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Wyremontowane
i odnowione
Ostatnie miesi¹ce up³ynê³y pod znakiem
remontów w gminnych placówkach
oœwiatowych. Prace prowadzone by³y we
wszystkich trzech przedszkolach i szko³ach
podstawowych, a tak¿e w gimnazjach.
Uczniowie przywitali nowy rok szkolny
w œwie¿o odmalowanych klasach.
s³ugi Placówek Oœwiatowych), wykonaniu nawiewu z nagrzewnic¹
w kuchni przedszkola
oraz podobnie jak
w przypadku jankowickiej placówki – na usuniêciu usterek gwarancyjnych. Przedszkole
w Œwierklanach Dolnych
to: malowanie pomieszczeñ kuchni, komunikacji szatni i gabinetów,
wymiana okien podawczych oraz wymiana
urz¹dzeñ na placu zabaw

W przedszkolu w Jankowicach odmalowane
zosta³y sale, gdzie odbywaj¹ siê zajêcia, oraz
kuchnia. Poprawiona zosta³a te¿ wentylacja
w czêœci pomieszczeñ
i usuniêto usterki gwarancyjne. Z kolei, w przedszkolu w Œwierklanach
Górnych prace polega³y
na pomalowaniu pomieszczeñ placówki
wraz z klatk¹ schodow¹
(w czêœci budynku,
gdzie mieœci siê siedziba
Gminnego Zak³adu Ob-

czytaj str. 2

Ten dzieñ zapisa³
siê w historii SP
im. Œwiêtej Jadwigi
w Œwierklanach
z³otymi literami.
15 paŸdziernika,
progi œwierklañskiej placówki
przekroczy³o wielu
znamienitych
goœci, przyby³ych
po to, by œwiêtowaæ
jej 80 urodziny.
czytaj str. 15

bz

Szkoła jubilatka

bz

Złote Gody jubilatów

Wróć szczęśliwie Jedyny taki bal
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Dniem Wszystkich
Œwiêtych zorganizowana zostanie policyjna akcja
„Znicz”.Stró¿e prawa zadbaj¹ o to, aby nasz dojazd
na cmentarz i powrót do domu by³y bezpieczne.
W najbli¿szych dniach
wiêkszoœæ z nas odwiedzi
groby najbli¿szych. Nie
wszyscy mieszkañcy gminy maj¹ swoich zmar³ych
bliskich pochowanych na
cmentarzu w Œwierklanach
czy Jankowicach — wielu z nas czeka podró¿ do
oddalonych nawet o setki
kilometrów cmentarzy.
czytaj str. 7

nowy kurier pazdziernik 2008.p65

1

Serdecznie zapraszamy na Bal Europejski, organizowany w ramach projektu „M³odzie¿ w dzia³aniu”.
Odbêdzie siê on 10 listopada w Domu Przyjêæ „Arka” w Jankowicach. Impreza rozpocznie
siê o godzinie 15.00.
Patronat nad balem
sprawuje Stowarzyszenie
Osób Niepe³nosprawnych i Ich Opiekunów,
natomiast honorowym
patronem tego przedsiêwziêcia bêdzie wójt gminy Œwierklany Stanis³aw
Gembalczyk.

Organizatorzy zapewniaj¹ wspania³¹ rozrywkê dla ca³ych rodzin –
bal poprowadzi wodzirej,
odbêd¹ siê konkursy z nagrodami oraz degustacja
potraw z ró¿nych zak¹tków Europy. Po godzinie
19.00 zapraszamy rodziców na zabawê taneczn¹,
która potrwa do pó³nocy.
Podczas balu zaprezentowanych zostanie
piêæ krajów europejskich

2008-10-28, 08:48

Pó³ wieku temu,
z mi³oœci¹ i nadziej¹ powiedzieli
sobie „tak” mowa o parach
obchodz¹cych
50-lecie po¿ycia
ma³¿eñskiego.
Z³ote Gody mieszkañcy Œwierklan
i Jankowic œwiêtowali 18 wrzeœnia.
czytaj str. 6
– Francja, Niemcy, W³ochy, Wielka Brytania oraz
Polska. Gor¹co zachêcamy uczestników imprezy
do przebrania siê w kostiumy zwi¹zane z wybranym krajem. Zapraszamy do wspólnej zabawy ca³e rodziny!
Wstêp na bal jest bezp³atny, zapisy odbywaæ
siê bêd¹ telefonicznie, natomiast wejœciówki bêdzie
mo¿na odebraæ w zakrystiach i szko³ach na terenie
gminy Œwierklany. Wiêcej
informacji na plakatach,
ulotkach, a tak¿e na stronie
internetowej www.mlodzi.swierklany.pl
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cd ze str. 1
wraz z uporz¹dkowaniem jego
nawierzchni.
Co do szkó³, to nowoœci¹
w kompleksie oœwiatowym
w Jankowicach by³o wykonanie
monitoringu obiektu. Ponadto,
wykonano klimatyzacjê w czterech salach lekcyjnych i w pokoju nauczycielskim, wymalowano pomieszczenia i usuniêto
usterki oraz uporz¹dkowano
sprawy zwi¹zane z wentylacj¹ i kanalizacj¹ budynku,
zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
Zakres prac w pozosta³ych
placówkach oœwiatowych wygl¹da nastêpuj¹co: Szko³a Podstawowa im. Œwiêtej Jadwigi
w Œwierklanach – malowanie
pomieszczeñ kuchni z zapleczem, jadalni, komunikacji
z klatk¹ schodow¹ ³¹cznika;
malowanie szatni w segmencie
sportowym i poprawienie czêœci elewacji sali gimnastycznej;
wykonanie ogrodzenia od
ul. 3 Maja; renowacja nawierzchni kortów i bie¿ni wraz
z czêœciowym odwodnieniem.
Gimnazjum im. Karola Miarki
w Œwierklanach – wykonanie
docieplenia szczytu segmentu
dydaktycznego – usuniêcie zacieków; wykonanie remontu
w szatni sali gimnastycznej.
Warto dodaæ, ¿e gmina ma
du¿y udzia³ w utrzymaniu placówek oœwiatowych dzia³aj¹cych na jej terenie. Subwencja
oœwiatowa, któr¹ otrzymuje od
pañstwa na prowadzenie szkó³
i przedszkoli siêga 58 procent
kosztów ca³oœci i jest niewystarczaj¹ca – pozosta³e 42 proc.
gmina dok³ada z w³asnego bud¿etu.

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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Pracowicie zapowiada siê przysz³y rok w gminie
Œwierklany. W 2009 roku rozpocznie siê realizacja kilku
powa¿nych inwestycji, a inne zostan¹ zakoñczone.

Zaplanować i zrealizować
Jedn¹ z najwa¿niejszych
spraw wydaje siê byæ ukoñczenie budowy kanalizacji sanitarnej – zlewni PII-1, której to budowa zosta³a przerwana z uwagi na brak œrodków finansowych.
Wybudowane wczeœniej kolektory pozostaj¹ niewykorzystane z uwagi na brak ruroci¹gów
g³ównych oraz pompowni, które odprowadza³yby œcieki do
oczyszczalni. Koszt ca³ej inwestycji wyniesie ok. 25 mln z³.
Innym wa¿nym tematem,
z jakim zmierz¹ siê gminne w³adze, bêdzie skanalizowanie strefy przemys³owej w Œwierklanach (budowa kanalizacji desz-

Gminie uda³o siê dojœæ
do porozumienia z jednym z mieszkañców
w sprawie przesuniêcia
przystanku przy ul.
Rybnickiej. W³aœciciel
dzia³ki zgodzi³ siê na
umieszczenie wiaty
przystankowej na
nale¿¹cym do niego
terenie.

Po pr
oblemie
problemie
Do tej pory pasa¿erowie –
osoby korzystaj¹ce z us³ug
przewozowych, skar¿yli siê, ¿e
podczas oczekiwania na autobus ochlapywani s¹ przez przeje¿d¿aj¹ce samochody. Wiata
sta³a zbyt blisko drogi, co przy
deszczowej pogodzie stawa³o
siê problemem. Dziêki inicjatywie w³adz gminy i pani so³tys
przystanek odsuniêty zosta³ od
drogi o ok. 3 metry.
W³aœciciel dzia³ki przy ul.
Rybnickiej zgodzi³ siê wydzier¿awiæ czêœæ swojego terenu na
okres trzech lat. W tym czasie,
w Œwierklanach Górnych ma
powstaæ centrum przesiadkowe, które uporz¹dkuje temat
korzystania przez mieszkañców ze œrodków komunikacji.
Przewiduje siê, ¿e inwestycja ta
zostanie
zaprojektowana
w 2009 roku.

czowej). Gmina chce w ten sposób wywi¹zaæ siê z zobowi¹zañ
wobec przedsiêbiorców, którzy
zainwestowali w strefie przemys³owej, a przy okazji rozwi¹zaæ problem wód opadowych,
które zalewaj¹ okoliczne pola
i drogê.
Wydatek czeka gminê
w kwestii wykupu kanalizacji
sanitarnej od Gazsystem S.A.
Przez ruroci¹g nale¿¹cy do Gazsystemu odprowadzane s¹ œcieki, miêdzy innymi z ul. Spacerowej. Firma domaga siê wykupu kolektorów przez gminê, gro¿¹c ich zlikwidowaniem, gdy¿ s¹
one dla spó³ki zbêdne.

Inne zadania, których realizacja przewidziana jest na przysz³y rok, to: kontynuacja rozbudowy i modernizacja Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jankowicach (koszt ca³oœci zadania –
2 mln 70 tys. z³, na 2009 rok
zaplanowano na to zadanie
kwotê 1 mln 70 tys. z³); wykonanie projektu budowy muszli
koncertowej w Jankowicach –
znajduj¹ca siê obecnie na terenie oœrodka GOKiR-u scena nie
spe³nia wymogów w zakresie
funkcjonowania tego typu
obiektów (koniecznoœæ wyposa¿enia jej w garderobê i toalety dla wystêpuj¹cych), budowa
zaplecza dla boiska w Œwierklanach, zgodnie z wymogami
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej (ok. 3 mln 200 tys. z³); budowa parkingu przy koœciele
œw. Anny oraz remonty dróg
i wiele innych zadañ.

bz

Blisko,
bliżej...
Kierowcy zmuszeni s¹ omijaæ ³ukiem teren, gdzie prowadzone s¹ dzia³ania budowlañców. Prace tocz¹ siê równie¿ po
drugiej stronie ul. Wodzis³awskiej – w Roju, a tak¿e w innej
dzielnicy ¯or, Rowniu-Folwarkach (wyburzanie domów).
Do utrudnieñ na drogach
spowodowanych budow¹ autostrady A1 bêdziemy musieli niestety przywykn¹æ, bo prace
potrwaj¹ jeszcze jakiœ czas. Bêdziemy mieæ za to now¹ drogê
szybkiego ruchu, która rozwi¹¿e problem samochodowych
korków w regionie i sprawi, ¿e
³atwiej nam siê bêdzie dostaæ
w odleg³e rejony kraju.
Przypomnijmy, ¿e inwestycja powstaje dziêki pomocy
Unii Europejskiej i polegaæ bêdzie nie tylko na wybudowaniu
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Postêpuj¹ prace przy
budowie autostrady A1
na odcinku Be³k-Œwierklany. Na ul. Boryñskiej
utrudniony jest z tego
powodu ruch pojazdów.
samej drogi, ale ca³ej otaczaj¹cej j¹ infrastruktury (bariery
ochronne, zjazdy awaryjne,
drogi dojazdowe, oœwietlenie
i wiele innych).
Szczegó³y dotycz¹ce budowy autostrady A1 mo¿na znaleŸæ
na stronie Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad –
www.gddkia.gov.pl lub na
www.a1.swierklany-gorzyczki.pl.
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Zapotrzebowanie na tzw. ekogroszek wzros³o o
ponad 100 procent w porównaniu z rokiem
ubieg³ym. W³aœciciele pieców ekologocznych
martwi¹ siê, co bêdzie zim¹.

