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Uzyskany dochód jak zwykle pomo¿e
w pokryciu kosztów letniego wypoczyn-
ku dzieci z rodzin o niskich dochodach.

Organizatorzy festynu – Rzymsko-
Katolicka Parafia pw. œw. Anny z ks. pro-
boszczem Janem Klyczk¹ na czele oraz kie-
rowana przez Mariê Orlik, Akcja Katolic-
ka zapraszaj¹ w przedostatni¹ sobotê
czerwca do Gminnego Oœrodka Sportu
i Rekreacji w Œwierklanach. W tym roku
wyst¹pi miêdzy innymi graj¹cy muzykê
reggae, zespó³ „Propaganda Dei”, a tak¿e
zespó³ „Syrinx” z par¹ taneczn¹ i dzia³aj¹-
ce w naszej gminie dzieciêce i m³odzie¿o-
we grupy artystyczne.

- W tym roku po raz ostatni rozpocz-
nê Falê Radoœci jako proboszcz œwier-
klañskiej parafii, dlatego tym serdeczniej
zapraszam – b¹dŸcie wtedy z nami! – za-
chêca ks. proboszcz Jan Klyczka.

Szczegó³owy program czerwcowej Fali
Radoœci dostêpny bêdzie w póŸniejszym
czasie na odrêbnych plakatach.

Zapraszamy

na Falę Radości
Na sobotê 22 czerwca zaplano-
wano tegoroczn¹ Falê Radoœci
– parafialny festyn, w ramach
którego odbywaj¹ siê wystêpy
artystyczne i sprzedawane s¹
losy.

Od dnia 17.01.2013 r. wnioski o wyda-
nie paszportu lub paszportu tymczasowe-
go mo¿na sk³adaæ w dowolnym organie
paszportowym na terenie ca³ego kraju,
niezale¿nie od miejsca zamieszkania czy
zameldowania. Ale te¿ tam musimy doku-
ment odebraæ. Osoba ubiegaj¹ca siê o wy-
danie paszportu lub paszportu tymczaso-

Wszystko
o paszportach
W drugiej po³owie stycznia br.
wesz³y w ¿ycie zmiany w ustawie
o dokumentach paszportowych.

wego sk³ada w organie paszportowym:
wype³niony wniosek paszportowy,
jedn¹ kolorow¹ fotografiê spe³niaj¹c¹
wymogi biometrii oraz dowód uiszczenia
op³aty paszportowej. W przypadku pra-
wa do skorzystania z ulgi w op³acie lub
zwolnienia z op³aty nale¿y przedstawiæ

cd. na str. 3

Wed³ug obliczeñ Urzêdu Gminy
Œwierklany, deklaracji we wskazanym ter-
minie nie z³o¿y³o 8% w³aœcicieli nierucho-
moœci. Urz¹d posiada dok³adne informa-
cje na temat tego, ile na terenie Jankowic
i Œwierklan jest zamieszka³ych budyn-
ków. Ka¿demu z w³aœcicieli, którzy nie
z³o¿yli deklaracji przypisana zostanie od-
górnie – decyzj¹ Wójta Gminy Œwierkla-
ny – stawka op³aty, jaka bêdzie go obo-
wi¹zywa³a. Bêdzie to wysoka, bo wyno-
sz¹ca 17 z³ miesiêcznie od osoby kwota,
przewidziana w uchwale Rady Gminy jako
op³ata za œmieci niesegregowane.

W przeddzień

śmieciowej rewolucji

Z koñcem kwietnia br. min¹³
termin sk³adania przez miesz-
kañców gminy deklaracji
œmieciowych, w których wska-
zywali oni liczbê osób zamiesz-
kuj¹cych gospodarstwo domo-
we oraz okreœlali wysokoœæ
op³aty za przekazywanie
œmieci.

Ci, którzy deklaracje z³o¿yli i zobowi¹-
zali siê do segregowania odpadów, mog¹
liczyæ na obni¿enie stawek. Z przewidzia-
nych w uchwale Rady Gminy 9,84 z³ mie-
siêcznie od osoby za odpady segrego-
wane ceny spad³y do: 6,50 z³ miesiêcz-
nie od osoby – w sytuacji kiedy gospo-
darstwo domowe zamieszkuje od 1 do 7
osób oraz w przypadku nieruchomoœci
wielolokalowych – bez wzglêdu na licz-
bê osób; i 4 z³ miesiêcznie od osoby –
kiedy na nieruchomoœci mieszka 8 i wiê-
cej osób. Co wa¿ne – w cenê wliczony

U   W   A   G   A
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G³ównym celem Fundu-
szu dla Organizacji Pozarz¹-
dowych jest wspieranie roz-
woju spo³eczeñstwa oby-
watelskiego w Polsce, któ-
rego podstaw¹ s¹ obywatele
– œwiadomi swoich praw
i obowi¹zków, cechuj¹cy siê
zaanga¿owaniem dla dobra
wspólnego oraz poczuciem
odpowiedzialnoœci nie tylko
za siebie, lecz tak¿e za wspól-
notê, z któr¹ ³¹czy ich miej-

Gimnazjum im. Ksiêdza
Walentego w Jankowicach za-
prasza m³ode osoby lubi¹ce
aktywnoœæ fizyczn¹ do nowej –
pierwszej klasy o profilu spor-
towym. Liczba planowanych
godzin z wychowania fizyczne-
go to 10 godzin lekcyjnych ty-
godniowo. Termin zg³oszeñ
up³ywa w dniu 23 maja br. Do-
datkowe informacje udzielane
s¹ pod nr tel. 32 430 93 15.

Zapraszamy tak¿e do zapo-
znania siê z ofert¹ Gimnazjum

Przypomnijmy, ¿e dy-
¿ury te odby³y siê 8 mar-
ca i 12 kwietnia br.
W pierwszym dniu przy-
jête zosta³y w naszej gmi-
nie 373 deklaracje. Z ko-
lei 12.04 liczba z³o¿onych
deklaracji wynios³a 183 –
co daje sumê 556 deklara-
cji. Dla porównania –
w roku 2012 by³o ich 463.

Celem organizowania
corocznych dy¿urów jest
u³atwienie mieszkañcom
gmin powiatu rybnickiego
z³o¿enia zeznañ podatko-

Nabór do klas sportowych

Podsumowanie

dyżurów US

Ostatni nabór wniosków
Firma ECORYS Polska
Sp. z o.o. w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem
Gmin RP Euroregion
Ba³tyk og³osi³a trzeci
– ostatni ju¿ nabór
wniosków o dofinanso-
wanie ma³ych projektów,
w ramach Funduszu dla
Organizacji Pozarz¹do-
wych Grantu Blokowego
Szwajcarsko-Polskiego
Programu Wspó³pracy.

sce zamieszkania. Wsparcie
udzielane jest na dzia³ania or-
ganizacji pozarz¹dowych
ukierunkowane na zwiêksze-
nie aktywnego udzia³u oby-
wateli w ¿yciu publicznym.
Wysokoœæ dofinansowania
jednego projektu wynosi od
5 tys. do 40 tys. franków
szwajcarskich.

Szczegó³owe informacje
zwi¹zane z procedur¹ ubiega-
nia siê o dofinansowanie,
podrêcznik dla wnioskodaw-
ców oraz wzory dokumen-
tów aplikacyjnych znajduj¹
siê na stronie www.swiss-
grant.pl Nabór wniosków
potrwa do 29 maja br.

Uwaga – Oferta skiero-
wana jest do organizacji po-
zarz¹dowych – stowarzy-
szeñ, klubów i innych pod-
miotów, których œrednia
suma przychodów z dzia³alno-
œci w ostatnich dwóch okre-
sach obrachunkowych nie
przekroczy³a kwoty 50 tys. z³.

im. Karola Miarki w Œwierkla-
nach - w roku szkolnym 2013/
2014 planuje siê tam otworzyæ
oddzia³ sportowy o dyscypli-
nach: pi³ka no¿na i pi³ka siat-
kowa. Szko³a zaprasza chêt-
nych uczniów do zapisania siê
do oddzia³u sportowego.

O blisko 100 deklaracji podatkowych wiêcej
w porównaniu z rokiem ubieg³ym z³o¿yli
mieszkañcy podczas tegorocznych dy¿urów
pracowników rybnickiego Urzêdu Skarbowego
w Urzêdzie Gminy Œwierklany.

wych, tak, aby nie musieli
oni udawaæ siê do Rybni-
ka i wyczekiwaæ w d³u-
gich kolejkach.

Najprostszym sposo-
bem na rozliczenie siê
z US jest wype³nienie for-
mularza drog¹ elektro-
niczn¹. Podczas dy¿uru
w gminie Œwierklany
udzielana by³a pomoc
w zakresie wype³niania
i wysy³ania e-deklaracji.
Na 556 mieszkañców
skorzysta³a z niej jednak
tylko 1 osoba.

W wyniku tych¿e czynno-
œci stwierdzono, i¿ czêœæ miesz-
kañców dokona³a zg³oszenia
do opodatkowania budynków
bez jednoczesnej zmiany ozna-
czenia gruntów na tereny
mieszkaniowe oznaczone sym-
bolem „B”.

Zgodnie z Rozporz¹dze-
niem Ministra Rozwoju Regio-
nalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewi-
dencji gruntów i budynków
(Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454)
do terenów mieszkaniowych
zalicza siê grunty, niewyko-
rzystywane do produkcji rolni-
czej i leœnej, zajête pod budyn-
ki mieszkalne, urz¹dzenia funk-
cjonalnie zwi¹zane z budynka-
mi mieszkalnymi (podwórza,
dojazdy, przejœcia, przydomo-
we place gier i zabaw itp.),
a tak¿e ogródki przydomowe.

Zgodnie z art. 22 ust 2 usta-
wy z dnia 17 maja 1989 r. – Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.
1287 ze zm.) w³aœciciele oraz
inne osoby fizyczne lub praw-
ne, w których w³adaniu znaj-
duj¹ siê grunty i budynki lub
ich czêœci, s¹ zobowi¹zani zg³a-
szaæ w³aœciwemu staroœcie
wszelkie zmiany danych objê-

tych ewidencj¹ gruntów i bu-
dynków, w terminie 30 dni li-
cz¹c od dnia powstania tych
zmian. Obowi¹zek ten nie do-
tyczy zmian danych objêtych
ewidencj¹ gruntów i budyn-
ków, wynikaj¹cych z decyzji
w³aœciwych organów.

W zwi¹zku z powy¿szym
przypomina siê w³aœcicielom
i posiadaczom nieruchomoœci
o ww. obowi¹zku i wzywa siê
ich do podjêcia niezw³ocznych
dzia³añ w celu usuniêcia opi-
sanych niezgodnoœci danych
zawartych w ewidencji ze sta-
nem faktycznym.

Zg³oszeñ zmian nale¿y do-
konaæ w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospo-
darki Nieruchomoœciami Staro-
stwa Powiatowego w Rybniku.
Niedope³nienie tego obowi¹z-
ku mo¿e skutkowaæ na³o¿e-
niem kary grzywny w wysoko-
œci do 5 tys. z³, zgodnie art. 48
ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne. Kontakt:
Urz¹d Gminy Œwierklany – Ref.
Podatków, tel. 32 43 27 520; Sta-
rostwo Powiatowe w Rybniku -
Wydzia³ Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieru-
chomoœciami, tel. 32 42 28 300
w. 58. tel. 32 42 28 300 w. 58.

UWAGA Mieszkańcy
Dzia³aj¹c na podstawie art. 272 Ordynacji podatko-
wej (Dz.U. z z 2012 r. poz. 749) Wójt Gminy Œwier-
klany dokona³ czynnoœci sprawdzaj¹cych z³o¿onych
informacji dotycz¹cych podatku od nieruchomoœci
oraz podatku rolnego i leœnego.

Wiêcej informacji na stro-
nie internetowej placówki:
www.swierklany.edu.pl
w zak³adce rekrutacja lub
pod tel. nr 32 430 49 85.
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Wszystko o paszportach

do wgl¹du dokument upraw-
niaj¹cy do skorzystania z ulgi
lub zwolnienia z op³aty.

Za wydanie paszportu po-
biera siê op³atê w wysokoœci
140 z³. Za wydanie paszportu
osobie ma³oletniej, która
w dniu z³o¿enia wniosku nie
ukoñczy³a 13 roku ¿ycia op³ata
wynosi 60 z³. 50-procentowa
ulga w op³acie za wydanie
paszportu przys³uguje m.in.
emerytom, rencistom, osobom
niepe³nosprawnym, osobom
przebywaj¹cym w domach
opieki spo³ecznej lub zak³a-
dach opiekuñczych albo ko-
rzystaj¹cym z pomocy spo-
³ecznej w formie zasi³ków sta-
³ych, osobom ma³oletnim do
czasu podjêcia ustawowo
okreœlonego obowi¹zku szkol-
nego, uczniom, studentom.

Z op³aty za wydanie paszportu
m. in. zwolnione s¹ osoby, któ-
re w dniu z³o¿enia wniosku
o wydanie paszportu maj¹
ukoñczone 70 lat lub które z³o-
¿y³y wniosek o wymianê pasz-
portu z powodu wady tech-
nicznej. Natomiast, je¿eli pasz-
port zosta³ utracony lub znisz-
czony z przyczyn zawinionych
przez jego posiadacza, wów-
czas op³atê za wydanie nowe-
go paszportu przed up³ywem
terminu wa¿noœci dotychczas
posiadanego dokumentu pod-
wy¿sza siê o 200 proc. Za wy-
danie paszportu tymczasowe-
go pobierana jest op³ata w wy-
sokoœci 30 z³.

Wniosek o wydanie pasz-
portu lub paszportu tymczaso-
wego sk³ada siê osobiœcie,
z wyj¹tkiem m. in. osoby ma³o-
letniej, dla której wniosek pasz-
portowy sk³adaj¹ rodzice lub

cd. ze str. 1

ustanowieni przez s¹d opieku-
nowie albo jeden z rodziców
lub ustanowionych przez s¹d
opiekunów wraz z pisemn¹
zgod¹ drugiego z rodziców lub
ustanowionego przez s¹d opie-
kuna, poœwiadczon¹ za zgod-
noœæ podpisu przez organ
paszportowy lub notariusza.
Przy sk³adaniu wniosku o wy-
danie paszportu lub paszportu
tymczasowego nie jest wyma-
gana obecnoœæ osoby ma³olet-
niej, która nie ukoñczy³a 5 lat.

Odbiór dokumentu pasz-
portowego nastêpuje w orga-
nie, w którym zosta³ z³o¿ony
wniosek paszportowy, osobi-
œcie z wyj¹tkiem m. in. osoby
ma³oletniej, dla której odbioru
dokumentu paszportowego
mo¿e dokonaæ jeden z rodzi-
ców lub ustanowionych przez
s¹d opiekunów. Przy odbiorze
dokumentu przedstawia siê
dotychczas posiadany doku-
ment paszportowy, który or-
gan paszportowy anuluje

i zwraca wnioskodawcy. Ter-
min odbioru paszportu okreœla
organ paszportowy wydaj¹cy
dokument w momencie przyj-
mowania wniosku paszporto-
wego. Czas oczekiwania na
paszport w kraju nie powinien
byæ d³u¿szy ni¿ 30 dni.

Nowoœci¹ wprowadzon¹
przez zmianê ustawy jest mo¿li-
woœæ ubiegania siê o wydanie
paszportu tymczasowego przez
osoby, które ze wzglêdu na wy-
konywan¹ dzia³alnoœæ zawo-
dow¹ musz¹ pilnie wyjechaæ za
granicê (np. nieplanowany na-
g³y wyjazd s³u¿bowy), a nie po-
siadaj¹ wa¿nego paszportu.
Wczeœniej paszport tymczasowy
wydawany by³ miêdzy innymi
osobom przebywaj¹cym w kra-
ju i za granic¹, w udokumento-
wanych nag³ych przypadkach
zwi¹zanych z chorob¹ lub po-
grzebem cz³onka rodziny, oso-
bom przebywaj¹cym czasowo
w kraju lub za granic¹, na po-
wrót do miejsca sta³ego pobytu.

jest koszt zakupu worków.
- Stawki te ustaliliœmy na ta-
kim poziomie, aby by³y one jak
najmniej uci¹¿liwe dla miesz-
kañców, zw³aszcza ¿e mamy
w gminie wiele rodzin wielo-
dzietnych – mówi wójt gminy
Antoni Mrowiec. Nowe – ni¿-
sze stawki wynikaj¹ z przepro-
wadzonego niedawno przetar-
gu, który wygra³o konsorcjum
firm „Transgór” i „Eko”.

Przepisy wymagaj¹, aby
w przypadku przyjêcia przez
gminê nowych – ni¿szych od
zadeklarowanych w uchwale
stawek za wywóz odpadów,
mieszkañcy z³o¿yli ponownie
deklaracje. Maj¹ na to czas do
dnia 12 lipca br. Z uwagi na se-
zon urlopowy prosimy miesz-
kañców o wczeœniejsze sk³a-
danie deklaracji - w miesi¹cu
czerwcu. Formularze deklaracji
do pobrania s¹ w UG Œwierkla-
ny, GZGK, Gminnej Bibliotece
Publicznej w Jankowicach i na
www.swierklany.pl Rozdawa-

ne bêd¹ równie¿ na zebraniach
wiejskich, które odbêd¹ siê
w maju.

