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Sygnalizacja
w Świerklanach

czytaj str. 3

czytaj str. 2
Gminny Oœrodek Kultury
i Rekreacji
zaprasza mieszkañców
na

Zabawê
Andrzejkow¹
24 listopada
o godz. 19.00
do sali bankietowej GOKiR-u
w Œwierklanach.
W programie liczne atrakcje,
zabawa przy dŸwiêkach
czeskiego zespo³u „Bella
Musica” i gor¹cy posi³ek.
Bilety w cenie 100 z³ od pary
mo¿na nabywaæ w Gminnym
Oœrodku Kultury i Rekreacji
w Œwierklanach.
Szczegó³y pod numerem
telefonu (0 32) 430 41 40.

Świerklańskie
Gw
arki Piwne
Gwarki

8 grudnia
sala Gminnego Oœrodka
Kultury i Rekreacji
w Œwierklanach.
W programie spora dawka
œl¹skiego humoru,
oraz zabawy i konkursy
z nagrodami.
GwóŸdŸ programu:
wystêp Józefa Poloka
z zespo³em.
Nie mo¿e Ciebie zabrakn¹æ!
Bilet wstêpu – 30 z³ od osoby
do nabycia w siedzibie GOKiR-u.

Odwiedziny bisk
upa
biskupa

¯eby innych zapalaæ,
samemu trzeba p³on¹æ
– to has³o towarzyszy³o
tegorocznym
uroczystoœciom w
Gimnazjum Nr 1 im. Ksiêdza
Walentego w Jankowicach,
jakie odby³y siê z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.
Najwa¿niejszym punktem
spotkania nauczycieli,
uczniów i zaproszonych
goœci by³o wrêczenie szkole
przez przedstawicielkê
Kuratorium Oœwiaty,
certyfikatu Œl¹skiej Szko³y
Jakoœci.

czytaj str. 5

Certyfikat dla gimnazjum

cd. na str. 8

Za nami wybory
W przeprowadzonych w niedzielê 21 paŸdziernika, wyborach
do Sejmu i Senatu wziê³o udzia³
55,33 procent uprawnionych do
g³osowania mieszkañców naszej
gminy. W przeciwieñstwie do
wiêkszoœci gmin na Œl¹sku, wygra³a u nas partia Prawo i Sprawiedliwoœæ, na któr¹ oddano 2481 g³osów. Platformê Obywatelsk¹ popar³o 1480 mieszkañców.
G³osowanie w gminie Œwierklany przeprowadzone zosta³o w
3 okrêgach wyborczych, podzielonych na 6 obwodów. W Okrêgu nr 1 w Œwierklanach Górnych frekwencja wyborcza wynios³a 57,41 proc. (obwód nr 1 –
56,80 proc. i obwód nr 2 – 57,98
proc.); w Okrêgu nr 2 w Œwierklanach Dolnych – 53,86 proc.
(obwód nr 3 – 58,58 proc. i obwód nr 4 – 48,33 proc.), a w
Okrêgu nr 3 w Jankowicach –
54,55 proc. (obwód nr 5 – 59,77
proc. i obwód nr 6 – 48,49).
Szczegó³owe wyniki wyborów przedstawiamy na str. 3.

Zmiany
terminów
wywozu
śmieci!
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej Œwierklany
informuje, ¿e w listopadzie
zmieniaj¹ siê daty wywozu
worków dla naszych kontrahentów. W celu usprawnienia
akcji, gmina zosta³a podzielona na 4 rejony: Œwierklany
Dolne + ul. Szeroka, K.Wielkiego, Stra¿acka — wywóz 20
listopada; Œwierklany Górne
— 21 listopada, Jankowice I
— 22 listopada, Jankowice II
— 23 listopada.
Worki nale¿y wystawiæ
przed bramê posesji. Zwracamy uwagê, ¿e w tym kwartale wywóz worków odbêdzie
siê tylko raz, w ww. terminach. Szczegó³y - str. 6.
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Kilka dni dzieli nas od
otwarcia w budynku
by³ego przedszkola
i gimnazjum
w Jankowicach,
centrum kulturalnego
GOIKiR-u. Ma to byæ
miejsce, w którym
mieszkañcy bêd¹ siê
spotykali na próbach
i wernisa¿ach, rozwijali
swoje zainteresowania
i poznawali efekty
artystycznej pracy
innych.

Galeria
zaprasza
Kilkumiesiêczny remont
i adaptacja pomieszczeñ, prowadzone w budynku przy ul. Prostej 2, dobieg³y koñca. Uroczyste otwarcie galerii odbêdzie siê
9 listopada o godz. 16.30,
z udzia³em zaproszonych goœci.
W programie spotkania znajdzie
siê przeciêcie wstêgi, poœwiêcenie galerii, koncert fortepianowy
w wykonaniu Adama Kuœki i kilka innych artystycznych niespodzianek.
W centrum ju¿ spotykaj¹ siê
na próbach cz³onkowie zespo³u
„Karolinki”, swoj¹ siedzibê ma
te¿ Stowarzyszenie „Sonio”. Powstanie Galeria Artystów Œl¹skich i prowadzone bêd¹ zajêcia
plastyczne.
Ca³oœæ zarz¹dzana bêdzie
przez Gminny Oœrodek Kultury
i Rekreacji, któremu w ubieg³ym
roku gmina przekaza³a budynek
w administrowanie. Otwarcie
po³¹czone zostanie ze zwiedzaniem budynku i prezentacj¹ prac
artystów.

Realizacja:
Wydawnictwo Solo Press
Żory, ul. Moniuszki 10
tel./fax: 4346130
na zlecenie
Urzędu Gminy Świerklany
Jankowice, ul. Świerklańska 54
Redaktor wydania:
Barbara Zientek

Będzie sygnalizacja
Rozpoczê³y siê prace przygotowawcze
w Œwierklanach Górnych, maj¹ce na celu
przebudowanie kolizyjnego skrzy¿owania
i zainstalowanie na nim sygnalizacji œwietlnej.
— Wykonawcy zosta³ przekazany plac budowy,
teraz instaluje siê on ze sprzetem – informuj¹
urzêdnicy.

Wiadomo, ¿e wykonawca zajmie teren pomiêdzy ul. Boryñsk¹
i Koœcieln¹, w s¹siedztwie budynku by³ego przedszkola, gdzie po
zakoñczeniu prac powstanie parking. Z kolei, na ul. Œwierklañskiej,
naprzeciw zak³adu „Prefrow”
sk³adowane bêd¹ jego materia³y
(dzia³ka nale¿¹ca do gminy).
- W tym roku, firma, która
wygra³a przetarg na wykonanie
zadania – Rybnickie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych, prowadziæ bêdzie prace przygotowawcze. W³aœciwych robót nale¿y spodziewaæ siê w przysz³ym roku –
powiedziano nam w Urzêdzie

Gminy Œwierklany.
Zadanie obejmuje przebudowê dróg w rejonie skrzy¿owania
w Œwierklanach Górnych, budowê chodników i sygnalizacji
œwietlnej oraz przeniesienie
dwóch przystanków stoj¹cych na
ul. Rybnickiej. Jeden zostanie
umieszczony na ul. Koœcielnej,
drugi pozostanie na Rybnickiej,
tyle ¿e zostanie przesuniêty. Prace maj¹ zakoñczyæ siê w paŸdzierniku przysz³ego roku. W tym czasie kierowcy mog¹ spodziewaæ siê
utrudnieñ w ruchu. Koszt wykonania zadania wyniesie ponad 5
mln z³.

Bez niespodzianek
W Œwierklanach Górnych
i Dolnych wybrano we
wrzeœniu now¹ radê
so³eck¹ i nowych so³tysów.
Wybory przeprowadzone
zosta³y przez Gminn¹
Komisjê Wyborcz¹
w Œwierklanach, na
podstawie zarz¹dzeñ wójta
z dnia 23 lipca tego roku.
W Œwierklanach Dolnych
zg³oszony zosta³ jeden kandydat
na so³tysa – Krzysztof Klyta i
to jemu przyznana zosta³a fukcja szefa so³ectwa. Podobnie
sytuacja przedstawia siê w
przypadku rady so³eckiej, sk³adaj¹cej siê z szeœciu osób. Poniewa¿ i kandydatów by³o szeœciu,
wszyscy siê dostali do rady:
Lidia Ma³ysa, Czes³aw Andreczko, Andrzej Horzella, Gerard
Kotula, Józef Krakowczyk i
Brunon Marek.
Z kolei, w Radzie So³eckiej
Œwierklan Górnych znaleŸli siê:
Cecylia Chrószcz, Maria Koleczko, Maria Kwiatkowska,
Roman Kopiec, Henryk Kosior
i Stanis³aw ¯yme³ka (szeœciu
kandydatów, szeœæ mandatów
do obsadzenia). So³tysem zosta³a pani Dorota Tyman. Jej kontrkandydat – Jan Mrowiec, zrezygnowa³ ze starania siê o funkcjê
so³tysa.

Zor
ganiz
owana g
ospodarka odpadami
organiz
ganizo
gospodarka
na nieruchomościach – obo
wiązkiem usta
wowym
obowiązkiem
ustaw
Przypominamy wszystkim w³aœcicielom i u¿ytkownikom nieruchomoœci o ustawowym obowi¹zku zawarcia
umów na wywóz odpadów sta³ych oraz nieczystoœci ciek³ych (z wyj¹tkiem nieruchomoœci przy³¹czonych do
sieci kanalizacji sanitarnej) z podmiotem uprawnionym, posiadaj¹cym zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie
tego typu us³ug. Obowi¹zek ten wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Z
przepisów tej ustawy wynika równie¿ obowi¹zek wyposa¿enia nieruchomoœci w urz¹dzenia do zbierania odpadów, gromadzenia w nich odpadów i pozbywania siê zebranych na terenie nieruchomoœci odpadów zgodnie z
ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
Prawem miejscowym, wynikaj¹cym z delegacji ustawowej art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach, jest Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku w Gminie Œwierklany, przyjêty uchwa³¹
Rady Gminy Nr XLVII/312/06 z dnia 29.03.2006 r. W³aœciciele i u¿ytkownicy nieruchomoœci na terenie Gminy
maj¹ obowi¹zek przestrzegania nie tylko przepisów ustawowych, ale równie¿ obowi¹zków wynikaj¹cych z Regulaminu, jak równie¿ ponoszenia op³at za transport i zagospodarowanie wytworzonych odpadów w myœl zasady „wytwarzaj¹cy p³aci”. Gmina nie mo¿e ze swojego bud¿etu dop³acaæ do zagospodarowania odpadów powsta³ych na nieruchomoœciach jej mieszkañców. Mo¿e tylko czyniæ starania, aby op³aty by³y ni¿sze.
W zwi¹zku z powy¿szym apelujemy do wszystkich w³aœcicieli i u¿ytkowników nieruchomoœci na terenie Gminy Œwierklany o prowadzenie gospodarki odpadami na nieruchomoœciach zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Uwaga na œcieki
Do powsta³ego w Œwierklanach Dolnych fragmentu kanalizacji sanitarnej, który nie zosta³ jeszcze
oddany do u¿ytku, niektórzy mieszkañcy odprowadzaj¹ œcieki. W³adze gminy ostrzegaj¹ – budowa
Zlewni P II 1 w rejonie 3 Maja i ulic przyleg³ych, nie jest ukoñczona i nie posiada odbioru!
Apelujemy do mieszkañców Œwierklan Dolnych o niekorzystanie ze zlewni i nieodprowadzanie do
niej œcieków. Nie posiada ona po³¹czenia z pompowni¹ œcieków, a gromadz¹ce siê w niej œcieki mieszkañców powoduj¹ dodatkowe, du¿e koszty, zwi¹zane z jej czyszczeniem.
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Na boisku trwają prace
Trwaj¹ prace naprawcze na boisku w Œwierklanach
Dolnych. Si³ami Gminnego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i przy pomocy dzia³aczy œwierklañskiego klubu
LKS Forteca uda³o siê spe³niæ wiêkszoœæ pokontrolnych
wytycznych Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.

Jak
głoso
waliśm
y?
głosow
aliśmy?
Chodzi o zabezpieczenie
przed sp³ywaniem ze s¹siedniej
dzia³ki, grud ziemi oraz tego, co
one ze sob¹ nios¹. Materia³y, które pos³u¿¹ do zabezpieczenia
skarpy, zosta³y sfinansowane z
gminnego bud¿etu i sukcesywnie
dostarczane s¹ na plac robót.
Dodaæ nale¿y, ¿e w ostatnim

czasie gmina zakupi³a trawê, która po ukorzenieniu siê, umocni
i zabezpieczy teren skarpy bezpoœrednio przylegaj¹cej do obiektu, na ty³ach trybun dla widzów.
Zakupionych zosta³o 650 metrów kwadratowych trawy. Prace prowadzone bêd¹ do koñca
paŸdziernika.

