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W pi¹tek 14 marca, Galeria Twórców Œl¹skich
w Jankowicach prze¿ywa³a prawdziwe oblê¿enie –
sta³a siê miejscem otwarcia wystawy „Bez œciany
miêdzy nami”. Zaprezentowane na niej obrazy,
witra¿e i figurki stworzone zosta³y przez osoby
niepe³nosprawne oraz uczniów Szko³y Podstawo-
wej im. Ludwika Holesza w Œwierklanach.

czytaj na str. 6

TTTTTacy samiacy samiacy samiacy samiacy sami

W przeddzieñ  Dnia Œwiêtego Floriana - pa-
trona wszystkich stra¿aków, w gminie odbêd¹
siê uroczystoœci zwi¹zane z odznaczeniem naj-
bardziej zas³u¿onych dzia³aczy OSP i poœwiê-
ceniem odremontowanej, zabytkowej stra¿ac-
kiej sikawki.

W sobotê 3 maja, o godz. 9.30 w koœciele
Œw. Anny w Œwierklanach odbêdzie siê msza
œwiêta w intencji stra¿ackiej braci, a po niej na-

st¹pi poœwiêcenie sikawki. Godzinê póŸniej - 10.30, na placu przed
budynkiem remizy OSP Œwierklany odbêdzie siê uroczysty apel. Za-
praszamy wszystkich do uczestnictwa w obchodach.

W sobotê 31 maja, Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji za-
prasza wszystkich mieszkañców, a w szczególnoœci tych najm³od-
szych, na Festyn Rodzinny do oœrodka sportu i rekreacji w Jan-
kowicach. O godz. 16.00 rozpocznie siê tam blok zabaw i kon-
kursów dla dzieci z okazji ich œwiêta – Dnia Dziecka, zaœ o godz.
20.00 wyst¹pi gwiazda wieczoru – zespó³ £ZY.

Wczeœniej – do po³udnia, na terenie jankowickiego oœrodka
rozegrane zostan¹ Zawody Sportowo-Po¿arnicze o Puchar Wój-
ta Gminy Œwierklany. Zapowiada siê sobota pe³na atrakcji, nie
mo¿e Was zabrakn¹æ!

Festyn
na Dzień
Dziecka

Festyn
na Dzień
Dziecka

Świętuj ze strażakami

bz

bz

bz

W œrodê 23 kwietnia odby³a siê sesja Rady Gminy Œwierklany,
podczas której radni udzielili absolutorium wójtowi gminy Stanis³a-
wowi Gembalczykowi, z tytu³u wykonania bud¿etu za 2007 rok.

Kilkanaœcie dni wczeœniej, pozytywn¹ opiniê dotycz¹c¹ sprawoz-
dania z wykonania bud¿etu w gminie Œwierklany wyrazi³a Regionalna
Izba Obrachunkowa w Katowicach. Na 15 radnych, 12 g³osowa³o za
udzieleniem wójtowi absolutorium, 1 radny by³ przeciw, a 2 wstrzy-
ma³o siê od g³osu.

Absolutorium dla wójta
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� Kopalnia Wêgla Ka-
miennego „Jankowice” nie
zgadza siê na potwierdzenie
umowy na budowê obiek-
tów sportowych na terenie
by³ego Szybu VI.

� Z³o¿ony zosta³ wnio-
sek w ramach RPO o œrodki
na kanalizacjê. Na oko³o 73
mln z³ bêd¹cych w dyspozy-
cji Urzêdu Marsza³kowskie-
go, nasz wniosek opiewa na
19 mln z³. £¹cznie z³o¿onych
zosta³o wniosków na ponad
701 mln z³. W miesi¹cu lipcu
ma siê zakoñczyæ I etap za-
dania polegaj¹cego na dokoñ-
czeniu budowy Zlewni P II
1 wraz z przejœciem pod au-
tostrad¹. Do dnia 26 wrze-
œnia powinniœmy poznaæ
ostateczne wyniki.

�Ukoñczone zosta³y
dzia³ania w ramach progra-
mu z udzia³em osób niepe³-
nosprawnych intelektualnie
„Bez œcian miêdzy nami”.