Wprowadzenie w ¿ycie
nowych przepisów ustawy
œmieciowej, to ogromne wy-
zwanie dla ka¿dej z gmin. Do-
daæ nale¿y, ¿e gmina Œwier-
klany jest liderem w regionie
pod wzglêdem liczby zebra-
nych deklaracji oraz czasu,
w jakim wy³oniony zosta³ wy-
konawca us³ug i podpisana
zosta³a umowa.

- Z³o¿enie przez mieszkañ-
ców kolejnej deklaracji
w przeci¹gu kilku tygodni
mo¿e byæ uci¹¿liwe, ale za-
pewniam, ¿e jest konieczne –
mówi wójt Antoni Mrowiec.
– Apelujê do wszystkich
o wspó³pracê, aby dnia 1 lip-
ca br. nowy system gospoda-
rowania odpadami ruszy³
w naszej gminie bez zak³óceñ.
Ka¿de domostwo powinno
posiadaæ widoczny numer,
tak aby pracownicy firmy wy-

wozowej nie mieli problemów
z identyfikacj¹ posesji, jak
równie¿ skrzynkê pocztow¹,
w której pozostawiana bêdzie
korespondencja dotycz¹ca
gospodarowania odpadami.

Tematowi segregacji odpa-
dów towarzyszy szeroko za-
krojona akcja informacyjna
(plakaty, ulotki, spotkania).
W gminie powstanie te¿ punkt
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych – obok dzia³aj¹-
cego ju¿ przy ul. Pogodnej 1
w Œwierklanach (w s¹siedz-
twie oczyszczalni) gminnego
punktu zbiórki odpadów nie-
bezpiecznych. Mo¿na bêdzie
w nim bezp³atnie oddaæ odpa-
dy niebêd¹ce opakowaniami
z tworzyw sztucznych, metalu,
szk³a i papieru (a wiêc nie-
wchodz¹ce do systemu pod-
stawowej segregacji). Pocz¹w-
szy od lipca br., w ka¿dy pi¹tek
w godz. 12.00-14.00 przyjmo-
wane bêd¹ w punkcie tym ta-
kie odpady jak: szyby i ramy
okienne, zderzaki samocho-
dów, plastikowe doniczki,
szk³o sto³owe, ksi¹¿ki i gazety
(równie¿ nie stanowi¹ one
opakowañ), z³om metali i inne.

Podczas prowadzonych
w gminie kontroli szamb
wci¹¿ ujawniane s¹ przy-
padki, kiedy to w³aœciciele
posesji nie posiadaj¹ po-
twierdzenia na wywóz nie-
czystoœci. Sytuacje takie
zdarzaj¹ siê nie tylko no-
wym mieszkañcom, którzy
dopiero co osiedlili siê na
terenie naszej gminy, ale
tak¿e osobom zamieszkuj¹-
cym nieruchomoœci od kil-
ku, a nawet kilkunastu lat –
osoby te ani razu nie ko-
rzysta³y z us³ug szambo-
wozu, a przy tym ich pose-
sja nie jest pod³¹czona do
gminnej sieci kanalizacji ani
te¿ nie posiada przydomo-
wej oczyszczalni œcieków.

Urz¹d Gminy apeluje
do mieszkañców o prze-
strzeganie przepisów i in-
formuje, ¿e przypadki takie
ka¿dorazowo bêd¹ surowo
karane!

Z ekologią
na bakier

W przeddzień śmieciowej
rewolucji cd. ze str. 1



4

Inwestycja zrealizowa-
na zostanie przy udziale bu-
d¿etu wojewody œl¹skiego.

Gmina z³o¿y³a wniosek
o dotacjê z Narodowego
Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych. Uzyska³
on pozytywn¹ ocenê –
otrzymamy dofinansowa-
nie w wysokoœci 1 mln 426
tys. z³. Drugie tyle UG do-
³o¿y z w³asnego bud¿etu.
Prace prowadzone bêd¹
na ok. 930-metrowym od-
cinku drogi. Inwestycja
ma byæ gotowa do koñca
wrzeœnia br.

Warto równie¿ wspo-
mnieæ o pracach w okolicy
parkingu przy koœciele œw.
Anny w Œwierklanach. Za-
danie przewiduje utworze-
nie ³¹cznika pomiêdzy par-
kingiem a ul. Koœcieln¹,
który pozwoli na roz³ado-
wanie ruchu drogowego
w tamtym rejonie. Plac bu-
dowy ju¿ przekazano; po-
wstanie droga o szerokoœci
5 m i d³ugoœci ok. 90 m. Pra-
ce wykona firma „ESOX
Wodoci¹gi” z Radlina za
kwotê 196 tys. z³ (kwota
z przetargu). £¹cznik ma
byæ gotowy w po³owie
czerwca br. Inwestycja
w ca³oœci zostanie sfinan-
sowana z bud¿etu gminy.

Drogi remontowane
bêd¹ równie¿ w Jankowi-
cach – i tu gmina stara siê
o dofinansowanie inwesty-
cji, m.in. budowy ³¹cznika
ul. Nowej z ul. Biasowick¹.
Wniosek w tej sprawie z³o-
¿ony zosta³ do Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Wojewódz-
twa Œl¹skiego.

Pomoże
wojewoda

Kanalizacja na finiszu

W najbli¿szym czasie
wy³oniony zostanie
w drodze przetargu,
wykonawca zadania
polegaj¹cego na
przebudowie i odwod-
nieniu ul. Aleja
w Œwierklanach. Obecnie kontynuowane s¹

prace przy budowie przepom-
powni przy ul. Po³omskiej oraz
te zwi¹zane z budow¹ kanali-
zacji na ul. Stawowej. W naj-
bli¿szym czasie wykonawca
przyst¹pi do odtworzenia na-
wierzchni asfaltowej na wspo-
mnianej Po³omskiej, a tak¿e na
ul. Basztowej i Gogo³owskiej.
Tym samym zakoñczy siê pro-
wadzona od ponad roku i fi-
nansowana przy udziale œrod-
ków unijnych, inwestycja –
przypomnijmy, ¿e zadanie re-
alizowane jest w ramach Re-

W miesi¹cu czerwcu br. Kompania Wêglowa S.A. – Oddzia³ KWK Jankowice rozpocznie eksplo-
atacjê œciany P-2 w pok³adzie 404/3.

Eksploatacja prowadzona bêdzie na g³êbokoœci 470-530 metrów, a furta eksploatacyjna wyniesie
od 2 do 2,5 m. Eksploatacja œciany prowadzona bêdzie systemem œcianowym, z zawa³em stropu.
Na powierzchni ujawni¹ siê wp³ywy I-III kategorii terenu górniczego, przy obni¿eniach do 1,25 m.

Wp³ywami eksploatacji objête zostan¹ tereny zabudowane w rejonie nastêpuj¹cych ulic:
Koœcielnej, Wolnoœci, Korfantego, Œwierklañskiej i Ho³y.

Mieszkañców gminy zwracaj¹cych siê do Urzêdu Gminy Œwierklany z proœb¹ o wydanie
zaœwiadczenia dot. technicznej mo¿liwoœci przy³¹czenia siê do sieci kanalizacji sanitarnej
(w zwi¹zku z planowan¹ budow¹ przydomowej oczyszczalni œcieków) informujemy, ¿e za-
œwiadczenia te wydawane s¹ w Gminnym Zak³adzie Wodoci¹gów i Kanalizacji. Urz¹d
Gminy Œwierklany udziela jedynie informacji nt. planów budowy kanalizacji sanitarnej
w gminie Œwierklany.

Prowadzone w Zlewni P-II 1 w so³ectwie Œwierkla-
ny Dolne prace zbli¿aj¹ siê ku koñcowi. Wed³ug
umowy z wykonawc¹, inwestycja polegaj¹ca na
budowie kanalizacji w tamtym rejonie ma siê
zakoñczyæ pod koniec czerwca, natomiast prace
zwi¹zane o odtworzeniem dróg po robotach kanali-
zacyjnych – pod koniec lipca br.

gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Œl¹-
skiego na lata 2007-2013.
Koszt ca³oœci wyniesie 11 mln
552 tys. 733 z³, z czego Unia
pokryje 5 mln 287 tys. 886 z³.

Warto dodaæ, ¿e w miesi¹-
cu kwietniu br. Gmina Œwier-
klany z³o¿y³a kolejny wniosek
o dofinansowanie ze œrodków
unijnych – na kontynuacjê bu-
dowy kanalizacji w Jankowi-
cach (rejon ul. Prostej i Krót-
kiej) oraz na budowê kanaliza-
cji w Œwierklanach (boczne uli-
ce Plebiscytowej oraz ul. Ma-

kowa, Fio³kowa, Stokrotko-
wa, Leœna i Rybnicka). War-
toœæ ca³kowita budowy kana-
lizacji o d³ugoœci ok. 3,3 km
oszacowana zosta³a na 3 mln
336 tys. 250 z³, z czego gmina
ma szansê otrzymaæ dotacjê
w wysokoœci 2 mln 34 tys. 298
z³. Projekt uzyska³ pozytywn¹
ocenê i trafi³ na listê rezerwow¹
– dofinansowanie bêdzie mo¿-
liwe jeœli powstan¹ oszczêdno-
œci w wyniku realizacji projek-
tów w innych gminach.

K W K  J a n k o w i c e  i n f o r m u j e

W pierwszej po³owie
kwietnia br. gmina podpisa³a
umowê z marklowick¹ firm¹
„Fobud” na wykonanie termo-
modernizacji budynku oœrod-
ka zdrowia w Œwierklanach.
Prace ju¿ ruszy³y i maj¹ siê za-
koñczyæ 30 wrzeœnia br.

Przez ca³y ten czas oœrodek
bêdzie funkcjonowa³ normal-

Termomodernizacja ośrodka zdrowia
nie, mog¹ jedynie wyst¹piæ
drobne utrudnienia dla osób
odwiedzaj¹cych przychodniê
i znajduj¹c¹ siê w niej aptekê
(rusztowania postawione pod
budynkiem).

Koszt wykonania inwesty-
cji, zgodnie z umow¹ wyniesie
690 tys. 506 z³. 30 proc. kosz-
tów kwalifikowanych, a wiêc

ok. 140 tys. z³ zostanie nam
zrefundowane ze œrodków Na-
rodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej. Resztê zap³aci gmina. Ter-
momodernizacja pozwoli na
oszczêdniejsze gospodarowa-
nie energi¹ zu¿ywan¹ na ogrze-
wanie pomieszczeñ w budynku
przy ul. Koœcielnej 79.

I N F O R M A C J A
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Z uwagi na fakt, ¿e niektórzy mieszkañcy ju¿ wp³acaj¹ na-
le¿noœci za œmieci, przypominamy, ¿e pierwsz¹ op³atê za go-
spodarowanie odpadami nale¿y uiœciæ nie wczeœniej ni¿ 1 lip-
ca br., gdy¿ dopiero wtedy zaczn¹ obowi¹zywaæ przepisy
ustawy o utrzymaniu czystoœci oraz gminne przepisy w tym
zakresie.

Je¿eli jesteœ zdolny, am-

bitny, podejmiesz naukê na

stacjonarnych studiach ma-

gisterskich, pochodzisz ze

wsi lub ma³ego miasta (do 20

tys. mieszkañców), osi¹gn¹-

³eœ dobre wyniki na maturze,

a dochody twojej rodziny nie

s¹ wysokie, ten program jest

dla ciebie – przekonuj¹ orga-
nizatorzy Programu Stypen-
diów Pomostowych.

Program adresowany jest
do maturzystów 2013, któ-
rzy dostan¹ siê na pierwszy
rok stacjonarnych (dzien-
nych) studiów magisterskich
realizowanych w trybie jed-
nolitym lub dwustopniowym
w polskich uczelniach pu-
blicznych posiadaj¹cych
uprawnienia magisterskie.

O stypendia mog¹ ubie-
gaæ siê maturzyœci spe³niaj¹-
cy ³¹cznie nastêpuj¹ce kry-
teria: mieszkaj¹ na wsi lub
w mieœcie do 20 tys. miesz-
kañców, dochód na osobê
w rodzinie nie przekracza
1.120 z³ netto (lub 1.280 z³
netto, gdy cz³onkiem rodzi-
ny jest dziecko posiadaj¹ce
orzeczenie o niepe³nospraw-
noœci); osi¹gn¹ na egzaminie

Złóż wniosek

o stypendium
Do dnia 14 sierpnia br.
potrwa nabór wniosków
w ramach XII edycji
Programu Stypendiów
Pomostowych. Na
tegorocznych maturzy-
stów czeka 790 stypen-
diów, które zostan¹
im wyp³acone podczas
pierwszego roku stu-
diów. SprawdŸ, byæ
mo¿e ty tak¿e mo¿esz
ubiegaæ siê o pomoc.

Uwaga studenci

maturalnym liczbê punktów
nie ni¿sz¹ ni¿ 105 (punkty
liczone s¹ w oparciu w opar-
ciu o algorytm dostêpny na
stronie internetowej Progra-
mu), dostan¹ siê na stacjo-
narne (dzienne) studia magi-
sterskie realizowane w trybie
jednolitym lub dwustopnio-
wym na polsk¹ uczelniê pu-
bliczn¹ maj¹c¹ uprawnienia
magisterskie.

Zg³oszenia do Programu
przyjmowane bêd¹ w czte-
rech segmentach: maturzy-
œci pochodz¹cy z rodziny
by³ego pracownika ppgr –
sk³adaj¹ wnioski w segmen-
cie IA; maturzyœci, którzy
w trakcie nauki w szkole po-
nadgimnazjalnej uczestni-
czyli w III etapie olimpiad
przedmiotowych – segment
IB; obecni lub byli wycho-
wankowie rodzin zastêp-
czych lub placówek opie-
kuñczo-wychowawczych
typu socjalizacyjnego (pañ-
stwowych domów dziecka)
– segment IC, maturzyœci
posiadaj¹cy rekomendacjê
jednej z pozarz¹dowych or-
ganizacji lokalnych wspó³-
pracuj¹cych z Programem –
segment II.

Stypendium wynosi 5000
z³. Wyp³acane ono bêdzie
w 10-miesiêcznych ratach
po 500 z³.

Wnioski o stypendium
nale¿y sk³adaæ on-line. For-
mularze wniosków bêd¹ ak-
tywne od dnia 1 lipca br.
Termin naboru up³ywa 14
sierpnia br. o godzinie 16.00.

Szczegó³owe informacje
o programie oraz regulamin
i dokumenty konieczne do
ubiegania siê o stypendium
znajduj¹ siê na stronie:
stypendia-pomostowe.pl

Informacja dotycz¹ca p³atnoœci za œmieci

Szkodzenie naturze to jed-
no – pozbawienie gleby natu-
ralnej pokrywy roœlinnej po-
woduje przyspieszenie jej ero-
zji i wyja³owienie, staje siê ona
bowiem bezbronna wobec
dzia³ania czynników atmosfe-
rycznych jak promienie s³o-
neczne, wiatr czy opady.
W p³omieniach gin¹ nie tylko
suche trawy, ale równie¿ ¿ywe
roœliny i zwierzêta oraz po¿y-
teczne bakterie i grzyby.

Roœlinnoœæ ulegaj¹ca na-
turalnemu rozk³adowi u¿yŸnia
glebê, podczas gdy popio³y
spalonych traw s¹ bezu¿ytecz-
ne, a sam proces wypalania
powoduje zanieczyszczenie
powietrza. Konsekwencje wy-

W myœl przepisów ustawy o ochronie przyrody,
ka¿dy kto wypala ³¹ki, pastwiska, nieu¿ytki, rowy,
pasy przydro¿ne, szlaki kolejowe, trzcinowiska czy
szuwary podlega karze aresztu lub grzywny. Warto
o tym pamiêtaæ zw³aszcza w okresie wiosennym,
który sprzyja pracom porz¹dkowym w obejœciach
naszych domostw.

palania traw mog¹ byæ jednak
o wiele gorsze, kiedy to dym
lub ogieñ spowoduje zagro¿e-
nie dla ¿ycia, zdrowia ludzkie-
go lub mienia – dojdzie do po-
¿aru. Wypalanie traw stanowi
wtedy przestêpstwo, za które
grozi kara pozbawienia wolno-
œci. Sprawca podpalenia mo¿e
zostaæ tak¿e poci¹gniêty do
odpowiedzialnoœci cywilno-
prawnej za wyrz¹dzone szko-
dy i ich nastêpstwa, jak rów-
nie¿ mo¿e zostaæ obci¹¿ony
koszami akcji ratowniczej.

Jak co roku zwracamy siê
do mieszkañców gminy z in-
formacj¹ o zakazie palenia liœci
i wypalania traw. Zastanów
siê, czy warto.

Porządek
zgodny
z prawem

Bezp³atne doradztwo dla
organizacji pozarz¹dowych
z ca³ej Polski oferuje Interne-
towe Centrum Wsparcia.
Us³ugi doradcze œwiadczone
s¹ klubom, stowarzyszeniom
i innym podmiotom trzeciego
sektora w formie on-line.

Ma³e fundacje, a tak¿e
spo³ecznicy dzia³aj¹cy w nie-
wielkich miejscowoœciach czy
osoby ³¹cz¹ce prowadzenie

dzia³alnoœci spo³ecznej z prac¹
zawodow¹ czêsto potrzebuj¹
wsparcia i informacji w zakre-
sie prawa, finansów i ksiêgo-
woœci. Zwykle te¿ nie maj¹ cza-
su na wyjazdy na konsultacje
czy szkolenia. W³aœnie do nich
skierowana jest oferta ICW –
profesjonalnego doradztwa
przez internet. Wystarczy wejœæ
na www.poradnik.ngo.pl aby
poznaæ szczegó³y.

