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W numerze:

Ok
upnie samochodów
kupnie
- nie daj się nabr
ać!
nabrać!

Trzymam
y się planu
rzymamy
czytaj str. 2

Nie czekaj
z wymianą
Przypominamy, ¿e tylko do
koñca tego roku bêdzie siê mo¿na pos³ugiwaæ tradycyjnymi dowodami osobistymi, posiadaj¹cymi formê ksi¹¿eczki. Wraz z nastaniem stycznia 2008 roku
strac¹ one wa¿noœæ.
Informacja ta jest o tyle istotna, ¿e wci¹¿ wiele osób nie dope³ni³o obowi¹zku wymiany starego dowodu osobistego na nowy,
wygl¹dem przypominaj¹cy kartê bankomatow¹. Bez takiego
dowodu, pocz¹wszy od przysz³ego roku nie bêdziesz móg³ zawrzeæ
umowy kupna-sprzeda¿y, nie
uzyskasz kredytu w banku, itp.
Urzêdnicy prosz¹ o jak najszybsze za³atwienie sprawy i
z³o¿enie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. Nie
warto czekaæ do listopada czy
grudnia, bo przyjdzie nam staæ
w kilkunastometrowej kolejce,
a i tak istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e w ostatnich dniach
starego roku urz¹d po prostu
nie zd¹¿y z wype³nieniem formalnoœci.
Nie zwlekaj, wymieñ dowód!

Wier
sz
eR
eginy Sobik
Wiersz
sze
Reginy

czytaj str. 7

Święto Jankowic
Msz¹ œwiêt¹
w Studzience
rozpoczê³y siê
30 czerwca obchody
II Ogólnopolskiego
Zjazdu Jankowiczan.
Do naszej gminy
zjecha³o kilkuset
goœci. Mi³ym
akcentem by³y
¿yczenia i kwiaty od
wójta gminy
Stanis³awa
Gembalczyka dla
Romany Wajdy i jej
Zespo³u Pieœni
i Tañca “Sobótki”
oraz “Doremi”
z okazji
20-lecia istnienia
grup.
cd. na str. 4

DOŻYNKI
GMINNE

Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji
zaprasza na

FESTYN Z PRZYGOD¥
26 sierpieñ
Oœrodek Sportowo-Rekreacyjny w Jankowicach
w programie
16.00 rozpoczêcie festynu
16.30 wystêp zespo³u SOBÓTKI oraz DOREMI
17.00 Zespó³ Tañca Ludowego PRZYGODA oraz polskie
i zagraniczne formacje taneczne zaprzyjaŸnione z Przygod¹
(m.in. Portugalia)
19.00 DJ wystêp
20.00 koncert zespo³u CARIBBEAN GIRLS
21.00 zabawa taneczna – DJ
atrakcje towarzysz¹ce: pokaz umiejêtnoœci stra¿ackich,
prezentacja nowego wozu bojowego i wiele innych
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czytaj str. 11

niedziela 2 wrzeœnia
organizatorzy: Urz¹d Gminy Œwierklany, Rady So³eckie, Gminny
Oœrodek Kultury i Rekreacji
godz. 9.30 msza œwiêta w koœciele pw. œw. Anny w Œwierklanach
godz. 14.00 zbiórka korowodu do¿ynkowego na ul. Stawowej
w Œwierklanach Dolnych,
przejœcie do oœrodka sportowo-rekreacyjnego w Œwierklanach
godz. 15.00 uroczyste otwarcie do¿ynek
w programie: wystêpy artystyczne zaproszonych zespo³ów,
zabawa taneczna, mnóstwo towarzysz¹cych atrakcji
(szczegó³owy program Do¿ynek Gminnych podany zostanie na
osobnych plakatach)

2007-08-21, 12:00
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Przejście
dla pieszy
ch
pieszych
W jednym z ostatnich
numerów Kuriera
Gminy Œwierklany
poruszaliœmy sprawê
planowanej budowy
przejœcia dla pieszych
w Jankowicach.
Chodzi o bezpieczeñstwo
mieszkañców ulicy Górniczej
i Piaskowej, przechodz¹cych
przez ul. Œwierklañsk¹.
W³adze gminy s¹ po rozmowach z w³aœcicielk¹ gruntu, która wyrazi³a ostatecznie zgodê na
wydzielenie czêœci nale¿¹cej dla
niej dzia³ki i stworzenie stosownego projektu. Teraz wszystko
powinno ju¿ pójœæ dobrze.
- Chcielibyœmy, aby wraz z
przejœciem dla pieszych powsta³a tam równie¿ wzbudzana sygnalizacja œwietlna. To przyczyni³oby siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa w przypadku osób
korzystaj¹cych z tego przejœcia, a
takich nie brakuje – mówi wójt
gminy Stanis³aw Gembalczyk,
podkreœlaj¹c, ¿e przejœcie jest w
tym miejscu nieodzowne.

Będzie no
wa linia
now
Trwaj¹ przygotowania do uruchomienia nowej trasy autobusowej,
³¹cz¹cej so³ectwo Jankowice z Rybnikiem, przez Jankowice-Wieœ. Natomiast od godzin popo³udniowych
nast¹pi jej przed³u¿enie do KWK
Borynia. Linia bêdzie obs³ugiwana
przez Miêdzygminny Zwi¹zek Komunikacyjny z siedzib¹ w Jastrzêbiu Zdroju. Jest to nowa trasa i w
zwi¹zku z tym MZK musi uruchomiæ ca³¹ procedurê, a to wymaga
czasu. Z naszych informacji wynika, i¿ uruchomienie nowej linii nast¹pi prawdopodobnie z dniem
1 wrzeœnia 2007.

To ju¿ prawie pewne, czekamy tylko na opiniê
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Je¿eli
bêdzie ona pozytywna, a na tak¹ liczymy,
przyst¹pimy do budowy bankomatu – powiedziano
nam w Urzêdzie Gminy. Bankomat ma powstaæ
w budynku œwierklañskiej przychodni zdrowia.

W Świerklanach
powstanie bankomat
- To najlepsza naszym zdaniem lokalizacja, bo przychodnia
znajduje siê w centrum gminy, niemal¿e na pograniczu Œwierklan
Górnych i Dolnych, a i mieszkañcy Jankowic nie bêd¹ mieæ do
bankomatu zbyt daleko – t³umacz¹ urzêdnicy. - Poza tym, budynek odwiedza wiele osób, przychodz¹cych do tutejszych gabinetów lekarskich po poradê i korzystaj¹cych z us³ug apteki.
Gmina, która jest w³aœcicielem obiektu, jakiœ czas temu przekaza³a go w u¿ytkowanie niepublicznemu zak³adowi opieki
zdrowotnej. W budynku w
Œwierklanach mieszcz¹ siê gabinety nale¿¹ce do NZOZ-u Wêgrzyk i Spó³ka. Bankomat ma
powstaæ od strony frontowej
budynku przychodni, do której
³atwo mo¿na dotrzeæ - jest dobrze
widoczna i w dodatku zadaszo-

na. Oznacza to koniecznoœæ
uszczuplenia znajduj¹cej siê za
œcian¹ poczekalni dla dzieci chorych o ok. 4 metry kwadratowe
(takie s¹ wymogi). W Urzêdzie
Gminy Œwierklany opracowana
zosta³a dokumentacja na adaptacjê (wydzielenie z przychodni) i
przekazana Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. Jego
opinia powinna byæ znana do
koñca sierpnia. Je¿eli bêdzie ona
pozytywna, a w³aœnie takiej spodziewaj¹ siê urzêdnicy, gdy¿ ich
zdaniem ca³oœæ spe³nione zosta³y
wymogi zawarte w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia, wykonawca – Bank Spó³dzielczy przyst¹pi do monta¿u bankomatu.
- Pomys³ uszczuplenia poczekalni byæ mo¿e nie podoba siê
w³adzom spó³ki, jednak dla nas
wi¹¿¹ca jest jedynie opinia Sanepidu – podsumowuj¹ urzêdnicy.

Sołeckie wybory
W zwi¹zku z zarz¹dzonymi na dzieñ 23 wrzeœnia 2007 roku
wyborami so³tysów i rad so³eckich w so³ectwach Œwierklany Dolne i Œwierklany Górne informujemy, i¿ kandydaci lub ich przedstawiciele mog¹ odbieraæ formularze zg³oszeniowe w biurze
nr 23, 26 i 27 Urzêdu Gminy lub pobraæ je ze strony internetowej
Urzêdu Gminy (www.swierklany.pl). Gminna Komisja Wyborcza rejestruje kandydatów: na so³tysa, do rady so³eckiej i do so³eckiej komisji wyborczej od 20 sierpnia do 10 wrzeœnia 2007
roku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Wybory w so³ectwie Œwierklany Dolne zostan¹ przeprowadzone w Gimnazjum przy ul. 3 Maja 20, a w so³ectwie Œwierklany Górne w Szkole Podstawowej przy ul. Boryñskiej 6, 23 wrzeœnia w godzinach od 8.00 do 14.00.
PRZYPOMINAMY

O stypendiach szk
olny
ch i zasiłkach
szkolny
olnych
Realizacja:
Wydawnictwo Solo Press
Żory, ul. Moniuszki 10
tel./fax: 4346130
na zlecenie
Urzędu Gminy Świerklany
Jankowice, ul. Świerklańska 54
Redaktor wydania:
Barbara Zientek
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Wójt gminy Œwierklany informuje, i¿ wnioski o przyznanie stypendiów i zasi³ków szkolnych na rok szkolny 2007/2008 mo¿na
sk³adaæ w kancelarii Urzêdu Gminy (pokój nr 21) w terminie od 16
sierpnia do 15 wrzeœnia bie¿¹cego roku.
Do wniosków nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenie o dochodach oraz
rachunki i inne dokumenty potwierdzaj¹ce poniesione wydatki na
zakup podrêczników i przyborów szkolnych.