O linii 130
W sierpniowym kurierze
Gminy Œwierklany informowaliœmy o prawdopodobnyn uruchomieniu przez Miêdzygminny
Zwi¹zek Komunikacji z siedzib¹
w Jastrzêbiu Zdroju, linii 130.
Mia³a ona ruszyæ z dniem 1 wrzeœnia 2007 roku.
Niestety, plany te nie powiod³y siê. Okaza³o siê, ¿e MZK nie
mo¿e tymczasowo powierzyæ
obs³ugi tej linii innemu przewoŸ-

nikowi, do czasu przeprowadzenia wszystkich procedur
przetargowych. Wobec powy¿szego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz¹du MZK, Zwi¹zek przyst¹pi³ do uruchomienia
procedury przetargowej. Do
momentu, kiedy zostanie ona
rozstrzygniêta, pasa¿erowie na
trasie, o której mowa, bêd¹ nadal korzystaæ z us³ug przewozowych p. K. Klenarta.

SEJM - partie
1. KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. KW Platforma Obywatelska RP
3. KKW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
4. KW Polskiego Stronnictwa Ludowego
5. KW Polska Partia Pracy
6. KW Samoobrona RP
7. KW Liga Polskich Rodzin

G³osy
2481
1480
392
202
58
52
38

SEJM - kandydaci
1. Piecha Boles³aw Grzegorz
2. Siedlaczek Henryk Piotr
3. Krz¹ka³a Marek Grzegorz
4. Gadowski Krzysztof Jan
5. Motowid³o Tadeusz
6. Janik Grzegorz Piotr
7. Sobierajski Czes³aw
8. Kloc Izabela Helena
9. Wójcik Micha³ Marek

G³osy
1504
582
267
255
192
185
135
118
79

SENAT
1. Gruszka Tadeusz Jerzy
2. Motyczka Antoni Andrzej
3. Putkowski Adam Marek
4. Ko³odziejczyk Rudolf Bernard
5. Jarosz Marian Franciszek
6. Soœnierz Dobromir

G³osy
2471
1634
755
574
485
230

Bankomat – już czynny
W ostatnim czasie, w budynku przychodni zdrowia w Œwierklanach powsta³ bankomat, nale¿¹cy do Banku Spó³dzielczego.
Mieszkañcy oraz osoby przeje¿d¿aj¹ce przez nasz¹ gminê
mog¹ odt¹d korzystaæ z jego
us³ug — czynny jest 24 godziny
na dobê. 18 paŸdziernika nast¹pi³o jego uroczyste przekazanie
do u¿ytku.
Miejsce, gdzie bankomat powsta³, zosta³o wybrane nieprzypadkowo. To najlepsza, zdaniem
w³adz gminy i banku, lokalizacja.
Przychodnia znajduje siê blisko
granicy Œwierklan Górnych
z Dolnymi. Ponadto, wielu kierowców zatrzymuje siê tu, by
zrealizowaæ receptê w aptece.

W³aœcicielem obiektu przychodni jest gmina, która jakiœ czas
temu przekaza³a go w u¿ytkowanie niepublicznemu zak³adowi
opieki zdrowotnej. W budynku
w Œwierklanach mieszcz¹ siê gabinety nale¿¹ce do NZOZ-u Wêgrzyk i Spó³ka. Bankomat powsta³ we frontowej, zadaszonej
czêœci budynku przychodni.
Oznacza³o to jednak koniecznoœæ
uszczuplenia znajduj¹cej siê za
œcian¹, poczekalni dla dzieci chorych.
Podczas uroczystoœci otwarcia bankomatu, po³¹czonej
z przeciêciem wstêgi, obecne
by³y w³adze gminy oraz przedstawiciele banku i przychodni.
Dowiedzieliœmy siê, ¿e urz¹dze-

nie jest jednym z 2400 dzia³aj¹cych w sieci, gdzie klienci bezprowizyjnie mog¹ korzystaæ z
us³ug bankowych.
Bank Spó³dzielczy z Jastrzêbia-Zdroju, bezpoœrednio nadzoruj¹cy pracê œwierklañskiego ban-

komatu, uruchomi³ oddzia³ w
Œwierklanach Dolnych siedem lat
temu. To tak¿e siódmy z kolei bankomat, jaki utworzy³a jastrzêbska
placówka. Wczeœniejsze powsta³y miêdzy innymi w Mszanie,
Zebrzydowicach i Godowie.
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Koniec roku — czas podsumowań

S³u¿enie ludziom jest jednym
z wa¿niejszych wyzwañ, które
los wyznaczy³ na mojej drodze
zawodowej. Jestem ekonomist¹,
posiadam licencjê zawodow¹ zarz¹dcy nieruchomoœci. Pracuj¹c w
strukturach górnictwa, m.in.
przez 13 lat zajmowa³em stanowisko kierownika Dzia³u Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Rent. Praca ta wymaga³a sta³ych kontaktów z pracownikami, koniecznych przy wyp³atach ró¿nego
rodzaju zasi³ków (w tym rodzinnych) oraz sporz¹dzaniu wniosków o emerytury i renty górnicze. Uzyskuj¹c licencjê Ministra
Finansów pozwalaj¹c¹ na us³ugowe prowadzenie ksi¹g rachunkowych, przez 11 lat, równolegle z
prac¹ zawodow¹, prowadzi³em
biuro rachunkowe w Jankowicach, staraj¹c siê pomagaæ w rozliczeniach podatkowych przedsiêbiorcom i mieszkañcom naszej
gminy. Mo¿na to podsumowaæ
s³owami, ¿e ca³e ¿ycie pracowa³em z ludŸmi i dla ludzi.

Dzia³alnoœæ na rzecz
spo³ecznoœci lokalnej
Ostatnie 4 lata przed wyborem na wójta gminy Œwierklany
by³em radnym i równoczeœnie
przewodnicz¹cym Komisji Bud¿etu i Rozwoju Gminy oraz
cz³onkiem Komisji Rewizyjnej.
Moje wykszta³cenie zawodowe,
praktykê nakierowan¹ na s³u¿enie ludziom, staram siê wykorzystaæ podczas pe³nienia funkcji
wójta, stawiaj¹c cz³owieka na
pierwszym miejscu. O tym, ¿e
jest to w³aœciwy kierunek, mog³em siê ju¿ przekonaæ podczas
mojej 10-miesiêcznej pracy na
tym stanowisku.
Jeden dzieñ w ka¿dym tygodniu wyznaczy³em na dialog z
mieszkañcami, który prowadzo-

ny jest poprzez indywidualne
spotkania — pozwala to poznaæ
ludzkie problemy, od tych najdrobniejszych po te du¿e, nurtuj¹ce lokalne spo³eczeñstwo. Wiele spraw, z którymi przychodzi
siê do urzêdu, daje siê za³atwiæ
od rêki. Rozwi¹zanie innych, po
rozmowie w postawie zrozumienia, trzeba zaplanowaæ na dalszy
okres. Przekona³em siê w trakcie
tych spotkañ, ¿e ludzi interesuj¹
sprawy w ich najbli¿szym otoczeniu, które bezpoœrednio ich
dotycz¹, np. stan dróg, ich oœwietlenie, prawid³owa gospodarka
wodno-œciekowa, transport zbiorowy.

Co zosta³o ju¿ zrobione?
Podczas tego krótkiego okresu sprawowania funkcji wójta
uda³o mi siê:
 ukoñczyæ rozbudowê
oczyszczalni œcieków,
 dokoñczyæ i rozliczyæ
budowê kanalizacji zlewni P II-2
i P II-3,
 oddaæ w Œwierklanach do
u¿ytku salê gimnastyczn¹
i przedszkole,
 zmodernizowaæ ulicê
Poln¹ w Jankowicach i Basztow¹
w Œwierklanach,
 oddaæ do u¿ytku boisko
przyszkolne ze sztuczn¹ nawierzchni¹ w Œwierklanach,
 ponagliæ po³o¿enie asfaltu na ulicach Aleja, Z³ota, Granice-Kucharzówka, Gogo³owska,
Korytarzowa, Warneñczyka,
Basztowa z odga³êzieniem, Zamkowa (2 odcinki),
 zakupiæ nowoczesny
wóz bojowy dla Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Jankowicach
 wybudowaæ ogrodzenie
Szko³y Podstawowej w Jankowicach,
 zaadaptowaæ budynek
dawnego gimnazjum na galeriê
œl¹skich artystów i siedzibê kó³
plastycznych,
 wprowadziæ program na-

jc

prawy dróg wed³ug zg³aszanych
potrzeb; pozwoli³o to dodatkowo naprawiæ w bie¿¹cym roku 12
ulic, plan na nastêpny rok
uwzglêdni naprawê nastêpnych,
wed³ug posiadanych œrodków.
Wydaje mi siê, ¿e w tym
doœæ krótkim okresie uda³o
nam siê niema³o osi¹gn¹æ,
mamy jednak œwiadomoœæ
tego, ile jeszcze zadañ stoi
przed nami.
Jednym z wa¿niejszych wydarzeñ w tym roku, o których
warto te¿ wspomnieæ, by³
II Ogólnopolski Zjazd Jankowiczan, który stworzy³ niepowtarzaln¹ atmosferê wœród jego
uczestników oraz zbudowa³ podstawy wspó³pracy miêdzy miejscowoœciami o tej samej nazwie.
O oprawê artystyczn¹ tego niecodziennego wydarzenia zadbali
pracownicy Gminnego Oœrodka
Kultury i Rekreacji, którzy wywi¹zali siê z tego znakomicie.
Zaproszonych zosta³o kilkuset
goœci. W trakcie uroczystoœci
podziwiaæ mo¿na by³o dorobek
artystyczny Jankowiczan z ca³ej
Polski.

A przed nami…
Jednym z g³ównych zadañ na
przysz³oœæ jest rewitalizacja terenów zdegradowanych przez
górnictwo. Moje uczestnictwo
w seminarium organizowanym
w Doniecku przez Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce
stanowi³o pierwszy krok w kierunku pozyskania wiedzy i nawi¹zania kontaktów. Przerodzi³o siê to w organizowanie sukcesywnych spotkañ z przedstawicielami kopalñ prowadz¹cych
eksploatacjê wêgla na terenie gminy, podczas których strony informuj¹ siê o dzia³aniach naprawczych. Mam nadziejê, ¿e doprowadzi to do powstania obiektów
s³u¿¹cych spo³ecznoœci lokalnej,
jak np. oœrodek wypoczynku
sobotnio-niedzielnego nad zale-

wiskiem Podkoœciele. Wed³ug planów obszar lustra wodnego ma
zwiêkszyæ siê piêciokrotnie.
Trzeba nadmieniæ, ¿e obszar, na
którym planowany jest oœrodek
wodny, posiada najwy¿sz¹ klasê czystoœci wody.
Drugim obiektem bêdzie
oœwietlony stok narciarski ze
sztucznym naœnie¿aniem, który
zbudowany zostanie na ha³dzie
znajduj¹cej siê w miejscu zlikwidowanego Szybu VI. Kszta³towany bêdzie on ju¿ w roku 2008.
Nieokreœlony w tej chwili jest
los Podlesia, bowiem eksploatacja filaru ochronnego zlikwidowanego szybu powodowaæ bêdzie
dalsze obni¿anie terenów nawodnionych.
Inn¹ dziedzin¹ wymagaj¹c¹
uwagi jest wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi w gminie. Wczeœniej wydatki roczne na
ten cel wynosi³y 114.000 z³.
W pierwszym roku bud¿etowym
mojej kadencji, œrodki przeznaczone na wspieranie zadañ gminy realizowane przez organizacje
pozarz¹dowe wzros³y do
170.000 z³. Nieco wy¿sz¹ kwotê zamierzamy przeznaczyæ na
stowarzyszenia i kluby w 2008
roku. Przyk³adem troski gminy
o trzeci sektor mo¿e byæ realizacja
zadania w zakresie integracji osób
niepe³nosprawnych, gdzie œrodki z
4.000 z³ zwiêkszone zosta³y do
20.000 z³. Zaœ na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierz¹t oraz
dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój
wspólnot i spo³ecznoœci lokalnej
przeznaczone zosta³o 21.000 z³
(czego w ogóle nie ujêto w bud¿ecie na 2006 rok). Wynikaj¹ z tego
wymierne korzyœci dla okreœlonych œrodowisk, skutkuj¹ce na
p³aszczyŸnie szeroko pojêtej integracji osób niepe³nosprawnych
ze zdrowymi oraz wyzwalaniem
inicjatyw, o których wczeœniej
nie by³o mowy.
O planach w³adz gminy czytaj na stronie 5.