Jankowice

Problemy

Zg³oszony do konkursu
Urzêdu Marsza³kowskiego w Katowicach
pt. „Piêkna przestrzeñ
publiczna”, kompleks
oœwiatowy w Jankowicach znalaz³ siê
w pierwszej dziesi¹tce
wyró¿nionych obiektów.
O wynikach zdecydowali internauci, bior¹c
udzia³ w g³osowaniu.

z ekogroszkiem
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami dotycz¹cymi mo¿liwoœci
zakupu ekologicznych paliw wêglowych, Kompania Wêglowa
S. A. poinformowa³a Urz¹d Gminy Œwierklany o tym, i¿ aktualnie eksploatowane pok³ady wêgla nie daj¹ mo¿liwoœci dalszego
wzrostu produkcji ekogroszku.
Otrzymano za to nowe certyfikaty dla paliw przeznaczonych do uniwersalnych automatycznych kot³ów mia³owo-groszkowych, przystosowanych do
spalania wêgla o podwy¿szonej
spiekalnoœci RI>20 i uziarnieniu
od 0-31,5 mm. Przyk³adem takiego paliwa jest groszek BORUTA® z KWK Jankowice. Dalszy
rozwój oferty paliw kwalifikowanych KW S. A. bêdzie realizowany g³ównie w oparciu o tego rodzaju paliwa mia³owogroszkowe.
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami dotycz¹cymi mo¿liwoœci zakupu ekogroszku, uprzejmie informujemy, ¿e Kompania Wêglowa S.A. dostrzega problem rosn¹cego zapotrzebowania na kwalifikowane paliwa wêglowe. Dlatego, od 2005 roku prowadzimy in-

tensywne dzia³ania zmierzaj¹ce
do uporz¹dkowania rynku
ogrzewnictwa indywidualnego
oraz zwiêkszenia poda¿y paliw
do ekologicznych kot³ów wêglowych (...) Kampania Wêglowa
prowadzi równie¿ program
wspó³pracy z producentami kot³ów wêglowych, w ramach którego przekazywane s¹ informacje na temat mo¿liwoœci i planów
produkcji paliw kwalifikowanych
oraz bezp³atnie udostêpniane s¹
próbki wêgla w celu ich przebadania w kot³ach wzorcowych producentów. Jednak¿e, prowadzone
dzia³ania maj¹ charakter konsultacyjny, a Kompania nie ma mo¿liwoœci wywierania bezpoœredniego wp³ywu na indywidualne dzia³ania producentów kot³ów – czytamy w piœmie Kompanii Wêglowej, jakie w sierpniu tego roku
wp³ynê³o do Urzêdu Gminy.
Od marca 2007 roku sprzeda¿ wêgla opa³owego na rzecz
odbiorców indywidualnych odbywa siê przez sieæ Autoryzowanych Sprzedawców KW S. A.,
których lista wraz z lokalizacj¹
sk³adów opa³owych znajduje siê
na stronie www.kwsa.pl

w cz
ołów
ce
czołów
ołówce

Do tegorocznej edycji zg³oszonych zosta³o 27 obiektów
podnosz¹cych atrakcyjnoœæ
przestrzeni publicznej, w tym
równie¿ nasz kompleks oœwiatowy w Jankowicach. Podstawowym warunkiem wziêcia udzia³u
w konkursie by³o ukoñczenie inwestycji najpóŸniej w 2007 roku.
- W konkursie pokonaliœmy
du¿e miasta, jak Katowice, Gliwice czy Czêstochowê. W internetowym g³osowaniu udzia³ wzi¹æ
móg³ ka¿dy; wystarczy³o zag³osowaæ do dnia 30 wrzeœnia br. na
trzy najlepsze, zdaniem internauty, obiekty u¿ytecznoœci publicznej.
W wyborze mia³y pomagaæ piêkne zdjêcia i przekonuj¹ce opisy –
dowiedzieliœmy siê w Urzêdzie
Gminy.

Jankowice zosta³y równie¿
wyró¿nione w tegor o c z n y m
konkursie „Piêkna wieœ województwa œl¹skiego”. Wyró¿nienie to so³ectwo otrzyma³o w kategorii „najpiêkniejsza wieœ”,
a wspólne przedsiêwziêcie m³odych mieszkañców Jankowic
i Œwierklan – Miêdzynarodowe
Warsztaty Gospel, otrzyma³o
nie tylko wyró¿nienie przyznawane przez jury Urzêdu Marsza³kowskiego, ale i nagrodê
specjaln¹ Dyrektora Regionalnego Oœrodka Kultury w Katowicach. Gala dla laureatów odbêdzie siê 24 listopada.
Przypomnijmy – komisja
konkursowa odwiedzi³a nasz¹
gminê w po³owie lipca. Ju¿
wtedy wiadomo by³o, ¿e zostaliœmy bardzo wysoko ocenieni, a o przygotowanych prezentacjach mówiono, ¿e reprezentuj¹ wysoki poziom. Pozytywnie oceniona zosta³a ukwiecona zagroda pañstwa Chromik, jednak w tym roku jury
postawi³o na du¿e gospodarstwa rolne.
W przysz³ym roku Urz¹d
Marsza³kowski wyda album
o naszym województwie,
gdzie zaprezentowane zostan¹
najpiêkniejsze zak¹tki, warte pokazania, w tym równie¿ Jankowice – jako laureat konkursu
„Najpiêkniejsza wieœ”.

Spr
awozdanie Wójta Gminy z działalności w okr
esie między
sesyjnym
Spra
okresie
międzysesyjnym
 10 wrzeœnia odby³o siê robocze spotkanie z przedstawicielami
Kopalni i Centrum Po³udnie.
 15 wrzeœnia w³adze gminy spotka³y siê z w³aœcicielami nieruchomoœci na Podkoœcielu, w obecnoœci przedstawicieli Szkód Górniczych
KWK „Chwa³owice”. Wobec roszczeñ finansowych poinformowano
przyby³ych o odst¹pieniu Gminy od zamiaru przejêcia dzia³ek (protokó³ z zebrania).
 Wójt gminy Stanis³aw Gembalczyk wyda³ zarz¹dzenie dotycz¹ce
regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni
œcieków. Zmiana polega³a na dodaniu stwierdzenia, i¿ sprawa dotyczy obszarów, których budowa kanalizacji nie jest przewidziana w
wieloletnim planie inwestycyjnym. Zarz¹dzenie obowi¹zuje od dnia
31 lipca bie¿¹cego roku.

24 wrzeœnia wydano postanowienie o przeprowadzeniu oglêdzin oraz
powo³aniu bieg³ego; od 6 paŸdziernika trwaj¹ oglêdziny w kopalni i
zbieranie materia³u dowodowego.
 18 wrzeœnia wójt uczestniczy³ w spotkaniu z jubilatami obchodz¹cymi 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego.
 Na podstawie obszarów zakwalifikowanych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako obszary do rekreacji, zieleni czy strefy
przemys³owej gmina poszukuje inwestorów.
 Zakoñczy³y siê negocjacje w³adz gminy w sprawie zakupu gruntu
obok OSP Œwierklany. Przy sprzyjaj¹cych okolicznoœciach dojdzie
do jego nabycia jeszcze w tym roku.

 W gminie przeprowadzone zosta³y badania mammograficzne

 31 sierpnia odby³y siê w Jankowicach Do¿ynki Gminne. Trasa korowodu zosta³a przyozdobiona przez mieszkañców.

 Trwa postêpowanie w sprawie okreœlenia podatku od nieruchomoœci za 2003 i 2004 rok. 25 sierpnia 2008 r. wydano postanowienie,
3 wrzeœnia wezwano kopalniê do przedstawienia dokumentów,

 W paŸdzierniku uruchomione zosta³o w Œwierklanach liceum ogólnokszta³c¹ce dla absolwentów szkó³ zawodowych. Prowadzona rekrutacja doprowadzi³a do uruchomienia w naszej gminie nowej placówki.
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Zapobiec wykluczeniu
Jeszcze w lipcu tego
roku podpisana zosta³a
umowa ramowa dotycz¹ca projektu systemowego „Efektywne formy
przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu
w gminie Œwierklany”.
W ramach tego projektu,
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej z siedzib¹ w Œwierklanach realizuje zaplanowane
wczeœniej szkolenia.
Beneficjenci projektu zaliczyli ju¿ swój udzia³ w kursie
florystyki, treningu umiejêtnoœci psychospo³ecznych oraz
szkoleniu z zakresu obs³ugi
komputera. Aktualnie odbywa
siê szkolenie na temat aktywnego poszukiwania pracy. Projekt
zakoñczy szkolenie zawodowe
obs³ugi kas fiskalnych.
Uczestnicy realizowanego
projektu po ukoñczeniu wszyst-

kich szkoleñ otrzymuj¹ stosowne certyfikaty i zaœwiadczenia
potwierdzaj¹ce ich udzia³ w zajêciach. Podniesienie umiejêtnoœci psychospo³ecznych oraz
kwalifikacji zawodowych osób
bior¹cych aktywny udzia³
w projekcie, niew¹tpliwie
zwiêkszy ich mo¿liwoœci znalezienia odpowiedniego zatrudnienia na rynku pracy, co jest
g³ównym celem i za³o¿eniem
projektu.
W ramach otrzymanych
œrodków unijnych jako wzmocnienie kadry pomocy spo³ecznej zosta³o utworzone nowe
stanowisko dla pracownika socjalnego. Wykorzystuj¹c dotacjê, op³acono czêœciowo wynagrodzenie pracownika oraz doposa¿ono stanowisko pracy
w meble biurowe.
Przedsiêwziêcie realizowane jest w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki
wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.

Zajrzyj do archiwum
Mieszkañców gminy informujemy o tym, i¿ istnieje
mo¿liwoœæ dotarcia do archiwalnych numerów
Kuriera Gminy Œwierklany, które zamieszczane s¹
na stronie internetowej Urzêdu Gminy pod adresem
www.swierklany.pl
Kurier od
d³u¿szego ju¿
czasu jest bezp³atny i ukazuje siê co dwa
miesi¹ce. Rozprowadzany
jest miêdzy innymi w sklepach i parafiach
na terenie gminy, jak równie¿
w samym urzêdzie. Opisujemy w nim to
wszystko, co
ciekawego dzieje siê w gminie, jakie inwestycje s¹ prowadzone itp. Przedstawiamy te¿ m³ode talenty
i piszemy o sukcesach mieszkañców.
Je¿eli zainteresowa³ Pañstwa jakiœ temat poruszony na
³amach gazety, a nie by³o oka-
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zji do niej dotrzeæ, mo¿na
skorzystaæ z
internetu. W
tym celu, po
wpisaniu adresu urzêdu i
po³¹czeniu siê
ze stron¹ nale¿y przejœæ
do dzia³u „Informator”, a
nastêpnie
klikn¹æ na
„Kurier”.
Archiwum zawiera
kilkanaœcie numerów urzêdowego biuletynu, pocz¹wszy
od Kuriera Gminy Œwierklany
Nr 1 (34), wydanego w lutym
ubieg³ego roku, na aktualnym
skoñczywszy.
Kurier zamieszczany jest
w formacie pdf.
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Najlepsi z najlepszych
W miesi¹cu grudniu rozstrzygniête zostan¹ konkursy, które zd¹¿y³y siê wpisaæ w kalendarz imprez
gminnych. Chodzi o Darczyñcê Roku i Nagrodê dla
Utalentowanego Ucznia.
W ubieg³ym roku przyznanych zosta³o piêæ nagród dla
najlepszych uczniów. Nagrodê
z r¹k wójta Stanis³awa Gembalczyka odebrali: Magdalena
Kopiec, Bartosz Czaja, Kinga
Wycislok, Magdalena P³oszaj
oraz chór Gaudeo. Z kolei, najbardziej hojnym sponsorem
okaza³ siê Witold Kotula, w³aœciciel sklepu wielobran¿owego ABC w Œwierklanach.
Darczyñc¹ Roku mo¿e zostaæ osoba b¹dŸ instytucja,
która w roku 2008 lub w latach poprzednich nieodp³atnie
realizowa³a czy wspiera³a realizacjê zadañ spo³ecznie u¿ytecznych z zakresu edukacji
i oœwiaty, sportu, ekologii,
kultury i sztuki, pomocy spo³ecznej i ochrony zdrowia,
wpierania osób niepe³nosprawnych, organizowania
czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y. Wszystkie organizacje, stowarzyszenia i kluby
oraz kierownictwa firm i instytucji maj¹cych siedzibê na

terenie naszej gminy zachêcamy do wskazania „pomocnej”
osoby b¹dŸ instytucji.
Nagroda dla Utalentowanego Ucznia przyznawana jest
corocznie za wybitne osi¹gniêcia artystyczne i sportowe.
Otrzymaæ j¹ mo¿e ka¿dy
uczeñ, który zosta³ laureatem
konkursów z literatury, muzyki, sztuk plastycznych albo
zosta³ zwyciêzc¹ w zawodach
sportowych co najmniej na
poziomie regionu, a przy tym
osi¹ga dobre wyniki w nauce.
Zg³oszenia do nagród powinny byæ dostarczone do
Urzêdu Gminy najpóŸniej do
8 grudnia 2008 roku.
Nagrody zostan¹ wrêczone w drugiej po³owie grudnia,
podczas uroczystej sesji Rady
Gminy. Na spotkanie to zaproszeni zostan¹ laureaci oraz rodzice wyró¿nionych uczniów.
Regulaminy konkursów
bêd¹ dostêpne w Urzêdzie
Gminy oraz na stronie internetowej UG.

Urz¹d Gminy Œwierklany
ul. Œwierklañska 54,
44-264 Jankowice

tel. (32) 43 27 500,
fax (32) 43 27 501
e-mail: ug@swierklany.pl

godziny urzêdowania:
poniedzia³ek
od 800 do 1600
od wtorku do pi¹tku
od 730 do 1530

www.swierklany.pl
spr
awdź, co się dzieje w T
wojej gminie
spra
Tw
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Sprzedaż alkoholu „na zeszyt” Czekamy na

niezgodna z prawem
W sklepach na terenie gminy zdarza siê, ¿e mieszkañcy kupuj¹ alkohol na tzw. zeszyt, a po
przyp³ywie gotówki reguluj¹ swój
d³ug. Okazuje siê to niezgodne
z prawem. O zakazie sprzedawania alkoholu na zeszyt mówi art. 15
ustawy z dnia 26 paŸdziernika
1982 roku o wychowaniu
w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi. Ustawa nie tylko zabrania sprzeda¿y i poda-

wania napojów alkoholowych
osobom bêd¹cym w stanie nietrzeŸwym oraz osobom niepe³noletnim (poni¿ej 18 roku
¿ycia), ale te¿ zabrania sprzeda¿y wyrobów alkoholowych na
kredyt lub pod zastaw. Chodzi
przede wszystkim o to, by ka¿da sprzedana butelka piwa czy
wina znalaz³a siê na paragonie
z kasy, ale te¿ i o to, by ograniczyæ liczbê osób pij¹cych alkohol.

Je¿eli wiêc jesteœ w³aœcicielem
sklepu lub pracujesz na stoisku
monopolowym, pamiêtaj o tym,
by nie sprzedawaæ klientom alkoholu „na zeszyt”. Nie ma znaczenia, czy zakupy robi twój s¹siad,
bardzo dobry znajomy czy osoba, któr¹ widzisz pierwszy raz
w ¿yciu. Sprzedawanie na zeszyt
grozi utrat¹ zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu. Mówi o tym art. 18
pkt. 10 ww. ustawy.