2007-08-21, 12:00

Trzymamy

się planu
Trwaj¹ remonty gminnych
dróg, na które
w tegorocznym bud¿ecie
zarezerwowano kwotê
ponad 900 tys. z³. Dziêki
temu, ¿e mieszkañcy
Œwierklan i Jankowic
z³o¿yli pisemne wnioski
z nazwami ulic, które ich
zdaniem wymagaj¹
naprawy, uda³o siê
stworzyæ plan remontów
i sukcesywnie go
realizowaæ.
Prace rozpoczê³y siê na wiosnê i s¹ kontynuowane. Jedne ulice trzeba by³o poprawiæ po minionym okresie zimowym, inne ju¿ od
kilku lat wymaga³y gruntowniejszej
renowacji.
- Z³o¿one w Urzêdzie Gminy
pisemne interwencje mieszkañców
dotycz¹ce stanu dróg w gminie,
zosta³y ponumerowane, a nied³ugo
potem nast¹pi³ przegl¹d zg³oszonych ulic i ustalony zosta³ sposób
ich naprawy – wyjaœnia wójt Stanis³aw Gembalczyk. — Takie postêpowanie sprawdzi³o siê, bo pozwala na racjonalne wykorzystywanie œrodków i przeprowadzanie
remontów zgodnie z przyjêtym
wczeœniej grafikiem.
Wójt gminy zapewnia, ¿e
wszystkie zaplanowane na ten rok
remonty dróg zostan¹ wykonane.
Szczegó³owy wykaz ulic, na których toczy³y siê prace zamieszczony zostanie na ³amach Kuriera
Gminy Œwierklany.
Kiedy oddawaliœmy gazetê do
druku, w gminie og³oszony zosta³
przetarg na budowê chodnika
wzd³u¿ ul. 3 Maja w Œwierklanach
Dolnych. Chodzi o licz¹cy ok. 70
metrów odcinek, od istniej¹cego
chodnika a¿ do ul. Warneñczyka.
Prace zostan¹ sfinansowane z pieniêdzy Urzêdu Marsza³kowskiego.
Zadaniem gminy Œwierklany bêdzie wy³onienie wykonawcy i zrealizowanie ww. inwestycji. Natomiast, do koñca wakacji ma zostaæ
ukoñczona przebudowa ul. Basztowej i Zamkowej w Œwierklanach
Dolnych. Przy pomocy Starostwa
Powiatowego w Rybniku kontynuowana jest równie¿ naprawa
chodnika przy ul. Nowej w Jankowicach. Po³owê kosztów pokryje
w tym przypadku gmina.
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Wójt o wyk
onaniu budżetu
wykonaniu
za pierw
sz
e półr
ocz
e 2007r
2007r..
pierwsz
sze
półrocz
ocze
Powierzone
mi, jako organ owi w y k o nawczemu, zadania w y m a gaj¹ œrodków
pieniê¿nych. Plan ich pozyskiwania i przeznaczenia zosta³ okreœlony w bud¿ecie,
który radni zatwierdzili wiêkszoœci¹ g³osów. Po up³yw ie
po³owy r o k u bud¿etowego
zobowi¹zany jestem przedstawiæ Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej stopieñ wykonania bud¿etu. Dokonuj¹c oceny jego
wykonania, to oko³o 50%. Poniewa¿ opisowe sprawozdanie z wykonania bud¿etu
gminy za pierwsze pó³rocze
jest dokumentem bardzo obszernym, poni¿sze liczby
przedstawione zosta ³y wg.
dzia³ów.
Wydatki bud¿etu gminy zamknê³y siê kwot¹ 15.201.441,47 z³
i s¹ wykonane w 46,43% , z czego
wydatki na realizacjê zadañ w³asnych bie¿¹cych to 8.136871,02 z³
czyli 44,09 %; wydatki na realizacjê
inwestycji
w³asnych
6.225.844,45 tj. 49,63% planu.
Wydatki na zadania zlecone
833.572 z³ t.j. 48,19 % planu oraz
wydatki na zadania w zakresie porozumieñ pomiêdzy j.s.t. 5.154. z³
tj. 50,99% planu.
Patrz¹c na wydatki mo¿na
dojœæ do wniosku, ¿e istniej¹
zaniedbania co do wykonania zadañ. Otó¿ nie, bowiem wydatki
b¹dŸ to zaplanowano na drugie
pó³rocze, b¹dŸ pod wzglêdem
rocznym zosta³y one wykonane i
fakturowanie nast¹pi³o w drugim
pó³roczu (VII-VIII).
Wyniki analizy zostan¹
przedstawione na najbli¿szej sesji
Rady Gminy, jak równie¿ propozycje korekty planu oraz przesuniêcia œrodków na zadania bardziej
potrzebne np. remonty dróg. Nale¿y przy okazji zaznaczyæ, ¿e
pomimo przeznaczenia na ich remont wiêkszych kwot, ceny materia³ów wzros³y o 180% w stosunku do cen ubieg³orocznych, co
w konsekwencji ograniczy zakres
rzeczowy. Wynik finansowy za
pierwsze pó³rocze jest pozytywny i wynosi +2.199.521,56 z³.
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Dochody bud¿etu gminy
Œwierklany zamknê³y siê kwot¹
17.400.963,03 z³ i s¹ wykonane w 54,8%, z czego dochody

w³asne to 5.744.264,78 z³ czyli 54,6% planu, udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa 3.607.709,27
z³ czyli 50,1%; subwencja ogólna dla gmin 3598,674 z³ tj. 53,8%
planu, dotacje celowe otrzymane
z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ zleconych 859.762,05 z³,

tj. 49,9% planu; dotacje celowe
otrzymane na zasadach porozumieñ jednostki samorz¹du terytorialnego (j.s.t) ze Starostwem
Pañstwowym w Rybniku 5.154
z³ tj. 51% planu oraz œrodki pomocowe pochodz¹ce z Unii Europejskiej - 3.590.398,93 z³, to
jest 64% planu.

W rozbiciu przychody
Dzia³

Plan

Wykonano

%
66,1

010

Rolnictwo i ³owiectwo

5656.500,46

3740.867,66

600

Transport i ³¹cznoœæ

0

51.290,19

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.300.100

418.864,60

32,2

750

Administracja publiczna

203.810

169.139,78

82,99

Urzêdy naczelnych organów

7.940

6680

84,13

10.108

5154

51,0

751

-

pañstwowych
754

Bezpieczeñstwo publiczne
i ochrona przeciwpo¿arowa

756

Dochody- podatki i sp³aty

14.678124,35

8082917,45

55,07

758

Ró¿ne rozliczenia

6673960

3627551,87

54,35

801

Oœwiata i wychowanie

1147.029,29

269.277,22

23,48

852

Pomoc spo³eczna

1793278

896.528,73

49,99

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7635

7635

100,0

900

Gospodarka komunalna i ochrona

24800

125.056,53

50,39

31.726.685,10

17.400963,03

54,8

Dzia³
010 Rolnictwo i ³owiectwo
600 Transport i ³¹cznoœæ
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Dzia³alnoœæ us³ugowa
750 Administracja publiczna
751 Urzêdy naczelnych organów
w³adzy pañstwowej
754 Bezpieczeñstwo publiczne
i ochrona przeciwpo¿arowa
757 Obs³uga d³ugu publicznego
758 Ró¿ne rozliczenia
801 Oœwiata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc spo³eczna
853 Pozosta³e zadania w zakresie
polityki spo³ecznej
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i
ochrona œrodowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
926 Kultura fizyczna i sport

Plan
10.930535,80
1536. 000
73.800
78.000
2654.929,46
7940

Wykonanie
5624.670,07
646860,93
28.998,61
16.949,80
1295.046,73
5440

%
51,46
41,11
39,29
21,73
48,78
68,51

723583

155.551,82

21,5

900
177.000
10.809.093,87
175,000
2.306.588,77
17.000

254,21
5.086.661,35
79355
1004.767,64
-

28,25
47,06
45,35
43,56
-

369.382

150.927,97

40,87

1928601

633.457,34

32,85

813535,40

382,500

47,02

138.000

90.000

65,22

Ogó³em wydatki

32740,579,30

15.201.441,47

46,43

œrodowiska
Ogó³em dochody

W rozbiciu wydatki
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Święto Jankowic
Jankowice s¹ jedn¹ z 25 miejscowoœci w Polsce o tak samo
brzmi¹cej nazwie. Pierwsze spotkanie, w którym równie¿ wziêliœmy udzia³, zorganizowa³y Jankowice licz¹ce zaledwie 170
mieszkañców. Kontynuuj¹c ideê
I Zjazdu Jankowiczan ks. Edwarda Musio³a z Jankowic Radomskich, Rada So³ecka naszych rodzimych Jankowic postanowi³a
zorganizowaæ II Zjazd, pod honorowym patronatem wójta gminy Œwierklany Stanis³awa Gembalczyka. W tym celu utworzony zosta³ komitet organizacyjny,
którego celem by³o przygotowanie uroczystoœci z udzia³em kilkuset zaproszonych goœci. Pomoc¹ s³u¿y³ Gminny Oœrodek
Kultury i Rekreacji. W ostatni¹
sobotê czerwca, do naszej gminy
zjechali przedstawiciele miêdzy
innymi Jankowic ko³o Radomia,
Jankowic ko³o Babic i Jankowic
Pszczyñskich. Goœcie przywieŸli ze sob¹ mnóstwo prezentów, m.in. wiklinowy wiatrak i
obrazy namalowane przez lokalnych artystów.
Podobnie jak pierwszy
zjazd, drugi równie¿ rozpocz¹³
siê msz¹ œwiêt¹. Po jej zakoñczeniu uczestnicy zjazdu udali siê
do oœrodka sportowo-rekreacyjnego w Jankowicach, gdzie od-

bywa³y siê prezentacje poszczególnych miejscowoœci, a tak¿e
wystêpy zaproszonych zespo³ów: Sobótek, Hajer Kapeli, Leszka Filca, I&I oraz gwiazdy wieczoru – zespo³u Gipsy King. Zanim to jednak nast¹pi³o, odby³a
siê czêœæ oficjalna imprezy, podczas której w³adze gminy Œwierklany przywita³y przyby³ych
goœci. Rolê gospodarza II Ogólnopolskiego Zjazdu Jankowiczan przyj¹³ so³tys Jankowic
Adam Szulik. Podczas zjazdu
obecni byli równie¿ pochodz¹cy z naszego terenu parlamentarzyœci.
Mi³ym akc e n t e m b y ³ y
¿yczenia i kwiaty od wójta
gminy Stanis³awa Gembalczyka dla pani Romany Wajdy i jej
Zespo³u Pieœni i Tañca “Sobótki” oraz “Doremi” z okazji 20lecia istnienia grup. Zespo³y te
uœwietniaj¹ swoimi wystêpami
wszystkie wa¿niejsze gminne
uroczystoœci. Tak te¿ siê sta³o i
tym razem, kiedy to Sobótki
œpiewa³y i recytowa³y wiersze
poetki pani Reginy Sobik. Przy
dŸwiêkach orkiestry KWK Borynia zgromadzona w oœrodku
publicznoœæ odœpiewa³a m³odym
artystom “sto lat”.
II Ogólnopolski Zjazd Jankowiczan pokaza³, ¿e warto siê
spotykaæ i prezentowaæ artystyczny dorobek Jankowic.

