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SYLWESTER z GOKiR-em

Je¿eli nie masz pomys³u na
ciekawe spêdzenie nocy sylwe-
strowej, nie udajesz siê z wizyt¹
do znajomych ani te¿ nie wy-
bierasz siê na zabawê taneczn¹,
przyjdŸ do oœrodka sportu i re-
kreacji w Œwierklanach przy ul.
Stra¿ackiej. Tym razem Nowy
Rok powitamy wraz z zespo-
³em „Thomas”.

godz. 22.00 – zbiórka na te-
renie osir-u w Œwierklanach, zaba-
wa przy muzyce elektronicznej

godz. 23.00 z minutami –
koncert zespo³u muzycznego
„Thomas”

pó³noc – powitanie Nowe-
go Roku, pokaz sztucznych
ogni, a nastêpnie dalsza zabawa
– do bia³ego rana

Nie mo¿e Ciê zabrakn¹æ!

Spokojnych, zdrowych, radosnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

spêdzonych w gronie rodzinnym
oraz wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku.

Niechaj piêkne Bo¿onarodzeniowe œwiêta
nios¹ wszystkim betlejemski blask.

Tego wszystkim Mieszkañcom ¿ycz¹:

Wójt Gminy Œwierklany
Stanis³aw Gembalczyk

Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Ma³gorzata Rduch

Spêdzonych wspólnie
50 lat  gratulowa³ wójt
gminy Œwierklany
Stanis³aw Gembalczyk
parom obchodz¹cym
Z³ote Gody. Towarzyszy³a
mu zastêpczyni Bo¿ena
KoŸlik i kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego
Zbigniew Kowalczyk.

Pół wieku razem

Spotkanie z jubilatami odby-
³o siê w siedzibie Gminnego
Oœrodka Kultury i Rekreacji
w Œwierklanach, w przedostatnim
dniu paŸdziernika. cd. na str. 2

Mieszkańcy się bawią
W sobotê 7 grudnia, w bu-

dynku GOKiR-u w Œwierklanach
odby³y siê XI Gwarki Piwne.
Wiêkszoœæ goœci stanowili miesz-
kañcy gminy, ale nie brakowa³o
te¿ osób z s¹siednich miejscowo-
œci, które wiedz¹c, jakim powo-
dzeniem ciesz¹ siê œwierklañskie
biesiady, w bilety wstêpu zaopa-
trzy³y siê z miesiêcznym wy-
przedzeniem.

cd. na str. 12

Mieszkañców gminy infor-
mujemy o tym, i¿ 19 listopada
2007 roku zosta³a uruchomiona
linia 301, kursuj¹ca na trasie
¯ory-Œwierklany-KWK „Janko-
wice”.

W dni robocze, w czasie
trwania nauki szkolnej przewi-
dziano 5 kursów – autobus za-
trzymuje siê na przystankach:
Œwierklany Skrzy¿owanie na ul.
¯orskiej oraz OSP Œwierklany.
W dni robocze wolne od nauki
szkolnej realizowane s¹ 4 kursy,
a w sobotê 1 kurs. Ponadto wy-
d³u¿one zosta³y 3 kursy do KWK
„Jankowice”, uruchomiono tak¿e
dodatkowe przystanki: Œwierkla-
ny Piekarnia na ul. Rybnickiej
oraz przystanek Jankowice UG,
usytuowany na parkingu Urzêdu
Gminy Œwierklany. Szczegó³owy
rozk³ad jazdy mo¿na znaleŸæ na
stronie internetowej Urzêdu,
w dziale Informator.

Ruszyła
linia 301
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 Medale za d³ugoletnie po-
¿ycie ma³¿eñskie, przyznane
przez prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej na wniosek
w³odarza gminy, odebra³o po-
nad dwadzieœcia par. Zanim jed-
nak nast¹pi³a ceremonia ich wrê-
czenia, jubilaci odnowili z³o-
¿on¹ pó³ wieku temu przysiêgê
ma³¿eñsk¹.

- Na ¿aden medal nie czeka
siê tak d³ugo, jak na ten, któ-
ry dziœ otrzymacie – mówi³
Zbigniew Kowalczyk .
— W zdrowiu i chorobie, w
doli i niedoli. Zwi¹zuj¹c swój
los z losem wspó³ma³¿onka,
zdecydowaliœcie siê pozostaæ
razem przez ca³e ¿ycie.

Pó³ wieku spêdzonego ra-
zem – wydaje siê, ¿e to bardzo
d³ugo.

- Nic podobnego. Cz³owiek
ani siê nie obejrza³, zajêty
prac¹, domem i wychowywa-
niem dzieci, a tu ju¿ Z³ote Gody
– komentowali jubilaci.

Medalami Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej za d³ugolet-
nie po¿ycie ma³¿eñskie 30 paŸ-
dziernika odznaczeni zostali:

Magdalena i Erwin Reder
Ró¿a i Piotr Lechowscy
£ucja i Antoni Wiœniewscy
Marta i Alojzy Marek
Amalia i Stanis³aw Polok
£ucja i Józef Brychcy
Hildegarda i Andrzej Ogon
Janina i Leon Dziadek
Irena i Stanis³aw Góreccy
El¿bieta i Antoni Kopel
Dorota i Alojzy Motyka
El¿bieta i Sylwester Pustelnik
Anna i Jan B³anik
Aniela i Ernest Kordu³a
Elfryda i Joachim Trybuœ
Anna i Alojzy Leœnikowscy
Helena i Maksymilian Wita
Maria i Antoni Wita
Maria i Rainhold Ulman
Anna i Jan Gajda
Cecylia i Henryk Mas³owscy
Anna i Kazimierz Szulc

Podczas uroczystoœci nieobecni byli pañstwo Alicja i Zygmunt Rugorowie oraz pani Hildegarda Sobik.
Wójt gminy Stanis³aw Gembalczyk odwiedzi³ jubilatów w ich domach. Wizytê z³o¿y³ tak¿e parom obcho-
dz¹cym 60-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego – pañstwu Emilii i Ludwikowi Habraszkom ze Œwierklan oraz
Marii i Teodorowi Dziwokim, równie¿ ze Œwierklan, którzy w tym roku œwiêtuj¹ 69-lecie zawarcia zwi¹z-
ku ma³¿eñskiego.

Wspomnieæ nale¿y równie¿ o jubilatach – mieszkañcach Œwierklan i Jankowic, którzy skoñczyli 90 lat
i wiêcej. W miesi¹cu listopadzie wójt Stanis³aw Gembalczyk odwiedzi³ w Jankowicach 92-letni¹ Jadwigê
Gawlik, 90-letni¹ El¿bietê Lampert i 90-letniego Franciszka Wawocznego oraz 95-letni¹ Gertrudê Misalê,
91-letni¹ Gertrudê Worynê i 92-letniego Sylwestra Machulca w Œwierklanach.

zdjêcie: UG

W ubieg³ym roku drzewko ozdobili wychowankowie Szko³y Pod-
stawowej im. Stanis³awa Staszica z Jankowic. W tym roku zadania
podjêli siê uczniowie placówki w Œwierklanach Górnych – Szko³y Pod-
stawowej im. Ludwika Holesza. Piêknie przystrojone drzewko stanê-
³o naprzeciw g³ównego wejœcia do urzêdu i cieszy oczy odwiedzaj¹-
cych go mieszkañców.

zdj.UG

Choinka pięknie przyChoinka pięknie przyChoinka pięknie przyChoinka pięknie przyChoinka pięknie przystrstrstrstrstrojonaojonaojonaojonaojona
Tradycj¹ w naszej gminie sta³o siê strojenie przez
uczniów szkó³, œwi¹tecznej choinki w Urzêdzie
Gminy Œwierklany.
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Trwa przebudowa skrzy¿o-
wañ w Œwierklanach Górnych.
Prace rozpoczê³y siê w ubieg³ym
miesi¹cu. Dziêki nim uda siê
zmniejszyæ liczbê kolizji i wy-
padków, do jakich wczeœniej tam
dochodzi³o.

Na „Górnioku” krzy¿uje siê
kilka dróg. S¹ to: droga woje-
wódzka nr 932 (ul. ¯orska i Ko-
œcielna), droga wojewódzka nr
929, droga powiatowa nr S 5612
(ul. Boryñska) i nr 5611 (ul. Ple-
biscytowa) oraz droga gminna
(ul. Koœciuszki). Na powstaj¹-
cym, nowym skrzy¿owaniu po-
jawi siê sygnalizacja œwietlna,
która pozwoli usystematyzo-

Szanowni Mieszkañcy,
mija pierwszy rok naszej wspó³pracy. Pod

wzglêdem finansowym by³ to dla gminy bar-
dzo trudny rok. Jednak problemy mnie nie za-
skoczy³y, gdy¿ znane mi by³y od dawna, jesz-
cze za mojej kadencji jako radnego. Œwiado-
mie podj¹³em siê wyzwania, jakim by³ start

w wyborach na wójta gminy Œwierklany, a w konsekwencji praca
na stanowisku szefa gminy.

Rok 2007 by³ rokiem trudnym, ale te¿ i owocnym. Uda³o
nam siê wykonaæ kilka istotnych zadañ i rozwi¹zaæ wiele pro-
blemów bezpoœrednio Was dotycz¹cych, które wczeœniej uwa-
¿ane by³y za nierozwi¹zywalne. W dalszym ci¹gu chcia³bym iœæ
w tym kierunku.

Planuj¹c zadania na 2008 rok, bra³em pod uwagê stan gmin-
nego bud¿etu – to, co jesteœmy w stanie wykonaæ, a nie to, co
dobrze by³oby w gminie mieæ, bez realnego prze³o¿enia na po-
siadane œrodki oraz te, które jesteœmy w stanie zdobyæ.

Swoj¹ pracê, jako wójta gminy Œwierklany, zamierzam na-
dal opieraæ na wiarygodnoœci i otwarciu na mieszkañców.

¯yczê Wam wszystkim z ca³ego serca zdrowych, weso³ych
Œwi¹t i wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku!

waæ ruch w jednym z najbardziej
newralgicznych miejsc w gminie.

Prace wykonuje Rybnickie
Przedsiêbiorstwo Drogowe S.A.,
maj¹ce siedzibê w Rybniku przy
ul. Miko³owskiej 107. W razie
problemów zwi¹zanych z pro-
wadzeniem ww. dzia³añ prosimy
kontaktowaæ siê z kierownikiem
budowy, panem Krzysztofem
Œli¿em — nr tel. 600 987 511,
który reprezentuje wykonawcê,
lub te¿ z inspektorem nadzoru,
panem Wies³awem Reutowi-
czem — nr tel. 606 386 593, bê-
d¹cym przedstawicielem admini-
stratora – Zarz¹du Dróg Woje-
wódzkich.

Na takie
skrzyżowanie czekaliśmy

Enying to miasteczko le¿¹ce
w pó³nocno-zachodniej czêœci
Wêgier, zamieszka³e przez niewie-
le ponad 7 tys. mieszkañców, a wiêc
mniej liczne od gminy Œwierklany.
Bêd¹c w Enying, wójt Gembalczyk
spotka³ siê z tamtejszym burmi-
strzem. Pad³a propozycja, by nawi¹-
zaæ z Wêgrami bli¿sze kontakty.

Pragn¹c przyczyniæ siê do urze-
czywistnienia idei stworzenia wspól-
nej, wolnej i demokratycznej Euro-
py, d¹¿ymy do zacieœnienia wiêzów
³¹cz¹cych nasze gminy i ustanawia-
my partnerstwo pomiêdzy gminami
Enying i Œwierklany. Nasze kontak-
ty bêd¹ s³u¿yæ rozwijaniu wzajem-
nych powi¹zañ i wymianie doœwiad-
czeñ w dalszym rozwoju samorz¹d-
noœci oraz zbli¿eniu obywateli na-
szych gmin w duchu przyjaŸni, po-
rozumienia i tolerancji – brzmi
treœæ proponowanej umowy.

Będzie współpraca
W pierwszej po³owie wrzeœnia przedstawiciele gminy
Œwierklany pojechali na Wêgry. Wizytê w mieœcie
Enying z³o¿yli uczniowie Gimnazjum
im. Ks. Walentego w Jankowicach, którym towarzyszy³
wójt gminy Œwierklany. Efektem nawi¹zanych
kontaktów ma byæ oficjalna wspó³praca obu gmin.

Gmina ma na swoim koncie
wspó³pracê miêdzy innymi
z Francj¹ i Rumuni¹. Nadszed³
czas na nawi¹zanie nowych kon-
taktów, które polegaæ bêd¹ miê-
dzy innymi na wymianie szkol-
nej m³odzie¿y.

Wiemy ju¿, ¿e rada gminy Eny-
ing wyrazi³a zgodê na nasz¹ propo-
zycjê nawi¹zania wspó³pracy. „Za”
byli tak¿e nasi gminni radni.

- Wstêpne zapewnienie ze
strony Wêgrów nadesz³o drog¹
mailow¹, teraz czekamy na ich
oficjaln¹ informacjê, która ma
przyjœæ poczt¹ – podsumowuje
wójt Gembalczyk.

Kolejnym krokiem w temacie
proponowanej wspó³pracy part-
nerskiej bêdzie wizyta wêgier-
skiego burmistrza w naszej gmi-
nie, zaplanowana na wiosnê
przysz³ego roku.

Na zdjêciu budynek Urzêdu Gminy w Enying

Firma ALPINE-IPS Ostrava Polska informuje, ¿e w dniu 16
listopada przejê³a plac pod budowê Autostrady Al – odcinek od
granicy pañstwa w Gorzyczkach do Œwierklan. Prace w terenie roz-
poczn¹ siê w grudniu br. Jako pierwsze zostan¹ wykonane roboty
zwi¹zane z saperskim rozpoznaniem terenu oraz wycink¹ drzew
w pasie autostrady. Jednoczeœnie bêdzie prowadzona inwentary-
zacja stanu dróg i budynków znajduj¹cych siê w pobli¿u tego¿ pasa
oraz przeprowadzone zostan¹ badania hydrogeologiczne. Bêdzie-
my na bie¿¹co informowaæ o przystêpowaniu do kolejnych eta-
pów prac, które w jakikolwiek sposób mog¹ spowodowaæ wyst¹-
pienie utrudnieñ dla Pañstwa, a jednoczeœnie z góry za nie prze-
praszamy. Wiêcej informacji na stronie: www.a1.swierklany-go-
rzyczki.pl.

Modernizacja potrwa do sierpnia 2008 r. Za powsta³e niedo-
godnoœci przepraszamy.

BudoBudoBudoBudoBudowwwwwa auta auta auta auta autostrostrostrostrostrady tuż, tużady tuż, tużady tuż, tużady tuż, tużady tuż, tuż

Od przysz³ego roku ucznio-
wie z terenu naszej gminy bêd¹
mieli mo¿liwoœæ uczestniczenia
w zorganizowanych wyjazdach
na lodowisko do Pszowa.

- Naborem osób chêtnych do
wyjazdu zajm¹ siê poszczególne
szko³y, my zaœ zatroszczymy siê
o transport – mówi dyrektor

ZaprZaprZaprZaprZapraszamaszamaszamaszamaszamyyyyy
na lodona lodona lodona lodona lodowiskwiskwiskwiskwiskooooo

Gminnego Oœrodka Kultury i Re-
kreacji Halina Karwot. – Wiado-
mo, ¿e musi siê zebraæ okreœlona
liczba osób, by autobus nie jecha³
w po³owie pusty. Na dzieñ dzisiej-
szy wstêp na lodowisko kosztuje
2,50 z³, zaœ za wypo¿yczenie
³y¿ew, jeœli ktoœ nie ma w³asnego
sprzêtu, zap³acimy 4,50 z³. Kosz-
ty przejazdu pokrywaæ bêdzie
gmina.

Szczegó³y w tym temacie
znane bêd¹ i podane zostan¹ do
wiadomoœci uczniów w styczniu.
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Dziêki informacjom przed-
stawionym przez Komisjê Bu-
d¿etu i Rozwoju Gminy wiemy,
¿e w najbli¿szym okresie bêd¹ to:

1. Zagospodarowanie tere-
nu przy Szkole Podstawowej
w Œwierklanach Górnych.

2 listopada 2007 r. zawarto
umowê z wykonawc¹ robót bu-
dowlanych na zagospodarowanie
terenu obejmuj¹cego budowê boisk
wielofunkcyjnych o nawierzchni
poliuretanowej, placu zabaw dla
przedszkolaków oraz infrastruktu-
ry towarzysz¹cej. Zadanie obejmu-
je te¿ odwodnienie i utwardzenie
nawierzchni odcinka ulicy Górnej.
Umowny koszt realizacji zadania
wraz z nadzorem wynosi 1 019
454,53 z³.

Plac budowy zosta³ przeka-
zany, czas realizacji inwestycji
wynosi 9 miesiêcy, tj. do
3.08.2008 r.

2. Budowa zadaszonej
trybuny dla boiska LKS
„Orze³” w Jankowicach.

Projekt obejmuje konstrukcjê
stalow¹ zadaszenia trybuny
o powierzchni zabudowy 77,3
m2, posadowion¹ na fundamen-
tach ¿elbetowych w postaci stóp
fundamentowych po³¹czonych

œci¹gami krzy¿owymi. Konstruk-
cja samej trybuny to rama stalo-
wa 4-segmentowa, posadowiona
ka¿da na oddzielnej p³ycie funda-
mentowej. Trybuny zapewni¹
miejsca siedz¹ce dla 120 kibiców.
Orientacyjny koszt realizacji ro-
bót to kwota 170 000 z³.

3. Dostosowanie budynku
Urzêdu Gminy do potrzeb osób
niepe³nosprawnych.

Przedmiotowa inwestycja
obejmuje dobudowê parterowej
czêœci mieszcz¹cej sanitariat dla
niepe³nosprawnych o po-
wierzchni u¿ytkowej 5,95 m2
oraz pomieszczenie biurowe
o pow. 15,77 m2. Dobudowê
zlokalizowano w miejscu istnie-
j¹cej dobudówki, która niegdyœ
s³u¿y³a za pomieszczenie dla
³¹cznicy telefonicznej TP S.A.
i schodów zewnêtrznych z wej-
œciem od strony kiosku Ruchu.
Elementy te ulegn¹ wyburzeniu,
jak równie¿ zlikwiduje siê we-
wnêtrzne pomieszczenie WC na
parterze dostêpne z korytarza.
Niepe³nosprawni na poziom
parteru dostan¹ siê przez wej-
œcie g³ówne do budynku Urzê-
du za pomoc¹ platformy przy-
schodowej. Komunikacja z no-
wo budowanymi pomieszcze-

niami odbywaæ siê bêdzie po-
przez korytarzyk na poziomie
parteru Urzêdu Gminy. Orienta-
cyjny koszt realizacji robót to
kwota 170 000 z³.