5

Plany na 2008 rok Odwiedzili nas studenci
cd. ze str. 4
Na przysz³y rok zaplanowano:
 realizacjê budowy boisk zewnêtrznych przy SP w Œwierklanach oraz placu zabaw dla przedszkola,
 projektowanie i budowê zapleczy boisk sportowych w Jankowicach i Œwierklanach,
 kontynuacjê budowy kanalizacji zlewni P II-1,
 budowê drogi do budynku dawnego gimnazjum w Jankowicach, gdzie siedzibê ma galeria, ko³a plastyczne i Stowarzyszenie Osób
Niepe³nosprawnych, Inwalidów i ich Opiekunów SONIO,
 modernizacjê budynku OSP Jankowice,
 pozyskanie bezp³atnie od Kompanii Wêglowej nieruchomoœci pod zalewiskiem i wokó³ niego na Podkoœcielu,
 dalsz¹ poprawê komunikacji miêdzygminnej,
 pozyskanie œrodków zewnêtrznych (unijnych) na kanalizacjê
i inne zadania mo¿liwe do sfinansowania z tych funduszy.
W tym miejscu chcê te¿ podkreœliæ, ¿e wysoko oceniam wspó³pracê z so³tysami i radami so³eckimi, które stanowi¹ bezpoœrednie Ÿród³o
informacji o potrzebach mieszkañców, jak te¿ przekazuj¹ informacje o
decyzjach zapadaj¹cych w Urzêdzie Gminy. Wierzê, ¿e zaproponowane im okresowe spotkania u³atwi¹ wszystkim wype³nianie roli s³u¿ebnej, jakiej siê podjêliœmy.
Realizacja potrzeb mieszkañców stanowi podstawowy cel, jaki stoi
przede mn¹ i pracownikami ca³ej Gminy. Prowadz¹c du¿e i kosztowne
inwestycje, staramy siê zawsze pamiêtaæ równie¿ o tych drobnych,
dotycz¹cych spraw codziennych. Potrzeby zawsze bêd¹ wyprzedzaæ
wielkoœæ posiadanych œrodków, dlatego ich selekcja jest wa¿nym zadaniem dla Rady Gminy i dla mnie. Optymizm nakazuje mi wierzyæ, ¿e
trudnoœci stoj¹ce przed nami zostan¹ przezwyciê¿one i uda nam siê
stworzyæ optymalne warunki dla rozwoju naszej gminy.
Wójt Gminy Œwierklany
Stanis³aw Gembalczyk

Odwiedziny biskupa
Wikariusz Generalny Diecezji Katowickiej – ks. bp Gerard
Bernacki odwiedzi³ 18 paŸdziernika gminne szko³y, by w
ramach wizytacji kanonicznej spotkaæ siê z uczniami i
nauczycielami, porozmawiaæ z nimi i pob³ogos³awiæ.

Kilkanaœcie minut po godz.
10.00 zawita³ do szko³y podstawowej w Œwierklanach Górnych,
gor¹co witany przez m³odych
mieszkañców. Dostojnego goœcia
witali wójt Stanis³aw Gembalczyk oraz dyrektorzy SP i przedszkola: Ewa Studnik i Celina Szulik.
Kwiaty ksiêdzu biskupowi
z³o¿y³a dyrekcja szko³y oraz
uczniowie, którzy wyst¹pili z krótkim programem artystycznym, po-

œwiêconym pamiêci papie¿a Jana
Paw³a II (VII Dzieñ Papieski). Na
zakoñczenie spotkania z nauczycielami, ka¿dy z uczestników
otrzyma³ pami¹tkê w postaci
ksi¹zki „Dziennik Pszowski”.
Wizyta nie trwa³a d³ugo, bo biskup
Bernacki mia³ jeszcze do odwiedzenia kilka innych placówek oœwiatowych w gminie, ale wszystkim z
pewnoœci¹ zapad³a w pamiêæ. — Pozdrówcie ode mnie waszych rodziców
– poprosi³ uczniów ksi¹dz biskup.

Na zaproszenie rybnickiego starosty Damiana Mrowca
przyby³a pod koniec sierpnia delegacja z Kaczyka –
zaprzyjaŸnionej gminy w Rumunii, z³o¿ona z kilkunastu
studentów. W programie ich wizyty znalaz³o siê zwiedzanie
Rybnika oraz odwiedziny w gminach nale¿¹cych do powiatu
rybnickiego. Zawitali te¿ do gminy Œwierklany.

archw. GOKiR
Kaczyka, to miejscowoœæ po³o¿ona w rejonie rumuñskiej Bukowiny. Goœæmi starosty powiatowego Damiana Mrowca i
wójta gminy Œwierklany by³o 14
osób.
Pocz¹tki pojawienia siê polskich korzeni na Bukowinie siêgaj¹
1792 roku i œciœle zwi¹zane s¹ z
faktem odkrycia we wsi Kaczyka (Cacica) z³ó¿ soli kamiennej.
Wówczas to, jak wskazuj¹ dostêpne Ÿród³a, sprowadzonych
zosta³o do Kaczyka 20 polskich
rodzin z okolic Bochni i Wieliczki. Nied³ugo potem przyby³ tam
polski ksi¹dz, który wraz z
mieszkañcami rozpocz¹³ budowê œwi¹tyni. Jak twierdz¹
mieszkañcy Bukowiny, zwi¹zek
z Polsk¹ czuj¹ od zawsze. Jednak¿e, niekorzystna sytuacja polityczna spowodowa³a, ¿e przez
lata kontakty z ojczystym krajem i powrót do niego by³y utrudnione. Ka¿da dziesiejsza podró¿
mieszkañców Bukowiny do Pol-

ski ma sentymentalny wydŸwiêk. Nie inaczej by³o w
przypadku 14-osobowej grupy
studentów.
W gminie Œwierklany goœciliœmy ich w sobotê 25 sierpnia. Spotkali siê z przedstawicielami Urzêdu Gminy i obejrzeli inwestycje, jakie powsta³y w przeci¹gu ostatnich
kilku lat oraz te, które s¹
w trakcie realizacji – zobaczyli kompleks oœwiatowy w Jankowicach;
pojechali na boisko w Œwierklanach
Dolnych. Zwiedzili tak¿e jeden z
najwiêkszych zak³adów dzia³aj¹cyh na terenie gminy – Zak³ad Wêdliniarski Andrzeja Stani.
W programie ich jednodniowej
wycieczki do gminy Œwierklany
znalaz³a siê ponadto wizyta w
Studzience i jankowickim zabytkowym koœciele oraz poczêstunek w lokalach dzia³aj¹cych na
terenie gminy.
W Polsce spêdzili tydzieñ
czasu. Pe³ni wra¿eñ, opuœcili
nasz kraj 26 sierpnia.
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Dla niepełnospr
awny
ch i nie tylk
o
niepełnospra
wnych
tylko
Je¿eli masz niepe³nosprawne
dziecko lub sam jesteœ osob¹ niepe³nosprawn¹, byæ mo¿e zainteresuje ciê oferta Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, które swoj¹ siedzibê ma w Rybniku
przy ul. 3 Maja 31. Do zadañ
PCPR nale¿y miêdzy innymi
sprawowanie opieki nad dzieckiem i rodzin¹ oraz dofinansowywanie osób niepe³nosprawnych z
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Komu przys³uguje takie dofinansowanie, jakie trzeba spe³niæ
wymogi, aby je otrzymaæ; co z
dzieæmi, które z ró¿nych powodów nie mog¹ liczyæ na opiekê ze
strony biologicznych rodziców?
O tym poni¿ej.
OPIEKA NAD RODZIN¥
I DZIECKIEM
Rodzinie maj¹cej trudnoœci w
wype³nianiu zadañ oraz dziecku
z tej rodziny udziela siê pomocy, w szczególnoœci w formie:
* poradnictwa rodzinnego;
* terapii rodzinnej rozumianej jako dzia³ania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne,
maj¹ce na celu przywrócenie rodzinie zdolnoœci do wype³niania
jej zadañ;
* pracy socjalnej;
* zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodzin¹.
Rodzina otrzymuje pomoc
w szczególnoœci przez dzia³ania:
- specjalisty przygotowanego do pracy z rodzin¹ lub w œrodowisku lokalnym;
- placówek opiekuñczo-wy-

chowawczych wsparcia dziennego;
- innych podmiotów, których
dzia³anie daje potrzebne wsparcie dziecku i rodzinie.
W celu wsparcia funkcji opiekuñczych rodziny dziecko mo¿e
zostaæ objête opiek¹ i wychowaniem w nastêpuj¹cych placówkach opiekuñczo-wychowawczych wsparcia dziennego:
- opiekuñczej prowadzonej w
formie kó³ zainteresowañ, œwietlic, klubów, ognisk wychowawczych, które pomagaj¹ dzieciom
w pokonywaniu trudnoœci szkolnych i organizowaniu czasu wolnego;
- specjalistycznej, w której
jest realizowany program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja, resocjalizacja.
W dzia³aniach wychowawczych organizowanych w placówce opiekuñczo-wychowawczej wsparcia dziennego powinni czynnie uczestniczyæ rodzice
lub opiekunowie dziecka.
· Dziecku pozbawionemu ca³kowicie lub czêœciowo opieki rodzicielskiej zapewnia siê opiekê
i wychowanie w rodzinie zastêpczej.
· Rodzina zastêpcza w wype³nianiu swoich funkcji kieruje
siê dobrem przyjêtego dziecka i
poszanowaniem jego praw.
· Umieszczenie dziecka w rodzinie zastêpczej nastêpuje na
podstawie orzeczenia s¹du. Przy
umieszczaniu kolejnego dziecka
w istniej¹cej ju¿ rodzinie zastêp-

czej s¹d zasiêga opinii powiatowego centrum pomocy rodzinie
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania rodziny zastêpczej;
· Pe³nienie funkcji rodziny zastêpczej mo¿e byæ powierzone
ma³¿onkom lub osobie niepozostaj¹cej w zwi¹zku ma³¿eñskim,
je¿eli osoby te spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
- daj¹ rêkojmiê nale¿ytego
wykonywania zadañ rodziny zastêpczej;
- maj¹ sta³e miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- korzystaj¹ z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich;
- nie s¹ lub nie by³y pozbawione w³adzy rodzicielskiej ani
te¿ w³adza rodzicielska nie zosta³a im zawieszona;
- wywi¹zuje siê z obowi¹zku ³o¿enia na utrzymanie osoby
najbli¿szej lub innej osoby, gdy
ci¹¿y na nich taki obowi¹zek z
mocy prawa lub orzeczenia s¹du;
- nie s¹ chore na chorobê uniemo¿liwiaj¹c¹ w³aœciw¹ opiekê
nad dzieckiem, co zosta³o stwierdzone zaœwiadczeniem lekarskim;
- maj¹ odpowiednie warunki
mieszkaniowe oraz sta³e Ÿród³o
utrzymania;
- uzyska³y pozytywn¹ opiniê oœrodka pomocy spo³ecznej
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania;
 Rodziny zastêpcze dziel¹
siê na:
- spokrewnione z dzieckiem;
- niespokrewnione z dzieckiem;
- zawodowe niespokrewnio-

ne z dzieckiem:
a) wielodzietne,
b) specjalistyczne,
c) o charakterze pogotowia
rodzinnego.
· Rodzinie zastêpczej udziela siê pomocy pieniê¿nej na czêœciowe pokrycie kosztów utrzymania ka¿dego umieszczonego w
niej dziecka.
· Rodzina zastêpcza obowi¹zana jest do wspó³dzia³ania
z powiatowym centrum pomocy rodzinie;
· Osoba, która osi¹gnê³a
pe³noletnoœæ w rodzinie zastêpczej, oraz osoba pe³noletnia opuszczaj¹ca placówkê
opiekuñczo-wychowawcz¹
typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy spo³ecznej
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie,
dom dla matek z ma³oletnimi
dzieæmi i kobiet w ci¹¿y oraz
schronisko dla nieletnich, zak³ad poprawczy, specjalny
oœrodek szkolno-wychowawczy i m³odzie¿owy oœrodek
wychowawczy, zwana dalej
„osob¹ usamodzielnian¹”, zostaje objêta pomoc¹ maj¹c¹ na
celu jej ¿yciowe usamodzielnienie i integracje ze œrodowiskiem przez prace socjaln¹, a
tak¿e pomoc¹:
- pieniê¿na na usamodzielnienie,
- pieniê¿na na kontynuowanie nauki,
- w uzyskaniu odpowiednich
warunków mieszkaniowych, w
tym w mieszkaniu chronionym,
- na zagospodarowanie – w
formie rzeczowej.