Karolinki w Bukowinie
Do Bukowiny Tatrzañskiej
pojecha³ kilkanaœcie dni temu jeden
z dzia³aj¹cych pod egid¹ Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji,
zespo³ów – Karolinki. 11 sierpnia
wyst¹pi³ przed publicznoœci¹ 41. edycji Saba³owego
Bajania.
Festiwal trwa³ piêæ dni
i mia³ miêdzynarodowy
charakter. Oprócz polskich zespo³ów widzom
zaprezentowa³y siê zagraniczne formacje, miêdzy
innymi z Ukrainy, Bu³ga-
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rii i S³owacji. Dominowa³y ludowe klimaty, choæ nie zabrak³o te¿
“egzotyki” - Ukrainki wykona³y
na scenie taniec brzucha. Nasze
“Karolinki” zaprezentowa³y œl¹-

archw. GOKiR

cd. ze str. 1

ski repertuar – przyœpiewki bliskie sercu ka¿dego Œl¹zaka. Ich
wystêp wszystkim bardzo siê
podoba³.
Koszty wyjazdu zespo³u do
Bukowiny Tatrzañskiej pokry³
GOKiR.

zdj. archw. GOKiR

2007-08-21, 12:00

Og³oszenie
Gminna Spó³ka
Wodna
w Œwierklanach informuje,
i¿ wszelkie usterki zwi¹zane
z przerwaniem drena¿y
przez firmy wykonuj¹ce
kanalizacjê nale¿y zg³aszaæ
w Urzêdzie Gminy
Œwierklany,
w referacie
ochrony œrodowiska
u p. Piotra Pustelnika.

5

Dla niepełnosprawnych
Na parterze budynku
Urzêdu Gminy Œwierklany
wydzielono w ostatnim czasie miejsce, w którym osoby
maj¹ce trudnoœci w poruszaniu
siê, mog¹ za³atwiæ sprawê.
Przypominamy, i¿ nie musz¹ one
wchodziæ na piêtra budynku,
wystarczy ¿e skorzystaj¹ z
aparatu telefonicznego, wybieraj¹c numer wewnêtrzny do referatu, z którym chc¹ siê skontaktowaæ. (podstawowe numery, to: 500 – dowody osobiste
i meldunki, 524 – sprawy podatkowe i 526 – Urz¹d Stanu
Cywilnego). W razie koniecznoœci, pracownik danego wydzia³u zejdzie na parter i udzieli

Kilka miesiêcy temu w gminie powsta³o
Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych, Inwalidów,
ich Opiekunów SONIO, któremu szefuje Józef Kuœka.
W ostatnim czasie, cz³onkowie stowarzyszenia
odwiedzili oœrodek rehabilitacyjny “Malwa”
w Brennej oraz oœrodek hippoterapii w Stodo³ach.
Pierwszy wyjazd mia³ miejsce jeszcze przed
wakacjami – w czerwcu, drugi odby³ siê w lipcu.

Brenna i Stodoły
stosownej informacji.
Pomoc mo¿na równie¿
uzyskaæ w sekretariacie wójta – parter, biuro nr 11.

Nowe wóz strażacki
dla OSP Jankowice
Jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Jankowicach wzbogaci³a siê o nowy
samochód gaœniczy. Auto trafi³o tu 7 sierpnia,
a ju¿ 13 sierpnia stra¿acy wyjechali nim do akcji
usuwania gniazd szerszeni w Œwierklanach.
— Takich i innych wyjazdów
bêdzie wiêcej, oby samochód s³u¿y³ nam jak najd³u¿ej – mówi
prezes jankowickiej OSP Wac³aw Juraszek.
Renault (samochód œredni
gaœniczy) zosta³ zakupiony ze
œrodków gminy, która przekaza³a na ten cel kwotê 400 tys. z³.
Do tego dosz³a dotacja w wysokoœci 100 tys. z³, jak¹ stra¿akom
uda³o siê pozyskaæ z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego oraz œrodki pochodz¹ce ze
sprzeda¿y dotychczas u¿ywanego samochodu. Wys³u¿ony,

16-letni Star 244 zosta³ zbyty w
drodze przetargu za kwotê 26
tys. z³ i powêdrowa³ do jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Szyszkowie, w gminie Lipne
w woj. œl¹skim.
- Nasz nowy samochód jest
pierwszym w województwie,
który zosta³ zakupiony dziêki
dotacji z Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaœniczego. Za³atwienie wszystkich formalnoœci
kosztowa³o nas wiele zachodu i
trwa³o blisko dwa lata, ale op³aci³o siê – podsumowuje prezes
Juraszek.

zdj. archw. OSP Jankowice
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Dzia³alnoœæ stowarzyszenia
obejmuje teren gminy Œwierklany.
Dziêki swej formie organizacyjnej mo¿e ono staraæ siê o dotacje,
które pozwalaj¹ na niesienie pomocy osobom niepe³nosprawnym z terenu naszej gminy i
przyczyniaj¹ siê do integracji
osób chorych ze zdrowymi.
Dzia³alnoœæ SONIO przejawia siê
równie¿ w reprezentowaniu osób
zrzeszonych
w stowarzyszeniu
w
urzêdach i innego rodzaju
instytucjach.
W planach
dzia³acze SONIO maj¹ nawi¹zanie
wspó³pracy z
innymi organizacjami i lekarzami, jak
równie¿ prowadzenie szkoleñ tematycznie nawi¹zuj¹cych do
problemu niepe³nosprawnoœci w
naszej gminie i ca³ym spo³eczeñstwie.
Maj¹c na uwadze fakt, jak
wa¿na jest integracja ludzi chorych i zdrowych, stowarzyszenie
bêdzie organizowaæ wspólne wycieczki, turnusy rehabilitacyjne,
spotkania okolicznoœciowe, a tak¿e imprezy maj¹ce na celu gromadzenie œrodków do leczenia i re-

2007-08-21, 12:00

habilitacji swoich podopiecznych
– pisaliœmy w jednym z poprzednich numerów Kuriera Gminy
Œwierklany. W ostatnim czasie
dosz³o do dwóch takich wyjazdów – jak ju¿ napisaliœmy, cz³onkowie stowarzyszenia odwiedzili
oœrodek rehabilitacyjny “Malwa”
w Brennej oraz oœrodek hippoterapii w Stodo³ach. Obie wizyty by³y dla nich ciekawe i inspi-

zdj. archw. SONIO
ruj¹ce. W ich programie znalaz³a
siê wycieczka po Zalewie Elektrowni Rybnik, pokazy jazdy
konnej, ciep³y posi³ek i wypoczynek na œwie¿ym powietrzu.
Za poœrednictwem Kuriera
SONIO raz jeszcze pragnie zaprosiæ wszystkich chêtnych do
podjêcia z nim wspó³pracy. Zainteresowanych prosi siê o kontakt z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Œwierklanach
– tel. (0 32) 430 42 54.

6
Wójt Gminy Œwierklany
na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
/ Dz.U. Nr 96 poz 873 z póŸn. zm. /
og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych
w 2007 roku.
I.
Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadañ publicznych
okreœlonych w Uchwale Rady Gminy Œwierklany Nr III/11/06
z dnia 20.12.2006r. wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji
II. Rodzaje zadañ:
1.
dzia³alnoœæ wspomagaj¹ca rozwój wspólnot
i spo³ecznoœci lokalnych
2.
ekologii i ochrony zwierz¹t, oraz dziedzictwa
przyrodniczego
III.
Podmiotami uprawnionymi do z³o¿enia oferty s¹: organizacje jc
pozarz¹dowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
IV
Konkurs obejmuje przedsiêwziêcia realizowane w okresie:
Zadanie nr 1 realizacja zadania odbywa siê w okresie od 24.09.2007
r. do 31.12.2007 r.
Zadanie nr 2 - realizacja zadania odbywa siê w okresie od
24.09.2007 r. do 31.12.2007 r.
V
Przedsiêwziêcia realizowane w ramach zadania:
Zadanie nr 1 dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój wspólnot
i spo³ecznoœci lokalnych
stworzenie grupy teatralnej
nawi¹zanie kontaktów z teatrami profesjonalnymi
stworzenie bazy materia³owej dla zespo³u – zakup
strojów, nag³oœnienia, elementów scenografii
przygotowanie i wystawienie przedstawienia
Zadanie nr 2 - ekologii i ochrony zwierz¹t, oraz dziedzictwa
przyrodniczego:
zaplanowanie ogródka przyszkolnego
zakup narzêdzi, roœlin,
organizacja konkursu ekologicznego
ochrona walorów przyrodniczych gminy
VI
Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê
zadañ w 2007 roku wynosi:
zadanie nr 1 – 17.000,00 z³
zadanie nr 2 – 4.000,00 z³
Zadania publiczne nie by³y realizowane w 2006 roku

Urodziny,
jubileusze
Dwie solenizantki i jedn¹
parê obchodz¹c¹ jubileusz
d³ugoletniego po¿ycia ma³¿eñskiego odwiedzi³y w ostatnich
tygodniach w³adze gminy
Œwierklany. Gratulacje i kwiaty z r¹k wójta odebra³a pani
Anna Gruszczyk, która w
tym roku skoñczy³a 95 lat
oraz œwiêtuj¹ca swe 92-letnie
urodziny Angela Skiba. Obie
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panie mieszkaj¹ w Œwierklanach, podobnie jak £ucja i
Eryk Skorupa, obchodz¹cy 67
rocznicê zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego.
My ze swej strony równie¿ sk³adamy ¿yczenia solenizantkom i parze jubilatów –
obyœcie kolejne lata spedzili
w szczêœciu i zdrowiu, a humor was nie opuszcza³.