Skorzystaj z usług ICW
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Tradycj¹ 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:

Maria Mrochen
ze Œwierklan

– 93 rocznica urodzin

Piotr Hartman
z Jankowic

– 92 rocznica urodzin

Anna Filip
ze Œwierklan

– 91 rocznica urodzin

Emilia Woryna
ze Œwierklan

– 91 rocznica urodzin

Anna Filipowska
ze Œwierklan

– 90 rocznica urodzin

Regina Salamon
ze Œwierklan

– 90 rocznica urodzin

Ludwik Habraszka
ze Œwierklan

– 92 rocznica urodzin

Maria Niemczyk
z Jankowic

– 90 rocznica urodzin

oraz pary ma³¿eñskie:

Pañstwo
Gertruda i Ernest Brychcy

ze Œwierklan
– 65 rocznica œlubu

Pañstwo
£ucja i Ryszard Bochenek

ze Œwierklan
– 66 rocznica œlubu

Najlepsze ¿yczenia

Wyjazd gimnazjalistów
z Jankowic do Niemiec mia³
miejsce w dniach 10-15 mar-
ca. W wizycie tej uczestni-
czyli tak¿e uczniowie z Tur-
cji, Rumunii oraz Wêgier.
W trakcie pobytu uczniowie
byli zakwaterowani u rodzin
niemieckich, co da³o im
szczególn¹ sposobnoœæ, aby
poznaæ kulturê Niemiec „od
podszewki”.

Na program wizyty z³o-
¿y³o siê m.in. zwiedzanie
miasta Koeln, wizyta w ko-
palni odkrywkowej oraz fe-
nomenalny musical. Ponad-
to uczniowie gotowali typo-
we dla ka¿dego z krajów po-
trawy, bawili siê wspólnie na
dyskotece i bardzo siê za-
przyjaŸnili.

W tym samych czasie do
gimnazjum w Jankowicach
przybyli uczniowie z Getyngi
(Göttingen) w Niemczech.
Zaczê³o siê od uroczystego
przywitania goœci, którzy
zwiedzili budynek szko³y,
a nastêpnie wziêli udzia³ w za-
jêciach lekcyjnych, zaœ w
szkolnej sto³ówce skosztowali
specja³ów polskiej kuchni.

Udana wizyta
W pierwszej po³owie marca do Gimnazjum
im. Ks. Walentego zawitali goœcie z Getyngi,
a dziewiêcioosobowa grupa jankowickich uczniów
pojecha³a w tym czasie do Niemiec. Wymiana sta³a
siê mo¿liwa dziêki udzia³owi uczniów w projekcie
Comenius „Euro Villages”. Placówki posiadaj¹
w tym projekcie status szkó³ partnerskich.

Popo³udnie spêdzili wraz
z jankowickimi przyjació³mi
na rybnickim rynku. Na spo-
tkanie z³o¿y³ siê dwugodzinny,
niecodzienny ze wzglêdu na
koniecznoœæ wykonania przy-
gotowanych dla nich zadañ,
spacer po centrum miasta.

W drugim dniu wizyty od-
by³a siê wycieczka do Mu-
zeum Auschwitz oraz Krako-
wa. W œrodê ca³¹ nasza gru-
pê pod bram¹ wejœciow¹ ko-
palni przywita³ przedstawiciel
KWK Chwa³owice. Wyko-
rzystaliœmy mo¿liwoœæ po-
znania zasad funkcjonowania
kopalni oraz kilku wa¿nych
miejsc np. stacjê ratownic-
twa górniczego oraz nadszy-
bie. Po wspólnym obiedzie

nadszed³ czas na polsko-nie-
mieck¹ rywalizacjê sportow¹,
która okaza³a siê bardzo do-
brym sposobem na integracjê
uczniów i nauczycieli. W me-
czu pi³karskim zdecydowanie
wygrali Niemcy (5-1), ale Po-
lacy okazjê do rewan¿u bêd¹
mieli za nieca³e trzy miesi¹ce,
kiedy to udadz¹ siê z rewizyt¹
do Getyngi. Po tym, jak
w czwartek siê po¿egnaliœmy,
z pewnoœci¹ ka¿dy z uczest-
ników czeka na ten moment
z niecierpliwoœci¹.

Tego rodzaju wyjazdy to
nietypowa a zarazem bezcen-
na forma nauki jêzyków ob-
cych. Uczniowie mog¹ prze-
konaæ siê, ¿e znajomoœæ jêzy-
ka jest niezbêdna w komu-
nikacji miêdzyludzkiej. Spo-
tkanie to pomog³o równie¿
wszystkim uczestnikom po-
zbyæ siê stereotypów i uprze-
dzeñ oraz staæ siê bardziej
tolerancyjnym i otwartym.
Wkrótce czeka nas kolejny
wyjazd, tym razem do Turcji.
Mamy nadziejê, ¿e bêdzie  on
równie udany.

Tekst: Beata Nog³y,

Kinga Szaboñ

Zdj. archw. szko³y
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Z okazji pierwszego dnia
wiosny, w tamtejszym gimna-
zjum odby³ siê widowiskowy
pokaz w wykonaniu adeptów
boguszowickiej sekcji TKD.

Przygotowania do pokazu
trwa³y ponad 10 godzin – na-
le¿a³o opracowaæ program
sportowej imprezy i zadbaæ
o wszystkie szczegó³y organi-
zacyjne, a tak¿e przygotowaæ
siê do pokazu kondycyjnie –
wystarczy wspomnieæ, ¿e
w trakcie ponad 1-godzinnego
wystêpu zawodnicy taekwon-
do zaprezentowali kilkanaœcie
technik walk, m.in. podstawo-
we i specjalne, a tak¿e uk³ady
dru¿ynowe, kombinacje tech-
nik no¿nych i wyre¿yserowa-
ne walki. Nie mog³o te¿ zabrak-
n¹æ widowiskowego rozbija-

Po sztuce walki aikido, którego treningi odbywaj¹ siê w jankowickim komplek-
sie oœwiatowym, przyszed³ czas na taekwon-do w Œwierklanach.

7 kwietnia w Œwiêto-
ch³owicach mieszkanka na-
szej gminy wziê³a udzia³
w II Eliminacjach do Mi-
strzostw Polski Juniorów
M³odszych i Juniorów, na
których okaza³a siê byæ
bezkonkurencyjna.

Dominika zwyciê¿y³a
w kategorii wagowej do 50
kg i uzyska³a kwalifikacjê
do Mistrzostw Polski Ju-

Kolejne złoto dla Dominiki

niorów M³odszych, które
w maju odbêd¹ siê w Ciecha-
nowie. Zawodniczka RKT Bo-
guszowice wywalczy³a tak¿e
kwalifikacjê w technikach
specjalnych, w których zdo-
by³a dwa br¹zowe medale
oraz – po zwyciêskiej do-
grywce w uk³adach formal-
nych, w których pokona³a
siln¹ zawodniczkê z Janowa
2:1 – uzyska³a kwalifikacjê we

nia desek, zaœ na koniec poka-
zu odby³a siê próba bicia re-
kordu w rozbijaniu technik¹
Yop Chagi bloczków z betonu
komórkowego.

Pokaz w Œwierklanach by³
wielkim wydarzeniem tak¿e ze
wzglêdu na liczbê adeptów bo-
guszowickiej sekcji, którzy
wziêli w nim udzia³.

- Po raz pierwszy w histo-
rii klubu by³o nas tam a¿ 54.
Najm³odszy uczestnik mia³
niespe³na 6 lat, a najstarszy –
40. To by³ prawdziwy pokaz!
– wspomina £ukasz Kubiak.
Na widowni zasiedli uczniowie
gimnazjum i s¹siedniej szko³y
podstawowej.

Niespe³na miesi¹c póŸniej
– 10 kwietnia odby³o siê
w Gimnazjum im. K. Miarki

w Œwierklanach spotkanie or-
ganizacyjne z udzia³em ponad
stu osób zainteresowanych
nauczeniem siê tej sztuki walki.

- Nie spodziewaliœmy siê
takiego oblê¿enia, na spo-
tkanie przyby³y dzieci, m³o-
dzie¿ i rodzice – cieszy siê
mistrz taekwon-do £ukasz
Kubiak, z inicjatywy którego
dosz³o do zorganizowania

pokazu dla mieszkañców
i który poprowadzi zajêcia
w gimnazjum.

Treningi taekwon-do
w Œwierklanach ju¿ ruszy³y,
ale wci¹¿ zg³aszaj¹ siê nowe
osoby, które chc¹ siê zapi-
saæ. Udzia³ w zajêciach jest
oczywiœcie bezp³atny. Zapra-
szamy wszystkich!

Szczegó³owe informacje
udzielane s¹ pod nr tel. 691 685
929 oraz na stronie interneto-
wej: www.lukasz-kubiak.pl

wszystkich trzech konkuren-
cjach specjalnych.

Wyjazd na MPJM bêdzie
dla Dominiki wielkim wy-
zwaniem, poniewa¿ w ubie-
g³ym roku wywalczy³a na mi-
strzostwach br¹zowy medal,
a w tym roku bêdzie ju¿ star-
towa³a w wy¿szej kategorii
wagowej.

Warto wspomnieæ rów-
nie¿ o innej mieszkance na-

szej gminy – Jadwidze Ada-
maszek, która na tych sa-
mych zawodach tak¿e zdo-
by³a z³oty medal i zakwalifi-
kowa³a siê do MPJM. Cie-
kawostk¹ jest jej udany re-
wan¿ – w pó³fina³owym
pojedynku Jadwiga poko-
na³a zawodniczkê, z któr¹
przegra³a na pierwszej stre-
fie w pojedynku æwieræfi-
na³owym, a Dominika na
drugiej strefie, równie¿
w æwieræfinale. Przeciw-
niczka posiada³a wy¿szy
stopieñ 4 cup od obydwu
naszych zawodniczek, dla-
tego tym bardziej nale¿¹ im
siê gratulacje!

Ruszyły treningi taekwon-doRuszyły treningi taekwon-do

Spieszymy donieœæ, ¿e zawodniczka taekwon-do Dominika Filec
zdoby³a drugie w swej sportowej karierze, z³oto.
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R e a l i z a c j a :

Wydawnictwo
Solo Press

Żory, Rynek 24/3

na zlecenie

Urzędu Gminy
Świerklany
Jankowice

ul. Świerklańska 54
tel.: 32 432 75 00

Gminny Oœrodek Kultu-
 ry i Rekreacji w Œwier-
klanach stara siê spro-

staæ zró¿nicowanym potrzebom
i oczekiwaniom mieszkañców
ca³ej gminy. Jako instytucja
kultury zajmuje siê animacj¹
¿ycia kulturalnego gminy, upo-
wszechnianiem i kreowaniem
kultury oraz organizacj¹ czasu
wolnego zarówno dzieci i m³o-
dzie¿y, jak i doros³ych. Cele te
osi¹ga poprzez organizowanie
ró¿nego rodzaju imprez kultural-
nych, m.in. festynów rodzin-
nych, pikników, koncertów i im-
prez zak³adowych, a tak¿e imprez
okolicznoœciowych, których ad-
resatami s¹ odbiorcy w ka¿dym
przedziale wiekowym, w wymia-
rze lokalnym i ponadlokalnym.
Przyczynia siê do kszta³towania
wizerunku gminy i jej spo³eczno-
œci na forum powiatu, regionu,
a nawet kraju. Nasze przedsiê-
wziêcia ciesz¹ siê ogromn¹ po-
pularnoœci¹ i zainteresowaniem,
czego dowodem – z jednej stro-
ny s¹ kilkutysiêczne t³umy gro-
madz¹ce siê na naszych impre-
zach artystycznych, a z drugiej
– zainteresowanie wydarzenia-
mi osób publicznych, które
widz¹ w nich ogromn¹ szansê
na promocjê w³asnych dzia³añ.

Rok 2013 rozpoczêliœmy
bardzo uroczyœcie – Spotkaniem
w gronie przyjació³, z udzia³em
mi³oœników kultury i osób
wspomagaj¹cych pracê nasze-
go Oœrodka. Ju¿ po raz pi¹ty
przyznaliœmy statuetki Mece-
nasa Kultury Lokalnej – nagro-
dy dyrektora GOKir-u wrêcza-
nej osobom i firmom, które
w minionym roku najaktywniej
wspiera³y nasz¹ dzia³alnoœæ kul-
turaln¹. Tegoroczn¹ uroczy-
stoœæ wrêczenia statuetek
uœwietni³ koncert operetkowy
w wykonaniu Nairy Ayvazyan
i Tomasza Bia³ka oraz ich goœci.

Słów kilka

o pracy GOKiR-u
Gmina Œwierklany
s³ynie z ciekawych
imprez artystycznych,
które ka¿dorazowo
gromadz¹ pokaŸn¹
publicznoœæ – tak¿e
tê z okolicznych gmin.
Wiêkszoœæ z nich na
sta³e wpisa³a siê w ka-
lendarz gminnych wyda-
rzeñ kulturalnych jednak
nie brakuje te¿ i premie-
rowych, równie udanych
imprez.

W okresie ferii zimowych
przygotowaliœmy dla dzieci
i m³odzie¿y wyjazdy: do zabyt-
kowej kopalni „GUIDO” w Za-
brzu oraz na kulig do Wis³y, po-
³¹czony ze zwiedzaniem Dino-
Parku w Ustroniu. W sumie
w organizowanych przez GOKiR
wycieczkach wziê³o udzia³ oko-
³o 150 dzieci z terenu ca³ej gmi-
ny. Poniewa¿ jesteœmy gmin-
nym oœrodkiem, staramy siê,
aby dzieci ze wszystkich trzech
so³ectw mia³y równe szanse na
udzia³ w wycieczkach, st¹d licz-
bê dostêpnych miejsc w auto-
busie ka¿dorazowo dzielimy
przez trzy (1/3 Jankowice, 1/3
Œwierklany Górne i 1/3 Œwierkla-
ny Dolne). Zorganizowaliœmy
równie¿ warsztaty plastyczne
pod kierownictwem znanej cze-
skiej artystki Renaty Filipowej
oraz zajêcia muzyczne i kompu-
terowe, a na tzw. „ma³ej sali”
przygotowaliœmy sto³y do teni-
sa sto³owego, z których mo¿na
by³o korzystaæ w godzinach
pracy naszej instytucji. Kolejn¹
atrakcj¹ ferii by³ program arty-
styczno-edukacyjny pt. „Dzieci
na Dzikim Zachodzie” oraz wy-
stêp iluzjonisty, który swoimi
sztuczkami zachwyci³ nie tylko
m³odych widzów, ale tak¿e to-
warzysz¹cych im opiekunów.

Sezon imprez plenerowych
rozpoczêliœmy 3 maja obchoda-

mi Dnia Stra¿aka, które po³¹czo-
ne zosta³y z poœwiêceniem no-
wego samochodu bojowego.
Planowany jest równie¿ babski
comber w stylu Dzikiego Za-
chodu.

Kolejne zaplanowane przez
nas imprezy artystyczne s¹ na-
stêpuj¹ce:

� 8 czerwca na terenie
OSiR-u Jankowice odbêdzie siê
Gminny Dzieñ Dziecka – impre-
za organizowana wraz ze Szko³¹
Podstawow¹ w Jankowicach,
wyst¹pi¹ m.in.: zespó³ „Hespe-
rus” oraz „Fun-Tastic”;

� 6 lipca na terenie OSiR-u
Œwierklany – „Powitanie waka-
cji”; zagra m.in. „Stonehenge”,
a gwiazd¹ wieczoru bêdzie gru-
pa „ENEJ”;

� 28 lipca, OSiR Œwierklany
– Festyn odpustowy, wyst¹pi¹:
zespó³ „NANCY”, Klaudia
Chwo³ka oraz „COCO AFRO”;

� 10 sierpnia, OSiR Janko-
wice – festyn, na którym zagra
m.in.: zespó³ „KRZYWA AL-
TERNATYWA”, a gwiazd¹ wie-
czoru bêdzie „VOLVER”;

� 25 sierpnia, OSiR Œwier-
klany – Do¿ynki Powiatowo-
Gminne, które po³¹czone zo-
stan¹ z drug¹ edycj¹ Œl¹skiego
Musikantenstadlu i z udzia³em
TV Silesia; wyst¹pi¹ polskie,
czeskie i niemieckie zespo³y;

� we wrzeœniu br. planuje-
my zorganizowaæ Powiatowy
Przegl¹d Zespo³ów Artystycz-
nych (dok³adny termin znany
bêdzie w póŸniejszym czasie).

Chcia³abym podkreœliæ, ¿e
imprezy plenerowe staramy siê
rozdzielaæ równo pomiêdzy so-
³ectwa, dlatego jedna du¿a im-
preza ma miejsce w Jankowi-
cach, a dwie mniejsze w Œwier-
klanach. Podobnie rzecz ma siê
z organizacj¹ do¿ynek gmin-
nych i Dnia Dziecka.