Zmiany terminów wywozu śmieci!
Gminny Zak³ad Gospodarki
Komunalnej Œwierklany informuje, ¿e w listopadzie zmieniaj¹ siê
daty wywozu worków dla naszych kontrahentów. W celu
usprawnienia akcji, gmina zosta³a podzielona na 4 rejony: Œwierklany Dolne + ul. Szeroka,
K.Wielkiego, Stra¿acka — 20.11;
Œwierklany Górne — 21.11, Jankowice I — 22.11, Jankowice II
— 23.11 Worki nale¿y wystawiæ
przed bramê posesji. Zwracamy
uwagê, ¿e w tym kwartale wywóz worków odbêdzie siê tylko
raz, w podanych wy¿ej terminach.
Wykazy ulic nale¿¹cych do
poszczególnych rejonów:

Œwierklany Dolne:
3 Maja, Basztowa, Zamkowa,
Korytarzowa, Kasztelañska,
Aleja, Z³ota, Po³omska, Spacerowa, Szklarnia, Hutnicza, Granice,
Jankowicka, Malarska, Piekarnicza, Rolnicza, Wodzis³awska,
Ks.Ligonia, Gogo³owska, Stawowa, Szybowa, Powstañców,
Ks.Janika, W³.£okietka ,W³.Jagie³³y, Z.Starego, Kucharzówka
B³êkitna, Jana Kazimierza, Warneñczyka, Szerocka, K. Wielkiego, Stra¿acka;
Œwierklany Górne:
Szkolna, Sosnowa, Rybnicka,
Przemys³owa, Boryñska, Œwierkowa, Tulipanowa, Stokrotkowa

Makowa, Bratkowa, Wrzosowa,
Plebiscytowa, Fio³kowa, ¯orska,
S³oneczna, Gajowa, Jesienna, Parytetyczna, Górnoœl¹ska, Zimowa, Mieszka I, Wiejska, H.Pobo¿nego, Letnia, Koœciuszki, Leœna,
£¹kowa, Pogodna, Koœcielna, Budowlana, ¯eglarska,Ogrodnicza,
Rybacka, Rycerska, Têczowa,
Jana III Sobieskiego, Wiosenna
Jankowice I:
Polna, Biasowicka, Prosta, Krótka, Œwierklañska - od przejazdu
kolejowego do U.Gminy, Górnicza, Spokojna, Radosna, Weso³a, Przyjemna, Piaskowa, Nowa
- do U.Gminy, Topolowa, Brzozowa, Akacjowa, Jarzêbinowa,

Boguszowicka, Jaworowa, Równoleg³a
Jankowice II:
Koœcielna, Kopernika, K. Miarki, Wolnoœci, Korfantego, Korczaka, Bema, F. Ho³y, Rybnicka,
Reymonta, Poprzeczna, Morcinka, P.Wowry, Gra¿yñskiego, Dygasiñskiego, Lompy, Podkoœciele, Nowa - od U. Gminy do koñca, Borowików, Podlesie, Liœciasta, Iglasta, Œwierklañska - od U.
Gminy do koñca.
20.11 – Œwierklany Dolne
21.11 – Œwierklany Górne
22.11 – Jankowice I
23.11 – Jankowice II
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Rok 2007
– rok remontów
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GOKiR odwiedzili wandale
Pozrywane kable, powyginane pokrywy
zabezpieczaj¹ce dostêp do skrzynek rozdzielczych,
rozsypane szk³o – taki obraz zastali pracownicy
Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji po ostatnim
wrzeœniowym weekendzie. Rzek³oby siê – ludzka
z³oœliwoœæ (g³upota?) nie zna granic.
- Nic nie zginê³o, zniszczony
zosta³ tylko sprzêt. Komu zale¿a³o na zdewastowaniu oœrodka? –
zastanawia siê dyrektor GOKiRu Halina Karwot.
Oprócz skrzynek rozdzielczych ucierpia³y tak¿e lampy
przy altankach i oœwietlenie na

scenie, jak równie¿ ogrodzenie –
zniszczony zosta³ p³ot, z którego powyrywano drewnianie elementy. Oœrodek wygl¹da³, jakby
nawiedzi³a go banda chuliganów.
I tak pewnie by³o.
OSiR codziennie jest zamykany na noc. Okazuje siê jednak,
¿e to nie na wiele siê zda. Ktoœ,
kto chce zniszczyæ cudz¹ w³asnoœæ i tak to zrobi. Pozostaje
tylko uczuliæ mieszkañców na to,
by baczniej przygl¹dali siê, kto
odwiedza teren oœrodka.
O zdarzeniu w Œwierklanach
poinformowana zosta³a policja,
która prowadzi w tej sprawie
dochodzenie.

Pasowanie na uczniów
Pocz¹tek roku szkolnego dla
wszystkich uczniów, a szczególnie dla tych, którzy progi szko³y
przekraczaj¹ po raz pierwszy,
jest niecodziennym wydarzeniem.
Aby powitanie szko³y na d³ugo
zapad³o w ich pamiêci, pierwszaki sk³adaj¹ uroczyste œlubowanie,
podczas którego oficjalnie przyjmowani s¹ w poczet uczniów.
Tak by³o 11 paŸdziernika w
szkole podstawowej w Jankowicach, kiedy to odby³a siê akademia z
udzia³em „nowicjuszy”. Pierwszakom
towarzyszyli ich rodzice i panie nauczycielki oraz w³adze
szko³y i gminy. By³o
zabawnie i weso³o,
bo oprócz œpiewu
dzieci wziê³y udzia³
w kilku konkursach,
polegaj¹cych m.in.

na wykonaniu rysunku Plastusia
i rozpoznawaniu literek, które
losowa³y z zamkniêtymi oczyma.
Œlubowanie klas pierwszych
odby³o siê równie¿ w Szkole
Podstawowej im. Ludwika Holesza w Œwierklanach Górnych i w
Szkole Podstawowej im. Œwiêtej
Jadwigi. Zarówno dla pierwszaków, jak i ich rodziców i nauczycieli, by³o to wielkie prze¿ycie.

Ten rok nale¿y zaliczyæ do udanych pod wzglêdem
przeprowadzonych w naszej gminie remontów dróg.
W ramach zarezerwowanych na ten cel œrodków,
naprawiane by³y ulice we wszystkich trzech
so³ectwach. Racjonalne zaplanowanie remontów, które
wi¹za³y siê z wydatkowaniem gminnych pieniêdzy,
sta³o siê mo¿liwe dziêki temu, ¿e zosta³y wprowadzone
nowe zasady postêpowania z wnioskami mieszkañców,
sk³adanymi do Urzêdu Gminy.

Interwencje mieszkañców w
sprawie stanu dróg w gminie zosta³y ponumerowane. Nied³ugo
potem nast¹pi³ przegl¹d zg³oszonych ulic i ustalony zosta³ sposób ich naprawy. Jedne ulice wymaga³y gruntownej naprawy, inne
trzeba by³o doprowadziæ do porz¹dku po minionej zimie. Prace,
jak ju¿ pisaliœmy, rozpoczê³y siê
na wiosnê. Remonty gminnych
dróg op³acane by³y z puli œrodków
zarezerwowanych na ten cel w
tegorocznym bud¿ecie.
Od stycznia bie¿¹cego roku
do wrzeœnia uda³o siê wyremontowaæ kilkanaœcie ulic. S¹ to:
ul. Równoleg³a i Polna w Jankowicach (poszerzenie drogi)
ul. Basztowa i Zamkowa w
Œwierklanach (remont)
ul. Spacerowa w Œwierklanach
(remont – po³o¿enie asfaltu)
ul. Rolnicza w Œwierklanach (remont – asfalt)
ul. Rycerska w Œwierklanach (remont – asfalt)
ul. Jana III Sobieskiego w Œwierklanach (remont – asfalt)
ul. Ligonia (do cmentarza) w
Œwierklanach (remont – betonity
+ odwodnienie)
ul. Stokrotkowa-Plebiscytowa w
















Œwierklanach (remont – t³uczeñ i
kliniec)
ul. Jesienna w Œwierklanach (remont – t³uczeñ i kliniec)
ul. Plebiscytowa (boczna) w
Œwierklanach (remont – t³uczeñ i
kliniec)
ul. Zamkowa w Œwierklanach (remont – t³uczeñ i kliniec)
ul. Jankowicka (boczna) w Œwierklanach (remont – t³uczeñ i kliniec)
ul. Basztowa (boczna) w Œwierklanach (remont – t³uczeñ i kliniec)
ul. Zamkowa w Œwierklanach (remont – odwodnienie).
Oprócz tego prowadzone
by³y remonty cz¹stkowe dróg,
polegaj¹ce na miejscowym naprawianiu ulic – uzupe³nianiu dziur.
Postawiono równie¿ szeœæ nowych wiat przystankowych.
Obecnie roboty drogowe prowadzone s¹ na ul. Przyjemnej.
Rok 2008 zapowiada siê równie pracowicie. Prace toczyæ siê
bêd¹ na kolejnych kilkunastu drogach w gminie. Remontu doczekaj¹
siê miêdzy innymi mieszkañcy
ulicy Kasztelañskiej, Budowlanej
i Rybackiej oraz bocznych dróg
ulic: Plebiscytowej, Spacerowej,
Bratkowej, Hutniczej, ¯orskiej,
Kucharzówki i innych.
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Certyfikat dla gimnazjum
cd. ze str. 1

Podobny
certyfikat,
w dwóch innych obszarach
otrzyma³o jankowickie gimnazjum w ubieg³ym roku. Wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹
kosztowa³o placówkê wiele pracy, ale op³aci³o siê.
- Ten certyfikat jest dla
wszystkich du¿ym wyró¿nieniem,
nie tylko dla tych, którzy bezpoœrednio pracowali, by go otrzymaæ – mówi³ dyrektor gimnazjum
Norbert Niestolik, podkreœlaj¹c
du¿e znaczenie wspó³pracy pomiêdzy nauczycielami, uczniami
i rodzicami. — Dopiero wtedy,
kiedy wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ te
trzy ogniwa, mo¿na powiedzieæ,
¿e szko³a dobrze funkcjonuje.
Nam siê uda³o, co oczywiœcie nie
zwalnia nas z podejmowania dalszych dzia³añ.
Z okazji Dnia Nauczyciela,
dyrektor Niestolik wrêczy³ swoim pracownikom Nagrodê Dyrektora Szko³y, dziêkuj¹c im za zaanga¿owanie w rozwój gimnazjum i podejmowane dzia³ania.
Po raz pierwszy w historii funkcjonowania placówki przyznany
zosta³ przez ni¹ tytu³ Przyjaciela Szko³y. Otrzyma³ go wójt gminy Œwierklany Stanis³aw Gembalczyk.
- W ci¹gu dziewiêciu lat istnienia gimnazjum mieliœmy wielu
takich przyjació³, na pomoc których mogliœmy liczyæ. W tym roku,

po raz pierwszy zdecydowaliœmy siê
przyznaæ oficjalnie
ten tytu³. Otrzyma³
go pan wójt, za to ¿e
widzi
potrzebê
wspierania naszej
szko³y i pomagania
jej w rozwijaniu siê
– mówi³ Norbert
Niestolik, wspominaj¹c miêdzy innymi o lekcjach astronomii, które zasponsoruje gmina.
Doda³, ¿e tytu³
Przyjaciela Szko³y jest wspólnym wyró¿nieniem — rady pedagogicznej, rady rodziców i samorz¹du uczniowskiego, dzia³aj¹cych w placówce.
Bardzo podoba³ siê widzom
program artystyczny, z którym
wyst¹pili uczniowie. By³o
œmiesznie i zabawnie. Wystarczy
wspomnieæ o tym, ¿e m³odzie¿
przygotowa³a pokaz mody
szkolnej – z przymru¿eniem oka
(goœciom trudno by³o zdecydowaæ, który strój bardziej im siê
podoba – nauczyciela muzyki,
wuefu czy historii, tote¿ wszystkie propozycje nagradzali gromkimi brawami). By³y te¿ scenki
rodzajowe, tematycznie nawi¹zuj¹ce do nauczycielskiej profesji, a
tak¿e przyznanie nagród – na
wzór hollywoodzkich Oscarów,
wyró¿niaj¹cym siê nauczycielom. To m³odzie¿ gimnazjalna
zdecydowa³a, w przeprowadzonym wczeœniej g³osowaniu, komu
wrêczyæ Oscara za najbardziej
donoœny g³os czy zawsze dopisuj¹cy humor. Dyrektorem Roku
wybrany zosta³… dyrektor Norbert Niestolik.
Ca³oœci dope³ni³ pokaz tañca
break-dance i wystêp Mêskiego
Klubu Tanecznego — „facetów w
rajtuzach”, którzy zatañczyli dla
publicznoœci „Jezioro £abêdzie”.
Na koniec uczniowie odœpiewali
swym nauczycielom „sto lat”.