Koniec

nia czynnej s³u¿by wojskowej
przez kobiety – czytamy w liœcie
Centrum Informacji Rz¹dowej. –
Si³y Zbrojne RP pod koniec 2010
r. maj¹ liczyæ do 120 tys. ¿o³nierzy s³u¿by czynnej i Narodowych
Si³ Rezerwowych. Ca³kowity koszt
profesjonalizacji armii oszacowano na ok. 3,72 mld z³. Do pozyskania ochotników do s³u¿by wojskowej konieczne bêdzie stworzenie m.in. skutecznego systemu
motywacyjnego, a zw³aszcza wynagrodzeñ i innych œwiadczeñ finansowych.
W czasie pokoju funkcjonowaæ maj¹: zawodowa s³u¿ba wojskowa (sta³a i kontraktowa),
s³u¿ba kandydacka oraz s³u¿ba
wojskowa ¿o³nierzy rezerwy
pe³niona w ramach Narodowych
Si³ Rezerwowych. Sta³a zawodowa s³u¿ba wojskowa bêdzie pe³niona bezterminowo na najbardziej odpowiedzialnych stanowiskach. Przyjêcie do niej uzale¿nione bêdzie od posiadania odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji. Z kolei, kontraktowa zawodowa s³u¿ba wojskowa bêdzie
s³u¿b¹ terminow¹, pe³nion¹
w jednym lub kilku okresach.
Maksymalny czas jej pe³nienia
wynosiæ bêdzie do 12 lat. Bêd¹

j¹ mogli rozpocz¹æ ¿o³nierze posiadaj¹cy odpowiednie kwalifikacje, umiejêtnoœci i zdrowie. S³u¿ba ta bêdzie pe³niona we wszystkich korpusach (szeregowych,
podoficerów i oficerów). Po jej zakoñczeniu lub w trakcie trwania
podoficerów i oficerów, spe³niaj¹cych okreœlone wymagania, bêdzie
mo¿na przyj¹æ do zawodowej
s³u¿by sta³ej.
Rada Ministrów zdecydowa³a
ponadto o utrzymaniu dotychczasowej s³u¿by kandydackiej jako odrêbnego rodzaju czynnej s³u¿by
wojskowej. Narodowe Si³y Rezerwowe utrzymywane bêd¹ m.in. na
potrzeby reagowania kryzysowego.
Na myœl o nowych przepisach
najbardziej ciesz¹ siê panowie, którzy nie bêd¹ ju¿ musieli zak³adaæ
munduru – obowi¹zek odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej zostanie im zawieszony. Jednoczeœnie,
wraz z zawieszeniem zasadniczej
s³u¿by wojskowej zawieszona zostanie s³u¿ba zastêpcza.
Tegoroczny pobór do wojska
bêdzie ostatnim, a ostatnie wcielenie
w ramach tego poboru odbêdzie
siê w grudniu 2008 r. Zwolnienie
z tej s³u¿by nast¹pi nie póŸniej ni¿
we wrzeœniu 2009 roku – zapowiada ustawodawca.

zw
ojskiem
wojskiem
Przyjêty przez Radê Ministrów program profesjonalizacji polskich si³ zbrojnych
na lata 2008-2010 przewiduje zawieszenie obowi¹zku odbywania przez mê¿czyzn zasadniczej s³u¿by
wojskowej.
Inna zmiana polega na tym, ¿e
mo¿liwoœæ pe³nienia czynnej s³u¿by wojskowej bêd¹ mia³y kobiety. Jednym zdaniem, wojsko ma
byæ bardziej uniwersalne i lepiej
przeszkolone, ni¿ do tej pory.
Profesjonalizacja armii oznacza miêdzy innymi zawieszenie
obowi¹zku odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego, wprowadzenie kontraktowej zawodowej
s³u¿by wojskowej, utworzenie Narodowych Si³ Rezerwowych, obejmuj¹cych ¿o³nierzy rezerwy, którzy posiadaj¹ nadane im na podstawie kontraktu przydzia³y kryzysowe, a tak¿e mo¿liwoœæ pe³nie-

Bezpieczniej na skrzyżo
waniu w Świerklanach
skrzyżow
W pierwszej po³owie wrzeœnia nast¹pi³o oficjalne oddanie do
u¿ytku sygnalizacji œwietlnej
w Œwierklanach. Poprzedzone
zosta³o ono kilkunastodniowym
funkcjonowaniem kontrolnych
œwiate³ (pomarañczowe – ostrzegawcze), maj¹c¹ na celu przyzwyczajenie kierowców do obecnoœci
œwiate³ na skrzy¿owaniu.
Odbiór sygnalizacji nast¹pi³
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8 wrzeœnia. Od tego czasu ruch
w Œwierklanach regulowany
jest za pomoc¹ œwiate³. I choæ
niektórzy kierowcy skar¿¹ siê
na to, ¿e w drodze do domu
czy szko³y musz¹ trzykrotnie
zatrzymywaæ siê, by pokonaæ
sygnalizacjê œwietln¹, to nie ma
na co narzekaæ. Problem kolizyjnego skrzy¿owania w Œwierklanach w koñcu zosta³ rozwi¹zany.

2008-10-28, 08:48

inwestorów
W³adze gminy nie ustaj¹
w staraniach, aby zarówno Œwierklany jak i Jankowice rozwija³y siê,
a bezrobotni mieszkañcy znaleŸli
pracê.
W ostatnim czasie wójt gminy
og³osi³, i¿ w przyjêtym planie zagospodarowania przestrzennego
wydzielone zosta³y obszary, które
mog¹ byæ przedmiotem zainteresowania potencjalnych inwestorów.
Sprawa dotyczy terenów
przeznaczonych pod budowê
obiektów produkcyjnych, sk³adów, magazynów oraz na us³ugi.
£¹czna wielkoœæ dzia³ek przemys³owych wynosi ok. 32 hektary.
Kolejne 15 hektarów zajmuj¹ tereny o charakterze rekreacyjno-turystycznym.
Atutem dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych rozwiniêciem biznesu w gminie Œwierklany mo¿e byæ bardzo dobra lokalizacja i bliskoœæ zjazdu z budowanej autostrady A1. Pozostaje
mieæ nadziejê, ¿e znajd¹ siê przedsiêbiorcy chêtni do zainwestowania w naszej gminie.

Jednak
bez dotacji
Trwaj¹ce pó³ roku prace nad
wnioskiem o dofinansowanie nie zakoñczy³y siê powodzeniem. Nasza
gmina nie znalaz³a siê w szczêœliwej
siódemce dotowanych.
O dotacjê walczy³o ponad 70
gmin, a wnioski z³o¿ono na ponad
700 milionów z³otych, podczas gdy
Urz¹d Marsza³kowski przeznaczy³
na gospodarkê wodno-œciekow¹
dziesiêæ razy mniej, czyli 70 milionów z³. Przypomnijmy, ¿e my sami
ubiegaliœmy siê o ponad 19 milionów,
aby skanalizowaæ gminê w czêœci
przynale¿nej do zlewni PII-1.
Nasz wniosek ocenia³o trzech
ekspertów. Dwóch z nich bardzo
wysoko oceni³o przygotowane
przez nas dokumenty aplikacyjne.
Ostatecznie uzyskaliœmy 77,5
proc. mo¿liwych punktów, jednak
to nie wystarczy³o, aby otrzymaæ
pieni¹dze.
Gmina bêdzie nadal staraæ siê
pozyskiwaæ œrodki na ww. cel, z innych Ÿróde³. W nied³ugim czasie
zamierza kontynuowaæ wstrzymane wczeœniej roboty.

Złote Gody jubilatów
Pó³ wieku temu, z mi³oœci¹ i nadziej¹ powiedzieliœcie sobie „tak”. Postanowiliœcie, ¿e bêdziecie dzieliæ dobre
i z³e chwile, jakie was w ¿yciu spotkaj¹ – tymi s³owami przywita³ wójt gminy Œwierklany Stanis³aw Gembalczyk,
zgromadzonych w sali GOKiR-u w Jankowicach goœci – pary obchodz¹ce 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego.
- W ci¹gu tych d³ugich lat
spêdzonych razem zdarzy³o siê
wiele dobrych, radosnych chwil,
ale te¿ pewnie i nie brakowa³o
smutnych, a nawet tragicznych

dni. Ale widaæ, to was zbli¿y³o
jeszcze bardziej do siebie, bo
dziœ œwiêtujecie Z³ote Gody i jesteœcie naszymi goœæmi – doda³
wójt. W sali GOKiR-u w Jankowicach towarzyszy³ mu kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego Zbigniew Kowalczyk, a tak¿e ksiê¿a: ks. Tadeusz Stachoñ
– proboszcz jankowickiej parafii i ks. proboszcz ze Œwierklan,

Jan Klyczka oraz przedstawiciele Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji.
Spotkania jubilatów œwiêtuj¹cych 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego sta³y siê
w naszej gminie
tradycj¹. Co roku,
dziêki staraniom
wójta, który wystêpuje do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
z proœb¹ o odznaczenie jubilatów, otrzymuj¹
oni pami¹tkowe
medale.
Nie inaczej by³o 18 wrzeœnia, kiedy to medale, pami¹tkowe dyplomy i kwiaty otrzyma³o od w³adz gminy kilkanaœcie
par ma³¿eñskich. Jubilaci wys³uchali te¿ marszu Mendelssona i
wziêli udzia³ w odnowieniu ma³¿eñskiego przyrzeczenia.
- Nie wszyscy mogli byæ dziœ
obecni, miêdzy innymi jedna
z zaproszonych par uda³a siê na
pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej
i nie ma jej z nami. Ale medale
na pewno przeka¿emy – powiedzia³ wójt (pañstwa Hildegardê i Leona S³owików w³adze
gminy odwiedzi³y 6 paŸdziernika). – Tym, którzy byli naszymi
goœæmi 18 wrzeœnia powiedzia³em, ¿e s¹ wzorem dla innych,

m³odych osób, które pod wieloma wzglêdami mog³yby braæ z jubilatów przyk³ad.
Dla mieszkañców gminy, którzy prze¿yli ze sob¹ pó³ wieku,
p r zyg otowano poczêstunek.
Wznieœli oni równie¿ toast szampanem i ustawili siê do wspólnego zdjêcia. Pami¹tkowe fotografie zosta³y wykonane na koszt
Urzêdu Gminy i przes³ane jubilatom do ich domów.
W gminie nie brakuje te¿ par
ma³¿eñskich o wiêkszym ni¿
Z³ote Gody, sta¿u. 60 rocznicê
œlubu obchodzili we wrzeœniu pañstwo Elfryda i i Jan Dziwoki

PARY, KTÓRE W 2008
ROKU OBCHODZ¥
50-LECIE ZAWARCIA
ZWI¥ZKU
MA£¯EÑSKIEGO
Aniela i Maksymilian
Badura
Gertruda i Jan Bielaczek
Eugenia i Franciszek Brudny
Urszula i Henryk Goszyc
El¿bieta i Henryk Koleczko
Stefania i Alojzy Konsek
Aniela i Antoni KoŸlik
Anna i Szczepan Kuczera

z Jankowic oraz Pelagia i Ludwik
Nog³y ze Œwierklan; 61 rocznicê
– Longina i Jan Knura z Jankowic
oraz Franciszka i Engelbert
Penkala ze Œwierklan; a 62 rocznicê – Anna i Emil Gembalczyk
(w miesi¹cu paŸdzierniku).

Stefania i Herbert Kuczera
Aniela i Dominik Lubszczyk
Ma³gorzata i Roman Morajko
Krystyna i Kazimierz R¹czka
Krystyna i Maksymilian
S³adek
Hildegarda i Leon S³owik
Maria Sosnowska
(m¹¿ Alfred zmar³)
Maria i Bernard Spa³ek
Cecylia i Alfred Szymura
Helena i Józef Szymura
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Anna i Rufin Woryna
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Badanie, które może

Sztuka

uratować życie
Kobiety pomiêdzy 50 a 69 rokiem ¿ycia mog³y skorzystaæ z bezp³atnego badania mammograficznego, maj¹cego na celu wykrycie ewentualnych zmian nowotworowych w ich organizmie – raka piersi. Bezp³atnej diagnozie podda³y siê 283 panie, na 1238 uprawnionych mieszkanek naszej gminy.
Przypomnijmy, ¿e mammobus zawita³ do nas pod koniec wakacji. W dniach 25-29 sierpnia stacjonowa³ on na parkingu przychodni
zdrowia przy ul. Koœcielnej w Œwierklanach. W mammobusie wykonywane by³y badania rentgenowskie, których celem by³o wczesne
wykrycie u pacjentek zmian chorobowych piersi, w tym nowotworu.
Kobiety – mieszkanki Œwierklan i Jankowic, które zg³osi³y siê na badanie, stanowi³y niespe³na 23 procent ogó³u mieszkanek uprawnionych do uzyskania bezp³atnej profilaktyki.

