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Wójt Gminy Œwierklany
Antoni Mrowiec

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Œwierklany
W³odzimierz Barwinek

Niech radoœæ i pokój Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
towarzyszy wszystkim Mieszkañcom przez ca³y 2012 rok.

¯yczymy, aby Nowy Rok przyniós³ spe³nienie marzeñ i planów
oraz wiele satysfakcji z podejmowanych dzia³añ.

Przed nami jubileuszowy – dwudziesty
fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomo-
cy. Czekamy na Was 8 stycznia 2012 roku!

W³aœnie na niedzielê, 8 stycznia zapla-
nowano dzia³ania WOŒP. Centrum dzia³añ
prowadzonych na terenie naszej gminy
bêdzie siê mieœci³o w Gimnazjum im. Karo-
la Miarki w Œwierklanach. Dyrekcja,
uczniowie oraz organizatorzy Fina³u ser-

WOŚP
już po raz 20!

P
odobna impreza odbywa siê w gmi-
nie co roku i zawsze gromadzi t³umy

dzieci ze Œwierklan i Jankowic. Organi-

Drogi
Mikołaju…
Ponad 250 dzieci bawi³o siê
w œrodê, 7 grudnia podczas
spotkania z Miko³ajem, które
tradycyjnie odby³o siê w sali
bankietowej GOKiR-u w Œwierkla-
nach.

zatorami tegorocznego œwiêta, oprócz
GOKiR-u by³a Gminna Komisja Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych oraz
F.H.U. Genowefa i Witold Kotula. Dzie-
ci obejrza³y bajkê muzyczn¹ w wykona-
niu chorzowskich artystów, a na koniec
otrzyma³y prezenty od Œwiêtego.

W programie wystêp zespo³ów mu-
zycznych, pokaz sztucznych ogni i za-
bawa na œwie¿ym powietrzu.
Oto szczegó³y:

Oœrodek Sportu i Rekreacji
w Œwierklanach

22.00 – MUZYKA
– DJ BARTOSZ POWOLNY
23.10 – I czêœæ koncertu zespo³u
MARAQUJA
00.00 – ¿yczenia noworoczne i pokaz
sztucznych ogni
00.20 – II czêœæ koncertu MARAQUJA
02.00 – zakoñczenie imprezy

Oœrodek Sportu i Rekreacji
w Jankowicach

22.00 – zabawa taneczna z zespo³em
TEMAT
00.00 – ¿yczenia noworoczne i pokaz
sztucznych ogni
do godz. 02.00 – II czêœæ koncertu
zespo³u TEMAT

decznie zapraszaj¹ mieszkañców gminy
Œwierklany do udzia³u w kweœcie i okaza-
nie serca potrzebuj¹cym dzieciom. Ka¿dy
z wolontariuszy bêdzie mia³ identyfikator
ze swoim zdjêciem, imieniem i nazwiskiem
oraz piecz¹tk¹ Gimnazjum. W tym roku
zbieramy na zakup najnowoczeœniejszych
urz¹dzeñ dla ratowania ¿ycia wczeœnia-
ków oraz pomp insulinowych dla kobiet
ciê¿arnych z cukrzyc¹.

Ju¿ teraz dziêkujemy wszystkim, którzy,
wrzucaj¹c nawet symboliczny grosik, po-
mog¹ dzieciakom!!!

Powitaj z nami

Rok 2012

Gminny Oœrodek Kultury i Rekre-
acji zaprasza wszystkich miesz-
kañców gminy Œwierklany na
imprezê sylwestrow¹ pod go³ym
niebem.
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Podziêkowanie

Sk³adamy serdeczne podziêkowania Ks. Proboszczowi Janowi Klyczce
za przewodniczenie Mszy Œw. Pogrzebowej

ŒP. Lidii Andreczko,
dziêkujemy Ks. Krzysztofowi Zimoñczykowi, Ks. Danielowi Starzycznemu,

Ksiê¿om Wikarym Arturowi i Krzysztofowi, s³u¿bie liturgicznej,
wszystkim krewnym, znajomym i s¹siadom.

Dziêkujemy delegacjom z Urzêdu Gminy na czele z Wójtem Antonim Mrowcem,
Samorz¹dowcom, Dyrekcjom placówek oœwiatowych,

Sportowcom i trenerom LKS Fortecy,
So³tysom i Radom So³eckim,

delegacji Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych z Wodzis³awia Œl.,
Grupie ¯ywego Ró¿añca i Œw. Ojca Pio.

Sk³adamy serdeczne podziêkowania za modlitwê, wyrazy wspó³czucia i kwiaty
oraz liczny udzia³ we Mszy Œw. Pogrzebowej

M¹¿ Czes³aw Andreczko z synami i córkami wraz z rodzinami

Z³ote Gody obchodzili: Halina i Edward Andrzejczak, Ró¿a i Eugeniusz Bro¿a, Zofia
i Brunon Chromik, Amalia i Antoni Gembalczyk, Maria i Eryk Góreccy, Helena i Bru-
non Marek, Olga i Albert Michalscy, Hildegarda i Józef Mas³owscy, Krystyna i Jan
Miszczyk, Renata i Wincenty Nieszporek, £ucja i Zygfryd Piecha, Maria i Stefan
Pochcio³, Eufemia i Ewald Podleœny, Lidia i Józef Smyczyk, Eugenia i Brunon Sobik,
Irena i Józef Stencel, Ró¿a i Helmut Sztajer, Anna i Stanis³aw Szulik, Krystyna
i Zygfryd Szulik oraz El¿bieta i Henryk Weisman.
Galeria zdjêæ z uroczystoœci na www.swierklany.pl

Złote Gody jubilatów
Pó³ wieku razem spêdzi³y ze sob¹ pary jubilatów, które w œrodê 14 grudnia
odznaczone zosta³y przez wójta gminy, Medalami za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie. Medale te przyzna³ im Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej,
gratuluj¹c okr¹g³ej - 50. rocznicy zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego.

Najlepsze ¿yczenia

Pani
Wiktoria Kowalska

ze Œwierklan,
która œwiêtowa³a 101

rocznicê swoich urodzin

Pan Alojzy Mrowiec
ze Œwierklan

– 91 rocznica urodzin

Pani
Gertruda Woryna

ze Œwierklan
– 95 rocznica urodzin

Pani
El¿bieta Lampert

z Jankowic
- 94 rocznica urodzin

Pani Wiktoria Fajkis
ze Œwierklan

- 92 rocznica urodzin

oraz pary ma³¿eñskie:

Pañstwo
Emilia i Ludwik

Habraszka
ze Œwierklan

– 64 rocznica po¿ycia
ma³¿eñskiego

Pañstwo
Maria i Józef Dziwoki

ze Œwierklan
- 63 rocznica po¿ycia

ma³¿eñskiego

i œwiêtuj¹ce
60 rocznicê po¿ycia
 ma³¿eñskiego pary:

Pañstwo
Helena i Maksymilian

Mura ze Œwierklan

Pañstwo
Maria i Roman Gamoñ

ze Œwierklan

oraz Pañstwo
Alicja i Alojzy

Piechaczek z Jankowic

Tradycj¹ w gminie
sta³o siê odwiedzanie
przez w³adze gminy

Œwierklany najstarszych
mieszkañców

Jankowic i Œwierklan,
œwiêtuj¹cych 90 lat

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

i starszych sta¿em.
W ostatnim czasie
¿yczenia od w³adz
gminy odebrali:
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Weronika Piksa z Gimnazjum im. Karola Miarki
w Œwierklanach i Bartosz Tumula z Gimnazjum im. Ksiê-
dza Walentego z Jankowic zostali laureatami w projekcie
pn. „Œladami Henryka Sienkiewicza”, realizowanym przez
gminne placówki. Nagrod¹ jest wyjazd do Brukseli i zwie-
dzanie siedziby Parlamentu Europejskiego – uczniowie pojad¹
do Belgii na wiosnê przysz³ego roku, na osobiste zaproszenie
prof. Jerzego Buzka, który sprawowa³ honorowy patronat nad
projektem.

Wrêczenie zaproszeñ uczniom nast¹pi³o w czwartek
17 listopada, w Galerii „Jan” w Jankowicach, podczas uro-
czystego podsumowania projektu „Œladami Henryka Sienkie-
wicza”. Gminê odwiedzi³ wtedy dyrektor Biura Pos³a do Par-
lamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka – pan Henryk Kre-
tek, który w imieniu profesora pogratulowa³ m³odzie¿y gim-
nazjalnej owocnego uczestnictwa w projekcie, a najlepszym
– Weronice i Bartoszowi wrêczy³ zaproszenia do Parlamentu
Europejskiego. Podczas spotkania w galerii obecny by³ tak¿e
zastêpca wójta gminy Antoni Polok, przedstawiciele w³adz

T
o na nich wci¹¿ Unia Euro-
pejska bêdzie opieraæ

swoje bezpieczeñstwo energe-
tyczne, zaœ nowoczesne tech-
nologie mog¹ poprawiæ jakoœæ
pozyskiwanego paliwa. To ko-
rzystne rozwi¹zanie nie tylko
dla klimatu, ale i dla lepszego
komfortu ¿ycia obywateli
wspólnoty.