4. Rozbudowa Remizy
OSP w Jankowicach.

Projekt przewiduje rozbiórkê
1-kondygnacyjnego gara¿u na
wóz stra¿acki i wykonanie na
tym miejscu rozbudowy kubatu-
ry budynku o trzykondygna-
cyjn¹ niepodpiwniczon¹ czêœæ,
która umo¿liwi powiêkszenie za-
plecza dla stra¿aków, rozbudowê
i modernizacjê zaplecza kuchen-
nego na piêtrze, jak i powiêksze-
nie sali bankietowej na drugim
piêtrze dla 120 osób. Powierzch-
nia zabudowy to 98 m2, przy
powierzchni u¿ytkowej 202 m2
i kubaturze 980 m3. Fundamen-
ty, to ruszt ¿elbetowy, œciany
z pustaków ceramicznych dach
drewniany z pokryciem pap¹ ter-
mozgrzewaln¹.

W obiekcie przewidziano za-
budowê 2 wewnêtrznych dŸwi-
gów towarowych dla komunika-
cji pomiêdzy kuchni¹ a sal¹ ban-
kietow¹, zewnêtrzny dŸwig oso-
bowy, jak równie¿ sanitariat dla
osób niepe³nosprawnych. W pro-
jekcie przewidziano moderniza-

Przed nami rok wyzwań
W gminie rozpoczêtych jest kilka wa¿nych inwestycji, które maj¹ m.in. u³atwiæ
ruch drogowy na naszym terenie (informujemy o nich na bie¿¹co na ³amach
Kuriera). Inne zadania czekaj¹ na realizacjê.

cjê kot³owni z przebudow¹ kot³ów
na opalanie wêglem groszkiem
wraz z modernizacj¹ instalacji CO
i dociepleniem zewnêtrznych œcian
obiektu. Orientacyjny koszt reali-
zacji obiektu to 2 000 000 z³.

5. Kontynuacja kanalizacji
sanitarnej w zlewni PII – 1.

Po zaktualizowaniu projektu
wykonawczego przez BP „HY-
DROSAN” z Gliwic, w zlewni
PII–1 pozosta³o do wykonania
17,93 km kana³ów grawitacyj-
nych i t³ocznych. W zakres zada-
nia wchodzi budowa 4 t³oczni sie-
ciowych oraz 2 zbiorników reten-
cyjnych. Do przy³¹czenia pozo-
sta³o 376 posesji z naszej gminy
oraz ok. 27 posesji z gminy
Mszana.

Aktualnie trwaj¹ dodatkowe
konsultacje i uzgodnienia na te-
mat warunków przejœcia z kana-
lizacj¹ sanitarn¹ przez teren
wzmocniony palami ¿wirowymi
z naukowcami Politechniki Œl¹-
skiej przy udziale reprezentuj¹-
cego  interesy Gminy Œwierkla-
ny in¿. J. Maskiewicza (Inwestor
Zastêpczy). Uzyskane informa-
cje i uzgodnienia s¹ niezw³ocznie
przekazywane do BP „HYDRO-
SAN” Gliwice.

Po przeliczeniu kosztów na
nowy poziom cen – koszt zada-
nia wyniesie 21 167 601 z³.

St¹d koniecznym siê staje
wyst¹pienie z wnioskiem do
EFRR RPO o dofinansowanie w
wysokoœci 85% kosztów kwali-
fikowalnych co stanowi ok. 18
500 000 z³.

L
aureatom i ich rodzicom
gratulowano podczas

uroczystej sesji Rady Gminy,
w œrodê 19 grudnia. Nagrodê z r¹k
wójta Stanis³awa Gembalczyka
odebrali: Magdalena Kopiec ze
szko³y podstawowej w Œwierkla-
nach Górnych – któr¹ doceniono
m.in. za zajêcie I miejsca w Wo-
jewódzkim Konkursie Recytator-
skim i w Integracyjnym Przegl¹-
dzie Widowisk Jase³kowych, II
miejsce i Srebrny Klucz do Œwia-
ta WyobraŸni w Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim i II
miejsce w VI Gminnej Paradzie
Jase³ek w Czerwionce; Bartosz
Czaja ze szko³y podstawowej w
Jankowicach – za bardzo dobre
wyniki w nauce i imponuj¹ce
osi¹gniêcia w sporcie – Bartosz
jest laureatem I miejsca w Dru-
¿ynowych Mistrzostwach Œl¹-
ska w Gimnastyce Sportowej

Najlepsi z najlepszych
Wzorem ubieg³ego roku, najzdolniejsi uczniowie z terenu Jankowic i Œwierklan
otrzymali za swe osi¹gniêcia Nagrodê Wójta Gminy Œwierklany. W tym roku
szko³y zg³osi³y 9 kandydatów. Przyznanych zosta³o piêæ nagród  –  tyle, ile
dopuszcza obowi¹zuj¹cy w tym temacie regulamin.
Ch³opców, II miejsca w tegorocz-
nej Ogólnopolskiej Olimpiadzie
M³odzie¿y „Opolskie 2007” w
Gimnastyce Sportowej i I miej-
sca w Indywidualnych Mistrzo-
stwach Œl¹ska w Gimnastyce
Sportowej Mê¿czyzn; utalento-
wana plastycznie Kinga Wyci-
slok ze szko³y podstawowej w
Jankowicach – uhonorowana za
zdobycie I miejsca w konkursie
plastycznym na znak graficzny
XIII Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Barwy Jesieni
2007” i wyró¿nienia na I Miê-

dzynarodowym Plastycznym
Konkursie Integracji; Magdalena
P³oszaj z gimnazjum w Jankowi-
cach – laureatka I miejsca w Po-
wiatowym Konkursie Recytator-
skim Czerwionka-Leszczyny
i wyró¿nienia na II Miêdzynaro-
dowym Konkursie Poezji i Pro-
zy Obcojêzycznej, a tak¿e IV
miejsca w VII Wigilijnym Turnie-
ju Dzieci w Tenisie Sto³owym
w ¯orach w kategorii dziewcz¹t,
œrednia ocen w szkole  to 5,08;
oraz reprezentuj¹cy gimnazjum
w Œwierklanach chór GAUDEO

– I miejsce w XI Wojewódzkim
Przegl¹dzie Pieœni „Bóg siê rodzi”
w ̄ orach, I miejsce w Wojewódz-
kim Festiwalu Pieœni i Piosenki
Obcojêzycznej w Knurowie, Z³o-
ty Dyplom oraz I Nagroda w ka-
tegorii chórów dzieciêcych w III
Miêdzynarodowym Festiwalu
Chóralnym „Mundur Cantat”
w Sopocie.

Lista osi¹gniêæ poszczegól-
nych laureatów jest znacznie d³u¿-
sza, dok³adnie opisane zosta³y one
w formularzach zg³oszeniowych
do nagrody. Gratulujemy!
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Tematem by³ wp³yw zwa³o-
wiska odpadów górniczych Bory-
nia-Jar na teren gminy Œwierkla-
ny, wystêpowanie szkód górni-
czych w Œwierklanach oraz zago-
spodarowanie terenu po szybie IV.

Rzecz o górnictwie
W Urzêdzie Gminy Œwierklany odby³o siê
21 listopada spotkanie przedstawicieli Kopalni
Wêgla Kamiennego „Borynia”
z przedstawicielami Rady So³eckiej Œwierklan
Górnych i Rady So³eckiej Œwierklan Dolnych.

Po przedstawieniu powy¿-
szych tematów rozpoczê³a siê
dyskusja, w wyniku której usta-
lono, ¿e KWK Borynia przeœle
do Urzêdu Gminy aktualn¹
mapê z naniesionymi granicami

zwa³owiska Borynia-Jar wraz ze
zbiornikiem 6a oraz granicami
obszaru i terenu górniczego na
terenie gminy. Zobowi¹zano
równie¿ przedstawicieli ko-
palni do pisemnego ustosun-
kowania siê wzglêdem wp³y-
wów prowadzonej eksploata-
cji górniczej w rejonie koœcio-
³a œw. Anny w Œwierklanach,
w okresie od pocz¹tku dzia-
³alnoœci kopalni oraz istnienia
filara ochronnego pod wspo-
mnianym koœcio³em.

Wyjaœnienia wymagaj¹ po-
nadto zagadnienia zwi¹zane

- Nie musisz ca³e ¿ycie praco-
waæ na kasie w du¿ym markecie,
chyba ¿e w³aœnie taka praca ci od-
powiada. Czasem lepiej pójœæ na
ustêpstwa, staæ siê bardziej ela-
stycznym i zacz¹æ zarabiaæ, choæ
z pewnoœci¹ niewiele na pocz¹tek.
W miêdzyczasie mo¿esz zapisaæ
siê na interesuj¹cy ciê kurs do-
kszta³caj¹cy i nadal rozgl¹daæ siê
za innym zajêciem – przekonuj¹ do-
radcy zawodowi. — Nie chodzi o
to, by fryzjerka sta³a siê krawcow¹,
ale o to, by rozwija³a swoje zainte-
resowania i na przyk³ad wybra³a
siê na kurs malowania paznokci.
To zwiêkszy jej szanse na rynku
pracy, a mo¿e nawet sk³oni do
otwarcia w³asnego interesu.

Choæ stopa bezrobocia stale
spada i coraz wiêcej firm oferuje
miejsca pracy, wci¹¿ s¹ osoby, któ-
re nie potrafi¹ jej znaleŸæ. Wiedz¹
o tym najlepiej ci, którzy regular-
nie co miesi¹c odwiedzaj¹ Powia-

Kiedy szukasz pracy
Je¿eli poszukujesz pracy i nie potrafisz znaleŸæ takiej,
która satysfakcjonowa³aby ciê w stu procentach,
mo¿e warto abyœ zastanowi³ siê nad wyborem mniej,
na pierwszy rzut oka, ciekawej oferty.
towy Urz¹d Pracy w nadziei zna-
lezienia ciekawego zajêcia. Dla
nich w³aœnie, mieszcz¹cy siê przy
ul. Jankowickiej 3, rybnicki po-
œredniak inicjuje, organizuje i finan-
suje szkolenia. Skierowane s¹ one
do bezrobotnych oraz innych
osób uprawnionych, w celu
zwiêkszenia ich szans na uzyska-
nie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, podwy¿szenia kwa-
lifikacji zawodowych lub
zwiêkszenia aktywnoœci zawodo-
wej na rynku pracy. W szczegól-
noœci chodzi o przypadki, kiedy
zg³aszaj¹cemu siê brakuje kwalifi-
kacji zawodowych lub zmuszony

jest on do ich uzupe³nienia. Ofer-
ta skierowana jest ponadto do
osób, które z ró¿nych powodów
utraci³y zdolnoœæ do wykonywa-
nia dotychczasowego zawodu lub
w ogóle nie potrafi¹ aktywnie
szukaæ pracy – nie wiedz¹, jak
pisze siê list motywacyjny, o co
pracodawca pyta podczas roz-
mowy kwalifikacyjnej, itp.

Powiatowy Urz¹d Pracy w
Rybniku mo¿e skierowaæ bezro-
botnego na interesuj¹ce go szko-
lenie, je¿eli uzna, ¿e owo szkole-
nie mo¿e zaowocowaæ znalezie-
niem przez petenta pracy. Szko-
lenie mo¿e trwaæ do 6 miesiêcy, a

Zbli¿amy siê do koñca pierwsze-
go pó³rocza. 12 stycznia zaczynaj¹ siê
ferie zimowe. Uczniowie „zaciekle”
poprawiaj¹ oceny na lepsze. A tak
poza tym...

Jesteœmy w gimnazjum w
Œwierklanach po przeprowadzo-
nych konkursach przedmioto-
wych. Do etapu rejonowego za-
kwalifikowali siê: z jêzyka polskie-
go — Wojciech Smo³ka z II e, opie-
kun mgr Julia Gruszczyk-Caba³a;
Joanna Œmigowska z III e, opiekun
mgr Anna Kwapisz; Aneta Krótki
z III c, opiekun mgr Anna Kwa-
pisz; B³a¿ej Morga³a z III e, opie-
kun mgr Anna Kwapisz; Adam
Szypu³a z II b, opiekun mgr Maria
Rduch; z jêzyka angielskiego —
Wojciech Smo³ka z II e, opiekun

Pracowicie
przprzprzprzprzed świętamied świętamied świętamied świętamied świętami

z zagro¿eniami dla istniej¹cych
budynków przy ul. Gogo³ow-
skiej w Œwierklanach, w zwi¹z-
ku z istniej¹cym zwa³owiskiem
i prowadzon¹ pod nim eksplo-
atacj¹ górnicz¹, jak równie¿ te
dotycz¹ce mo¿liwoœci powsta-
nia zalewiska w rejonie cieku
Szotkówka i ul. Stawowej
w Œwierklanach, w kontekœcie
planowanej eksploatacji górni-
czej. Ostatnim tematem by³
tzw. „uskok or³owski” i jego
wp³yw na budynki na terenie
gminy objêtym dzia³alnoœci¹
KWK Borynia.

w sytuacjach szczególnych do 12
lub 24 miesiêcy. W trakcie jego
odbywania bezrobotnemu przy-
s³uguje dodatek szkoleniowy w
wysokoœci 20 procent zasi³ku
dla bezrobotnych, a je¿eli ma nie
wiêcej ni¿ 25 lat, to przys³uguje
mu stypendium w wysokoœci 40
proc. zasi³ku dla bezrobotnych.
Dodajmy jeszcze, ¿e je¿eli szko-
lenie to odbywa siê w innej miej-
scowoœci ni¿ miejsce zamieszka-
nia bezrobotnego skierowanego
przez urz¹d pracy na kurs, mo¿e
on ubiegaæ siê o zwrot kosztów
przejazdu na kurs. Refundacja
nastêpuje na wniosek bezrobot-
nego, do którego musz¹ byæ do-
³¹czone bilety.

Szkolenia s¹ jedn¹ z form
przeciwdzia³ania bezrobociu i ak-
tywizowania osób pozostaj¹cych
bez zajêcia. Szczegó³owe informa-
cje mo¿na uzyskaæ w Powiato-
wym Urzêdzie Pracy w Rybniku.

mgr Joanna Jastrzêbska, z geogra-
fii — Adam Szypu³a z II b, opie-
kun mgr Krystyna Klocek; z biolo-
gii — Magdalena Pluta z III b, opie-
kun mgr Ludmi³a Szulik i Magdale-
na Durczok z III b, opiekun mgr Lud-
mi³a Szulik. Wszystkim uczniom gra-
tulujemy i ¿yczymy sukcesów
w dalszych etapach!

A oto inne informacje:
W ramach wychowania patrio-

tycznego nasi uczniowie obejrzeli film
na podstawie ksi¹¿ki A. Mularczyka
i w re¿yserii A. Wajdy pt. „Katyñ”.
Uczniowie klas III byli na wycieczce
programowej w Oœwiêcimiu.

Uczniowie klas II: J. Marcinkie-
wicz, M. Woryna, £. Orlik i P. Szy-
pu³a wrócili z Kopenhagi. Wyjazd
zorganizowany by³ w ramach pro-
jektu Sokrates Comenius. Has³em
przewodnim, nad którym praco-
wali uczestnicy, by³o „Zdrowa
¿ywnoœæ – zdrowe od¿ywianie”.

Uczniowie po raz kolejny
uczestnicz¹ w konkursie na „Go-
spodarza szko³y”, zbieraj¹c punkty,
dziêki którym najlepsza klasa
otrzyma nagrodê pieniê¿n¹. Teraz
wykonuj¹ szopki bo¿onarodze-
niowe. ¯yczymy powodzenia!

Tradycj¹ naszego gimnazjum
s¹ „Spotkania op³atkowe”. Tego-
roczne, na które zostali zapro-
szeni rodzice i w³adze lokalne,
zatytu³owano zosta³o „Do Betle-
jem nie jest tak daleko…”. Wy-
st¹pi¹ uczniowie z aktywu biblio-
tecznego i Samorz¹du Uczniow-
skiego, a kolêdy bêdzie œpiewa³
chór „Gaudeo”. Z tym samym pro-
gramem artystycznym nasi ucznio-
wie wyst¹pi¹ przed cz³onkiniami
Ko³a Gospodyñ Wiejskich.

W grudniu nasi wychowanko-
wie uczestniczyli w programie edu-
kacyjnym z zakresu ochrony œro-
dowiska pt: „Œwiat w kolorze na-

dziei”. Patronem imprezy by³o
Ministerstwo Œrodowiska, a go-
œciem by³a Grupa Blues Brothers.

Poniewa¿ nasze gimnazjum
ubiega siê o uzyskanie Certyfika-
tu ISO 2000 — „Systemu Zarz¹-
dzania Jakoœci¹”, odby³ siê u nas
audit wewnêtrzny, który zakoñ-
czy³ siê pozytywnie. Nastêpnym
etapem jest audit zewnêtrzny,
który prawdopodobnie odbêdzie
siê w styczniu.

Mimo tak licznych zajêæ,
wszyscy czekamy na Œwiêta!!!

Z tej okazji sk³adamy
wszystkim uczniom, ich rodzi-
com, pracownikom szko³y i ca³ej
spo³ecznoœci lokalnej ¿yczenia:

Niech pod œwi¹teczn¹ choink¹
znajdzie siê radoœæ, szczêœcie,
¿yczliwoœæ i wzajemne zrozumie-
nie, a wszystkie marzenia niech siê
spe³ni¹ w Nowym 2008 Roku.

Ewa Wojcieszek
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ZARZ¥DZENIE NR W.0151-197/07
Wójta Gminy Œwierklany

z dnia 28.11.2007 r.

Na podstawie art. 406 pkt. 6 i 7a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
Prawo Ochrony Œrodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r. z póŸniej-
szymi zmianami) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹-
dzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.)

z a r z ¹ d z a m:
§ 1

Przyj¹æ do stosowania regulamin dofinansowania w formie dotacji ze
œrodków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
budowy przydomowych oczyszczalni œcieków o treœci stanowi¹cej za³¹cz-
nik nr 1 do niniejszego zarz¹dzenia

§ 2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania z moc¹ obowi¹zu-

j¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008r i obejmuje przedmiot dofinansowania okre-
œlony w regulaminie, którego realizacji (zakup) dokonano po dniu 30 li-
stopada 2007r.

REGULAMIN
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni œcieków

§ 1
Osoby uprawnione

1. Do korzystania z dofinansowania do przydomowych oczysz-
czalni œcieków uprawnieni s¹ w³aœciciele budynków mieszkalnych po-
³o¿onych na terenie Gminy Œwierklany, którzy wybudowali przydomow¹
oczyszczalniê œcieków o przepustowoœci do 5m3/d (w ramach zwyk³ego
korzystania z wód — art. 36 ustawy Prawo wodne) i bêd¹ j¹ wykorzy-
stywaæ przez okres minimum 5 lat — z wy³¹czeniem osób wymienio-
nych w ust. 2

2. Do korzystania z dofinansowania przydomowych oczyszczalni
œcieków nie s¹ uprawnieni w³aœciciele nieruchomoœci po³o¿onych na
terenie Gminy Œwierklany, których budynki mieszkalne po³o¿one s¹ w
rejonach gminy uzbrojonych w sieæ kanalizacji sanitarnej umo¿liwiaj¹-
cej grawitacyjne odprowadzenie œcieków oraz w tych rejonach, gdzie
mo¿liwe bêdzie przy³¹czenie budynku do zaprojektowanej sieci kanali-
zacji sanitarnej.