Certyfikat Œl¹skiej Szko³y Jakoœci jest dowodem na sta³e doskonalenie pracy placówki, wysoki poziom
kszta³cenia w niej i ró¿norodnoœæ zajêæ dodatkowych oferowanych przez szko³ê. Prowadzone dzia³ania
w celu uzyskania certyfikatu s¹ bardzo pracoch³onne, wymagaj¹ dyscypliny i zaanga¿owania wielu osób
pracuj¹cych w placówce (nie chodzi tylko o wype³nianie stosów dokumentacji, a przede wszystkim o wdro¿enie pewnych mechanizmów, które zapewni¹ szkole nale¿yte funkcjonowanie i sprawi¹, ¿e bêdzie siê ona
wyró¿nia³a wœród innych). Dzia³ania te weryfikowane s¹ przez organa wy¿sze — nadzór pedagogiczny i
specjaln¹ komisjê powo³ywan¹ przez Kuratorium Oœwiaty. Ostateczn¹ decyzjê w sprawie przyznania certyfikatu Œl¹skiej Szko³y Jakoœci podejmuje Kurator. Od momentu rozpoczêcia starañ o certyfikat po chwilê
jego uzyskania up³ywa kilkanaœcie miesiêcy.
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Sztandar w roli głównej
W tym roku mija piêæ lat od momentu ufundowania
przez Radê Rodziców Szko³y Podstawowej im. Œw.
Jadwigi, pami¹tkowego sztandaru dla placówki.
Pierwsze okr¹g³e urodziny sprawi³y, ¿e tegoroczne
Œwiêto Szko³y obchodzone by³o w Œwierklanach
Dolnych wyj¹tkowo uroczyœcie.

Sztandar uszy³y i ozdobi³y Siostry Boromeuszki z klasztoru
w Piekarach Œl¹skich. Przedstawia on wizerunek œwiêtej Jadwigi –
patronki szko³y, herb gminy Œwierklany i herb so³ectwa Œwierklany
Dolne. Jest na nim tak¿e god³o Polski.
Sztandar towarzyszy uczniom podczas wszystkich wa¿niejszych uroczystoœci w szkole i poza jej murami.
Mog³a o tym œwiadczyæ chocia¿by obecnoœæ pocztów sztandarowych i orkiestry dêtej KWK
Jankowice, która towarzyszy³a
uczniom i nauczycielom podczas
mszy œwiêtej w koœciele œw.

Anny, jak równie¿ podczas przemarszu do szko³y i uroczystej
akademii. Tak¿e wielu znamienitych goœci zaszczyci³o swoj¹
obecnoœci¹ dyrekcjê i pracowników szko³y. Wœród nich nie za-

JAK PRZYJEMNIE SPĘDZIĆ
WOLNY CZAS Z R
ODZICAMI?
RO
Pod takim tytu³em odbywaj¹ siê ju¿ od trzech lat
zajêcia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ludwika
Holesza w Œwierklanach.
Ostatnie spotkanie, zorganizowane dla chêtnych rodziców z
dzieæmi, mia³o miejsce 18 wrzeœnia bie¿¹cego roku. Prowadzone metod¹ Weroniki Sherborne
zajêcia maj¹ na celu integracjê
wœród dzieci jak i rodziców oraz
ukazanie dzieciom, ¿e z rodzicami te¿ mo¿na przyjemnie spêdziæ
czas wolny.
W dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy jesteœmy bardzo
zapracowani, zapominamy o

tym, jak mi³o usi¹œæ z dzieckiem
na pod³odze i wspólnie pobawiæ
siê. Zabawa, to nic innego jak
wypracowany system æwiczeñ
ruchowych pod nazw¹ Ruch
Rozwijaj¹cy. To elementy programu nastawionego na rozwijanie – poprzez odpowiednie æwiczenia i zabawy ruchowe – takich
cech, jak: poczucie w³asnej wartoœci i pewnoœci siebie, poczucie
bezpieczeñstwa, odpowiedzialnoœci, wra¿liwoœci, a tak¿e umiebz

brak³o wójta gminy Stanis³awa
Gembalczyka, reprezentuj¹cego
Starostwo Powiatowe w Rybniku Grzegorza Potysza, przedstawicieli koœcio³a, policji, rady rodziców, emerytowanych nauczycieli, sponsorów i innych przyjació³ szko³y. Dzieñ 16 paŸdziernika by³ wyj¹tkowym z jeszcze
jednego powodu – po raz pierwszy uczniowie uczestnicz¹cy
w Œwiêcie Szko³y wyst¹pili w
mundurkach (zosta³y poœwiêcone podczas mszy œwiêtej).
Z okazji minionego Dnia Edukacji Narodowej, ¿yczenia dla
pracowników szko³y przekaza³a
dyrektor placówki Alina Konsek.
Nie szczêdzi³a równie¿ ciep³ych
s³ów dla rodziców zaanga¿owanych w przygotowanie mundurków dla uczniów. Wspomnia³a tak¿e o tym, co w placówce zosta³o
w ostatnim czasie zrobione (m.in.
remont sali gimnastycznej, na której odby³y siê wystêpy) i co szko³a ma w planach na najbli¿sz¹ przysz³oœæ. — Nasza szko³a im starsza, tym piêkniejsza i z roku na rok
coraz bardziej siê rozwija – podsumowa³a pani dyrektor.
Uroczystoœæ po³¹czona zosta³a z wrêczeniem wyró¿nieñ
i œlubowaniem pierwszaków. Ca³oœci dope³ni³ ciekawy program
artystyczny w wykonaniu
uczniów, tak¿e tych z klas pierwszych.
W przysz³ym roku szko³a w
Œwierklanach Dolnych obchodziæ
bêdzie okr¹g³¹ rocznicê swego istnienia – 80 lat.
jêtnoœci nawi¹zywania kontaktów z drug¹ osob¹. Zajêcia te wymagaj¹ oczywiœcie odpowiedniego stroju i zaanga¿owania ze stro-

ny rodziców, ale i tym razem,
rodzice nie zawiedli.
Anna Wilk
nauczyciel kszta³cenia zintegrowanego

archw. szko³y
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Oświata w liczbach
W roku szkolnym 2007/2008, naukê w gminnych placówkach oœwiatowych
rozpoczê³o 1613 uczniów (w tym równie¿ wychowankowie przedszkoli).
W gminie dzia³aj¹ dwa gimnazja, trzy szko³y podstawowe i trzy przedszkola.
Od tego roku szkolnego w gminie funkcjonuje przedszkole z oddzia³ami integracyjnymi. Chodzi
o placówkê w Œwierklanach Górnych, oddan¹ niedawno do u¿ytku. W Przedszkolu Nr 1 przy ul. Boryñskiej przebywa obecnie 123 wychowanków, zgrupowanych w 6 oddzia³ach przedszkolnych.
Z kolei, Przedszkole Nr 2 w Œwierklanach Dolnych przy ul. 3 Maja liczy 84 podopiecznych w 4
oddzia³ach, a przedszkole w jankowickim kompleksie oœwiatowym – 91 dzieci i 4 grupy.
Poni¿ej przedstawiamy wykaz szkó³ podstawowych i gimnazjów dzia³aj¹cych na terenie Jankowic i Œwierklan, w rozbiciu na liczbê uczniów i klas.
Typ jednostki

Nazwa

Adres

Liczba uczniów

Liczba oddzia³ów

Szko³a Podstawowa

Szko³a Podstawowa im. Stanis³awa Staszica w Jankowicach

ul. Równoleg³a 5
44-264 Jankowice

272

12

Szko³a Podstawowa

Szko³a Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Œwierklanach

ul. Boryñska 6
44-266 Œwierklany

298

15

Szko³a Podstawowa z
oddzia³ami sportowymi

Szko³a Podstawowa nr 2 im. Œwiêtej Jadwigi w Œwierklanach

ul. 3 Maja 18
44-266 Œwierklany

227

12

Gimnazjum

Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego w Jankowicach

ul. Równoleg³a 5
44-264 Jankowice

216

9

Gimnazjum z oddzia³ami sportowymi

Gimnazjum im. Karola Miarki w Œwierklanach

ul. 3 Maja 20
44-266 Œwierklany

302

14

1613

76

Razem

O nauczycielach
Zatrudnienie nauczycieli wed³ug poziomu wykszta³cenia i stopnia awansu zawodowego - stan na 10 wrzeœnia 2007 r.
Wyszczególnienie

1

Liczba stosunków pracy
ogó³em

sta¿ysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

2

3

4

5

6

Stopieñ doktora, dyplom uk. studiów magisterskich i przygotowanie pedag.

zatrudnieni w pe³nym
wymiarze zajêæ

108

5

22

48

33

zatrudnieni w niepe³.
wymiarze zajêæ

46

5

15

15

11

Dyplom uk. studiów magisterskich bez p.p., dyplom ukoñczenia wy¿szych studiów zawodowych i p.p.

zatrudnieni w pe³nym
wymiarze zajêæ

9

3

3

3

0

zatrudnieni w niepe³.
wymiarze zajêæ

2

1

0

1

0

Dyplom ukoñczenia wy¿szych stud. zawodowych bez p.p., dyplom
ukoñczenia kolegium
naucz., dyplom ukoñczenia NKJO.

zatrudnieni w pe³nym
wymiarze zajêæ

5

0

2

3

0

zatrudnieni w niepe³.
wymiarze zajêæ

3

1

2

0

0

Pozosta³e kwalifikacje

zatrudnieni w pe³nym
wymiarze zajêæ

1

0

0

1

0

zatrudnieni w niepe³.
wymiarze zajêæ

1

0

0

1

0

zatrudnieni w pe³nym
wymiarze zajêæ

123

8

27

55

33

zatrudnieni w niepe³.
wymiarze zajêæ

52

7

17

17

11

Ogó³em

Sporz¹dzi³a: Teresa G³adysz
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Wyniki zze
ewnętrzneg
o badania osiągnięć edukacyjny
ch uczniów
wnętrznego
edukacyjnych
szkół podsta
wowy
ch i gimnazjów – kwiecień 2007 rr..
podstaw
wych
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzeœnia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko³ach publicznych (Dz.U. Nr 199,
poz. 2046 z póŸn. zm.) i zasadami w nim okreœlonymi 12 kwietnia 2007 r. po raz szósty odby³ siê ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas
szóstych szkó³ podstawowych, a w dniach 24 i 25 kwietnia 2007 r. odby³ siê ogólnopolski egzamin dla uczniów klas trzecich gimnazjów.
Sprawdzian po klasie VI szko³y podstawowej bada³ opanowanie umiejêtnoœci zawartych w nastêpuj¹cych standardach wymagañ egzaminacyjnych: czytanie (1), pisanie (2), rozumowanie (3), korzystanie z informacji (4) oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce (5). Wiêkszoœæ uczniów rozwi¹zywa³a zadania zestawu standardowego. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano dostosowane zestawy egzaminacyjne. Sprawdzian trwa³ 60 minut. Uczniowie z dysfunkcjami mieli prawo do wyd³u¿enia czasu o 30 minut. £¹czna
liczba punktów za poprawne rozwi¹zanie wszystkich zadañ wynosi³a 40, w tym 20 za zadania wielokrotnego wyboru, punktowane w skali 01. WskaŸnik ³atwoœci wyniós³ dla zestawu zadañ 0,65 dla województwa œl¹skiego (0,66 dla kraju) co oznacza, ¿e zestaw zadañ egzaminacyjnych by³ dla uczniów umiarkowanie trudny. Œredni wynik dla pisz¹cych sprawdzian wyniós³ 26,17 punktu w województwie œl¹skim (26,60 w
kraju).
Wyniki sprawdzianu dla uczniów szkó³ podstawowych z terenu naszej gminy przedstawia poni¿sza tabela:
Tabela nr 1. Wyniki sprawdzianu ‘2007 — Powiat: rybnicki, Gmina: Œwierklany
Nazwa szko³y

Ark

Liczba Min. - Œr.
uczniów Maks. wynik

£atwoœæ standardów
1

2

3

4

5

Szko³a Podstawowa im. Stanis³awa Staszica w Jankowicach

AB1
AB

40
2

15-38
27-30

29.48
28.50

0,84
0,67

0,70
1,00

0,70
0,61

0,81
0,75

0,65
0,63

Szko³a Podstawowa Nr 2 im. Œwiêtej Jadwigi w Œwierklanach

AB1

44

10-38

24.23

0,76

0,58

0,51

0,67

0,51

Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Ludwika Holesza w Œwierklanach

AB1

48

6-39

27.69

0,83

0,70

0,62

0,68

0,59

Egzamin gimnazjalny bada³ umiejêtnoœci i wiadomoœci opisane w standardach wymagañ egzaminacyjnych.
Czêœæ humanistyczna obejmowa³a obszary standardów:
I. czytanie i odbiór tekstów kultury,
II. tworzenie w³asnego tekstu,
a czêœæ matematyczno-przyrodnicza:
I. umiejêtne stosowanie terminów, pojêæ i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno — przyrodniczych niezbêdnych w praktyce ¿yciowej i dalszym kszta³ceniu,
II. wyszukiwanie i stosowanie informacji,
III. wskazywanie i opisywanie faktów, zwi¹zków i zale¿noœci, w szczególnoœci przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych,
IV. stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejêtnoœci do rozwi¹zywania problemów.
Zdaj¹cy w ka¿dej czêœci egzaminu mogli uzyskaæ maksymalnie 50 punktów.
WskaŸnik ³atwoœci w województwie œl¹skim wyniós³ dla zestawu zadañ: w czêœci humanistycznej-0,64, a w czêœci matematyczno-przyrodniczej-0,50, co oznacza, ¿e zestawy zadañ egzaminacyjnych by³y umiarkowanie trudne.
Œredni wynik w woj. œl¹skim dla pisz¹cych egzamin w czêœci humanistycznej wyniós³ 31,80 punktu (31,48 w kraju), a w czêœci matematyczno-przyrodniczej-25,02 (25,31 w kraju)
Wyniki egzaminu gimnazjalnego dla uczniów gimnazjów z terenu naszej gminy przedstawia poni¿sza tabela:
Tabela nr 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ‘2007 — Powiat: rybnicki, Gmina:Œwierklany
Nazwa szko³y

Miejscowoœæ

Czêœæ humanistyczna
Ark.