Poprzednie sezony imprez
plenerowych obfitowa³y w wy-
stêpy gwiazd du¿ego formatu,
z czego jesteœmy dumni i zado-
woleni. Mamy nadziejê, ¿e rów-

nie¿ nadchodz¹cy sezon bê-
dzie ciekawy i dostarczy miesz-
kañcom wiele niezapomnia-
nych wra¿eñ i prze¿yæ, a tak¿e
przyczyni siê do umocnienia
dobrego wizerunku naszej gmi-
ny i jej promocji na wielu p³asz-
czyznach. Zainteresowanie, ja-
kie nasze imprezy wzbudzaj¹
wœród mieszkañców naszej
gminy, powiatu, a nierzadko
i województwa, jest dla nasze-
go oœrodka powodem do dumy
i radoœci, bowiem dziêki temu
wiemy, ¿e nasza praca jest
owocna i doceniana.

W okresie wakacji letnich,
poza imprezami przeznaczonymi
dla szerokiej rzeszy odbiorców,
wzorem lat ubieg³ych odbywaæ
siê bêd¹ zajêcia sportowo-re-
kreacyjne. Zajêcia te prowadzo-
ne bêd¹ na terenie obu oœrod-
ków przez okres 4 tygodni (po
2 tygodnie w ka¿dym oœrodku).
S¹ one skierowane do przed-
szkolaków, uczniów szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów, jak
równie¿ do m³odzie¿y ponad-
gimnazjalnej. Równolegle z zajê-
ciami sportowymi odbywaæ siê
bêd¹ zajêcia dla m³odszych
dzieci – konkursy, gry i wiele
innych. Dla uczestników za-
jêæ przewidujemy atrakcyjne
nagrody i upominki. W czasie
wakacji prowadzone bêd¹ te¿
zajêcia malarskie i muzyczne
oraz komputerowe. Jeœli po-
goda pozwoli, podczas im-
prez plenerowych prowadzo-
ne bêd¹ turnieje siatkówki
pla¿owej.

W okresie jesienno-zimo-
wym w sali bankietowej odby-
waæ siê bêdzie wiele cyklicz-
nych imprez, w tym spotkanie
z Miko³ajem, Œwierklañskie
Gwarki Piwne, Bal Sylwestrowy
czy powitanie Nowego Roku.
Niestety, brak ogrzewanej gar-
deroby i bezpoœredniego do-
stêpu do wêz³a sanitarnego s¹
g³ównymi przeszkodami w or-
ganizacji koncertu w mroŸn¹,
zimow¹ noc na terenie OSiR-u
w Jankowicach.

Kolejnym aspektem naszej
dzia³alnoœci jest prowadzenie
Galerii Twórców Œl¹skich „Jan”
w Jankowicach. Z roku na rok
obserwujemy nie tylko wzrost

cd. na str. 10
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Wspólnie ze Stowarzysze-
niem „Inicjatywa”, Szko³a Pod-
stawowa nr 1 w Œwierklanach
przyst¹pi³a kilka tygodni temu
do realizacji projektu edukacyj-
no-spo³ecznego dla dzieci pn.
„Akademia M³odego Obywa-
tela” (AMO). Celem przedsiê-
wziêcia jest rozwijanie aktyw-
noœci obywatelskiej wœród
dzieci i doros³ych.

Poprzez warsztaty, dysku-
syjne kluby oraz debaty na wy-
brane tematy uczniowie poznaj¹
sposoby anga¿owania siê w ¿y-
cie swoich spo³ecznoœci. Na

Ruszyła Akademia Młodego Obywatela
pocz¹tek uczestnicy projektu
wziêli udzia³ w warsztatach
kszta³towania umiejêtnoœci
spo³ecznych, które poprowa-
dzi³a pedagog Anna Oleksy. Od
stycznia do czerwca br. zosta-
nie przeprowadzony cykl spo-
tkañ obywatelskich: warsztaty
dziennikarskie i spotkania Dzie-
ciêcego Klubu Dyskusyjnego,
na które zaproszeni zostan¹
eksperci z ró¿nych dziedzin (za-
kres tematyczny zajêæ obejmu-
je zagadnienia m.in. z zakresu
demokracji, obywatelstwa, Unii
Europejskiej, sztuki i œwiato-

wych cywilizacji czy praw dziec-
ka – obywatela). Podczas zajêæ
warsztatowych odbêdzie siê gra
terenowa „Œladami ma³ego oby-
watela” polegaj¹ca na przepro-
wadzeniu wywiadów z miesz-
kañcami na temat problemów,
miejsc i postaci znanych, miejsc
symbolicznych i miejsc niebez-
piecznych, jak równie¿ wyciecz-
ka do redakcji Dziennika Za-
chodniego w Sosnowcu i dwu-
dniowe warsztaty w Centrum
Edukacji Obywatelskiej w War-
szawie, zwiedzanie Centrum Ko-
pernika oraz plener fotograficz-

ny pt. „Œwierklany z bliska”.
W ramach Akademii M³ode-
go Obywatela zostan¹ przy-
gotowane dwa numery gaze-
ty obywatelskiej dla miesz-
kañców gminy.

Projekt „Akademia M³ode-
go Obywatela” realizowany
jest dziêki dofinansowaniu
z Funduszu dla Organizacji
Pozarz¹dowych.

W mieszcz¹cej siê przy ul.
Boryñskiej Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Ludwika Holesza
podejmowane s¹ dzia³ania, któ-
re za zadanie maj¹ zapoznaæ
przedszkolaków z placówk¹,
a rodzicom dostarczyæ nie-
zbêdnych informacji, które u³a-
twi¹ im podjêcie wa¿nej decy-
zji – rozwa¿enie czy ich dziec-
ko rozpocznie naukê w szkole
w roku szkolnym 2013/2014
jako szeœciolatek. Aby wspie-
raæ dzieci i ich rodziców, 7 mar-
ca zorganizowany zosta³
w szkole „Dzieñ Otwarty dla
Przedszkolaka”. W godzinach
popo³udniowych placówkê

Ju¿ we wrzeœniu
kolejne roczniki – dzieci
7-letnie oraz chêtne
dzieci 6-letnie rozpoczn¹
naukê w szko³ach
podstawowych.

odwiedzi³y dzieci 6 i 7-letnie
z Przedszkola nr 1 w Œwierkla-
nach wraz ze swoimi rodzicami.
Na uroczystoœci obecni byli za-
proszeni goœcie: przedstawiciel
Kuratorium Oœwiaty w Katowi-
cach – wizytator p. Aleksandra
Derska, dyrektor Przedszkola
nr 1 p. Celina Szulik oraz na-
uczyciele przedszkola. Przygo-
towuj¹c Dzieñ Otwarty starali-

œmy siê tak dostosowaæ pro-
gram spotkania, aby wszystkie
przedszkolaki wysz³y ze szko³y
zadowolone. Goœcie mieli oka-
zjê obejrzeæ przedstawienie
szkolnego teatru AKUKU pt.
„Moje – nie moje”. Po spekta-
klu dzieci z rodzicami wziê³y
udzia³ w zajêciach warsztato-
wych przygotowanych przez
nauczycieli tutejszej szko³y.

Dnia 15 maja br. min¹³ termin p³atnoœci drugiej raty podatku
od nieruchomoœci, podatku rolnego i leœnego za rok 2013. Miesz-
kañcy, którzy nie uiœcili nale¿noœci powinni to jak najszybciej
uczyniæ. Wp³at nale¿y dokonywaæ w kasie Urzêdu Gminy Œwier-
klany (poniedzia³ki, wtorki i œrody w godz. 7.30-15.30, w czwart-
ki od 7.30 do 17.00 i w pi¹tki 7.30 do 14.00), u so³tysów lub prze-
lewem na rachunek bankowy (w Banku Spó³dzielczym bez dodat-
kowych op³at) – nr rachunku 828470 0001 2001 0012 9323 0007
Bank Spó³dzielczy Jastrzêbie Zdrój. Na blankietach wp³aty (na
poczcie lub w banku, tak¿e w p³atnoœciach internetowych) w po-
lu „tytu³ wp³aty” nale¿y podaæ: imiê i nazwisko podatnika, numer
ewidencyjny (numer znajduj¹cy siê w lewym górnym rogu decy-
zji podatkowej) i okres, którego dotyczy wp³ata.

Wszelkich informacji udziela siê w Referacie Podatków Urzê-
du Gminy Œwierklany – biuro nr 24, I p., w godzinach pracy Urzê-
du; tel. (32) 432 75 20 lub 432 75 24; e-mail: rp@swierklany.pl

Zapraszamy na Dni Promocji Zdrowia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybni-
ku oraz Regionalne Towarzystwo Oœwiaty Zdrowotnej
w Rybniku zapraszaj¹ mieszkañców
do udzia³u w XX Rybnickich Dniach Promocji Zdrowia,
które odbêd¹ siê w dniach:
� 22 maja w godz. 8.00-15.00
� 23 maja w godz. 10.00-17.00
� 24 maja w godz. 8.00-15.00
w siedzibie NZOZ PULS – MED. w Rybniku przy ul.
Grunwaldzkiej 66.
W ramach imprezy przewidziane s¹ dzia³ania prozdrowot-
ne takie jak: konsultacje lekarskie, badania profilaktycz-
ne, degustacje ¿ywnoœci, punkty informacyjno –
konsultacyjne, wyk³ady, wystawy, pokazy, itp.
Zapraszamy!

Odby³y siê m.in. warsztaty
z j. angielskiego oraz zajêcia bi-
blioteczne, muzyczne i pla-
styczne. Nie ukrywam, ¿e orga-
nizuj¹c „Dzieñ Otwarty” trochê
obawialiœmy siê, czy rodzice
dzieci przedszkolnych przyjm¹
nasze zaproszenie, tym bardziej
¿e by³a to pierwsza taka uro-
czystoœæ organizowana w na-
szej szkole. Okaza³o siê jednak,
¿e nas nie zawiedli i licznie
uczestniczyli w przygotowa-
nych dla nich atrakcjach i zajê-
ciach. Mam nadziejê, ¿e wszy-
scy goœcie tak jak i my mi³o
wspominaj¹ odwiedziny w na-
szej placówce. S¹dzê, ¿e wy-
chowankowie Przedszkola nr 1
oraz ich rodzice przekonali siê,
¿e drzwi naszej szko³y s¹ dla
nich szeroko otwarte.

                Dyrektor SP 1
w Œwierklanach

Katarzyna Ciesielska

Szkoła otwarta
dla przedszkolaków

Pamiętaj o II racie podatku
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zainteresowania zbiorami na-
szej galerii, ale te¿ rosn¹c¹ po-
pularnoœci¹ ciesz¹ siê zajêcia
skierowane do malarzy-amato-
rów. Owocem plenerów malar-
skich i warsztatów plastycz-
nych s¹ czêste wystawy i wer-
nisa¿e prac naszych lokalnych
twórców. W lutym tego roku
zawi¹za³a siê grupa artystycz-
na „Art-jan”, która pod okiem
procesjonalnych artystów
szkoli swoje umiejêtnoœci
i szlifuje warsztat malarski.
Grupa spotyka siê w ka¿dy
wtorek w godz. 14.00-17.00.
Udzia³ w warsztatach jest bez-
p³atny; ka¿dy, kto ma ochotê
na przygodê ze sztuk¹ jest mi³e
widziany! W tym roku planu-
jemy tak¿e organizacjê trzeciej
edycji Miêdzynarodowego
Pleneru Malarskiego, na który
zapraszamy cenionych arty-
stów polskich i zagranicznych
oraz twórców-amatorów, któ-
rzy nierzadko stawiaj¹ swoje
pierwsze kroki na artystycz-
nym gruncie. Uwieñczeniem
pleneru jest wystawa wszyst-
kich prac i prezentacja twórców
oraz wydanie pami¹tkowego
albumu z wystawy. Warto do-
daæ, ¿e w ci¹gu ca³ego roku
œrednio co dwa miesi¹ce poja-
wia siê w Galerii nowa, tymcza-
sowa wystawa, a ka¿dorazowy
wernisa¿ po³¹czony jest z kon-
certem muzyki, podczas które-
go wystêpuj¹ m³odzi mieszkañ-
cy naszej gminy. Od kilku lat
w Galerii odbywa siê te¿ kier-
masz bo¿onarodzeniowy, na
którym mieszkañcy prezentuj¹
wykonywane przez siebie
ozdoby, dekoracje, haftowane
obrazy, szyde³kowane anio³ki,
wyroby z wikliny czy drewnia-

ne rzeŸby. W czasie kiermaszu
istnieje mo¿liwoœæ zakupu pre-
zentowanych wyrobów. Jeste-
œmy dumni, ¿e Galeria dzia³aj¹-
ca pod egid¹ GOKiR-u jest ko-
lejn¹ atrakcyjn¹ wizytówk¹
naszej gminy. Wierzymy, ¿e
niedawno powsta³e stowarzy-
szenie na rzecz Galerii swoj¹
dzia³alnoœci¹ jeszcze bardzie
przyczyni siê do promocji
sztuki, lokalnych twórców
i ca³ej gminy Œwierklany.

Jako oœrodek kultury je-
steœmy organizatorami wiêk-
szoœci uroczystoœci zleca-
nych nam przez Urz¹d Gminy.
Zajmujemy siê równie¿ kom-
pleksow¹ organizacj¹ imprez
dla firm i zak³adów pracy – fe-
stynów, pikników, biesiad,
itp., z których zysk przezna-
czany jest na prowadzenie
dzia³alnoœci statutowej nasze-
go oœrodka.

Jednak¿e dzia³alnoœæ GO-
KiR-u to nie tylko imprezy kul-
turalno-sportowo-rekreacyj-
ne. To równie¿ promocja folk-
loru i tradycji ludowej – dzia-
³aj¹ce pod egid¹ GOKiR-u ze-
spo³y regionalne bior¹ czyn-
ny udzia³ w uroczystoœciach
gminnych i powiatowych,
a tak¿e w wielu przegl¹dach
i festiwalach twórczoœci ludo-
wej, gdzie niejednokrotnie
zdobywaj¹ nagrody i wyró¿-
nienia. Warto wspomnieæ te¿
o m³odzie¿owym zespole „He-
sperus”, który tworz¹ utalen-
towani m³odzi mieszkañcy na-
szej gminy.

GOKiR czynnie wspó³pra-
cuje z w³adzami samorz¹dowy-
mi i oœwiatowymi oraz ró¿nego
rodzaju organizacjami spo-
³ecznymi, m.in.: z OSP w Janko-

wicach i Œwierklanach, ko³ami
gospodyñ wiejskich i klubami
sportowymi. Chêtnie pomaga
w organizacji wielu przedsiê-
wziêæ, imprez, obchodów rocz-
nicowych oraz wspiera i propa-
guje ich dzia³alnoœæ na szer-
szym forum odbiorców. Od kil-
ku lat wraz ze szko³¹ podsta-
wow¹ w Œwierklanach Dol-
nych w³¹cza siê w Wielk¹ Or-
kiestrê Œwi¹tecznej Pomocy,
organizuj¹c turnieje sportowe
i aukcje.

Jednak¿e dzia³alnoœæ roz-
rywkowa i propagowanie kul-
tury, to tylko jeden z aspektów
naszej dzia³alnoœci. Kolejnym
jest administrowanie powie-
rzonymi obiektami, czyli trzema
budynkami i dwoma oœrodka-
mi rekreacyjnymi. Pomimo tak
du¿ej liczby obiektów wci¹¿
odczuwamy brak odpowied-
niej iloœci pomieszczeñ,
w których regularnie odby-
waæ by siê mog³y zajêcia dla
mieszkañców. W chwili obec-
nej tylko w budynku Galerii
w Jankowicach prowadzone
s¹ regularne zajêcia plastycz-
ne, komputerowe oraz mu-
zyczne. W Œwierklanach mo¿-
liwoœci lokalowe s¹ bardzo
ograniczone, ale mamy na-
dziejê, ¿e za kilka lat sytuacja
ta ulegnie zmianie i bêdziemy
mieli mo¿liwoœæ stworzenia
nowych, ciekawych form spê-
dzania wolnego czasu, ze
szczególnym uwzglêdnieniem
potrzeb dzieci i m³odzie¿y.

Co roku wczesn¹ wiosn¹
przygotowujemy nasze oœrod-
ki do sezonu, by mieszkañcy
mogli na nich bezpiecznie spê-
dzaæ czas, w mi³ym i schlud-
nym, a co najwa¿niejsze –bez-
piecznym otoczeniu. Zdajemy
sobie sprawê, ¿e oba place za-
baw wymagaj¹ wymiany
i podjêliœmy ju¿ starania maj¹-
ce na celu zdobycie funduszy
na ich wymianê, jednak ogra-
niczone w tym wzglêdzie mo¿-
liwoœci finansowe i panuj¹cy
powszechnie kryzys s¹ ku
temu znaczn¹ przeszkod¹.
W chwili obecnej prowadzone
s¹ prace remontowe poszcze-
gólnych segmentów, wymiana

drewnianych elementów, jed-
nak¿e jeœli nie otrzymamy po-
zytywnej opinii nadzoru bu-
dowlanego, bêdziemy zmu-
szeni, ze wzglêdu na obowi¹-
zuj¹ce przepisy i w trosce
o bezpieczeñstwo ma³ych
u¿ytkowników, rozebraæ ist-
niej¹ce place zabaw. W takiej
sytuacji zakupione zostan¹
pojedyncze, atestowane huœ-
tawki czy podobne urz¹dze-
nia. Na jankowickim oœrodku
dodatkowym problemem s¹
wystêpuj¹ce szkody górni-
cze. Ju¿ w minionym roku pla-
nowaliœmy renowacjê asfalto-
wego boiska do siatkówki,
która jednak z tego w³aœnie
powodu zosta³a prze³o¿ona
na rok bie¿¹cy. Natomiast
w tym roku pojawi³ siê po-
dobny problem z boiskiem do
koszykówki. Pomimo tych
trudnoœci oœrodki w Jankowi-
cach i Œwierklanach zostan¹
przygotowane do sezonu let-
niego (malowanie sceny, wy-
miana elementów wokó³
miejsc do grillowania, remont
altan, ogrodzenia itp.).