- Rola wêgla w œwiatowej
energetyce bêdzie stale wzra-
staæ, poniewa¿ jest to najtañsze
Ÿród³o energii. Wszystko wska-
zuje na to, ¿e taki stan rzeczy
utrzyma siê przynajmniej do
roku 2050. Mamy wiêc sektor,
który bêdzie siê intensywnie
rozwija³ na ca³ej planecie – po-
wiedzia³ w Brukseli Eurodeputo-
wany Bogdan Marcinkiewicz,
który by³ wspó³organizatorem
„Dni Wêgla” w PE. Zwróci³ on
uwagê, ¿e w obecnej sytuacji
ekonomicznej nie mo¿na pozwo-
liæ sobie na ograniczanie roli wê-

Pojadą do Brukseli

Na zdjêciu stoj¹ od lewej: dyr. Gimnazjum im. Karola Miarki
Maria Rduch, uczeñ Bartosz Tumula, dyrektor Biura Pos³a
Henryk Kretek, uczennica Weronika Piksa i dyr. Gimnazjum
im. Ksiêdza Walentego Norbert Niestolik.

szkolnych oraz uczestnicy projektu i ich rodzice. W progra-
mie uroczystoœci znalaz³a siê m.in. prezentacja radiowego na-
grania, poœwiêconego podró¿y gimnazjalistów do Lwowa, któ-
re pojawi³o siê na antenie Polskiego Radia Katowice, w pro-
gramie „Lwowska Fala” oraz wystawa zdjêæ wykonanych na
Kresach Wschodnich.

Wiêcej o projekcie czytaj na str. 14.

Węgla nie da się

wyeliminować
W Parlamencie Europejskim w Brukseli obchodzone by³y
w dniach od 29 listopada do 1 grudnia br. Europejskie
Dni Wêgla. Nadrzêdnym celem wydarzeñ by³o uœwiado-
mienie europejczykom, ¿e nie mo¿na budowaæ nowocze-
snej Europy bez wykorzystania potencja³u, jaki nios¹
ze sob¹ pierwotne Ÿród³a energii.gla w miksie energetycznym.

Europa potrzebuje taniej energii,
by przezwyciê¿yæ kryzys eko-
nomiczny, który utrudnia two-
rzenie nowych miejsc pracy. To
jedyna droga by odwróciæ trend
spadku konkurencyjnoœci
w odniesieniu do Chin, Indii,
USA, itd.

W ca³ej UE 25 proc. ener-
gii pochodzi z wêgla. W Pol-
sce jest to a¿ 90 proc. Nie ma
drugiego takiego kraju. Jed-
noczeœnie wydobycie wêgla
w naszym kraju spada i obec-
nie wiêcej wêgla importujemy
ni¿ eksportujemy. Miêdzynaro-
dowa Agencja Energetyczna
przewiduje, ¿e miêdzy rokiem
2015 a 2030 wydobycie wê-
gla na œwiecie wzroœnie o 20
proc., a w Polsce mamy ten-
dencjê wrêcz odwrotn¹ – ape-
lowali przedstawiciele polskie-
go sektora górniczego podczas
Europejskich Dni Wêgla.

Na zaproszenie pos³a Mar-
cinkiewicza do Brukseli poje-
chali równie¿ przedstawiciele
œl¹skich gmin górniczych,
w tym tak¿e wójt gminy Œwier-
klany Antoni Mrowiec. Wziêli
oni udzia³ w najwa¿niejszym
spotkaniu tygodnia tj. w deba-
cie o politycznych perspekty-
wach wêgla w Europie. Ponad-
to mieli okazjê zobaczyæ wysta-
wê pt. „Metan – dobra i zielona
energia”. Na zdjêciach wysta-
wowych ukazane zosta³o jak

zmieni³y siê standardy pracy
w kopalni, ¿e wbrew stereoty-
pom Œl¹sk jest bardzo zielonym
miejscem, a w naszym regionie
inwestuje siê w bardziej ekolo-
giczne wydobywanie wêgla.
Czêœci¹ wystawy by³a prezenta-
cja makiety instalacji oczyszcza-
nia i skraplania metanu. – Chce-
my pokazaæ, ¿e na Œl¹sku nie-
bezpieczny metan jesteœmy
w stanie przekszta³ciæ w czyst¹
energiê – komentowa³ pose³
Bogdan Marcinkiewicz.

Pe³nych ciep³a, spokoju i radoœci
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia spêdzonych

w rodzinnym zaciszu, a na nadchodz¹cy
Nowy Rok - sukcesów, nowych wyzwañ

i spe³niaj¹cych siê marzeñ

¿yczy
Bogdan Marcinkiewicz

Pose³ do Parlamentu Europejskiego
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- By³ to w³aœciwie ju¿ szó-
sty Turniej Kó³ Gospodyñ
Wiejskich, tyle ¿e dwie jego
edycje odby³y siê poza gmin¹,
w innych miejscowoœciach –
mówi szefowa gospodyñ
z Górnioka, Maria Kwiatkow-
ska. – Wygra³yœmy my, ale
prawd¹ jest, ¿e wszystkie go-
spodynie starannie siê przygo-
towa³y do turnieju i œwietnie
wypad³y. Przede wszystkim
jednak by³a to dobra zabawa.
Oprócz zwyciêskiego ko³a (na

Gospodynie z Górnioka najlepsze
Zwyciêstwem gospodyñ ze Œwierklan Górnych zakoñczy³ siê
tegoroczny – IV Turniej Kó³ Gospodyñ Wiejskich pn. „Gwara
œl¹ska na weso³o”. Podopieczne Marii Kwiatkowskiej, oprócz
sprzêtu AGD, który stanowi³ nagrodê dla wszystkich kó³ bior¹cych
udzia³ w turnieju, otrzyma³y komplet fili¿anek – prezent Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego.

czele gospodyñ sta³a p. Maria
Koleczko), w konkursie udzia³
wziê³o KGW Œwierklany Dol-
ne oraz dwa ko³a z Jankowic:
KGW Nr 1 i KGW Nr 2.
W sk³ad ka¿dej z dru¿yn we-
sz³o osiem pañ. Zadania, jakie
mia³y do wykonania, polega-
³y m.in. na przeczytaniu bajki
w gwarze œl¹skiej oraz zapre-
zentowaniu scenek kabareto-
wych i piosenki poœwiêconej
œl¹skiej tematyce. Jury ocenia-
³o tak¿e ich zdolnoœci kulinar-

ne – odby³a
siê degusta-
cja upieczo-
nych przez
gospodynie smako³yków.

Organizatorem turnieju,
który odby³ siê w poniedzia-
³ek 21 listopada, by³ Powia-
towy Zespó³ Doradztwa Rol-
niczego w Rybniku, repre-
zentowany przez kier. Jadwi-
gê Gajewsk¹. Pomóg³ Gmin-
ny Oœrodek Kultury i Rekre-
acji, który m.in. udostêpni³

zdj.: archiw. GOKiR-u

Nowy rok szkolny, to
nowe wezwania i nowe wy-
magania stawiane uczniom,
rodzicom i nauczycielom. Od
wrzeœnia br., naukê rozpo-
czê³o tu 307 uczniów. W kla-
sach pierwszych  uczy siê 59
uczniów, w tym 22 szeœcio-
letnich. Szko³a posiada bo-
gat¹ bazê dydaktyczn¹ umo¿-
liwiaj¹c¹ realizacjê zadañ sta-
tutowych szko³y. Pozyskuje-
my œrodki pozabud¿etowe –

i tak w ramach akcji 1% po-
datku dla szkó³, przy wspó³-
pracy ze Stowarzyszeniem
„Przyjazna Szko³a” pozyska-
liœmy kwotê 4932,30 z³. Sta-
wiaj¹c na nowoczesn¹ tech-
nologiê zakupiliœmy kolejn¹
tablicê interaktywn¹, dziêki
której wzbogaciliœmy ofertê
edukacyjn¹ placówki.

Od wielu lat uczestniczy-
my w ró¿nego rodzaju pro-
jektach i programach. Nasza

szko³a i w tym roku szkol-
nym przy³¹czy³a siê do wielu
ogólnopolskich i miêdzynaro-
dowych akcji i programów:
„Czytaj¹cej Szko³y” organi-
zowanej w ramach programu
spo³ecznego „Ca³a Polska
Czyta Dzieciom”, „Przyjació³
Zippiego”, „Szko³y Promuj¹-
cej Zdrowie” oraz programu
„Szko³a bez przemocy”.