Wróć szczęśliwie
cd. ze str. 1
W najbli¿szych dniach,
w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê 1
listopada, na polskich drogach nast¹pi znaczne wzmo¿enie ruchu
pojazdów i pieszych. Najbardziej
odczuwalny i uci¹¿liwy bêdzie
on w³aœnie w rejonach cmentarzy,
parkingów i dworców oraz na trasach wjazdowych i wyjazdowych. Funkcjonariusze drogówki jeszcze raz przypominaj¹ podstawowe zasady, o których ka¿dy kierowca powinien pamiêtaæ,
zanim wybierze siê w podró¿.
Aby bezpiecznie i spokojnie dotrzeæ do domu, musimy pamiêtaæ o kilku podstawowych zasadach, w tym tak¿e o zmianach
w organizacji ruchu przy cmentarzach w niemal wszystkich
miastach w kraju.
Pamiêtajmy o tym, aby prowadziæ swój pojazd z prêdkoœci¹
dostosowan¹ do warunków panuj¹cych na drodze. Szczególnie
w dniach, kiedy ruch jest znacznie wiêkszy, wa¿ne jest, aby
utrzymywany by³ niezbêdny
odstêp pomiêdzy pojazdami.
Policja przypomina te¿ o koniecznoœci w³¹czenia œwiate³ mijania. Niedopuszczalne jest wsiadanie za kierownicê po spo¿yciu
alkoholu!
Przed wyjazdem w d³u¿sz¹
trasê trzeba sprawdziæ stan techniczny samochodu (sprawnoœæ
uk³adu hamulcowego, kierowniczego, oœwietlenia i stan opon).
Wybieraj¹c siê w d³ug¹ drogê,
b¹dŸmy wypoczêci. Trasê pokonujmy etapami, robi¹c co pewien
czas przerwê na odpoczynek.
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Ponadto, kierowców prosi siê
o to, by zwracali szczególn¹ uwagê na znaki drogowe. W tych
dniach w wielu miejscach pojawi¹
siê nowe oznaczenia. Dotyczy to
szczególnie rejonów wokó³ cmentarzy. W newralgicznych miejscach ruchem kierowaæ bêd¹ policjanci ruchu drogowego i to do
ich poleceñ w pierwszej kolejnoœci nale¿y siê stosowaæ.
Apelujemy te¿ do pieszych
uczestników ruchu, aby korzystali z chodników, a w przypadku ich braku — z pobocza.
Przed wejœciem na jezdniê powinni zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ i przechodziæ tylko
w miejscach do tego wyznaczonych. Przebieganie lub wychodzenie spoza samochodu lub
innej przeszkody ograniczaj¹cej
widocznoœæ mo¿e zakoñczyæ
siê tragicznie.
I jeszcze s³owo o parkowaniu samochodów. Fakt, ¿e w
tym czasie bêdzie ich na drogach wiêcej ni¿ zwykle nie
usprawiedliwia pozostawiania
pojazdów byle gdzie, czasem
blokuj¹cych wyjazd innym
u¿ytkownikom drogi. T³umaczenia: „ja tylko na chwilê” na
nic siê zdadz¹ — samochody
pozostawiane w miejscach, gdzie
jest to zabronione i gdzie utrudniaj¹ ruch lub zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu, bêd¹ usuwane na koszt
w³aœciciela. Zróbmy wszystko,
aby Dzieñ Wszystkich Œwiêtych
pozosta³ dniem pe³nym zadumy,
spêdzonym przy grobie bliskich,
a nie na komendzie!

łączy
M

³odzie¿ w dzia³aniu
zorganizowa³a 17
i 18 paŸdziernika warsztaty
plastyczne w Galerii Twórców
Œl¹skich w Jankowicach. Sobotnie zajêcia cieszy³y siê wiêkszym zainteresowaniem ni¿
pi¹tkowe, jednak jednego i drugiego dnia w Galerii stawi³a siê
pokaŸna grupa dzieci. W sobotê przy³¹czy³y siê do nas tak¿e dziewczynki na wózkach
inwalidzkich.
Dzieci mia³y mo¿liwoœæ
wykonania w³asnych koszulek
oraz toreb ekologicznych z dowolnym wzorem czy napisem,

a tak¿e pocztówek z gminy
Œwierklany. Wszystkie prace
by³y bardzo ³adne i udane,
a czêœæ z nich zosta³a wywieszona na tablicach w jankowickiej galerii.
Warsztaty plastyczne poprowadzi³a Ania Kisiel.
Z ogromnym zaanga¿owaniem
instruowa³a uczestników, jak
wykonywaæ malunki na koszulkach; okazuj¹c mnóstwo serca
i cierpliwoœci pomaga³a dzieciom w tworzeniu ich dzie³.
Dla wszystkich uczestników warsztatów plastycznych
przygotowaliœmy poczêstunek
oraz drobne upominki. Zajêcia
siê uda³y, a co najwa¿niejsze –
dzieci dobrze siê bawi³y i by³y
zadowolone z wykonanych
przez siebie prac.
Karolina Kuœ

Olbrzym
„prawok”

Niecodziennego odkrycia dokona³a 8-letnia Karolina Kuczera z Jankowic. Podczas niedzielnego spaceru dostrzeg³a
pod jednym z drzew, ogromnych rozmiarów grzyba.
25-centymetrowy grzyb wa¿y³ ponad 1 kg. Karolina, która mieszka blisko lasu, uwielbia chodziæ na grzyby. Razem
z tat¹ prawie codziennie przeczesuje lasek w poszukiwaniu
kolejnych okazów. Ten, znaleziony 12 paŸdziernika, jest
imponuj¹cy. W s¹siedztwie grzyba – olbrzyma Karolina znalaz³a jeszcze szeœæ innych, mniejszych.
Grzyb zosta³ pokrojony na kawa³ki i poddany suszeniu.
Bêdzie pyszny bigos! zdj. archw. domowe
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GZGK informuje

Wszystko o odpadach
Odpady segregowane: odbierane co 2 miesi¹ce
Worki przeznaczone s¹ do gromadzenia odpowiednich odpadów, zgodnie z tym, co na nich jest nadrukowane. Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z treœci¹ nadruku. Odpady te powinny byæ wstêpnie doczyszczone, plastiki wyp³ukane i najlepiej zgniecione, szk³o umyte. Worki z kilku posesji gromadzone w jednym miejscu przy drodze g³ównej
prosimy opisywaæ co najmniej numerem posesji, w celu unikniêcia nieporozumieñ w ewidencji. Uprawnionymi do ponoszenia op³aty obni¿onej za wywóz odpadów s¹ w³aœciciele wystawiaj¹cy co najmniej 1 worek
odpadów segregowanych na kwarta³.
Odpady segregowane odbierane s¹ na podstawie umowy przez TRANSGÓR Rybnik. Na linii segregacyjnej okazuje siê, ¿e oko³o 40 proc. tych
odpadów, to nie odpady segregowane a zmieszane odpady komunalne, które nie nadaj¹ siê do odzysku. Zdarzaj¹ siê nawet pampersy!
W nastêpnym terminie wywozu, w miesi¹cu listopadzie bêd¹ zabierane worki wy³¹cznie przez TRANSGÓR, nie bêdzie te¿ odbiorów worków dodatkowych pojazdami GZGK od osób pominiêtych czy te¿ zapominalskich. Te worki, które zawieraj¹ odpady nienadaj¹ce siê do
odzysku, nie bêd¹ odbierane.
Odpady w pojemnikach: odbierane s¹ 2 razy w miesi¹cu
W³aœciciel posesji mo¿e wystawiæ w tych terminach dowoln¹ iloœæ pojemników (kub³ów), op³ata jest pobierana od iloœci osób przebywaj¹cych na
posesji a nie od iloœci odebranych pojemników. Nie ma wiêc ¿adnej potrzeby ubijania odpadów, czy przelewania popio³ów wod¹, aby wiêcej siê zmieœci³o. Wystarczy zaopatrzyæ siê w dodatkowy pojemnik, jednak¿e musi on
byæ przystosowany do za³adunku mechanicznego do œmieciarki. Wszystkie pojemniki prze³adowane oraz dostawiane do pojemników wiaderka, worki itp. nie bêd¹ odbierane.
Op³aty naliczane s¹ od iloœci odebranych pojemników wy³¹cznie
dla posesji, gdzie prowadzona jest jakakolwiek dzia³alnoœæ gospodarcza,
oœwiatowa, kulturalna itp. na podstawie dodatkowej umowy
Pojemniki s³u¿¹ do gromadzenia odpadów takich, które nie podlegaj¹ segregacji czyli: ¿u¿le, popio³y z kot³owni przydomowych, zmieszane odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych.
W kub³ach nie nale¿y umieszczaæ: gruzu, kamieni, baterii, akumulatorów, œwietlówek, œrodków ochrony roœlin, kwasów, odpadów zawieraj¹cych rtêæ, olejów, zu¿ytych urz¹dzeñ,
przeterminowanych leków, rozpuszczalników, opon (te¿ pociêtych) oraz innych odpadów zawieraj¹cych odpady niebezpieczne.
Gminne wysypisko nie jest przystosowane do sk³adowania odpadów niebezpiecznych, ich wykrycie przez kontrole œrodowiska mo¿e skutkowaæ zamkniêciem sk³adowiska. Gruz, kamienie, szk³o i odpady niebezpieczne niszcz¹ bardzo mechanizmy œmieciarek.
Pojemniki, w których znajduj¹ siê takie odpady nie bêd¹ zabierane.
Odbiór gruzu, odpadów z remontów, odpadów zielonych odbywa siê po indywidualnym zg³oszeniu w GZGK, za odp³atnoœci¹ dodatkow¹ wed³ug Zarz¹dzenia Nr W.0151-100/08 Wójta
Gminy Œwierklany z dnia 23.06.2008r. i zarz¹dzenia wewnêtrznego GZGK
- pojazdem do 3,5 tony – 100,00z³ brutto,
- powy¿ej 3,5 tony – 120,00z³ brutto,
- 1 worek odpadów zielonych o pojemnoœci do 120 litrów – 2,50z³
brutto.

Wa¿ne
Z dniem 6 paŸdziernika 2008 roku, Zarz¹dzeniem Nr 21
z dnia 3 paŸdziernika br. zosta³ wprowadzony Regulamin oczyszczalni, w którym zapisane zosta³y miêdzy innymi zasady odbioru nieczystoœci z wozów asenizacyjnych. Wprowadzono rejestr,
w którym odnotowany ma byæ ka¿dy wjazd wozu asenizacyjnego na teren oczyszczalni. Rejestr ten zawiera datê i godzinê wjazdu oraz iloœæ zrzucanych œcieków do punktu zlewnego. Powy¿sze zasady zosta³y wprowadzone, aby usprawniæ gospodarkê
œciekow¹ na oczyszczalni œcieków w Œwierklanach.
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Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Œwierklanach
przypomina g³ówne zasady odbioru odpadów z nieruchomoœci
obowi¹zuj¹ce na terenie naszej gminy.
Odpady niebezpieczne bêd¹ odbierane pocz¹wszy od roku
2009 w organizowanym punkcie odbioru przy ul. Pogodnej.
Odpady wielkogabarytowe (te które nie mieszcz¹ siê w pojemnikach) i zu¿yte urz¹dzenia zbierane s¹ w podanych terminach, 2 razy w ci¹gu roku. Jest to zbiórka nieodp³atna. Na terenie
naszej gminy utylizacj¹ urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych zajmuje siê te¿ P.P.H.U PC-ECO SYSTEM, ul. Spacerowa 11, Œwierklany.
Zu¿yte urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne musz¹ byæ przyjmowane przy wymianie na nowy sprzêt w sklepach sprzedaj¹cych takie urz¹dzenia.
Opony od posiadaczy samochodów nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej przyjmowane s¹ na sk³adowisku odpadów w Jankowicach, za odp³atnoœci¹ 4,50z³ brutto od sztuki. Zak³ady zajmuj¹ce siê wymian¹ opon maj¹ obowi¹zek nieodp³atnie odbieraæ zu¿yte opony od swoich klientów.
Zgodnie z dostarczanymi harmonogramami wywozów do
kontrahentów pojemniki i worki do segregacji maj¹ byæ wystawione w dniu wywozu do godziny 6.00 rano przed bramê
posesji. W wyj¹tkowych tylko przypadkach (dla osób starszych
i chorych) pojemniki odbierane s¹ z posesji, ale musi byæ to zawarte w umowie i poparte odpowiednimi dokumentami. Zdarza siê, ¿e
mieszkañcy wystawiaj¹ kube³ w po³udnie i dzwoni¹ z pretensjami
twierdz¹c, ¿e stoi od rana i nie zosta³ zabrany. Dodatkowe przejazdy tylko kumuluj¹ koszty i przed³u¿aj¹ czas pracy obs³ugi.
Nowa œmieciarka GZGK posiada zamontowan¹ kamerê, dokumentowane jest wiêc kiedy, o jakiej porze i w jakim stanie s¹ wystawiane i odbierane przez GZGK pojemniki od mieszkañców.
Je¿eli ktoœ nie zd¹¿y z wystawieniem kub³a czy worka
bêdzie musia³ poczekaæ na termin nastêpnego wywozu, zgodnie z harmonogramem.
Obowi¹zki powy¿sze nie wynikaj¹ z w³asnych postanowieñ
GZGK. S¹ to ustawowe obowi¹zki ka¿dego obywatela wynikaj¹ce
z obowi¹zuj¹cych nas przepisów prawa ochrony œrodowiska. Powy¿sze zasady zgodne s¹ z uchwalonym przez Radê Gminy Œwierklany „Regulaminem utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
gminy Œwierklany” (Uchwa³a Nr XLVII/321/06 z dnia 29.03.2006r.
oraz XVI/106/08 z 30.01.2008 r.)
Zaznaczamy, ¿e staramy siê zadowoliæ wszystkich kontrahentów, jednak¿e szanujmy siê nawzajem. Ci którzy zajmuj¹ siê gospodark¹ odpadami, to nie „œmieciarze”, a normalni pracownicy, maj¹cy okreœlone normy pracy i wysi³ku oraz si³y tylko ludzkie. Jednoczeœnie prosimy te¿ zrozumieæ, ¿e wszystkie sprawy za³atwiane s¹
tylko przez ludzi i mog¹ w tym zakresie wyst¹piæ czasem pomy³ki.
To tylko ludzie, a nie roboty musz¹ za³adowaæ rêcznie pojemniki na
mechanizm œmieciarki. Zdarzaj¹ siê kub³y, których nie mog¹ podnieœæ nawet 3 osoby.
Odpowiedzialne zachowanie kontrahentów i stosowanie siê
do powy¿szych zasad jest obowi¹zkiem mieszkañców. Jednoczeœnie, wspólne nasze sprawne dzia³anie przyczyni siê na pewno
do piêknego wygl¹du naszej gminy, a przede wszystkim do zmniejszenia kosztów gminy w zakresie gospodarki odpadami. Uprzejm i e p ro s i m y t e ¿ o p o n o w n e , s z c z e g ó ³ o w e z a p o z n a n i e s i ê
z treœci¹ podpisanej przez siebie umowy z GZGK, dotycz¹cej
odbioru odpadów.