§ 2
Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni œcieków objête s¹
koszty budowy przydomowej oczyszczalni œcieków takie jak:

1. koszty projektu
2. koszty wykonania oczyszczalni
3. koszty nadzoru nad budow¹ oczyszczalni
4. koszty zakupu urz¹dzeñ oczyszczalni posiadaj¹cych aktualn¹

aprobatê techniczn¹ wydan¹ przez Instytut Ochrony Œrodowiska w War-
szawie, lub Zespó³ Normalizacji i Aprobat Technicznych.

5. koszty operatu geodezyjnego powykonawczego

§ 4
Warunki dofinansowania

1. Budowa przydomowej oczyszczalni œcieków by³a realizowana zgod-
nie z przepisami prawa budowlanego i Prawa Ochrony Œrodowiska tz.

a. dokonano zg³oszenia budowy do Starosty Powiatowego w Ryb-
niku – budowê rozpoczêto po up³ywie 30 dni od dnia dorêczenia zg³o-
szenia w./w. organowi —.art. 30 Ustawy Prawo Budowlane

b. dokonano zg³oszenia instalacji do Wójta Gminy Œwierklany –
eksploatacjê rozpoczêto po up³ywie 30 dni od dnia dorêczenia w./w.
organowi – art. 152 i 378 Prawa Ochrony Œrodowiska.

2. Dofinansowanie przys³uguje jednorazowo i obejmuje pokrycie

czêœci kosztów budowy przydomowej oczyszczalni œcieków okreœlonych
w § 2 niniejszego regulaminu po jej uruchomieniu na wniosek w³aœciciela
nieruchomoœci (wzór wniosku stanowi za³¹cznik do niniejszego regulami-
nu) do którego do³¹cza siê nastêpuj¹ce dokumenty:

a. orygina³y (do wgl¹du) wraz z kserokopi¹ dowodów zap³aty za us³ugi
i urz¹dzenia okreœlaj¹ce ca³kowity koszt budowy przydomowej oczysz-
czalni œcieków,

b. aktualn¹ aprobatê techniczn¹ urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad oczysz-
czalni wydan¹ przez Instytut Ochrony Œrodowiska lub Zespó³ Normaliza-
cji i Aprobat Technicznych,

c. geodezyjny operat powykonawczy.
d. orygina³ (do wgl¹du) wraz z kserokopi¹ dokumentu potwierdzaj¹-

cego wype³nienie obowi¹zku okreœlonego w § 4 pkt. 1a niniejszego regu-
laminu tj. zg³oszenia rozpoczêcia budowy.

e. Wypis z Ksiêgi Wieczystej (orygina³ do wgl¹du) wraz z kseroko-
pi¹ dla nieruchomoœci na terenie której wybudowano przydomow¹ oczysz-
czalniê œcieków z dat¹ wystawienia nie wczeœniejsz¹ ni¿ 2 miesi¹ce przed
dat¹ z³o¿enia wniosku o dofinansowanie.

§ 5
Wysokoœæ dofinansowania

Dofinansowanie Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej do przedmiotu dofinansowania okreœlonego w § 2 niniejsze-
go regulaminu wynosi max 50% wartoœci przedmiotu dofinansowania
okreœlonego w § 2 niniejszego regulaminu nie wiêcej ni¿ 3 000,00 z³ (s³ow-
nie: trzy tysi¹ce z³otych)

§ 6
Tryb udzielenia dofinansowania

1. Po z³o¿eniu kompletnego wniosku w Urzêdzie Gminy Referat
Inwestycji Gospodarowania Przestrzeni¹ i Ochrony Œrodowiska uzgad-
nia z wnioskodawc¹ termin przeprowadzenia kontroli zgodnoœci za-
budowy urz¹dzeñ przydomowej oczyszczalni œcieków z dokonanymi
zg³oszeniami, sporz¹dzaj¹c odpowiedni protokó³.

2.  Kontrolê przeprowadza zespó³  kontrolny w sk³ad którego
wchodzi 2 pracowników referatu zajmuj¹cych siê ochron¹ œrodowi-
ska i budownictwem po wczeœniejszym stwierdzeniu w formie pisem-
nego uzgodnienia podpisanego przez Kierownika Referatu Inwesty-
cji, faktu ¿e wnioskodawca jest osob¹ uprawnion¹ do otrzymania do-
finansowania w rozumieniu zapisów § 1 niniejszego regulaminu.

3. W oparciu o protokó³ z przeprowadzonej kontroli i z³o¿one
dokumenty sporz¹dza siê umowê dofinansowania, które stanowi do-
tacjê udzielon¹ na warunkach okreœlonych w umowie.

4. Wyp³ata dofinansowania nastêpuje w terminie i na warunkach
okreslonych w umowie.

5. W przypadku braku œrodków finansowych na Gminnym Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej podpisanie umowy
dofinansowania i wyp³ata œrodków bêdzie wstrzymana do czasu wp³ywu
œrodków, które Gmina bêdzie mog³a przeznaczyæ na wyp³atê dofinanso-
wania

§ 7
Zasady zwrotu dofinansowania

1. W ci¹gu 5 lat od daty przyznania dofinansowania Wójt Gminy
zastrzega sobie prawo kontrolowania eksploatacji przydomowej oczysz-
czalni, na której budowê zosta³o przyznane dofinansowanie

2. Dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji
lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami okreœlonymi w
wytycznych eksploatacji opracowanych przez producenta (dostawcê) urz¹-
dzeñ,

3. Zwrot dofinansowania nastêpuje w kwocie stanowi¹cej wysokoœæ
dofinansowania powiêkszonej o odsetki ustawowe liczone od dnia wyp³a-
ty dofinansowania.

O przydomowych oczyszczalniach
Je¿eli jesteœ w³aœcicielem przydomowej oczyszczalni œcieków, budowê której pokry³eœ z w³asnych œrodków
(nie maj¹c przy tym mo¿liwoœci pod³¹czenia siê do sieci kanalizacyjnej), mo¿esz ubiegaæ siê o zwrot po³owy
poniesionych przez siebie kosztów. Poni¿ej przedstawiamy treœæ zarz¹dzenia, jakie wójt gminy Œwierklany
podj¹³ w tej sprawie, jak równie¿ regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni œcieków.
Dowiesz siê z niego, jakie warunku musisz spe³niæ, by otrzymaæ czêœciowy zwrot kosztów.
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W po³owie paŸdziernika, Gminny Zak³ad Wodoci¹gowy przed-
stawi³ wójtowi wniosek o zatwierdzenie proponowanych cen za
zbiorowe dostarczanie mieszkañcom wody i odprowadzanie œcie-
ków. Kolejnym krokiem by³o przyjêcie taryf przez Radê Gminy
Œwierklany (uchwa³a nr XIII/81/07 z dnia 28 listopada 2007 r.).
Nowe ceny zaczn¹ obowi¹zywaæ 1 lutego 2008 roku.

Cena wody wzroœnie o 20 groszy na 1 metrze szeœc, a cena za odpro-
wadzenie 1 metra szeœc. œcieków komunalnych – o 13 groszy w stosunku
do roku 2007. Niewielkiej podwy¿ce (kilka groszy na 1 m.szeœc.) ulegn¹
œcieki bytowe I, II i III grupy oraz œcieki przemys³owe I grupy. Szczegó³o-
wo przedstawia to jedna z poni¿szych tabel. Dodaæ nale¿y, ¿e w gminie
Œwierklany woda i tak jest i bêdzie w przysz³ym roku tañsza ni¿ w s¹sied-
nich miejscowoœciach. Dla porównania podamy, i¿ 1 m.szeœc. dostarcza-
nej wody w Rybniku kosztuje 4,00 z³, a 1 m.szeœc. odprowadzanych œcie-
ków – 5,33; w ¯orach jest to 3,65 z³ i 4,00 z³, a w Wodzis³awiu Œl¹skim –
3,72 z³ i 3,85 z³.

W naszej gminie, ceny, które zaczn¹ obowi¹zywaæ od lutego przy-
sz³ego roku, przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

1. za dostawê 1m3 wody 3,50 z³ + 7% VAT tj. 3,75 z³
2. za odprowadzanie 1m3 œcieków
- komunalnych 2,90 z³ + 7% VAT tj. 3,10 z³
- bytowych o ³adunku do 4000 CHZT 3,51 z³ + 7% VAT tj. 3,76 z³
- bytowych o ³adunku od 4000 do 10000 CHZT 6,79 z³ + 7% VAT tj. 7,27 z³
- bytowych o ³adunku powy¿ej 10000 CHZT 9,05 z³ + 7% VAT tj. 9,68 z³
- przemys³owych o ³adunku do 10000 CHZT 6,79 z³ + 7% VAT tj. 7,27 z³
3. op³ata abonamentowa
- wodomierz g³ówny 4,90 z³ + 7% VAT tj. 5,24 z³
- podlicznik 2,35 z³ + 7% VAT tj. 2,51 z³

Podwy¿ka za dostarczan¹ wodê jest m.in. nastêpstwem wzrostu jej
ceny na rynku. Z kolei, podwy¿ka w temacie odprowadzania œcieków spo-
wodowana jest przy³¹czeniem w bie¿¹cym roku du¿ej iloœci domostw do
sieci kanalizacji.

W lipcu 2005 roku, gmina Œwierklany rozpoczê³a inwestycjê przy bu-
dowie sieci kanalizacji sanitarnej na zadaniu PII/2 i PII/3. Prace te zo-
sta³y zakoñczone pod koniec drugiego kwarta³u 2007 roku. W ramach
powy¿szej inwestycji wykonano 59,7 km sieci g³ównej i pod³¹czono do
sieci kanalizacyjnej 723 budynki. Po oddaniu do u¿ytkowania, Gminny
Zak³ad Wodoci¹gów rozpocz¹³ podpisywanie umów na zrzut œcieków z
mieszkañcami. Aktualnie posiadamy w administrowaniu 93,9 km kana-
lizacji sanitarnej i 1221 przykanalików domowych – informuje Gminny
Zak³ad Wodoci¹gów.

To wszystko wp³ynê³o na wzrost kosztów oczyszczania 1 m.szeœc. œcie-
ków komunalnych. Zmniejszy³a siê natomiast iloœæ œcieków dowo¿onych
beczkowozami, co spowodowa³o spadek ceny tych¿e œcieków o 33,6%.

Zwiêkszenie kosztów oczyszczania œcieków komunalnych spowodo-
wa³ miêdzy innymi:wzrost wytwarzanych osadów, skratek i piaskowni-
ków, wzrost kosztów zakupu œrodków chemicznych, koszty zwi¹zane
z utrzymaniem 11 nowych przepompowni oraz koszty badania odpadów
i analiz fizykochemicznych w osadzie œciekowym.

Powstanie powy¿szych wydatków spowodowa³o wzrost ceny
1 m.szeœc. œcieków komunalnych, a tym samym zwiêkszenie dotacji przed-
miotowej do oczyszczania 1 m.szeœc. tych œcieków.

Ceny netto dla odbiorców, dop³ata Urzêdu Gminy i ogólna wartoœæ
dotacji obowi¹zuj¹ce w 2007 i 2008 roku przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

woda 3,30 0,24 79 920 3,50 0,20 66 000

œcieki komunalne 2,77 1,61 16 1000 2,90 2,18 32 7000

œcieki bytowe gr I 3,37 3,47 19 432 3,51 1,03 2 781

œcieki bytowe gr. II 6,52 11,71 4 918 6,79 5,31 3 611

œcieki bytowe gr. III 8,69 36,89 25 823 9,05 21,20 19 080

œcieki przemys³owe gr.I 6,52 16,27 97 620 6,79 8,34 834

Chc¹c przyspieszyæ realizacjê zadania z zakresu ochrony œrodowiska,
jakim jest budowa kanalizacji, nale¿y wyst¹piæ w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego z dobrze przygotowa-
nym i uzasadnionym programem. Przydzia³ œrodków przez Urz¹d Mar-
sza³kowski ma charakter konkursowy, nie ka¿dy kto z³o¿y wniosek, otrzy-
muje œrodki. Trzeba prowadziæ analizê nie pod k¹tem tego, „co chcê zro-
biæ”, tylko mieæ przede wszystkim na uwadze, jaka argumentacja przeko-
na komisjê konkursow¹ do tego, ¿e œrodki pieniê¿ne najbardziej s¹ po-
trzebne naszej gminie i zostan¹ przez ni¹ z rozmys³em wykorzystane.

Prowadzone s¹ dyskusje wœród ekspertów, do których nale¿y opraco-
wanie „studium wykonalnoœci”, w którym znajdzie siê argumentacja prze-
mawiaj¹ca za naszym wnioskiem. Wed³ug nich, najwiêksze szanse znajdu-
j¹ce pokrycie w uzasadnieniu, ma zlewnia PII-1, obejmuj¹ca obszar oko³o
1,6 km. 2, gdzie do przy³¹czenia zgodnie z aktualizowanym projektem
pozostaje 376 gospodarstw domowych (dodatkowo 26 domostw z gminy
Mszana). S¹ to ulice: 3 Maja, Zamkowa, Basztowa, Aleja, Kasztelañska,
Kucharzówka, Z³ota, Stawowa, Gogo³owska, Jana Kazimierza, W³adys³a-
wa Warneñczyka, Granice, Po³omska. Na korzyœæ zlewni PII-1 przema-
wiaj¹ nastêpuj¹ce argumenty:

1. Zlewnia znajduje siê w obszarze budowy autostrady A-1, pod któr¹
znajdowaæ siê bêd¹ przejœcia kanalizacyjne. Wed³ug wyceny budowa ich
poprzez wykop kosztowaæ bêdzie 2,9 mln z³, zaœ budowanie jej poprzez
przewierty pod gotow¹ autostradê bêdzie wielokrotnie dro¿sze. Utrudnie-
nie stanowi grz¹ski teren wymagaj¹cy ze strony budowniczych autostra-
dy tzw. „palowania” gruntu. Budowa autostrady A-1 wpisana jest w strate-
giê województwa, zatem rozpoczêcie robót kanalizacyjnych przy tej in-
westycji stanowi dodatkow¹ argumentacjê.

2. Gmina, buduj¹c czêœæ kana³ów kanalizacyjnych, wyda³a na ten cel
ju¿ ok. 6 mln z³. Obecnie s¹ one zabezpieczone i zakoñczone studniami
bez odp³ywu, które co pewien czas trzeba wypompowywaæ. Spowodowa-
ne jest to b¹dŸ przez przedostanie siê wody z zewn¹trz, b¹dŸ poprzez
niekontrolowane pod³¹czenie siê lub przepompowywanie w³asnych œcie-
ków przez mieszkañców. O tym, ¿e znajduj¹ siê tam œcieki komunalne,
mo¿na przekonaæ siê przy wypompowaniu ich przez Stra¿ Po¿arn¹. Re-
zygnuj¹c z pompowania, dopuszczamy do zalewania jezdni i ³¹k na ni¿-
szych odcinkach kana³ów.

3. Gmina w przesz³oœci podpisa³a umowy z mieszkañcami Œwierklan
na budowê i pod³¹czenie indywidualnych domów do kanalizacji. Wystêpu-
j¹ce w 2007 roku trudnoœci znalaz³y zrozumienie, na skutek czego podpi-
sanych zosta³o 213 aneksów do umowy, przed³u¿aj¹cych wykonanie przed-
miotu umowy do koñca 2008 roku. Na 283 podpisanych umów przez
by³ego wójta, w 30 przypadkach uda³o siê dokonaæ pod³¹czenia do kana-
lizacji, 3 umowy zosta³y rozwi¹zane, natomiast 37 mieszkañców jest nie-
zdecydowanych i do tej pory nie podpisa³o aneksów. — Zmiana raz przy-
jêtej strategii spowoduje utratê zaufania wœród mieszkañców Œwierklan,
czego jako urzêduj¹cy wójt chcia³bym siê ustrzec – mówi Stanis³aw Gem-
balczyk.

Dodaæ nale¿y, ¿e nasza gmina poprosi³a s¹siedni¹ gminê Mszana do
poparcia swego wniosku, uzasadniaj¹c to chêci¹ w³¹czenia kilkudziesiêciu
domostw z Po³omii do naszego systemu kanalizacji i oczyszczania œcie-
ków. Daje to naszemu przedsiêwziêciu charakter ponadlokalny, co mo¿e
w ocenie komisji konkursowej stanowiæ dodatkowy plus.

Z ju¿ zaanga¿owanymi œrodkami brakuje nam do wykonania zlewni
PII-1 ponad 21 mln z³. Je¿eli uda siê pozyskaæ œrodki, wówczas gminê
bêdzie obci¹¿a³ tylko udzia³ w³asny, który szacowany jest na 15%.

- Nie staæ nas niestety, na wydatkowanie w skali roku kwoty ponad 10
mln z³ na inwestycje – ocenia wójt Gembalczyk. — Dlatego w³aœnie, tak
wa¿ne dla nas jest pozyskiwanie œrodków zewnêtrznych. Na pewno bê-
dziemy siê o nie staraæ.

Unijne środki
bardzo potrzebne
Gmina Œwierklany stoi przed bardzo trudn¹ decyzj¹
okreœlenia dalszych dzia³añ, jakie bêd¹
podejmowane w temacie robót kanalizacyjnych.
Ich zakres i koszt jest potê¿ny. Korzystaj¹c tylko
i wy³¹cznie z w³asnych œrodków, gmina
budowa³aby kanalizacjê przez wiele lat. Dlatego
stara siê o pozyskanie œrodków unijnych.

Umiarkowana podwyżka

Cena

1 m3

2007 r.

dop³ata do

1 m3

2007r.

dotacja

2007 r.

Cena

1 m3

2008 r.

dop³ata do

1 m3

2008r.

dotacja

2008 r.
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Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Rybniku dofinansowu-
je osoby niepe³nosprawne do re-
habilitacji spo³ecznej i zawodowej.
Do zadañ rehabilitacji spo³ecznej
zaliczamy:
* uczestnictwo osób niepe³no-
sprawnych i ich opiekunów w tur-
nusach rehabilitacyjnych
* zakup przedmiotów ortopedycz-
nych i œrodków ortopedycznych
* zakup sprzêtu rehabilitacyjnego
* likwidacja barier architektonicz-
nych
* likwidacja barier w komuniko-
waniu siê
* likwidacja barier technicznych
* rozwój sportu, kultury, rekreacji
i turystyki wœród osób niepe³no-
sprawnych

Zadania rehabilitacji
zawodowej

* przystosowanie stanowisk pra-
cy dla osób niepe³nosprawnych
* szkolenie osób niepe³no-

sprawnych
* udzielanie po¿yczek na roz-
poczêcie dzia³alnoœci gospodar-
czej albo rolniczej
* udzielanie prowadz¹cym
dzia³alnoœæ gosp. albo w³asne
lub dzier¿awione gospodarstwo
rolne do wys. 50% oprocento-
wania kredytu bankowego za-
ci¹gniêtego na kontynuowanie
tej dzia³alnoœci.

