
daje siê byæ skutecznym sposobem zapobiegawczym.

PPPPPod czujnym okiem kameryod czujnym okiem kameryod czujnym okiem kameryod czujnym okiem kameryod czujnym okiem kamery

50 komputerów
dla mieszkańców gminy

Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka „E Inclusion –
przeciwdzia³anie wyklucze-
niu cyfrowemu” realizowa-
nego pod egid¹ Minister-
stwa Rozwoju Regionalne-
go.

Realizacja projektu na
terenie Gminy Œwierkalny
potrwa piêæ lat. Przez ten
okres Urz¹d monitorowaæ

„Internet szans¹ rozwoju spo³ecznoœci lokalnej w Gminie Œwierklany” - to nazwa projektu
przygotowanego w Urzêdzie Gminy jeszcze w ubieg³ym roku, dziêki któremu wygraliœmy konkurs,
w którym nagrod¹ jest dotacja na zakup 50 komputerów dla rodzin z terenu naszej gminy.

bêdzie jej przebieg. Dla wy-
³onienia dzieci, w domach
których zainstalowane zo-
stan¹ komputery wraz z do-
stêpem do internetu, powo-
³ana zostanie specjalna ko-
misja.

Wartoœæ zadania – to
ponad 310 tys., z czego
wk³ad z bud¿etu gminy – to
ponad 55 tys.z³.

SkSkSkSkSkorzyorzyorzyorzyorzystaj z szansystaj z szansystaj z szansystaj z szansystaj z szansy
kszta³cenie na odleg³oœæ
na terenach wiejskich”,
któremu patronuje Unia
Europejska i Minister-
stwo Edukacji Narodo-
wej.

-  Dziêki  otwarciu
w naszej gminie Centrum
Kszta³cenia, osoby do

cd. ze str. 1

których kierujemy te dzia-
³ania, czyli g³ównie kobie-
ty i osoby niepe³nospraw-
ne, maj¹ wiêksze szansê na
indywidualny rozwój, przez
co zwiêksz¹ siê ich szanse
na zaistnienie na rynku pra-
cy – mówi³ wójt gminy Sta-
nis³aw Gembalczyk pod-

czas uroczystoœci otwarcia
Centrum. – Niezale¿nie od
tego, Centrum bedzie miej-
scem edukacji i dostêpu do
komputerów naszej m³o-
dzie¿y, która do tej pory
mia³a ograniczony do nich
dostêp w bibliotekach
gminnych.

Zapraszamy wszyst-
kich – du¿ych i ma³ych,
m³odszych i starszych, dla
których Internet stanowi
nieodzown¹ pomoc w po-
szerzaniu wiedzy i zdoby-
waniu kwalifikacji. Cen-
trum zaprasza od 12.00 do
18.00. Wstêp i mo¿liwoœæ
skorzystania z komputera
wraz z dostêpem do Inter-
netu – NIEODP£ATNIE.

Tel.: 032 42 10 418
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B
lisko 150 dzieci sko
rzysta³o w tym roku

z mo¿liwoœci wyjazdu na
kulig, w ramach ferii orga-
nizowanych przez Gminny
Oœrodek Kultury i Rekre-
acji. Zorganizowano trzy
wyjazdy – dwa do Wis³y
Czarnej i jeden na Kubalon-
kê. Na miejsce imprezy,
dzieci wraz z opiekunami,
doje¿d¿a³y autokarami.
Zbiórki uczestników kuligu
organizowano w Jankowi-
cach przy remizie i w
Œwierklanach przed sie-
dzib¹ GOKiR.

Z zaproszenia do wspól-
nej zabawy skorzysta³y
dzieci – od maluszków z klas
pierwszych po gimnazjali-
stów. Po przyjeŸdzie do celu
wszyscy przesiadali siê do
du¿ych sañ. Niestety,z po-
wodu braku œniegu, ostatni
wyjazd zakoñczy³ siê jazd¹
konnymi wozami, ale wra-
¿eñ i tak nie brakowa³o.

Dodatkow¹ atrakcj¹
ka¿dego wyjazdu by³o ogni-

Ferie pełne wrażeń
sko i pieczenie kie³basek,
które po 40 minutach prze-
ja¿d¿ki na œwie¿ym powie-
trzu, smakowa³y tym bar-
dziej. Potem by³ obiad
i s³odki deser, na który
uczestnicy kuligów pa³aszo-
wali ze smakiem w góral-
skich karczmach w Konia-
kowie i Ustroniu. Za wy-
jazd na kulig dzieci p³aci³y
jedynie po 10 z³.

Kuligi mog³y siê odbyæ

dziêki pomocy Gminnej Ko-
misji Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych.

Zainwestuj w gminieG
mina poszukuje
w tym zakresie in-

westorów – osób zaintere-
sowanych otwarciem biz-
nesu w Œwierklanach lub
Jankowicach.

Jeden z terenów, na
którym zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodaro-
wania przestrzennego ist-
nieje mo¿liwoœæ lokalizo-
wania inwestycji o charak-
terze rekreacyjno-tury-
stycznym, znajduje siê
w rejonie ul. Korfantego
w Jankowicach (1,9 ha).
Wiêksza jego czêœæ – ok.
1,5 ha nale¿y do gminy,
pozosta³e 0,4 ha jest w³a-
snoœci¹ Kompanii Wêglo-
wej. W zale¿noœci od pla-
nów przedsiêbiorców, tere-
ny te mog¹ oni zakupiæ
b¹dŸ wydzier¿awiæ. Wska-
zany obszar posiada
w miejscowym planie za-
gospodarowania prze-
strzennego symbol ZP, co
oznacza, ¿e jest to teren
tzw. zieleni urz¹dzonej
i pó³urz¹dzonej, z mo¿liwo-
œci¹ rekreacji.

Innym obszarem
w Jankowicach, którym
gmina chcia³aby zaintere-
sowaæ potencjalnych inwe-
storów, jest Podkoœciele.
Na terenie nieruchomoœci
o powierzchni ok. 13 ha
swoje dzia³ki posiada Kom-
pania Wêglowa, prywatni
w³aœciciele oraz gmina.
Po³o¿enie dzia³ek jest bar-
dzo atrakcyjne ze wzglêdu
na niedalekie s¹siedztwo
(ok. 5 km) planowanego
zjazdu z budowanej auto-
strady A1. W planie zago-
spodarowania przestrzen-
nego tereny te opisane zo-
sta³y symbolami RUZ –
tereny zieleni parkowej to-
warzysz¹cej urz¹dzeniom
rekreacji i sportu ca³orocz-
nego oraz WS/UT – tere-
ny wód powierzchniowych
i us³ug turystycznych.

W gminie znajduj¹ siê
równie¿ tereny inwestycyj-

www.swierklany.pl
sprsprsprsprspraaaaawwwwwdź, co się dzieje w Tdź, co się dzieje w Tdź, co się dzieje w Tdź, co się dzieje w Tdź, co się dzieje w Twwwwwojej gminieojej gminieojej gminieojej gminieojej gminie

Przypominamy o tym,
¿e w obrêbie gminy
Œwierklany znajduj¹ siê
tereny, które mo¿na
wykorzystaæ pod dzia-
³alnoœæ turystyczno-
rekreacyjn¹ oraz gospo-
darcz¹.

ne oznaczone symbolem
PU, przeznaczone pod
obiekty produkcyjne, sk³a-
dy, magazyny i rozwój
us³ug. S¹ to nieruchomoœci
znajduj¹ce siê pomiêdzy ul.
Pogodn¹ w Œwierklanach
a pasem autostrady (grani-
ca gminy, w kierunku ̄ or),
blisko planowanego zjazdu.

Obszar obejmuje ok. 20 ha
i nale¿y do prywatnych
w³aœcicieli.

Istnieje ponadto mo¿li-
woœæ zainwestowania przy
ul. ̄ orskiej, Szkolnej i Bo-
ryñskiej w Œwierklanach
(pas autostrady), jednak
musia³aby to byæ dzia³al-
noœæ nieuci¹¿liwa dla s¹-
siedztwa – czyli np. biura
po³¹czone z mieszkaniami.
Obszar rozci¹ga siê na ok.
12 ha (najwiêksza dzia³ka
– ok. 4 ha).

Ofertê inwestycyjn¹
gminy zamykaj¹ tereny po-
przemys³owe, znajduj¹ce
siê w rejonie ul. Stra¿ackiej
i Przemys³owej (Strefa

Przemys³owa). W sumie to
ok. 5 ha, z czego 1,5 ha na-
le¿y do gminy, a pozosta³a
czêœæ do prywatnych w³a-
œcicieli.

Podsumowuj¹c – dzia-
³ek przemys³owych w gmi-
nie jest ok. 32 ha, a tere-
nów o charakterze rekre-
acyjno-turystycznym ok.
15 ha. Atutem nieruchomo-
œci jest bardzo dobra loka-
lizacja i bliskoœæ zjazdu
z budowanej autostrady
A1.

Zainteresowanych inwe-
storów prosimy o kontakt
z Urzêdem Gminy Œwierkla-
ny – tel.: (032) 432 75 13.
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– Chcemy w ten sposób
uhonorowaæ ludzi i firmy,
którzy wspieraj¹ dzia³alnoœæ
Gminnego Oœrodka Kultu-
ry i Rekreacji i bez pomo-
cy których trudniej by³oby
nam zrealizowaæ szereg
przedsiêwziêæ – przyznaj¹
Halina Karwot i Nina Ro-
jek z GOKiR-u. – Organi-
zacji niemal wszystkich im-
prez kulturalnych towarzy-
szy wsparcie sponsorów.
Jest wielu ludzi i wiele
przedsiêbiorstw, które nie
odmawiaj¹ nam pomocy.
Ta statuetka, to nasza for-
ma podziêkowañ. Chcia³y-
byœmy w ten sposób uhono-
rowaæ ka¿dego darczyñcê.

W uroczystym spotka-
niu, podczas którego wrê-
czono statuetki, udzia³
wziêli sponsorzy organi-
zowanych na terenie gmi-
ny imprez kulturalnych,
w³adze gminy, radni, dzia-
³acze kultury i pracownicy
GOKiRu. Wieczór uœwiet-
ni³ wystêp Grupy Arty-
stycznej „Gliwia”, która
zaprezentowa³a goœciom
utwory z najpopularniej-
szych musicali i operetek,
a tak¿e szlagiery z lat 20-
tych i 30-tych minionego
stulecia.