Zezwolenie na wywóz odpadów na terenie
Gminy Œwierklany posiadaj¹ równie¿:
 PST TRANSGÓR S.A.
ul. Jankowicka 9, Rybnik tel.032 7395894
 Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych,
ul. A.Krajowej 1, Jastrzêbie Zdrój, tel. 032 4764744
 PPUH KOMUNALNIK Sp.z o.o.
ul. Kolejowa 30, Jastrzêbie Zdrój, tel. 032 4762628
 „NAPRZÓD” sp. z o.o.
ul. Raciborska 144b, Rydu³towy, tel. 032 4577083
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INICJA
TYW
A należy do Ciebie!
INICJATYW
TYWA
Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci S.A. w ¯orach, realizuj¹c projekt INICJATYWA, który
wspó³finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego, zaprasza
kluby: sportowe, artystyczne,
obywatelskie dzia³aj¹ce dla dzieci i
m³odzie¿y, a tak¿e organizacje pomagaj¹ce najubo¿szym, koœcio³y,
parafie i organizacje koœcielne, spó³dzielnie socjalne, pracy i inne, do
skorzystrania z bezp³atnego szkolenia i doradztwa.
Szkolenia prowadzone s¹ od
paŸdziernika 2008 r. do grudnia
roku przysz³ego.
Poprzez bezp³atne specjalistyczne doradztwo administracyjno-prawne i interaktywne szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy m.in. z Unii Europejskiej,
pisania projektów unijnych, opracowania biznes planów, tworzenia partnerstw, itp. Dowiesz siê,

jak twoja firma lub jak ty sam, jako
pracownik, mo¿esz byæ bardziej
skuteczny.
Doœwiadczeni doradcy pomog¹ m.in. instytucjom, które nie
mog¹ uzyskaæ 1 proc. podatku
w rejestracji w Krajowym Rejestrze S¹dowym. Parafie, koœcio³y a tak¿e pozosta³e podmioty dowiedz¹ siê w jaki sposób mo¿na
uzyskaæ pieni¹dze na dostosowanie salek i innych pomieszczeñ dla
osób niepe³nosprawnych. Te
i inne ciekawe, przydatne porady
i informacje mo¿na uzyskaæ dziêki projektowi INICJTYWA.
Wiêcej informacji znajdziesz w
siedzibie ARP, al. Wojska Polskiego
4 w ¯orach, tel. 032 43 51 566. Zapraszamy równie¿ na stronê internetow¹ www.arpsa.pl/inicjatywa
Projekt „Inicjatywa” wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Rybniku zachêca pracodawców, jak równie¿ osoby bezrobotne, do skorzystania z oferty dotycz¹cej sta¿y i dotacji. Prowadzisz
swój w³asny interes i planujesz zatrudniæ pracownika,
a przy tym szukasz ograniczenia kosztów? Przeczytaj!

Pośredniak pomoże
A mo¿e jesteœ osob¹ bezrobotn¹, bez sprecyzowanych
kwalifikacji?
W chwili obecnej dysponujemy œrodkami finansowymi na organizacjê sta¿y i przygotowañ
zawodowych, które kierujemy zarówno do pracodawców, jak i do
osób zarejestrowanych w tutejszym urzêdzie pracy; na dotacje na za³o¿enie w³asnej firmy,
z których mog¹ korzystaæ osoby bezrobotne oraz na refundacje kosztów doposa¿enia i wyposa¿enia stanowisk pracy,
o które mog¹ ubiegaæ siê pracodawcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ na terenie miasta i powiatu rybnickiego – czytamy na
stronie internetowej Powiatowego Urzêdu Pracy w Rybniku.
Przedstawiamy szczegó³owy
opis oferty rybnickiego poœredniaka. Szczegó³owych informacji
na ten temat mo¿na zasiêgn¹æ w siedzibie PUP-u, w Dziale Instrumentów Rynku Pracy – tel. 032 42 30
567, wewn. 209, 210 lub 211.
Sta¿ – oznacza nabywanie
przez bezrobotnego praktycz-
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bz
nych umiejêtnoœci poprzez wykonywanie zadañ w miejscu pracy, bez nawi¹zania stosunku pracy z pracodawc¹. Na sta¿e kierowane s¹ osoby bezrobotne do
25 roku ¿ycia oraz osoby zarejestrowane jako bezrobotne
w okresie do up³ywu 12 miesiêcy od dnia okreœlonego w dyplomie, œwiadectwie lub innym dokumencie poœwiadczaj¹cym
ukoñczenie szko³y wy¿szej, które nie ukoñczy³y 27 roku ¿ycia.
Podczas odbywania sta¿u bezrobotnemu przys³uguje stypendium, którego wysokoœæ równa
jest zasi³kowi dla bezrobotnych.

O tym, ¿e warto czytaæ dziecku ksi¹¿ki wie chyba ka¿dy z nas.
Co roku w czerwcu organizowana jest kampania „Ca³a Polska
Czyta Dzieciom”, przeprowadzana przez Fundacjê ABCXXI.

Czytaj swemu dziecku
Mimo, ¿e czerwiec dawno
ju¿ za nami, dzia³acze fundacji nie
ustaj¹ w staraniach dotycz¹cych
rozpropagowania codziennego
czytania dzieciom.
- To m¹dra i bardzo wartoœciowa akcja – mówi pani Sylwia,
mama czteroletniego £ukasza i o
dwa lata starszej Kamili. – Sama
czytam moim dzieciom kiedy tylko czas mi na to pozwala. Wielu
rodzicom ³atwiej jest w³¹czyæ
dziecku bajkê, by na chwilê czymœ
siê zajê³o. Ja staram siê to zrównowa¿yæ u moich dzieci – jest czas
na ogl¹danie bajek i jest czas na
czytanie. Czêsto te¿ dostaj¹ w prezencie ksi¹¿ki.
Dlaczego warto czytaæ dziecku? Badania naukowe potwierdzaj¹, ¿e g³oœne czytanie dziec-

ku buduje wiêŸ pomiêdzy nim
a doros³ym, poszerza wiedzê
malucha i buduje jego wyobraŸniê, rozwija jêzyk i pamiêæ, pomaga w wychowaniu, kszta³tuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na ca³e ¿ycie, zapobiegaj¹c
przy tym uzale¿nieniu od telewizji i komputera. Warto o tym pamiêtaæ ca³y rok, nie tylko
w czerwcu!
Bez wzglêdu na to ile masz zajêæ, najwa¿niejsz¹ rzecz¹, jak¹ mo¿esz zrobiæ dla przysz³oœci swego dziecka, oprócz okazywania
mu mi³oœci, jest codzienne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji – radz¹ specjaliœci.
Chcesz mieæ m¹dre dziecko –
czytaj mu od najm³odszych lat
jego ¿ycia!

Pracodawca nie ponosi ¿adnych
kosztów z tytu³u zatrudnienia
osób w ramach sta¿u.
Przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy – oznacza zdobywanie nowych kwalifikacji lub
umiejêtnoœci zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie
zadañ na stanowisku pracy.
Przygotowanie zawodowe
mog¹ odbywaæ bezrobotni bez
kwalifikacji zawodowych, d³ugotrwale bezrobotni, osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia, samotnie wychowuj¹ce co najmniej jedno
dziecko do 7 roku ¿ycia oraz osoby niepe³nosprawne. Podczas
odbywania przygotowania zawodowego bezrobotnemu przys³uguje stypendium, którego wysokoœæ równa jest zasi³kowi dla
bezrobotnych.
Przygotowanie zawodowe
umo¿liwia pozyskanie na okres
6 miesiêcy pracownika, bez obowi¹zku nawi¹zania z nim stosunku pracy, a co z tym zwi¹zane,
bez koniecznoœci ponoszenia
kosztów z tytu³u jego wynagrodzenia.
Œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej – osoby bezrobotne, które zamierzaj¹ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie
dotacji na za³o¿enie w³asnej firmy. Maksymalna kwota takiej
pomocy, to 500 procent przeciêtnego wynagrodzenia, czyli na
dzieñ dzisiejszy 13 tys. z³.

Wnioski o przyznanie jednorazowych œrodków na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej rozpatrywane bêd¹ z uwzglêdnieniem
aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, rachunku ekonomicznego oraz rodzaju planowanej dzia³alnoœci, wk³adu œrodków w³asnych czy posiadanych kwalifikacji b¹dŸ uprawnieñ do wykonywania okreœlonego rodzaju us³ug.
Refundacja kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy –
pracodawca, który zamierza doposa¿yæ lub wyposa¿yæ stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej, mo¿e ubiegaæ siê o otrzymanie refundacji poniesionych
kosztów w wysokoœci do 500
procent przeciêtnego wynagrodzenia.
Utworzone lub doposa¿one
stanowisko pracy musi zostaæ
utrzymane przez minimalny
okres 3 lat, a w przypadku ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
– przez 2 lata.
Refundacja jest dokonywana
po spe³nieniu warunków okreœlonych w umowie zawartej
z urzêdem pracy, a w szczególnoœci dokonania zakupów, zatrudnienia osoby oraz przed³o¿enia wniosku o zwrot kosztów
wyposa¿enia i doposa¿enia stanowiska pracy dla skierowanych
bezrobotnych.
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Niedawno informowaliœmy na ³amach Kuriera
Gminy Œwierklany o tym, ¿e w gminie powstaje
grupa wolontariuszy, których pracê koordynuje
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Taka grupa
ju¿ dzia³a, odwiedzaj¹c chorych oraz inne osoby
potrzebuj¹ce wsparcia.

Wystarczą chęci
Pracê wolontariuszy GOPS
koordynuje od maja tego roku.
Najczêstsz¹ form¹ dzia³alnoœci
zwanej wolontariatem jest niesienie pomocy osobom starszym
i niepe³nosprawnym w prostych
codziennych czynnoœciach, ale
nie tylko. Wolontariat, to tak¿e
pomoc polegaj¹ca na wsparciu
psychicznym, na rozmowie
z drugim cz³owiekiem. Dziêki
poœwiêceniu wolontariuszy podopieczni nieraz skazani na samotnoœæ mog¹ liczyæ na pomoc
uczniów.
- Na terenie gminy dzia³a
obecnie 19 wolontariuszy. S¹ to
uczniowie gimnazjów oraz szkó³
ponadgimnazjalnych, którzy aktualnie pomagaj¹ 10 osobom – poinformowa³a nas szefowa GOPSu, Krystyna Marek. Funkcjê koordynatora tego przedsiêwziêcia
pe³ni pracownik socjalny GOPSu, Katarzyna Sobisiak. To ona
œciœle wspó³pracuje z wolontariuszami oraz z nauczycielami:
z P. Chamer¹ i P. Matuszczyk,
które opiekuj¹ siê pomagaj¹c¹
m³odzie¿¹ w gminnych gimnazjach. Co pewien czas odbywaj¹
siê wspólne spotykania, podczas
których uczestnicy przedsiêwziêcia dziel¹ siê swoimi spostrze¿eniami i doœwiadczeniem.