Warunkiem otrzymania do-
finansowania jest posiadanie
wa¿nego orzeczenia o stopniu
niepe³nosprawnoœci lub rów-
norzêdnego dokumentu (Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Spo³ecznego, Powiatowy
Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³-
nosprawnoœci).

Wnioski na w/w zadania s¹
do odbioru w siedzibie Centrum
(a czêœæ z nich udostêpniana jest
w postaci elektronicznej).

DODODODODOFINANSOFINANSOFINANSOFINANSOFINANSOWWWWWANIE DLA OSÓBANIE DLA OSÓBANIE DLA OSÓBANIE DLA OSÓBANIE DLA OSÓB
NIEPEŁNNIEPEŁNNIEPEŁNNIEPEŁNNIEPEŁNOSPRAOSPRAOSPRAOSPRAOSPRAWNYCH Z PWNYCH Z PWNYCH Z PWNYCH Z PWNYCH Z PAŃSTWAŃSTWAŃSTWAŃSTWAŃSTWOOOOOWEGOWEGOWEGOWEGOWEGO

FUNDUSZU REHABILITFUNDUSZU REHABILITFUNDUSZU REHABILITFUNDUSZU REHABILITFUNDUSZU REHABILITAAAAACJI OSÓBCJI OSÓBCJI OSÓBCJI OSÓBCJI OSÓB
NIEPEŁNNIEPEŁNNIEPEŁNNIEPEŁNNIEPEŁNOSPRAOSPRAOSPRAOSPRAOSPRAWNYCHWNYCHWNYCHWNYCHWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31

telefon: (032) 4228300 wewn. 36, 43
Korespondencjê do rybnickiego PCPR mo¿na równie¿ kierowaæ na

adres poczty elektronicznej: pcpr.rybnik@wp.pl

Przypomnijmy, ¿e wnioski
o dofinansowanie z programu
„Uczeñ na wsi” mo¿na by³o
sk³adaæ do koñca wrzeœnia
2007 r. W naszej gminie przyj-
mowa³ je Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej z siedzib¹
w Œwierklanach. W grudniu
GOPS otrzyma³ œrodki, o któ-
re w imieniu mieszkañców
wnioskowa³.

- Wp³ynê³o do nas 18 wnio-
sków od rodziców dzieci nie-
pe³nosprawnych ucz¹cych siê
w szko³ach podstawowych —
11 osób, w gimnazjach — 4
i w szko³ach ponadgimnazjal-
nych — 3 – mówi kierownik
Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej Krystyna Marek.
— Na ten cel gmina otrzyma-
³a z Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych kwotê 39 tys. z³.
12 grudnia, wójt gminy Œwier-
klany podpisa³ z PFRON-em
umowê na realizacjê progra-

UczUczUczUczUczeń na weń na weń na weń na weń na wsisisisisi

mu. W najbli¿szym czasie po
podpisaniu stosownych umów
z wnioskodawcami zostanie im
przekazane dofinansowanie na
wy¿ej wymieniony cel. Dotacjê
w ustalonej wysokoœci otrzy-
mywaæ bêd¹ oni w cyklach
dwumiesiêcznych, a¿ do czerw-
ca 2008 roku, czyli do zakoñ-
czenia roku szkolnego.

O dofinansowanie kosztów
nauki mog³a ubiegaæ siê osoba
niepe³nosprawna, która po-
siada wa¿ne orzeczenie o nie-
pe³nosprawnoœci lub orzecze-
nie o stopniu niepe³nospraw-
noœci; pobiera naukê w szkole
podstawowej, gimnazjum lub
szkole ponadgimnazjalnej (z
wy³¹czeniem szko³y policeal-
nej), jak równie¿ posiada sta³e
zameldowanie na terenie gmi-
ny Œwierklany. Szczegó³owe
wymogi co do przyznania do-
tacji dok³adnie okreœla³ stwo-
rzony w tym celu program
PFRON-u.

Ufundowane z bud¿etu GOPS-u paczki wydawane by³y na miej-
scu, w siedzibie oœrodka w Œwierklanach. Odbierali je rodzice dzieci
(za potwierdzeniem).

Oprócz tego Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej rozdyspono-
wa³ wœród 12 innych rodzin artyku³y spo¿ywcze i przybory szkol-
ne, które pochodzi³y ze zbiórki przeprowadzonej w szkole podsta-
wowej w Jankowicach. W imieniu obdarowanych serdecznie dziêku-
jemy uczniom, którzy wziêli udzia³ w akcji i podzielili siê tym, co
maj¹.

Dary trafi³y do rodzin wielodzietnych, a tak¿e osób niepe³no-
sprawnych, samotnych i chorych.

Paczki na Święta
Bożego Narodzenia

Wymieni³eœ szwankuj¹c¹
lodówkê na now¹, znalaz³eœ
na strychu stary telewizor,
albo te¿ zepsu³a ci siê drukar-
ka i nie wiesz, co zrobiæ z nie-
potrzebnym sprzêtem?
Z pomoc¹ przyjdzie ci punkt
zbiórki zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektroniczne-
go, otwarty w budynku daw-
nego gimnazjum i przedszkola
w Jankowicach, gdzie obecnie
mieœci siê galeria.

W gminie znane s¹ przy-
padki wywo¿enia zamra¿arek
do lasu! Inni mieszkañcy po-
zostawiaj¹ popsute lodówki
czy mikrofalówki pod jednym
z ogólnodostêpnych, gmin-
nych kontenerów, co równie¿
nie powinno mieæ miejsca.

Utylizacj¹ sk³adanych
w punkcie zbiórki zu¿ytego
sprzêtu zamra¿arek, mikrofa-
lówek, aparatów telefonicz-

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê Œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
przygotowa³ dla mieszkañców paczki z artyku³ami
spo¿ywczymi i s³odyczami. Otrzyma³o je 88 dzieci
z rodzin najbardziej potrzebuj¹cych. Dla niektórych
paczka ta bêdzie jedynym prezentem na œwiêta.

Tak¹ nazwê nosi program Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych, skierowany do
niepe³nosprawnych uczniów zamieszkuj¹cych
tereny wiejskie, maj¹cy na celu dofinansowanie
kosztów pobieranej przez nich nauki.

Oddaj zużyty sprzęt
nych i innych (pe³n¹ listê od-
padów mo¿na znaleŸæ w in-
ternecie, na stronie www.pc-
ecosystem.pl), zajmuje siê fir-
ma PC-ECO SYSTEM.

Zapraszamy na ul. Prost¹
2 w Jankowicach w ka¿dy
wtorek w godz. 15.00-16.00
oraz w pi¹tki od 9.00 do 10.00
(mo¿na te¿ umawiaæ siê indy-
widualnie – numery telefonów
podajemy poni¿ej). Je¿eli je-
steœ osob¹ prywatn¹, ¿u¿yty
sprzêt zostanie od ciebie
przyjêty nieodp³atnie. Nato-
miast firmy i instytucje zobo-
wi¹zane s¹ do pokrycia kosz-
tów utylizacji. Firma PC-
ECO SYSTEM mo¿e przy
tym zapewniæ transport oraz
odbiór odpadów, pod warun-
kiem, ¿e wczeœciej zostanie
to telefoniczne uzgodnione.

Telefony: 032 76 06 722,
0 609 818 055, 0 665 854 439.
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Galeria powsta³a z inicjaty-
wy lokalnych mi³oœników
sztuki oraz w³adz gminy Œwier-
klany. Mieœci siê w starym, od-
remontowanym i odpowiednio
dostosowanym do jej potrzeb,
budynku dawnej szko³y
i przedszkola w Jankowicach.

W pi¹tek, 9 listopada do ga-
lerii przybyli przedstawiciele
samorz¹du i Gminnego Oœrod-
ka Kultury i Rekreacji, pod
egid¹ którego centrum twór-
czoœci dzia³a. Na liœcie zapro-
szonych goœci znaleŸli  siê
równiez przedstawiciele po-
wiatu rybnickiego i oœcien-
nych gmin oraz dyrektorzy
zak³adów i jednostek bud¿eto-
wych gminy, dyrektorów dzia-
³aj¹cych w gminie Œwierklany
placówek oœwiatowych oraz
sami artyœci, których prace
ozdobi³y wnêtrza galerii. Uro-
czystego przeciêcia wstêgi do-
kona³ wójt gminy Stanis³aw
Gembalczyk i dyrektor GO-
KiR-u Halina Karwot.

- Zasoby galerii, w której
ma siê koncentrowaæ kultural-
ne ¿ycie gminy, obejmuj¹ ponad
220 obrazów stworzonych
przez 45 nieprofesjonalnych
twórców œl¹skich, w tym tak¿e
lokalnych, dla których malar-
stwo sta³o siê dodatkowym za-
jêciem, sposobem na twórcze i
kreatywne spêdzanie wolnego
czasu. Wiêkszoœæ zgromadzo-
nych w galerii prac pochodzi z
prywatnych zbiorów pana Sta-
nis³awa Trefonia, które zosta³y
zakupione i przekazane galerii
– poinformowano nas w Gmin-
nym Oœrodku Kultury i Rekre-
acji w Œwierklanach.

Odwiedź Galerię
Promowanie artystów, ochrona lokalnego dziedzictwa
kulturowego, krzewienie kultury i utrwalanie
to¿samoœci œl¹skiej wœród mieszkañców gminy,
powiatu i regionu – takie s¹ za³o¿enia, dla których
powsta³a Galeria Twórców Œl¹skich w Jankowicach.
9 listopada nast¹pi³o jej uroczyste otwarcie.

Zgromadzone w galerii ob-
razy s¹ przyk³adem twórczo-
œci amatorskiej, nieprofesjonal-
nej, zaœ ich autorzy, to w wiêk-
szoœci przedstawiciele tzw.
Grupy Janowskiej, znanej tak-
¿e jako Ko³o Malarzy Niepro-
fesjonalnych. Wystawione s¹
prace: Ewalda Gawlika, Broni-
s³awa Krawczuka,  Erwina
Sówki, Gerharda Urbanka,
Helmuta Matury, Paw³a Wró-
bla, Zygmunta Lisa, Dietricha
Nowaka, Henryka Topisza,
Jana Bembnistê, Franciszka
Zaj¹ca, Józefa Gajzlera i Fran-
ciszka Górzyka. Ich twór-
czoœæ obejmuje w szczególno-
œc i  pe jza¿e  przemys³owe
i górnicze, ale te¿ sceny ro-
dzajowe z ¿ycia artystów czy
spo³ecznoœci, w której oni
¿y j¹ .  Charakterys tyczn¹
cech¹ jest ukazanie szarej rze-
czywistoœci œl¹skich miaste-
czek w ¿ywych i pogodnych
barwach.

W galerii nie zabrak³o tak-
¿e próbek twórczoœci przed-
stawicieli rodziny Holesz z
Kucharzówki w Œwierklanach
Dolnych – nie¿yj¹cego ju¿
Ludwika Holesza, którego
imieniem nazwano szko³ê
podstawow¹ w Œwierklanach
Górnych; Agnieszki Holesz,
jej córki Weroniki Kurzydym
i wnuka Karola Kurzydyma.
S¹ te¿ prace Sylwii Sobocik,
Miros³awy Frydeckiej, Kazi-
mierza Kornatowskiego, Bo-
gus³awa Kusia, Hildegardy
Wajdy, Wioletty Gaszki-Ma-

rek, Adama Kuœki i pracuj¹cej
w galerii pani El¿biety Pier-
cha³y (malarstwu poœwiêca siê
od kilku lat). Ka¿dy, kto od-
wiedzi jankowick¹ galeriê,
przekona siê, ¿e zgromadzono
tu prawdziwe cuda – nie tyl-
ko obrazy, ale te¿ inne „owo-
ce” twórczego zapa³u naszych
mieszkañców.

Wystawa prac to nie
wszystko – w przysz³oœci
planowane jest uruchomienie
zajêæ  plastycznych dla
wszystkich zainteresowanych
uprawianiem szeroko rozumia-
nej sztuki. W przysz³oœci Ga-
leria Twórców Œl¹skich bêdzie
równie¿ miejscem wystaw i
wernisa¿y twórców znanych,
maj¹cych na swoim koncie bo-
gaty dorobek artystyczny, ale
te¿ i pocz¹tkuj¹cych, dobrze
zapowiadaj¹cych siê artystów.

- Dla tych ostatnich galeria
bêdzie instytucj¹ pomocn¹,
stwarzaj¹c¹ mo¿liwoœci na
promocjê swojej pracy arty-
stycznej oraz szanse zaistnienia
na forum nie tylko lokalnym –
t³umacz¹ pracownicy GOKiR-u.

Warto wspomnieæ tak¿e o
tym, ¿e galeria zosta³a zg³oszo-
na do ogólnopolskiego konkursu
o Nagrodê im. Aleksandra
Gieysztora.

Galeria Twórców Œl¹skich
dzia³a przy ul. Prostej 2 w Jan-
kowicach. Czynna jest w ponie-
dzia³ki i czwartki od godz. 11.00
do 17.00 oraz we wtorki, œrody
i pi¹tki w godzinach 9.00-15.00.
Zapraszamy, wstêp wolny!

El¿bieta Piercha³a o Galerii:

Œl¹sk, to wyró¿niaj¹cy siê
krajobraz, inne dzieje historii,
inna gwara, zwyczaje i oby-
czaje. Dlatego te¿ tematyka
obrazów wyp³ywa z zami³owa-
nia do Œl¹ska, krajobrazu
ha³d, kopalñ, hut, familoków,
a przede wszystkim z niezwy-
k³ego klimatu. Pejza¿e Œl¹ska
przemys³owego (kominy, szy-
by) kojarz¹ce siê zawsze z sza-
rzyzn¹ i czerni¹, w obrazach
twórców nieprofesjonalnych
pojawiaj¹ siê w kolorach so-
czystych, ¿ywych i kontrasto-
wych. Prace stanowi¹ nieco-
dzienny dokument ukazuj¹cy
zainteresowania twórców. W
wielu przypadkach pasje ar-
tystów zaczê³y ujawniaæ siê w
okresie emerytalnym, czasem
na skutek wypadków loso-
wych. Twórczoœæ plastyczna
wype³nia³a bezczynnoœæ i
nudê. Ponadto górnicy w
wolnym czasie zajmowali siê
hodowl¹ go³êbi i uprawia-
niem ogródków. Tworzyli
wiêc rzeczywistoœæ i wizjê
nasycon¹ barw¹. Malowali
¿ycie codzienne i sceny ro-
dzajowe. Obrazy, które mo-
¿emy zobaczyæ w galerii,
wyra¿aj¹ zainteresowania,
osobnoœæ i wra¿liwoœæ twór-
ców.

Prace pochodz¹ ze zbio-
rów Stanis³awa Trefonia,
który przez ponad piêædzie-
si¹t lat konsekwentnie groma-
dzi³ malarstwo twórców Gór-
nego Œl¹ska. Dociera³ do osób
maluj¹cych samotnie, nie-
zrzeszonych. Malarstwo lu-
dowe, amatorskie, nieprofe-
sjonalne zbierane przez pana
Trefonia jest zró¿nicowane
pod wzglêdem tematycznym i
artystycznym. W pracach
mo¿na dostrzec charaktery-
styczny styl dla danego twór-
cy. Po II wojnie œwiatowej na
Œl¹sku dzia³a³o wiele kó³ pla-
stycznych, m.in. Grupa Ja-
nowska, która osi¹gnê³a s³a-
wê w kraju i za granic¹.
Cz³onkowie tej grupy docze-
kali siê wielu wystaw, folde-
rów i opracowañ. Ich prace
znajduj¹ siê w licznych muze-
ach w Polsce i za granic¹.

Jeœli s¹ inne osoby, które
maluj¹, a nigdy i nigdzie nie
prezentowa³y swoich prac –
serdecznie zapraszamy do
galerii.

zdj. archw. GOKiR
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Zarz¹dza siê na terenie gminy Œwierklany pobór podatku rolnego,
podatku leœnego i podatku od nieruchomoœci od osób fizycznych w dro-
dze inkasa.

Inkaso podatków rolnego, leœnego i od nieruchomoœci powierza siê
so³tysom:

� so³tysowi so³ectwa Jankowice

� so³tysowi so³ectwa Œwierklany Górne

� so³tysowi so³ectwa Œwierklany Dolne.

Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoœci 5% od sumy
zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzêdu Gminy
Œwierklany podatków pobranych w so³ectwach: Jankowice, Œwier-
klany Górne, Œwierklany Dolne.

PODATKI 2008

Obowi¹zek uiszczenia op³aty powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym podatnik wszed³ w posiadanie psa
i wygasa z up³ywem miesi¹ca, w którym usta³y okolicznoœci uzasadniaj¹-
ce ten obowi¹zek.

 Stawkê roczn¹ op³aty od posiadania psów przez osobê fizyczn¹ usta-
la siê w wysokoœci:

 1. od pierwszego psa       27,00 z³
 2. od drugiego i nastêpnych  37,00 z³

Op³ata od posiadania psów p³atna jest bez wezwania do dnia 15 maja roku
podatkowego, a w przypadku powstania obowi¹zku jej uiszczenia po tej dacie,
w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowi¹zku. W przypadku powstania
lub wygaœniêcia obowi¹zku uiszczenia op³aty w ci¹gu roku podatkowego, stawkê
roczn¹ zmniejsza siê proporcjonalnie do liczby miesiêcy, w którym nie istnia³
obowi¹zek jej zap³aty.

Wp³aty op³aty mo¿na dokonywaæ bezpoœrednio na konto Urzêdu Gminy.
Pobór op³aty mo¿e odbywaæ siê równie¿ w drodze inkasa. Inkasentami op³aty s¹
– so³tysi.

Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³aty od posiadania psów w wysokoœci
5% od kwoty zainkasowanej i wp³aconej w terminie organowi podatkowemu.

1. Od budynków mieszkalnych lub ich czêœci od 1 m2 powierzchni u¿yt-
kowej 0,52 z³

2. Od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej od 1m2 powierzchni u¿ytko-
wej 17,30 z³

3. Budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1m2
powierzchni u¿ytkowej 8,76 z³

4. Od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 3,75 z³

5. Od gara¿u od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 5,94 z³

6. Od pozosta³ych budynków lub ich czêœci w tym zajêtych na prowadze-
nie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organi-
zacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3,55 z³

7. od budowli 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych

8. Od gruntów:
� zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni 0,66 z³
� pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,73 z³
�pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,19 z³

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci:
� Budynki lub ich czêœci zajête na dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w zakresie szewstwa, zegarmistrzostwa i kowalstwa, za wyj¹tkiem
kowalstwa artystycznego, budynki lub ich czêœci zajête
na dzia³alnoœæ kulturaln¹ niezarobkow¹.
� Nieruchomoœci lub ich czêœci zajête na potrzeby jednostek
organizacyjnych gminy, w tym instytucje kultury.
� Nieruchomoœci lub ich czêœci zajête na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez kluby
sportowe, stowarzyszenia oraz OSP.
� Grunty zajête pod drogi inne ni¿ wymienione w art. 2 ust.
3 pkt. 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych za wyj¹tkiem
tych, które wykorzystywane s¹ do prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej.