W tym roku, tytu³ „Me-
cenasa Kultury Lokalnej
otrzymali: firma Becker-
Warkop Sp. z o.o., Przed-

Tytu³y „Mecenasa
Kultury Lokalnej” i to-
warzysz¹ce im statuetki,
w dzia³alnoœci na rzecz
kultury przyznano w gmi-
nie po raz pierwszy,
w niedzielê, 15 lutego.

Mecenasi

nasznasznasznasznaszejejejejej
kkkkkulturyulturyulturyulturyultury

siêbiorstwo Prefabrykacji
Górniczej „PREFROW”
sp. z o.o. i pan Jan Œliwa.
Pami¹tkowe statuetki
wrêczy³ laureatom wójt
Stanis³aw Gembalczyk –
Cieszy to, ¿e nasi goœcie
tak chêtnie, korzystaj¹c
z naszego zaproszenia,
spotykaj¹ siê z nami na do-
rocznej uroczystoœci, któr¹
organizujemy w³aœnie
z myœl¹ o nich, w okresie
karnawa³u. Pañstwa
wsparcie jest bardzo wa¿-
ne. Wasza pomoc pomaga
urozmaiciæ nasz¹ ofertê
kulturaln¹ – mówi³ do zgro-
madzonych na sali GOKiR
goœci.

P r z e d s i ê b i o r s tw o
„PREFROW” z Gminnym
Oœrodkiem Kultury wspó³-
pracuje od lat, wspieraj¹c
organizacjê
licznych im-
prez plene-
r o w y c h
i tych skie-
rowanych
do najm³od-
s z y c h
mieszkañ-
ców gminy.

Pan Jan
Œliwa jest
inicjatorem

powstania Galerii Twór-
ców Œl¹skich. Zakupi³ te¿,
a nastêpnie przekaza³ Gale-
rii wiêkszoœæ prezentowa-
nych tam obrazów. Jest
wielkim mi³oœnikiem sztuki
i chêtnie pomaga w realiza-
cji przedsiêwziêæ o charak-

terze edukacji kulturalnej.
Firma Becker-Warkop

odremontowa³a i zaadopto-
wa³a na swój koszt po-
mieszczenia po przedszko-
lu i gimnazjum w Jankowi-
cach, na potrzeby Galerii
Twórców Œl¹skich.

Laureaci tytu³u Mecenas Kultury Lokalnej wraz z wójtem gminy i dyrektor GOKiR

Grupa wokalna Gliwia
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Przeprowadzona 11
stycznia 2009 roku akcja
zbiórki pieniêdzy na Wielk¹
Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomo-
cy rozpoczê³a siê o godzinie
8:00 rano. Wolontariusze ca³y
dzieñ zbierali pieni¹dze na te-
renie Œwierklan oraz Janko-
wic. Sztab mieœci³ siê w Gim-
nazjum im. Karola Miarki
w Œwierklanach, gdzie pod
okiem p. dyrektor Krysty-
ny Klocek, p. Ewy Span-
del i p. Grzegorza Wycisz-
czoka odbywa³y siê turnieje
pi³ki halowej i siatkówki.
£¹cznie do udzia³u zg³osi³o siê
16 dru¿yn, które otrzyma³y pa-
mi¹tkowe puchary, statuetki
oraz dyplomy uczestnictwa.
Ponadto ka¿dy z uczestników
turnieju oraz ka¿dy wolonta-
riusz zagwarantowany mia³
ciep³y posi³ek oraz s³odki po-
czêstunek.

Wszystko mog³o siê od-
byæ dziêki g³ównemu wspó³-
organizatorowi, którym by³
Gminny Oœrodek Kultury
i Rekreacji w Œwierkla-
nach. Dlatego te¿ za udzie-
lon¹ pomoc i wsparcie w or-
ganizacji tak wa¿nej ogólno-
polskiej imprezy serdecznie
dziêkujemy.

Serdeczne podziêkowania
za okazan¹ pomoc kierujemy
równie¿ w stronê p. Andrze-
ja Stani, p. Huberta Sobo-
cika, p. Krzysztofa Szulika,
p. Danuty i Dariusza
Lubszczyków, p. Stefanii
i Dawida Kopców a tak¿e
dla p. dyrektor Aliny Kon-
sek, która udostêpni³a nam
salê gimnastyczn¹ na przepro-
wadzenie turnieju pi³ki no¿nej.
S³owa wdziêcznoœci nale¿¹
siê równie¿ personelowi ad-
ministracyjno-obs³ugowe-
mu œwierklañskiego gim-
nazjum, który czuwa³ nad

sprawnym przebiegiem im-
prezy.

Przypomnijmy, ¿e w prze-
prowadzonej akcji wziê³o
udzia³ 24 wolontariuszy. Byli
to zarówno uczniowie nasze-
go Gimnazjum, jak i jego ab-
solwenci. Ze wzglêdu na to,
i¿ w takiej akcji ka¿dy grosz
jest wa¿ny serdecznie dziêku-
jemy wszystkim wolontariu-
szom, a mianowicie: Dagma-
rze Adamczyk, Martynie
Adamczyk Anecie Boche-
nek, Weronice Boryœ,
Hannie Æwiek Monice
Frysztackiej, Karolinie
Herok, Jagodzie Kon-
sek,Justynie Kurzawie,
Agnieszce Lubszczyk, Zu-
zannie Macioñczyk, £uka-
szowi Markiewce, Izabeli
Muras, Izabeli Miszczyk,
Patrycji Potysz, Paulinie
Rduch, Natalii Rutkow-
skiej, Karolinie Szczygie³,
Katarzynie Szewczyk, Ka-
tarzynie Szostek, Patrycji
Szotek, Kamili S³adek,
Markowi Wa³achowi
i Klaudii Warczok

Pomimo, i¿ w tym dniu
panowa³ siarczysty mróz,
wolontariusze nie poddali siê
i pobili swój zesz³oroczny re-
kord! Dziêki ludziom dobre-
go serca uzbierali 11 548,19
PLN

174 korony s³owackie,
400 halerzy, 1 euro, 1 eu-
rocent ! Serdecznie im gra-
tulujemy. Przemarzniêci wo-
lontariusze podczas zbiórki
mogli liczyæ na ¿yczliwoœæ
i dobroæ mieszkañców Œwier-
klan, którzy czêstowali ich
gor¹c¹ herbat¹, by mogli choæ
na chwilê siê rozgrzaæ i zapo-
mnieæ o mrozie, jaki w ten
dzieñ panowa³. Wszystkim
osobom, które w³aœnie w taki
sposób pomog³y wolontariu-

Podsumowanie XVII Fina³u Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy w Œwierklanach

OrkiestrOrkiestrOrkiestrOrkiestrOrkiestra sera sera sera sera serccccc

szom i pokaza³y swoje dobre
serce, bardzo gor¹co dziêku-
jemy! Wolontariusze otrzymali
równie¿ podziêkowania od
Wójta Gminy Œwierklany
pana Stanis³awa Gembal-
czyka, który nie ukrywa³
swojego podziwu.

  Zebrane pieni¹dze
w obecnoœci wolontariuszy,
zosta³y przeliczone przez spe-
cjalnie powo³an¹ komisjê
w sk³adzie: p. Anita Grusz-
czyk, p. Maria Rduch, p.
Ewa Wojcieszek, a nastêp-
nie wp³acone zosta³y na kon-
to WOŒP.

Na zakoñczenie jeszcze
raz chcia³abym podziêkowaæ
wszystkim wolontariuszom,
ludziom dobrego serca, którzy
wspomogli nasz¹ akcjê,
wszystkim wspó³organizato-
rom oraz osobom, które za-
anga¿owa³y siê w XVII Fina³
Orkiestry, gdy¿ bez ich pomo-
cy nie mog³oby byæ Sztabu,
a tym samym Orkiestra nie
zagra³aby w Œwierklanach.

Dziêki tym – jak¿e wa¿-
nym ludziom – wspó³organi-
zatorom i wolontariuszom,
mam nadziejê, ¿e i za rok
w Œwierklanach zagra kolej-
ny Fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy, na któ-
ry ju¿ teraz zapraszam
wszystkich chêtnych.

Do zobaczenia za rok !

Sie ma

Ewa Spandel
g³ówny organizator Wielkiej

Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
w Œwierklanach.

Du¿ym powodzeniem
w gronie najm³odszych
mieszkañców gminy
ciesz¹ siê organizowane
w Gminnym Oœrodku Kul-
tury i Rekreacji warszta-
ty, podczas których bior¹-
ce w nich udzia³ dzieci
uczyæ siê mog¹ czegoœ
nowego, spotykaæ rówie-
œników i bawiæ siê pod
opiek¹ wychowawców.
Dobrze jest wiêc œledziæ
programy organizowanych
w Oœrodku imprez, by nie
przegapiæ czegoœ dla sie-
bie. Dobrze wiedz¹ o tym
uczniowie, którzy podczas
ferii postanowili uczestni-
czyæ w warsztatach mu-
zycznych i plastycznych.
Ci, którzy zdecydowali siê
przyjœæ mogli skorzystaæ
z doœwiadczenia i rad pra-
cowników GOKIR-u
i podszkoliæ swe umiejêt-
noœci w zakresie ró¿nych
technik plastycznych – od
rysunku i akwareli po ciê¿-
kie oleje, a tak¿e sprawdziæ
swoje umiejêtnoœci wokal-
ne i pos³uchaæ dobrej mu-
zyki.

Zajêcia zorganizowane
zosta³y we wspó³pracy
z Gminn¹ Komisj¹ Roz-
wi¹zywania Problemów
Alkoholowych.