Co wiêc daje wolontariat?
Zapytani o to uczniowie –
uczestnicy Szkolnego Klubu Wolontariatu, odpowiadaj¹:
- Zawsze interesowa³o mnie
niesienie pomocy innym, ale dopiero wolontariat da³ mi mo¿liwoœæ wykazania siê w tym, co lubiê i nauczy³, ¿e jest to wielka odpowiedzialnoœæ – powiedzia³ Kamil Jêdrzejczyk.

siebie odpowiedzialnoœæ za drugiego cz³owieka.
Podobnego zdania jest te¿
inna wolontariuszka, Patrycja
Zniszczo³: – Zmieni³ siê mój sposób patrzenia na œwiat. Odk¹d
jestem wolontariuszk¹, potrafiê
cieszyæ siê z prostych rzeczy.
Zapa³ i zaanga¿owanie m³odzie¿y byæ mo¿e nie by³oby tak
du¿e, gdyby nie aktywna dzia³alnoœæ na rzecz wolontariatu nauczycieli, którzy w umiejêtny
sposób zachêcili swych podopiecznych do niesienia pomocy
innym.
- Mam g³êbok¹ nadziejê, ¿e
m³odym ludziom, którzy jak dot¹d tak wspaniale zdaj¹ egzamin
z cz³owieczeñstwa, nie zabraknie
zapa³u i energii, a swoje pomys³y
bêd¹ w dalszym ci¹gu realizowaæ,
osi¹gaj¹c w zamian zadowolenie

zdj. archw. organizatora
- Zrozumia³am, jak wiele trzeba z siebie daæ, aby byæ wsparciem dla innych – doda³a Klaudia
Wita, a Beata Kiczyñska o wolontariacie wyrazi³a siê w nastêpuj¹cy sposób: – Nauczy³am siê
cierpliwoœci. Wolontariusz musi
byæ te¿ wyj¹tkowo sumienny.
W tym momencie to ja biorê na

i wdziêcznoœæ podopiecznych.
Wolontariat, to dla nich nie tylko
sposób na spêdzenie wolnego
czasu czy te¿ bycie u¿ytecznym.
Wolontariat, to przede wszystkim
wyjœcie naprzeciw drugiemu cz³owiekowi, podjêcie odpowiedzialnoœci za drugiego cz³owieka oraz
wspania³e doœwiadczenie obdaro-

wywania i bycia obdarowanym –
tak o prowadzonych dzia³aniach
mówi P. Chamera.
W ideê wolontariatu zaanga¿owani s¹ zarówno gimnazjaliœci
ze Œwierklan, jak i uczniowie
Gimnazjum Nr 1 w Jankowicach.
Szko³y s¹ miejscem, w którym
m³odzi ludzie ucz¹ siê szacunku
do innych, a ponadto wra¿liwoœci na potrzeby drugiego cz³owieka. W³aœnie dlatego instytucje te
wydaj¹ siê byæ najlepszym miejscem do propagowania wolontariatu.
- Wolontariuszem mo¿e zostaæ ka¿dy i dzia³aæ w dowolnej
dziedzinie ¿ycia spo³ecznego. Jeœli wiêc dysponujesz chocia¿by
odrobin¹ wolnego czasu, spróbuj
spêdziæ go mo¿liwie jak najowocniej, ofiarowuj¹c swoj¹ pomoc
cz³owiekowi, który jej nie tylko
potrzebuje, ale i chêtnie przyjmie
– zachêca P. Chamera, dodaj¹c, ¿e
oba gimnazja s¹ w sta³ym kontakcie z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Œwierklanach, jak równie¿ Urzêdem Gminy Œwierklany, a dzia³alnoœæ ich
ma byæ rozszerzona o inne akcje,
jak zbiórki ksi¹¿ek, pomocy
szkolnych czy zabawek dla dzieci z domów dziecka, a tak¿e pieniêdzy na zakup po¿ywienia dla
zwierz¹t ze schronisk. Trzymamy kciuki!
Przypominamy – wolontariuszem mo¿e zostaæ ka¿dy, bez
wzglêdu na wiek, wykszta³cenie,
wykonywany zawód czy p³eæ.
Wystarczy szczera chêæ pomagania innym i zapa³. Zadaniem wolontariusza jest pomaganie osobom chorym, samotnym, niepe³nosprawnym, starszym i innym
wymagaj¹cym wsparcia.

„Stop” uzależnieniom
Do uczniów klas szóstych szko³y podstawowej, a tak¿e do osób uczêszczaj¹cych do gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych skierowane s¹ konkursy,
organizowane w ramach IV ¯orskich Dni Przeciwko Uzale¿nieniom. Ich rozstrzygniêcie zaplanowano na listopad.
Nie bez powodu konkursy,
którym przyœwieca wspólne has³o – „Ÿród³a uzale¿nieñ”, skierowane zosta³y do tych, a nie innych grup wiekowych. M³ody
cz³owiek jest bardziej ni¿ doros³y, o ukszta³towanej psychice,
podatny na wp³ywy œrodowiska
i kontakt z narkotykami lub innymi u¿ywkami. W konkursach
mog¹ wzi¹æ udzia³ równie¿ m³odzi mieszkañcy naszej gminy.
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Szczerze ich do tego zachêcamy!
W ramach IV ¯orskich Dni
Przeciwko Uzale¿nieniom og³oszony zosta³ konkurs plastyczny na plakat podejmuj¹cy temat
przyczyn uzale¿nieñ, konkurs
literacki na wiersz szeroko traktuj¹cy problem uzale¿nieñ:
przyczyn, skutków; oraz konkurs na prezentacjê multimedialn¹ lub film ukazuj¹cy ten
problem.

Prace nale¿y dostarczyæ do
Czytelni G³ównej Biblioteki Centralnej na os. Pawlikowskiego
w ¯orach. Termin ich nades³ania
up³ywa 7 listopada tego roku, zaœ
og³oszenie wyników i wrêczenie
nagród nast¹pi 14 listopada
o godz. 16.00 w siedzibie MBP –
poinformowa³a nas Monika Kos
z Biblioteki Centralnej w ¯orach.
Do udzia³u w konkursach
zapraszaj¹: Miejska Biblioteka

2008-10-28, 08:48

Publiczna, Stowarzyszenie
„Bezpieczne Miasto” i Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.
Wiêcej informacji na stronie
internetowej: www.biblioteka.zory.pl lub pod nr tel. 032
43 44 584, 43 43 197 wew. 30.

11
- Liczê na to, ¿e pieni¹dze na
pokrycie kosztów tych obiektów
zosta³y przez nas w³aœciwie zainwestowane, bo inwestujemy
w dzieci i m³odzie¿, które s¹ nasz¹
przysz³oœci¹. Stanowi¹ najwiêksz¹ radoœæ, nadziejê i troskê
– doda³ wójt Gembalczyk.
Mamy siê czym pochwaliæ. W
ci¹gu ostatniego roku, w s¹siedztwie przedszkola integracyjnego na
„Górnioku” powsta³ imponuj¹cy
plac zabaw, ze zje¿d¿alni¹, piaskownic¹, huœtawkami, ma³ymi
œcianami wspinaczkowymi,
³aweczkami i domkiem. Teren wy³o¿ony zosta³ specjaln¹, miêkk¹
kostk¹, która ma za zadanie amortyzowaæ upadki przedszkolaków.
Tu¿ obok, z myœl¹ o uczniach
Szko³y Podstawowej im. Ludwika
Holesza utworzono kompleks boisk: do gry w siatkówkê i koszykówkê, boisko do gry w pi³kê
no¿n¹, a tak¿e bie¿nia oraz miejsce do przeprowadzania æwiczeñ i
zawodów w skoku w dal.
Obiekty powsta³y dziêki
przychylnoœci i przy zaanga¿owaniu wielu osób i instytucji. Gospodarze placówek – dyrektor Szko³y
Podstawowej Nr 1 Ewa Studnik
oraz dyrektor œwierklañskiego
przedszkola Celina Szulik dziêkowa³y wójtowi gminy i urzêdnikom bezpoœrednio czuwaj¹cym
nad realizacj¹ zadania, a tak¿e Radzie Gminy Œwierklany i innym
podmiotom, dziêki którym wychowankowie placówek w Œwierklanach mog¹ korzystaæ z nowoczesnego zaplecza sportowego i
rekreacyjnego.
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Uroczyste otwarcie i poœwiêcenie boisk sportowych
oraz przedszkolnego placu zabaw mia³o miejsce
10 wrzeœnia w Œwierklanach Górnych. - Z radoœci¹
oddajemy dziœ w u¿ytkowanie obiekty, które bêd¹
s³u¿y³y ca³ej szkolnej i przedszkolnej spo³ecznoœci –
mówi³ gospodarz gminy, Stanis³aw Gembalczyk.

Dla przyszłych
mistrzów sportu

bz

2008-10-28, 08:48

- 25 maja 2007 roku odnotowaliœmy w naszej przedszkolnej
kronice otwarcie nowego przedszkola i sali gimnastycznej
w Œwierklanach. Dziœ mamy kolejny wa¿ny dzieñ – oddanie do
u¿ytku placu zabaw i boisk - który z pewnoœci¹ tak¿e zostanie
opisany – mówi³a dyrektor Celina Szulik.
G³os zabra³a równie¿ dyrektor szko³y:
- Ró¿ne by³y koncepcje budowy boiska dla naszej szko³y, ale
w koñcu zwyciê¿y³a ta, której efekty mo¿emy dziœ podziwiaæ. Prace
ruszy³y we wrzeœniu ubieg³ego
roku i niedawno siê zakoñczy³y.
W przeci¹gu zaledwie jednego
roku nasza szko³a wzbogaci³a siê
o nowoczesny obiekt – mówi³a
dyrektor Studnik.
Przeciêcia wstêgi na placu
zabaw i boisku dokona³ wójt Stanis³aw Gembalczyk. Wczeœniej,
oba obiekty zosta³y poœwiêcone przez proboszcza parafii pw.
œw. Anny w Œwierklanach, ks.
Jana Klyczkê. Na koniec nast¹pi³y wystêpu uczniów, zaœ na
boisko szkolne wkroczy³a dru¿yna szkolnych sportowców,
którzy zagrali pokazowy mecz
pi³ki no¿nej.
Uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili dyrektorzy
s¹siednich szkó³ w gminie,
przedstawiciele kuratorium
oœwiaty – delegatury w Rybniku, rady rodziców i kierownictwa budowy, a tak¿e w³adze
so³eckie oraz pracownicy i wychowankowie obu placówek.

12
¯yczenia z okazji 101 rocznicy urodzin przyjmowa³ 29 wrzeœnia mieszkaniec Œwierklan,
Franciszek Woryna. Solenizanta odwiedzi³
w domu wójt gminy Œwierklany Stanis³aw
Gembalczyk, który w asyœcie kierownika USC
Zbigniewa Kowalczyka wrêczy³ panu Franciszkowi bukiet kwiatów i kosz ze s³odyczami.

1
0
1
lat
Pana Fr
anciszka
Franciszka
Wielk¹ niespodziankê sprawi³ mieszkañcowi Œwierklan miejscowy zespó³ „Paulinki”. Ubrani
w ludowe stroje, artyœci odœpiewali solenizantowi „200 lat!”. –
Kto by chcia³ ¿yæ tyle czasu – ¿artowa³ pan Franciszek, ocieraj¹c
³ezkê.

Franciszek Woryna urodzi³
siê w 1907 roku. Doczeka³ siê 3
synów i 3 córek, 11 wnucz¹t i 21
prawnucz¹t. ¯ona £ucja zmar³a
16 lat temu. Od tego czasu panem
Franciszkiem zajmuje siê jedna
z wnuczek – pisaliœmy w ubieg³orocznym numerze Kuriera Gmi-

ny Œwierklany, kiedy to Franciszek Woryna obchodzi³ okr¹g³¹ –
setn¹ rocznicê swoich urodzin. –
Pan Franciszek jest cz³owiekiem
pogodnym. Ta jego pogoda ducha
i ¿yczliwoœæ widoczna jest podczas
moich wizyt u niego, w ramach odwiedzin chorych – mówi³ wtedy ks.

bz
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proboszcz Jan Klyczka, podczas
mszy œwiêtej sprawowanej w intencji solenizanta.
- Nasz solenizant ma siê dobrze. Jak jest ³adna pogoda, to siê
czuje lepiej, a jak idzie zmiana, to
trochê gorzej, ale nie ma co narzekaæ – przecie¿ ma ju¿ 101 lat – dzielili siê informacjami na temat zdrowia pana Franciszka jego bliscy.
Sam solenizant by³ niezwykle rad,
¿e w dniu jego œwiêta odwiedzi³o
go tylu goœci.
W gminie nie brakuje sêdziwych mieszkañców, którym
przedstawiciele w³adz gminy
Œwierklany sk³adaj¹ wizytê
z okazji urodzin (obywatele Jankowic i Œwierklan, którzy ukoñczyli 90 rok ¿ycia). Franciszek Woryna wci¹¿ jednak pozostaje jedynym, który osi¹gn¹³ tak zacny wiek.
We wrzeœniu tego roku, przedstawiciele w³adz gminy odwiedzili
pani¹ Mariê Rugor ze Œwierklan, która obchodzi³a 95 urodziny oraz 97letni¹ Annê Dudek z Jankowic. Kiedy oddawaliœmy Kuriera do druku,
wójt mia³ zaplanowan¹ wizytê u pani Jadwigi Nosiadek (90 lat) oraz
Gertrudy Welcer (92 lata) z Jankowic, a tak¿e u pochodz¹cej
z Jankowic a mieszkaj¹cej
w Œwierklanach Gertrudy Misali
– z okazji jej 96 urodzin.

bz
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Spełnione marzenie o sztandarze
Nawet po up³ywie dziesiêcioleci wydarzenie to pozostanie w historii Szko³y
Podstawowej Nr 1 im. Ludwika Holesza w Œwierklanach jako jedno z najbardziej znacz¹cych. Poœwiêcenie sztandaru mo¿na by³oby porównaæ do wrêczenia œwiadectwa chrztu.
Jak na zamówienie poranek
29 wrzeœnia – s³oneczny i ciep³y,
dodawa³ splendoru uroczystoœci.
Chocia¿ przygotowania trwa³y
od kliku tygodni, wszystkim
udziela³o siê zdenerwowanie. Sala
gimnastyczna roi³a siê od wystrojonych uczniów, ich rodziców
i nauczycieli, witaj¹cych ca³e grono dostojnych goœci. Przykuwa³
wzrok wystawiony lœni¹cy piêknym szyciem sztandar, który
wykona³a firma „Haftina”
z Piotrkowa Trybunalskiego.
Przedstawia on logo naszej szko³y i god³o Polski. Sztandar bêdzie
towarzyszy³ uczniom podczas
wszystkich wa¿niejszych uroczystoœci w szkole i poza jej
murami.
Uroczystoœci szkolne poprzedzone zosta³y msz¹ œwiêt¹ w koœciele p.w. œw. Anny w Œwierklanach. Ofiarê mszy œw. sprawowa³ z tej szczególnej okazji ks.
proboszcz Jan Klyczka.
Wzruszaj¹co wypad³y chwile poœwiêcenia sztandaru i przekazania go na rêce dyrektor Ewie
Studnik, która chwilê póŸniej od-

da³a go pod opiekê uczniowskiego pocztu sztandarowego, œlubuj¹c uroczyœcie dbaæ o honor szko³y i godnie j¹ reprezentowaæ.
Nie by³oby jednak ani tej uroczystoœci, ani te¿ tak piêknie
wykonanego sztandaru, gdyby
nie hojna rêka wielu przyjació³
naszej szko³y. Gdyby nie ich zrozumienie pragnienia ca³ej spo³ecznoœci szkolnej – mieæ swój symbol.
Radê rodziców i wszystkich
obecnych dyrektor Studnik zapewni³a, ¿e szko³a do³o¿y wszelkich starañ, by sprostaæ zobowi¹zaniom, jakie nak³ada na ni¹ posiadanie sztandaru. Wyst¹pieniu
pani dyrektor wtórowa³y s³owa
œlubowania uczniów klas pierwszych: „Œlubujê byæ dobrym
i uczciwym Polakiem, dbaæ o dobre imiê swojej klasy i szko³y.
Bêdê uczyæ siê w szkole, jak kochaæ Ojczyznê. Bêdê staraæ siê
byæ dobrym koleg¹, swym zachowaniem i nauk¹ sprawiaæ radoœæ
rodzicom i nauczycielom”.
Wielu goœci zaszczyci³o
swoj¹ obecnoœci¹ uroczystoœæ.