Bardzo siê cieszymy i je-
steœmy dumni z owocnej
wspó³pracy naszego Oœrodka
z przedstawicielami lokalnych
i regionalnych firm, którym
rozwój duchowy i kulturalny
mieszkañców naszej gminy
nie jest obojêtny i którzy wy-
kazuj¹ zainteresowanie, zro-
zumienie i pomoc w dzia³alno-
œci GOKiR-u.

Dziêki zaanga¿owaniu
i pomocy wielu ludzi, którym
dobro naszej spo³ecznoœci i jej
rozwój nie s¹ obojêtne, GOKiR
ma mo¿liwoœæ ci¹g³ego wzbo-
gacania oferty kulturalnej, po-
dejmowania nowych inicjatyw
i promowania gminy wœród
wci¹¿ rosn¹cej liczby odbior-
ców. Mam nadziejê, ¿e i w tym
roku nasza praca dostarczy
mieszkañcom choæ trochê ra-
doœci i przyjemnoœci. Serdecz-
nie zapraszam do skorzystania
z naszej oferty i udzia³u w wy-
darzeniach, które dla Pañstwa
organizujemy.

Halina Karwot
Dyrektor GOKiR Œwierklany

cd. ze str. 8

Słów kilka o pracy
GOKiR-u

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

w w w . s w i e r k l a n y . p l
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Wed³ug staro¿ytnej, grec-
kiej filozofii cz³owiek powinien
d¹¿yæ do rozwoju osobistego,
pamiêtaj¹c o sferze intelektual-
nej, duchowej, a tak¿e do
sprawnoœci fizycznej, bo prze-
cie¿ „¿eglowanie jest koniecz-
noœci¹”. A wiêc to rozwój wy-
znacza kierunek naszego
¿ycia. Odwo³anie do korzeni
europejskich przypomina
o ponadczasowoœci wymagañ
zwi¹zanych ze wspieraniem
rozwoju osobowoœci m³odego
cz³owieka, co w naszej szkole
dzieje siê ka¿dego dnia.

Sukcesy uczniów w licz-
nych konkursach przedmioto-
wych, artystycznych oraz za-
wodach sportowych ilustruj¹,
jak wa¿ne w szkole jest budze-
nie aktywnoœci poznawczej,
a tak¿e rozwój zainteresowañ
i motywacji do uczenia siê oraz
zdobywania wiedzy o œwiecie
z ró¿nych dziedzin.

Nie sposób wymieniæ z na-
zwiska wszystkich, którzy zajêli
wysokie miejsca w ró¿norod-
nych zmaganiach, jednak trze-
ba podkreœliæ nastêpuj¹ce suk-
cesy uczniów:

�  w Wojewódzkim Kon-
kursie Przedmiotowym z Jêzy-
ka Polskiego z Elementami Hi-
storii finalistk¹ zosta³a Hanna
Witoszek z klasy Va;

�  matematyka, uznawana
za trudn¹, sta³a siê Ÿród³em suk-
cesu dla uczniów, którzy brali
udzia³ w takich konkursach jak:
„Mistrz Tabliczki Mno¿enia”
oraz,,Kangur Matematyczny”.

W gminnym konkursie ma-
tematycznym dla kl. I-III nasi
uczniowie zajêli miejsca na po-
dium: I miejsce – Wiktoria

Kalos kagathos

– silni duchem

i ciałem

Okreœlenie to, wyznaczaj¹ce idea³ harmonijnego
po³¹czenia piêkna cia³a i duszy, w pe³ni odnosi siê
do postaw i osi¹gniêæ uczniów Szko³y Podstawo-
wej nr 2 im. Œwiêtej Jadwigi w Œwierklanach.

Woryna z kl. IIIa i III miejsce –
Bartosz Dzwonek z kl. IIIa.
Kolejny etap – wojewódzki
przyniós³ sukces Wiktorii Wo-
rynie, która zajê³a II miejsce.

Troska o œrodowisko
i œwiadomoœæ ekologiczna tak-
¿e nie s¹ obce naszym uczniom,
którzy w gminnym konkursie
ekologicznym zajêli I miejsce,
wystêpuj¹c w sk³adzie: Domi-
nika Kajzerek i Mateusz Ma-
cioñczyk z kl. IIIa oraz Woj-
ciech Rugor z kl. IIIb. Woje-
wódzki etap konkursu ekolo-
gicznego potwierdzi³ wspania-
³e przygotowanie dru¿yny, któ-
ra zajê³a III miejsce.

Istotne w naszej szkole jest
motywowanie do nauki jêzy-
ków obcych, aby europejskoœæ
prawdziwie nie mia³a granic.
Hanna Fydrych, Paulina Ma-
cioñczyk, Marcelina Mrowiec
i Piotr Mika – uczniowie kla-
sy VIa znaleŸli siê w pierwszej
szóstce powiatowego konkur-
su „Golden Pen”, w którym pi-
sali listy w jêzyku angielskim
na temat legend Irlandii.

Ortografia okaza³a siê
mocn¹ stron¹ najm³odszych
adeptów pióra, którzy zajêli
wysokie miejsca w gminnym
etapie konkursu. W klasach I–
III mistrzami ortografii zostali:
Wojciech Rugor z kl. III b,
Wiktoria Woryna z klasy III b
oraz Mateusz Macioñczyk
z klasy III a, zaœ w klasach IV-
VI uczennice: Hanna Wito-
szek z Va i Paulina Macioñ-
czyk z VIa zajê³y odpowiednio
II i III miejsce.

Poezja przynios³a sukcesy
uczestnikom konkursów recy-
tatorskich. W powiatowym

konkursie recytatorskim „Ma³y
OKR” dla kl. IV-VI nasze uczen-
nice zajê³y nastêpuj¹ce miejsca:
II miejsce – Hanna Fydrych z kl.
VIa, III miejsce – Sandra Ko-
cjan z kl. VIa zaœ wyró¿nienie za
prozê otrzyma³a Paulina Ma-
cioñczyk z kl. VIa. M³odsi
uczniowie tak¿e odnieœli  suk-
ces w gminnym konkursie re-
cytatorskim dla kl. I-III nastê-
puj¹ce miejsca: klasy I – I miej-
sce Nikola Kocjan z Ia, III miej-
sce – Natalia Ochojska z Ib;
klasa II a – I miejsce Paulina
Chmiel, III miejsce Jakub Mar-
cisz. Klasy III- I miejsce Wik-
toria Woryna z kl. IIIa, II miej-
sce Agata Przeliorz z kl. IIIa,
III miejsce Dominika Kajze-
rek z kl. IIIa. Uczniowie bêd¹
teraz uczestniczyæ w konkur-
sie recytatorskim na powiato-
wym szczeblu.

W miêdzyszkolnym kon-
kursie plastycznym, w katego-
rii komiks,,Sobieski pod Wied-
niem” sukcesy odnios³y: Na-
talia Oœliz³o z klasy Va –
I miejsce oraz Natalia Fy-
drych, klasa VIb – III miejsce,
zaœ Hanna Witoszek z klasy
Va otrzyma³a wyró¿nienie.
Laury przypad³y tak¿e klasie
Vb, która przygotowa³a naj³ad-
niejszy ekologiczny wynala-
zek. Dzieci zajê³y I miejsce
w konkursie organizowanym
przez,,Dream Park” w Ocha-
bach. Z kolei, praca Katarzyny
B³atoñ z Va zosta³a wyró¿nio-
na w konkursie,,Tajemniczy
ogród” organizowanym przez
Dom Kultury,,Chwa³owice”.

W miêdzyszkolnym kon-
kursie „Œl¹skie rodzinne zwy-
czaje wielkanocne” nastêpu-

j¹cy uczniowie zajêli miejsca:
w kategorii „pocztówka”:
I miejsce Dominika Hartman
z kl. IVa, II miejsce Katarzyna
B³atoñ z kl. Va, III miejsce San-
dra Roezner z kl. Vb. W kate-
gorii „komiks” II miejsce przy-
pad³o w udziale Paulinie Wê-
grzyn ze Vb. I jeszcze sukcesy
w konkursie plastycznym „Or-
togramy” (II czêœæ Gminnego
Konkursu Ortograficznego),
gdzie wygra³y nastêpuj¹ce
prace: I miejsce - praca Domi-
niki Hartman z kl. IVa, a wy-
ró¿nienie - praca  Kamila Mar-
kiewki z kl. IVb.

Czas, by skupiæ siê na tych,
którzy wykazali siê sportowym
duchem walki. Wspania³e wy-
niki osi¹gnê³a w szczególnoœci
dru¿yna dziewcz¹t. Koszy-
kówka, siatkówka, pi³ka rêczna
– w ka¿dej z ww. dyscyplin
zdoby³y one miejsca na po-
dium. W gminnych zawo-
dach,,Minikoszykówka dziew-
cz¹t” nasza dru¿yna zajê³a
I miejsce, a w rejonowych, or-
ganizowanych w Rudniku
ko³o Raciborza – miejsce III.
Z kolei, w gminnych zawo-
dach w pi³ce rêcznej dziewcz¹t
i ch³opców, dru¿yna dziewcz¹t
z SP2 zajê³a I miejsce, a dru¿y-
na ch³opców – miejsce II.

W powiatowych zawodach
sportowych,,Minipi³ka rêczna”
dziewczyny zajê³y I miejsce.
Najm³odsi równie¿ postarali
siê o doskona³e wyniki.
W miêdzyszkolnej MiniOlim-
piadzie organizowanej pod
has³em „I ty mo¿esz zostaæ
olimpijczykiem” dla klas III,
która odby³a siê w ¯orach,

cd. na str. 16
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Og³oszony zosta³ kolejny
nabór wniosków w ramach
programu „M³odzie¿ w dzia³a-
niu”. W tym roku szczególny
nacisk po³o¿ony zosta³ na pro-
mowanie dzia³añ informacyj-
nych na temat obywatelstwa
Unii Europejskiej i praw, jakie
przys³uguj¹ unijnym obywate-

ponad 500 tys. drzew i krze-
wów, z których czêœæ znajduje
siê tak¿e na terenie gminy
Œwierklany – drzewa i krzewy
o wartoœci ponad 20 tys. z³.
Zosta³y one zasadzone w oko-
licach gminnych szkó³, przed-
szkoli oraz Galerii „Jan” w Jan-
kowicach.

Warunkiem ubiegania siê
o œrodki finansowe na zakup
materia³u szkó³karskiego jest
z³o¿enie pisemnego wniosku,
który oprócz samego akcesu
uczestnictwa powinien zawie-
raæ opis przedsiêwziêcia: ile
drzewek i krzewów zamierza
uczestnik posadziæ, gdzie po-
jawi¹ siê zakupione roœliny
(mo¿na sadziæ tylko na terenie,
który jest w³asnoœci¹ uczest-
nika lub jest przez niego admi-
nistrowany) i jaka jest wartoœæ
nasadzeñ. Wymagany jest po-

nadto szkic terenu (mo¿e byæ
sporz¹dzony odrêcznie), na
którym nale¿y rozrysowaæ
proponowane umiejscowienie
roœlin. Formularz wniosku, jak
równie¿ towarzysz¹ce mu wzo-
ry oœwiadczeñ i regulamin ak-
cji dostêpne s¹ pod adresem

Warto sadzić drzewa

Akcja „PosadŸ swoje
drzewko” zosta³a zainicjowana
w 1991 roku. Na pocz¹tku mia-
³a charakter planowanego na-
sadzania drzew i krzewów
wokó³ szkó³, g³ównie w celu
poprawy walorów estetycz-
nych terenów otaczaj¹cych
ww. placówki. Z czasem sta³a
siê akcj¹ tworzenia ró¿nego
typu ogrodów, z arboretami
w³¹cznie, które powstawa³y
tak¿e poza terenami szkolnymi.
Dziœ w akcji bior¹ udzia³ szko-
³y, przedszkola, kluby ekolo-
giczne, instytucje ochrony
zdrowia i opieki spo³ecznej
oraz ró¿ne inne instytucje i or-
ganizacje spo³eczne. Do tej
pory, dziêki pomocy finanso-
wej Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach posadzonych zosta³o

Poprawa estetyki otoczenia placówek oœwiatowo-
wychowawczych, tworzenie ciekawych kolekcji
gatunków drzew i krzewów oraz budowanie emocjo-
nalnej wiêzi z przyrod¹ – oto g³ówne cele organizo-
wanej od ponad 20 lat, Akcji „PosadŸ swoje drzew-
ko”. Wnioski w ramach tegorocznej edycji – JESIEÑ
2013 przyjmowane s¹ do dnia 30 czerwca br.

http://fundacjasilesia.pl/akcja-
posadz-swoje-drzewko.html

Ka¿da placówka mo¿e
otrzymaæ dofinansowanie
w wysokoœci 80 proc. warto-
œci kosztu zakupu sadzonek,
jednak nie wiêcej ni¿ 3 tys. z³
brutto. Pozosta³e 20 proc. sta-
nowiæ powinien finansowy
wk³ad placówki, rozumiany
jako pomoc sponsora lub
œrodki w³asne szko³y, przed-
szkola czy innej placówki sta-
raj¹cej siê o dofinansowanie.

Czas na z³o¿enie wniosku
up³ywa z dniem 30 czerwca br.
Liczy siê data wp³ywu doku-
mentacji do organizatora –
Fundacji Ekologicznej „Sile-
sia”. Szczegó³y na stronie in-
ternetowej.

Dlaczego warto sadziæ drzewa i krzewy?
� jedna 60-letnia sosna produkuje w ci¹gu doby tyle tlenu,
ile wynosi zapotrzebowanie 3 osób
� jedno du¿e drzewo (25 m wysokoœci) usuwa w ci¹gu dnia
z otoczenia tyle samo dwutlenku wêgla, ile emituj¹ dwa domu
jednorodzinne
� cieñ drzewa obni¿a zewnêtrzn¹ temperaturê powierzchni
budynku o 9 st. C, obni¿aj¹c tym samym koszty och³adzania
powietrza
� dobrze usytuowane drzewo jest buforem chroni¹cym przed
zanieczyszczeniami i ha³asem komunikacyjnym
� otoczenie drzew ma pozytywny wp³yw na nasz nastrój
i emocje
� drzewa dodaj¹ kolorytu otoczeniu

lom – rok 2013 og³oszony zo-
sta³ „Europejskim Rokiem
Obywateli”.

Na wsparcie w pierwszej
kolejnoœci mog¹ liczyæ równie¿
projekty zachêcaj¹ce do g³oso-
wania w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego w 2014 r.,
umo¿liwiaj¹ce m³odym ludziom
przyjêcie aktywnej postawy
dobrze poinformowanych oby-
wateli; projekty maj¹ce na celu
rozwi¹zanie problemu bezrobo-
cia wœród m³odzie¿y oraz za-
chêcaj¹ce m³odych bezrobot-
nych do mobilnoœci i aktywne-
go udzia³u w ¿yciu spo³ecz-
nym; projekty zajmuj¹ce siê
problemem ubóstwa i margina-
lizacji oraz poszerzaj¹ce wiedzê
m³odych ludzi na ten temat i za-
chêcaj¹ce ich do zaanga¿owa-
nia siê w walkê z tymi zjawiska-
mi w ramach d¹¿enia do spo-
³eczeñstwa integracyjnego

(w tym kontekœcie szczególny
nacisk bêdzie po³o¿ony na w³¹-
czenie m³odych migrantów, nie-
pe³nosprawnych oraz w sto-
sownych przypadkach m³o-
dzie¿y morskiej); projekty za-
chêcaj¹ce m³odych ludzi do po-
dejmowania inicjatywy, do kre-
atywnoœci i przedsiêbiorczoœci
oraz zwiêkszaj¹ce ich zdolnoœæ
do zatrudnienia, szczególnie
w ramach inicjatyw m³odzie¿o-
wych oraz projekty promuj¹ce
zdrowe zachowania, w szcze-
gólnoœci poprzez zachêcanie
do aktywnoœci na œwie¿ym
powietrzu i uprawiania spor-
tów masowych, jako œrodek
promuj¹cy zdrowy tryb ¿ycia
oraz zwiêkszaj¹cy w³¹czenie
spo³eczne i aktywne uczest-
nictwo m³odych ludzi w ¿yciu
spo³ecznym.

Wnioski mog¹ sk³adaæ miê-
dzy innymi organizacje poza-

rz¹dowe, organizacje o charak-
terze zarobkowym podejmuj¹-
ce dzia³ania w dziedzinie m³o-
dzie¿y, sportu lub kultury,
a tak¿e nieformalne grupy m³o-
dych ludzi.

Jak informuj¹ organizato-
rzy, zadaniem programu „M³o-
dzie¿ w dzia³aniu” jest promo-
wanie aktywnych postaw
obywatelskich wœród m³odzie-
¿y, wspieranie tolerancji i wza-
jemnego zrozumienia pomiê-
dzy m³odymi ludŸmi z ró¿nych
krajów, a tak¿e wspieranie
wspó³pracy europejskiej
w dziedzinie m³odzie¿y.