VII
Zasady przyznania dotacji
Warunkiem przyst¹pienia do konkursu jest z³o¿enie oferty zgodnej ze
wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U
nr 264 poz. 2207 / w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs –
nazwa zadania” w Urzêdzie Gminy Œwierklany 44-264 Jankowice
ul. Œwierklañska 54 — biuro nr 23 / w przypadku nades³ania oferty
poczt¹, liczy siê data jej wp³ywu do Urzêdu Gminy /
w terminie: do 22. 09.2007 r.
VIII.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, oraz
zasady przyznawania dotacji:
Przy rozpatrywaniu ofert brane bêd¹ pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
- merytoryczne – zasiêg i miejsce wykonywania zadnia / oceniane w
skali 0-3/
- spo³eczne — dostêpnoœæ realizowanego przedsiêwziêcia dla
mieszkañców,
przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie spo³eczne na
us³ugi œwiadczone w ramach projektu / oceniane w skali 0-2 /
- organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doœwiadczenie w realizacji zadania, doœwiadczenie w dotychczasowej
wspó³pracy z gmin¹, wspó³praca z innymi podmiotami / ocena w
skali od 0-3/
- finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów
kalkulacji pod k¹tem ich celowoœci, oszczêdnoœci i efektywnoœci
wykonania, udzia³ œrodków w³asnych oraz z innych Ÿróde³ finansowania / oceniane w skali 0-2.
- analiza prawid³owoœci i terminowoœci rozliczenia zadañ
w ubieg³ych latach / ocena w skali 0-1/.
a.
Warunkiem zawarcia umowy jest:
- posiadanie wyodrêbnionego rachunku bankowego
dla przyjêcia dotacji
- w przypadku przyznania dotacji w wysokoœci
innej ni¿ wnioskowana – korekta kosztorysu projektu
b.
Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie przez dat¹
rozpoczêcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy
pisemnej wed³ug wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005r
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U.
nr264 poz.2207/.
c.
Podmiot dotowany po zakoñczeniu realizacji zadania
zobowi¹zany jest do przedstawienia szczegó³owego
sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnej ze
wzorem okreœlonym w Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadnia publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U. nr 264 poz. 2207 /.
Dodatkowych informacji na temat warunków i mo¿liwoœci
uzyskania dotacji udziela Magdalena Fojcik
tel. nr 43 27 500
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Policja ostrz
ega
ostrzega

Kupując auto z zagranicy, bądź ostrożny
W policyjnych raportach roi siê od przypadków dotycz¹cych sprowadzania
u¿ywanych samochodów z zagranicy, kiedy to nieuczciwy zleceniobiorca znika
razem z zaliczk¹. Rajem dla poœredników sta³ siê internet, za poœrednictwem
którego klienci najczêœciej dokonuj¹ zamówieñ. Wtedy o ustalenie to¿samoœci
sprawcy jest o wiele trudniej, gdy¿ mo¿e on pos³ugiwaæ siê i najczêœciej
pos³uguje siê fa³szywymi danymi.
U¿ywane samochody sprowadzane z Niemiec, Francji czy
Belgii wci¹¿ ciesz¹ siê u nas du¿ym zainteresowaniem. Wakacje,
to okres szczególnie sprzyjaj¹cy
zakupowi pojazdów, chocia¿by
ze wzglêdu na fakt, i¿ mamy wiêcej czasu na przegl¹danie ofert i
wybór interesuj¹cego nas modelu.
Oszuœci dzia³aj¹ na kilka sposobów. Og³aszanie siê w internecie jest jednym z nich. Kupuj¹cy
poszukuj¹ samochodów za atrakcyjn¹ cenê, z dobrym wyposa¿eniem, bezwypadkowych, w bardzo dobrym stanie i zadbanych,
najlepiej od pierwszego w³aœciciela
i jeszcze niepal¹cego. Takich ofert
jest najwiêcej i to w³aœnie powinno wzbudziæ nasz¹ czujnoœæ.
Internetowa oferta sprzeda¿y
zawiera zdjêcie pojazdu i jego
opis. Najczêœciej wystawiane s¹
na sprzeda¿ m³ode roczniki, których cena jest co prawda wysoka, ale za to odpowiednio umotywowana w za³¹czonym opisie
(dlaczego warto samochód kupiæ). Po wp³aceniu zaliczki w
wysokoœci co najmniej 10 procent
wartoœci samochodu, pojazd ma
zostaæ dostarczony nabywcy w
przeci¹gu maksymalnie kilku tygodni. Potem okazujê siê, ¿e
sprzedawca nie odbiera telefonów,
nie odpisuje na maile, a jego firma
zajmuj¹ca siê poœrednictwem w
zakupie samochodów zniknê³a.
Kupowanie auta w taki w³aœnie sposób przypomina kupowanie kota w worku i nawet jeœli
nawet poœrednik wywi¹¿e siê z
umowy, to mo¿e okazaæ siê, ¿e
stan pojazdu znacznie odbiega od
jego opisu w ofercie. Dlatego zastanówmy siê, czy w³aœnie w taki
sposób chcemy kupiæ samochód
– przestrzega policja.
Drugim sposobem naci¹gaczy jest organizowanie wyjazdów zagranicznych z udzia³em
potencjalnych klientów. Choæ tu
trudno mówiæ o typowym oszustwie, poniewa¿ klient otrzymuje dok³adnie to, co by³o mu obie-
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cane – mo¿liwoœæ obejrzenia samochodów i nabycia jednego z
nich. Sposób dzia³ania jest podobny jak w pierwszym przypadku - w internecie znajdujemy
zdjêcia interesuj¹cych nas pojazdów (po atrakcyjnej cenie), nastêpnie wyje¿d¿amy z poœrednikiem za granicê uprzednio p³ac¹c
mu kilkaset z³otych (koszt przejazdu, noclegu, wy¿ywienia).
Organizator wycieczki przez kilka dni wozi nas po ró¿nych miejscach, gdzie mo¿na obejrzeæ i
kupiæ samochody, oferuje te¿
pomoc w za³atwieniu formalnoœci i transport do Polski w przypadku wyboru auta uszkodzonego. Na miejscu okazuje siê, ¿e nie
ma w czym wybieraæ, a jeœli ju¿
trafimy na samochód w dobrym
stanie technicznym, to jego cena
z regu³y jest znacznie wy¿sza od
tej w Polsce. Zdesperowany
uczestnik wyjazdu próbuje na
si³ê coœ wybraæ, bo przecie¿ zainwestowa³ w bilet, nocleg i wy¿ywienie. A jeœli do tego doliczyæ
prowizjê za pomoc w za³atwieniu formalnoœci (najczêœciej oko³o 1000 z³), koszty rejestracji i
przede wszystkim stracony czas,
to okazuje siê, ¿e wyjazd pod
ka¿dym wzglêdem jest nieop³acalny. Rozs¹dniej jest wybraæ siê
za granicê po konkretny egzemplarz, choæ i tu wystêpuje niebezpieczeñstwo, ¿e na miejscu stan
samochodu oka¿e siê znacznie
gorszy, ni¿ wydawa³o siê po
obejrzeniu zdjêæ w internecie.
Najmniejsze ryzyko podejmujemy kupuj¹c auto ju¿ sprowadzone do Polski, wraz z kompletem dokumentów umo¿liwiaj¹cych jego rejestracjê. Ale i tu nie
wszystko mo¿e pójœæ po naszej
myœli. Zdarza siê, ¿e osoby trudni¹ce siê sprowadzaniem i sprzeda¿¹ u¿ywanych samochodów
stosuj¹ zabiegi, które maj¹ uatrakcyjniæ towar w oczach klienta.
Nagminnie zmniejszane s¹ przebiegi i fa³szowane ksi¹¿ki serwisowe (choæ tych najczêœciej bra-

kuje). Czêsto te¿, w przypadku
m³odych, drogich aut zani¿a siê
ich wartoœæ celn¹ poprzez demonta¿ czêœci wyposa¿enia wnêtrza lub osprzêtu silnika. Montuje siê je ponownie po odprawie
celnej, potem okazuje siê, ¿e auto
z przebiegiem zaledwie 10 tys.
km trzeszczy w œrodku tak, jak

gdyby pokona³o dystans dziesiêciokrotnie wiêkszy. Du¿ym ryzykiem obarczone jest ponadto
nabywanie samochodu sprowadzonego przez osobê poœrednicz¹c¹ i podpisywanie umowy, na
której wczeœniej podpis z³o¿y³
w³aœciciel (obcokrajowiec). W takiej sytuacji osoba ta nie ponosi
¿adnej odpowiedzialnoœci prawnej i finansowej w przypadku,
gdyby okaza³o siê, ¿e samochód
by³ przedmiotem kradzie¿y.
Recepty na udany zakup pojazdu nie ma. Na pewno nie powinniœmy decydowaæ siê na niego pochopnie. Korzystajmy przy
tym z us³ug sprawdzonego poœrednika, którego mog¹ poleciæ
nasi znajomi lub ktoœ z rodziny.
Ka¿da “superpokazja” powinna
wzbudziæ nasze podejrzenia.