Powrócili do korzeni
W pi¹tkowy wieczór, 19 wrzeœnia odby³a siê w gminie kolejna impreza zorganizowana w ramach
projektu „M³odzie¿ w dzia³aniu”. Has³em przewodnim by³ tym razem „Powrót do korzeni”.
Licznie przybyli goœcie zasiedli przy blasku œwiec i talerzach
z wyœmienitym ko³aczem. Wieczorek cieszy³ siê zainteresowaniem nie tylko ludzi starszych –
z zaproszenia skorzysta³y tak¿e
rodziny z dzieæmi oraz m³odzie¿.
Wœród goœci zasiedli miêdzy innymi wójt Stanis³aw Gembalczyk, Iwona Kapustka z Urzêdu
Gminy oraz dyrektor Szko³y
Podstawowej im. Ludwika Holesza, Ewa Studnik. Korytarz szko³y podstawowej w Œwierklanach
udekorowany zosta³ specjalnie na
tê okazjê: wystawa czarno-bia³ych zdjêæ sprzed lat, stare meble
i wyposa¿enie domu, przygaszone œwiat³o – to wszystko budowa³o przytuln¹, mi³¹ atmosferê,

nowy kurier pazdziernik 2008.p65

13

pozwala³o siê odprê¿yæ i powspominaæ. Rozpoczê³y siê opowieœci.
Na pocz¹tek pan wójt Stanis³aw Gembalczyk opowiedzia³ o
tym, jak wa¿ne i interesuj¹ce staje
siê poznawanie historii swojej rodziny. Ksi¹dz Jan Klyczka
wspomina³ o tym, co kiedyœ by³o
na pierwszym miejscu w hierarchii wartoœci – koœció³, dom,
szko³a. Zrobi³o siê melancholijnie,
kiedy pani Fizia snu³a wspomnienia ze swojej m³odoœci. Gdy z kolei pani Maria Kwiatkowska opowiada³a, jak to kiedyœ wygl¹da³y
stosunki damsko-mêskie, ca³¹ sal¹
wstrz¹sa³y gromkie wybuchy
œmiechu. Pan Rajmund Ochojski
zabra³ s³uchaczy w niezwyk³¹

Gminê Œwierklany reprezentowa³
wójt Stanis³aw Gembalczyk,
przewodnicz¹ca Rady Gminy
Ma³gorzata Rduch, Dorota Tyman – so³tys Œwierklan Górnych.
Obecni byli te¿ dyrektorzy zaprzyjaŸnionych szkó³ z Jankowic i Œwierklan Dolnych, przedstawiciele kuratorium oœwiaty,
koœcio³a, rady rodziców, poczty
sztandarowe innych szkó³, spon-

sorzy i inni przyjaciele szko³y.
Jako osoby szczególnie wa¿ne na
tej uroczystoœci nale¿y wymieniæ p. Agnieszkê Holesz – ¿onê
zmar³ego patrona naszej szko³y
oraz jego córkê Weronikê Kurzydym.
Po czêœci artystycznej pani
dyrektor zaprosi³a wszystkich na
prezentacjê multimedialn¹ przedstawiaj¹c¹ osi¹gniêcia naszej
szko³y oraz na okolicznoœciowy
poczêstunek, sponsorowany
przez firmê ERGO HESTIA oraz
Pañstwa Joannê i Roberta Kuœ.
Ta niecodzienna uroczystoœæ na
pewno na d³ugo pozostanie w pamiêci jej uczestników.
Bogumi³a Szmidt-Kruk

zdj. archw. szko³y
podró¿ po Indiach, Syrii, a tak¿e
innych krajach azjatyckich i europejskich. Na koniec pan doktor Norbert Niestolik podsumowa³ wszystkie historie, jakie zosta³y opowiedziane tego wieczoru, refleksj¹ na temat dziedzictwa
kulturowego naszego regionu. Nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e bycie Œl¹zakiem to powód do dumy. Z pewnoœci¹ czuli to wszyscy, gdy ju¿
przebrzmia³y wszystkie opowieœci z dawnych lat, przeplatane
pieœniami w wykonaniu zespo³ów Karolinki i Paulinki. Tego
wieczoru g³os zabra³a tak¿e pani
Danuta Mrozek z rybnickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Ona i jej studenci udowadniaj¹, ¿e
mo¿na byæ aktywnym i rozwijaæ
swoje zainteresowania na ka¿dym etapie swojego ¿ycia.
Czasem warto zatrzymaæ siê
i spojrzeæ wstecz, na to co by³o
kiedyœ. Historia to nie tylko
wielkie wydarzenia i wa¿ne
daty, ale to tak¿e opowieœæ babci i dziadka o tym, jak to kiedyœ
bywa³o. Mi³o by³o odkurzyæ za-

2008-10-28, 08:49

pomniane pieœni, tradycje i opowieœci. Taka zwyk³a, codzienna
historia pokazuje, kim ludzie
byli kiedyœ i kim s¹ teraz. Okazuje siê, ¿e pokolenie m³odych
i starych potrafi znaleŸæ wspólny jêzyk – zdecydowanie wiêcej nas ³¹czy ni¿ dzieli.
Karolina Kuœ
Kiedy oddawaliœmy gazetê do
druku, w gminie przygotowywane by³o kolejne spotkanie z cyklu
„M³odzie¿ w dzia³aniu”. Wieczorek poetycki, bo o nim mowa, zaplanowany na pi¹tek 28 listopada, na godzinê 18.00 w jankowickiej Galerii Twórców Œl¹skich.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych poezj¹, twórców, wykonawców poezji œpiewanej, a tak¿e tych, którzy chc¹ deklamowaæ
wiersze – niekoniecznie swojego
autorstwa. Wszyscy mi³oœnicy
i twórcy poezji s¹ mile widziani!
Informacji na temat wieczorku
poetyckiego mo¿na tak¿e szukaæ
na stronie www.mlodzi.swierklany.pl
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Jak co roku, 1 wrzeœnia wyruszyliœmy do szko³y. Trochê ¿al, ¿e skoñczy³y siê
wakacje. Wiadomo jednak, ¿e nie mo¿na odpoczywaæ bez koñca – po urlopie
trzeba przyst¹piæ do pracy. Przed nami kolejne miesi¹ce wytê¿onego wysi³ku.
Pora na najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce szkolnego ¿ycia.

Kolejny rok, kolejne wyzwania
Nasza szko³a i w tym roku
szkolnym przy³¹czy siê do wielu ogólnopolskich i miêdzynarodowych akcji: „Czytaj¹cej Szko³y” organizowanej w ramach programu spo³ecznego „Ca³a Polska
czyta dzieciom”, „Przyjació³ Zippiego”, „Szko³y Promuj¹cej Zdrowie”, projektu „Trzymaj formê”
pod patronatem G³ównego Inspektoratu Sanitarnego oraz programu „Szko³a bez przemocy”.
Od 1 wrzeœnia, w naszej
szkole ruszy³a klasa sportowa
oraz klasa teatralno–dziennikarska „M³odzi twórcy”. Dziêki staraniom Wójta Gminy, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej
powsta³y klasy, w których
uczniowie mog¹ realizowaæ swoje sportowe i artystyczne pasje.
W klasie sportowej ch³opcy trenuj¹ pi³kê no¿n¹, a dziewczyny
pi³kê siatkow¹. W programie za-

planowano 4 godziny wychowania fizycznego oraz 6 godzin zajêæ specjalistycznych (treningu)
z danej dyscypliny sportowej
w cyklu tygodniowym. £¹cznie
uczniowie maj¹ 10 godzin zajêæ
sportowych w tygodniu. Natomiast w klasie „M³odych twórców” na lekcjach jêzyka polskiego uczniowie nabêd¹ teatralnych
doœwiadczeñ, zabawi¹ siê w aktora, re¿ysera, dziennikarza, fotoreportera, kronikarza, wspó³twórcê. Program klasy to innowacja pedagogiczna, która zawiera
g³ównie treœci dotycz¹ce edukacji teatralnej i dziennikarskiej,
umo¿liwiaj¹cej uczestnikom czêste obcowanie z teatrem i pras¹,
nie tylko jako odbiorca, ale
przede wszystkim jako odtwórca okreœlonych ról.
Wakacje by³y czasem remontów w naszej szkole. Wymienio-

no wszystkie okna w najstarszej
czêœci szko³y. Odmalowano pomieszczenia klasy i wyremontowano ³azienki.
Dyrektor szko³y wyró¿ni³
kilku nauczycieli nagrod¹, która
przyznawana jest nauczycielowi wykonuj¹cemu wzorowo
swoje obowi¹zki, a ponadto wyró¿niaj¹cemu siê w realizacji zadañ ujêtych w planie pracy
szko³y. Nagrodê Dyrektora za
rok szkolny 2007/2008 otrzymali nauczyciele: Agnieszka
Bryja (wicedyrektor, nauczyciel
przyrody), Ilona Myszka (nauczyciel plastyki i historii), Bogumi³a Szmidt-Kruk (nauczyciel
jêzyka polskiego), Katarzyna
Ciesielska (nauczyciel matematyki i informatyki), Monika Suchañska (nauczyciel informatyki
i przyrody), Ilona Stêpniewska –
Towarek (nauczyciel kszta³cenia

Warto tu zaglądać
Gminna Biblioteka Publiczna, która swoj¹ siedzibê
ma w Jankowicach, a filiê w Œwierklanach, mo¿e
poszczyciæ siê ciekawymi zbiorami. Myli siê ten,
kto s¹dzi, ¿e wartoœciowe ksi¹¿ki oraz nowoœci
wydawnicze mo¿e spotkaæ tylko w bibliotekach
wielkich miast.
- Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom czytelników, gromadzimy ró¿norodny i starannie dobrany ksiêgozbiór, który na bie¿¹co
jest uzupe³niany o najwartoœciowsze i najciekawsze pozycje ksi¹¿kowe dostêpne na rynku wydawniczym. W naszych zbiorach posiadamy tak¿e literaturê naukow¹
i popularnonaukow¹ – mówi
Natalia Raszka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, dodaj¹c,
¿e w temacie ww. literatury, preferencje zale¿¹ od kierunków studiów czytelników oraz zapotrzebowania uczniów szkó³ – dominuje historia, psychologia, socjologia, pedagogika oraz publikacje
z zakresu ekonomii, prawa, zarz¹dzania. – Dysponujemy tak¿e
lekturami szkolnymi dla wszystkich rodzajów szkó³ i poziomów
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nauczania zgodnie z nowym kanonem lektur, jak równie¿ przy
uwzglêdnieniu wymogów tzw. nowej matury – dodaje Natalia Raszka.
Tradycyjnie, najwiêcej ksi¹¿ek biblioteka posiada z zakresu
literatury piêknej dla doros³ych
(romanse, sensacja, fantastyka).
Nie brakuje te¿ bestsellerów, pozycji nominowanych do Literackiej Nagrody NIKE, Paszportów
Polityki, Cogito czy nagrodzonych Literack¹ Nagrod¹ Nobla.
- Staramy siê równie¿ trafiæ
w gusta czytelnicze m³odzie¿y,
która poszukuje literatury odzwierciedlaj¹cej jej aktualne problemy i zainteresowania oraz preferuje ksi¹¿ki przygodowe, fantasy i science-fiction. Dbamy te¿
o najm³odszych czytelników. Dla

bz
nich biblioteka gromadzi bajki,
baœnie, rymowanki, kolorowe serie ilustrowanych ksi¹¿eczek nawi¹zuj¹cych do filmów animowanych, ksi¹¿ki z du¿¹ czcionk¹ u³atwiaj¹ce naukê czytania – kontynuuje szefowa Gminnej Biblioteki Publicznej.
O tym, ¿e dzia³aj¹ce na terenie gminy biblioteki s¹ dobrze
zaopatrzone, mo¿e œwiadczyæ
pismo Biblioteki Œl¹skiej w Katowicach, która stanowi merytoryczny nadzór nad dzia³alnoœci¹
GBP. Pismo to jeszcze przed
wakacjami przekazane zosta³o
w³adzom gminy Œwierklany.
Czytamy w nim: „Podobnie jak
w latach ubieg³ych, Gminna Bi-
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zintegrowanego), Krystyna
Dziurok (nauczyciel kszta³cenia
zintegrowanego), Ma³gorzata
Chrobok (nauczyciel nauczania
zintegrowanego).
Dziêkujemy firmom: prezesom firmy „Cetus” p. Bogdanowi Marcinkiewiczowi, p. Bogdanowi Orlikowi, pañstwu Barbarze i Markowi Witalom, p. Eugeniuszowi Góreckiemu, pañstwu
Teresie i Jackowi Szwedom,
p. Bernardowi Orlikowi, prezesom firmy „Becker Warcop”
– p. Henrykowi Cichosowi i p.
Tomaszowi Budniokowi, pañstwu Joannie i Robertowi Kusiom, firmie „Ergo Hestia”, pañstwu Witoldowi i Genowefie
Kotulom, pañstwu Jolancie i Andrzejowi Fickom, pañstwu Irenie
i Kazimierzowi Nosiadkom, p.
Andrzejowi Stania, p. Romanowi
Kulczyckiemu, p. Tomaszowi
Go³owaczowi za pomoc w zdobyciu funduszy na sztandar.
Dziêki inicjatywie rodziców
uda³o siê zorganizowaæ wyjazdy
na basen. Szczególne podziêkowania sk³adamy pañstwu Witoldowi
i Genowefie Kotulom (Sklep
„ABC”) — za pomoc finansow¹.
Bogumi³a Szmidt- Kruk