Liczba
uczniów

Min. Maks.

I.

II.

Œr.
wynik

Gimnazjum
im. Ksiêdza Walentego

Jankowice

ABC1

63

14-46

0,75

0,61

33,94

Gimnazjum im. Karola Miarki

Œwierklany

ABC1

106

8-46

0,73

0,57

32,52

Nazwa szko³y

Miejscowoœæ

Czêœæ matematyczno-przyrodnicza
Ark.

Liczba
uczniów

Min. Maks.

I.

II.

III.

IV.

Œr.
wynik

Gimnazjum
im. Ksiêdza Walentego

Jankowice

ABC1

63

10-49

0,46
bz

0,70

0,58

0,40

27,11

Gimnazjum im. Karola Miarki

Œwierklany

ABC1

106

9-49

0,49

0,70

0,54

0,40

27,02
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Solenizant Franciszek
Okr¹g³¹ rocznicê urodzin – 100 lat obchodzi³ w sobotê 29 wrzeœnia
mieszkaniec Œwierklan Dolnych, pan Franciszek Woryna. Dzieñ wczeœniej,
solenizant zaprosi³ swoich goœci na sprawowan¹ w jego intencji, mszê œwiêt¹
do koœcio³a œw. Anny, a nastêpnie na poczêstunek do domu przyjêæ.

Franciszek Woryna urodzi³
siê w 1907 roku. Doczeka³ siê
3 synów i 3 córek, 11 wnucz¹t
i 21 prawnucz¹t. ¯ona £ucja
zmar³a 16 lat temu. Od tego czasu panem Franciszkiem zajmuje siê jedna z wnuczek, Miros³awa Maruszewska.
- Kiedy dziadek by³ m³odszy,
bardzo lubi³ siê bawiæ. Mo¿e to
jest recepta na d³ugowiecznoœæ?
Teraz to ju¿ tylko odpoczywa,
najchêtniej s³uchaj¹c radia –

mówi pani Mirka.
Stuletnie urodziny œwiêtowa³a z solenizantem Franciszkiem bli¿sza i dalsza jego rodzina oraz znajomi i delegacje –
m.in. z kopalni „Jas-Mos”,
w której kiedyœ pan Franciszek
przepracowa³ ponad 40 lat.
- Pan Franciszek jest cz³owiekiem pogodnym. Ta jego pogoda ducha i ¿yczliwoœæ widoczna jest podczas moich wizyt u niego, w ramach odwiedzin chorych.

Ptaki w roli głównej
Koniec paŸdziernika, to dla dzia³aczy Polskiego
Zwi¹zku Hodowców Kanarków i Ptaków
Egzotycznych okres wzmo¿onej aktywnoœci.
W wielu miastach odbywaj¹ siê organizowane przez
nich wystawy ptaków, na których mo¿na podziwiaæ
ró¿nych gatunków ptaki — kanarki, go³êbie, nimfy,
rozele i wiele innych.
Taka wystawa odbêdzie siê
w Cechu Rzemios³ Ró¿nych
przy ul. Wysokiej 15 w Rybniku
oraz w klubie Wisus na os. Sikorskiego w ¯orach. Zapraszamy w
dniach 26, 27 i 28 paŸdziernika,
bêdzie ciekawie!
Wystawê mo¿na bêdzie ogl¹daæ w ostatni weekend paŸdziernika, w godzinach od 9.00 do
18.00. W czasie jej trwania prowadzona bêdzie loteria fantowa,
gdzie oprócz nagród pocieszenia
wygraæ mo¿na bêdzie kanarki,
papu¿ki i inne okazy z tak zwanej
drobnej egzotyki – informuj¹ organizatorzy.

Równie ciekawie zapowiada
siê impreza w Wisusie. Na ostatni weekend miesi¹ca zaprasza
¿orski oddzia³ Polskiego Zwi¹zku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Wystawa
organizowana jest tam cyklicznie,
co roku. Jak uda³o nam siê dowiedzieæ, dzieñ 26 paŸdziernika bêdzie dniem konkursowym, kiedy
to prezentowane okazy oceniane
bêd¹ przez sêdziów PZHKiPE,
ale i wtedy mo¿na bêdzie przyjœæ
i obejrzeæ wystawê. Pozosta³e
dwa dni bêd¹ mia³y charakter typowo wystawowy. I tu atrakcji
nie zabraknie.

Zawsze te¿ ze wzruszeniem przyjmowa³em go w konfesjonale –
mówi³ ks. Jan Klyczka, proboszcz œwierklañskiej parafii, w
swym poruszaj¹cym kazaniu skierowanym do solenizanta. — Myœlê, ¿e
pan Franciszek ow¹
wra¿liwoœæ i pogodê
ducha wyniós³ z rodzinnego domu. Od
najm³odszych lat,
matka Anna uczy³a
go modlitwy, uczciwej pracy i bycia dobrym dla ludzi. To
wszystko sprawi³o
chyba, ¿e Franciszek do¿y³ stu lat.
Mam nadziejê, ¿e za
rok znów siê spotkamy, na jego 101
urodzinach, a wczeœniej – jeszcze w tym
roku z³o¿ymy mu z
biskupem wizytê w
ramach kolêdy.

Na urodzinach Franciszka
Woryny, uœwietnionych wystêpem kopalnianej orkiestry,
bawi³o blisko 70 osób. Nie zabrak³o w³adz gminy Œwierklany w osobie wójta Stanis³awa
Gembalczyka i towarzysz¹cego mu sekretarza gminy Zbigniewa Kowalczyka. Wszyscy zgodnie ¿yczyli panu
Franciszkowi – ¿yj nam 200
lat!
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Medale dla jubilatów
W sali Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji w Œwierklanach odbêdzie siê
30 paŸdziernika uroczystoœæ wrêczenia medali za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie. Otrzyma je ponad dwadzieœcia par z terenu Œwierklan i Jankowic,
które zwi¹zek ma³¿eñski zawar³y pó³ wieku temu.

W gminie mieszka równie¿
kilka par, które w tym roku obchodzi³y 60-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego. Wójt gminy Stanis³aw
Gembalczyk w asyœcie kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego
Zbigniewa Kowalczyka uda³ siê
do domów szacownych jubilatów i z³o¿y³ ¿yczenia: Longinie
i Janowi Knura z Jankowic,
Franciszce i Engelbertowi Penkala oraz Marii i Ludwikowi
Szulik (obie pary mieszkaj¹ w
Œwierklanach).
- Mamy tak¿e jedn¹ parê,

która w tym roku
œwiêtuje 61 rocznicê
zawarcia œlubu. S¹ to
pañstwo Anna i Emil
Gembalczykowie, do
których równie¿ pan
wójt pojecha³ z³o¿yæ
gratulacje – mówi sekretarz gminy Zbigniew Kowalczyk.
Ponadto, kontynuowana jest w gminie
tradycja odwiedzania
starszych wiekiem mieszkañców
– osób, które maj¹ 90 lat i wiêcej. W ostatnim czasie w³adze
gminy z³o¿y³y wizytê solenizantom: Annie Dudek, która obchodzi³a swoje 96 urodziny i m³odszej o 5 lat Gertrudzie Welcel z
Jankowic oraz mieszkance Œwierklan Marii Rugor (94 lata).
W przedostatnim dniu paŸdziernika, Medalami Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie odznaczeni zostan¹:

CO N
OWEGO U ŚW
NO
ŚW.. JADWIGI ?
Wakacyjne remonty
Wakacje by³y w naszej szkole
czasem intensywnych prac remontowych. Zabiegom tym zosta³a
poddana w szczególnoœci sala gimnastyczna. Odnowiono parkiet,
odmalowano œciany oraz konstrukcjê podtrzymuj¹c¹ dach. Sala gimnastyczna po tak gruntownym liftingu uzyska³a nowy, piêkny
wygl¹d.
Zdrowym byæ, to lepiej ¿yæ
W bie¿¹cym roku szkolnym
nasza szko³a jako myœl przewodni¹ realizuje has³o „Zdrowym byæ
to lepiej ¿yæ”. Oznacza to ukierunkowanie dzia³añ w stronê promocji zdrowego trybu ¿ycia, od¿ywiania siê, ogólnie rzecz ujmuj¹c
bycia œwiadomym konsumentem.
Ale nie tylko uczniowie bêd¹ edukowani w tej materii. Planuje siê zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej
pomocy.
Pierwszaki
Nasze pierwszaki zosta³y zaszczycone spotkaniami z wieloma

wa¿nymi osobami. Uroczyste rozpoczêcie klas pierwszych odby³o
siê w obecnoœci wójta pana Stanis³awa Gembalczyka. Nieco póŸniej odwiedzi³ je policjant, który
omówi³ zasady bezpieczeñstwa
podczas poruszania siê do i ze
szko³y. W najbli¿szym czasie odbêdzie siê pogadanka z pani¹ higienistk¹, dentyst¹ oraz diabetykiem.
Na koniec trzeba dodaæ, ¿e klasy zaczynaj¹ce edukacjê szkoln¹
spotka³ inny zaszczyt – bêd¹ mia³y rozszerzony program lekcji jêzyka angielskiego.
Wieczór misyjny
i adopcja serca
22 wrzeœnia, podczas wieczoru misyjnego w sali GOKiRu wystêpowa³y dziewczyny z zespo³u
tanecznego „Step by step” pod kierunkiem pani Katarzyny Grabary.
Nasza szko³a zaanga¿owa³a siê w
akcjê charytatywn¹ „Adopcja serca”. Polega ona na tym, ¿e op³acamy koszty edukacji jednego dziecka w Afryce, wynosz¹ce równo-

Magdalena i Erwin Reder
Ró¿a i Piotr Lechowski
£ucja i Antoni Wiœniewski
Marta i Alojzy Marek
Amalia i Stanis³aw Polok
£ucja i Józef Brychcy
Hildegarda i Andrzej Ogon
Janina i Leon Dziadek
Irena i Stanis³aw Górecki
El¿bieta i Antoni Kopel
Dorota i Alojzy Motyka
El¿bieta i Sylwester Pustelnik
Anna i Jan B³anik
Hildegarda Sobik (m¹¿ Brunon
zmar³)
Aniela i Ernest Kordu³a
Elfryda i Joachim Trybuœ
Anna i Alojzy Leœnikowski
Helena i Maksymilian Wita
Maria i Antoni Wita
Maria i Rainhold Ulman
Anna i Jan Gajda
Alicja i Zygmunt Rugor
Cecylia i Henryk Mas³owski
Anna i Kazimierz Szulc
wartoœæ 15 dolarów miesiêcznie.
Chcemy w ten sposób wspomóc
afrykañskie dzieci, które nie maj¹
mo¿liwoœci podjêcia nauki.
Przyjazna szko³a
Od wrzeœnia realizowany jest
projekt „Przyjazna szko³a”, któremu patronuje „Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pomocy Szko³om – Przyjazna Szko³a”. W ramach projektu odbywaj¹ siê zajêcia pozalekcyjne – kó³ko turystyczne. Koordynatorem szkolnym projektu jest pani Marzena
Nosiadek-Kubiec. Pierwsza wyprawa ju¿ za nami: 29 wrzeœnia
odby³a siê wycieczka rowerowa
do Studzienki.
Wyjazd do Trzebnicy
Corocznym zwyczajem, klasy szóste odwiedzi³y sanktuarium patronki naszej szko³y œwiêtej Jadwigi. Tym razem wyjazd mia³ miejsce 11 paŸdziernika. W Trzebnicy uczniowie
uczestniczyli we mszy œwiêtej, a
nastêpnie zwiedzili bazylikê, w
której znajduje siê grobowiec œw.
Jadwigi. Na koniec przespacerowali siê po zabudowaniach klasz-