Bior¹c udzia³ w spo³ecz-
nym programie „Szko³a bez
przemocy” chcemy przeciw-
dzia³aæ agresji i przemocy
oraz pokazaæ uczniom, na-
uczycielom i rodzicom, ¿e
przy odrobinie wysi³ku i za-
anga¿owania mo¿emy sku-
tecznie zwiêkszyæ œwiado-
moœæ problemu oraz ograni-
czyæ to zjawisko. Poszerza-
j¹c dzia³ania z zakresu profi-
laktyki prozdrowotnej, przy-

st¹piliœmy po raz kolejny do
programu „Przyjaciele Zip-
piego”, realizowanego w ra-
mach zadañ „Szko³y bez
przemocy”. Patyczak Zippi
u pierwszoklasistów, to miê-
dzynarodowy program pro-
mocji zdrowia psychicznego,
który kszta³tuje i rozwija
umiejêtnoœci psychospo³ecz-
ne ma³ych dzieci. Nie kon-
centruje siê na dzieciach
z konkretnymi problemami
czy trudnoœciami, ale promu-
je zdrowie emocjonalne
wszystkich ma³ych dzieci.

Przy³¹czamy siê tak¿e do
ró¿nych akcji i kampanii.
Uczestnicz¹c w kampanii
spo³ecznej „Wkrêæ siê w Po-
maganie”, poprzez zbieranie
nakrêtek pomagamy ma³ej
Hani pozyskaæ fundusze na

cd. na str. 6

Bliska każdemu
Szko³a to miejsce, w którym spêdzamy ogromn¹
czêœæ naszego ¿ycia. Najlepsze lata, jak mówi¹
doroœli. To w niej zdobywamy wiedzê i umiejêtno-
œci, które doskonalimy i poszerzamy na ka¿dym
kroku. Taka te¿ jest Szko³a Podstawowa nr 1
im. Ludwika Holesza w Œwierklanach.

Br¹zowym Medalem za zas³ugi dla obronnoœci kraju odznaczeni zostali
dyrektorzy placówek oœwiatowych z terenu gminy Œwierklany. O przyznanie
im medali wyst¹pi³ do Ministra Obrony Narodowej wójt gminy Antoni Mrowiec.

24 listopada, Br¹zowym Medalem odznaczona zosta³a dyrektor Szko³y Podsta-
wowej im. Stanis³awa Staszica w Jankowicach Danuta Dudek oraz dyrektor
Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego w Jankowicach Norbert Niestolik i pe³ni¹ca
w poprzednich latach funkcjê dyrektora Gimnazjum im. Karola Miarki w Œwier-
klanach, pani Krystyna Klocek.

Medale dla zasłużonych

salê przy ul. Stra¿ackiej
w Œwierklanach. Honorowy
patronat nad turniejem obj¹³
Wójt Gminy Œwierklany.

Zwyciê¿czynie bêd¹ nas
reprezentowaæ na Powiato-
wym Turnieju Kó³ Gospo-
dyñ Wiejskich, jaki zaplano-
wano w przysz³ym roku
w Rybniku.
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W paŸdzierniku bardzo
hucznie obchodziliœmy Œwiê-
to Szko³y pod has³em: „Je-
sienny koncert na dwa
œwierszcze – muzyk¹ i s³o-
wem opowiadamy historiê
naszej szko³y”. W przepiêk-
nym, jesiennym wystroju sali
i monta¿u s³owno-muzycz-
nym prezentowaliœmy zapro-
szonym goœciom artystycz-
ne umiejêtnoœci naszych
dzieci. Listopad by³ równie¿
dla nas bardzo ³askawy –
uczennicy klasy V a Paulinie

Kolorowa szkoła
Trudno sobie wyobraziæ rok szkolny oparty tylko na samej edukacji. Szko³a
im. Œw. Jadwigi na Dolnioku potrafi wtopiæ siê nie tylko w klimat regionalnych
tradycji, ale równie¿ zab³ysn¹æ wiedz¹.

Macioñczyk uda³o siê za-
kwalifikowaæ do drugiego
etapu Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego
z Jêzyka Polskiego z Elemen-
tami Historii. Poza tym,
uczennica klasy II a Wikto-
ria Woryna zajê³a III miejsce
w Regionalnym Konkursie
Recytatorskim „Po drugiej
stronie têczy”, organizowa-
nym przez MDK w Katowi-
cach Zawodziu. Artystycznie
wykazali siê równie¿ ucznio-
wie naszej szko³y na gmin-

nym konkursie plastycznym
zatytu³owanym „Inspiracje
wiersza o tematyce jesien-
nej”, zdobywaj¹c II miejsce
– Hanna Frydrych z kl. V
a i III miejsce – Kinga Tom-
czyk z kl. V b, a wyró¿nienie
otrzyma³ uczeñ klasy II b –
Dawid Oœlislok.

Nie mo¿na sobie wyobra-
ziæ œl¹skiej ziemi bez œwiêto-
wania Barbórki. 5 grudnia
prze¿ywaliœmy niezwykle
mi³e chwile razem z braci¹
górnicz¹, czyli tradycyjny
Dzieñ Górnika. Obok tatu-
siów i dziadków górników
zasiad³o z nami wielu zna-
mienitych goœci, z w³adza-
mi naszej gminy na czele –
Panem Wójtem Antonim
Mrowcem i Panem za-
stêpc¹ Wójta Antonim Polo-
kiem. Podczas biesiady
wspomaga³ nas kwintet or-
kiestry dêtej KWK Jankowi-
ce. By³o zielono, czarno, bia-
³o i czerwono, czyli koloro-
wo i bajecznie weso³o.

Mamy nadziejê, ¿e nie odejd¹
w zapomnienie nasze oby-
czaje, dlatego bêdziemy je
pielêgnowaæ tak d³ugo, jak
tylko czas nam pozwoli.

Grudniowe fascynacje,
to równie¿ Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia, kolêdowanie,
jase³ka, a tak¿e odwiedziny
Œwiêtego Miko³aja. Mi³ym
akcentem zakoñczyliœmy
lekcje 6 grudnia, poniewa¿
prze¿ywaliœmy miko³ajkowe
chwile przy wspólnym œpie-
wie, poczêstunku i poucza-
j¹cym przedstawieniu na te-
mat historii Œwiêtego Miko-
³aja i niesieniu pomocy naj-
bardziej potrzebuj¹cym, czy-
li krótko mówi¹c o czynieniu
dobra. Nasz znakomity goœæ
– Œwiêty Miko³aj wyszed³
rozradowany uœmiechem
dzieci. Na krótsze dni i d³u¿-
sze wieczory proponujemy
rodzicom poczytanie dzie-
ciom bajek, baœni i legend
o tradycjach bo¿onarodze-
niowych w naszym regionie.
Weso³ych Œwi¹t!

Alina Konsek
Dyrektor SP2

w Œwierklanach

Pan Krzysztof Klyta nadal bêdzie pe³ni³ funkcjê so³tysa w so-
³ectwie Œwierklany Dolne – zdecydowano podczas wyborów
so³eckich, w niedzielê 11 grudnia br. Nie wiadomo natomiast,

kto bêdzie pe³ni³ funkcjê so³tysa Œwierklan Górnych i kto zasi¹dzie w tamtejszej radzie so³eckiej – z powodu zbyt niskiej
frekwencji, niedzielne wybory w przypadku Œwierklany Górnych uznano za niewa¿ne. Ustalono, ¿e wybór nowych
w³adz so³eckich dokona siê na zebraniu wiejskim, 10 stycznia przysz³ego roku. W sk³ad nowej Rady So³eckiej Œwierklan
Dolnych weszli: B³atoñ Justyna - 126 g³osy, Lubszczyk Dariusz - 115 g³osów, Kotula Gerard - 114 g³osów, Oœlislok
Urszula - 114 g³osów, Paszenda Alojzy - 108 g³osów i Ma³ysa Lidia - 102 g³osy.

zdj.: archiw. szko³y

Witamy sołtysa

So³tysi Œwierklan Górnych i Dolnych sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania w³adzom gminy, cz³onkom Rad
So³eckich i wszystkim mieszkañcom za wspó³pracê w mijaj¹cej kadencji.
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zakup wózka inwalidzkiego.
Bierzemy udzia³ w akcjach
PCK, zbieraj¹c s³odycze dla
dzieci z rodzin najubo¿szych.
Prowadzimy akcje charyta-
tywne, wspieraj¹c dzie³o mi-
syjne i adopcjê serca IRENE
z Afryki.Od wielu lat nale¿y-
my do SKO i uczestniczymy
w konkursach na oszczêdza-
nie. W ostatnich latach zaj-
mowaliœmy pierwsze miejsca
w rejonie. W tym roku szkol-
nym równie¿ przyst¹piliœmy
do konkursu PKO Bank Pol-
ski, gdzie wy³onimy najbar-
dziej przedsiêbiorcz¹ klasê.
W ramach tego konkursu
zorganizujemy w szkole
szkoln¹ gie³dê przyjaznej
wymiany oraz Kiermasz
Œwi¹teczny „Sezam”, wy³o-
nimy te¿ najbardziej przed-
siêbiorczy zespó³ klasowy.
W osi¹gniêciu celu pomog¹
uczniom rodzice i nauczy-
ciele. Mamy nadziejê, ¿e
znajdziemy siê w czo³ówce.