Przyjemne
z pożytecznymz pożytecznymz pożytecznymz pożytecznymz pożytecznym

luty 2009.p65 2009-02-26, 10:556



7

Ju¿ teraz zapraszamy wszystkich, którzy uwielbiaj¹ taniec i dobr¹ zabawê, a przy
tym nie boj¹ siê wyzwañ aktorskich, na Warsztaty Choreoterapii. Jest to niesamowita
przygoda z tañcem integracyjnym, gdy¿ ³¹czy mo¿liwoœæ uczestnictwa osób w pe³ni
sprawnych z niepe³nosprawnymi. Mo¿na odkrywaæ siebie na nowo i naprawdê uczyæ
siê drugiego cz³owieka… w tañcu! Warsztaty bêd¹ trwa³y przez dwa dni: 21 i 22
marca 2009 (sobota i niedziela), koñcz¹c siê krótkim spektaklem przygotowanym przez
uczestników. Prowadz¹ca – Pani Katarzyna Rybok jest fizjoterapeut¹, instruktorem
aktywnej rehabilitacji, od 1997 roku zwi¹zana z Œl¹skiem Teatrem Tañca w Bytomiu,
gdzie prowadzi grupy pracy z cia³em i warsztaty szkoleniowe. Taniec jest dla niej
pasj¹ i inspiracj¹ do pracy. Warto wiêc pokusiæ siê o nowe doœwiadczenie! Zapisy
odbywaj¹ siê drog¹ telefoniczn¹ pod numerami 504253694 oraz 506051908 do 15
marca (tj. niedziela) w³¹cznie. Wiêcej informacji ju¿ wkrótce na plakatach i na stronie
internetowej www.mlodzi.swierklany.pl. Nie przegap tej okazji!

Zapraszamy do tañca

programie artystycznym.
Imprezie towarzyszyæ bê-
dzie wydanie okolicznoœcio-
wej publikacji, w której zna-
leŸæ bêdzie mo¿na wiado-
moœci o wszystkich Janko-
wicach, z których udzia³
w zjeŸdzie braæ bêd¹ ich
mieszkañcy. Wiêcej infor-
macji na stronie:
www.jankowice.slask.pl.

Prosimy

na zjazd
cd. ze str. 1

Karolina po raz pierwszy
ubra³a ³y¿wy w 2005 roku.
Na lodowisko w Rybniku za-
bra³a j¹ wtedy opiekunka ze
szkolnej œwietlicy, w ramach
zajêæ organizowanych pod
has³em „Zima w mieœcie”.

Dzisiaj trenuje na lodowi-
skach w Jastrzêbiu i Pszo-
wie, szczególnie przed za-
wodami.

Na Igrzyska do Stanów
Zjednoczonych wyjecha³a 3
lutego. Droga po srebrny
medal wiod³a przez Warsza-
wê, gdzie nominacjê na re-
prezentantkê Polski
w Igrzyskach w USA ode-
bra³a z r¹k samej Ireny Sze-
wiñskiej. Babcia Karoliny,
która pojecha³a odprawiæ
wnuczkê na lotnisko, ze
wzruszeniem wspomina
tamt¹ chwilê. S³ynna polska
sportsmenka wiedzia³a co
powiedzieæ, m³odym spor-
towcom, by dodaæ im otu-

Srebrna olimpijka ze Świerklan
Srebrny medal w ³y¿-
wiarstwie szybkim, na
dystansie 333 metrów,
zdoby³a Karolina Sta-
niucha w Idaho, gdzie
od 7 do 13 lutego
odbywa³y siê IX Œwiato-
we Igrzyska Olimpiad
Specjalnych.

chy i odwagi. Nic dziwnego,
sama przecie¿ dobrze wie,
co czuj¹ m³odzi zawodnicy
u progu byæ mo¿e jednej ta-
kiej szansy w ¿yciu.

Z ca³ej Polski, by repre-
zentowaæ na Igrzyskach
nasz kraj, wyjecha³o do Sta-
nów tylko 37 osób. Œl¹sk
w tej grupie reprezentowa³y
tylko trzy osoby, wœród nich
Karolina ze Œwierklan.

16-letnia gimnazjalistka,
oprócz srebra, zdobytego na
swoim koronnym dystansie,
przywioz³a z USA jeszcze
dwa medale – za czwarte
miejsce, na dystansie 500
metrów i szóste miejsce, na
dystansie 777 metrów. Sre-
bro zdoby³a mimo upadku,

przeœcigaj¹c a¿ szeœæ rywa-
lek.

O tym, ¿e ma szansê na
udzia³ w Olimpiadzie dowie-
dzia³a siê na pocz¹tku ubie-
g³ego roku, podczas ogólno-
polskich zawodów w Bia-
³ymstoku. Trafi³a wtedy na
listê rezerwow¹ uczestni-
ków Igrzysk. O tym, czy
pojedzie czy nie, rozstrzygn¹³
jej start w grudniowych za-
wodach w Zakopanym.

£y¿wiarstwo, to nie jedy-
na dyscyplina sportu, w któ-
rej Karolina odnosi sukcesy.
Latem chêtnie uprawia bie-
gi prze³ajowe. W domu
z dum¹ prezentuje zdobyte
w tej konkurencji medale:
z³oty, srebrny i br¹zowy.

Po powrocie z Igrzysk
w Stanach Zjednoczonych
zgotowano jej powitanie ja-
kiego siê zapewne nie spo-
dziewa³a – tyle by³o uœci-
sków, podziêkowañ i gratu-
lacji. Na powitalnej uroczy-
stoœci zorganizowanej
w rybnickim Specjalnym
Oœrodku Opiekuñczo-Wy-
chowawczym, w którym
uczy siê Karolina, obecny
by³ równie¿ Wójt Gminy
Œwierklany, który ufundowa³
mistrzyni ³y¿wy, kask
i ochraniacze – który okaza³
siê jej pierwszym w³asnym
sprzêtem, gdy¿ do tej pory
æwiczy³a i uczestniczy³a
w zawodach na sprzêcie
wypo¿yczonym. Teraz ju¿ …
tylko z³oto.

Karolina z babci¹, pani¹ Mari¹ Kwiatkowsk¹

Podczas krojenia tortu w szkole

Karoliny
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W sierpniu 1944 r. Niemcy rozpoczêli przygotowania
do likwidacji KL Auschwitz. Powodem tego by³o dotar-
cie Armii Czerwonej do linii Wis³a – Wis³oka, sk¹d do
Oœwiêcimia by³o niespe³na 200 kilometrów. W obozie roz-
poczê³a siê ewakuacja wiêŸniów w g³¹b Rzeszy. Do
po³owy stycznia 1945 r. wyekspediowano oko³o 65 ty-
siêcy osób, w tym niemal wszystkich Polaków, Rosjan
i Czechów. W obozie rozpoczê³o siê palenie dokumen-
tów, w tym imiennych wykazów deportowanych osób.
Zacierano œwiadectwa zbrodni: zasypywano do³y z ludz-
kimi prochami, rozebrano do fundamentów krematorium
IV, przygotowywano do wysadzenia pozosta³e trzy bu-
dynki krematoryjne.

17 stycznia 1945 r. w KL Auschwitz odby³ siê ostatni
generalny apel. Wed³ug zachowanego raportu wiêŸniar-
skiego ruchu oporu stanê³o do niego ³¹cznie 67 012 wiêŸ-
niarek i wiêŸniów (w tym w obozie Auschwitz I i Au-
schwitz II – Birkenau 31 894, a w podobozach 35 118
osób).

W po³owie stycznia 1945 r. hitlerowcy przyst¹pili do
ostatecznej ewakuacji oraz likwidacji obozu Auschwitz.
Decyzjê przyspieszy³a wiœlañsko – odrzañska ofensywa
wojsk radzieckich. Rozpoczê³y siê „MARSZE ŒMIER-
CI”. £¹cznie z KL Auschwitz i podobozów wyprowadzo-
no 58 tysiêcy osób. Piesze kolumny dociera³y g³ównie do
Wodzis³awia Œl¹skiego i Gliwic, sk¹d otwartymi wagona-
mi transportowano wiêŸniów do obozów w g³êbi Rzeszy.
Esesmani zabijali wszystkich usi³uj¹cych zbiec i tych, któ-
rzy nie by³ iw stanie ju¿ iœæ.

Ocenia siê, ¿e w trakcie ca³ej ewakuacji zginê³o nie
mniej ni¿ 9 tysiêcy wiêŸniów, a prawdopodobnie do 15
tysiêcy. W obozie zosta³o blisko 9 tysiêcy wiêŸniów,
w wiêkszoœci chorych i skrajnie wyczerpanych. Za³oga
SS uzna³a ich za niezdolnych do pieszej ewakuacji. Wszy-
scy mieli zostaæ zg³adzeni. Hitlerowcy zd¹¿yli zabiæ oko³o
700 z nich.

27 stycznia wojska radzieckie wyzwoli³y obozy
w Oœwiêcimiu i Brzezince, gdzie znajdowa³o siê wówczas
blisko 7 tysiêcy wiêŸniów.

Marsz Œmierci przechodzi³ przez Œwierklany 18 stycz-
nia 1945 r. WiêŸniowie obozu w Oœwiêcimiu i polenlagru
w Czechowicach pêdzeni byli na zachód, by uciec przed
wojskami radzieckimi. Kolumna zosta³a rozdzielona w Psz-
czynie. Wiêkszoœæ prowadzono drog¹ na Jastrzêbie, zaœ
mniejsz¹ grupê gnano przez ̄ ory i Œwierklany w kierunku
Wodzis³awia Œl¹skiego. Wiele osób zmar³o po drodze z wy-
cieñczenia, g³odu i zimna, wielu wiêŸniów zastrzelono.
W Œwierklanach znaleziono 16 cia³, w tym 11 cia³ kobiet i 5
cia³ mê¿czyzn.      W wiêkszoœci (10 lub 11 osób) zosta³y
pochowane we wspólnej mogile, pozosta³e zw³oki wywie-
ziono w nieznanym kierunku.