Kupujesz samochód z zagranicy – co powinieneœ wiedzieæ
Przy zakupie samochodu czêsto zdajemy siê na pomoc doœwiadczonych poœredników. Wœród nich zdarzaj¹ siê niestety tacy, którzy psuj¹
renomê tym uczciwym i solidnym. Planuj¹c zakup samochodu sprawadzonego z zagranicy powinniœmy u¿yæ wszelkich sposobów na
sprawdzenie, czy poœrednik nie jest zwyk³ym oszustem. A wiêc:
 Nie kupuj samochodu, którego nie mo¿esz zobaczyæ;
 Skrupulatnie sprawdŸ dane poœrednika wraz z dokumentami,
poszukaj informacji na jego temat w internecie i w miejscu gdzie prowadzi dzia³alnoœæ;
 Decyduj¹c siê na wyjazd z poœrednikiem po samochód przeka¿
swoim bliskim dok³adne dane na temat organizatora wyjazdu i przybli¿onej trasy; zapytaj go o inne, ewentualne koszty;
 W sytuacji, gdy osoba poœrednicz¹ca proponuje spisanie umowy kupna-sprzeda¿y, na której widnieje jedynie podpis poprzedniego w³aœciciela, upieraj siê przy zawarciu umowy z osob¹, która sprowadzi³a auto. Z regu³y jest to mo¿liwe, chocia¿ cena samochodu w
takim przypadku wzrasta o koszty op³at m.in. przegl¹du i akcyzy;
 Przy zawieraniu umów trzeba zwracaæ uwagê na daty. Istnieje
obowiazek z³o¿enia wniosku odprawy celnej w ci¹gu 5 dni od momentu zawarcia umowy kupna samochodu. W przeciwnym przypadku grozi nam kara grzywny. Niezgodnoœæ dat jest te¿ podstaw¹ do
podejrzenia o fa³szerstwo.
 Spróbuj ustaliæ, czy osoba, od której zamierzasz kupiæ samochód, jest jego w³aœcicielem. W tym celu poproœ o okazanie dokumentu stanowi¹cego podstawê nabycia samochodu przez sprzedaj¹cego.
Dokumentem takim mo¿e byæ faktura - w przypadku nabycia nowego samochodu lub umowa w sytuacji kupna samochodu u¿ywanego.
Poproœ o sporz¹dzenie dla ciebie kopii takiego dokumentu;
 B¹dŸ rozs¹dny! Pamiêtaj, ¿e przy zakupie auta sprowadzonego z Zachodu niezwykle rzadko zdarzaj¹ siê tzw. superokazje. Ka¿da
oferta auta w cenie znacznie odbiegaj¹cej od przeciêtnej powinna wzbudziæ twoje podejrzenie. Mo¿e to sugerowaæ, ¿e np. pojazd pochodzi
z kradzie¿y, a w przypadku aut oferowanych do sprowadzenia z zagranicy mo¿e byæ to zwyk³a próba wy³udzenia zaliczki.
 Decyzji o kupnie nie podejmuj pochopnie. Jeœli koniecznie
chcesz skorzystaæ z us³ug poœrednika, to najlepiej poleconego przez
znajomych lub takiego, którego dzia³alnoœæ mo¿na dobrze sprawdziæ.

Urząd Gminy Świerklany
godziny urzędowania:
poniedziałki 8.00 – 16.00
wtorki, środy, czwartki,
piątki 7.30 – 15.30
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e-mail: ug@swierklany.pl
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Przygotowania do sezonu
Kilka tygodni temu, dzia³aj¹ce na terenie gminy dru¿yny
sportowe – LKS Orze³ Jankowice i LKS Forteca Œwierklany,
rozpoczê³y przygotowania do nowego sezonu 2007/2008.
Treningi zawodników to jedno, a przygotowanie zaplecza
sportowego to drugie.
W po³owie lipca, w Jankowicach odby³o siê spotkanie wieñcz¹ce miniony sezon, w którym
wziêli udzia³ przedstawiciele LKS

Je¿eli chodzi o przygotowanie
zaplecza do rozgrywek, to w przerwie miêdzy sezonami dokonana
zosta³a wymiana darni w bram-

ren obiektu. Niestety, po ka¿dym
wiêkszym deszczu prace te trzeba
by³o powtarzaæ. Dlatego zdecydowano siê na wykonanie robót, które na stale zabezpiecz¹ obiekt przed
tego rodzaju zdarzeniami. Aktualnie
wykonywany jest projekt techniczny odwodnienia terenu nad boiskiem. Uzyskano zgodê w³aœciciela na wejœcie w teren, w celu wykonania niezbêdnych robót, a tak¿e
porozumiano siê wstêpnie co do
przejêcia przez gminê 10-metrowe-

zdj. archw. GZGK
Orze³ Jankowice oraz w³adze
Urzêdu Gminy w osobach wójta
Stanis³awa Gembalczyka i jego
zastêpcy Bo¿eny KoŸlik. Spotkanie to, po³¹czone z poczêstunkiem zasponsorowanym przez Zak³ad RzeŸniczo-Wêdliniarski Andrzeja Stani, sta³o siê okazj¹ do
podsumowania uzyskanych wyników. Nie uda³o siê niestety, Jankowicom wejœæ do A klasy, choæ
by³a taka szansa. Jankowiczanie
zajêli w rozgrywkach trzecie miejsce, jednak z uwagi na fakt, i¿ niektóre dru¿yny wycofa³y siê z gry,
A klasa przesz³a zawodnikom
ko³o nosa.
W trakcie przygotowañ do
nowego sezonu rozegranych zosta³o kilka meczy sparingowych
z udzia³em silniejszych dru¿yn –
m.in. z Mszanej, Radlina i Skrzyszowa, które to mecze w wiêkszoœci wypad³y dla Or³a pomyœlnie.
Dodaæ nale¿y, ¿e odesz³o kilku
czo³owych zawodników, a trener
Eugeniusz Starzec zast¹piony
zosta³ przez Jana Krzy¿aka.
Wznowienie rozgrywek nast¹pi³o 5 sierpnia, kiedy to LKS
Orze³ rozegra³ mecz Pucharu Polski, goszcz¹c na swoim boisku
dru¿ynê KS Górnik Boguszowice. Nasi wygrali 4: 2 i przeszli
do II tury Pucharu Polski. 29
sierpnia spotkaj¹ siê z Fortec¹
Œwierklany. Kiedy oddawaliœmy
gazetê do druku, LKS Orze³ Jankowice przygotowywa³ siê równie¿ do pierwszego meczu mistrzowskiego w sezonie 2007/2008
z KS 27 Go³kowicami.
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kach oraz oprysk przeciwko pojawianiu siê chwastów i dwukrotne nawo¿enie. Teren nawadniano
i koszono, jak równie¿ wykonano
odgrodzenie widowni od p³yty
boiska — za otrzymane z Urzêdu
Gminy œrodki zakupiony zosta³
materia³, którego przygotowaniem zaj¹³ siê zak³ad pana Rajmunda Kie³kowskiego. Ca³oœæ
prac wykonali w czynie spo³ecznym dzia³acze LKS-u. 30 lipca
br., komisja Œl¹skiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej dokona³a odbioru
boiska, stwierdzaj¹c, ¿e zosta³o
ono nale¿ycie przygotowane do
rozgrywek. W przysz³oœci nale¿a³oby utworzyæ tu jeszcze kryt¹
trybunê, by tak¿e w razie niepogody kibice mogli obserwowaæ
przebieg meczu.
Natomiast, je¿eli chodzi o boisko LKS Fortecy Œwierklany, to
sprawa jest bardziej skomplikowana. Informowaliœmy ju¿, ¿e
wymaga ono szeregu poprawek i
aktualnie prowadzone s¹ na nim
prace, wykonywane si³ami Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i dzia³aczy Fortecy.
Po zalaniu trybun i czêœci nawierzchni boiska przez wodê i glinê z terenu nad trybunami, natychmiast, wspólnie z Firm¹ „PROMIL”, OSP Œwierklany oraz cz³onkami klubu „Forteca”, podjêta zosta³a akcja zabezpieczaj¹ca obiekt
przed dalszymi zniszczeniami.
Wykonany zosta³ wa³ ziemny przy
u¿yciu geow³ókniny (nad trybunami), jak równie¿ oczyszczono siedziska i wywieziono glinê poza te-

go pasa terenu ponad boiskiem.
W tej chwili trwaj¹ ju¿ przygotowawcze roboty ziemne pod
przysz³e odwodnienie. Oczyszczono, z pomoc¹ OSP Œwierklany,
sztuczn¹ trawê z namulonego b³ota. Uda³o siê te¿ wreszcie wykosiæ
skarpy wokó³ obiektu - wczeœniej
nie mo¿na by³o tego zrobiæ z uwagi na wodê stoj¹c¹ na skarpach.
W celu dostosowania boiska do
wymogów Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej:
- wywieziono ¿wir z bie¿ni
wokó³ boiska, w zamian bie¿nia
uzupe³niana jest t³uczniem sortowanym i m¹czk¹ skaln¹;

- os³oniêto styropianem mur
oporowy w prawym naro¿u boiska g³ównego;
- usuniêto czêœæ krzese³ek, aby
dostosowaæ obiekt do wymogów
prawnych;
- zamówiono sztuczn¹ trawê
9 mm, do przykrycia i zabezpieczenia betonowych krawê¿ników
wokó³ boisk;
- prowadzone s¹ negocjacje z
wykonawcami w celu wykonania
bariery pomiêdzy trybunami a
p³yt¹ boiska oraz osobnego wejœcia dla pi³karzy.
- Mamy nadziejê, ¿e zd¹¿ymy
z wszystkimi potrzebnymi pracami, tak aby jak najwczeœniej pi³karze mogli rozgrywaæ mecze na
boisku. Niepokoi nas tylko niestabilnoœæ skarp, na których usytuowano trybuny, ale jest to pod sta³¹
obserwacj¹ – mówi Lidia Owczarek, kierownik Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej,
przypominaj¹c zarazem, i¿ wejœcie na teren obiektu mo¿liwe jest
wy³¹cznie po uprzednim uzgodnieniu z GZGK.
- Prosimy, aby mieszkañcy
zwracali uwagê na tych, którzy
wchodz¹ tam bez zezwolenia, zanieczyszczaj¹ obiekt, odbywaj¹
nocne libacje alkoholowe na samym œrodku p³yty g³ównej boiska.
Informujemy, ¿e obiekt pozostaje
pod sta³¹ kontrol¹ policji.
Prac jest wiele i z pewnoœci¹
nie zakoñcz¹ siê one w przeci¹gu
najbli¿szych kilku dni. W czasie
ich trwania zawodnicy LKS Fortecy Œwierklany korzystaæ bêd¹ z
boiska Or³a Jankowice.