Obecny rok szkolny to
rok rozwijania pasji i ta-
lentów. Zgodnie z podsta-
wowym za³o¿eniem reformy
systemu edukacji, wspó³cze-
sna szko³a ma dbaæ przede
wszystkim o wszechstron-
ny rozwój osobowoœci
ucznia, kszta³towaæ w nim

takie cechy jak otwartoœæ,
aktywnoœæ, kreatywnoœæ
i zaanga¿owanie. Œwietnym
polem do realizacji tego za-
dania s¹ zajêcia pozalekcyj-
ne. Posiadamy bardzo bo-
gat¹ ofertê takich zajêæ, dziê-
ki czemu uczniowie mog¹
rozwijaæ swoje zaintereso-
wania. G³ównym ich celem
jest rozbudzenie w dziecku
zaciekawienia danym tema-
tem, czyli sprawienie, ¿e
dziecko bêdzie ciekawe tego,
czego mo¿e dowiedzieæ siê
na kolejnym spotkaniu. Z za-
ciekawieñ rodz¹ siê zaintere-
sowania, a te z czasem mog¹
mieæ decyduj¹cy wp³yw na
wybór przysz³ego zawodu.
Zajêcia pozalekcyjne maj¹
te¿ inne wa¿ne zadanie do
spe³nienia – wartoœciowe
zajêcie wolnego czasu, kul-
turalny wypoczynek i roz-
rywkê. W zale¿noœci te¿ od
rodzaju zajêæ mog¹ one po-
móc w uzupe³nieniu braków
w nauce lub przygotowy-
waæ do udzia³u w konkur-
sach i olimpiadach, dostar-
czaj¹c wiedzê inn¹ ni¿ ta
ksi¹¿kowa.Uczniowie maj¹
okazjê prezentowaæ swoje
umiejêtnoœci w czasie im-
prez i uroczystoœci szkol-
nych, imprez œrodowisko-
wych oraz podczas konkur-

sów i przegl¹dów. To wszyst-
ko wp³ywa na ich wszech-
stronny rozwój.

Warto wspomnieæ tak¿e
o wspó³pracy naszej pla-
cówki ze Stowarzyszeniem
Przyjació³ Szko³y Podstawo-
wej nr 1 im. Ludwika Hole-
sza w Œwierklanach „Inicja-
tywa” – organizacj¹ otwart¹
i dostêpn¹ dla osób o ró¿-
nych œwiatopogl¹dach, któ-
ra poprzez ró¿ne formy dzia-
³ania pokazuje jak wa¿n¹ rolê
w rozwoju cz³owieka pe³ni
œrodowisko wychowawcze.
Dziêki pozyskanym finan-
som z programu „Dzia³aj lo-
kalnie VII” oraz Polsko-
Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci Polskiej i Fundacji
Dzieci i M³odzie¿y „Równaæ
szanse 2010”, Urzêdu Gmi-
ny Œwierklany i Fundacji
Orange realizowane by³y
ró¿norodne projekty, warsz-
taty i wycieczki podnosz¹ce
wiedzê uczniów, rodziców
i nauczycieli, daj¹ce mo¿li-
woœæ rozwoju w³asnych
pasji i zainteresowañ oraz
poczucia w³asnej wartoœci.
Z inicjatywy Stowarzysze-
nia, od marca 2010 roku
dzia³a w szkole Klub Dobre-
go Rodzica, celem którego
jest wspieranie rodziców
w ich pracy wychowaw-
czej, stawianiu m¹drych wy-
magañ, zdrowych granic
i okazywaniu troski swoim

dzieciom. W ramach klubu,
w ka¿dy pierwszy czwartek
miesi¹ca odbywaj¹ siê spo-
tkania z ekspertami i peda-
gogiem.

Inne informacje:
�  Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej dyrektor wyró¿-
ni³ nauczycieli wzorowo
wype³niaj¹cych obowi¹zki
i wyró¿niaj¹cych siê w re-
alizacji zadañ ujêtych w pla-
nie pracy szko³y.
Nagrodê Dyrektora w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Œwier-
klanach za rok szkolny 2010/
2011 otrzymali nauczycie-
le: Ma³gorzata Bernat (na-
uczyciel katecheta), Agniesz-
ka Bryja (wicedyrektor, na-
uczyciel przyrody), Ma³go-
rzata Chrobok (nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej),
Katarzyna Ciesielska (na-
uczyciel matematyki), Tere-
sa G³adysz (nauczyciel mate-
matyki), Monika Suchañska
(nauczyciel informatyki,
techniki i przyrody), Bogumi-
³a Szmidt-Kruk (nauczyciel
jêzyka polskiego), Przemy-
s³aw Szpyra (nauczyciel wy-
chowania fizycznego), Mi-
chalina Trybuœ (nauczyciel
jêzyka angielskiego), Mirela
Ulbrych-Lanuszny (nauczy-
ciel j. polskiego).
� Przyznano równie¿ Me-
dale za D³ugoletni¹ S³u¿bê.
Panie Ma³gorzata Chrobok
i Gra¿yna Szpyra za osi¹-
gniêcia w pracy pedagogicz-
nej oraz dydaktycznej, za
ofiarn¹ dzia³alnoœæ publiczn¹
oraz niesienie pomocy i dzia-
³alnoœæ charytatywn¹ otrzy-
ma³y Z³ote Medale za D³ugo-
letni¹ S³u¿bê. To nagroda za
wzorowe, wyj¹tkowo su-
mienne wykonywanie obo-
wi¹zków wynikaj¹cych
z pracy zawodowej w s³u¿-
bie Pañstwa, nadawana
przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Ewa Studnik
Dyrektor SP1

cd. ze str. 4

Bliska każdemu

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

zdj.: archiw. szko³y
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PODATEK OD NIERUCHOMOŒCI ORAZ ZASTOSOWANYCH ZWOLNIEÑ

Ustalono nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoœci na 2012 rok:
1. od budynków mieszkalnych lub ich czêœci od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej – 0,60 z³
2. od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych

lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej od 1m2 powierzchni u¿ytkowej – 19,90 z³
3. od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materia³em siewnym od 1m2 powierzchni u¿ytkowej – 10,10 z³
4. od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ

zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej – 4,35 z³
5. od gara¿y od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej za wyj¹tkiem tych, które wykorzystywane s¹ do prowadzenia dzia³alnoœci

gospodarczej – 6,90 z³
6. od pozosta³ych budynków lub ich czêœci w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku

publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej – 4,10 z³
7. od budowli – 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach

lokalnych
8. od gruntów:

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,80 z³

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 4,30 z³
c ) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje

po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,24 z³

Od podatku od nieruchomoœci zwolnione zosta³y:

1. nieruchomoœci lub ich czêœci zajête na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie kultury, rekreacji, sportu, gospodarki
komunalnej, zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków oraz ochotniczej ochrony przeciwpo¿arowej.

2. grunty zajête pod pasy drogowe dróg innych ni¿ wymienione w art. 2 ust. 3 pkt. 4 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.

Powy¿sze zwolnienia nie maj¹ zastosowania do nieruchomoœci bêd¹cych przedmiotem w³asnoœci, u¿ytkowania wieczy-
stego lub posiadania przedsiêbiorców.

Uwaga – zmiany przy dorêczaniu decyzji podatkowych!
Referat Podatków Urzêdu Gminy Œwierklany informuje, ¿e w po³owie lutego 2012 r. rozpocznie dorêczanie mieszkañcom
decyzji ustalaj¹cych wysokoœæ podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego i leœnego na 2012 rok.
Decyzje otrzymaj¹ wszystkie osoby fizyczne bêd¹ce podatnikami. Gdy nieruchomoœæ objêta jest wspó³w³asnoœci¹, ka¿dy ze wspó³w³a-
œcicieli dostanie swój egzemplarz decyzji (oddzielnie m¹¿ i ¿ona). Wskazany w niej podatek jest ustalony ³¹cznie dla wszystkich
wspó³w³aœcicieli, a nie odrêbnie dla ka¿dego z nich. Decyzje podatkowe bêd¹ dorêczane jak dotychczas przez so³tysów.

PODATEK ROLNY I PODATEK LEŒNY

Stawki podatku rolnego na 2012 – rolnicy 150 z³ od 1 ha, pozostali podatnicy – 300 z³ od 1 ha;
Dodatkowa informacja: Rada Gminy obni¿y³a cenê skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego. Cena ta obni¿ona zo-
sta³a z kwoty 74,18 z³ za 1 kwintal (Komunikat Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 19 paŸdziernika 2011 r.
w sprawie œredniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2011 r.) do kwoty 60,00 z³ za 1 kwintal.
Stawki podatku leœnego na 2012 – 41,07 z³ od 1 ha, stawka obni¿ona o 50% – 20,53 z³ od 1 ha.