W 1948 r. mieszkañcy Œwierklan ufundowali nagrobek,
na jego tablicy wyryto napis: „Tu spoczywaj¹ w Bogu Mê-
czennicy Oœwiêcimscy z 18 I 1945 r.” oraz 10 obozowych
numerów ofiar, które odczytane zosta³y z naszywek na
odzieniu b¹dŸ z tatua¿u na ciele: A24091, A24177, A95828,

MarMarMarMarMarsz Śmiersz Śmiersz Śmiersz Śmiersz Śmiercicicicici
Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji sk³ada
serdeczne podziêkowania za ¿yczliwoœæ,

wsparcie i ka¿d¹ pomoc zaoferowan¹ nam przy
organizacji odbywaj¹cych siê na terenie gminy

imprez o charakterze kulturalnym
i rekreacyjnym – zaprzyjaŸnionym firmom

i przedsiêbiorcom, w gronie których
znalaz³y siê:

DZIĘKDZIĘKDZIĘKDZIĘKDZIĘKUJEMYUJEMYUJEMYUJEMYUJEMY

Browary Tyskie, Przedsiêbiorstwo Prefabrykacji
Górniczej „PREFROW” w Rybniku, firma „BECER-
WARCOP” Sp. z o.o w Œwierklanach, Zak³ad Robót
Budowlanych Specjalnych – Danuta i Antoni Motycz-
ka, Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlo-
we „FABET” w ¯orach, Przedsiêbiorstwo Wielobran-
¿owe – Erwin Reclik, Przedsiêbiorstwo „EKO-
¯ORY”, Przedsiêbiorstwo „Geo-Wiert”, Hurtownia
Elektryczna „Elektro-cak”, Przedsiêbiorstwo „CE-
TUS” – Energetyka Gazowa w Œwierklanach, Zak³ad
Wêdliniarski Andrzej i Joanna Stania, Firma – Ch³od-
nictwo – Klimatyzacje – Bernard Dudek, Firma –
Wody Borucin, Sk³ad Materia³ów Budowlanych „BU-
MART”, Sklep Zielarsko-Medyczny „AGA” w Œwier-
klanach, Salon Meblowy „PIK”, Przedsiêbiorstwo
Wielobran¿owe „KOTULA”, Bank Spó³dzielczy w Ja-
strzêbiu Zdroju, Firma „NAM-PLAN”– produkcja wy-
najem namiotów oraz „Rondo   MUSIC”, Firma
IKAD-ELEKTRO,

Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe „PRO-
MIL”, Firma „Accessnet” – sieci komputerowe, Fir-
ma „Bud-Max” w ¯orach, Sklep Welobran¿owy i Fir-
ma Cateringowa – Stefania i Dawid Kopiec, Parkie-
ciarstwo – Krzysztof Bogacki, Allianz – Ubezpiecze-
nia – Marek Pytlik, Rolety – ¯aluzje – Andrzej Du-
dziak, Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska”
w Jankowicach, Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna
w Jankowicach, Piekarnia „U piekarza” – Hubert
i Marcin Sobocik, Œl¹ska Agencja Koncertowa „TO-
TEM” z Mys³owic, Dyrektor Centrum Po³udnie – Sta-
nis³aw Konsek, Firma „Adgo”, Zak³ad Fryzjersko-
Kosmetyczny – Janina Gryt, Firma „KOM-MIKA” –
Przemys³aw Mika, Us³ugi Ogólnobudowlane oraz Biu-
ro Rachunkowe – Jacek i Joanna Buchcik, Ogrodnic-
two – Marian Œmiatek, Us³ugi Transportowe – Kry-
stian Ochojski, P.P.U.H. „EURO-MIX” – ¯ORY,
Centrum Zaopatrzenia Budowlanego „HADEX”,
P.T.H.U „Lubszczyk” – Krystian Lubszczyk, „HUH-
TAMAKI” – Siemianowice, Mechanika Samochodo-
wa – E. Górecki, Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
„ALMAR”, „SKLEP U JOLI”, Oœrodek Pomiarów
i Automatyki „OPA ROW”, Zak³ad Piekarniczy –
Wies³aw Broda, Firma „BEST-EKO”, Przedsiêbior-
stwo „TRANSGÓR” – Rybnik, P.P.H.U. „FMJ
NOWA”
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PPPPPamiętamamiętamamiętamamiętamamiętamyyyyy...............

Na grobie wycieñczo-
nych, przemarzniêtych i za-
strzelonych wiêŸniów obo-
zu w Oœwiêcimiu, kwiaty
z³o¿y³ wójt gminy wraz
z pracownikami Urzêdu
Gminy i podleg³ych Gmi-

Mieszkañcy naszej
gminy spotkali siê
16 stycznia
na cmentarzu przy
koœciele pw. Œwiêtej
Anny, by upamiêtniæ
64. rocznicê tragicz-
nego Marszu Œmierci.

nie jednostek, przedstawi-
ciele starostwa powiato-
wego, uczniowie szkó³
podstawowych i gimna-
zjaliœci wraz z opiekuna-
mi.

P
rzypomni jmy:
W ci¹gu zaled-

wie piêciu dni, od 17 do
21 stycznia 1944 roku,
z KL Auschwitz i jego 27
podobozów wyprowa-
dzono blisko 56 tysiêcy
ludzi. Tylko 18 stycznia,
w dniu przemarszu wiêŸ-
niów przez Œwierklany,
z obozu w Oœwiêcimiu,

Brzezince, Trzebini
i Czechowicach, w 63- ki-
lometrow¹ trasê do Wo-
dzis³awia Œl¹skiego wyru-
szy³a piesza kolumna 25
tys. wiêŸniów. Stamt¹d,
tych którzy prze¿yli, wy-
wieziono do obozów pra-
cy w g³¹b Rzeszy. Nielicz-
nym uda³o siê zbiec. Prze-
trwali m.in. dziêki schro-
nieniu jakiego udzielili im
równie¿ nasi mieszkañcy.

Mogi³a na cmentarzu
w Œwierklanach Dolnych
skrywa cia³a 10 ofiar
morderczej ucieczk i
Niemców przed Armi¹
Czerwon¹. Ich numery
widniej¹ na nagrobku
ufundowanym przez

Œwierklanian w roku
1948.

R
ocznicowe ob
chody Marszu

Œmierci, ju¿ trzy lata temu,
z inicjatywy wójta Stani-
s³awa Gembalczyka, wpi-
sano na sta³e do kalenda-
rza obchodzonych w gmi-
nie uroczystoœci. - To jest
przecie¿ kawa³ek naszej
historii. Myœlê, ¿e warto
pamiêtaæ o tamtych wy-
darzeniach, chocia¿
wszyscy, o tym co smutne,
wolelibyœmy raczej zapo-
mnieæ. Kwiaty i znicze,
które zapalamy na grobie
ofiar Marszu Œmierci, to
nasz dowód pamiêci
o tamtych ludziach.

B12365, 47581, 50380, 75287, 47564, 76832, 62509. Nu-
mery te zanotowa³ ówczesny grabarz Konstanty Dolnik.

Iwona Barchañska
nauczyciel historii w Gimnazjum w Œwierklanach

Relacje mieszkañców Œwierklan, œwiad-
ków Marszu Œmierci: *

£ucja Kuczera (z domu Juraszczyk):
WiêŸniarki s³ania³y siê z wyczerpania. Wzajemnie

podtrzymywa³y siê w marszu. Jedna drug¹ niemal¿e
wlok³a za sob¹. Niektóre z nich sz³y boso. Sz³y zbit¹
mas¹. Wygl¹da³o to, jakby pêdzono stado byd³a. Ta-
kie odnios³am wra¿enie. Towarzysz¹ce esesmanom
psy doskakiwa³y do os³abionych wiêŸniarek. Eses-
mani szczuli psy na wiêŸniarki i w ten sposób mobili-

zowali je do dalszego marszu.

Matylda Bobrzyk i Dorota Wronka (siostry z do-
mu Lubszczyk) na temat postoju jednej z grup wiêŸnia-
rek w Œwierklanach:

Masa wynêdznia³ych wiêŸniarek zajê³a stodo³ê,
chlew, strych i dwa pokoje w domu oraz sieñ. Wszyst-
kie te pomieszczenia by³y „nabite wiêŸniarkami”.
W sieni na przyk³ad by³o ich tak du¿o, ¿e z trudem
mo¿na by³o przez ni¹ przejœæ. Nasza matka widz¹c,
¿e esesmani konwojenci kieruj¹ wiêŸniarki do sto-
do³y, zwróci³a im uwagê, ¿e tam zmarzn¹, bo jest mróz.
Na to jeden z nich odpowiedzia³, ¿e wiêŸniarki s¹
wystarczaj¹co dobrze ubrane i maj¹ koce, wiêc im
zimno nie bêdzie. Spoœród esesmanów nocowa³ u nas

cd. str. 10
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w domu tylko jeden, w ³ó¿ku pod pierzyn¹. Matka
ba³a siê go, wiêc zapewni³a mu mo¿liwie dobre wa-
runki, mówi¹c mu na dobranoc, ironicznie: „Sie ha-
ben einen guten Posten” (Pan jest w dobrej sytuacji).
S³ysz¹c to, esesman siê speszy³. Dostrzeg³yœmy oby-
dwie tê jego reakcjê. Ca³¹ noc nie spa³ nikt z cz³on-
ków naszej rodziny. W kuchni bez przerwy gotowa-
³yœmy na dwóch blachach kuchennych kawê zbo¿ow¹
dla wiêŸniarek. Ca³y udój mleka wieczorny i poran-
ny od naszych trzech krów zosta³ przeznaczony dla
wiêŸniarek. Okazywa³y nam du¿o wdziêcznoœci. Obej-
mowa³y nas rêkoma, œciska³y. Zdo³aliœmy dostarczyæ
napój wszystkim wiêŸniarkom, tak¿e tym w stodole.
Przy wejœciu do stodo³y warowa³ pies esesmañski.
¯adna z nich nie mia³a wiêc mo¿liwoœci wyjœæ stam-
t¹d celem umycia siê lub za potrzeb¹ naturaln¹.

Wywiady przeprowadzone przez
uczniów Gimnazjum w Œwierklanach

ze œwiadkami Marszu Œmierci:

Mateusz Mazur: Wywiad z £ucj¹ Mazur

Mateusz: Babciu, czy mog³abyœ udzieliæ wywiadu
dotycz¹cego Marszu Œmierci, który przechodzi³ w 1945
r. przez nasz¹ miejscowoœæ?

Babcia: Oczywiœcie, lecz nie s¹ to dla mnie mi³e
wspomnienia.

M: Wiesz dok¹d szli ci wiêŸniowie?
B: Byli prowadzenie do Wodzis³awia Œl¹skiego,

stamt¹d byli wywo¿eni poci¹gami w g³¹b Rzeszy.
M: Czy pamiêtasz jakieœ szczególne wydarzenie do-

tycz¹ce tego marszu?
B: To by³o tak dawno…., nie pamiêtam dok³adnie

jak to wygl¹da³o, ale nigdy nie zapomnê p³aczu,
kobiet i dzieci bitych przez esesmanów. Czu³am ¿al,
¿e nie mogê im pomóc, a z drugiej strony cieszy³am
siê, ¿e nie jestem miêdzy nimi.