Zwolnienia z podatku od nieruchomoœci mog¹ byæ udzielane przedsiêbior-
com wy³¹cznie w formie pomocy w ramach zasady de minimis okreœlo-
nej w Rozporz¹dzeniu Komisji Europejskiej nr 69/2001 z dnia 12 stycz-
nia 2001r.

OOOOOpłata od posiadania psówpłata od posiadania psówpłata od posiadania psówpłata od posiadania psówpłata od posiadania psów

PPPPPodatek od nieruchomościodatek od nieruchomościodatek od nieruchomościodatek od nieruchomościodatek od nieruchomości

Inkaso podatkInkaso podatkInkaso podatkInkaso podatkInkaso podatku odu odu odu odu od
nieruchomości, rnieruchomości, rnieruchomości, rnieruchomości, rnieruchomości, rolnegolnegolnegolnegolnegooooo

i leśnegi leśnegi leśnegi leśnegi leśnego na 2008 ro na 2008 ro na 2008 ro na 2008 ro na 2008 r.....

Je¿eli jesteœ osob¹ niepe³no-
sprawn¹ legitymuj¹c¹ siê orze-
czeniem o umiarkowanym stop-
niu niepe³nosprawnoœci, prowa-
dzisz dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i
kupi³eœ samochód, masz prawo
byæ zwolnionym z podatku od
czynnoœci cywilno-prawnych
(normalnie uiszczenie tego po-
datku ci¹¿y na osobie kupuj¹-
cej). Mo¿esz tak¿e odliczyæ so-
bie wydatki na dojazdy na za-
biegi leczniczo-rehabilitacyjne
(nie wlicza siê do nich zwy-
k³ych wizyt u lekarza rodzinne-
go), je¿eli posiadasz orzeczenie
o I lub II grupie inwalidzkiej lub
masz na utrzymaniu dziecko
(dzieci) niepe³nosprawne, które
nie ukoñczy³o 16 roku ¿ycia, a
tak¿e poruszasz siê samochodem
stanowi¹cym w³asnoœæ lub
wspó³w³asnoœæ osoby niepe³no-
sprawnej.

Na pomoc mog¹ równie¿ li-
czyæ osoby niedos³ysz¹ce, któ-
rym w ramach ulgi rehabilitacyj-
nej wolno odliczyæ wydatki na
zakup baterii do aparatów s³u-
chowych, oraz osoby z umiarko-

Jakie przywileje podatkowe
dla niepełnosprawnych?

Osoby niepe³nosprawne maj¹ prawo korzystaæ ze
specjalnych przywilejów podatkowych – miêdzy
innymi ze zwolnienia z podatku dochodowego
w temacie otrzymywanych œwiadczeñ na
rehabilitacjê, finansowanych przez Pañstwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych czy
ulgi rehabilitacyjnej uwzglêdnianiej w zeznaniu
rocznym.

wanym stopniem niepe³no-
sprawnoœci, zmuszone do zaku-
pu lub naprawy potrzebnego im
do rehabilitacji sprzêtu.

Ponadto, wœród wydatków
rehabilitacyjnych podlegaj¹cych
odliczeniu od dochodu w rocz-
nym zeznaniu, znajduj¹ siê wy-
datki na op³acanie przewodników
osób niewidomych I lub II grupy
inwalidzkiej, w kwocie nieprze-
kraczaj¹cej w roku podatkowym
2280 z³. Odliczyæ mo¿na wydat-
ki na leki w wysokoœci stanowi¹-
cej ró¿nicê pomiêdzy faktycznie
poniesionymi wydatkami w da-
nym miesi¹cu, a kwot¹ 100 z³,
jeœli lekarz specjalista stwierdzi,
¿e osoba niepe³nosprawna po-
winna stosowaæ okreœlone leki
(stale lub tymczasowo).

na podstawie Gazety Prawnej
z 30 listopada 2007 roku

Szczegó³y na temat odliczeñ
znajdziesz w ustawie z 26 lipca
1991 roku o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych
(Dziennik Ustaw z 2000 roku nr
14, poz. 176 z póŸniejszymi
zmianami).
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11PODATKI 2008
PPPPPodatek od środatek od środatek od środatek od środatek od środków trodków trodków trodków trodków transportansportansportansportansportooooowywywywywychchchchch

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) Powy¿ej 3,5 do mniej ni¿ 12 ton.

564,00

906,00

1128,00

Wyposa¿enie samochodu w
katalizator spalin oraz rok pro-
dukcji

Dopuszczalna masa
Ca³kowita w tonach

Stawka
Podatku
w z³otych

Samochody posiadaj¹ce katali-
zatory spalin wyprodukowane
po roku 1995

Powy¿ej 3,5
do 5,5 w³¹cznie
Powy¿ej 5,5
do 9 w³¹cznie
Powy¿ej 9
i mniej ni¿ 12

504,00

822,00

1056,00

Samochody posiadaj¹ce katali-
zator spalin i wyprodukowane
do roku 1995

516,00

846,00

1068,00

Powy¿ej 3,5
do 5,5 w³¹cznie
Powy¿ej 5,5
do 9 w³¹cznie
Powy¿ej 9
i mniej ni¿ 12

Samochody nie posiadaj¹ce ka-
talizatora spalin i wyproduko-
wane po roku 1995

576,00

918,00

1152,00

Powy¿ej 3,5
do 5,5 w³¹cznie
Powy¿ej 5,5
do 9 w³¹cznie
Powy¿ej 9
i mniej ni¿ 12

Powy¿ej 3,5
do 5,5 w³¹cznie
Powy¿ej 5,5
do 9 w³¹cznie
Powy¿ej 9
i mniej ni¿ 12

Samochody nie posiadaj¹ce
katalizatora spalin i wypro-
dukowane do roku 1995

b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton.

Dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach

Stawka podatku w z³otych

2

3

4
i wiêcej

12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
29
31

13
14
15

17
19
21
23
25

25
27
29
31

1134,00
1134,00
1134,00
1224,00
1224,00
1224,00
1712,00
1712,00
1778,00
1778,00
2084,00
2084,00
2168,00
2256,00
2256,00

1338,00
1338,00
1338,00
1464,00
1872,00
1872,00
1928,00
1928,00
1986,00
1986,00
2124,00
2124,00
2208,00
2574,00
2574,00

Nie mniej
ni¿

Mniej ni¿

Liczba
osi

Zawieszenie
osi pneuma-
tyczne lub

równowa¿ne

Inny system
zawieszenia

osi

2. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿y-
wania ³¹cznie z naczep¹
lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 i poni¿ej 12 ton.

Dopuszczalna masa
ca³kowita ci¹gnika w

tonach

Stawka podatku w z³otych
Wyprodukowane

do 1995r.
Wyprodukowane

po 1995 r.

do 7
powy¿ej 7 i poni¿ej 12

1152,00
1224,00

1140,00
1250,00

b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton.

Dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach

Stawka podatku w z³otych

Nie mniej
ni¿

Mniej ni¿

Liczba
osi

Zawieszenie
osi pneuma-
tyczne lub

równowa¿ne

Inny system
zawieszenia

osi

2

3

12
18
25
31
12
36
40

18
25
31

36
40

1482,00
1482,00
1548,00
1596,00
1902,00
1902,00
2088,00

1494,00
1494,00
1584,00
1992,00
1938,00
1926,00
2574,00

3. Przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym po-
siadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wy-
j¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez po-
datnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa ca³kowita ³¹cznie
z pojazdem silnikowym od 7 do 12 ton

przyczepy lub naczepy wyprodukowane w
roku 1995 i wczeœniej

przyczepy lub naczepy wyprodukowane
po roku 1995

Stawka
podatku w

z³otych

246,00

222,00

4. Przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12
ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ pro-
wadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa
ca³kowita w tonach

Stawka podatku w z³otychLiczba
osi

Zawieszenie
osi pneuma-
tyczne lub

równowa¿ne

Inny system
zawieszenia

osi

1

2

3

12
18
25
12
28
33
36
38
12
36
38

18
25

28
33
36
38

36
38

612,00
612,00
720,00
696,00
834,00
942,00
942,00
1326,00
978,00
978,00
1044,00

696,00
696,00
960,00
738,00
948,00
1434,00
1434,00
1866,00
1044,00
1044,00
1422,00

5. Autobusy

Rok produkcji Stawka podatku w z³otych

Mniej ni¿ 30
miejsc siedz¹cych

30 lub wiêcej
miejsc siedz¹cych

Wyprodukowane w
1995 r. i wczeœniej

Wyprodukowane po
1995.

1014,00

954,00

1950,00

1938,00

Nie mniej
ni¿

Mniej ni¿
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Organizatorem XI Gwar-
ków Piwnych by³ Gminny
Oœrodek Kultury i Rekreacji
w Œwierklanach. Rolê szefa
Wysokiego Prezydium powie-
rzono jak zwykle Jerzemu Maj-
zlowi, a wodzireja – Andrzejo-
wi Kie³kowskiemu. Uczestni-
ków zabawy podzielono na
³awê lew¹, prowadzon¹ przez
Halinê Karwot i ³awê praw¹,
której przewodniczy³a Nina
Rojek.

Zabawa rozpoczê³a siê od
z³o¿enia przysiêgi przez gwar-
ków, którzy zobowi¹zali siê
„dobrze bawiæ, g³oœno œpiewaæ
i na s¹siada siê nie obra¿aæ”. Na
tych, którzy nie podporz¹dko-
wali siê wymogom prezesa, cze-
ka³y dyby i inne atrakcje.

Oprócz konkursów i zabaw,
a tak¿e œl¹skich wiców i wspól-
nego œpiewania, w programie te-
gorocznych gwarków znalaz³
siê wystêp Kapeli ze Œl¹ska Jó-
zefa Poloka. Z powodu choro-
by, mistrz w ostatniej chwili od-
wo³a³ swój przyjazd. Zast¹pi³
go syn Pawe³, gor¹co oklaskiwa-
ny przez publicznoœæ. Znana
nie tylko z wystêpów w Pol-
skiej Telewizji Katowice, kape-
la zaprezentowa³a 7 grudnia zna-
ne œl¹skie przyœpiewki, jak rów-
nie¿ w³asne utwory. Dodajmy,
¿e motorem napêdowym Kapeli
ze Œl¹ska jest graj¹cy na tr¹bce
i organach Marcin Ochojski –
kompozytor wiêkszoœci wykony-
wanych przez zespó³ kawa³ków,
na co dzieñ pracuj¹cy jako nauczy-
ciel w gimnazjum w Jankowicach.

Mieszkañcy gminy spêdzili
w GOKiR-ze mi³y wieczór.
Ostatni goœcie opuszczali salê
bankietow¹ grubo po drugiej
w nocy.

Mieszkańcy się bawią Dziękujemy sponsorom
Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Za poœrednictwem Ku-

riera, Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji pragnie podziêko-
waæ za wspó³pracê wszystkim sponsorom. Na liœcie darczyñców
znajduj¹ siê:

BROWARY TYSKIE
„Becker Warkop”
P.P.G. „PREFROW” w Rybniku
Zak³ad Robót Specjalnych Budowlanych A.Motyczka
„CETUS” Energetyka Gazowa
Zak³ad Wêdliniarski Andrzej i Joanna Stania
Œl¹ska Agencja Koncertowa „TOTEM” w Mys³owicach
F.H.U.”KOTULA” G.i W. Kotula
Centrum Zaopatrzenia Budowlanego „HADEX”
„EKO JAS” w ¯orach
Firma „BUMART” J.Piechoczek
OPA ROW
Firma „GEOWIERT”
„ELEKTRO CAK”
„BUDEXIM”
„Piwnica u Joli” J. i A. Ficek
Firma „ALMAR”
Firma „EKO ¯ORY”
Firma „EKO-JAS” w ¯orach
Firma „FABET” w ¯orach
Firma „GEO-WIERT”
Firma „NAM-PLAN”
Firma „RODAK” F. i J. Rodak
Firma „SEMI”
Firma „HUHTAMAKI”
F.H.U. P. B. Dudek
F.H.U. „PARKIECIARSTWO” K.Bogacki
Blacharstwo-Mechanika E.Górecki
Piekarnia-Cukiernia-Delikatesy – B. Orlik
Gminna Spó³dzielnia” SCH” w Jankowicach
Hurtownia „Ewa” J.Antoñczyk
KWK „CHWA£OWICE”
P.P.H.U. „TREX HAL”
P.P.U.H. „W.BRODA”
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe E.Reclik,
P.W. „ADGO”
P.T.U.H Krystian LUBSZCZYK,
PUH „PROMIL”
„ZPC” w ¯orach
„U Piekarza” H. i M. Sobocik
Us³ugi Ubezpieczeniowo-Finansowe J. Boczek
Zak³ad Ogólnobudowlany S.Dronszczyk
„SUMAREX”w Jastrzêbiu Zdroju
PPUH „GASTRONOM” w Rybniku
Bank Spóldzielczy w Jastrzêbiu Zdroju
Zak³ad Wêdliniarski Stefan Nowroth
Rady So³eckie Œwierklan Górnych i Dolnych
Gminna Komisja ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
a w Nowym Roku 2008
wszelkiej pomyœlnoœci

Mieszkañcom Gminy Œwierklany
¿yczy Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji
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Sala bankietowa Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji w Œwier-
klanach sta³a siê równie¿ miejscem Zabawy Andrzejkowej z udzia³em
blisko 200 osób.

Goœcie bawili siê przy dŸwiêkach czeskiego zespo³u „Bella Musi-
ca”, który do gminy zawita³ nie po raz pierwszy. Andrzejki œwiêto-
wano 24 listopada. Oprócz tañców dla uczestników wieczoru przy-
gotowano atrakcje: konkursy i zabawy. Ca³oœæ poprowadzi³ znany
mieszkañcom z festynów Arkadiusz ¯abka. By³o mi³o i weso³o!

Zabawa na Andrzeja

Rok 2007 jest dla zespo³u ro-
kiem podsumowañ – oto mija okr¹-
g³a rocznica jego powstania.
Zmieniaj¹ siê cz³onkowie zespo-
³u – starsi odchodz¹ i przychodz¹
m³odsi, zmienia siê repertuar. Nie
zmieni³a siê natomiat osoba, któ-
ra powo³a³a do ¿ycia obie forma-
cje i która kieruje nimi do dziœ –
Romana Wajda.

- Jestem bardzo wdziêczna
cz³onkom zespo³u, tym obecnym
i tym by³ym, za wspólnie spêdzone
lata i owocn¹ dzia³alnoœæ obu grup.
Wiele zawdziêczam rodzicom, któ-
rzy z wielkim zaanga¿owaniem
pomagaj¹ swym dzieciom oddawaæ

20 lat na scenie
W atmosferze ciep³a i ¿yczliwoœci up³ynê³a
uroczystoœæ 20-lecia istnienia miêdzyszkolnego
zespo³u pieœni i tañca ludowego „Sobótki” oraz
„Do-Re-Mi”. Spotkanie odby³o siê na pocz¹tku
wrzeœnia, w domu przyjêæ „Arka” w Jankowicach
i poprzedzone zosta³o msz¹ œwiêt¹ sprawowan¹
w jankowickim koœciele przez ks. proboszcza
Tadeusza Stachonia.

siê pasji tañczenia i œpiewania, jak
równie¿ pomogli mi zorganizowaæ
spotkanie okolicznoœciowe na 20-
lecie.

7 wrzeœnia, do „Arki” pañstwa
Zofii i Antoniego Sobików przy-
byli przedstawiciele w³adz gminy
Œwierklany, kuratorium oœwiaty,
szko³y podstawowej i gimnazjum
w Jankowicach, koœcio³a oraz dzia-
³aj¹cej w Jankowicach organizacji
gospodyñ, reprezentowanej przez
Urszulê Kasparek. Byli tak¿e
przedstawiciele senatora RP Anto-
niego Motyczki i pos³a Henryka
Siedlaczka. Nie mog³o zabrakn¹æ na
spotkaniu rodziców uczniów tañ-

W czasie 20-letniej dzia-
³alnoœci, zespo³y wspiera-
ne by³y przez Radê So³eck¹
Jankowice, Urz¹d Gminy
Œwierklany i prywatnych
sponsorów: Promil, Bec-
ker-Warkop, Rolnicz¹
Spó³dzielniê Produkcyjn¹
w Jankowicach, SEMI Ka-
zimierza Nosiadka, firmê
transportow¹ LUBSZ-
CZYK, ARKÊ Pañstwa So-
bików, Zajazd U DANUSI,
REMIX Remigiusza Kuli.

Na szczególne uznanie
zas³uguje pomoc rodziców
oraz starszej m³odzie¿y, któ-
ra kiedyœ tañczy³a i œpiewa-
³a w zespole.

Im wszystkim, z okazji
nadchodz¹cych Œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia i Nowego
Roku 2008 ¿yczymy wszyst-
kiego, co najlepsze!

¯yczymy najlepszego
Œwiêta Bo¿onarodzeniowego.

Niech grzeczne bêd¹
wszystkie dzieci,
To im Anio³ek
z nieba przyleci.

Przyniesie prezentów
ca³y worek,
Lecz po Wigilii
nadchodzi wtorek.

Sylwester jest
w poniedzia³ek,
I znowu minie
czasu kawa³ek,

Stary rok mówi
– Do widzenia,
A mo¿e w Nowym spe³ni¹
siê wasze marzenia?

Weso³ych Œwi¹t!

Emilka, lat 10

Świąteczne
życzenia

zdj. archw. zespo³u

www.swierklany.pl

sprsprsprsprspraaaaawwwwwdź, co dzieje siędź, co dzieje siędź, co dzieje siędź, co dzieje siędź, co dzieje się
w Tw Tw Tw Tw Twwwwwojej gminieojej gminieojej gminieojej gminieojej gminie

cz¹cych w zespo³ach, jego by³ych
cz³onków i wielu innych osób, w tym
pani Danuty Ma³olepszy, która jak
zwykle zatroszczy³a siê o stronê mu-
zyczn¹ wystêpów (op³aci³a wystêp
artystów). Pomóg³ równie¿ GOKiR.

Wczeœniej – w czerwcu odby³a siê
jubileuszowa uroczystoœæ w Teatrze
Ziemi Rybnickiej. Jankowickie ze-
spo³y wyst¹pi³y dla zaproszonych
goœci z dwuczêœciowym programem
(blok ludowy i nowoczesny).