Dodatkowe informacje
mo¿na uzyskaæ w przewodni-
ku programowym „M³odzie¿
w dzia³aniu” na nastêpuj¹cych
stronach internetowych:
www.ec.europa.eu/youth
www.eacea.ec.europa.eu/
youth/index_en.htm

Jesteś

młody?

Masz

pomysł?

Działaj!
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Konkurs zosta³ og³oszony
jeszcze w lutym. Jego or-
ganizatorem by³a Szko³a
Podstawowa nr 7 w Gliwi-
cach, a honorowy patro-
nat nad nim sprawowa³o
Towarzystwo Opieki nad
Zwierzêtami w Polsce –
Ko³o Gliwice.
Dla Karoliny oraz kilku in-
nych dziewcz¹t z jankowic-
kiej szko³y by³a to okazja
do zaprezentowania swo-
ich ulubieñców oraz umie-
jêtnoœci fotografowania
i obserwacji zwierz¹t. Spo-
œród 289 nades³anych na
konkurs prac, zdjêcia Ka-
roliny zosta³y wysoko oce-
nione przez komisjê, która
w dniu 26 marca przyzna³a
uczennicy II miejsce. Lau-
reatka w krótkim czasie
otrzyma dyplom oraz na-
grodê rzeczow¹, a jej zdjê-
cia zostan¹ opublikowane
na stronie internetowej or-
ganizatora konkursu.
Karolina fotografi¹ intere-
suje siê na co dzieñ. Od
dawna te¿ jest wielk¹ mi³o-
œniczk¹ zwierz¹t. Jej pasj¹
s¹ g³ównie konie i psy.
Uczêszcza na zajêcia Ko³a
Ekologicznego dzia³aj¹ce-
go pod egid¹ Powiatowe-
go Ogniska Pracy Pozasz-
kolnej Czerwionka-Lesz-
czyny przy Szkole Podsta-
wowej w Jankowicach.
Gratulujemy!

Sukces
Karoliny
Uczennica szóstej
klasy Szko³y Podsta-
wowej im. Stanis³awa
Staszica w Jankowi-
cach Karolina Kuczera
zosta³a laureatk¹
IV Wojewódzkiego
Konkursu Przyrodni-
czo-Fotograficznego
pt. „Zwierzêta zim¹”.

- Myœlimy podobnie i wi-
dzimy te same sprawy jako
problemy, które chcielibyœmy
wspólnie rozwi¹zaæ – mówi¹
przedstawiciele ¿orskiego sto-
warzyszenia. – Mieszcz¹cy siê
na os. Ks. W³adys³awa, klub
osiedlowy „Rebus” goœci nas
w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê mie-
si¹ca o godz. 11.00 i w ka¿dy
poniedzia³ek o godz. 19.00.
Zapraszamy wszystkich, któ-
rym nie jest obojêtny los zwie-
rz¹t i którzy chcieliby do nas
do³¹czyæ. Oprócz rozmów, po-
dejmowania decyzji o kolej-
nych krokach i okreœlania
planów na przysz³oœæ prowa-
dzimy zbiórkê darów rzeczo-
wych dla potrzebuj¹cych zwie-
rz¹t. Przyjmujemy miski, kar-
mê, kaszê, makarony, a tak¿e
obro¿e, smycze i koce – wyli-
czaj¹ cz³onkowie organizacji.

Spotkanie za³o¿ycielskie
stowarzyszenia odby³o siê
w styczniu br. 18 osób uchwa-
li³o wtedy statut organizacji
i powo³a³o osoby do jej repre-
zentowania – w komitecie za³o-
¿ycielskim znalaz³a siê Izabela
Piontek, Jacek Kucharski i Syl-
wia Saternus.

Zwierzę

to żywa istota
Poznali siê i spotykaj¹ od grudnia ubieg³ego roku.
Mi³oœnicy zwierz¹t – bo o nich mowa – za najwa¿-
niejszy cel swojej dzia³alnoœci uwa¿aj¹ niesienie
pomocy zwierzêtom i polepszenie ich czêsto smut-
nego losu. ¯orskie Stowarzyszenie dla Zwierz¹t
zaprasza do wspó³pracy wszystkich, którzy w jaki-
kolwiek sposób chcieliby pomóc bezdomnym psom
i b³¹kaj¹cym siê kotom.

- Przekrój wiekowy w na-
szym stowarzyszeniu jest szero-
ki – cz³onkowie za³o¿yciele s¹
m³odzi i trochê starsi; s¹ to bez-
robotni i emeryci, a tak¿e oso-
by pracuj¹ce i m³odzie¿ ucz¹-
ca siê. Wszyscy mamy w sobie
du¿o empatii i chcemy popra-
wiæ los bezdomnych zwierz¹t
w naszej i okolicznych miejsco-
woœciach – przekonuj¹. St¹d
w³aœnie pomys³, by dzia³alnoœæ
rozszerzyæ na gminê Œwierkla-
ny, z której – jak pokazuj¹ sta-
tystyki – pochodzi du¿a czêœæ
bezpañskich psów umieszcza-
nych w ¿orskim azylu.

Aby zaradziæ problemowi
bezdomnych zwierz¹t cz³onko-
wie stowarzyszenia stawiaj¹
sobie za cel informowanie spo-
³eczeñstwa, czym grozi porzu-
canie psa lub niew³aœciwa opie-
ka nad nim i przekonywanie lu-
dzi, ¿e zwierzê, to nie zabawka,
któr¹ mo¿na wyrzuciæ kiedy siê
znudzi. – Nauczmy siê braæ
odpowiedzialnoœæ za innych,
tak¿e za tych, którzy nie potra-
fi¹ mówiæ, ale czuj¹, bo s¹
¿ywymi istotami – apeluj¹.

Nie wszyscy wiedz¹, ¿e od
ubieg³ego roku obowi¹zuj¹

nowe przepisy w zakresie
ochrony zwierz¹t. Nowelizacja
ustawy wprowadzi³a m.in. zmia-
ny dotycz¹ce handlu zwierzêta-
mi. Od stycznia 2012 roku za-
bronione jest rozmna¿anie
psów i kotów w celach handlo-
wych. Zakaz ten nie dotyczy
wy³¹cznie hodowli zarejestro-
wanych w ogólnokrajowych
organizacjach spo³ecznych,
których statusowym celem jest
dzia³alnoœæ zwi¹zana z ho-
dowl¹ rasowych psów i kotów.
Zabronione jest równie¿ kupno
i sprzeda¿ zwierz¹t domowych
na targowiskach, targach i gie³-
dach oraz kupno i sprzeda¿
tych zwierz¹t poza miejscem ich
chowu lub hodowli. Ustawo-
dawca przewidzia³ jednak wyj¹-
tek w ostatnim przypadku, kie-
dy to zezwala na wprowadzanie
do obrotu psów i kotów poza
miejscami ich chowu lub ho-
dowli podmiotom prowadz¹-
cym schroniska dla zwierz¹t
oraz organizacjom spo³ecznym,
których statusowym celem
dzia³ania jest ochrona zwierz¹t
(tak¹ organizacj¹ jest ¯orskie
Stowarzyszenie dla Zwierz¹t).
Dla potencjalnego nabywcy
psa lub kota oznacza to, ¿e
mo¿e on nabyæ zwierzê tylko
od zarejestrowanego hodowcy
i to w miejscu, gdzie prowadzo-
na jest hodowla.

Za naruszenie obowi¹zuj¹-
cych przepisów bêdzie odpo-
wiada³ nie tylko ten, kto sprze-
da psa lub kota wbrew warun-
kom ustawy, ale i osoba, która
zwierzê w ten sposób zakupi.
Opisane zachowanie, w œwietle
obowi¹zuj¹cych przepisów jest
zagro¿one kar¹ aresztu albo
grzywny do 5 tys. z³ i nosi zna-
miona wykroczenia.

Drug¹ z mo¿liwoœci jest
adopcja za poœrednictwem
podmiotów prowadz¹cych
schroniska dla zwierz¹t oraz
organizacji spo³ecznych, któ-
rych statusowym celem dzia-
³ania jest ochrona zwierz¹t –
do której zachêca ¯orskie
Stowarzyszenie dla Zwierz¹t.
Umieszczanie zwierz¹t w azylu
cz³onkowie organizacji porów-
nuj¹ do pozostawiania dzieci
w domu dziecka.

cd. na str. 14
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18 marca cz³onkowie
szkolnego ko³a geograficzne-
go, którego opiekunem jest
Edyta Furtak, wraz z innymi
uczniami przygotowali warsz-
taty dla m³odszych kolegów,
nawi¹zuj¹ce tematycznie do
Wielkanocy.

Mali goœcie mieli okazjê
przygotowaæ drobne upomin-
ki dla swoich rodziców. Pod
opiek¹ gimnazjalistów skleja-
li kolorowe motylki i wykony-
wali papierowe figurki wiel-

R
eprezentanci SP im.

Stanis³awa Staszica

w Jankowicach Barba-

ra Kremiec i Jakub Baran wziêli

udzia³ w X edycji Konkursu

Wiedzy Ekologicznej organizo-

wanego przez Ze-
spó³ Parków Kra-
jobrazowych Wo-
jewództwa Œl¹skie-
go. Zdobyli II miej-
sce i zakwalifiko-
wali siê do etapu

wojewódzkiego. Do Oœrodka
Edukacyjnego w Rudach, gdzie
odbywa³ siê konkurs, zg³osi³o
siê osiem dru¿yn z rejonu Ryb-
nika, Raciborza i Gliwic. Janko-
wiccy szóstoklasiœci œwietnie

Jankowickie warsztaty wielkanocne

Po raz kolejny ucznio-
wie Gimnazjum
im. Ksiêdza Walentego
w Jankowicach goœcili
u siebie dzieci z s¹sied-
niego przedszkola.

kanocnych kurczaczków,
które nastêpnie w³asnorêcznie
ozdabiali. Dziêki temu ka¿dy
egzemplarz by³ jedyny w swo-
im rodzaju.

Przedszkolaki przygoto-
wa³y te¿ projekt zdobieñ na
wielkanocne pisanki, pos³u-
guj¹c siê przy tym specjalny-
mi szablonami w kszta³cie ja-
jek. Najwiêkszym hitem oka-
za³o siê jednak przygotowa-
nie wspólnej du¿ej pisanki,
któr¹ mo¿na ogl¹daæ w pra-
cowni geograficznej. Dzieci
przygotowa³y i umieœci³y na
jajku ozdoby: baranki, ka-
czuszki i kurczaczki. Z reakcji
ma³ych artystów mo¿na by³o
wywnioskowaæ, ¿e zajêcia
przypad³y im do gustu – nie
tylko nauczyli siê czegoœ no-

wego o œwiê-
tach, ale te¿
mi³o spêdzili
czas w towa-
rzystwie star-
szych kolegów
z jankowickie-
go gimnazjum.
Nie oby³o siê te¿ bez drob-
nego – s³odkiego poczê-
stunku. Do domu ka¿dy
przedszkolak zabra³ ze sob¹
przygotowane w³asnorêcz-
nie upominki oraz ma³y pre-
zent od gimnazjalistów, któ-
ry stanowi³y kolorowanki
o tematyce wielkanocnej.

Cz³onkowie gminnej spo-
³ecznoœci maj¹ nadziejê, ¿e i to
spotkanie zapadnie na d³ugo
w pamiêci ma³ych goœci – bo
trzeba wiedzieæ, ¿e podobne

przedsiêwziêcia z udzia³em
dzieci i gimnazjalistów mia³y ju¿
w Jankowicach miejsce. Opie-
kunka ko³a podkreœla du¿e za-
anga¿owanie jej podopiecz-
nych w przygotowanie warsz-
tatów. Bez pracy uczniów nie
by³oby kolejnego spotkania
dla przedszkolaków, a wiêc…
gratulujemy i ¿yczymy cieka-
wych pomys³ów na kolejne
warsztaty.

Info i zdj.: Gimnazjum
Jankowice

poradzili sobie z testem, który
obejmowa³ zagadnienia z zakre-
su wiedzy o œrodowisku przy-
rodniczym, ochrony przyrody
i ekologii. Wszyscy uczestnicy
byli dobrze przygotowani, dla-
tego te¿ uczniowie z napiêciem
oczekiwali na og³oszenie wyni-
ków. Dla Basi i Kuby du¿¹ ra-
doœci¹ by³ moment odczytania
przez komisjê ostatecznych
wyników, bowiem zajêli oni II
miejsce, co da³o im kwalifikacjê

- Na pewno nie jest to z ko-
rzyœci¹ dla zwierzêcia, kiedy
samotne i zahukane oczekuje
na nowego w³aœciciela –
zw³aszcza ¿e w azylach panuj¹
ró¿ne warunki. O wiele lep-
szym i mniej kosztownym wyj-
œciem jest przekazanie psa
tymczasowemu opiekunowi,
który zapewni czworonogowi
ciep³o i zrozumienie. Warto
dodaæ, ¿e opiekun taki otrzy-
muje psa przygotowanego do
adopcji, a wiêc przebadanego
przez weterynarza i poddane-
go szczepieniom oraz steryli-
zacji. Opiekunowi dostarcza-

my te¿ niezbêdne akcesoria,
jak obro¿ê i smycz, a tak¿e
karmê. Chodzi tylko o to, aby
pies mia³ gdzie mieszkaæ i w
godnych warunkach oczeki-
wa³ na nowego w³aœciciela –
mówi Izabela Piontek.

Cz³onkowie stowarzysze-
nia apeluj¹ do wszystkich
mieszkañców gminy Œwier-
klany o zapoznanie siê z te-
matem adopcji zwierz¹t. Byæ
mo¿e znajdzie siê ktoœ – oso-
ba ucz¹ca siê lub starsza i sa-
motna, która zechcia³aby za-
j¹æ siê adopcj¹ psów – prosi-
my o kontakt pod numerem

cd. ze str. 13Zwierzę to żywa istota 509 257 081, 669 490 437
lub 535 388 516. Zaprasza-
my te¿ na stronê internetow¹
http://zorydlazwierzat.cba.pl/
kontakt.html – tam m.in. za-
mieszczane s¹ zdjêcia psów,
które mo¿na adoptowaæ.

- Oprócz pomocy bezpañ-
skim psom chcielibyœmy po-
móc te¿ w³aœcicielom, którzy
maj¹ k³opoty ze swoimi czwo-
ronogami. Czêœæ z nas ma
du¿e doœwiadczenie i wiedzê
na temat zachowañ zwierz¹t,
a zw³aszcza psów. Bardzo czê-
sto zdarza siê, ¿e na k³opot,
który wydaje siê „nie do roz-
wi¹zania” istnieje proste roz-
wi¹zanie. Chcemy, aby ludzie

nie mieli powodów do pozby-
wania siê zwierz¹t – mówi
pani Izabela.

Na koniec dodamy, ¿e
dziêki ¿orskiemu stowarzy-
szeniu w ci¹gu niespe³na
miesi¹ca czasu kilkanaœcie
zwierz¹t znalaz³o sta³y lub
tymczasowy dom.

- Jesteœmy pewni, ¿e dzia-
³aj¹c równolegle w dwóch
gminach – w ¯orach i w
gminie Œwierklany mo¿emy
zrobiæ wiele dobrego dla
zwierzaków, które zosta³y
skrzywdzone przez z³ych lu-
dzi – podsumowuje Izabela
Piontek. Zapraszamy do
wspó³pracy!

Udany start Basi i Jakuba
do etapu wojewódzkiego, któ-
ry odbêdzie siê 14 maja w Bê-
dzinie. Marcowy pobyt na tere-
nie Parku Krajobrazowego
CKKRW by³ te¿ dla nich
okazj¹ do podpatrzenia zwia-
stunów wiosny. Uda³o siê sfo-
tografowaæ liczne naturalne
stanowiska przebiœniegów
oraz taplaj¹ce siê w mean-
drach rzeki Rudy, kaczki krzy-
¿ówki. Trzymamy kciuki za na-
szych reprezentantów!
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Na pocz¹tku marca dwie
uczennice gimnazjum wraz
z opiekunami odwiedzi³y
hiszpañsk¹ szko³ê. By³o to
ju¿ drugie spotkanie z ró-
wieœnikami ze szkó³ part-
nerskich. W paŸdzierniku
ubieg³ego roku to w³aœnie
w œwierklañskim gimnazjum
goœcili zagraniczni ucznio-
wie i nauczyciele. Tym ra-
zem robocza wizyta mia³a
miejsce w malowniczym Gi-
jón w Hiszpanii.

Oto relacja uczennic Asi
Paczkowskiej i Karoliny Go-
ralczyk z pobytu w szkole
partnerskiej:
Asia Paczkowska:
4 marca rozpoczê³a siê nasza

podró¿ samolotem do Hisz-

panii, do miejscowoœci Gi-

jon. Dotarliœmy na miejsce,

gdzie czeka³y ju¿ na nas ro-

dziny, u których mieliœmy za-

mieszkaæ.

W pierwszym dniu poby-

tu przywitaliœmy siê z ucznia-

mi innych krajów i ich na-

uczycielami. Przedstawione

zosta³y nam prezentacje na te-

We wrzeœniu ub. roku, Gimnazjum im. K. Miarki otrzyma³o dofinansowanie
z funduszu europejskiego na realizacjê projektu „Comenius – Uczenie siê
przez ca³e ¿ycie”. Projekt pt. „Let me know you: united in diversity” œwierklañ-
ska placówka realizuje wraz ze szko³ami z Turcji, Hiszpanii, Rumunii, W³och,
Litwy i Bu³garii.

mat kultur poszczególnych

pañstw uczestnicz¹cych w pro-

gramie Comenius. Mogliœmy

braæ udzia³ w rozgrywkach

sportowych, tradycyjnych

dla tamtego regionu. Szko-

³a by³a du¿a, stara, ale piêk-

na. Nastêpnie chodziliœmy

po centrum i po pla¿y (…).