M: Mog³abyœ opisaæ ubiór wiêŸniów?
B: Byli ubrani w brudne ³achmany, na nogach

mieli zniszczone, stare buty, niektórzy mieli narzuco-
ne na siebie koce, trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e by³ to
styczeñ, a zima w 1945 r. by³a bardzo mroŸna.

M: Jak Niemcy eskortuj¹cy marsz traktowali wiêŸ-
niów?

B: Niemcy byli bardzo okrutni. WiêŸniowie byli
bici, nie pozwalano im siê nawet napiæ zimnej wody
ze studni. Jeœli ktoœ ju¿ nie mia³ si³ by iœæ dalej, albo
próbowa³ uciec, by³ na miejscu rozstrzeliwany.

M: Opowiada³aœ mi kiedyœ pewn¹ historiê Twojego
kuzyna, który uratowa³ dwie ¿ydowskie kobiety. Mog³a-
byœ przytoczyæ tê historiê?

B: Oczywiœcie. Jak codziennie mój kuzyn poszed³
do stodo³y po siano, wtedy zauwa¿y³, ¿e w sianie ktoœ
siedzi. Podszed³ bli¿ej i ujrza³ dwie ¯ydówki. By³y
bardzo wystraszone. Kaza³ im siê natychmiast wyno-

siæ, poniewa¿ za ukrywanie ¯ydów grozi³a kara œmier-
ci i to ca³ej rodziny. Kobiety b³aga³y ¿eby pozwoli³
im zostaæ, w koñcu wiêc siê zgodzi³. Ka¿dego ranka
przynosi³ im jedzenie, wieczorem dogl¹da³ czy niczego
im nie brakuje. Gdy wojna siê skoñczy³a owe ¯ydówki
wyjecha³y do Izraela, powróci³y po kilku latach aby
siê odwdziêczyæ za uratowanie ¿ycia. Kuzyn wraz z ca³¹
rodzin¹ zosta³ zabrany do Izraela i obdarowany z³o-
tem.

M: Dziêkujê Babciu, ¿e zechcia³aœ udzieliæ mi wy-
wiadu.

Izabela Miszczyk: Mój dziadek o Marszu Œmierci
- z opowiadañ znajomych:

- WiêŸniowie, którzy nie byli w stanie iœæ dalej, byli
mordowani przez esesmanów, którzy nadzorowali marsz.
Cia³a zastrzelonych na drodze ludzi rozszarpywa³y psy.
WiêŸniowie nocowali u miejscowej ludnoœci. Gdy
komuœ w nocy uda³o siê uciec, bra³ ze sob¹ przeœcie-
rad³o. W razie zagro¿enia uciekinier móg³ ukryæ siê
w rowie, nakrywaj¹c siê przeœcierad³em, które na œnie-
gu by³o niewidoczne.

Paulina Olma, Wioleta Brudny:
 Wywiad z Pani¹ Helen¹ Olma

Ile pani mia³a lat gdy przez nasz¹ miejscowoœæ prze-
chodzi³ Marsz Œmierci?

Pani H.: Mia³am wtedy 16 lat.
Czy by³a pani œwiadkiem tego smutnego wydarzenia?
Pani H.: Tak.
Mog³aby pani opisaæ krótko jak to wszystko wygl¹da-

³o?
Pani H.: Minê³o tyle lat a mi dalej bardzo trudno

o tym mówiæ. Jak ju¿ wspomnia³am, mia³am wtedy
16 lat i owego dnia sz³am razem z mam¹ i babci¹
w stronê Marklowic do sklepu po wêdliny. W pew-
nej chwili us³ysza³yœmy strza³y i zauwa¿y³yœmy lu-
dzi, którzy byli prowadzeni przez esesmanów. By³am
przera¿ona widokiem wiêŸniów, wygl¹dali strasznie,
mieli podarte ubrania, jakieœ stare ³achmany. Ba³y-
œmy siê strasznie gdy zauwa¿yli nas prowadz¹cy ko-
lumnê Niemcy, na nasz widok strzelali w powietrze.
Nie mog³yœmy nikomu pomóc, bo ba³yœmy siê o swoje
¿ycie. Jeœli ktoœ nie móg³ iœæ dalej, by³ s³aby, wtedy
spuszczano na niego psy albo rozstrzeliwano.

Czy komuœ uda³o siê uciec z Marszu Œmierci?
Pani H.: Tak, pewnej kobiecie uda³o siê zbiec.

Ukrywa³a siê u nas w domu, ale po pewnym czasie
zmar³a, jej serce tego nie wytrzyma³o. Pamiêtam jesz-
cze jedn¹ uciekinierkê, która nie chcia³a nic mówiæ,
prawie nie jad³a, nigdy siê nie uœmiecha³a, by³a bar-
dzo zamkniêta w sobie.

Czy pani wie dok¹d ci ludzie byli prowadzeni?
Pani H.: Niestety nie wiem.
Bardzo dziêkujemy za udzielenie wywiadu.

* A. Strzelecki, Marsz Œmierci. Przewodnik po trasie Oœwiêcim – Wodzis³aw Œl¹ski,  Katowice 1991 www.auschwitz.org.pl

cd. ze str. 9
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Jest on realizowany
przez Uniwersytet Œl¹ski
w Katowicach, a wspó³fi-
nansowany przez Uniê Eu-
ropejsk¹ ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Spo-
³ecznego.

Projekt jest skierowany
do 80 gimnazjów z czterech
województw: œl¹skiego,
opolskiego, ma³opolskiego,
³ódzkiego (po 20 gimnazjów
z ka¿dego województwa).
Obejmuje on spo³ecznoœæ
gimnazjów: uczniów, na-
uczycieli, dyrektorów.

Najwa¿niejszym celem
projektu jest zwiêkszenie
poziomu kompetencji klu-
czowych gimnazjalistów:
matematycznych, nauko-
wo–technicznych, kompe-
tencji informatycznych,
przedsiêbiorczoœci i inicja-
tywnoœci. Ponadto, realiza-
cja projektu ma na celu roz-
wijanie postawy empatii
z prospo³ecznymi zachowa-
niami w perspektywie po-
nadregionalnej, promocjê
indywidualnych talentów,
zwiêkszenie poziomu moty-
wacji do dalszej edukacji
i rozwijania w³asnych zain-
teresowañ, a tak¿e stwo-
rzenie warunków do wy-
miany doœwiadczeñ i pre-
zentacji w³asnych dokonañ
dydaktycznych z ró¿nych
regionów i œrodowisk.

W ramach dzia³añ prze-
widzianych dla uczniów po-
wstan¹ Ko³a Naukowe
M³odych dzia³aj¹ce
w trzech sekcjach: nauko-
wo–technicznej, informa-
tycznej i przedsiêbiorczoœci,

które bêd¹ mia³y do dys-
pozycji ka¿da po 12 godzin
miesiêcznie na zajêcia od-
p³atne dla nauczycieli. Ka¿-
da Filia Ko³a otrzyma
wsparcie w postaci mate-
ria³ów do prowadzenia eks-
perymentów, badañ i reali-
zacji projektów o charakte-
rze naukowym o wartoœci 3
tys. z³ na rok na ka¿d¹
z sekcji.

Osi¹gniêcia bêd¹ pre-
zentowane w ramach Fe-
stiwali Nauki w formie pik-
ników dla spo³ecznoœci
szkolnej i zaproszonych go-
œci. Dzia³alnoœæ ta bêdzie
wspierana przez przedsta-
wiciela naukowego Uniwer-
sytetu Œl¹skiego, w celu
wsparcia merytorycznego
oraz zaprezentowania
wspólnie z uczniami oma-
wianych zagadnieñ. Dla
m³odzie¿y odbêd¹ siê:

·Wycieczki naukowe or-
ganizowane w innym woje-
wództwie, co ma zapewniæ·
ponadregionalny charakter
wyjazdów, pod opiek¹ na-
uczycieli akademickich
z Uniwersytetu Œl¹skiego

AKTYWNY W SZKAKTYWNY W SZKAKTYWNY W SZKAKTYWNY W SZKAKTYWNY W SZKOOOOOLE – AKTYWNY W ŻYCIULE – AKTYWNY W ŻYCIULE – AKTYWNY W ŻYCIULE – AKTYWNY W ŻYCIULE – AKTYWNY W ŻYCIU
W styczniu 2009 r. Gimnazjum im. Ksiêdza Walen-
tego w Jankowicach zosta³o zakwalifikowane, jako
jedno z dwudziestu w województwie œl¹skim do
udzia³u w projekcie „Aktywny w szkole – aktywny
w ¿yciu”.

Obozy naukowe
umo¿liwiaj¹ce opracowa-
nie projektu dalszych dzia-
³añ

Wsparcie i Pomoc – to
zajêcia wspieraj¹ce w nad-
robieniu zaleg³oœci w na-
uce realizowane z jednego
z przedmiotów: matematy-
ki, fizyki, biologii (po 12
godzin tygodniowo na
ka¿dy przedmiot)

Warsztaty i sesje pro-
wadzone w Uniwersytecie
Œl¹skim przez wyk³adow-
ców akademickich

Wspó³redagowanie
Biuletynu naukowego na
platformie internetowej.

Bardzo wa¿nym ele-
mentem jest pozyskanie
œrodków na sprzêt multi-
medialny warty ok. 15 tys.
z³, œrodki dydaktyczne po-
trzebne do dzia³ania na za-
jêciach oraz wynagrodze-
nia dla nauczycieli na do-
datkowe zajêcia.

Realizacja projektu
rozpocznie siê we wrze-
œniu 2009 roku i bêdzie
trwa³a przez kolejne trzy
lata.

Celem projektu jest wy-
wo³anie zmiany wœród
uczniów w zakresie ich za-
interesowania przedmiota-
mi matematyczno-przyrod-
niczymi. £¹czna wartoœæ
dotacji dla szko³y kalkulo-
wana jest na kwotê oko³o
140 tysiêcy z³otych
w okresie trzech lat trwa-
nia projektu.