Informacja o terminach przyjmowania wniosków
na okres zasi³kowy 2007/2008
01.09.2007 – 31.08.2008 rok
W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na
nowy okres zasi³kowy z³o¿y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
- od dnia 01 sierpnia do dnia 30 wrzeœnia 2007 r. œwiadczenia rodzinne przys³uguj¹ce za miesi¹c wrzesieñ wyp³aca siê do dnia 31
paŸdziernika 2007 r.
W przypadku sk³adania na nowy okres zasi³kowy 01.09.2007 –
31.08.2008 r. wniosków na zaliczkê alimentacyjn¹ terminy sk³adania s¹ takie same jak w ubieganiu siê o œwiadczenia rodzinne, z tym
¿e wniosek nale¿y pobraæ w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej i z³o¿yæ
u Komornika.
W okresie od 01.09.2007 r. do dnia 31.08.2008 r. prawo do œwiadczeñ rodzinnych ustala siê na podstawie dochodu uzyskanego przez
rodzinê w roku kalendarzowym 2006 r.
Art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o œwiadczeniach rodzinnych.
Godziny urzêdowania Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Pon. 8.00 – 16.00, Wt. – Pt. 7.30 – 15.30
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Plan budo
wy boiska
budowy
przy
szk
olneg
o
przyszk
szkolneg
olnego
w Świerklanach Górny
ch
Górnych
Projekt opracowany zosta³ przez Biuro Projektów Wycen Nieruchomoœci Kowalski z Rybnika, który obejmuje m.in.:
- boisko do koszykówki o wymiarach 12* 21 i nawierzchni polimerowej
- boisko do pi³ki rêcznej o wym. 22*42 i nawierzchni polimerowej
- bie¿ni o wym. 2,8*40m i zeskoku d³. 9m
- plac zabaw dla dzieci (ogródek jordanowski)
- ogrodzenie terenu
Projekt zosta³ z³o¿ony do Wydzia³u Architektury Starostwa Powiatowego w Rybniku, gdzie zosta³o wszczête postêpowanie o wydanie
pozwolenia na budowê.
W roku bie¿¹cym Gmina przeprowadzi przetarg na wy³onienie wykonawcy robót objêtych projektem budowlanym. Z uwagi na niewielkie œrodki finansowe bêd¹ce w dyspozycji Gminy w roku 2007 rzêdu
ok. 200 tys. z³, bêdzie mo¿liwe rozpoczêcie robót przygotowawczych
polegaj¹cych na wykonaniu kanalizacji deszczowej w obrêbie projektowanych boisk zewnêtrznych.
Ci¹g dalszy robót nast¹pi w 2008 roku.

Czekamy na studentów
W sobotê 25 sierpnia, do
naszej gminy zawita grupa
studentów z Rumunii,
przyby³ych do Polski na
zaproszenie rybnickiego
starosty Damiana Mrowca.
W czasie pobytu w naszym
kraju zwiedz¹ oni Rybnik,
a tak¿e miejscowoœci
nale¿¹ce do powiatu
rybnickiego — miêdzy
innymi Lyski, Gaszowice
i gminê Œwierklany.
W Polsce rumuñscy studenci
przebywaj¹ od 18 sierpnia. Planowana data ich wyjazdu, to 26 sierpnia. Wed³ug wstêpnych za³o¿eñ, w
ostatni¹ sobotê wakacji spotkaj¹ siê

oni z przedstawicielami naszego
Urzêdu (zbiórka o godz. 10.00). W
programie ich jednodniowego pobytu w gminie Œwierklany znajdzie
siê wizyta na boisku Fortecy
Œwierklany i Zak³adzie Wêdliniarskim Andrzeja Stani. W drodze
powrotnej m³odzie¿ zwiedzi now¹
salê gimnastyczn¹ i przedszkole w
Œwierklanach Górnych, po czym
uda siê do jankowickiego kompleksu oœwiatowego. Oko³o godziny
14.30 zosta³ zaplanowany obiad,
który studenci zjedz¹ w ZajeŸdzie
u Danusi. W godzinach popo³udniowych odwiedz¹ jeszcze koœció³ pw. Bo¿ego Cia³a w Jankowicach i Studzienkê.
Wizyta w naszej gminie zakoñczy siê wspólnym posi³kiem w
œwierklañskiej Pizzerii.

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA
RENT STRUKTURALNYCH DLA ROLNIKÓW
Renta strukturalna przys³uguje ka¿demu rolnikowi prowadz¹cemu na w³asny rachunek dzia³alnoœæ
rolnicz¹, który w dniu sk³adania wniosku o jej przyznaniem spe³nia³ wstêpne warunki do jej uzyskania i po
otrzymaniu postanowienia o ich spe³nieniu przekaza³ gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1,00
ha UR /woj.: œl¹skie, ma³opolskie, podkarpackie, œwiêtokrzyskie/ i zaprzesta³ prowadzenia towarowej
dzia³alnoœci rolniczej.
Warunki, które musi spe³niæ
rolnik w dniu z³o¿enia wniosku
o przyznanie renty strukturalnej:
 Musi mieæ ukoñczone 55
lat, ale do osi¹gniêcia wieku emerytalnego musi pozostawaæ nie
mniej ni¿ 12 miesiêcy.
 Musi udokumentowaæ, ¿e
przez co najmniej 10 lat przed
z³o¿eniem wniosku nieprzerwalnie prowadzi³ dzia³alnoœæ rolnicz¹
w gospodarstwie, które zamierza
przekazaæ.
 Musi udokumentowaæ, ¿e
podlega³ ubezpieczeniu emerytalno rentowemu przez okres co najmniej 5 lat oraz w dniu sk³adania
wniosku i nie ma zaleg³oœci z tytu³u op³acania sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne rolników/
KRUS.
 Musi mieæ uregulowany
stan prawny gospodarstwa.
 Nie mo¿e mieæ ustalonego
prawa do renty lub emerytury.
 Musi byæ wpisany do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci.
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Warunki, które musi spe³niæ rolnik po otrzymaniu postanowienia o spe³nieniu warunków do uzyskania renty strukturalnej:
 Musi przekazaæ wszystkie
u¿ytki rolne o ³¹cznej powierzchni co najmniej 1,00 ha /0,50 ha
wraz z siedliskiem mo¿e zostawiæ
sobie/ przejmuj¹cemu lub przejmuj¹cym, którzy spe³niaj¹ warunki okreœlone w przepisach dotycz¹cych rent strukturalnych.
 Musi zaprzestaæ prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej.
Warunki, które musi spe³niæ osoba przejmuj¹ca gospodarstwo;
- jest nastêpc¹ albo rolnikiem, który nie ukoñczy³ 50 roku
¿ycia,
- nie ma ustalonego prawa
do emerytury lub renty,
- zobowi¹¿e siê do prowadzenia osobiœcie dzia³alnoœci rolniczej przez okres co najmniej 5 lat,
- posiada kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej je¿eli ma:
1) Wykszta³cenie rolnicze
zasadnicze zawodowe, œrednie lub

wy¿sze, lub
2) Tytu³ kwalifikacyjny lub
tytu³ zawodowy, lub tytu³ zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej i co najmniej 3letni sta¿ pracy w rolnictwie,
lub
3) Wykszta³cenie wy¿sze
inne ni¿ rolnicze i co najmniej
3-letni sta¿ pracy w rolnictwie
albo wykszta³cenie wy¿sze
inne ni¿ rolnicze i ukoñczone
studia podyplomowe w zakresie zwi¹zanym z rolnictwem,
albo wykszta³cenie œrednie inne
ni¿ rolnicze i co najmniej 3-letni sta¿ pracy w rolnictwie, lub
4) Wykszta³cenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne ni¿ rolnicze i co najmniej 5-letni sta¿
pracy w rolnictwie.
WA¯NE!!! - Za sta¿ pracy w rolnictwie uznaje siê
okres, liczony do dnia z³o¿enia
wniosku, w którym osoba przejmuj¹ca gospodarstwo rolne podlega³a ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników.
Wysokoœæ renty strukturalnej