W kolejnych dniach mieliœmy

okazjê zwiedziæ urz¹d miasta,

park oraz Universidad Labo-

ral – kiedyœ sierociniec, a ak-

tualnie siedzibê szkó³ wy-

¿szych. Du¿e wra¿enie zrobi-

³a na mnie wycieczka do

Oviedo. Zobaczy³am piêkn¹

katedrê oraz centrum tego cu-

downego miasta. Ostatnim

punktem by³o Muzeum Juraj-

skie „Muja” z ró¿nymi cieka-

wymi prehistorycznymi stwo-

rzeniami. Regionalne jedze-

nie by³o bardzo dobre, ale

ró¿ni³o siê od tego w Polsce.

Ludzie byli bardzo pomocni

i mili. Nie chcia³o siê stam-

t¹d wyje¿d¿aæ. Kiedy nad-

szed³ czas po¿egnania, nie

potrafiliœmy siê rozstaæ. 9

marca wróciliœmy do Polski,

pe³ni niezapomnianych wra-

¿eñ i wspomnieñ.

Karolina Goralczyk:
W Hiszpanii byliœmy od 4 do

9 marca. Patricia – dziewczy-

na u której mieszka³am – by³a

bardzo radosn¹ i otwart¹

osob¹, podobnie jak jej rodzi-

ce. Pierwszego dnia jad³yœmy

bardzo interesuj¹ce ciastkowe

œniadanie. W szkole odby³o

siê uroczyste powitanie. Zwie-

dziliœmy budynek i obejrzeli-

œmy prezentacje o krajach,

które bra³y udzia³ w projek-

cie. My równie¿ zaprezento-

wa³yœmy nasz kraj – najlepiej

jak potrafi³yœmy. Lunch sk³a-

da³ siê z miejscowych przy-

smaków. Pod koniec dnia

wybraliœmy siê na pla¿ê.

Dzieñ drugi zacz¹³ siê od za-

baw w parku. Kolejnym miej-

scem, jakie odwiedziliœmy,

by³ urz¹d miasta, gdzie powi-

ta³ nas prezydent Gijon. Tego

dnia obejrzeliœmy tak¿e

„Universidad Laborely”

(…). Ostatni¹ atrakcj¹ by³y

staro¿ytne rzymskie ³aŸnie,

które odnaleziono niedaleko

wybrze¿a. Trzeciego dnia by-

liœmy w Oviedo, z którego

podziwialiœmy piêkne Pirene-

je. Bardzo podoba³o mi siê te¿

muzeum dinozaurów, ponie-

wa¿ znajdowa³o siê tam wie-

le skamienia³oœci i szkieletów

prehistorycznych stworzeñ.

Wieczorem nadarzy³a siê oka-

zja do spróbowania owoców

morza i innych specjalnoœci.

W pi¹tek odby³o siê uroczyste

zakoñczenie naszego pobytu

w tym niezwyk³ym miejscu.

Podziêkowaliœmy serdecznie

za wszystko gospodarzom

i udaliœmy siê do domów, aby

przygotowaæ siê do podró¿y.

Wieczorem uczestniczyliœmy

w po¿egnalnej dyskotece.

Bardzo radoœnie wspominam

ten czas, kiedy mog³am cie-

szyæ siê urokami niezwyk³ej

Hiszpanii. Z przyjemnoœci¹

tam kiedyœ powrócê.

Ju¿ nied³ugo kolejni
uczniowie Gimnazjum im.
Karola Miarki bêd¹ miêli
okazjê spotkaæ siê z rówie-
œnikami ze szkó³ partner-
skich. W maju czeka nas
wyjazd na Litwê do Silale
Simonas Gaudesius gymna-
sium. Projekt jest realizowa-
ny przy wsparciu finanso-
wym Komisji Europejskiej.
Oprac. Joanna Jastrzêbska,

zdj.: arch. szko³y

Z Miarki do Colegio La Asunción
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dru¿yna klasy IIIb zajê³a III
miejsce. Dyrektor SP2 Alina
Konsek dziêkuje nauczycie-
lom za tak solidne przygoto-
wanie uczniów do konkursów
i zawodów.

Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e
wydarzenia w szkole, które

Kalos kagathos
– silni duchem i ciałem

cd. ze str. 11

s³u¿¹ profilaktyce. Uwra¿liwiaj¹
one dzieci na zagro¿enia wspó³-
czesnego œwiata i promuj¹ po-
stawy warte naœladowania oraz
idea³y pomocne w kolejnych
latach edukacji.

I tak, dzieci spotka³y siê ze
sportowcami ̄ u¿lowego Klubu

Tamtejsi uczniowie wziêli
udzia³ w Powiatowym Turnie-
ju w Biegach £y¿wiarskich
i Powiatowym Turnieju Mini-
Siatkówki, odnosz¹c sukcesy
w obu dyscyplinach.

W biegach na ³y¿wach
wychowankowie „Staszica”
uczestniczyli ju¿ po raz trzeci.
Dzieñ 7.03 br. okaza³ siê
dla jankowickich reprezentan-
tów, a w szczególnoœci dla
dziewczyn, bardzo szczêœliwy.
W klasyfikacji dru¿ynowej za-
jê³y one bowiem III miejsce,
zaœ w kategorii indywidualnej

W nawi¹zaniu do ostatniego numeru Kuriera,
w którym pisaliœmy o sukcesach i inicjatywach

uczniów klasy II SP nr 1 w Œwierklanach, poni¿ej
przedstawiamy treœæ klasowej pracy literackiej pt.

„Mam 6 lat”.

 „MAM 6 LAT”
Kiedy byliœmy przedszkolakami
takimi s³odkimi ³obuziakami,

przed wyborem nas postawiono
i w wieku 6-ciu lat do szko³y puszczono.

W szkole dzwonek na lekcje zaprasza,
wtedy szum, zgie³k i ha³as przygasa.

Dzieci do klas wpadaj¹
i na swych miejscach siadaj¹.

Pani mnóstwo ciekawych rzeczy opowiada
i tak to skoñczy³a siê przedszkolna zabawa...

Pocz¹tkowo wcale kolorowo nie by³o
ale z czasem wszystko siê zmieni³o.

Teraz ju¿ nie obce nam czytanie
i lektur opowiadanie,

dodajemy i odejmujemy wyœmienicie
i od razu ³atwiejsze mamy ¿ycie.

Do sklepu pójœæ mo¿emy sami
bo na pieni¹dzach siê znamy!

O naszym kraju ju¿ wszystko wiemy prawie
bo Pani opowiada bardzo ciekawie.
Wiele informacji w swej g³owie ma

i nam je wszystkie da.

My choæ figle i psoty w g³owie mamy
to chêtnie naszej Pani wys³uchamy,

bo jej s³owa mi³e dla ucha
st¹d ka¿dy uwa¿nie s³ucha.

I jak widzicie sami,
œwiat przed nami otworem stoi,

i ¿adne z nas niczego siê ju¿ nie boi!

Chocia¿ jako szeœciolatki
do pierwszej klasy zawitaliœmy
to œwietnie sobie radê daliœmy.

Dlatego droga kole¿anko, drogi kolego
pójœcie do szko³y to naprawdê nic strasznego.

Uczniowie klasy II C
pracuj¹cy pod kierunkiem wychowawcy mgr Anny Wilk

Sportowego ROW Rybnik oraz
adeptami wschodniej walki ta-
ekwondo. Celem tych spotkañ
by³o ukazanie ró¿norodnoœci
zainteresowañ, a tak¿e podkre-
œlenie wa¿noœci pasji i zasady
fair play w ¿yciu ka¿dego cz³o-
wieka. Przedstawienia profilak-
tyczne: pt. „Przygody Kubusia”
dla m³odszych klas oraz „Œwia-
te³ko w tunelu” dla uczniów klas
IV-VI zaznajomi³y dzieci z tema-
tyk¹ troski o zdrowie oraz w³a-
œciwych postaw w ¿yciu.

W szkole prowadzona jest
równie¿ wspó³praca z rodzica-
mi uczniów. Z myœl¹ o nich or-
ganizowane by³y w SP2 szko-
lenia (m.in,,Nigdy do koñca
nie wiesz, kto obserwuje Two-
je dziecko”) i akademie, zaœ na
pocz¹tku czerwca odbêdzie siê
coroczny festyn rodzinny, na
który ju¿ dziœ serdecznie za-
praszamy.

Info: zespó³ redakcyjny
pod kierunkiem M.Rybok

zdj.: arch.. szko³y

Sukcesy

na skalę

powiatu

uczennica Nikola Wita zdo-
by³a miejsce II. Oprócz niej,
¿eñsk¹ dru¿ynê tworzy³y: Ju-
lia Kaszyca, Katarzyna
Szczyrba i Patrycja Kozik.

Niespe³na dwa tygodnie
póŸniej – 20.03 zorganizowany
zosta³ w Szkole Podstawowej
im. Stanis³awa Staszica Powia-
towy Turniej MiniSiatkówki
dziewcz¹t i ch³opców. W kate-
gorii dziewcz¹t najlepsza oka-
za³a siê dru¿yna gospodarzy,
wygrywaj¹c z SP Szczerbice – II
miejsce i SP Lyski – III miejsce.

Wœród ch³opców, po bar-
dzo wyrównanej walce zwy-
ciê¿yli uczniowie Szko³y Pod-
stawowej z Czernicy. Drugie
miejsce przypad³o w udziale
Szko³a Podstawowa nr 1 ze
Œwierklan, a trzecie – SP Lyski.

17 kwietnia br. dziewczê-
ta z SP Jankowice walczy³y
o zwyciêstwo w kolejnym etapie
zawodów, czyli w Rejonowym
Turnieju MiniSiatkówki. Po
przegranym pierwszym meczu
ze zwyciê¿czyniami turnieju –
dru¿yn¹ SP Krzanowice i wy-
granym meczu z SP Palowice,
jankowicka reprezentacja zajê-
³a w ostatecznoœci III miejsce.  �

Dwie ciekawe inicja-
tywy z zakresu sportu
mia³y niedawno
miejsce w jankowic-
kiej podstawówce.

zdj.: z archiw. szko³y
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Wydaje mi siê, ¿e p. dyr.
Danuty Dudek nie trzeba niko-
mu przedstawiaæ – wielu z nas
uczy³a, na innych krzycza³a, ¿e
siedz¹ na schodach do Izby
Regionalnej. Cokolwiek by nie
mówiæ, ka¿dy z nas kojarzy jej
postaæ.

Okazuje siê, ¿e mamy wiel-
kie szczêœcie do spotykania siê
z ludŸmi zwi¹zanymi z polityk¹.
Po poœle H. Siedlaczku oraz
premierze J. Buzku nadesz³a
pora na pani¹ D. Dudek, która
przez wiele lat dzia³a³a w lokal-
nym samorz¹dzie. Okres ten
bardzo mi³o wspomina. Jednak,
jak wyjaœni³ nam dyrektor, nie
ta dzia³alnoœæ by³a g³ównym
powodem wybrania tej kandy-
datki przez kapitu³ê. Wszyscy
s¹ pod wra¿eniem wygl¹du
i nienagannego sposobu funk-
cjonowania naszej szko³y
i szko³y podstawowej. Du¿y
udzia³ w tym ma w³aœni pani
Dudek, która „tworzy³a” ten
obiekt od podstaw.

Podczas spotkania uda³o
nam siê odkryæ takie fakty z jej
¿ycia, o których wczeœniej nie
mieliœmy pojêcia, jak chocia¿by
to, ¿e zdawa³a na studia praw-
nicze. Powinniœmy serdecznie
dziêkowaæ losowi, ¿e nie uda³o
jej siê na nie dostaæ i ¿e zdecy-
dowa³a siê zostaæ nauczy-
cielk¹. Mog³abym siê rozpisaæ
na temat s³ów, które pad³y z ust
by³ej pani dyrektor, ale nie o to
chodzi. Kto by³ obecny na spo-
tkaniu, wie o czym mówi³a:
o nauczaniu, polityce, ksi¹¿-
kach, które by³y obecne w ca-
³ym jej ¿yciu, o podró¿ach, któ-
re mo¿e odbywaæ, bêd¹c na
emeryturze, o przynale¿noœci
do harcerstwa. Atrakcjami
przygotowanymi dla naszego
goœcia by³y dwa nietypowe
teksty. Pierwszy z nich napisa-
ny by³ w jêzyku rosyjskim, ale
pani dyrektor poradzi³a sobie
z jego czytaniem bezb³êdnie.
Co prawda nikt z nas nie zna
tego jêzyka, wiêc nie mamy

Jak w niebie

W ramach realizowane-
go w jankowickim
gimnazjum projektu
„Galeria ludzi z pasj¹”
do szko³y zapraszane
s¹ osoby, które maj¹
ciekawe hobby i chc¹
podzieliæ nim z innymi.
Tak¹ osob¹ jest
pani Danuta Dudek,
wieloletni dyrektor SP
im. S. Staszica. Poni¿ej
przedstawiamy autorski
tekst jednej z uczennic
gimnazjum, napisany
o laureatce tytu³u
„Cz³owieka z pasj¹”.

pewnoœci, czy pani Dudek czy-
ta³a to, co by³o tam napisane
czy tylko wymawia³a dziwnie
brzmi¹ce s³owa, ale ufamy, ¿e
nie oszuka³a nas. Drugi z przy-
gotowanych tekstów pocho-
dzi³ z powieœci Michai³a Bu³ha-
kowa „Mistrz i Ma³gorzata”-
pani Dudek poprawnie odga-
d³a, co to za fragment. Jednak
nie by³ to zwyk³y tekst, oj nie.
Zosta³y w nim zamienione sa-
mog³oski: „a” na „e”, „o” na
„y”. Jeœli ktoœ ma w¹tpliwoœci
czy czytanie takiego tekstu
mo¿e byæ trudne, to polecam
zmierzenie siê z czymœ takim
i jednoczeœnie ¿yczê powodze-
nia – na pewno siê wam przy-
da. Ostatni¹ atrakcj¹ by³ quiz
„Kto lepiej zna pani¹ Dudek”.
Pani K. Kuœka oraz dyrektor N.
Niestolik odpowiadali na 10 py-
tañ dotycz¹cych naszej boha-
terki. Dziêki tej konkurencji
uda³o nam siê dowiedzieæ kilku
bardzo ciekawych faktów. Otó¿
pani Dudek chcia³aby siê na-

uczyæ jêzyka aramejskiego,
chêtnie podjê³aby siê dubbin-
gowania filmów animowanych,
ostatni¹ ksi¹¿k¹ jak¹ by prze-
czyta³a na bezludnej wyspie
by³by „Harry Potter”, a poroz-
mawiaæ chcia³aby z George’m
Clooney’em.

Z twarzy uczestników spo-
tkania nie schodzi³ uœmiech, co
daje mi podstawy do tego, aby
s¹dziæ, ¿e siê dobrze bawili, a to
bardzo mnie cieszy. Wydaje mi
siê, ¿e aby doceniæ spotkanie
z kimœ, kogo nie widzia³o siê
przez pó³ roku, trzeba byæ bar-
dzo zaanga¿owanym uczucio-
wo. Oczywiœcie ka¿dy s³u-
chacz móg³ wynieœæ z tego coœ
dla siebie. Nie wiem jak na wia-
domoœæ o spotkaniu z pani¹
dyrektor zareagowali inni, nie
mia³am okazji wymieniæ z nimi
swoich odczuæ, wiem tylko, jak
odebra³ to ktoœ, kto by³ jej
uczniem przez 5 lat (o rok za
krótko), kto zawsze stara³ siê
robiæ wszystko najlepiej, ¿eby
jej nie zawieœæ.

Obawiam siê, ¿e nie da siê
uj¹æ w s³owa tego, jakie uczu-
cia budzi w nas osoba pani
D. Dudek. Zdecydowanie nie
by³a ona zwyk³ym nauczycie-
lem, by³a kimœ wiêcej – jedn¹
z tych osób, które odmieniaj¹
nasze ¿ycie, pokazuj¹ nowe
mo¿liwoœci i uœwiadamiaj¹,
w czym jest siê dobrym. By³a
kimœ, kim sami chcielibyœmy
byæ i staramy siê jak mo¿emy,
¿eby chocia¿ w pewnym stop-
niu j¹ naœladowaæ.

W³aœnie takie spotkania
uœwiadamiaj¹ nam, ile jeszcze
jest przed nami i pokazuj¹, jak¹
drogê nale¿y obraæ, ¿eby do-
trzeæ do wybranego celu.

Izabela Nykiel
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Kolejna 65-osobowa grupa
dzieci z rodzin o niskim statusie
materialnym oraz rodzin z pro-
blemem alkoholowym wyjedzie
w tym roku na kolonie profilak-
tyczno-terapeutyczne, dotowa-
ne ze œrodków bud¿etu gminy.