Edyta Cwanek
Norbert Niestolik

Realizacja:
Wydawnictwo Solo Press
Żory, ul. Moniuszki 10

tel./fax: 4346130
na zlecenie

Urzędu Gminy Świerklany
Jankowice

ul. Świerklańska 54

Przypominamy: Akcja Zima
Prosimy dzwoniæ na wskazane nr. telefonów:

- Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej (koordynator akcji):
   032 4304497, 032 4308469
- P.U.H Spó³dzielnia Rolnicza w Jankowicach: 032 4305188, 032 4309815
- Marian Sobik, us³ugi transportowe ci¹gnikiem: 032 4309207, 0501934021
- Urz¹d Gminy Œwierklany z/s w Jankowicach: 032 4327500
- Zarz¹d Dróg Powiatowych w Rybniku: 032 4227478, 032 4227874
- Powiatowy Zarz¹d Dróg Wodzis³aw Œl.: 032 4517415

Jubileusz 62 lat
po œlubie obchodzili
niedawno:
Pañstwo Anna
i Franciszek Œciborscy
z Jankowic
Pañstwo Helena
i Boles³aw Kionka
ze Œwierklan
Pañstwo Amalia
i Mieczys³aw Drynda
ze Œwierklan
61 lat po œlubie
œwiêtowali:
Pañstwo Emilia i Ludwik
Habraszka ze Œwierklan
60 rocznicê œlubu
obchodzili:
Pañstwo Maria i Józef
Dziwoki ze Œwierklan
W grudniu w³adze
gminy odwiedzi³y
sêdziwych mieszkañ-
ców - 90- latków
i starszych:
Franciszka Wawocznego
z Jankowic – 91 lat
Wiktoriê Dolnik
ze Œwierklan – 91 lat
W styczniu i lutym:
Agnieszkê Zmarz³y
ze Œwierklan – 96 lat
Emila Chroszcza
z Jankowic – 95 lat
El¿bietê Wowrê
z Jankowic – 98 lat
Antoniego G³adysza
ze Œwierklan – 94 lata

Wszystkim jubilatom
sk³adamy serdeczne
¿yczenia wszelkiej
pomyœlnoœci.

Wyjątkowe

rocznice
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Dziennikarze z podstawówki

Dziewczyny s¹ uczen-
nicami klasy dziennikar-
sko-teatralnej „M³odzi
twórcy”. Marlena Antoñ-
czyk za reporta¿,  pt .
„Ma³a wiolonczelistka”,
otrzyma³a II miejsce. Na-

tomiast Laura Tarabura
(reporta¿ „Pieskie ¿ycie”
i „Weekendowi rodzice”)
oraz ¯aneta Bogacka (re-
porta¿ „Mój dziadek by³
bigbitowcem”) zosta³y
nagrodzone III miejscem.

Dom Kultury w Ryb-
niku-Niewiadomiu od kil-
ku lat organizuje konkur-
sy dziennikarskie. Do tej
pory mia³y one jednak zu-
pe³n ie  inn¹ formê.  –
Szko³y przysy³a³y do
nas swoje gazetki. Jed-
nak postanowiliœmy
wspólnie z redakcj¹
„Rybnika po godzi-
nach”, ¿e najwy¿sza
pora na zmiany. Po raz
pierwszy zaproponowa-
liœmy konkurs na repor-
ta¿ – mówi Aleksandra
Liniany–Zejer, dyrektor
domu kultury.

Choæ zadanie nie by³o

Grupa dzieci ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w
Œwierklanach pod opiek¹
pani Ma³gorzaty Bernat
przygotowa³a przedstawie-
nie z okazji 30-tej rocznicy
wyboru Karola Wojty³y na
Papie¿a. Wrócono wspo-
mnieniami do pontyfikatu
niezwyk³ego papie¿a, któ-
ry g³osi³ wszystkim ludziom
na œwiecie prawdê o Bogu,
uczy³ mi³oœci i wprowadza³
pokój. Dla Polaków by³ i
jest postaci¹ szczególn¹,
wspó³rodakiem, bratem,
najukochañszym paste-
rzem Koœcio³a. Opowieœæ
o ¿yciu Papie¿a od momen-
tu, gdy by³ ma³ym Lolkiem,
poprzez jego nauczanie ju¿
jako Papie¿a Jana Paw³a
II, a¿ po jego œmieræ, zo-
sta³a równie¿ pokazana w
Koœciele œw. Anny w
Œwierklanach, a tak¿e w
Szkole Podstawowej nr 1
w Jankowicach z okazji
œw. Miko³aja dla Stowa-
rzyszenia Osób Niepe³no-
sprawnych.

Ma³gorzata Bernat

Jan

Paweł II
– wy– wy– wy– wy– wychochochochochowwwwwaaaaawwwwwcacacacaca

młodymłodymłodymłodymłodychchchchch

Jeszcze w ubieg³ym
roku, 16 paŸdziernika,
w szkole mia³a miejsce
wyj¹tkowa uroczystoœæ.
Uczniowie wraz z gro-
nem pedagogicznym
spotkali siê, by upamiêt-
niæ Wielkiego Cz³owieka
- Jana Paw³a II.

Marlena Antoñczyk,
Laura Tarabura i ¯aneta
Bogacka – uczennice
czwartej klasy Szko³y
Podstawowej nr 1 im.
Ludwika Holesza
w Œwierklanach, zosta³y
nagrodzone w VII
Regionalnym Konkursie
Dziennikarskim „Ma³e
próby dziennikarskie”,
organizowanym przez
Dom Kultury w Rybni-
ku–Niewiadomiu i re-
dakcjê „Rybnika po
godzinach”.

³atwe, na konkurs wp³ynê-
³o prawie 50 prac z ca³e-
go regionu. Szczególnie
aktywna okaza³a siê szko-
³a ze Œwierklan, która na
konkurs nades³a³a piêæ re-
porta¿y, z czego cztery
nagrodzono.

Ocen¹ prac konkurso-
wych zajêli siê profesjo-
nalni dziennikarze. To co
najbardziej ich zaskoczy-
³o, to wysoki poziom re-
porta¿y najm³odszych
uczestników konkursu,
dziennikarzy z podstawó-
wek.

Wszystkie nagrodzone
reporta¿e zostan¹ opubli-
kowane na ³amach gaze-
ty „Rybnik po godzinach”.

Na podstawie artyku-
³u z gazety „Rybnik po go-
dzinach”

Bogumi³a Szmidt-Kruk
nauczyciel jêzyka polskiego

Gminny Oœrodek

Kultury i Rekreacji

zaprasza:

na ZAJÊCIA MUZYCZNE:
w poniedzia³ek - od 15.00 - do 20.00
w  œrodê - od 15.00 - do 19.00
Pozosta³e dni wg potrzeb, po
uzgodnieniu z instruktorem.

do GALERII TWÓRCÓW ŒL¥-
SKICH "JAN" W JANKOWICACH
czynnej: w poniedzia³ki i œrody – od
9.00 - do15.00, we wtorki, czwartki
i pi¹tki – od 12.00 - do 18.00,
tel. 032 4210418

� �
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Uczestnikami przegl¹du
mog³y byæ zespo³y aktorów
amatorów, z³o¿one z cz³on-
ków stowarzyszeñ Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku
i z m³odzie¿y szkolnej
w wieku od 7 do 13 lat.
G³ównym celem projektu
by³o przeciwdzia³anie ste-
reotypowemu postrzeganiu
ludzi starszych w œrodowi-
sku poprzez umo¿liwienie
dzieciom i m³odzie¿y bezpo-
œredniego kontaktu z ak-
tywnymi seniorami oraz
kszta³towanie wizerunku
seniora jako osoby otwar-
tej, pe³nej inwencji twórczej
i ciekawej œwiata.

Do udzia³u w ogólnopol-
skim konkursie zg³osi³ siê
nasz szkolny teatr „AKu-
Ku”, wzmocniony cz³onka-

W dniach od 2 do 5
grudnia, w Muzeum
Sztuki i Techniki Japoñ-
skiej Manggha w Krako-
wie odby³ siê Przegl¹d
Amatorskich Teatrów
Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku 2008, które-
mu przyœwieca³a idea
miêdzypokoleniowej
twórczoœci teatralnej.

Teatr łączy pokolenia

mi Uniwersytetu Trzeciego
Wieku z Rybnika.

Przez kilkanaœcie tygo-
dni trwa³y przygotowania
do fina³u, który poprzedzi³y
kwalifikacje. Nowatorskie
przedstawienie, pt. „Nasz
dom”, to niesamowita hi-
storia osamotnionych dzie-
ci, których rodzice wyje-
chali za granicê w celach
zarobkowych. Dzieci Ÿle
znosz¹ roz³¹kê i choæ maj¹
rodziców czy dziadków,
czuj¹ siê sierotami. Stres
i cierpienie okazuj¹ w ró¿-
ny sposób. Gorzej siê ucz¹,
wagaruj¹, popadaj¹ w uza-
le¿nienia. Jednak opusz-
czonym dzieciom poma-

gaj¹ dziadkowie. To oni s¹
z nimi w ka¿dej trudnej sy-
tuacji, to w³aœnie oni spra-
wiaj¹, ¿e dom rodzinny,
choæ bez rodziców, emanu-
je ciep³em i mi³oœci¹.

W przegl¹dzie wziê³o
udzia³ 120 aktorów amato-
rów, w tym 50 dzieci, któ-
re ocenia³a komisja kon-
kursowa w sk³adzie: Adolf
Weltschek – dyrektor Te-
atru „Groteska”, Janusz
Rz¹ca – przewodnicz¹cy
Rady Programowej Radia
Kraków oraz wiceprze-
wodnicz¹cy Rady Progra-
mowej TVP Kraków i dr
Agnieszka Marsza³ek –
adiunkt w Katedrze Teatru

Wydzia³u Polonistyki Uni-
wersytetu Jagielloñskiego.

Udzia³ w niesamowitym
przedsiêwziêciu i wspólny
pobyt w Krakowie przyczy-
ni³ siê nie tylko do sukcesu
grupy teatralnej (II miejsce),
ale przede wszystkim do na-
wi¹zania nowych znajomo-
œci i przyjaŸni oraz na pew-
no zwiêkszy zaanga¿owanie
dzieci jak i osób starszych
w dalszej wspólnej pracy.

Bogumi³a Szmidt-Kruk
instruktor teatralny Powiato-

wego Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej w Szkole Podstawowej nr 1

im. Ludwika Holesza

w Œwierklanach

Kino w zasięgu ręki
Na wieczorek filmowy, który odby³ siê 13 lutego
w œwierklañskiej Szkole Podstawowej nr 1,
przygotowaliœmy cztery filmy – dla m³odszych
widzów „£owcy smoków” i „Don Chichot” oraz
„Motyl i skafander” a tak¿e „4 miesi¹ce,
3 tygodnie i 2 dni” dla doros³ych.