blioteka Publiczna uzyska³a bardzo dobre wyniki dzia³alnoœci.
Cieszy nas ogromnie wskaŸnik
zakupu nowoœci wydawniczych,
który osi¹gn¹³ poziom 15 woluminów na 100 mieszkañców –
pierwszy co do wielkoœci w powiecie rybnickim. Œrednia wojewódzka kszta³towa³a siê w roku
ubieg³ym na poziomie 6 woluminów, dlatego te¿ dziêkujemy
Panu Wójtowi i Radzie Gminy za
dotacjê umo¿liwiaj¹c¹ uzupe³nianie ksiêgozbioru na tak dobrym,
ponadwojewódzkim poziomie
(...) Ciesz¹ nas dzia³ania kulturalne podejmowane przez Bibliotekê na rzecz mieszkañców Gminy, zw³aszcza te skierowane do
najm³odszych czytelników.
Dziêki stale aktualizowanym
zbiorom bibliotecznym na szerok¹ skalê prowadzona jest
w obu placówkach dzia³alnoœæ
informacyjna”.
- Bardzo nas cieszy taka opinia, bo to dowód na to, ¿e nasze
starania znajduj¹ uznanie. Czytelnicy czêsto wyra¿aj¹ zdziwienie, ¿e w ma³ej gminnej bibliotece znajduj¹ siê tak powa¿ne tytu-
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Szkoła jubilatka
Ten dzieñ zapisa³ siê w historii Szko³y Podstawowej im. Œwiêtej Jadwigi w Œwierklanach z³otymi
literami. 15 paŸdziernika, progi œwierklañskiej
placówki przekroczy³o wielu znamienitych goœci,
przyby³ych po to, by œwiêtowaæ jej 80 urodziny.

By³o zabawnie, dziêki wystêpom uczniów klasy II a i VI
a, którzy przygotowali przepe³niony humorem program artystyczny (brawo za pomys³!),
ale te¿ i wzruszaj¹co, kiedy
opowiadali o historii swojej
szko³y, która tak bardzo siê
zmieni³a od czasów wojny,
przeobra¿aj¹c siê w nowoczesn¹ placówkê.
80 lat szko³y w Œwierklanach to bardzo du¿o. Jak bardzo zmieni³a siê ona w tym czasie? Wiedz¹ to tylko ci, którzy
j¹ tworzyli na przestrzeni lat. Ci,
którzy budowali jej mury, a tak¿e ci, którzy swoj¹ prac¹ przyczynili siê do tworzenia niepowtarzalnego jej klimatu. Z okazji dzisiejszego spotkania,
¿yczymy wszystkim jego uczestnikom radosnego z nami œwiêtowania. Dziêkujemy, ¿e jesteœcie z nami! - czytamy w pami¹tkowym liœcie, jaki ka¿dy z
goœci otrzyma³ z okazji jubileuszu placówki.
W programie uroczystoœci,
oprócz wystêpów artystycznych (mieliœmy okazjê zobaczyæ m.in. zespó³ „Mira¿”, który dzia³a przy Miejskim Oœrodku Kultury w Wodzis³awiu Œl¹skim i skupia 140 tancerzy, w
tym uczniów ze Œwierklan; jak
równie¿ szkolny zespó³ „Stepby-Step”, z³o¿ony z uczennic
i absolwentek SP im. œw. Jadwigi) przewidziano wrêczenie urodzinowych statuetek zaprzyjaŸnionym z podstawówk¹ osobom oraz wiele innych atrakcji
– trudno w jednym zdaniu wy-
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mieniæ wszystkie. Wspomnimy
tylko, ¿e program obchodów
by³ imponuj¹cy, a jego realizacja rozpoczê³a siê ju¿ w niedzielê poprzedzaj¹c¹ uroczyst¹ akademiê i poœwiêcenie pami¹tkowego kamienia przed budynkiem SP. W koœciele pw. œw.
Anny odby³a siê w intencji
zmar³ych nauczycieli, pracowników obs³ugi i absolwentów
msza œwiêta, a zaraz po niej
koncert Orkiestry Kameralnej
ARSMUSICAE i promocja wydania specjalnego ksi¹¿ki „80 lat
Szko³y Podstawowej w Œwierklanach Dolnych”.

nista Sylwester Herman zacz¹³
uczyæ dzieci i rozpocz¹³ budowê szko³y, której nastêpnie by³
kierownikiem – a¿ do wybuchu
drugiej wojny œwiatowej. Po
przejœciu frontu w Œwierklanach
ruszy³y roboty zwi¹zane z jej
odbudow¹. Systematycznie rozbudowywana i remontowana,
dziœ jest imponuj¹c¹ placówk¹, w
której kszta³ci siê w sposób nowoczesny, przy zachowaniu tradycyjnych wartoœci, jak œl¹ska religijnoœæ i etos pracy.

roku nast¹pi³o przywrócenie
placówce imienia œwiêtej Jadwigi, która do dziœ jest jej patronk¹. Z kolei, 16 paŸdziernika 2002 roku poœwiêcony zosta³ tam sztandar z wizerunkiem œwiêtej Jadwigi.
- Trudno byæ obojêtnym wobec miejsca, w którym zostawi-

W poniedzia³ek, 13 paŸdziernika, zgromadzeni na sali
gimnastycznej goœcie mogli
przypomnieæ sobie historiê
szko³y, która siêga lat przedwojennych oraz obejrzeæ stare
zdjêcia dokumentuj¹ce kolejne
etapy rozwoju placówki.
Wszystko zaczê³o siê w 1926
roku, kiedy to koœcielny orga-

16 paŸdziernika obchodzony jest w Œwierklanach Dolnych
dzieñ szko³y, nierozerwalnie
zwi¹zany z osob¹ Jana Paw³a II,
który w³aœnie tego dnia, 30 lat
temu zosta³ mianowany papie¿em. W paŸdzierniku 1997 roku
odby³a siê w Œwierklanach uroczystoœæ oddania do u¿ytku sali
gimnastycznej. W tym samym

³o siê czêœæ ¿ycia. 80 lat, to bardzo du¿o. Dziœ jesteœmy œwiadkami tego, jak bardzo szko³a siê
zmieni³a. Zmiany nast¹pi³y te¿
w samej oœwiacie i cieszê siê, ¿e
i ja mogê uczestniczyæ w tworzeniu historii tej szko³y – mówi³a
dyrektor szko³y, Alina Konsek.
Ciekawe, jak szko³a bêdzie
wygl¹da³a za kolejne 80 lat?

bz
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Kuźnia
młodych
talentów

nymi by³a uczestniczk¹ Miêdzynarodowego Pleneru MalarskoFotograficznego, organizowanego
od kilkunastu lat przez znan¹
¿orsk¹ artystkê Ewê Rotter-P³óciennikow¹, a obecnie jest cz³on-

szko³y podstawowej. Roksana
przychodzi do galerii bardzo czêsto, tak¿e poza wyznaczonymi
godzinami „warsztatowymi”.
- Bardzo siê cieszê, ¿e Roksana tak chêtnie odwiedza gale-

Tak okreœliæ mo¿na by³oby
powsta³¹ w ubieg³ym roku
Galeriê Twórców Œl¹skich
w Jankowicach, która nie
tylko prezentuje prace
m³odszych i starszych
wiekiem twórców, ale te¿
daje im mo¿liwoœæ rozwijania swoich talentów.
Mieszcz¹ca siê w wyremontowanym budynku po dawnym
gimnazjum i przedszkolu, galeria
powsta³a z inicjatywy mi³oœników sztuki oraz dziêki przychylnoœci w³adz gminy. W galerii znaleŸæ mo¿na kilkadziesi¹t prac ró¿nego formatu i wykonanych ró¿nymi technikami. Pieczê nad eksponatami, a tak¿e m³odymi talentami bior¹cymi udzia³ w odbywaj¹cych siê tu warsztatach plastycznych trzyma El¿bieta Piercha³a. Pani Ela, z zawodu nauczyciel, dziœ ju¿ przebywaj¹ca na
emeryturze, swoj¹ pracê licencjack¹ i magistersk¹ poœwiêci³a
tematowi rozwoju artystycznego dzieci („Prace plastyczne
dziecka obrazem jego rozwoju
psychicznego”, „Rozwój ekspresji plastycznej dziecka 10-letniego pod wp³ywem prze¿yæ muzycznych”). Wci¹¿ siê dokszta³ca, by jak najlepiej pokierowaæ
m³odymi talentami – miêdzy in-

bz
kiem grupy Atelier, prowadzonej
przez pani¹ Ewê pod egid¹ ¯orskiego Centrum Organizacji Pozarz¹dowych.
Jedn¹ z podopiecznych El¿biety Piercha³y jest Roksana
Malczyk, 11-letnia mieszkanka
Jankowic i uczennica tutejszej

Nie tylko Andrzejki

riê i uczy siê malowaæ. Jest pilna
i wytrwa³a. Jej zapa³ jest ogromny - przychodzi do mnie po skoñczonych lekcjach w szkole i zostaje na zajêciach w galerii. Dodam
jeszcze, ¿e Roksana jest uczestniczk¹ warsztatów odk¹d zaczê³y byæ one organizowane, czyli od

zimy tego roku – mówi El¿bieta
Piercha³a.
- O warsztatach w galerii dowiedzia³am siê w szkole, a poniewa¿ lubiê malowaæ i w przysz³oœci chcia³abym siê tym zaj¹æ, postanowi³am spróbowaæ. Najbardziej lubiê malowaæ pejza¿e –
zwierza siê nam Roksana, której
wczeœniej zdarza³o siê braæ udzia³
w konkursach plastycznych i
która kilkakrotnie znalaz³a siê w
gronie laureatów. Kiedy odwiedziliœmy jankowick¹ galeriê, malowa³y obie panie – Roksana i
El¿bieta.
- Wymyœlamy sobie temat i
przystêpujemy do pracy. Czêsto
s¹ to pejza¿e, które Roksana bardzo lubi malowaæ. Pokazujê jej,
jak stworzyæ na p³ótnie niebo i co
zrobiæ, by namalowana woda
przypomina³a prawdziwe jezioro
czy rzekê. Roksana najpierw pos³ugiwa³a siê zwyk³ymi farbkami
- plakatówkami, a teraz maluje
jak na prawdziwego artystê przysta³o - farbami olejnymi – mówi
El¿bieta Piercha³a.
Galeria Twórców Œl¹skich dla
wszystkich stoi otworem. Mo¿na tu wpaœæ poogl¹daæ wystawione eksponaty, jak równie¿
nauczyæ siê, tak jak Roksana,
malowaæ obrazy. Galeria jest ponadto miejscem organizowania
wernisa¿y osobom, które maluj¹,
a nigdzie wczeœniej nie prezentowa³y swoich prac. W ci¹gu roku
odbywaj¹ siê tu liczne konkursy
plastyczne.
Galeria dzia³a przy Gminnym Oœrodku Kultury i Rekreacji w Œwierklanach przez piêæ
dni w tygodniu: w poniedzia³ki i
czwartki - od 11.00 do 17.00, we
wtorki, œrody i pi¹tki - od 9.00
do 15.00. Zapraszamy!

Warto tu zaglądać
cd. ze str. 14

Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji
przygotowa³ dla mieszkañców wiele atrakcji
z okazji zbli¿aj¹cego siê koñca roku.
22 listopada odbêd¹ siê Andrzejki,
6 grudnia Gwarki Œwierklañskie
a 8 grudnia Miko³aj dla wszystkich dzieci
z terenu gminy.

Zapraszamy!
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³y jak: „Historia myœli socjologicznej” Szackiego, „Socjologia”
Sztompki, „Kierowanie” Stonera
czy „Psychologia” Zimbardo.
Tymczasem nie trzeba jeŸdziæ do
biblioteki uniwersyteckiej, by znaleŸæ to, co nas interesuje. Systematycznie te¿ odnotowujemy
wzrost liczby czytelników najm³odszych, czêsto odwiedzaj¹cych bibliotekê z rodzicami lub
opiekunami. S¹dzê, ¿e im mniejsza miejscowoœæ, tym lepiej bibliotekarze znaj¹ preferencje swoich
czytelników, a to z kolei pozwala
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na dokonywanie trafnych, zgodnych z ich oczekiwaniami zakupów ksi¹¿ek – podsumowuje
Natalia Raszka.
W bibliotece mo¿na tak¿e
bezp³atnie skorzystaæ z internetu. Wykonywane s¹ te¿ us³ugi
kserograficzne (odp³atnie).
Szczegó³y pod numerami telefonów: 032 430 35 40 – biblioteka
w Jankowicach, 032 430 44 90 –
biblioteka w Œwierklanach. Adresy e-mail: gbp-jankowice@o2.pl,
biblioteka.swierklany@poczta.onet.pl