2007-08-21, 12:00

stanowi 150% kwoty najni¿szej
emerytury.
Rentê zwiêksza siê o 100% je¿eli oboje ma³¿onkowie spe³niaj¹
warunki do jej przyznania.
Rentê zwiêksza siê o 15% kwoty najni¿szej emerytury w przypadku przekazania osobie w wieku
poni¿ej 40 lat gospodarstwa rolnego, o ³¹cznej powierzchni u¿ytków
rolnych wiêkszej ni¿ 10 ha.
Rentê strukturaln¹ wyp³aca siê
nie d³u¿ej jednak ni¿ do osi¹gniêcia
przez pobieraj¹cego rentê strukturaln¹ 65 lat.
Wype³nianie wniosków o
renty strukturalne oraz szczegó³owych informacji na temat
uzyskiwania rent w gminie
Œwierklany udziela pracownik
ŒODR w Czêstochowie – Kazimiera Poliwka - Punkt doradczy
w UG Œwierklany. Dy¿ury: w
pierwszy i trzeci wtorek miesi¹ca, w godz. 8.00-10.00. Mo¿na równe¿ kontaktowaæ siê z
Powiatowym Zespo³em Doradztwa Rolniczego w Rybniku przy
ul. Bia³ych 7, codziennie
w godz. 8.00 -15.00. Tel. 032
4237771.
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W galerii Holeszów
W Œwierklanach Dolnych, na Kucharzówce znajduje siê galeria rodziny
Holeszów. Na stworzonej ponad 20 lat temu sta³ej wystawie prezentowane s¹
obrazy Ludwika Holesza i jego ¿ony Agnieszki. Jakiœ czas póŸniej zbiory
powiêkszy³y siê o prace Weroniki Kurzydym – córki pañstwa Holesz oraz jej
syna Karola Kurzydyma. Obrazy ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ pod wzglêdem techniki
wykonania (oleje, haft), przez co wizyta w rodzinnej galerii Holeszów staje siê
dla odwiedzaj¹cych j¹ osób ciekawym i inspiruj¹cym prze¿yciem.
W przedostatnim numerze
Kuriera Gminy Œwierklany pisaliœmy o Ludwiku Holeszu, którego zafascynowa³ œwiat prehistorii
i który za ¿ycia tworzy³ przepe³nione barwami obrazy. Po jego
œmierci w 1999 roku, zosta³ on
wybrany na patrona szko³y podstawowej w Œwierklanach Górnych. Dziœ przedstawiamy pozosta³ych cz³onków rodziny, których prace wisz¹ w œwierklañskiej
galerii.

ich obrazów, które nawet jeden
taki profesor, który odwiedzi³
nasz¹ galeriê, chcia³ kupiæ –
wspomina pani Agnieszka.
Nied³ugo potem zainteresowa³a siê haftem i jemu pozosta³a
wierna. Wyhaftowane przez ni¹
obrazy przedstawiaj¹ sceny, jakie
pamiêta z rodzinnego domu, w
którym dorasta³a. Jest wiêc gospodyni przy piecu, gospodyni karmi¹ca kury, mê¿czyzna r¹bi¹cy
drewno na opa³, ludzie pracuj¹cy
na polu przy ¿niwach. Agnieszka
Holesz uwieczni³a ¿ycie mieszkañców wsi, którzy ciê¿ko pracuj¹, by
mieæ z czego ¿yæ.
- Te czasy nie by³y ³atwe, mimo
to wspominam je jako sielankê,
bo by³ to bardzo szczêœliwy okres
w moim ¿yciu – mówi pani
Agnieszka.

na kolejne, w kraju i za granic¹.
W póŸniejszym czasie pani
Weronika pracowa³a w Urzêdzie
Miasta w ¯orach i wspó³pracowa³a z wydawan¹ w Jastrzêbiu
gazet¹. Prowadzi³a te¿ zajêcia
plastyczne dla dzieci.
Prace Weroniki sk³aniaj¹ do
refleksji, ka¿¹ na chwilê siê zatrzymaæ, zastanowiæ nad sob¹
i otaczaj¹cym nas œwiatem.
- Podczas tworzenia myœlê
o wielu rzeczach, o tym, ¿e cz³o-

Weronika Kurzydym

Agnieszka Holesz
Zaczê³a tworzyæ wiele lat
temu, podpatruj¹c swojego mê¿a
pracuj¹cego przy sztalugach.
- Ludwik zatrudniony by³ na
kopalni i kiedy wychodzi³ do pracy, ja po¿ycza³am jego farby
i sama próbowa³am malowaæ.
W ten sposób powsta³o kilka mo-

Talent artystyczny i zaciêcie
do tworzenia odziedziczy³a po
rodzicach. Zaczyna³a od rzeŸbienia… w ziemniaku.
- By³am jeszcze dzieckiem,
próbowa³am ró¿nych technik.
Malowanie obrazów przysz³o trochê póŸniej. Tata zawsze zachêca³ mnie do tworzenia – wspomina pani Weronika.
W wieku 15 lat mia³a swoj¹
pierwsz¹ wystawê, by³o to w Wodzis³awiu. Potem przyszed³ czas

Wkrótce otwarcie galerii
Zbli¿aj¹ siê ku koñcowi prace
remontowo-adaptacyjne w budynku przy ul. Prostej 2 w Jankowicach, gdzie kiedyœ mieœci³o siê gimnazjum i przedszkole. Docelowo
ma on siê staæ gminnym centrum
kultury – miejscem, w którym
mieszkañcy bêd¹ mogli siê spotykaæ i rozwijaæ swoje talenty i zainteresowania.
Oficjalne otwarcie centrum,
w którym powstanie miêdzy innymi Galeria Artystów Œl¹skich, nast¹pi jeszcze w tym roku – plano-
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wane jest ono pod koniec wrzeœnia.
Tymczasem, wyremontowane zosta³y ju¿ pomieszczenia piwniczne, w których odbywaj¹ siê zajêcia
sportowe (sztuki walki), a na parterze prowadzone s¹ prace wykoñczeniowe.
Ca³oœæ zarz¹dzana bêdzie przez
Gminny Oœrodek Kultury
i Rekreacji, któremu w ubieg³ym roku
gmina przekaza³a budynek w administrowanie. Samo otwarcie po³¹czone zostanie ze zwiedzaniem budynku i prezentacj¹ prac artystów.

wiek rodzi siê z niczym i odchodzi z niczym – mówi Weronika
Kurzydym. — Ta myœl czêsto
mi towarzyszy i ju¿ mam w zamyœle kolejny obraz, jaki namalujê. Bêdzie on przedstawia³
moj¹ wizjê tego, co dzieje siê
z cz³owiekiem po œmierci.

Jest autork¹ kilkudziesiêciu
prac. — Nie mam jednego ulubionego obrazu, wszystkie traktujê jednakowo – podsumowuje Weronika.

Karol Kurzydym
Jako dziecko czêsto towarzyszy³ dziadkowi Ludwikowi
Holeszowi podczas pracy przy

sztalugach. Sam równie¿ bardzo
wczeœnie zacz¹³ tworzyæ, talent
przejawia³ ju¿ jako kilkuletnie
dziecko. Dziœ jest absolwentem
Gimnazjum Nr 2 w Œwierklanach
Dolnych.
Próbuje ró¿nych technik
tworzenia, czasem maluje, czasem rzeŸbi. Czêœæ jego prac wisi
w rodzinnej galerii, inne zosta³y
komuœ podarowane. Jeden z namalowanych przez Karola Kurzydyma obrazów zosta³ wys³any Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II, za co otrzyma³ on pisemne podziêkowanie z Watykanu.
Tak¿e œwierklañska szko³a zbiera gratulacje, przy okazji ró¿nych wystaw i konkursów,
w których udzia³ bior¹ prace Karola. Szesnastolatek postrzegany
jest jako mi³y i uczynny ch³opiec, przywi¹zany do œl¹skich
tradycji i lubi¹cy tworzyæ. Jego
talent wci¹¿ siê rozwija.

Rozstrzygnięcie prz
etar
gu
przetar
etargu
na skrzyżo
wanie
skrzyżow
w Świerklanach Górny
ch
Górnych
Na modernizacjê skrzy¿owania dróg ¯orskiej, Rybnickiej,
Koœcielnej, Boryñskiej, Plebiscytowej i Koœciuszki z zastosowaniem sygnalizacji œwietlnej Zarz¹d Dróg Wojewódzkich og³osi³ przetarg, gdzie w postêpowaniu wy³oniono wykonawcê robót. Zosta³o nim Rybnickie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Drogowego z Rybnika przy ul. Miko³owskiej. Koszt realizacji zadania wyniesie ponad 5,1mln z³. W roku bie¿¹cym zaplanowano
wykonanie kanalizacji deszczowej, wodoci¹gu i przek³adkê sieci
teletechnicznej. Wiêkszoœæ robót bêdzie do wykonania w roku
przysz³ym. Przewidziany termin zakoñczenia, to 31.10.2008 r.
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Wiersze z serca płynące
Wiara w Boga, ¿ycie codzienne, b³ahostki które mog¹
rozœmieszyæ nie tylko dzieci, ale i doros³ych –
wszystko mo¿e staæ siê dla Reginy Sobik inspiracj¹.
Mieszkanka Jankowic pisze wiersze i bajki. Powsta³e
w ci¹gu ostatnich lat, schowane w szufladach utwory
ujrza³y wreszcie œwiat³o dzienne.
Jeszcze przed wakacjami,
dziêki wsparciu wójta gminy
Œwierklany Stanis³awa Gembalczyka i proboszcza jankowickiej
parafii ks. Tadeusza Stachonia
wydany zosta³ tomik wierszy
Reginy Sobik, ukazuj¹cych piêkno otaczaj¹cego j¹ œwiata. Publikacja nosi tytu³ “Jest takie miejsce” i wzbogacona zosta³a ilustracjami wykonanymi przez uczennice Gimnazjum Nr 1 w Jankowicach.
Bo od gimnazjum, a w³aœciwie od pracuj¹cych w nim nauczycieli wszystko siê zaczê³o.
Pani Regina pisa³a do parafialnego pisma “Wieczernik”, w którym
zamieszcza³a
swoje wiersze, tematycznie dostosowane
do roku liturgicznego
i nastêpuj¹cych po sobie œwi¹t.
Pojawi³ siê
pomys³, by
wiersze zebraæ razem
– tak¿e te
nie zwi¹zane z wiar¹ i
koœcio³em –
i wydaæ w formie tomiku. Wyboru wierszy i opracowania ca³oœci dokona³ dyrektor gimnazjum dr Norbert Niestolik, który napisa³ równie¿ s³owo wstêpne do ksi¹¿ki.
Twórczoœæ Reginy Sobik ujmuje prostot¹ przekazu. Mieszkance ul. Brzozowej pisanie
przychodzi niezwykle ³atwo.
- Nie mam ustalonej pory, kiedy siadam i piszê – mówi. — Moje
wiersze powstaj¹ niejako przy
okazji, w wolnych chwilach, których zreszt¹ nie mam za du¿o.
Tematy te¿ s¹ ró¿ne, w zale¿noœci od tego, co akurat mnie zainspirowa³o. Czasem s¹ to rozmyœlania na temat wiary, czasem
sprawy z ¿ycia codziennego. Zda-
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rza³o siê, ¿e pisa³am coœ moim
dzieciom na szkolne uroczystoœci,
jak na przyk³ad wiersz pod tytu³em “Serce przyrody”, który napisa³am mojej córce na konkurs
ekologiczny. A ¿e moje wiersze siê
komuœ podobaj¹, tym wiêksza dla
mnie radoœæ.
Du¿ym prze¿yciem by³o dla
pani Reginy spotkanie autorskie,
jakie w po³owie czerwca odby³o
siê w jankowickim kompleksie
oœwiatowym i po³¹czone zosta³o z promocj¹ tomiku jej wierszy.
Uczestniczy³y w nim w³adze
gminy i so³ectwa, a tak¿e przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, gimnazjalna m³odzie¿ oraz