„£owcy smoków” to
baœniowa opowieœæ o przy-
godach Zoe, która wyrusza
wraz z Gwizdem i Lian-
Chu na koniec œwiata, aby
uratowaæ królestwo przed
najstraszliwszym smokiem,
jaki chodzi³ po ziemi.

„Don Chichot” jest al-
ternatywn¹ opowieœci¹
o Don Kichocie opisanym
przez Miguela de Cervan-
tesa.

„Motyl i skafander” to
oparta na faktach historia
Jean-Dominique’a Bauby-

ego, sparali¿owanego po po
przebytym udarze. Bohater
filmu komunikuje siê z ludŸ-
mi za pomoc¹ lewego oka
– jedynej czêœci cia³a, nad
któr¹ nadal ma kontrolê.

T³em akcji „4 miesiêcy,
3 tygodni i 2 dni” jest ko-
munistyczna Rumunia –
m³oda kobieta, Gabita, za-
chodzi w niechcian¹ ci¹¿ê
i postanawia poddaæ siê
aborcji.

Niesprzyjaj¹ca aura po-
godowa sprawi³a, ¿e zain-
teresowanie naszym wie-
czorkiem filmowym nie
by³o tak imponuj¹ce, jak

w przypadku naszych
wczeœniejszych przedsiê-
wziêæ, niemniej jednak obej-
rzeliœmy czêœæ przewidzia-
nych na tê okazjê filmów
w mi³ej, kameralnej atmos-
ferze.

Wszystkie ekranizacje
w wersji p³yt DVD s¹ ju¿
teraz dostêpne w g³ównej
siedzibie Gminnego Oœrod-
ka Sportu i Rekreacji
w Œwierklanach. Ka¿dy,
kto bêdzie mia³ ochotê zo-
baczyæ któryœ z nich, ma
mo¿liwoœæ ich wypo¿ycze-
nia w Bibliotece. Zapra-
szamy!
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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:

poniedzia³ek
od 800 do 1600

od wtorku do pi¹tku
od 730 do 1530

W po³owie marca rozpocznie siê kolejna tura sk³adania wniosków o p³atnoœci
obszarowe do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy otrzy-
muj¹ w³aœnie nowe formularze – ³atwiejsze do wype³nienia – jak informuje Agen-
cja.

Wnioski o przyznanie p³atnoœci obszarowych za 2009 r. wype³niane s¹ w du¿ej
czêœci przez ARiMR, wiêc wystêpuj¹cym o dop³aty rolnikom ³atwiej bêdzie je uzu-
pe³niæ.

Po raz pierwszy, poza danymi wnioskuj¹cych o dop³aty rolników oraz danymi
dotycz¹cymi dzia³ek ewidencyjnych, zawieraj¹ one dane odnoœnie dzia³ek rolnych –
pochodz¹ce z dokumentów, które rolnicy sk³adali w 2008 r. Jeœli w gospodarstwie
nie nast¹pi³y ¿adne zmiany, wnioskodawca bêdzie musia³ jedynie podpisaæ doku-
ment i wype³niæ za³¹czniki.

Nowe wnioski wraz z instrukcj¹ ich wype³nienia ju¿ wysy³ane s¹ poczt¹ do ok. 1,4
mln rolników ubiegaj¹cych siê o dop³aty bezpoœrednie w 2008 r. Rolnicy, którzy o do-
p³aty staraæ siê bêd¹ po raz pierwszy, formularz wniosku mog¹ pobraæ ze strony
internetowej ARiMR lub w biurach powiatowych i oddzia³ach regionalnych Agencji.

W obu przypadkach przyjmowanie wniosków rozpoczyna siê 16 marca i potrwa
do 16 maja. Ale wniosek o przyznanie dop³aty mo¿na z³o¿yæ równie¿ w terminie do 25
dni po up³ywie terminu sk³adania wniosków, tj. do 9 czerwca, co skutkuje jednak
zmniejszeniem wysokoœci dop³aty o 1% kwoty za ka¿dy dzieñ roboczy.

W 2009 r. rolnicy mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie nastêpuj¹cych dop³at:
- jednolita p³atnoœæ obszarowa,
- krajowe uzupe³niaj¹ce p³atnoœci obszarowe
(w tym: p³atnoœæ do grupy op³at podstawowych (inne roœliny); p³atnoœæ do po-

wierzchni uprawy  chmielu – zadeklarowanej przez rolnika we wniosku o przyznanie
p³atnoœci do gruntów rolnych na dany rok; p³atnoœæ do powierzchni uprawy chmielu,
do której rolnikowi przyznano p³atnoœæ uzupe³niaj¹c¹ do powierzchni uprawy chmielu
za rok 2006; p³atnoœæ do powierzchni roœlin przeznaczonych na paszê, uprawianych
na trwa³ych u¿ytkach zielonych (p³atnoœci zwierzêce),

- p³atnoœæ cukrowa,
- przejœciowe p³atnoœci z tytu³u owoców miêkkich,
- oddzielna p³atnoœæ z tytu³u owoców i warzyw (p³atnoœæ do pomidorów),
- p³atnoœæ - do upraw roœlin energetycznych,
- dodatkowa krajowa p³atnoœæ - do powierzchni upraw rzepaku, która spe³nia wa-

runki przyznania p³atnoœci do upraw roœlin energetycznych (pomoc do rzepaku).
W tym roku, rolnicy, którzy ubiegaj¹ siê o pomoc do rzepaku, musz¹ jedynie na

pierwszej stronie formularza wniosku o p³atnoœci bezpoœrednie zaznaczyæ odpowied-
nie „okienko’ i wype³niæ odpowiednie rubryki, podczas gdy w roku ubieg³ym musieli
wype³niæ odrêbny wniosek. Zmieni³y siê tak¿e zasady przyznawania p³atnoœci „zwie-
rzêcej”. Rolnik ubiegaj¹cy siê o takow¹, przy ustalaniu powierzchni, do której przys³u-
guje dop³ata, bêdzie móg³ wnioskowaæ o uwzglêdnienie zwierz¹t (byd³o, owce, kozy
i konie), których posiadaczem w wymaganym przepisami okresie by³ jego obecny ma³-
¿onek. W tym celu nale¿y wype³niæ odpowiedni¹ czêœæ wniosku o p³atnoœci obszaro-
we, podczas gdy do tej pory nale¿a³o w takiej sytuacji wype³niæ odrêbny za³¹cznik.

Uwaga rolnicy

KOMUNIKAT w spra-
wie zmian zasad przyznawa-
nia jednorazowej zapomogi
z tytu³u urodzenia siê dziec-
ka oraz dodatku do zasi³ku
rodzinnego z tytu³u urodzenia
dziecka

Od 1 listopada 2009 r.,
przy ubieganiu siê o jednora-
zow¹ zapomogê z tytu³u uro-
dzenia siê dziecka, jak rów-
nie¿ o dodatek do zasi³ku ro-
dzinnego z tytu³u urodzenia
dziecka, wymagane bêdzie
przed³o¿enie zaœwiadczenia
lekarskiego potwierdzaj¹ce-
go, ¿e matka dziecka pozo-
stawa³a pod opiek¹ lekarsk¹
przez okres – co najmniej od
10 tygodnia ci¹¿y – do poro-
du. Powy¿szy warunek nie
dotyczy opiekunów praw-
nych dziecka i osób, które
wyst¹pi³y do s¹du o przyspo-
sobienie dziecka. Wymóg ten
nie dotyczy tak¿e osób, któ-
re z³o¿¹ wnioski o ustalenie
prawa do jednorazowej za-
pomogi z tytu³u urodzenia siê
dziecka lub dodatku do zasi³-
ku rodzinnego z tytu³u uro-
dzenia dziecka przed 1 listo-
pada 2009 r.

Art. 7 i 18 ustawy z dnia
6 grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz.
U. z dnia 31.12.2008 r. Nr
237, poz. 1654).

Prostsze wnioski o dotacje z Unii

Przypominamy:

W Urzêdzie Gminy dzia³a punkt informacyjny dla rolników. Informacji zwi¹zanych
z rolnictwem, w tym równie¿ na temat dop³at, udziela Kazimiera Poliwka ze Œl¹-
skiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie. Zapraszamy w ka¿dy
pierwszy i trzeci wtorek miesi¹ca, w godz. od 8.00 do 10.00 – Urz¹d Gminy – sala
narad na I. piêtrze.

Gminny OśrGminny OśrGminny OśrGminny OśrGminny Ośrodekodekodekodekodek
PPPPPomocy Społecznejomocy Społecznejomocy Społecznejomocy Społecznejomocy Społecznej
infinfinfinfinformuje:ormuje:ormuje:ormuje:ormuje:
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W konkursie z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu
dotacjê otrzyma³y:
LKS Forteca - 45.000,00 z³
LKS Orze³ - 45.000,00 z³
Uczniowski Klub Sportowy
„Dwójka” - 10.000,00 z³
Stowarzyszenie Sportu i Sztuk Walki
„Czarny Smok” -   5.000,00 z³

- dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój wspólnot
i spo³ecznoœci lokalnych
dotacjê otrzyma³o:
Towarzystwo Sportowe „Jedynka” - 15.000,00 z³

- podtrzymania tradycji narodowych
i pielêgnowania polskoœci oraz rozwoju
œwiadomoœci narodowej, obywatelskiej
i kulturowej
dotacjê otrzyma³:
LKS Forteca -   4.000,00 z³

- dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych
dotacjê otrzyma³o:
Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych
i Ich Opiekunów SONIO - 20.000,00 z³

Wspólnymi siłamiWspólnymi siłamiWspólnymi siłamiWspólnymi siłamiWspólnymi siłami
Rozstrzygniêto konkursy Wójta Gminy na realizacjê zadañ
publicznych we wspó³pracy z organizacjami po¿ytku publicznego.

D
zia³alnoœæ na rzecz
dzieci i m³odzie¿y

stanowi priorytet w realizacji
zadañ publicznych na terenie
naszej gminy. Wnioski o do-
tacjê rozpatruje specjalnie
powo³ana w tym celu komi-
sja. Zaopiniowane przez ni¹
wnioski trafiaj¹ nastêpnie pod
rozwagê Wójta Gminy.