Zespo³owi ¿yczymy kolej-
nych 20 lat owocnej dzia³alnoœci.

Ciekawe zajêcia odbywaj¹ siê
w Gimnazjum Nr 1 w Jankowi-
cach, w ramach prowadzonego
przez nauczyciela Grzegorza
Przyby³ê, ko³a astronomicznego.
Obserwowanie Ksiê¿yca i planet
Uk³adu S³onecznego, przy wyko-
rzystaniu znajduj¹cego siê w jan-
kowickim gimnazjum sprzêtu, to

nie lada gratka dla mi³oœników
astronomii.

- Z m³odzie¿¹ z jankowickie-
go gimnazjum przygotowaliœmy
prezentacjê multimedialn¹, któr¹
pocz¹wszy od stycznia, chcemy
pokazywaæ uczniom s¹siednich
placówek – powiedzia³ nam pan
Grzegorz. — Spotkania bêd¹

mia³y charakter otwarty, bêd¹
mogli braæ w nich udzia³ nie tyl-
ko uczniowie, ale równie¿ osoby
z zewn¹trz, zainteresowane tema-
tem astronomii.

G³ównym celem zajêæ, które
rozpoczê³y siê w listopadzie i od-
bywaj¹ siê raz w tygodniu, jest
promocja astronomii wœród
uczniów szkó³ podstawowych,
gimnazjów i szkó³ ponadgimna-
zjalnych z Jankowic, Œwierklan i

okolic. Zajêcia sk³adaj¹ siê z
dwóch czêœci – teoretycznej
(spotkania poœwiêcone m.in. po-
znaniu budowy Uk³adu S³onecz-
nego, budowy gwiazd i teorii po-
wstania Wszechœwiata) i prak-
tycznej – obserwacji nieba (uza-
le¿niona od warunków pogodo-
wych).

Spotkania z astronomi¹ od-
bywaj¹ siê dziêki inicjatywie i
przy wsparciu wójta gminy.

Spotkania z astronomią
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Poni¿ej przedstawiamy treœæ pisma. Warto, a¿eby zapoznali siê z ni¹
nie tylko hodowcy drobiu.

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 1 grudnia 2007 r.

w sprawie zarz¹dzenia œrodków zwi¹zanych
z wyst¹pieniem grypy ptaków

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U. Nr
69, poz. 625, z póŸn. zm.2)) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§1.W zwi¹zku z wyst¹pieniem grypy ptaków na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej wprowadza siê:

1). zakaz:
a) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udzia³em

¿ywych ptaków,
b) przechowywania i prezentacji w celu sprzeda¿y, oferowania do

sprzeda¿y, sprzeda¿y, dostarczania oraz ka¿dego innego sposobu zbycia
¿ywych ptaków, na targowiskach,

c) utrzymywania kur, kaczek, gêsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi
oraz innych bezgrzebieniowców, go³êbi, ba¿antów i kuropatw na otwartej
przestrzeni,

d) pojenia drobiu wod¹ pochodz¹c¹ ze zbiorników, do których maj¹
dostêp dzikie ptaki;

2) nakaz odizolowania kaczek i gêsi od innego drobiu.
§ 2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki

WYTYCZNE G£ÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJ¥CYCH DRÓB

G³ówny Lekarz Weterynarii, bior¹c pod uwagê koniecznoœæ wprowa-
dzenia dzia³añ zapobiegawczych, maj¹cych na celu ochronê zdrowia ludzi
i zwierz¹t, zwi¹zan¹ z zagro¿eniem wysoce zjadliw¹ gryp¹ ptaków oraz
ograniczenie bardzo du¿ych strat ekonomicznych spowodowanych ewen-
tualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umo¿liwiaj¹ce sku-
teczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia
siê choroby.

G³ównym Ÿród³em zagro¿enia dla zdrowia ludzi i zwierz¹t (drobiu) s¹
ptaki wolno¿yj¹ce, bêd¹ce bezobjawowymi nosicielami ptasiej grypy.

Objawy kliniczne ptasiej grypy u drobiu s¹ ma³o charakterystyczne i
zró¿nicowane w zale¿noœci od zjadliwoœci szczepu wirusa wywo³uj¹cego
chorobê, gatunku i wieku ptaków, zaka¿eñ towarzysz¹cych oraz warun-
ków œrodowiskowych. G³ówne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI) u drobiu to:

- depresja;
- gwa³towny spadek/utrata produkcji jaj, miêkkie skorupy jaj;
- objawy nerwowe;
- zasinienie i obrzêk grzebienia i dzwonków;
- silne ³zawienie, obrzêk zatok podoczodo³owych, kichanie;
- dusznoœæ;
- biegunka.
Padniêcia mog¹ byæ nag³e, bez widocznych objawów. Œmiertelnoœæ

mo¿e dochodziæ do 100%. Przy zaka¿eniu wirusem grypy o niskiej zjadli-
woœci mog¹ wyst¹piæ objawy ze strony uk³adu oddechowego (z regu³y ³agod-
ne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. Zaka¿one
ptaki wydalaj¹ du¿e iloœci wirusa z ka³em, w wydzielinie z oczu i dróg
oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym Ÿród³em zaka¿enia drobiu
domowego jest bezpoœredni lub poœredni kontakt (woda do picia) z migru-
j¹cymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie
wirusa mo¿e nastêpowaæ równie¿ poprzez zanieczyszczon¹ paszê, sprzêt,
œrodki transportu. Bardzo wa¿n¹ rolê w rozprzestrzenianiu wirusa grypy
odgrywa cz³owiek. Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cz¹-
stek i kropelek nie ma wiêkszego znaczenia.

G³ówne zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej:
� izolacja drobiu od czynników zewnêtrznych — przetrzymywanie

ptaków w zamkniêciu

� ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem
� szczelne przykrycie pojemników z karm¹ i wod¹ do picia lub prze-

trzymywanie ich wewn¹trz budynków w celu ograniczenia dostêpu do nich
dzikim ptaków, a tak¿e unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomiesz-
czeñ wod¹ pochodz¹c¹ spoza gospodarstwa (g³ównie ze zbiorników wod-
nych i rzek) oraz

- dla unikniêcia „przyci¹gania” dzikiego ptactwa — nie poiæ i nie
karmiæ drobiu na zewn¹trz pomieszczeñ,

- uniemo¿liwienie przemieszczania siê osób oraz zwierz¹t pomiêdzy
obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierz¹t a
obiektami, w których bytuje drób,

� ograniczenie liczby osób obs³uguj¹cych fermy do koniecznego
minimum wraz

� ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymuj¹ drobiu we w³asnych
zagrodach,

� roz³o¿enie przed wejœciem do budynków fermy drobiu mat nas¹-
czonych œrodkiem dezynfekcyjnym,

� za³o¿enie œluz dezynfekcyjnych w wejœciach do budynków fermy
drobiu,

� zakaz wjazdu pojazdów na teren fermy poza dzia³aniami konieczny-
mi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeŸni ³ub przez zak³ad utylizacyjny,

� obowi¹zkowa dezynfekcja pojazdów wje¿d¿aj¹cych,
� roz³o¿enie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejœciem na

teren fermy,
� koniecznoœæ u¿ywania odzie¿y ochronnej przez wszystkie osoby

znajduj¹ce siê na fermie po wczeœniejszym pozostawieniu odzie¿y w³asnej
w szatni,

� koniecznoœæ przeprowadzania dok³adnego mycia i dezynfekcji r¹k
przed wejœciem do obiektów, w których utrzymuje siê drób,

� osoby bezpoœrednio stykaj¹ce siê z drobiem na fermach nie po-
winny mieæ kontaktu z innym ptactwem np. go³êbiami,

� wskazane jest zaopatrzenie pracowników bran¿y drobiarskiej i
lekarzy weterynarii w leki przeciwwirusowe oraz przeprowadzanie szcze-
pieñ u ludzi.

Nieprzestrzeganie wymienionych wy¿ej zaleceñ mo¿e powodo-
waæ wzrost zagro¿enia ptasia gryp¹, a co za tym idzie, wiêksze straty
ekonomiczne powodowane szerzeniem sie choroby wœród ptaków, tj.:

� zamkniêcie granic pañstw dla towarów z Polski, co spowoduje
spadek eksportu i handlu drobiem i produktami pochodz¹cymi od drobiu,

� utrata miejsc pracy,
� co najmniej trzymiesiêczne wy³¹czenie obiektów gospodarskich

z produkcji drobiu od wygaszenia ostatniego ogniska choroby,
� trudnoœci w odbudowie pog³owia drobiu po wybiciu stad reproduk-

cyjnych,
� straty ekonomiczne ludnoœci zwi¹zane z ograniczeniami w ruchu

i przemieszczaniu siê ludzi i zwierz¹t
� bankructwa producentów drobiu, w³aœcicieli ubojni i przetwórni

drobiu.
Wirus grypy ptaków mo¿e zachowywaæ aktywnoœæ w œrodowisku kur-

nika przez 5 tygodni. W kale prze¿ywa przez co najmniej 35 dni w tem-
peraturze 4°C, a w kurzu kurnika przez 2 tygodnie po usuniêciu ptaków.
W wodzie (stawy, jeziora) zachowuje zaka¿noœæ do 4 dni przy temperatu-
rze 22° C i ponad 30 dni przy temperaturze 0 °C. Wirus wykrywano w
tuszkach pad³ych ptaków dzikich po 23 dniach w temp. 40 °C. W tusz-
kach drobiu przechowywanych w temperaturze pokojowej wirusy grypy
prze¿ywa³y tylko kilka dni, natomiast w temperaturze lodówki — do 23
dni. Wirus mo¿e utrzymywaæ siê w drobiowych produktach miêsnych.
Niszczy go obróbka termiczna. Lipidowa otoczka powoduje, i¿ wirusy
grypy s¹ wra¿liwe na powszechnie stosowane œrodki dezynfekcyjne, w³¹-
czaj¹c detergenty.

G³ówny Lekarz Weterynarii zapewnia, i¿ nie istnieje ¿adne zagro¿e-
nie zaka¿enia siê konsumentów ptasi¹ gryp¹, poprzez spo¿ywanie miêsa
drobiowego i jego przetworów.

Wszystkie gatunki drobiu przed wysy³k¹ do ubojni, s¹ obowi¹zkowo
badane przez lekarza weterynarii, wystawiaj¹cego œwiadectwo zdrowia, a
nastêpnie podlegaj¹ badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.

G³ówny Lekarz Weterynarii

Nie tylko dla hodowców
W miesi¹cu grudniu do Urzêdu Gminy Œwierklany wp³ynê³o pismo Œl¹skiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
dotycz¹ce wyst¹pienia przypadków grypy ptaków na terenie Polski. Za³¹cznik do owego pisma stanowi rozporz¹dzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarz¹dzenia œrodków zwi¹zanych z wyst¹pieniem grypy ptaków oraz list
G³ównego Lekarza Weterynarii, w którym wyjaœnia on, co to jest ptasia grypa i jak siê przed ni¹ uchroniæ.

O ptasiej grypieO ptasiej grypieO ptasiej grypieO ptasiej grypieO ptasiej grypie
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Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, 3 grud-
nia bie¿¹cego roku przyst¹pi³a
do wyp³acania p³atnoœci do grun-
tów rolnych. Za rok 2007,
ARiMR wyp³aci w ramach p³at-
noœci obszarowych, ponad 8,2
mld z³. W grudniu dop³aty bez-
poœrednie otrzyma pó³ miliona
rolników. P³atnoœci obszarowe s¹
wyp³acane ka¿dego roku od grud-
nia do czerwca nastêpnego roku.

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa infor-
muje, ¿e wysokoœæ stawek p³at-
noœci uzupe³niaj¹cych za 2007 r.
zosta³a podana w rozporz¹dze-
niu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z 31 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie stawek p³atnoœci uzu-
pe³niaj¹cych (Dz. U. Nr 204,
poz. 1479).

W 2007 r. stawki p³atnoœci
uzupe³niaj¹cych wynosz¹:

� p³atnoœæ uzupe³niaj¹ca
do powierzchni upraw podsta-
wowych (m.in. zbo¿a) – 294,91
z³/ha,

� p³atnoœæ uzupe³niaj¹ca
do powierzchni roœlin przezna-
czonych na paszê uprawianych
na trwa³ych u¿ytkach zielonych
438,76 z³/ha,

� p³atnoœæ uzupe³niaj¹ca
do powierzchni uprawy chmielu
526,01 z³/ha (p³atnoœæ historycz-
na niezwi¹zana z produkcj¹),

� p³atnoœæ uzupe³niaj¹ca

Płatności na czas
do powierzchni uprawy chmielu
452,76 z³/ha, (p³atnoœæ bie¿¹ca
zwi¹zana z produkcj¹).

Natomiast stawka jednoli-
tych p³atnoœci obszarowych
w roku 2007 (podstawowa p³at-
noœæ wyp³acana do wszystkich
gruntów utrzymywanych w do-
brej kulturze rolnej) wynosi
301, 54 z³/ha.

Od 2004 r. odk¹d Polska we-
sz³a do Unii Europejskiej, rolni-
cy otrzymuj¹ co roku p³atnoœci
do gruntów rolnych. ARiMR re-
alizuje zdecydowanie najwiêcej
p³atnoœci spoœród wszystkich
pañstw UE. Za rok 2007
otrzyma je blisko 1,5 mln rol-
ników zarejestrowanych
w systemie ewidencji produ-
centów rolnych prowadzonym
przez ARiMR. To zdecydowa-
nie najliczniejsza grupa na tle
wszystkich pañstw cz³onkow-
skich Wspólnoty Europejskiej.
Np. francuska agencja p³atni-
cza wyp³aca rocznie p³atnoœci
do gruntów rolnych dla blisko
400 tys. rolników, zaœ w³oska
– dla 600 tys. rolników. W su-
mie w „starej UE 15” na grun-
tach rolnych gospodaruje 3,1
mln rolników. W nowych krajach
cz³onkowskich, które razem z na-
mi przyst¹pi³y do UE, p³atnoœci
do gruntów otrzymuje 2,1 mln
rolników, z tego 70 proc. stano-
wi¹ polscy rolnicy.

Zawodnicy graj¹ w amator-
skiej lidze siatkówki w Wodzis³a-
wiu. Specjalnie dla nich zakupio-
ne zosta³y koszulki z logo GO-
KiR-u.

W sk³ad dru¿yny GOKiR-u
wchodz¹: Rafa³ Boda, Krzysztof
Boda, Tomasz Naczyñski, Woj-
ciech Rduch, Witold Chroszcz,
Marcin Sikora, Dariusz Kubiciel,
Adam Urbañczyk, £ukasz Gru-
ner, Tomasz Rduch i Ryszard
Setlak. Trzymamy kciuki!

GOKiR ma swoją drużynę
Od pocz¹tku listopada, pod egid¹ Gminnego
Oœrodka Kultury i Rekreacji w Œwierklanach
dzia³a amatorska dru¿yna siatkówki. Treningi
odbywaj¹ siê w hali przy Zespole Szkó³
Ekonomicznych w Wodzis³awiu Œl¹skim, jak
równie¿ w halach sportowych na terenie gminy –
w Jankowicach i Œwierklanach.

Dbaj¹c o dobro spo³eczeñ-
stwa, wspólnie z GOKiR-em
w Œwierklanach postanowiliœmy
zorganizowaæ sta³e zajêcia aerobo-
we dla tych, którzy chc¹ rozwijaæ
siê fizycznie. Æwiczenia przy mu-
zyce stanowi¹ atrakcyjn¹ i cie-
kaw¹ formê ruchu. To w³aœnie
muzyka motywuje i pobudza do
dzia³ania, powoduje, ¿e stajemy
siê bardziej odporni na zmêcze-
nie, kszta³tuje i rozwija zdol-
noœci rytmiczno-taneczne, har-
moniê i piêkno ruchu.

Aerobic jest jedn¹ z naj-
starszych form fitness. Cieszy
siê du¿ym zainteresowaniem.
Jego s³awa wynika zapewne nie
tylko z korzyœci zdrowotnych,
ale równie¿ z tego, ¿e æwicze-
nia te przynosz¹ radoœæ i przy-
jemne zmêczenie, a wrêcz za-
dowolenie z wykonanego wy-
si³ku.

Aerobic jest treningiem z³o-
¿onym z elementów o zró¿ni-
cowanej intensywnoœci (bieg,
skoki, marsz), roz³o¿onych
przestrzennie, po³¹czonych
w uk³ady choreograficzne. Tre-
ning ten poprawia dzia³anie
uk³adu sercowo-naczyniowego,
zwiêksza wydolnoœc p³uc i ser-
ca, podnosi wydolnoœæ fizyczn¹,
a tak¿e koordynacjê ruchow¹,
wp³ywa równie¿ na obni¿enie stre-
su i niepokoju.

Ruch jest życiem,

życie jest ruchem

Chyba ka¿dy z nas zgodzi siê z tym stwierdzeniem.
Ruch jest naturaln¹ potrzeb¹ ka¿dego organizmu,
tak jak po¿ywienie czy sen. Aktywny styl ¿ycia
zapewnia biologiczne odm³odzenie, polepszenie
zdrowia, a tak¿e d³u¿sze ¿ycie.

Lekcja aerobicu zasadniczo
sk³ada siê z trzech czêœci:
1. rozgrzewki – jej celem jest przy-
gotowanie organizmu do æwiczeñ,
2. czeœci aerobowej (cardio–serco-
wa) – trwa ok. 25 – 45 minut. Tre-
ning taki usprawnia wydolnoœæ
kr¹¿eniowo-oddechow¹ oraz po-
zwala na spalanie tkanki t³uszczo-
wej;
3.æwiczeñ wzmacniaj¹cych po-
szczególne grupy miêœniowe – ok.
5-10 minut. S¹ to æwiczenia izolo-
wane æwiczeñ rozci¹gaj¹cych.
W tej czêœci g³ównym zadaniem
jest uspokojenie têtna po wysi³ku,
relaksacja oraz zwiêkszenie rucho-
moœci w stawach.

Cieszy mnie fakt, ¿e istnieje ju¿
spora grupa kobiet (starszych
i m³odszych) dbaj¹cych o swój fi-
zyczny rozwój, które uczestnicz¹
w tych zajêciach. Jednak chcia³am
zachêciæ jeszcze te osoby, które nie
wiedz¹, ¿e takowe zajêcia siê od-
bywaj¹ lub nie zdecydowa³y siê
jeszcze na ten przyjemny wysi³ek.

Zapraszamy wszystkich chêt-
nych (bez wzglêdu na wiek!!!) do
„muzycznego ruchu”. Zajêcia odby-
waj¹ siê w poniedzia³ki w SP
w Œwierklanach Górnych o godzinie
17.30 oraz w ka¿d¹ œrodê w GO-
KiR-ze o tej samej godzinie.

Ju¿ dziœ zdecyduj siê na
RUCH....