inni zaproszeni goœcie. Zawarte
w “Jest takie miejsce…” utwory
prezentowane by³y przez
uczniów i sam¹ autorkê.
Pani Regina uwielbia poezjê
ks. Twardowskiego.
- Bardzo lubiê czytaæ jego
wiersze, ale w ¿adnym wypadku
nie wzorujê siê na jego twórczoœci. Piszê po swojemu, tak jak ja
to czujê, próbuj¹c przelaæ na papier to, co mam w sercu i w duszy
– mówi.
W wolnych chwilach, kiedy
nie tworzy, zasiada za komputerem – równie¿ w internecie publikuje swoje wiersze, tak¿e te
pisane œl¹sk¹ gwar¹. Marzy o
wydaniu kolejnej ksi¹¿ki, tym
razem zbioru bajek dla dzieci.

Fala Radości z zespołem
Carrantuohill
W ostatni¹ sobotê czerwca
w gminie Œwierklany odby³ siê
XI Festiwal Twórczoœci “Fala
Radoœci”, zorganizowany przez
Parafiê œw. Anny. Charytatywny
festyn odby³ siê na terenie oœrodka sportu i rekreacji w Œwierklanach, a gwiazd¹ wieczoru by³
¿orsko-rybnicki zespó³ “Carrantuohill”.
Zespó³ ten dzia³a nieprzerwanie od 20 lat (w tym samym

Publicznoœci zaprezentowa³y
siê równie¿ szkolne zespo³y oraz
zespó³ rockowy “Leaf” i kabaret
“To nie my”. Dochód z charytatywnego festynu jak co roku przeznaczony zosta³ na rzecz dzieci z
rodzin o niskim statusie materialnym. W tym celu zorganizowana
zosta³a loteria fantowa, podzielona na dwa etapy: loteriê natychmiastow¹, gdzie w³aœciciele poszczególnych losów wygrywali

sk³adzie), graj¹c skoczn¹ muzykê irlandzk¹. Kilka miesiêcy temu
grupa ¿orsko-rybnickiej otrzyma³a polsk¹ nagrode muzyczn¹ —
statuetkê Fryderyka, za nagran¹
wspólnie ze s³awami jazzowej
sceny, p³ytê “Irish&Jazz”. W
Œwierklanach Carrantuohill przypomnia³ najwiêksze swoje przeboje, a towarzyszy³a mu para mistrzów Europy w tañcy irlandzkim – Dorota Czajkowska i Micha³ Piotrowski.

maskotki i inne drobne upominki,
oraz loteriê g³ówn¹, gdzie mo¿na
by³o wygraæ miêdzy innymi kurs
na prawo jazdy, ozdobn¹ roœlinê i
zestaw mebli ogrodowych. Równie¿ w p¹czkach czeka³y na szczêœliwców losy, dziêki którym mo¿na siê by³o staæ w³aœcicielem z³otego pierœcionka, œwiecznika czy
naszyjnika. Ca³oœci dope³ni³y gry
i zabawy dla dzieci oraz stoiska
gastronomiczne, przy których
mo¿na siê by³o posiliæ.

bz
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Aktywne wakacje
Po raz kolejny, Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji
zorganizowa³ dla mieszkañców Œwierklan i Jankowic cykl
zajêæ sportowych, przygotowanych z myœl¹ o
gimnazjalistach oraz uczniach szkó³ podstawowych i
ponadgimnazjalnych. W tym roku wziê³o w nich udzia³
blisko stu m³odych sportowców. Choæ nie brakowa³o osób
nowych, to jednak wiêkszoœæ stanowili ci, dla których
udzia³ w zawodach by³ kolejnym z rzêdu.
gi na ograniczone
miejsce w gazecie
prezentujemy
pierwsz¹ dziesi¹tkê
w ka¿dej kategorii
wiekowej).
GOKiR pe³ni³
rolê organizatora
zajêæ i fundatora nagród. Czwartkowe
spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym ogniskiem.

Siatkówka pla¿owa, tenis
ziemny, tenis sto³owy, ¿onglerka
pi³k¹, ringo, pi³ka no¿na i kilka
innych dyscyplin — uczestnicy
zajêæ sportowych mieli w czym
wybieraæ. Zajêcia, które prowadzone by³y przez wuefistów na
terenie obu oœrodków sportoworekreacyjnych, rozpoczê³y siê w
pierwszych dniach lipca i potrwa³y do 16 sierpnia. Wtedy te¿
nast¹pi³o oficjalne podsumowanie i og³oszenie wyników.
Po zsumowaniu punktów
zdobytych przez dzieci i m³odzie¿ w poszczególnych konkurencjach, okaza³o siê, ¿e najbardziej utalentowanymi zawodnikami s¹: M. Szymura w kategorii
szkó³ podstawowych, K. Musiolik wœród gimnazjalistów i P. Orlik w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych. Poni¿ej przedstawiamy szczegó³owe wyniki w poszczególnych kategoriach (z uwa-

szko³y podstawowe
I m. — M. Szymura, II m. —
A. Ucher, III m. — W. Buchta,
IV m. — K. Piechoczek, V m. —
S. Kozik, VI m. — M. Muras, VII
m. — A. Szulik, VIII m. — M.
Boda, IX m. — A. Buchta, X m.
— P. Wita;
gimnazja
I m. — K. Musiolik, II m. —
D. Przeliorz, III m. — M. Grzonka, IV m. — R. Konsek, V m. —
M. Mrowiec, VI m. — Wa.
Zniszczo³, VII m. — Wi. Zniszczo³, VIII m. — K. Mrowiec, IX
m. — M. B³anik, X m. — J.
Buchta;
szko³y ponadgimnazjalne
I m. — P. Orlik, II m. — W.
Chrószcz, III m. — R. Broda, IV
m. — A. Orlik, V m. — G. S³adek, VI m. — M. Konsek, VII m.
— B. Baron, VIII m. — M. Kornas, IX m. — D. Kubiciel, X m.
— K. Lubszczyk.

Niedzielne spotkanie z kabaretem

Jak się bawić,
to w Świerklanach
Kolejny pomys³ Gminnego Oœrodka Kultury
i Rekreacji, aby w miejsce tradycyjnego festynu
zaproponowaæ mieszkañcom spotkanie
z kabaretami, okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê.

W niedzielê 22 lipca, zgromadzon¹ na terenie oœrodka sportowo-rekreacyjnego publicznoœæ
zabawia³y dwa znane widzom
ca³ej Polski, kabarety: DNO
i RAK, a tak¿e serialowy Ferdynand Kiepski, czyli aktor
Andrzej Grabowski.
Nikomu nie trzeba go
chyba przedstawiaæ. Trudno
sobie wyobraziæ jak¹kolwiek
polsk¹ komediê bez jego
udzia³u. Przyk³adem na to
mog¹ byæ role w takich filmowych hitach jak “Zróbmy
sobie wnuka”, “Kariera Nikosia Dyzmy” czy “Dzieñ
œwira”, a tak¿e we wspomnianym wczeœniej serialu pt. “Œwiat
wed³ug Kiepskich”. Choæ trzeba
wiedzieæ, ¿e Andrzej Grabowski
grywa tak¿e bardziej “powa¿ne”
role, jak chocia¿by tê w “Bo¿ej
podszewce” i “Œmieræ jak kromka chleba”. Laureat wielu nagród,

na sta³e zwi¹zany z Teatrem S³owackiego w Krakowie, w Œwierklanach zaprezentowa³ zaledwie
próbkê swoich aktorskich mo¿liwoœci, a i tak publicznoœæ zrywa³a boki ze œmiechu. Kabareto-
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wy show w jego wykonaniu bardzo siê podoba³.
Podobnie by³o z wystêpem
kabaretu RAK, na czele z
Krzysztofem Hanke, znanym z
roli Bercika w serialu komediowym “Œwiêta wojna”, ukazuj¹cym perypetie mieszkañców
jednego ze œl¹skich familoków.
Kawa³om i krótkim scenkom,
zaprezentowanym przez artystów przy u¿yciu œl¹skiej gwary, towarzyszy³y burze oklasków. Wystêpy kabaretu RAK
mo¿na czêsto zobaczyæ na antenie Polskiej Telewizji Katowi-

ce, szczególnie zaœ aktorzy
upodobali sobie œl¹skie biesiady.
I wreszcie, równie znany i
utytu³owany, co poprzednicy,
kabaret DNO. Laureat nagrody
publicznoœci zdobytej podczas
ubieg³orocznej Rybnickiej Jesieni Kabaretowej, a tak¿e wielu innych nagród i wyró¿nieñ, podczas niedzielnego wystêpu nie
oszczêdza³ widzów, jeœli chodzi
o rozœmieszanie. Wystarczy³o
spojrzeæ na rekwizyty, a humor
ju¿ siê poprawia³.
Ca³oœci dope³ni³ wystêp zespo³u “Amadeus”, który powita³ goœci i przygrywa³ im podczas póŸniejszej zabawy tanecznej.
Nie zawiedli siê ci, którzy
odwiedzili w niedzielê oœrodek
sportu i rekreacji, w poszukiwaniu dobrej zabawy.
“Kabaretowa Niedziela z
GOKir-em” — to dopiero by³a
niedziela!
zdj. archw. GOKiR