Przypominamy równie¿, ¿e jeœli w trakcie roku podatkowego zaistnia³o zdarzenie maj¹ce wp³yw na wysokoœæ opodatkowania

PODATKI 2012
W dniu 9 listopada br. odby³a siê sesja Rady Gminy Œwierklany poœwiêcona tematowi podatków, jakie
obowi¹zywaæ bêd¹ w przysz³ym roku. Poni¿ej prezentujemy szczegó³owe informacje w sprawie rodzajów
podatków i odpowiadaj¹cych im stawek.

Pe³na treœæ uchwa³ podatkowych dostêpna jest na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Œwierklany oraz na stronie interne-
towej www.swierklany.pl, w zak³adce „podatki i op³aty”, jak równie¿ w Biuletynie Informacji Publicznej.

cd. na str. 8

Wa¿na informacja – zmianie uleg³ wzór deklaracji na podatek od nieruchomoœci oraz wzór informacji w sprawie
podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego. Nowe formularze przyjête zosta³y przez radnych na sesji w dniu 9 li-
stopada br. Stanowi¹ one za³¹czniki do Uchwa³y nr 67/X/11 w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Œwierklany nr
27/V/11 z dnia 2 marca 2011 r. i do pobrania s¹ na stronie internetowej www.swierklany.pl, w zak³adce „podatki i op³a-
ty”, jak równie¿ w Referacie Podatków Urzêdu Gminy Œwierklany.
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np.: nabycie lub sprzeda¿ nieruchomoœci, zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania, zmiana adresu
podatnika b¹dŸ zmiana nazwiska, podatnicy s¹ obowi¹zani z³o¿yæ w Referacie Podatków Urzêdu Gminy informacjê, spo-
rz¹dzon¹ na formularzu wed³ug ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia okolicznoœci uzasadniaj¹cych
powstanie albo wygaœniêcie obowi¹zku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego.

Gdzie p³aciæ?
Rada Gminy Œwierklany zdecydowa³a, ¿e pobór podatku rolnego, podatku leœnego i podatku od nieruchomoœci od osób
fizycznych z terenu gminy Œwierklany, podobnie jak w latach poprzednich nastêpowa³ bêdzie w drodze inkasa. Op³aty w 2012 r.
pobierane bêd¹ przez so³tysów so³ectw: Jankowice, Œwierklany Górne i Œwierklany Dolne.
Uchwa³a w sprawie inkasa nie wyklucza mo¿liwoœci zap³aty podatków w kasie Urzêdu Gminy lub przelewem na rachunek
bankowy UG (bez dodatkowych op³at w Banku Spó³dzielczym).
Na blankietach wp³aty (na poczcie lub w banku, tak¿e w p³atnoœciach internetowych) w polu „tytu³ wp³aty” nale¿y podaæ:
imiê i nazwisko podatnika, numer ewidencyjny (numer znajduj¹cy siê w lewym górnym rogu decyzji podatkowej) i okres,
którego dotyczy wp³ata.

PODATKI 2012

2) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

2. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

1) od 3,5 i poni¿ej 12 ton

cd. ze str. 7

PODATEK OD ŒRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

1) powy¿ej 3,5 do mniej ni¿ 12 ton

Terminy p³atnoœci podatków: 15 marca, 15 maja, 15 wrzeœnia, 15 listopada 2012 r.
Konto bankowe Urzêdu Gminy Œwierklany:

Bank Spó³dzielczy w Jastrzêbiu Zdroju, nr 82 8470 0001 2001 0012 9323 0007



4. Przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego

3. Przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego

9

Z podatku od œrodków transportowych zwolnione zosta³y œrodki transportu wykazane w ust. 1, pkt. 1), ust. 2, pkt.1)
i ust. 3 zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ w zakresie gospodarki komunalnej, odprowadzania œcieków oraz ochotniczej ochrony
przeciwpo¿arowej z wyj¹tkiem œrodków transportu bêd¹cych w posiadaniu przedsiêbiorców. 

OP£ATA OD POSIADANIA PSA

Po rocznej przerwie wchodzi ponownie op³ata za posiadanie czworonoga. W przysz³ym roku wynosiæ bêdzie ona 25,00 z³
od ka¿dego posiadanego psa. Zap³aty dokonaæ mo¿na u so³tysa, w kasie Urzêdu Gminy Œwierklany lub przelewem na
konto Urzêdu Gminy.
Uwaga – podatnicy zobowi¹zani s¹ podaæ organowi gminy informacjê o wejœciu w posiadanie psa niezw³ocznie, nie póŸ-
niej jednak ni¿ 14 dni od daty powstania obowi¹zku op³aty.
Op³ata od posiadania psów p³atna jest w terminie do dnia 15 maja (przypada ona w terminie p³atnoœci II raty podatku od
nieruchomoœci) lub w terminie do 15 dnia pierwszego miesi¹ca kwarta³u, w którym powsta³ obowi¹zek op³aty.

OP£ATA TARGOWA

Radni ustalili dzienn¹ stawkê op³aty targowej na terenie Gminy Œwierklany w wysokoœci 50,00 z³. Pobór op³aty targowej
nastêpowaæ bêdzie w drodze inkasa, które pobierane bêdzie w 2012 r. przez so³tysów, nie zaœ przez przedstawicieli OSP,
tak jak to mia³o miejsce do tej pory. Mo¿liwe jest tak¿e uiszczanie ww. op³aty w kasie Urzêdu Gminy – ale uwaga: w dniu
postawienia straganu (podczas festynu czy odpustu parafialnego) jego w³aœciciel bêdzie musia³ okazaæ kontroluj¹cemu
potwierdzenie wp³aty ww. nale¿noœci.

2) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

5. Autobusy
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Rejon I Œwierklany – 35,096 km dróg

1. Standard I 
a) Œwierklany, ulice: Stawowa (1500 m), ks. Ligonia

(500 m)
b) Jankowice, ulice: Przemys³owa (1460 m)

2. Standard II
Œwierklany, ulice: Jana III Sobieskiego (500 m), Koœcielna –
boczna (do nr 20 b), 123 m; Parytetyczna + boczne (905 m),
Górnoœl¹ska + boczne (1198 m), Wiejska + boczne (553 m),
Mieszka I (400 m), Sosnowa (195 m), Œwierkowa (600 m),
Górna (243 m), Szkolna (448 m), Szerocka – boczne (900
m), Kucharzówka + boczne (1950 m), Aleja + boczne (2130
m), Jankowicka (980 m), Spacerowa + boczne(1696 m),
Hutnicza + boczne (660 m), Szklarnia (1677 m), Ks. Janika
+ boczne (970 m), H. Pobo¿nego (925 m), W³. Jagie³³y (300
m), W³. £okietka (1240 m), Granice (1400 m), Powstañców
+ boczne (1800 m), Po³omska (500 m), W³. Warneñczyka
(600 m), Jana Kazimierza (777 m), Zygmunta Starego (600
m), K. Wielkiego (575 m), Korytarzowa (650 m), Kasztelañ-
ska (392 m), Z³ota (300 m), Szybowa (300 m), Gogo³owska
(930 m), Stra¿acka (1320 m), Piekarnicza (400 m), Rolnicza
(400 m), Malarska (340 m), Zamkowa (300 m), Basztowa +
boczne (749 m), Zielona (80 m), Rajska (350 m), B³êkitna (210
m), Boryñska – boczne (nr 112-114; na d³. 70 m).

Standard k m
I 3,460
II 31,636

Razem 35,096

Rejon II Jankowice – 32,344 km dróg

1. Standard I 
Jankowice, ulice: Koœcielna (1440 m), ³¹cznik Feliksa Ho³y-
Koœcielna (200 m), Rybnicka (2300 m), Wolnoœci (1000 m),
Wowry oraz ³¹cznik Wowry-Nowa (1480 m), Równoleg³a
(500 m) dojazd do kompleksu szkolnego, ks.Walentego (1000
m), Polna (1400 m), Boguszowicka (1850 m), Spokojna
(1582 m), Weso³a (950 m).

2. Standard II
Jankowice, ulice: Biasowicka (950 m), Bema (150 m), Bo-
rowików (250 m), Dygasiñskiego (1600 m), Gra¿yñskiego
(600 m), Ho³y (1000 m), Kopernika (160 m), Korfantego
(560 m), Krótka (270 m), Liœciasta (250 m), Lompy (150
m + 100 m), Miarki (160 m), Morcinka (170 m), Nowa-

boczne (1800 m), Podkoœciele – od strony ul. Rybnickiej i od
ul.Dygasiñskiego do posesji zamieszkanych (980 m), Pod-
lesie (500 m + 200 m), Poprzeczna (450 m), Prosta (390
m), Reymonta (200 m), Skargi (600 m), Sportowa (100 m),
Ukoœna (250 m), Równoleg³a – od Polnej do Nowej (700
m), Korczaka (100 m), Iglasta (250 m), Akacjowa (600 m),
Brzozowa (572 m), Jarzêbinowa (160 m), Jaworowa (1100
m), Œwierklañska – boczna (100 m), Topolowa (1100 m),
Wierzbowa (465 m), Radosna (410 m), Przyjemna (595 m),
parking przy koœciele w Jankowicach (umownie 250 m),
parking przy Remizie w Jankowicach (200 m), parking przy
Galerii w Jankowicach + droga dojazdowa (200 m).