UWAGA
SEKCJA SKATA SPORTOWEGO
LKS „FORTECA”
ŒWIERKLANY
Z OKAZJI NARODOWEGO ŒWIÊTA
NIEPODLEG£OŒCI
organizuje
XVI OTWARTY TURNIEJ SKATA
SPORTOWEGO
O PUCHAR WÓJTA GMINY
ŒWIERKLANY
W kategorii indywidualnej
i dru¿ynowej
TURNIEJ ODBÊDZIE
SIÊ 11 LISTOPADA
O GODZ. 10.00
W sali widowiskowej GOKiR-u
w Œwierklanach przy ul. Stra¿ackiej 1.
Rozegrane zostan¹ 3 serie po 36 rozdañ.
NAGRODY
90% wpisowego
atrakcyjne nagrody od sponsorów
WPISOWE
15 z³ mê¿czyŸni,
10 z³ kobiety i juniorzy.
ZAPISY
w dniu turnieju od godz. 9.00.
ILOŒÆ MIEJSC OGRANICZONA!
tel. kontaktowy: 032 430 42 39 – Piotr Kafka
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
SYMPATYKÓW SKATA!
ZARZ¥D SEKCJI SKATA
SPORTOWEGO LKS „FORTECA”
ŒWIERKLANY

tornych, które przemierza³a nasza
patronka osiem wieków temu.
Wizyta biskupa
18 paŸdziernika w szkole goœci³ biskup Gerard Bernadzki, przebywaj¹cy w œwierklañskiej parafii
z wizyt¹ kanoniczn¹. Jednym z
punktów pobytu biskupa by³o odwiedzenie naszej szko³y. Tutaj
spotka³ siê z uczniami i nauczycielami w sali gimnastycznej, gdzie nie
tylko wys³ucha³ krótkiej prezentacji uczniowskiej, ale te¿ sam skierowa³ s³owo do zebranych. Trzeba nadmieniæ, ¿e w spotkaniu
uczestniczyli równie¿ najstarsi
przedszkolacy.
Sokrates Comenius
W bie¿¹cym roku szkolnym
bêdzie kontynuowany, realizowany z powodzeniem, program Sokrates Comenius. Po wizytach w
Niemczech, Hiszpanii i u nas, tym
razem nasi nauczyciele pojad¹ do
Irlandii i Wielkiej Brytanii. Ponadto zamierzamy w³¹czyæ siê do programu E-twinning, który polega na
podobnych zasadach jak Sokrates.
Alina Konsek
Mariusz Pomyko³
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NOWY ROK, NOWE WYZWANIA
Zabrzmia³ ju¿ pierwszy dzwonek, a uczniowie zd¹¿yli ju¿ po¿egnaæ pla¿ê i morze.
Pora na najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce ¿ycia szko³y.
 II edycja ogólnopolskiej
akcji „Uczniowie z klas¹”, w której to chcemy zwróciæ szczególn¹
uwagê na samodzielnoœæ
uczniów.
 Program „Trzymaj formê”, wspó³organizowany przez
Agora S.A., portal Gazeta oraz
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej — organizatorów
„Szko³y z klas¹” oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów ¯ywnoœci”. Celem programu „Trzymaj formê!” jest edukacja w zakresie kszta³towania
prozdrowotnych nawyków
wœród m³odzie¿y szkolnej poprzez promocjê zasad aktywnego stylu ¿ycia.
 Program
spo³eczny
„Szko³a bez przemocy”, prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego.
Celem programu jest przeciwdzia³anie przemocy w polskich
szko³ach przez zwiêkszenie
œwiadomoœci problemu, zmianê

Nasza szko³a otrzyma³a tytu³
„Œl¹skiej Szko³y Jakoœci”, który
zosta³ przyznany przez Kuratorium Oœwiaty w Katowicach.
Tytu³ ten jest przyznawany
szko³om, które spe³niaj¹ nie tylko oczekiwania spo³ecznoœci, w
której funkcjonuj¹, ale równie¿
wobec których stawiane s¹ przez
w³adze oœwiatowe wysokie wymagania. Spoœród standardów
oceny jakoœci pracy szkó³ i placówek nasza podstawówka zajmowa³a siê zagadnieniami dotycz¹cymi kszta³cenia. Opis dzia³añ zwi¹zanych ze spe³nieniem
okreœlonych standardów zosta³
opracowany w Ksiêdze Jakoœci.
Program ten zapewni³ realizacjê
przez szko³ê zadañ wynikaj¹cych z polityki edukacyjnej pañstwa, dlatego przyznanie nam
tytu³u Œl¹skiej Szko³y Jakoœci jest
dla ca³ej spo³ecznoœci szkolnej
wielkim sukcesem. Przyznaje siê
go na okres piêciu lat.
Z okazji Dnia Nauczyciela,

dyrektor szko³y wyró¿ni³ kilku
nauczycieli nagrod¹, która przyznawana jest nauczycielowi wykonuj¹cemu wzorowo swoje obowi¹zki, a ponadto wyró¿niaj¹cemu siê w realizacji zadañ ujêtych
w planie dydaktyczno-wychowawczym szko³y. Nagrodê Dyrektora za rok szkolny 2006/2007
otrzymali nauczyciele: Michalina Trybuœ (nauczyciel jêzyka
angielskiego), Ilona Myszka (nauczyciel plastyki, historii), Bogumi³a Szmidt-Kruk (nauczyciel jêzyka polskiego), Anna Wilk (nauczyciel kszta³cenia zintegrowanego), Katarzyna Ciesielska (nauczyciel matematyki), Mirela
Ulbrych–Lanuszny (nauczyciel
jêzyka polskiego), Monika Suchañska (nauczyciel informatyki,
przyrody) i Irena Wójcicka (nauczyciel kszta³cenia zintegrowanego).
W naszej szkole podczas
roku szkolnego realizowane bêd¹
nastêpuj¹ce projekty:

Szko³a, to miejsce,
w którym spêdzamy
ogromn¹ czêœæ naszego
¿ycia. – Najlepsze lata –
mówi¹ doroœli. To w niej
zdobywamy wiedzê
i umiejêtnoœci, które
doskonalimy
i poszerzamy
na ka¿dym kroku.
Najwa¿niejsze jest
w koñcu – zw³aszcza
w dzisiejszych czasach
– doœwiadczenie.
Niestety, to zdobywane
w szkolnych szatniach,
piwnicach czy na
korytarzach nie jest dla
nas dobre. Dlaczego?
Bo czêsto kolega,
z którym siedzimy
w ³awce, jest naszym
wrogiem.

Szkoła bez przemocy
Bior¹c udzia³ w ogólnopolskiej akcji „Szko³a bez przemocy” chcemy przeciwdzia³aæ agresji i pokazaæ uczniom,
nauczycielom i rodzicom, ¿e
– przy odrobinie wysi³ku i
zaanga¿owania – bêdzie bezpiecznie.
Pierwszy etap tej akcji zaowocowa³ otrzymaniem dotacji unijnej na zorganizowanie
warsztatów teatralnych i
dziennikarskich, w konkursie
og³oszonym przez œl¹skiego
Kuratora Oœwiaty i Wojewody
Œl¹skiego, w ramach rz¹dowego programu poprawy bezpieczeñstwa w szko³ach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.
Koncepcja warsztatów
sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka, uwzglêdnia
wspieranie aktywnoœci i inicjatyw m³odego pokolenia, umo¿liwia dzieciom tworzenie w³asnych form aktywnoœci,
kszta³tuje umiejêtnoœci ich
uczestniczenia w kulturze, roz-

wijania talentów i twórczoœci
dzieciêcej. Kszta³tuje równie¿
umiejêtnoœci porozumiewania
siê, rozwi¹zywania konfliktów,
radzenia sobie ze stresem. To
w³aœnie teatr mo¿e byæ wspania³¹ recept¹ na „kolorow¹ rzeczywistoœæ”, a tworzenie gazety szkolnej mo¿e stanowiæ alternatywê dla biernego i ma³o
po¿ytecznego spêdzania czasu
wolnego. Podczas warsztatów
ka¿dy bêdzie móg³ znaleŸæ coœ
ciekawego dla siebie.
Program warsztatów bêdzie realizowany przez dwa
miesi¹ce, w trakcie zajêæ pozalekcyjnych Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w
Szkole Podstawowej nr 1 im.
Ludwika Holesza w Œwierklanach. M³odzie¿, oprócz spotkañ w szkole, podczas których bêdzie realizowa³a zaplanowane zadania, pojedzie do
teatru „Banialuka” w BielskuBia³ej na przedstawienie i weŸmie udzia³ w profesjonalnych
warsztatach z udzia³em akto-

postaw wobec przemocy, a tak¿e dostarczenie szko³om konkretnego wsparcia.
Nasza szko³a wzbogaci³a siê
o atlasy geograficzne i mapy historyczne. Dziêkujemy firmom:
PPU „Pionet” p. Piotr Adamik,
Us³ugi rolnicze p. Leon Karwot
ze Œwierklan, Skup metali kolorowych p. Wanda Sobik z Jankowic, FH „Pik” SJ p. Krystyna i
Hubert Piksa ze Œwierklan za
ufundowanie pomocy dydaktycznych oraz wydawnictwu
„Piêtka”.
Dziêki inicjatywie rodziców
uda³o siê zorganizowaæ wyjazdy
na basen. Szczególne podziêkowania sk³adamy p. Witoldowi
Kotula Sklep „ABC” oraz p.
Miros³awie Dronszczyk — za
pomoc finansow¹.
W nowym roku szkolnym
przed uczniami, nauczycielami i
pracownikami szko³y wiele wyzwañ, dlatego ju¿ teraz ¿yczymy
wszystkim owocnej pracy.
Bogumi³a Szmidt –Kruk
rów. Natomiast, grupa dziennikarzy odwiedzi redakcjê „Gazety Wyborczej” w Tychach
oraz przygotuje w³asny warsztat dziennikarza.
Bior¹c udzia³ w zajêciach
pozalekcyjnych dziecko ma
wp³yw na wydarzenia w klasie i w szkole; podejmuje decyzje, dokonuje wyboru, ocenia i ponosi konsekwencje w³asnych dzia³añ. To jedne z zadañ „szko³y bez przemocy”!
Bogumi³a Szmidt –Kruk
Opiekun – instruktor warsztatów
Powiatowego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej

Urząd Gminy
Świerklany
godziny urzędowania:
poniedziałki 8.00 – 16.00
wtorki, środy, czwartki,
piątki 7.30 – 15.30
tel. (032) 432 75 00
e-mail: ug@swierklany.pl
www.swierklany.pl

15
Gimnazjum Nr 2 o planach i osiągnięciach
Rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny. Mamy nowe cele, które zamierzamy
zrealizowaæ. Po¿egnaliœmy ju¿ szósty rocznik absolwentów, ¿ycz¹c im
sukcesów w nowych szko³ach. Powitaliœmy natomiast uczniów klas
pierwszych. Mamy nadziejê, ¿e w murach naszej szko³y bêd¹ siê czuæ dobrze
i osi¹gaæ bêd¹ dobre wyniki w nauce.
W naszej szkole po raz kolejny zosta³a otwarta klasa sportowa.
Nadal przy gimnazjum dzia³a klub
UKS-u — Uczniowski Klub Sportowy, w ramach którego nasze
uczennice walcz¹ o mistrzostwo
Œl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej.
W tym roku szkolnym kontynuujemy nastêpuj¹ce projekty edukacyjne:
 Socates
Comenius,
w tym roku planowany jest wyjazd naszych uczniów do Kopenhagi, a rewizyta planowana jest na
wiosnê;
 projekt „Œladami przesz³oœci”, w ramach którego uczniowie
adoptuj¹ zabytki, nasi gimnazjaliœci opiekuj¹ siê œwierklañskim
cmentarzem;
 projekt „Inter Eol”, w ramach którego realizujemy temat
”Œl¹zak, Polak, czy Niemiec — œladami ¿ycia i twórczoœci Karola
Miarki”. 18 wrzeœnia w Gliwicach
naszej szkole przyznano miêdzynarodowe wyró¿nienie za zaanga¿owanie w projekt. Mo¿na zapoznaæ siê z nim odwiedzaj¹c stronê
www.webquest.swierklany.edu.pl
 projekt ”Szko³a promuj¹ca zdrowie”;
 w paŸdzierniku koñczymy realizacjê projektu grantowego
”Dzia³aj lokalnie V” pod has³em