Po przyznaniu dotacji,
Urz¹d Gminy monitoruje re-

alizacjê powierzonego organi-
zacji zadania. Sprawdza za-
kres i sposób wydatkowania
przyznanej dotacji i prawid³o-
woœæ rozliczenia poniesionych
w trakcie realizacji zadania
kosztów.

Wœród celów wspó³pracy
Gminy z dzia³aj¹cymi na jej
terenie organizacjami po¿ytku
publicznego wymienia siê:
okreœlenie priorytetów zadañ

publicznych, zapewnienie
udzia³u organizacji pozarz¹do-
wych w realizacji tych zadañ,
wykorzystanie potencja³u i
mo¿liwoœci organizacji poza-
rz¹dowych i zabezpieczenie w
Gminie œrodków finansowych
umo¿liwiaj¹cych pe³ne i termi-
nowe wykonanie powierzo-
nych im zadañ.

Najwa¿niejszymi zadania-
mi, których realizacji podejm¹
siê s³u¿by gminne we wspó³-
pracy z organizacjami pozarz¹-
dowymi, s¹ zadania z zakresu:

- pomocy spo³ecznej, w
tym pomocy rodzinom i oso-
bom w trudnej sytuacji ¿ycio-
wej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób,

- podtrzymywania tradycji
narodowych, pielêgnowania
polskoœci oraz rozwoju œwia-
domoœci narodowej, obywatel-
skiej i kulturowej,

- dzia³ania na rzecz osób
niepe³nosprawnych,

- dzia³alnoœci wspomaga-
j¹cej rozwój wspólnot i spo-
³ecznoœci lokalnych,

- upowszechniania kultury
fizycznej i sportu

- przeciwdzia³ania patolo-
giom spo³ecznym poprzez na-
ukê edukacjê oœwiatê i wy-
chowanie.

Gmina wspó³pracuje z or-
ganizacjami pozarz¹dowymi
poprzez:

1. zlecanie podmiotom re-
alizacji zadañ publicznych, na
zasadach okreœlonych w usta-
wie,

2. wzajemnie informowa-
nie siê o planowanych kierun-
kach dzia³alnoœci i wspó³dzia-
³anie w celu zharmonizowa-
nia tych kierunków,

3. konsultowanie z pod-
miotami, odpowiednio do za-
kresu ich dzia³ania, projektów
aktów normatywnych w dzie-
dzinach dotycz¹cych dzia³al-
noœci ich statutowej,

4. stwarzanie mo¿liwoœci
udzia³u w realizowanych dzia-
³aniach programowych, w
tym: szkoleniach, konferen-
cjach i konsultacjach,

5. udzielanie pomocy
w nawi¹zaniu kontaktów
i wspó³pracy organizacji po-
zarz¹dowych w skali regional-
nej, ponadregionalnej i miê-
dzynarodowej,

6. promowanie przez sa-
morz¹d dzia³alnoœci organiza-
cji i pomoc w tworzeniu ich
dobrego wizerunku.

7. pomoc merytoryczn¹
udzielana przez pracowników
Urzêdu Gminy.

� Cele i zasady wspó³-
pracy Gminy z organizacja-
mi pozarz¹dowymi okre-
œla,,Program wspó³pracy
Gminy Œwierklany z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi
i innymi organizacjami pro-
wadz¹cymi dzia³alnoœæ po-
¿ytku publicznego na rok
2009'’, stanowi¹cy Za³¹cz-
nik do Uchwa³y nr XXVI/
160/08 Rady Gminy Œwier-
klany z dnia 19.11.2008 r.

Budżet gminy 2009

wiêcej informacji: www.bip.swierklany.pl, w uchwale Rady Gminy nr XXVIII/169/08 z dn. 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY OGÓ£EM:

30.201.724

w tym:
Dochody w³asne – 12.556.903
Udzia³w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa – 7.862.768
Subwencja ogólna dla gmin – 7.834.685
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
zleconych – 1.910.068

Œrodki pomocowe z Unii Europejskiej – 37.300

WYDATKI OGÓ£EM:

38.420.176

w tym:
Wydatki na realizacjê zadañ w³asnych bie¿¹cych – 24.201.337
Wydatki na realizacje inwestycji w³asnych – 12.253.771
Wydatki na zadania zlecone – 1.910.068
Wydatki na pomoc finansow¹ dla innych jednostek samorz¹du
terytorialnego – 55.000
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Œwiat, w którym ¿yjemy
istnieje dziêki wykorzysta-
niu zasobów przyrodni-
czych i trwaæ mo¿e tylko
w oparciu o nie. To w³aœnie
dlatego jednym z g³ównych
naszych obowi¹zków jest
dba³oœæ o œrodowisko natu-
ralne.

Za jej podstawê przyjê-
to zachowanie ró¿norodno-
œci biologicznej (bioró¿no-
rodnoœci), dziêki której
w przyrodzie zachowana
zostaje niezbêdna jej rów-
nowaga. Im bardziej ró¿no-
rodny jest uk³ad przyrodni-
czy tym trudniej nim za-
chwiaæ.

Termin bioró¿norod-
noœæ upowszechniony zo-
sta³ w 1992 roku podczas
Szczytu Ziemi w Rio de
Janeiro, w zwi¹zku z po-
wstaniem i podpisaniem
przez wiele pañstw, w tym
równie¿ Polski, Konwencji

Polski Klub Ekologiczny
Ko³o Miejskie w Gliwicach

Zaopiekujmy się naszym światem
o Ochronie Ró¿norodnoœci
Biologicznej. Cele przy-
œwiecaj¹ce ochronie bioró¿-
norodnoœci maj¹ wymiar nie
tylko przyrodniczy, ale rów-
nie¿ kulturowy, spo³eczny
i ekonomiczny.

Jak podaje IUCN (Miê-
dzynarodowa Unia Ochro-
ny Przyrody i Jej Zasobów)
w raporcie z 2007 roku, na
ponad 41 tysiêcy fauny
I flory gatunków monitoro-
wanych przez IUCN ponad
16 tysi¹com grozi wymar-
cie. Zagro¿ony wymarciem
jest co czwarty gatunek
ssaków, co pi¹ty ptaków, co
trzeci p³azów i 70 procent
roœlin.

P
rzyjmuje siê, ¿e naj-
wiêksze zagro¿enia,

to niszczenie przez cz³owie-
ka siedlisk roœlin i zwierz¹t,
wprowadzanie gatunków
roœlin I zwierz¹t pochodz¹-
cych z innych rejonów geo-

graficznych, co powoduje
wypieranie gatunków rodzi-
mych. Drastycznym przy-
k³adem takiego dzia³ania
jest sprowadzenie przez
królików do Australii, które
szybko opanowa³y nowe
œrodowisko, wyjadaj¹c po-
¿ywienie innym zwierzê-
tom, czy sprowadzenie
z Kaukazu do Polski Barsz-
czu Sosnowskiego – roœli-
ny powoduj¹cej w Polsce
ogromne straty w rolnic-
twie, mog¹cej stanowiæ za-
gro¿enia zdrowia ludzi;
zmiany klimatyczne.

Polski Klub Ekologiczny
prowadzi projekt, wspó³fi-
nansowany ze œrodków
Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej, maj¹cy na
celu ochronê bioró¿norod-
noœci. Dzia³ania skierowa-
ne s¹ do dzieci, nauczycie-
li, pracowników gmin oraz
spo³ecznoœci lokalnych.

Wiêcej informacji na temat projektu mo¿na uzyskaæ, kontaktuj¹c siê z organizacj¹
za poœrednictwem poczty internetowej: biuro@pkegliwice.pl lub telefonu: 032 231-85-91.

Z dniem 15.01.2009r.
otwarty zosta³ punkt zbiórki
odpadów niebezpiecznych
w Œwierklanach przy ul. Po-
godnej – kontener obok hali
sprzêtowej GZGK-który przyj-
mowaæ bêdzie od osób fizycz-
nych nastêpuj¹ce odpady:

� rozpuszczalniki
(nr kodu 20 01 13)

� kwasy (nr kodu 20 01 14)
� alkalia (nr kodu 20 01 15)
� œrodki ochrony roœlin I i II

klas toksycznoœci (bardzo
toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy; nr
kodu 20 01 19)

� oleje i t³uszcze inne ni¿
wymienione w 20 01 25
(nr kodu 20 01 26)

� farby, tusze, farbydrukar-
skie, kleje, lepiszcze
i ¿ywice zawieraj¹ce
substancje niebezpieczne
(nr kodu 20 01 27)

� farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepisz
cze i ¿ywice inne ni¿
wymienione w 20 01 27
(nr kodu 20 01 28)

� lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawieraj¹ce
rtêæ (nr kodu 20 01 21)

� leki cytotoksyczne
i cytostatyczne
(nr kodu 20 01 31)

� baterie i akumulatory
³¹cznie z bateriami
i akumulatorami wymie
nionymi w 16 06 01, 16
06 02 lub 16 06 03 oraz
nie sortowane baterie
i akumulatory zawieraj¹
ce te baterie
(nr kodu 20 01 33)

� œrodki ochrony roœlin inne
ni¿ wymienione w 20 01
19 (nr kodu 20 01 80)

P
unkt zbiórki czynny jest
w ka¿dy pi¹tek w dni ro-

bocze w godzinach od 1200 do
15 00

Uwaga
na niebezpiecznena niebezpiecznena niebezpiecznena niebezpiecznena niebezpieczne

odpadyodpadyodpadyodpadyodpady

Do Gminnego Zak³adu Wodoci¹gów docieraj¹ informacje o nielegalnym pobieraniu
wody z hydrantów, m.in. przez firmy pracuj¹ce na terenie naszej gminy.
Prosimy mieszkañców o ka¿dorazowe zg³aszanie takich faktów GZW. Pomo¿e to
w przysz³oœci unikn¹æ nieuzasadnionych strat wody, a tym samym znacznych
podwy¿ek cen na 2010 r.

W sprawie nielegalnego poboru wody prosimy dzwoniæ pod nr tel.

032 422 96 60 lub 502 687 420.

GZW informuje, ¿e zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. 72 poz. 747 z 2001 r.
wraz ze zmianami): ”Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1, pobiera wodê z urz¹dzeñ wodoci¹gowych podlega karze
grzywny do 5.000 z³.”
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