Standard k m
I 13,702
II 18,642

Razem 32,344

Rejon III Jankowice i Œwierklany Górne – 38,702 km
dróg i chodników + parkingi

1. Standard I
Œwierklany, ulice: Pogodna (1351 m), Tulipanowa (1150 m),
Koœciuszki (³¹cznik miêdzy Rybnick¹ i Koœcieln¹; d³. 100 m).

2. Standard II
a) Œwierklany, ulice: Têczowa (600 m), Letnia (507 m),

Jesienna (800 m), Zimowa (325 m), S³oneczna (595 m),
Gajowa (225 m), Wrzosowa (850 m), Bratkowa (700 m),
Stokrotkowa (1150 m), Makowa (830 m), rej. Makowej
i Stokrotkowej (875 m), Fio³kowa (180 m), boczne
Plebiscytowej (1240 m), boczna Rybnickiej (310 m),
Ogrodnicza (341 m), Rycerska (165 m), ¯eglarska (248
m), Rybacka (400 m), Budowlana (525 m), £¹kowa
(205 m), Leœna (750 m), Koœciuszki – od ³¹cznika do koñca
(707 m), ¯orska – boczna (nr 24-26; d³ugoœæ 180 m),
parking remiza Œwierklany (100 m), parking pod Koœcio-
³em w Œwierklanach (400 m)

b) Jankowice, ulice: Górnicza + boczna (525 m), Piaskowa
(820 m).

AKCJA ZIMA

2011/2012
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Œwier-
klanach informuje, ¿e w ramach akcji zimowego
utrzymania dróg gminnych na terenie Œwierklan
i Jankowic, gminê podzielono na trzy rejony.
Poni¿ej prezentujemy szczegó³owy wykaz ulic
oraz numery telefonów do podmiotów odpowie-
dzialnych za ich odœnie¿anie.

zdj.: Adam Karaœ
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3. Chodniki przy drogach powiatowych, wojewódzkich
i gminnych:
a) Œwierklany przy ulicach: 3 Maja, Koœcielnej, ¯orskiej,

Rybnickiej, Wodzis³awskiej, Boryñskiej, Szerockiej,
Ks.Ligonia, Plebiscytowej i Koœciuszki;

b) Jankowice przy ulicach: Nowej, Koœcielnej, Œwierklañskiej
i Rybnickiej.

Chodniki powiatowe – 7 km
Chodniki wojewódzkie – 10 km
Chodniki gminne – 3,8 km

Standard k m
I 5,033
II 11,769

Chodniki 20,800
Parkingi 1,000
Razem 38,602

Na obs³ugê Rejonu I i Rejonu II zosta³ og³oszony w dniu
1.09.2011 r. przetarg, zgodnie z wynikami którego:

Rejon I – obs³ugiwany bêdzie przez Firmê Produkcyjno-Us³u-
gowo-Handlow¹ Spó³dzielniê Rolnicz¹, 44-264 Jankowice,
ul. Sportowa 2, tel. 32 430 51 88 ca³odobowy 32 430 98 15.

Uprzejmie informujemy, ¿e Gminna Spó³ka Wodna Œwierklany zmieni³a siedzibê, która obecnie mieœci siê w Œwierklanach
przy ul. Boryñskiej 6 (budynek dawnego przedszkola).

Biuro bêdzie czynne w miesi¹cu marcu 2012 r. w dniach 12.03.-16.03.2012 r. w godz. 10.00-16.00, zaœ w pozosta³e
miesi¹ce, tj. kwiecieñ, maj, czerwiec, wrzesieñ i paŸdziernik - w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca, tak¿e w godz. 10.00-
16.00. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr tel.: 662 602 439.

Ponadto informujemy, i¿ zgodnie z uchwa³¹ WZD z dnia 7 wrzeœnia 2011 roku wysokoœæ sk³adki cz³onkowskiej na rzecz
Gminnej Spó³ki Wodnej Œwierklany w roku 2012 wyniesie: - do 1 ha – 13 z³; powy¿ej 1 ha – 12 z³ (liczone od ka¿dego ha).

Osobom, które nie uiœci³y sk³adki cz³onkowskiej za 2011 r. przypominamy, ¿e wp³aty ww. œwiadczenia nale¿y dokonaæ na
konto Spó³ki: Bank Spó³dzielczy w Jastrzêbiu Zdroju, nr 28 8470 0001 2006 0043 9653 0001

Zarz¹d Gminnej Spó³ki Wodnej

Informacja Gminnej Spółki Wodnej

Po pierwsze - skat

Organizatorem zawo-
dów, nad którymi honoro-
wy patronat obj¹³ pose³ do
Parlamentu Europejskiego
Bogdan Marcinkiewicz,
by³a Sekcja Skata Sporto-
wego LKS FORTECA
Œwierklany.

W zawodach wziê³o
udzia³ 198 zawodników.
Rozegrane zosta³y 2 serie po
48 rozdañ. W kategorii in-
dywidualnej zwyciê¿y³ Hen-
ryk P³aczek – zawodnik nie-
zrzeszony, II m. zaj¹³ Fran-

Rejon II – obs³ugiwany bêdzie przez Firmê „SOB-MAR”
Marian Sobik, 44-264 Jankowice, ul. Brzozowa 10, tel.
32 430 92 07, 501 934 021.

Rejon III – obs³ugiwany bêdzie przez Gminny Zak³ad Go-
spodarki Komunalnej Œwierklany,
44-266 Œwierklany, ul. Stra¿acka 1, tel. 32 430 44 97,
32 430 84 71.

Drogi powiatowe i wojewódzkie obs³uguj¹ w zakresie zimo-
wego utrzymania dróg firmy:

Przedsiêbiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzêtowo-
Projektowe „DOMINIK” – Lider Konsorcjum – ul. Wodzi-
s³awska i ul. 3 Maja, tel. 728 855 706.

Zarz¹d Dróg Powiatowych w Rybniku – ulice: Œwierklañ-
ska, Nowa w Jankowicach oraz ¯orska, Rybnicka, Plebi-
scytowa, Koœcielna, Boryñska i Szerocka w Œwierklanach
– tel. 32 422 74 78, 32 422 78 74.

Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej pragnie równie¿
poinformowaæ, ¿e posiada kontakty do firm, które bêd¹
wykonywaæ us³ugê dla mieszkañców naszej Gminy w za-
kresie odœnie¿ania dróg prywatnych.

ciszek Ciopa³a z DK NSZZ
Chwa³owice, a III – Boles³aw
Adamek (Górnik Boguszowi-
ce). Wyniki w kategorii dru-
¿ynowej: I m. – DK NSZZ
Chwa³owice, II m. – Górnik
Boguszowice II, III m. –
Górnik Boguszowice I. Wy-
³oniono tak¿e zawodni-
ków: w kategorii juniorów –
Ariela Pó³toraka (Walet Paw-
³owice), a w kat. kobiet –
Monikê Gajdê z LKS Forteca
Œwierklany. Najstarszym Za-
wodnikiem zosta³ Wiktor

Kopiec (84 l., LKS Forteca
Œwierklany), a Najlepszym
Zawodnikiem Gminy Œwier-
klany – wspomniany wcze-
œniej Boles³aw Adamek.
GRANT OUVERT: Mariusz
Pawelec – SC WOKiR Msza-
na i Alfons Buchalik – Wisus
¯ory.

Z kolei, 3 grudnia w Za-
jeŸdzie „Karliczek” w Œwier-
klanach odby³ siê Barbórko-
wy Turniej Skata Sportowe-
go z udzia³em 90 zawodni-
ków. Zwyciêzc¹ okaza³ siê
przedstawiciel gospodarzy –
Piotr Gajda. Wiêcej informa-
cji na stronie www.pzskat.pl

Z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci
odby³ siê 11 listopada jubileuszowy – XX Otwarty
Turniej Skata Sportowego o Puchar Wójta Gminy
Œwierklany.

zd
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Przygotowuj¹ca siê do
bierzmowania, m³odzie¿
gimnazjalna kl. III wyruszy³a
we wtorek 18 paŸdziernika
na pielgrzymkê do miejsca
kultu b³. Karoliny Kózków-
ny – patronki m³odzie¿y oraz
patronki czystych serc. Za-
bawa ko³o Tarnowa, to nie-
wielka miejscowoœæ, w któ-

W ramach edukacji pa-
triotycznej i obywatelskiej,
uczniowie klas trzecich
Gimnazjum im. Karola Miar-
ki w Œwierklanach zwiedzili
w ostatnim czasie Miejsce
Pamiêci i Muzeum Au-
schwitz-Birkenau w Oœwiê-
cimiu. M³odzie¿y towarzy-
szyli opiekunowie. By³a to
niezapomniana lekcja historii,

Pielgrzymka do Zabawy

Z wizytą w Oświęcimiu

Wycieczki edukacyjne

ale tak¿e zadumy nad cz³o-
wiekiem, ¿yciem i œmierci¹,
w kontekœcie s³ów Zofii Na³-
kowskiej: ,,Ludzie ludziom
zgotowali ten los”. Ten trud-
ny temat, do tej pory znany
uczniom jedynie z lekcji hi-
storii i jêzyka polskiego, sta³
siê ich w³asnym doœwiad-
czeniem i punktem wyjœcia
do g³êbszej refleksji.

rej b³ogos³awiona ¿y³a i po-
nios³a mêczeñsk¹ œmieræ
w obronie czystoœci. Tam
w³aœnie podczas Drogi Krzy-
¿owej m³odzie¿ z Ks. Pro-
boszczem odebra³a dla para-
fii Œw. Anny relikwie b³. Ka-
roliny, które w najbli¿szym
czasie zostan¹ wprowadzo-
ne do parafialnego koœcio³a.