Sylwia Mas³owska

zdj. archw. GOKiR
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W Wigiliê nie nale¿y siê
sprzeczaæ, k³óciæ ani p³akaæ, bo
niezgoda i smutek zagoszcz¹
w domu a¿ do nastêpnej Wigi-
lii. Tak¿e zachorowanie lub zra-
nienie siê zapowiada s³abe zdro-
wie przez ca³y rok. Niektórzy
wierz¹ w to, ¿e jeœli w Wigiliê
pierwszy zawita do domu mê¿-
czyzna (w dzisiejszych czasach
liczy siê równie¿, jeœli ktoœ za-
telefonuje), przyniesie to szczê-
œcie domowi, a jeœli odwiedzi nas
kobieta, to czeka nas choroba lub
inne niepomyœlne zdarzenie.

Dzieñ wigilijny bogaty jest
w zwyczaje i zabobony posia-
daj¹ce magiczn¹ moc. Czy
wiesz, ¿e nasze babcie wierzy-
³y w to, ¿e nie wolno w tym
dniu szyæ ani tkaæ? Uwa¿a³y, ¿e
czynnoœci te szczególnie
upodoba³y sobie demony wody,
które mog³y zjawiæ siê wszêdzie
tam, gdzie zakaz ten ³amano.
Z kolei, myœliwi tego dnia tra-
dycyjnie udaj¹ siê na polowanie,
którego pomyœlny wynik za-
pewni opiekê na ca³y rok patro-
na ³owiectwa œw. Huberta.
Nieod³¹cznym elementem œwi¹t
jest obdarowywanie siê prezen-
tami, które w polskiej tradycji
chowa siê pod choink¹. Typo-
wo polskim zwyczajem jest
³amanie siê op³atkiem podczas

Wigilii. Zwyczaj ten znany jest
i kultywowany tak¿e na Litwie,
a poza tym w ¿adnym innym
kraju. Rodzinne œpiewanie ko-
lêd wieñczone jest uroczyst¹
msz¹ œwiêt¹ – pasterk¹, odpra-
wian¹ w koœciele o pó³nocy.

Warto wspomnieæ te¿
o choince, bez której nie by³o-
by œwi¹t. Tradycja strojenia
choinki wywodzi siê z VIII wie-

ku, kiedy to œwiêty Bonifacy,
nawracaj¹c na chrzeœcijañstwo
pogañskich Franków, kaza³
œci¹æ olbrzymi d¹b, któremu
oddawali oni czeœæ. Upadaj¹cy
d¹b zniszczy³ wszystkie pobli-
skie drzewa, oprócz jednej ma-
³ej sosenki. Œwiêty uzna³ to za
znak niebios, a m³ode zielone
drzewko za symbol Chrystusa
i chrzeœcijañstwa.

Zwyczaj ubierania choinki
przyszed³ do nas z Niemiec na
prze³omie XVIII i XIX wieku.
Zawieszane wówczas na
drzewku ozdoby i smako³yki
nie by³y dobierane przypadko-
wo – jab³ka symbolizowa³y
zdrowie i urodê, orzechy zawi-
jane w z³otko mia³y zapewniæ
dobrobyt i si³y witalne, a mio-

Idą świętaIdą świętaIdą świętaIdą świętaIdą święta
Du¿ymi krokami zbli¿aj¹ siê Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia. Jak co roku zasi¹dziesz wspólnie
z rodzin¹ przy wigilijnym stole i prze³amiesz siê
op³atkiem, a potem obdarujesz bliskich prezentami
i zaœpiewasz kolêdê. 24 grudnia przypomnisz sobie
przekazywane z dziada pradziada zwyczaje
i wierzenia. Jaki jesteœ w Wigiliê, taki bêdziesz
ca³y rok – to tylko jedno z wielu z nich.

dowe pierniki – dostatek na
przysz³y rok. £añcuchy
wzmacnia³y rodzinne wiêzi, zaœ
lampki (wczeœniej œwieczki)
i bombki mia³y chroniæ dom od
demonów i ludzkiej nie¿yczli-
woœci. I wreszcie, gwiazdka na
czubku choinki – to pami¹tka
gwiazdy betlejemskiej oraz
znak maj¹cy pomagaæ w po-
wrocie cz³onków rodziny prze-
bywaj¹cych poza domem.
Zmieni³y siê czasy i przystro-
jone jedynie w owoce i pierniki
drzewka odesz³y w zapomnie-
nie, ustêpuj¹c miejsca koloro-
wym ozdobom.

W wielu œl¹skich domach
choinki przystraja siê z kilku-
dniowym wyprzedzeniem
i trzyma przez kolejne kilkana-
œcie dni, aby dzieci mog³y na-
cieszyæ oczy i aby zachowaæ
œwi¹teczny klimat w domu
jeszcze przez jakiœ czas
(³atwiejsza w utrzymaniu jest
oczywiœcie sztuczna choinka,
nie do zaakceptowania przez

tradycjonalistów).
Inne zwyczaje i przes¹dy, to:

do sto³u wigilijnego nale¿y siadaæ
wed³ug starszeñstwa, aby i scho-
dziæ z tego œwiata w takiej kolej-
noœci; liczba potraw powinna byæ
nieparzysta; ka¿d¹ potrawê na-
le¿y chocia¿by spróbowaæ, aby
jej nie zabrak³o na stole w przy-
sz³ym roku.

Na koniec wpomnijmy o jed-
nym z nowszych zwyczajów,
zwi¹zanych z posiadaniem w do-
mu jemio³y. Jeœli pod jemio³¹ po-
ca³uj¹ siê zakochani, mi³oœæ bê-
dzie miêdzy nimi kwit³a przez
ca³y nastêpny rok. Jeœli nato-
miast poca³unkiem obdarz¹ siê
kobieta z mê¿czyzn¹, którzy nie
s¹ razem, to wkrótce stan¹ siê
par¹. Zwaœnione osoby ³atwiej

siê godz¹ pod jemio³¹, a zawarta
przyjaŸñ jest trwa³a. Zgodnie
z tradycj¹, ga³¹zki jemio³y zawie-
sza siê nad wigilijnym sto³em,
najpóŸniej przed pojawieniem siê
pierwszej gwiazdki, a tak¿e nad
drzwiami frontowymi oraz nad
kominkiem lub kuchni¹. Wigilij-
ny pêk jemio³y nale¿y trzymaæ
przez ca³y rok, inaczej jej dobro-
czynna moc zniknie!

Œwi¹teczne wró¿by
1. Je¿eli chcesz siê przeko-

naæ, czy w nowym roku siê za-
kochasz, zjedz jab³ko i policz
pestki. Jeœli liczba pestek jest pa-
rzysta, to odpowiedŸ jest pozy-
tywna, a jeœli pestek bêdzie wiê-
cej ni¿ szeœæ, to twoje szczêœcie
bêdzie podwójne.

2. Przyw³aszczenie sobie ja-
kiegoœ drobiazgu przynosi szcze-
œcie przez ca³y rok. Oczywiœcie
rzecz trzeba w³aœcicielowi w ja-
kiœ sposób niepostrze¿enie pod-
rzuciæ. Nie nale¿y natomiast ni-
czego swojego po¿yczaæ, bo wró-
¿y to straty.

3. Wszelkie d³ugi, w miarê
mo¿liwoœci, wskazane jest do
Wigilii zwróciæ.

4. Dobrze jest mieæ podczas
wieczerzy nawet drobn¹ sumê
pieniêdzy, aby nie cierpieæ na ich
brak przez ca³y rok.

5. £uski z karpia spo¿ytego
podczas wieczerzy wigilijnej, no-
szone w portmonetce przez ca³y
rok, przyci¹gn¹ pieni¹dze.

6. Od pasterki, czyli pierw-
szego dnia œwi¹t (25 grudnia), a¿
do 6 stycznia, czyli œwiêta
Trzech Króli, trwa okres zwany
potocznie dwunastnic¹. Przez
dwanaœcie kolejnych dni mo¿na
wró¿yæ, jaka bêdzie pogoda
w nadchodz¹cych dwunastu mie-
si¹cach. A wiêc: 25 grudnia prze-
powiada pogodê na styczeñ, 26
na luty, 27 na marzec, 28 na kwie-
cieñ, itd.
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W bie¿¹cym roku szkolnym,
podejmuj¹c na terenie Szko³y
Podstawowej nr 1 im. Ludwika
Holesza w Œwierklanach dzia³a-
nia z zakresu profilaktyki proz-
drowotnej, postanowiliœmy po-
szerzyæ wachlarz naszych dzia-
³añ. Chodzi o program „Przyja-
ciele Zippiego”, realizowany w
ramach zadañ „Szko³y bez prze-
mocy”.

„Przyjaciele Zippiego”, to
miêdzynarodowy program pro-
mocji zdrowia psychicznego,
który kszta³tuje i rozwija umie-
jêtnoœci psychospo³eczne ma³ych
dzieci. Nie koncentruje siê na
dzieciach z konkretnymi proble-
mami czy trudnoœciami, ale pro-
muje zdrowie emocjonalne

G³ównym celem rz¹dowego
programu poprawy bezpieczeñ-
stwa w szko³ach i placówkach
„Zero tolerancji dla przemocy”,
do którego przyst¹pi³a Szko³a
Podstawowa nr 1 im. Ludwika
Holesza w Œwierklanach, oprócz
zagospodarowania czasu wolne-
go dzieci by³o przygotowanie
ucznia do aktywnego i twórcze-
go funkcjonowania we wspó³cze-
snym œwiecie.

W ramach tego przedsiêwziê-
cia zosta³y zorganizowane warsz-
taty dziennikarskie dla uczniów.
Dzia³ania podzielone zosta³y na
czêœæ teoretyczn¹ (wprowadze-
nie terminologii dziennikarskiej)
oraz praktyczn¹ (zdobyte wiado-
moœci i umiejêtnoœci na bie¿¹co
wykorzystywano w redagowa-
niu gazetki). Nie zabrak³o rów-
nie¿ innych atrakcji. Uczestnicy
warsztatów pojechali na wy-
cieczkê do redakcji „Gazety Wy-
borczej” w Tychach, gdzie zapo-
znali siê z procesem tworzenia,
opracowywania materia³ów
przez dziennikarzy i drukowania
gazety, czyli poznali kolejne eta-
pów powstawania czasopisma
„od kuchni”.

W trakcie trwania warszta-
tów, gazetka „M¹dralla – Trzy-
maj formê”, któr¹ przygotowali
redaktorzy, wziê³a udzia³ w og³o-
szonym przez Dom Kultury w
Niewiadomiu konkursie na Ga-
zetkê Szkoln¹ „Ma³e Próby
Dziennikarskie”. Tam otrzyma³a
II miejsce i nagrodê oraz zosta³a
zaprezentowana na wystawie
pokonkursowej.

PPPPPatyatyatyatyatyczak Zippi u pierwczak Zippi u pierwczak Zippi u pierwczak Zippi u pierwczak Zippi u pierwszszszszszoklasistówoklasistówoklasistówoklasistówoklasistów
wszystkich ma³ych dzieci. Pro-
gram uczy ró¿nych sposobów
radzenia sobie z trudnoœciami,
rozwi¹zywania konfliktów, wy-
korzystywania nabytych umie-
jêtnoœci w codziennym ¿yciu
oraz doskonali relacje dzieci z in-
nymi. Program sk³ada siê z sze-
œciu czêœci, w ka¿dej z nich re-
alizowany jest cykl czterech
spotkañ tematycznych: uczu-
cia, komunikacja, nawi¹zywa-
nie i zrywanie wiêzi, rozwi¹zy-
wanie konfliktów, prze¿ywanie
zmiany i straty, dajemy sobie
radê. Ka¿da czêœæ zawiera od-
rêbne opowiadanie. Dzieci wie-
le us³ysz¹ o bohaterze Zippi.
Jest on patyczakiem, a jego
przyjaciele to rodzeñstwo Lil-

W naszej szkole program zo-
sta³ wprowadzony w klasach
pierwszych. Mamy nadziejê, ¿e
dziêki spotkaniom z „Przyjació³-
mi Zippiego” zdolnoœci spo³ecz-
ne naszych najm³odszych
uczniów wzrosn¹, a oni sami na-
ucz¹ siê lepiej sobie radziæ, co w
konsekwencji doprowadzi do
zmniejszenia zachowañ agre-
sywnych.

Dziêki przyst¹pieniu do
Programu „Szko³a bez przemo-
cy” nasza szko³a ma na celu prze-
ciwdzia³anie przemocy poprzez
zwiêkszenie œwiadomoœci proble-
mu oraz zmianê postaw wobec
przemocy.

Anna Oleksy
Pedagog w SP nr 1

im. Ludwika Holesza
w Œwierklanach

W Szkole Podstawowej nr 1
im. Ludwika Holesza realizowa-
nych jest wiele pomys³ów, któ-
re aktywizuj¹ uczniów, wyzwa-
laj¹ ich inicjatywê i wychodz¹
naprzeciw ich zainteresowa-
niom.

II edycja „Uczniowie
z klas¹”.

Po raz drugi uczniowie wziê-
li udzia³ w ogólnopolskiej akcji
„Uczniowie z klas¹” pod patro-
natem Gazety Wyborczej oraz
Centrum Edukacji Obywatel-
skiej. 5 grup uczniowskich przy-
gotuje wystawê plastyczn¹ wraz
z osobami niepe³nosprawnymi
Warsztatów Terapii Zajêciowej
z Rybnika. Prace te bêd¹ wysta-
wione w galerii w Jankowicach.
Kolejne grupy uczniowskie roz-
budz¹ swoje pasje w tañcu two-
rz¹c grupê taneczn¹ „Dancing
Teens — Tañcz¹ce Nastolatki”,
w dziennikarstwie redaguj¹c ga-
zety szkolne „Trzymaj formê” i
„M¹drallê”, w teatrze wystêpu-
j¹c w szkolnym kabarecie
„Miauuu”, w poezji pisz¹c wier-
sze okolicznoœciowe oraz poma-
gaj¹c zwierzêtom ze schroniska
w Rybniku. Dziêki udzia³owi w
programie uczniowie odkrywaj¹
œwiat dla siebie, a za poœrednic-
twem Internetu wymieniaj¹ siê
pomys³ami i doœwiadczeniem z
uczniami z ca³ej Polski.

Dziennikarzem być
Uroczystym podsumowa-

niem dzia³añ szkolnych dzienni-
karzy bêdzie wystawa gazetek w
szkole. Warsztaty zosta³y prze-
prowadzone dziêki dofinanso-
waniu go przez Œl¹skiego Kura-
tora Oœwiaty. Pozosta³e œrodki
pochodzi³y z funduszy Powia-
towego Ogniska Pracy Pozasz-
kolnej w Czerwionce.

Wa¿ne jest, aby k³aœæ nacisk
na stworzenie uczniom w³aœci-
wych warunków do rozwoju ich
zainteresowañ. Przychylna
uczniowi atmosfera, otwarcie na
jego kreatywnoœæ, wykorzysty-
wanie pomys³ów pomo¿e w
ukszta³towaniu osobowoœci, a
tak¿e przygotuje m³odego cz³o-
wieka do podejmowania przez
niego wa¿nych decyzji w przy-
sz³ym ¿yciu rodzinnym i spo-
³ecznym.

Bogumi³a Szmidt –Kruk
koordynator projektu

w szkole

la i Tig oraz ich przyjació³ka
Sandy. Opowiadania prezentuj¹
ich w okolicznoœciach dobrze
znanych ma³ym dzieciom, takich
jak: przyjaŸnienie siê, zdobywa-
nie i tracenie przyjació³, dozna-
wanie przykrych odczuæ, prze-
œladowanie, radzenie sobie ze
zmian¹ i strat¹ oraz zaczynanie
od nowa. Ka¿de opowiadanie
jest zilustrowane za pomoc¹ ze-
stawu obrazków i uzupe³nione
zadaniami, takimi jak rysowanie,
odgrywanie ról i zabawy. Pro-
gram nie daje dzieciom gotowych
rozwi¹zañ, lecz zachêca je do za-
stanowienia siê nad sob¹ i wy-
myœlania w³asnych rozwi¹zañ
problemów. Dzieci æwicz¹ dobie-
ranie rozwi¹zañ, które nie tylko
im pomagaj¹, ale równie¿
uwzglêdniaj¹ innych.

Z życia

szkoły

SKO znowu w czo³ówce
Za rok szkolny 2006/2007

Szkolna Kasa Oszczêdnoœci
zdoby³a II miejsce na szczeblu
wojewódzkim w konkursie pt.
„Dziœ oszczêdzam w SKO —
jutro w PKO” organizowanym
przez PKO BP. Dziêki du¿ym
oszczêdnoœciom dzieci wp³y-
wy z lokat s¹ o wiele wy¿sze.
W ramach dzia³alnoœci SKO za-
kupione zosta³y nagrody dla ak-
tywnie oszczêdzaj¹cych uczniów
oraz na potrzebne pomoce dla
szko³y.

Dziêkujemy firmom
O kolejne pomoce dydak-

tyczne wzbogaci³a siê nasza
szko³a dziêki sponsorom. Na li-
œcie sponsorów znaleŸli siê: Ser-
wis Samochodowy p. Irena i Ka-
zimierz Nosiadek, FHU p. Aloj-
zy Dudek, PPU Promet —
p. Katarzyna i Piotr Adamczyk,
PHU — p. Franciszek Rodak,
Z-D Budowlany, Handlowo-
Us³ugowy- Firma „TAKOBUD”
p.Tadeusz Kopiec, PPUH RO-
JO/Imprezy okolicznoœciowe,
Catering/ p. Robert Kuœ, firma
BECER-WARKOP sp. z.o.o ze
Œwierklan za zakupienie 6 kom-
pletów map historycznych.
Dziêkujemy te¿ P. Adamowi
Brychcy, p. Stanis³awowi Przy-
bylskiemu, p. Januszowi Sku-
pieniowi, p. M.J. Antoñczy-
kom, p. Miros³awowi Dziublew-
skiemu, p. Zdzis³awowi Karwo-
towi, p. Piotrowi Karwotowi ze
Œwierklan oraz p. Zofii Holona
z Jankowic za zakup kompletu
tablic matematycznych.

Bogumi³a Szmidt-Kruk
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K
a¿de dziecko wstêpuj¹
ce w progi naszego

przedszkola jest podmiotem
szczególnych starañ ze strony ca-
³ego personelu placówki. Ka¿de z
osobna, bo ka¿de jest inne, ka¿de
z natury dobre i inteligentne, a jed-
noczeœnie bardzo samotne.

Pierwsze lata ¿ycia dziecka
to czas szczególny, gdy¿ wów-
czas nowe umiejêtnoœci s¹ przy-
swajane w bardzo szybkim tem-
pie, poniewa¿ plastycznoœæ mó-
zgu jest w tym okresie najwiêk-
sza. Jaki¿ wiêc ciê¿ar spoczywa
na rodzicach i nauczycielach ma-
³ego cz³owieka?