� Odby³y siê zebrania
so³eckie w Œwierklanach
Górnych i Jankowicach .
Z powodu braku wymagane-
go kworum nie zosta³ przy-
jêty program rozwoju wsi.

� Rozpoczê³a siê reali-
zacja programu pomocy
¿ywnoœciowej PCK.

� Wyp³acane s¹ stypen-
dia dla osób niepe³nospraw-
nych, w ramach Pañstwowe-
go Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych.

Z działalnościZ działalnościZ działalnościZ działalnościZ działalności
międzymiędzymiędzymiędzymiędzysesyjnejsesyjnejsesyjnejsesyjnejsesyjnej

Jakiœ czas temu, na terenie ca³ego kraju po-
wsta³y gminne centra informacji. Ma³o kto jed-
nak wie, czemu one s³u¿¹ i czym siê zajmuj¹.

GCI to placówki, które dysponuj¹ informa-
cjami o ofertach pracy, mo¿liwoœciach podjêcia
dzia³añ o charakterze wolontariackim, zawodach,
szko³ach i instytucjach szkol¹cych, warunkach
i procedurach uruchamiania w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej. To tak zwane infocentra, które s³u¿¹
tak¿e informacjami z zakresu prawa pracy, praw
i obowi¹zków bezrobotnego, integracji europej-
skiej oraz adresami urzêdów pracy i innych in-
stytucji œwiadcz¹cych pomoc osobom bezrobot-

O Gminnych Centrach Informacji
nym i poszukuj¹cym pracy.

GCI to wyspecjalizowane jednostki, wyposa-
¿one w nowoczesne stanowiska komputerowe w
istniej¹cych gminnych domach kultury, szko³ach
czy innych miejscach skupiaj¹cych spo³ecznoœci
lokalne, œwiadcz¹ce zgodnie z za³o¿eniami bezp³at-
nie pomoc osobom bezrobotnym.

Mieszkañcy gminy Œwierklany mog¹ skorzy-
staæ w tym zakresie z us³ug Gminnego Centrum
Informacji w Rybniku, które mieœci siê przy ul.
Jankowickiej 3. Mo¿na siê równie¿ kontaktowaæ
telefonicznie — 032 422 60 95 wew. 225, faks:
(0-32) 426 00 36 wew. 252.

Renta strukturalna przys³u-
guje ka¿demu rolnikowi prowa-
dz¹cemu na w³asny rachunek
dzia³alnoœæ rolnicz¹, który
w dniu sk³adania wniosku
o jej przyznaniem spe³nia³
wstêpne warunki do jej uzy-
skania i po otrzymaniu po-
stanowienia o ich spe³nieniu
przekaza³ gospodarstwo rol-
ne  o  powierzchni  co  na j -
mniej 1,00 ha UR i zaprze-
sta³ prowadzenia towarowej
dzia³alnoœci rolniczej.

Obowi¹zuje Rozporz¹dze-
nie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 19 czerwca
2007 roku w sprawie szczegó-
³owych warunków i  t rybu
przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach dzia³ania
„Renty strukturalne’’objêtego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013
zasady takie jak w ubieg³ym
roku.

Warunki, które musi spe³-
niæ rolnik w dniu z³o¿enia
wniosku o przyznanie renty
strukturalnej:
�  Musi mieæ ukoñczone 55 lat.

RENTY STRRENTY STRRENTY STRRENTY STRRENTY STRUKTURALNE DLA RUKTURALNE DLA RUKTURALNE DLA RUKTURALNE DLA RUKTURALNE DLA ROOOOOLNIKÓWLNIKÓWLNIKÓWLNIKÓWLNIKÓW
OOOOOD 30 CZERD 30 CZERD 30 CZERD 30 CZERD 30 CZERWWWWWCA 2008 PRZYJMCA 2008 PRZYJMCA 2008 PRZYJMCA 2008 PRZYJMCA 2008 PRZYJMOOOOOWWWWWANIE WNIANIE WNIANIE WNIANIE WNIANIE WNIOSKÓW  W ARiMROSKÓW  W ARiMROSKÓW  W ARiMROSKÓW  W ARiMROSKÓW  W ARiMR