Karol Miarka

wpadł z wizytą
noœci szkolnej, niebanaln¹
podró¿ w czasie. Specjalny
goœæ, w rolê którego wcie-
li³ siê uczeñ kl. II c Dawid
Loch, mia³ okazjê zobaczyæ
Œwierklany z dzisiejszej per-
spektywy. Uczniowie pod
kierunkiem autorek scena-
riusza – p. Lidii Michal-
skiej i Ewy Wojcieszek za-
proponowali swojemu pa-
tronowi wycieczkê po gmi-
nie, podczas której móg³ on
zobaczyæ najwa¿niejsze,
ciekawe obiekty: szko³y –
dawne i obecne oraz miej-
sca kultury i kultu religijne-
go zwi¹zane z histori¹ miej-
scowoœci. O odpowiedni¹
oprawê muzyczn¹ i atmos-
ferê radosnego podró¿owa-
nia zadba³ chór i zespó³ mu-
zyczny z³o¿ony z gimnazja-
listów pod batut¹ p. Marii
Skrobol.

Tekst i zdjêcia:
Gimnazjum Œwierklany

Gimnazjum im. Karola
Miarki w Œwierklanach
obchodzi³o 24 paŸ-
dziernika œwiêto swego
patrona. Uczniowie
wraz z gronem peda-
gogicznym i dyrekcj¹
wziêli udzia³ w uroczy-
stej mszy œwiêtej,
a nastêpnie udali siê
w pochodzie do szko³y.
Czêœæ oficjaln¹ dope³-
ni³o przemówienie
dyrektor gimnazjum,
Marii Rduch.

W tym roku obchody
œwiêta przybra³y now¹ for-
mê, poniewa¿ zaproszono
na nie samego patrona, fun-
duj¹c jemu oraz zaproszo-
nym goœciom – przedstawi-
cielom Urzêdu Gminy
Œwierklany oraz innych pla-
cówek oœwiatowych oraz
Radzie Rodziców i spo³ecz-

zdj.: archiw. szko³y

zdj.: archiw. szko³y



Sekcja dzia³a w ramach
projektu „Aktywny w szko-
le – Aktywny w ¿yciu”. Jest
to program edukacyjny finan-
sowany ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Spo³eczne-
go, a odbywa siê pod opiek¹
merytoryczn¹ Uniwersytetu
Œl¹skiego.

Pierwsza edycja „Dnia
S³odkoœci” zosta³a zrealizo-
wana w ubieg³ym roku. Tym
razem, m³odzi przedsiêbior-
cy zaproponowali przepro-
wadzenie akcji charytatyw-
nej, dziêki której mogliby
wesprzeæ finansowo znajdu-
j¹cego siê w potrzebie m³od-
szego kolegê. Przygotowano
wiêc domowe wypieki
(w zadanie zaanga¿owali siê
równie¿ rodzice), które

Europejski Dzieñ Jêzy-
ków Obcych odby³ siê
10 paŸdziernika w Gimna-
zjum im. Karola Miarki

Dzień słodkości

w jankowickim

gimnazjum
Kolejne ciekawe przedsiêwziêcie maj¹ na swoim
koncie uczniowie Gimnazjum im. Ksiêdza Walente-
go w Jankowicach. Pracuj¹cy pod okiem nauczy-
cielki Edyty Cwanek–Furtak, cz³onkowie sekcji
przedsiêbiorczoœci przeprowadzili drug¹ edycjê
„Dnia S³odkoœci”.

sprzedawano na terenie szko-
³y podczas specjalnego kier-
maszu, jaki odby³ siê
w dniach 3–4 listopada.
Smaczne ciasta i inne s³odko-
œci cieszy³y siê du¿¹ popular-
noœci¹ wœród uczniów i na-
uczycieli jankowickiego gim-
nazjum, a akcja przynios³a
zysk w wysokoœci ponad
180 z³otych. Ca³kowity do-
chód zostanie przekazany na
konta dwóch wybranych
m³odych osób, dla których
liczy siê ka¿dy przys³owio-
wy grosz ze wzglêdu na ko-
niecznoœæ d³ugotrwa³ego le-
czenia. Osoby te wskazali
pomys³odawcy akcji. Warto
dodaæ, ¿e ubieg³oroczny
„Dzieñ S³odkoœci” w Gimna-
zjum im. Ksiêdza Walentego

mia³ podobny charakter –
uzyskane ze sprzeda¿y ciast
i s³odyczy pieni¹dze przeka-
zano lecz¹cemu siê dziecku.

Cz³onkowie jankowickiej
sekcji przedsiêbiorczoœci po-
dejmuj¹ tak¿e wiele innych
wyzwañ – oprócz typowych,
warsztatowych spotkañ or-
ganizuj¹ cykliczne zajêcia dla
miejscowych przedszkola-
ków, a tak¿e goœci z innych,
zaprzyjaŸnionych szkó³
(np. z Rybnika). Warto rów-
nie¿ wspomnieæ o niedawnej
akcji charytatywnej zorgani-
zowanej na rzecz kontuzjo-
wanego ¿u¿lowca, Kamila
Cieœlara, której pomys³odaw-
cami i organizatorami byli
jankowiccy gimnazjaliœci.

Widaæ wiêc, jak w prak-
tyczny sposób nabywaj¹ oni
umiejêtnoœci, które potem

bêd¹ mogli wykorzystywaæ
w doros³ym ¿yciu. Pozna-
nie podstaw marketingu
czy zasad funkcjonuj¹cych
na rynku s¹ przecie¿ koniecz-
ne w realiach XXI wieku.
Oprócz tych elementów
wa¿na jest równie¿ chêæ nie-
sienia pomocy ludziom,
a kszta³towanie wra¿liwoœci
na potrzeby innych jest nie-
ocenionym elementem wy-
chowania m³odego pokole-
nia. Liczy siê tak¿e sama
chêæ zaanga¿owania w akcjê
i przygotowanie ca³oœci
„Dnia S³odkoœci”. Jednak za-
pa³u nie brakuje i m³odzi
przedsiêbiorcy z Jankowic
planuj¹ ju¿ kolejne dzia³ania.
Czekamy na efekty i ¿yczy-
my powodzenia!

Tekst i zdj.:
Gimnazjum Jankowice

Europejskie
nastroje w Miarce

w Œwierklanach. W ramach
uroczystych obchodów, na-
uczyciele jêzyków obcych
zorganizowali wraz z Samo-
rz¹dem Uczniowskim wy-
k³ad po³¹czony z prezentacj¹
multimedialn¹ na temat Unii
Europejskiej. Imprezie towa-
rzyszy³ konkurs na plakat pod
has³em: „Polska Prezydencja

w Unii Europejskiej a nauka
jêzyków obcych” oraz turniej
wiedzy o Unii i europejskich
jêzykach.

Najlepsza okaza³a siê dru-
¿yna z klasy III d, w sk³ad
której weszli: Przemek

Marcinkiewicz i Martin
Matuszczyk. Tu¿ za nimi
na podium stanê³a repre-
zentacja klasy III c - Ane-
ta Rojek i £ukasz Kon-
sek.  Gratulujemy zwy-
ciêzcom! �

Na zdj.: Zwyciêskie dru¿yny (od lewej): Aneta Rojek, £ukasz
Konsek, Przemek Marcinkiewicz i Martin Matuszczyk.

Na zdj.: Piosenka anglojêzycz-
na w wykonaniu Joanny Pacz-
kowskiej.

13
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W
yjazd na Wschód

poprzedzi³y sta-

ranne przygoto-

wania – uczestnicy projektu

zapoznali siê z powieœciami

„Ogniem i mieczem” i „Pan

Wo³odyjowski”, a tak¿e z ich

adaptacjami filmowymi w re-

¿yserii Jerzego Hoffmana.