„Zdrowym byæ to m¹drze ¿yæ”;
 nasza szko³a stara siê o
uzyskanie certyfikatu ISO 2000.
Bardzo cieszymy siê z nowo
otwartej pracowni komputerowej.
W roku szkolnym 2006/2007 nasze gimnazjum przyst¹pi³o do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracownie komputerowe
dla szkó³”, realizowanego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich,
wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W
czerwcu 2007 r. pracownia ta zosta³a dostarczona do naszej szko³y. Zestaw sk³ada siê z 10 komputerów, serwera, drukarki, skanera i
rzutnika.
Co wa¿nego w ¿yciu naszej
szko³y?
- odby³y siê wybory do Samorz¹du Uczniowskiego. Przewodnicz¹cym zosta³ Artur Mazurek z III
b, zastêpc¹ Marta Woryna z klasy
II b, do samorz¹du wybrani zostali jeszcze Dawid Czoga³a i Mateusz Grzonka;
- klasy pierwsze przesz³y
„chrzest gimnazjalisty”;
- uczniowie uczestniczyli w
akcji „Sprz¹tanie œwiata”;
- odby³ siê „Dzieñ jêzyków w
gimnazjum”;
- po raz kolejny og³oszony

Poświęcony samochód str
ażaków
strażaków
Samochód œredni
gaœniczy marki Renault,
o którym pisaliœmy
w poprzednim numerze
Kuriera Gminy
Œwierklany i który trafi³
do jednostki
Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej
w Jankowicach, zosta³
poœwiêcony.
Uroczystoœæ mia³a
miejsce 29 wrzeœnia.
Przypomnijmy, ¿e pojazd
trafi³ do jankowickich stra¿aków
na pocz¹tku sierpnia tego roku.
Zast¹pi³ wys³u¿onego Stara, któ-

ry za kwotê 26 tys. z³ zosta³
sprzedany stra¿akom w gminie
Lipno. Uzyskane w ten sposób
œrodki pokry³y w czêœci koszt
zakupu nowego samochodu.
Gmina ze swej strony przekaza³a na ten cel 400 tys. z³. Dziêki
staraniom samych stra¿aków
uda³o siê ponadto pozyskaæ dotacjê na zakup auta, wynosz¹c¹
100 tys. z³, z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego.
Warto zaznaczyæ, ¿e jankowicki
Renault jest pierwszym w województwie, który zosta³ zakupiony dziêki pomocy KSRG.
- Za³atwienie wszystkich formalnoœci kosztowa³o nas wiele
zachodu i trwa³o blisko dwa lata,
ale op³aci³o siê – powiedzia³ w
rozmowie z nami prezes OSP

zosta³ konkurs na gospodarza
szko³y — poszczególne klasy zdobywaj¹ punkty, które na zakoñczenie roku szkolnego decyduj¹ wygranej i wysokoœci nagrody pieniê¿nej ufundowanej przez Radê
Rodziców.
Co czeka nas w najbli¿szym
czasie?
- 22 paŸdziernika obchodzimy
„Dzieñ Patrona”, z tej okazji klasy
pierwsze wyje¿d¿aj¹ na wycieczkê zorganizowan¹ pod has³em „Œladami ¿ycia i twórczoœci Karola
Miarki”;
- 19 paŸdziernika, podczas
wizytacji parafii nasze gimnazjum
odwiedzi ks. Biskup, a nasi uczniowie przyjm¹ sakrament bierzmowania;
- klasy trzecie wybieraj¹ siê na
film „Katyñ”.
Istotn¹ informacj¹ dla spo³ecznoœci œwierklañskiej jest podjêcie
uchwa³y przez Radê Gminy Œwierklany, w rezultacie której nowa
pe³na nazwa gimnazjum brzmi:
Gimnazjum im. Karola Miarki w
Œwierklanach.
Z okazji rozpoczêtego roku
szkolnego uczniom, nauczycielom
i pracownikom szko³y ¿yczymy
samych sukcesów.
E.Wojcieszek

Jankowice Wac³aw Juraszek.
Samochód poœwiêcony zosta³
przez proboszcza parafii w Jankowicach, ksiêdza Tadeusza Stachonia. Spotkanie mia³o bardzo
uroczysty charakter – odby³a siê
msza œwiêta z udzia³em w³adz
samorz¹dowych i parlamentarnych oraz przedstawicieli stra¿y,
a po niej – przemarsz do remizy
OSP Jankowice przy dŸwiêkach
orkiestry KWK Jankowice.
Tydzieñ wczeœniej – w niedzielê poprzedzaj¹c¹ uroczystoœæ
poœwiêcenia nowego wozu stra¿ackiego, cz³onkowie ochotniczych stra¿ po¿arnych z terenu
naszej gminy pojechali na zawody sportowo-po¿arnicze do Lysek. Dru¿ynom z Jankowic towarzyszy³a jedna – kobieca, ze
Œwierklan.

PFRON
pomoże
Do koñca wrzeœnia br. mo¿na by³o sk³adaæ w siedzibie
Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej wnioski o dofinansowanie kosztów nauki uczniów
niepe³nosprawnych. Œrodki przeznaczone na ten cel pochodz¹ z
Pañstwowego Funduszu Osób
Niepe³nosprawnych
i zarezerwowane zosta³y na realizacjê programu „Uczeñ na Wsi”.
O dofinansowanie kosztów
nauki mog³a ubiegaæ siê osoba
niepe³nosprawna, która posiada
wa¿ne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci lub orzeczenie
o stopniu niepe³nosprawnoœci;
pobiera naukê w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole
ponadgimnazjalnej (z wy³¹czeniem szko³y policealnej), jak
równie¿ posiada sta³e zameldowanie na terenie gminy Œwierklany. Nie mog³y siê staraæ o nie
osoby, które – jak mówi¹ przepisy — w przesz³oœci by³y
stron¹ umowy zawartej
z PFRON-em, która to umowa
zosta³a rozwi¹zana z ich przyczyny; jak równie¿ osoby, które posiadaj¹ wymagalne zobowi¹zania wobec PFRON-u oraz
te, w przypadku których œrednie miesiêczne dochody brutto
przekraczaj¹ 120 proc. najni¿szego wynagrodzenia przypadaj¹cego na jednego cz³onka rodziny, pozostaj¹cego we wspólnym gospodarstwie domowym
(w 2007 roku jest to kwota
1078,92 z³).
Do GOPS-u wp³ynê³o
18 wniosków: 11 od osób niepe³nosprawnych ucz¹cych siê
w szko³ach podstawowych,
4 od uczniów gimnazjów i 3 wystosowane przez uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych. W pierwszym i drugim przypadku,
a wiêc wœród uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów,
kwota dofinansowania z porogramu „Uczeñ na Wsi” nie mo¿e
przekroczyæ 2000 z³ w skali jednego roku szkolnego. Uczniowie
szkó³ ponadgimnazjalnych, którzy nie musz¹ p³aciæ czesnego,
otrzymaj¹ nie wiêcej ni¿ 3000 z³,
a uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych, zobowi¹zani do uiszczania op³at za naukê – nie wiêcej ni¿ 4000 z³ w skali roku
szkolnego.
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W podzięce za urodzaj
Przepiêkn¹ polsk¹ tradycj¹ jest dzielenie siê chlebem. Organizowane co roku
Do¿ynki Gminne stanowi¹ ku temu doskona³¹ okazjê – mówi³a podczas
tegorocznego œwiêta plonów Ma³gorzata Rduch, przewodnicz¹ca Rady Gminy
Œwierklany.
W niedzielê 2 wrzeœnia, do
oœrodka sportu i rekreacji w Œwierklanach dotar³ licz¹cy kilkaset metrów, korowód do¿ynkowy. Kolorowo przystrojone traktory,
bryczki, furmanki i wozy stra¿ackie, a zaraz po nich motocykliœci, rowerzyœci i wielu innych,
witani byli przez oczekuj¹cych
ich mieszkañców gminy.
Zbiórka uczestników korowodu mia³a miejsce w Œwierklanach Dolnych, a oficjalne otwarcie Do¿ynek Gminnych 2007 na
scenie Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji w Œwierklanach.
Ceremonii do¿ynkowej tradycyj-

nie przewodniczy³ starosta ze staroœcin¹. W tym roku zostali nimi
gospodaruj¹cy na 35 hektarach
pola Grzegorz Wolny oraz prowadz¹ca wraz z mê¿em 25-hektarowe gospodarstwo, Maria
K³apczyk.
Tradycj¹ naszych pradziadków jest pieczenie na okolicznoœæ œwiêta plonów, do¿ynkowego chleba, który powinien
powstaæ na bazie tegorocznych
plonów, jak równie¿ wyplatanie korony do¿ynkowej, symbolizuj¹cej dostatek. Do¿ynki –
to czas œwiêtowania, radoœci i
odpoczynku.

Wójtowi gminy Stanis³awowi
Gembalczykowi, starostowie do¿ynek wrêczyli do¿ynkowy
chleb, a zaraz po nich przedstawicielki œwierklañskich gospodyñ
przekaza³y na rêce wójta przepiêkn¹ koronê do¿ynkow¹.
Uroczystoœæ
zaszczycili
swoj¹ obecnoœci¹ przedstawiciele s¹siednich gmin, powiatu i parlamentu, kopalni, policji, instytucji zwi¹zanych
z rolnictwem, a tak¿e ksiê¿a,
stra¿acy, gospodynie i wielu
innych goœci, wœród których
nie mog³o zabrakn¹æ rolników z
terenu gminy.

archw. GOKiR
W zapowiadanym przez
Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji, programie artystycznym
znalaz³ siê wystêp orkiestry dêtej Kopalni Wêgla Kamiennego
„Chwa³owice”, która w tym roku
obchodzi stulecie swego istnienia
i jest jedn¹ z najstarszych, o ile
nie najstarsz¹ w regionie; a tak¿e
wystêp kabaretu „Œl¹skie Pierony”, „Cameleon Show”, gminnych
zespo³ów folklorystycznych –
Karolinek i Paulinek oraz m³odzie¿owego zespo³u „Buñczuk” z Bia³egostoku. Gwiazd¹ wieczoru by³
Ivan Komarenko, niegdyœ wystêpuj¹cy w duecie „Ivan i Delfin”, a
dziœ prowadz¹cy solow¹ dzia³alnoœæ. Artystê, który znany jest
nie tylko z muzycznej dzia³alnoœci, ale równie¿ z tego, ¿e wystêpuje w telewizyjnych konkursach
i serialach, wieczorem 2 wrzeœnia
mogliœmy ogl¹daæ na ¿ywo.
Do¿ynki Gminne 2007, jak
wiêkszoœæ festynów organizowanych na œwie¿ym powietrzu, zakoñczy³y siê zabaw¹ taneczn¹.

JANKOWICE BIEGAJĄ
Pod koniec wrzeœnia (30.09)
odby³a siê w Jankowicach, Akcja
„Polska Biega”. Wziê³o w niej
udzia³ wiele osób. Wystartowaliœmy o godzinie 13.00 z placu
koœcielnego parafii pod wezwaniem Bo¿ego Cia³a w Jankowicach. D³ugoœæ trasy wynosi³a
nieca³e 4 km i przebiega³a ulicami: Rybnick¹, Gra¿yñskiego,
Sportow¹, Biasowick¹, Poln¹
i Równoleg³¹. Meta znajdowa³a
siê na placu szkolnym Gimnazjum im. Ks. Walentego w Jankowicach.
W biegu wziê³o udzia³ 410
osób, z czego wiêksz¹ czêœæ
stanowili uczniowie i nauczyciele. Uczestnicy biegu zostali
podzieleni na dwie grupy. Wychowankowie klas I-IV podstawówki, wraz ze swoimi na-

uczycielami i rodzicami pobiegli na krótszym odcinku trasy i
wystartowali z boiska pi³karskiego klubu sportowego
„Orze³”. Pozostali uczestnicy
biegu, czyli uczniowie klasy VVI podstawówki, a tak¿e wychowankowie gimnazjum i
mieszkañcy Jankowic pokonali
ca³¹ trasê.
Ka¿dy uczestnik biegu
otrzyma³ na mecie medal symbolizuj¹cy przy³¹czenie siê do
akcji. Medale wrêcza³ wójt naszej gminy Stanis³aw Gembalczyk. Zosta³y tak¿e rozlosowane koszulki z akcji „Polska Biega”. Ca³a impreza zakoñczy³a siê
o godz. 15.00.
Mamy nadziejê, ¿e podobna
akcja odbêdzie siê równie¿ za rok.
Dawid Szymura

archw. szko³y