�  Musi udokumentowaæ, ¿e
przez co najmniej 10 lat przed
z³o¿eniem wniosku nieprze-
rwalnie prowadzi³ dzia³alnoœæ
rolnicz¹ w gospodarstwie,
które zamierza przekazaæ.
� Musi udokumentowaæ, ¿e
podlega³ ubezpieczeniu eme-
ry ta lno  rentowemu przez
okres co najmniej 5 lat oraz
w dniu sk³adania wniosku
i nie ma zaleg³oœci z tytu³u
op³acania sk³adki na ubezpie-
czenie spo³eczne rolników
„KRUS/.
�  Musi mieæ uregulowany
stan prawny gospodarstwa.
� Nie mo¿e mieæ ustalonego
prawa do renty lub emerytury.
�  Musi byæ wpisany do ewi-
dencji producentów, ewiden-
cji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przy-
znanie p³atnoœci.

Warunki ,  które musi
spe³niæ rolnik po otrzyma-
niu postanowienia o spe³-
nieniu warunków do uzyska-
nia renty strukturalnej:
�  Musi przekazaæ wszystkie
u¿ytki rolne o ³¹cznej po-

wierzchni co najmniej 1,00 ha
0,50 ha wraz z siedliskiem mo¿e
zostawiæ sobie przejmuj¹cemu
lub przejmuj¹cym, którzy spe³-
niaj¹ warunki okreœlone w prze-
pisach dotycz¹cych rent struk-
turalnych.
�  Musi zaprzestaæ prowadze-
nie dzia³alnoœci rolniczej.

Formularze wniosku o przy-
znanie renty i niektóre za³¹czni-
ki oraz instrukcje ich wype³nia-
nia s¹ dostêpne na stronach in-
ternetowych ARiMR adres —
www.arimr.gov.pl i w biurach
powiatowych ARiMR.

Wype³nianie wniosków
o renty strukturalne oraz
szczegó³owych informacji na
temat rent udziela pracownik
ŒODR w Czêstochowie – Ka-
zimiera Poliwka.

Informacji mo¿na zasiêgn¹æ
równie¿ u pracowników Powia-
towego Zespo³u Doradztwa
Rolniczego w Rybniku - ul. Bia-
³ych 7, tel. 032 42 37 771.

info: Powiatowy Zespó³
Doradztwa Rolniczego Rybnik

Kazimiera Poliwka

Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie - oddzia³ Miko³ów informuje

Na mocy ustawy z 2004 roku ustanowiono dzieñ 2 maja Œwiêtem
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi nieroz³¹czn¹ ca³oœæ week-
endu majowego, podczas którego obchodzimy tak wa¿ne œwiêta pañstwo-
we i koœcielne jak: 1-go maja Œwiêto Pracy i 3-go maja Œwiêto uchwalenia
Konstytucji. Œwiêto Flagi ma popularyzowaæ wiedzê o polskiej to¿sa-
moœci i symbolach narodowych. Wype³niaj¹c ten obywatelski obowi¹zek
zachêcam i apelujê do wszystkich mieszkañców naszej gminy, aby w te
majowe dni na wszystkich budynkach pojawi³y siê flagi narodowe. Wy-
wieszenie flagi, to symbol naszego szacunku i przywi¹zania do Ojczy-
zny i tradycji narodowych.

APEL WÓJTAPEL WÓJTAPEL WÓJTAPEL WÓJTAPEL WÓJTA GMINY ŚWIERKLANYA GMINY ŚWIERKLANYA GMINY ŚWIERKLANYA GMINY ŚWIERKLANYA GMINY ŚWIERKLANY
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Projekt obejmuje wykonanie
ponad 15 km sieci kanalizacyjnej,
prawie 2 km przy³¹czy domo-
wych (273 szt.), a tak¿e budo-
wê 4 pompowni œcieków oraz
2 zbiorników retencyjnych.
Projekt stanowi kontynuacjê
i uzupe³nienie przedsiêwziêcia
finansowanego w ramach Zinte-
growanego Programu Operacyj-
nego (ZPORR) w latach 2005-
2007. Docelowo, w wyniku re-
alizacji inwestycji w zlewni PII-
1, z systemu kanalizacji sanitar-
nej korzystaæ bêdzie oko³o 6730
osób (60 procent skanalizowa-
nia gminy).