W wyniku rozstrzygniête-
go w marcu bie¿¹cego roku

Pojadą
na kolonie

konkursu ofert podpisane zo-
sta³y dwie umowy – z janko-
wick¹ i œwierklañsk¹ parafi¹.
Oferta Rzymsko-Katolickiej Pa-
rafii pw. Œw. Anny w Œwierkla-
nach otrzyma³a dofinansowanie
w wysokoœci 31 tys. 265 z³, zaœ
oferta Parafii Rzymsko-Katolic-
kiej pw. Bo¿ego Cia³a w Janko-
wicach – dotacjê w wysokoœci
18 tys. 735 z³. W ca³oœci daje to
kwotê 50 tys. z³, jak¹ gmina co
roku rezerwuje na ten cel. Ofer-

tê z³o¿y³o równie¿ Polskie To-
warzystwo Krajoznawcze z Zie-
lonej Góry, wnioskuj¹ce o przy-
znanie dotacji w wysokoœci 50
tys. z³, które otrzyma³o jednak
mniejsz¹ od pozosta³ych liczbê
punktów (zespó³ oceniaj¹cy
oferty pod uwagê wzi¹³ koszt
przypadaj¹cy na 1 uczestnika –
oferta Towarzystwa by³a naj-
dro¿sza).

Zadanie przewiduje zorga-
nizowanie letniego wypoczyn-

ku dla m³odych mieszkañców
gminy: zapewnienie im zakwa-
terowania, wy¿ywienia i trans-
portu do miejsca wypoczyn-
ku, zapewnienie wykwalifiko-
wanej kadry pedagogicznej
i opieki medycznej, a tak¿e re-
alizacjê programów profilak-
tycznych i organizacjê czasu
wolnego dzieci (wycieczki,
wyjœcia na basen, poczêstun-
ki i nagrody, dyskoteki, itp.).

cd. na str. 19
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Tradycyjnie ju¿, w miesi¹-
cu lutym udali siê oni na d³ugi
spacer do pobliskiego lasu
Królewiok. Oprócz jedzenia
dla zwierz¹t (ziaren, chleba,
siana..) uczniowie zabrali ze
sob¹ aparaty fotograficzne
i lornetki. Udali siê dobrze im
znan¹ tras¹ do miejsca ¿erowa-
nia saren i zajêcy. S³ysz¹ce
zbli¿aj¹c¹ siê grupê zwierzêta
poœpiesznie siê oddali³y, by
nied³ugo potem powróciæ.

Ruszy³a kolejna edycja pro-
gramu Polskiej Akcji Humani-
tarnej pn. „Pajacyk”, w ramach
którego prowadzona jest akcja
do¿ywiania uczniów szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów oraz
dzieci uczestnicz¹cych w zajê-
ciach œwietlicowych.

Podstaw¹ uzyskania przez
placówkê dofinansowania
z programu jest w³aœciwie wy-
pe³niony formularz wniosku,
zawieraj¹cy w czêœci formalnej:

Z przyrodą

za pan brat
O tym, jak wiele ciekawych rzeczy robi siê dla
przyrody w szkole podstawowej w Jankowicach
mog¹ œwiadczyæ podejmowane przez uczniów
i nauczycieli, inicjatywy. Wystarczy wspomnieæ
o zimowej akcji dokarmiania zwierz¹t leœnych,
w której cz³onkowie szkolnego ko³a ekologicznego
bior¹ udzia³ od dobrych kilku lat.

Uczniowie obserwowali ich
tropy na œniegu, nas³uchiwali
odg³ów ptaków i dzielili siê
swymi spostrze¿eniami.

Warto dodaæ, ¿e w pierw-
szej po³owie marca wycho-
wankowie  SP Jankowice wziêli
udzia³ w presti¿owym konkur-
sie matematyczno-przyrodni-
czym pt. „Z przyrod¹ na ty” or-
ganizowanym przez Gimna-
zjum Sióstr Urszulanek w Ryb-
niku. Ten miêdzyszkolny kon-

Na zdjêciu stoj¹ od lewej: Jakub Baran, Emilia Zywert i Bar-
bara Kremiec.

kurs cieszy siê du¿ym powo-
dzeniem wœród m³odzie¿y
szkó³ podstawowych. W te-
gorocznej edycji z zadaniami
konkursowymi zmierzy³y siê
a¿ 54 reprezentacje szkó³ z te-
renu ca³ego powiatu rybnic-
kiego, w tym dwie 3-osobowe
dru¿yny z jankowickiej szko-
³y: Barbara Kremiec, Emilia
Zywert i Jakub Baran oraz
Aleksandra Kocjan, Antoni-
na Kuœ i Patrycja Kozik.
Okaza³o siê, ¿e w wyniku
przeprowadzonych w marcu

eliminacji oba jankowickie ze-
spo³y znalaz³y siê w pierwszej
dziesi¹tce i zakwalifikowa³y
do fina³u. Ten odby³ siê 22
marca. Wysi³ek, wiedza i zdo-
byte umiejêtnoœci pozwoli³y
Basi, Emilce i Jakubowi zaj¹æ
pierwsze miejsce w klasyfika-
cji ogólnej. Jak du¿e by³y to
emocje i radoœæ mo¿e zobra-
zowaæ spontaniczna wypo-
wiedŸ jednego z naszych
uczestników: „..by³ to naj-
szczêœliwszy moment w moim
¿yciu”. Gratulujemy sukcesu!

szczegó³owe dane adresowe
szko³y lub œwietlicy i informa-
cje o dotychczasowym do¿y-
wianiu; w czêœci merytorycz-
nej: informacje o sytuacji spo-
³ecznoœci lokalnej na terenie
obejmowanym przez szko³ê lub
œwietlicê na podstawie danych
statystycznych, stopieñ zaan-
ga¿owania nauczycieli lub wy-
chowawców na rzecz dzieci,
przejawy aktywnoœci rodziców
i osi¹gniêcia dzieci.

Formularze mo¿na po-
braæ ze strony internetowej
http://www.pah.org.pl/o-
p a h / 3 1 1 / j a k _ u b i e -
gac_sie_o_dofinansowanie
Tam te¿ dostêpna jest in-
strukcja wype³niania wnio-
sku oraz regulamin programu
„Pajacyk”. Wnioskodawcami
mog¹ byæ szko³y podstawo-
we, gimnazja oraz samodziel-
nie dzia³aj¹ce œwietlice.

Nabór wniosków o dofinan-
sowanie do¿ywiania uczniów
w roku szkolnym 2013/2014
potrwa do 10 lipca br. (decy-

Pajacyk dla dzieci
duje data stempla pocztowe-
go). Wype³nion¹ dokumenta-
cjê nale¿y przes³aæ na adres
biura Polskiej Akcji Humani-
tarnej – ul. Wita Stwosza 2, 87-
100 Toruñ.

O szczegó³y mo¿na pytaæ
pod numerem telefonu (56) 65
21 368 lub droga mailow¹:
M a g d a l e n a . S z y m -
czak@pah.org.pl

Pe³na lista placówek, które
zakwalifikuj¹ siê do programu,
zostanie opublikowana na
stronie internetowej PAH 1
wrzeœnia br.
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Uczestniczk¹ lub uczest-
nikiem projektu mo¿e zostaæ
osoba bezrobotna zarejestro-
wana w urzêdzie pracy na te-
renie województwa œl¹skiego.
W procesie rekrutacji, która
potrwa do 31 sierpnia br. wy-
³onionych zostanie 7 osób (5
kobiet i 2 mê¿czyzn), które
rozpoczn¹ testowanie swoich
pomys³ów na biznes pod
opiek¹ doradców zatrudnio-
nych w inkubatorze Couveu-
sePL. Dzia³ania polegaæ bêd¹
m.in. na podniesieniu kwali-
fikacji zawodowych przysz³e-
go przedsiêbiorcy (w czasie
udzia³u w projekcie utrzyma
on status bezrobotnego –
otrzymywaæ bêdzie zasi³ek
i posiadaæ ubezpieczenie
zdrowotne) oraz nawi¹zaniu
przez niego wspó³pracy z do-

W kalendarzu jest wie-
le radosnych dni,
ale s¹ te¿ i takie, któ-

re najpierw zmuszaj¹ do reflek-
sji, powagi i szczególnej zadu-
my, a dopiero póŸniej nios¹ ra-
doœæ i nadziejê. Takim œwiêtem
by³o Œwiêto Paschy, czyli Wiel-
kanoc – w szkole w Jankowi-
cach obchodzone w szczegól-
ny sposób.

Jest to najstarsze i najwa¿-
niejsze œwiêto chrzeœcijañskie.
Gdyby bowiem Chrystus nie
zmartwychwsta³, nie obchodzi-
libyœmy ¿adnych innych œwi¹t,
którymi cieszymy siê w ci¹gu
ca³ego roku. W przeddzieñ ob-
chodów zbawczych wydarzeñ
Wielkiego Tygodnia i Wielkiej
Nocy zgromadziliœmy siê na
chwilê przedœwi¹tecznej zadu-

Pomysł na

własny biznes
Stowarzyszenie Wspó³pracy Regionalnej zapra-
sza osoby chc¹ce rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ do udzia³u w projekcie, którego
celem jest przetestowanie pod opiek¹ specjali-
stów, pomys³ów osób bezrobotnych na biznes.

stawcami i odbiorcami jeszcze
przed zarejestrowaniem dzia-
³alnoœci gospodarczej. Uzy-
skanie pozytywnej oceny
w okresie „dzia³alnoœci na pró-
bê” da podopiecznym inku-
batora mo¿liwoœæ rozpoczê-
cia dzia³alnoœci gospodarczej
na w³asny rachunek i ubiega-
nia siê o wsparcie finansowe
w wysokoœci ok. 20 tys. z³.

Projekt pn. „PI-PWP Co-
uveusePL” realizowany jest
w ramach Poddzia³ania 6.1.1
„Wsparcie osób pozostaj¹-
cych bez zatrudnienia na re-
gionalnym rynku pracy” Pro-
gramu Operacyjnego Kapita³
Ludzki. Wiêcej informacji na
ten temat mo¿na znaleŸæ na
stronie: www.couveuse.pl

Nie czekaj – za³ó¿ firmê
i otrzymaj dotacjê!

my. Pierwszego dnia rekolekcji
cz³onkowie ko³a misyjnego
przedstawili inscenizacjê wiel-
kopostno-wielkanocn¹ oraz
rozwa¿ania i adoracjê krzy¿a.

Drugiego dnia uczniowie,
dziêki przedstawieniu zapo-
znali siê z postaci¹ Pauliny Ja-
ricot, która jest patronk¹ misji.
G³ówn¹ atrakcj¹ spotkania by³
wystêp cz³onków Stowarzy-
szenia „Kahal”. Piosenki by³y
przeplatane S³owem Bo¿ym.
Dzieci spontanicznie w³¹czy³y
siê w modlitwê poprzez œpiew
i swoim zachowaniem wyrazi-
³y radoœæ p³yn¹c¹ ze Œwi¹t
Zmartwychwstania Bo¿ego.

Ostatni dzieñ rekolekcji
by³ okazj¹ do spotkania siê na
mszy œw.

Tekst i zdj.: SP Jankowice

Wspomnienie rekolekcjiWspomnienie rekolekcji

Biblioteka zaprasza

Bogata oferta z zakresu lite-
ratury i prasy skierowana jest
do czytelników w ró¿nym wie-
ku, a osoby starsze i niepe³no-
sprawne mog¹ dodatkowo li-
czyæ na bezp³atny dowóz ksi¹-
¿ek do domu.

Oprócz ksiêgozbioru, który
jest stale uzupe³niany i wzbo-
gacany o nowoœci wydawni-
cze, Gminna Biblioteka Publicz-
na oferuje mieszkañcom mo¿li-
woœæ korzystania ze stanowisk
komputerowych z bezp³atnym
dostêpem do internetu oraz

wykonania kserokopii. Mo¿na
te¿ wypo¿yczaæ czasopisma do
domu oraz korzystaæ ze wspo-
mnianej wczeœniej us³ugi
„ksi¹¿ka na telefon”.

W bibliotece znajduje siê
ponadto k¹cik z literatur¹ dla
najm³odszych dzieci. Du¿ym
powodzeniem cieszy siê pro-
wadzona od wrzeœnia ubieg³e-
go roku akcja pt.„Zapisz dziec-
ko do biblioteki, nigdy nie jest
za wczeœnie!”, w ramach której
ka¿de dziecko w wieku do
trzech lat zapisane do bibliote-

ki otrzymuje w prezencie ksi¹-
¿eczkê, zaœ rodzice – ulotkê za-
wieraj¹c¹ informacje o korzy-
œciach, jakie p³yn¹ z czytania
dzieciom ksi¹¿ek ju¿ od pierw-
szych dni ich ¿ycia.

Gminna Biblioteka Publicz-
nej w Jankowicach czynna jest
w poniedzia³ki w godz. 8.00-
16.00, we wtorki od 8.00 do
17.00, w œrody i pi¹tki od 8.00
do 15.00, oraz w czwartki od
12.00 do 17.00. Filia GBP
w Œwierklanach zaprasza czy-
telników: w poniedzia³ki, œrody
i pi¹tki od 12.00 do 19.00 oraz
we wtorki od 8.00 do 15.00.
OdwiedŸ te¿ nas na www.bi-
blioteka.swierklany.pl

Mieszcz¹ca siê przy ul. Koœcielnej 19 w Jankowi-
cach, Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filia
w Œwierklanach (budynek GOKiR-u, ul. Stra¿acka 1)
zapraszaj¹ wszystkich mieszkañców do korzystania
z zasobów obu placówek.

W obu przypadkach gmina za-
p³aci za przejazd i pobyt dzie-
ci, parafie zaœ pokryj¹ pozosta-
³e koszty zwi¹zane z organi-
zacj¹ kolonii (zatrudnienie
opiekunów, op³acenie prze-
wodników, zakup nagród,
koszty ubezpieczeñ itd.)

Pierwsze na wakacje wy-
jad¹ dzieci ze Œwierklan. Pobyt
35-osobowej grupy w Po³czy-
nie-Zdroju zaplanowany zo-
sta³ w dniach 30 czerwca–13
lipca br. Z kolei, dzieci z Janko-
wic w liczbie 30 osób wypo-
czywaæ bêd¹ w dniach 12-20
lipca w Zawoi.

¯yczymy udanego wypo-
czynku!

Pojadą
na kolonie

cd. ze str. 17
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W pi¹tek 3 maja przyzna-
nych zosta³o cz³onkom œwier-
klañskiej OSP piêæ medali
i cztery odznaki. Na wniosek
Zarz¹du OSP, zarz¹du gminne-
go i powiatowego, w³adze wo-
jewódzkie ochotniczych stra-
¿y po¿arnych przyzna³y z³ote
medale druhom: Adamowi
Neugebauerowi, Dariuszowi
KuŸnikowi i Rafa³owi Ma-
tuszczykowi; srebrny medal
druhowi Piotrowi Pokojowi
i br¹zowy medal druhowi Ada-
mowi Machulcowi. Medale
wrêczy³ prezes wojewódzki
OSP Andrzej Grzenia, prezes
ZP Gerard Kotula i prezes
OSP Œwierklany Leon Karwot.
Przyznane zosta³y tak¿e przez
Zarz¹d OSP Œwierklany, od-
znaki za wys³ugê lat. Otrzymali
je druhowie: Adam Machulec
i Tomasz Piecha – odznaka za
10 lat s³u¿by w OSP oraz Le-
szek WoŸnica i Marek Pomy-
ko³ za 20 lat s³u¿by. Wyró¿nie-
ni zostali ponadto m³odzi
mieszkañcy gminy, którzy zajê-
li czo³owe w powiecie w tego-
rocznym konkursie wiedzy po-
¿arniczej. Gratulacje nale¿¹ siê
Natalii WoŸnicy – laureatce II
miejsca oraz Kamilowi Szuli-

Podopieczni

świętego Floriana
W Œwiêto Konstytucji odby³y siê w Œwierklanach
obchody Dnia Stra¿aka, po³¹czone z poœwiêceniem
nowego samochodu ratowniczo-gaœniczego oraz
przyznaniem medali i wyró¿nieñ najbardziej zas³u-
¿onym dzia³aczom OSP. Dzieñ póŸniej swoje œwiêto
obchodzili stra¿acy z Jankowic, uczestnicz¹c
w uroczystej mszy sprawowanej w ich intencji.

kowi ze Œwierklan – zdobyw-
cy I miejsca w powiecie.

W programie pi¹tkowej
uroczystoœci znalaz³o siê te¿
poœwiêcenie przez ks. pro-
boszcza Jana Klyczkê, nowe-
go samochodu ratowniczo-
gaœniczego, którego zakup sfi-
nansowany zosta³ ze œrodków
Urzêdu Gminy (70 tys. z³) oraz
Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaœniczego (kwota 50 z³
przyznana przez Zarz¹d G³ów-
ny Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Warsza-
wie). Jak dowiedzieliœmy siê
w OSP, œwierklañska jednost-
ka posiada ju¿ teraz trzy samo-
chody ratowniczo-gaœnicze,
co sprawia, ¿e zaliczana jest do
tzw. jednostek S-3.

¯yczenia owocnej s³u¿by
i szczêœliwych powrotów z ak-
cji gaœniczych sk³adali pod-
opiecznym œw. Floriana zapro-
szeni goœcie – reprezentuj¹cy
w³adze gminy zastêpca wójta
Antoni Polok (wrêczy³ stra¿a-
kom kluczyki do samochodu),
so³tysi Œwierklan, przedstawi-
ciele gminnych jednostek, LKS
Fortecy Œwierklany i SP 2 im.
Œw. Jadwigi oraz inni uczestni-
cy stra¿ackiego œwiêta.