Ka¿dy rodzic kocha swoje
dziecko najbardziej na œwiecie,
rozpieszcza, karci, wymaga, po-
b³a¿a, uczy… Dobrze, gdy jest
blisko, gdy poœwiêca czas nie
tylko przy okazji gotowania,
sprz¹tania, prania czy robienia
zakupów, lecz tak¿e organizuje
czas „specjalny”, w którym bawi
siê z dzieckiem, gra, chodzi na
spacery, czyta bajki i marzy z
nim, le¿¹c na dywanie. Wycho-
wanie dziecka to coœ wiêcej ni¿
tylko dbanie o to, by zjad³o, mia-
³o czyste ubranie czy pilnowanie,
by nic mu siê nie sta³o.

A nauczyciel w przedszkolu?
Jaka jest jego rola? Ka¿de dziec-
ko spêdza na terenie placówki
codziennie piêæ godzin, a spora
grupa nawet dziewiêæ. Nauczyciel
w przedszkolu ma wiele okazji, by
poznaæ swojego wychowanka z
ka¿dej strony. Czêsto to on pierw-
szy staje siê osob¹ zastêpuj¹c¹
mamê na d³ugie godziny. Dziecko
powierza nauczycielowi swoje
tajemnice i problemy. Pani ociera

³zy, pomaga zawi¹zaæ buty, ale te¿
uczy trzymaæ o³ówek, prosto sie-
dzieæ, odpowiednio zachowywaæ
siê przy stole. Wprowadza w
trudny, symboliczny œwiat liter i
cyfr, uczy wierszy, niezliczonej
iloœci piosenek, czyta i opowia-
da bajki. Pani wymaga, uczy kon-
sekwencji, wspó³dzia³ania w gru-
pie i przestrzegania zasad, ale i
umie s³uchaæ.

Nauczyciel przedszkola
– czy to tylko opiekun?
Przedszkole — miejsce kojarz¹ce siê z ciep³em, uœmiechem, dzieciêcym
szczebiotem, zabaw¹, tañcem, piosenk¹, ale tak¿e z mozoln¹ prac¹ nad
trudn¹ sztuk¹ poznawania liter, cyfr, trzymania kredki, zawi¹zywania butów,
a czêsto i z potokiem ³ez po rozstaniu z ukochan¹ mam¹…

Mo¿e to i prosto brzmi, lecz
nauczycielki w przedszkolu, to
nie tylko osoby z wy¿szym
wykszta³ceniem, ukoñczonymi
studiami podyplomowymi i nie-
zliczon¹ iloœci¹ kursów i szkoleñ.
To osoby, które potrafi¹ s³uchaæ,
œpiewaæ, tañczyæ, graæ na instru-
mencie, malowaæ. Maj¹ bogat¹
wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu
ojczystej mowy, matematyki,
przyrody, geografii, metod nauki
czytania i pisania, a tak¿e psy-
chologii. Oprócz tego — predys-
pozycje do pracy z tak ma³ym
dzieckiem.

Czêsto na-
uczycielka w
przedszkolu jest
t¹ osob¹, która
jako pierwsza do-
strzega deficyty
w rozwoju dziec-
ka, sugeruje rodzi-
com kontakt ze
spec ja l i s tami ,
udziela wskazó-
wek, jak mo¿na
dziecku pomóc.

To ona dostrzega to, co czasem
umyka dzisiejszym, zapracowa-
nym rodzicom.

Nadpobudliwoœæ, niespokoj-
ny sen, zaburzenia zachowania w
zabawie z innymi, agresywnoœæ,
Ÿle trzymana ³y¿ka czy kredka,
obni¿ona sprawnoœæ fizyczna,
wady postawy, zaburzenia
mowy — to problemy, które ma
spora grupa przedszkolaków.

Okres pobytu dziecka w przed-
szkolu jest szans¹ na wyrówna-
nie deficytów i prawid³owe funk-
cjonowanie w szkole.

Wiele niepowodzeñ uczniów
dotyczy matematyki. Jest to
przedmiot powszechnie uwa¿a-
ny za trudny, sprawiaj¹cy naj-
wiêcej k³opotów. W naszym
przedszkolu dzieci ucz¹ siê tre-
œci matematycznych metod¹
prof. E. Gruszczyk- Kolczyñ-
skiej, która opracowa³a program
pomagaj¹cy w rozwoju procesów
psychicznych zaanga¿owanych
w nabywanie pojêæ i umiejêtno-
œci matematycznych.

W przypadku dzieci z defi-
cytami rozwojowymi wa¿ny jest
wczesny kontakt z odpowiednim
specjalist¹: lekarzem, psycholo-
giem czy logoped¹.

W naszym przedszkolu, od
ponad trzynastu ju¿ lat, przed-
szkolaki i uczniowie mog¹ korzy-
staæ z pomocy logopedy, specja-
listy w zakresie neurologopedii.
Przesiewowe badania mowy,
przeprowadzane ka¿dego roku
we wrzeœniu, pozwalaj¹ na
wczesn¹ diagnozê i podjêcie te-
rapii zaburzeñ mowy. Ka¿dego
roku przybywa dzieci z opóŸnio-
nym rozwojem mowy czynnej,
s³ab¹ umiejêtnoœci¹ w zakresie
porozumiewania siê czy zabu-
rzon¹ p³ynnoœci¹ mówienia.

Terapia logopedyczna jest
jedn¹ z propozycji pomocy
dziecku, które nie rozwija siê har-

monijnie. Przedszkole proponu-
je tak¿e dzieciom i ich rodzicom
udzia³ w dodatkowych, bezp³at-
nych zajêciach otwartych, opar-
tych na metodach: Mobilnej Re-
kreacji Muzycznej, Kinezjologii
Edukacyjnej, Ruchu Rozwijaj¹ce-
go. S¹ one prowadzone przez
nauczycielki posiadaj¹ce odpo-
wiednie kwalifikacje. Zajêcia te
rozwijaj¹: wra¿liwoœæ muzyczn¹,
ucz¹ relaksacji, usprawniaj¹ uk³ad
oddechowy, integruj¹ pracê pó³-
kul mózgowych, ucz¹ orientacji
w schemacie w³asnego cia³a i w
przestrzeni, wp³ywaj¹ pozy-
tywnie na rozwój emocjonalny
dziecka. S¹ tak¿e okazj¹ do wspa-
nia³ej zabawy i bliskiego kontak-
tu z rodzicem. Pomimo, i¿ nie
wymagaj¹ du¿ej sprawnoœci fi-
zycznej, nie wszyscy rodzice s¹

zainteresowani udzia³em w zajê-
ciach, w przeciwieñstwie do ich
dzieci. Wielu rodziców t³umaczy
siê brakiem czasu, a przecie¿ czas
poœwiêcony dziecku, to czas bez-
cenny! Uczestnicz¹cy w zajê-
ciach maj¹ okazjê nie tylko do
nauki czegoœ nowego, ale te¿ do
radoœci, œmiechu, przytulenia i
bycia w bardzo bliskim kontak-
cie z rodzicem.

Okres nadchodz¹cych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia niech stanie
siê okazj¹ do rodzinnego bycia ze
sob¹. W Nowym Roku znajdŸmy
wiêcej czasu dla naszych dzieci i
pamiêtajmy o tym, ¿e „KO-
CHAÆ TO ZNACZY BYÆ”

W imieniu wszystkich
nauczycieli i pracowników

Przedszkola w Jankowicach
Marzena Lampart-Busse,

logopeda

zdj. archw. przedszkola
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W rzeczywistoœci byli to ak-
torzy teatru „Wit-Wit” z Gliwic,
którzy przybyli do nas na zapro-
szenie Gminnego Oœrodka Kultu-
ry i Sportu (ta sama grupa towa-
rzyszy³a nam w ubieg³ym roku).
By³o wspólne œpiewanie i tañce,
a tak¿e konkursy i zabawy. Na
koniec ka¿dy ma³y uczestnik
spotkania otrzyma³ od Œwiêtego
s³odki upominek. Nie brakowa³o
te¿ chêtnych do zrobienia sobie
pami¹tkowego zdjêcia, Miko³aj
nikomu nie odmawia³.

Imprezê artystyczn¹ dla
dzieci z terenu gminy pomog³y
GOKiR-owi zorganizowaæ Rady

ŚwiętyŚwiętyŚwiętyŚwiętyŚwięty
w  Świerklanachw  Świerklanachw  Świerklanachw  Świerklanachw  Świerklanach

Podobne spotkania, kiedy
to pszczelarze najpierw
uczestnicz¹ we mszy, a póŸniej
w spotkaniu towarzyskim w
jednym z lokali, odbywaj¹ siê

KKKKKoło Pszczoło Pszczoło Pszczoło Pszczoło Pszczelarzy ma 1elarzy ma 1elarzy ma 1elarzy ma 1elarzy ma 10 lat0 lat0 lat0 lat0 lat
W niedzielê 11 grudnia, dzia³aj¹ce w Œwierklanach
Ko³o Pszczelarzy obchodzi³o uroczystoœæ 10-lecia
swego istnienia. Z tej okazji odby³a siê
w œwierklañskim koœciele uroczysta msza œwiêta
w intencji hodowców pszczó³, a po niej
poczêstunek w restauracji pañstwa Kuœ.

Jak co roku na wiosnê, pszczelarzom przyjdzie siê zmierzyæ
z problemem opryskiwania roœlin przez rolników uprawiaj¹cych zie-
miê na terenie naszej gminy. Przy okazji, bardzo czêsto gin¹ pszczo³y.

Rolnicy nie zawsze stosuj¹ siê bowiem do wskazówek umiesz-
czonych na pojemnikach ze œrodkami i zwiêkszaj¹ dawkê, by szyb-
ciej one zadzia³a³y. Przy okazji dochodzi do eliminowania pszczó³.
Zdarzaj¹ siê równie¿ przypadki mieszania przez rolników œrodków
chwastobójczych z owadobójczymi, co jest prawnie zakazane (usta-
wa z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roœlin – Dz.U. z 2004 r.
Nr 11 poz. 94).

Nikogo nie trzeba chyba przekonywaæ o tym, jak wa¿ny wp³yw
na œrodowisko maj¹ pszczo³y i ile dobrego wynika z ich obecnoœci
w ekosystemie. Cz³onkowie œwierklañskiego ko³a prosz¹ rolników
o wzgl¹d na ich hodowle. Szanujmy siê nawzajem!

Miej wzgląd na pszczoły!

co roku. Ostatnie by³o wyj¹t-
kowo uroczyste – oto mija bo-
wiem dziesiêæ lat, odk¹d miesz-
kaj¹cy w gminie i jej okolicy
hodowcy pszczó³ postanowili
siê zrzeszyæ i utworzyæ ko³o.
W obchodach dziesiêciolecia
œwierklañskiego ko³a uczestni-
czy³y w³adze gminy i inni za-
proszeni goœcie.

Pszczelarze spotykaj¹ siê
systematycznie, w ka¿d¹
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca.
Obecne miejsce ich zebrañ, to
szko³a podstawowa w Œwier-
klanach Dolnych (wczeœniej
spotykali siê m.in. w budynku
GOKiR-u przy ul. Stra¿ackiej).
Ko³o liczy ok. 30 cz³onków i ma
swój sztandar. Patronem psz-
czelarzy jest œwiêty Ambro¿y.

Cz³onkowie œwierklañskiego Ko³a Pszczelarzy bior¹ udzia³ w ró¿nego ro-
dzaju uroczystoœciach odbywaj¹cych siê na terenie gminy. Na zdjêciu
- pochód z okazji 80-lecia szko³y podstawowej w Œwierklanach Dolnych.

Blisko 200 dzieci przyby³o
wraz ze swoimi rodzicami
do Gminnego Oœrodka
Kultury i Rekreacji
w Œwierklanach, w œrodê
5 grudnia. Sala
bankietowa pêka³a
w szwach, a Miko³aj
sporo siê tego dnia
napracowa³. Na szczêœcie
mia³ do pomocy
Ba³wanka, Kotkê
i Tygrysa.

So³eckie Œwierklan Górnych
i Œwierklan Dolnych, a ponadto
Gminna Komisja Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych
i sklep ABC pañstwa Genowe-
fy i Witolda Kotula. Dziêkujemy
w imieniu organizatorów!
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W turnieju wziê³o udzia³ 35
klubów z szeœciu okrêgów, które
stworzy³y 45 czteroosobowych
dru¿yn. By³o te¿ siedemnastu za-
wodników niezrzeszonych.

Nagrody wrêcza³ wójt gminy
Œwierklany Stanis³aw Gembal-
czyk. Rozdano 34 nagrody indy-
widualne i piêæ specjalnych. Telewi-
zor, Puchar Wójta i artyku³y spo-
¿ywcze zdoby³ zwyciêzca, Piort
Kaszuba z klubu Huta £abêdy. Dru-
gie miejsce zaj¹³ Wies³aw Biernat
z Górek Œl¹skich (nagrody – odtwa-
rzacz i artyku³y spo¿ywcze).

Marian ̄ urek z Gwarka Laso-
wice by³ trzecim zawodnikiem tur-
nieju, nagrod¹ dla niego by³a ku-
chenka mikrofalowa wraz z arty-
ku³ami spo¿ywczymi. Za czwar-
te miejsce, które zaj¹³ Boles³aw
Gajda z rodzimego klubu – For-
tecy Œwierklany, przys³ugiwa³
robot kuchenny i artyku³y spo-
¿ywcze. Dalsze trzydzieœci na-

Walczyli o Puchar Wójta
Sekcja Skata Sportowego LKS „Forteca” Œwierklany zorganizowa³a XVI Otwarty
Turniej Skata Sportowego o Puchar Wójta Gminy Œwierklany. Turniej odby³ siê
11 listopada, tradycyjnie z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci. W sali
widowiskowej Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji w Œwierklanach zgromadzi³o
siê 207 zawodników. Nagrod¹ dla najlepszego szkaciorza by³ telewizor.

gród indywidualnych mia³o cha-
rakter pieniê¿ny.

Najlepsz¹ zawodniczk¹ za-
wodów wybrana zo-
sta³a Monika Gajda
z Fortecy Œwierklany
(nagrod¹ by³a suszar-
ka), a najlepszym ju-
niorem – Dariusz
Boryœ z Nordwestu
Suszec. Najlepszym
zawodnikiem naszej
gminy okaza³ siê Bole-
s³aw Gajda, za co
otrzyma³ urz¹dzenie –
wyrzynarkê.

By³y te¿ nagrody
za wygrane serie:
pierwsz¹ wygra³ Bole-
s³aw Gajda, drug¹ Piotr
Król z Po³omii, a trze-
ci¹ – Leon Górecki
z Fortecy Œwierklany.
Dru¿ynowo zwyciê-
¿y³a Silesia Rybnik.

Na to, by turniej
siê uda³, pracowa³ ca³y
sztab ludzi, od wielu
lat zwi¹zanych ze œwierklañskim
skatem i poszukuj¹cych sponso-
rów, dziêki którym co roku udaje

Sponsorami XVI Otwartego Turnieju Skata Sportowego
o Puchar Wójta Gminy Œwierklany, rozegranego z okazji Na-
rodowego Œwiêta Niepodleg³oœci, by³y firmy:
CETUS Energetyka Gazowa Spó³ka z o.o. w Œwierklanach,
Zak³ad Wêdliniarski Andrzej Stania w Œwierklanach, Bank Spó³-
dzielczy w Jastrzêbiu-Zdroju, Zak³ad Robót Specjalnych Budow-
lanych Antoni Motyczka w Rydu³towach, Zajazd Karliczek Tere-
sa Marek Bugiel w Œwierklanach

siê wrêczaæ zwyciêzcom atrakcyj-
ne nagrody. Kierownikiem zawo-
dów by³ Piotr Kafka, a sekretarzem
– Jerzy Hojka. Rolê sêdziego za-
wodów powierzono Boles³awo-
wi Adamkowi. Obs³ug¹ kompu-
terów zajmowali siê Pawe³
i Adam Cebula.

Turniej Niepodleg³oœci
w Œwierklanach odbywa siê od
1992 roku. Zawsze gromadzi na
sali Gminnego Oœrodka Kultury
i Rekreacji kilkuset zawodników,
którzy spotykaj¹ siê tak¿e pod-
czas innych bran¿owych zawo-
dów i turniejów. Dla wielu z nich
skat jest jedynym hobby, które-
mu poœwiêcaj¹ ka¿d¹ woln¹
chwilê. Wœród zawodników bez-
sprzecznie króluj¹ panowie. Dla-
tego miêdzy innymi skat sporto-

wy postrzegany jest jako typowo
mêskie hobby.

tekst i zdj. mb

Trampkarze starsi zagrali
9 meczy, w których zdobyli
7 punktów, stosunkiem bramek
11:28. Z kolei, juniorzy klasy
B w 10 meczach wywalczyli 22
pkt. (30:16). Najlepiej posz³o
seniorom, którzy po zaliczeniu
12 meczy uplasowali siê w ta-
beli rozgrywek na pierwszym
miejscu, z 25 pkt. i stosunkiem
bramek 29:11. Miejsce pierw-
sze zajêli ex aequo z „Granic¹”
Ruptawa. Sta³o siê tak dlatego,
¿e w wyniku niesprzyjaj¹cych
warunków atmosferycznych
nie zosta³ rozegrany mecz
ostatniej kolejki, który wy³o-
ni³by zwyciêzcê (prze³o¿ony
zosta³ na 1 maja przysz³ego
roku). Mimo to seniorzy s¹
dobrej myœli. Mo¿e uda im siê
awansowaæ?

Dla zawodników LKS-u
najbli¿sze dni bêd¹ czasem od-
poczynku. 8 stycznia wzno-
wione zostan¹ zajêcia treningo-
we, maj¹ce na celu przygoto-
wanie cz³onków LKS-u do dru-
giej czêœci rozgrywek. Szykuj¹
siê tak¿e sparingi z udzia³em
klas okrêgowych, które po-
zwol¹ naszym graczom spraw-
dziæ siê na boisku.

Wspomnijmy jeszcze
o tym, ¿e w czynie spo³ecz-
nym dzia³acze LKS-u „Orze³”
Jankowice uprz¹tnêli boisko
po zakoñczonych rozgrywkach
i przygotowali je do zimy. Za
ca³oroczn¹ wspó³pracê dziê-
kuj¹ Urzêdowi Gminy Œwier-
klany, dyrekcjom szkó³ w Jan-
kowicach oraz sponsorom
i darczyñcom weso³ych Œwi¹t
i szczêœliwego Nowego Roku!

OrzOrzOrzOrzOrzełełełełeł
na półmetkna półmetkna półmetkna półmetkna półmetkuuuuu

Pierwsze miejsce dla
seniorów klasy B,
trzecie dla juniorów kl.
B i pi¹te dla trampkarzy
starszych (rocznik 93
i m³odsi) – z takimi
wynikami zakoñczyli
jankowiccy zawodnicy
pierwsz¹ po³owê
rozgrywek w sezonie
2007/2008.
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