Warunkiem udzia³u w projek-

cie by³o pozytywne zalicze-

nie testu dot. znajomoœci bio-

grafii Sienkiewicza i wspo-

mnianych wy¿ej dzie³. Kolej-

nym etapem by³y warsztaty

fotograficzne oraz przygoto-

wanie, w czteroosobowych

grupach, prezentacji na te-

mat odwiedzanych miejsco-

woœci.

Patronat honorowy nad

projektem obj¹³ prof. dr hab.

in¿. Jerzy Buzek – przewod-

nicz¹cy Parlamentu Europej-

skiego, który w liœcie do

m³odzie¿y i nauczycieli napi-

sa³ miêdzy innymi: „Pañstwa
przedsiêwziêcie wpisuje siê
idealnie w cele realizowane
przez europejskie instytucje,
gdzie poprzez partnerstwo
wschodnie nale¿y poszuki-
waæ mo¿liwoœci prze³amywa-
nia stereotypów i szukaæ li-
nii porozumienia pomiêdzy
narodami, co mo¿emy osi¹-
gn¹æ dziêki poznaniu wa¿-
nych symboli wspólnej histo-
rii. Mam nadziejê, ¿e Wasz
projekt zakoñczy siê sukce-
sem i bêdê goœci³ w Parla-
mencie Europejskim najlep-
szych uczniów z obu szkó³
wraz z opiekunami wiosn¹
przysz³ego roku”.

Podró¿ trwa³a od 3 do 7
paŸdziernika 2011 roku. Na

Kierunek - Wschód
Kresy Wschodnie dawnej Rzeczypospolitej bez miary zaw³adnê³y umys³ami
i sercami jankowickich i œwierklañskich gimnazjalistów. Po projektach „Polskie
Nekropolie Wschodu”, realizowanych jesieni¹ 2010 r. i wiosn¹ roku bie¿¹cego,
zwi¹zanych z Cmentarzem £yczakowskim we Lwowie oraz na Rossie w Wilnie,
przyszed³ czas na kolejne dzia³ania. Niezwyk³a podró¿ nosi³a tytu³: „Œladami
Henryka Sienkiewicza”. Podczas licz¹cej ponad tysi¹c kilometrów drogi do
Chocimia uczniowie odwiedzili: Lwów, Olesko, Podhorce, Z³oczów, Poczajów,
Krzemieniec, Zbara¿, Kamieniec Podolski, Jaz³owiec i Buczacz.

d³ugo pozostanie ona w pa-
miêci jej uczestników. Nie-
zwyk³e wra¿enie wywo³a³y
na nas dawne kresowe twier-
dze i rezydencje magnackie.
Szukaliœmy ocala³ych, nieste-
ty nielicznych ju¿, œladów
polskoœci. Zachwyci³a nas at-

mosfera miejsc zwi¹zanych
ze stykiem wielu kultur i re-
ligii. Ws³uchiwaliœmy siê
w „œpiewny” jêzyk miejsco-
wych Polaków. Muzycznym
ozdobnikiem podró¿y by³a
piosenka W. Kilara i J. Lu-
towskiego pt. „W stepie sze-

rokim”, idealnie wpisuj¹ca
siê w krajobrazy ogl¹dane
zza szyby autokaru. Uczest-
nicy wyprawy wykonali set-
ki zdjêæ, które zosta³y zapre-
zentowane podczas spotka-
nia podsumowuj¹cego nasze
dzia³ania.

Projekt zosta³ do-
finansowany przez
Wójta Gminy Œwier-
klany. W planach
mamy kolejn¹ wy-
prawê – na Bia³oruœ,
tym razem „Œladami
Adama Mickiewicza
i Elizy Orzeszkowej”.

Dyrektor
Gimnazjum

im. Ks. Walentego
w Jankowicach

Norbert
Niestolik

zdj.: archiw. szko³y



Zapraszamy na:

www.swierklany.pl

Realizacja:
Wydawnictwo

Solo Press
Żory, ul. Moniuszki 10

na zlecenie
Urzędu Gminy Świerklany

Na liœcie darczyñców znaleŸli siê:

Browary TYSKIE
BECKER-WARKOP Sp. z o.o.

Zak³ad Robót Specjalnych Budowlanych – Danuta i Antoni Motyczka
Przedsiêbiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW”

Przedsiêbiorstwo Transportowo-Handlowe – Krystian Lubszczyk
„CETUS” ENERGETYKA GAZOWA

„Eko-¯ory” Sp. z o.o.
„ELEKTRO-EKSPERT”  Hurtownia Elektryczna w Œwierklanach

„GEO-WIERT” Sp. z o.o.
„HAX” Dariusz Warias

„IKAD-ELEKTRO” Karol i Andrzej Cichy
„JNA Metal” Janusz Nowroth, Agnieszka Reck

„PIK” Salon Meblowy
„KRIS – DOM” KRZYSZTOF CYRANKOWSKI  - Budownictwo drewniane

„MARKO” - Brukarstwo, kamienie dekoracyjne
„Namplan” Roman Kulczycki

P.H.U. „Remix” Remigiusz Kula
„Sklep  u Joli” Jolanta i Andrzej Ficek
„U piekarza”- Hubert i Marcin Sobocik

„Almar2” Alojzy Witala
Blacharstwo, Mechanika Pojazdowa - Eugeniusz Górecki

F.H.U. „Kotula”  Genowefa i Witold Kotula
F.H.U.P. Bernard Dudek - Klimatyzacja, wentylacja i ch³odnictwo

Firma „Dudziak” - Andrzej Dudziak
Hurtownia „Ewa”- Joachim Antoñczyk
P.P.U. „PIOMET” – Piotr Adamczyk

P.H.U. „Remix” Mirela, Patrycjusz Grela
P.P.H.U. „Bumart” Sprzeda¿ materia³ów budowlanych

P.P.U.H. „Ilmar” Marek Witala
Piekarnia - Cukiernia „Sumarex”

Piekarnia – Cukiernia - Delikatesy – Bernard Orlik
PIEKARNIA – Micha³ Ptak

Przedsiêbiorstwo wielobran¿owe „ADGO”
Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna w Jankowicach

ROWERMANIAK Sklep rowerowy w Œwierklanach
Us³ugi projektowe „PROJKAB” Andrzej Kabella

Zak³ad Wêdliniarski Andrzeja i Joanny Stania
Zak³ad Piekarniczy – Wies³aw Broda

Zak³ad Remontowo-Budowlany – Piotr Dronszczyk
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe – Teresa i Jacek Szweda

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji pragnie z³o¿yæ wszystkim sponsorom,

wspó³pracownikom i mieszkañcom Gminy Œwierklany ¿yczenia zdrowia, szczêœcia
i wszelkiej pomyœlnoœci, a na nadchodz¹cy Nowy Rok – samych dobrych dni.

Dziękujemy!
Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji pragnie podziêkowaæ wszystkim

sponsorom, którzy w mijaj¹cym roku wspierali jego dzia³alnoœæ, pomagaj¹c
przy organizacji imprez kulturalnych i inwestuj¹c w rozwój sztuki.
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Gwarki
na sportowo
Nietypowy przebieg
mia³y tegoroczne Œwier-
klañskie Gwarki Piwne.
Po tradycyjnej czêœci
– górniczej i wystêpie
zespo³u „Happy Folk”,
nast¹pi³a czêœæ sporto-
wa, z prezesem gwarków
w stroju arbitra na czele.

Mia³o to oczywiœcie zwi¹-
zek z nadchodz¹cymi mi-
strzostwami Euro 2012. Za-
nim jednak uczestnicy biesia-
dy wziêli udzia³ w konkursach
polegaj¹cych na strzelaniu
pi³k¹ do bramki w kaloszach
czy koszeniu „boiska” roz³o-
¿onego naprêdce na parkiecie
sali, rywalizowali ze sob¹ na
g³osy, wykonuj¹c œl¹skie
przyœpiewki, podzieleni na
³awê lew¹ i ³awê praw¹.
W sumie, w sobotni wieczór
3 grudnia, w sali bankietowej
przy ul. Stra¿ackiej w Œwier-
klanach bawi³o siê 230 osób.

- Ka¿dorazowe gwarki s¹
dla nas ogromnym przedsiê-
wziêciem organizacyjnym -
ocenia Halina Karwot, dyrek-
tor GOKiR-u. - Mamy jednak
doœwiadczenie w przygotowy-
waniu podobnych imprez ar-
tystycznych, gdy¿ organizuje-
my je nie tylko dla mieszkañ-
ców gminy, ale te¿ na zlece-
nie prywatnych firm i przed-
siêbiorstw. Cieszymy siê, ¿e
Œwierklañskie Gwarki Piwne
maj¹ tak wielu zwolenników
i ¿e wci¹¿ przybywa nowych,
którzy lubi¹ œl¹skie klimaty,
chc¹ siê pobawiæ i spêdziæ
mile czas, a przy okazji wzi¹æ
udzia³ w konkursach i wygraæ
ciekawe nagrody. �

zdj.: archiw. GOKiR-u
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