O dofinasowanie na budowê
kanalizacji nasza gmina ubiega siê
ze œrodków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Dzia³ania 5.1 Gospo-
darka wodno-œciekowa Priorytet
V. Œrodowisko Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Œl¹skiego na lata 2007 – 2013.
Indykatywna wielkoœæ œrodków

Bêdzie to kolejna przyjaciel-
ska wizyta, odk¹d gmina Œwierkla-
ny nawi¹za³a wspó³pracê z ru-
muñsk¹ miejscowoœci¹, w której
spor¹ czêœæ mieszkañców stano-
wi¹ przedstawiciele Polonii.

Do Rumunii pojedzie wójt
gminy Œwierklany Stanis³aw
Gembalczyk, przewodnicz¹ca
Rady Gminy Ma³gorzata
Rduch, szefowe kó³ gospodyñ
wiejskich z terenu gminy,
przedstawiciele gminnych
ochotniczych stra¿y po¿ar-
nych ,  Gminnego Oœrodka
Kultury i Rekreacji oraz Ga-
lerii Twórców Œl¹skich, a tak-
¿e dzia³aj¹cy pod egid¹ GO-
KiR-u zespó³ Karolinki, który
wyst¹pi tam z koncertem.

- Jest to wyjazd reprezentacyj-
ny, podczas którego bêdziemy
chcieli spotkaæ siê z w³adzami Ka-
czyki i zaprezentowaæ nasz œl¹ski
artystyczny dorobek. Wyruszamy
25 kwietnia i wracamy 2 maja –
mówi wójt gminy Stanis³aw Gem-
balczyk.

Gmina złożyła wniosek
Gmina Œwierklany ubiega siê o dofinansowanie
budowy kanalizacji ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem
inwestycji jest budowa grawitacyjno-ciœnieniowej
sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oznaczonej
symbolem PII-1 oraz przekroczenie kanalizacyjne
pod zaprojektowan¹ autostrad¹ A-1.

przewidziana do alokacji w ra-
mach konkursu wynosi
72.936.000 z³.. Wartoœæ projek-
tu, który z³o¿y³a nasza gmina,
wynios³a 24.380.719,98, a wiel-
koœæ dotacji, o jak¹ siê ubiegali-
œmy, to 19.368.085,62.

O podobn¹ dotacjê wnioski
z³o¿y³o 75 gmin, na ³¹czn¹ kwo-
tê 73.4335.244,52 z³, wiêc po-
trzeby s¹ 10-krotnie wiêksze, ni¿
mo¿e to zapewniæ Regionalny
Program Operacyjny. Nasz¹
przewag¹ jest fakt, ¿e mamy do-
œwiadczenie w pozyskiwaniu
i rozliczaniu œrodków, a uzy-
skan¹ dotacjê chcemy wykorzy-
staæ na dokoñczenie inwestycji fi-
nansowanej w ramach ZPORR,
wszystko jednak i tak zale¿y od
komisji oceniaj¹cej wnioski.

Termin z³o¿enia wniosku
up³yn¹³ 3 marca 2008 roku. Osta-
teczne wyniki konkursu – mamy
nadziejê, ¿e dla nas pomyœlne –
poznamy najwczeœniej 26 wrze-
œnia 2008 r.

Pojadą z wizytą

Pierwsza edycja przegl¹du
cieszy³a siê ogromnym powodze-
niem, st¹d pomys³ na II Miê-
dzyszkolny Przegl¹d Formacji
Tanecznych o Puchar Dyrekto-
ra Gimnazjum im. Karola Miar-
ki w Œwierklanach. Ide¹ tego
konkursu jest szerzenie kultury
fizycznej w atrakcyjnej dla
uczniów formie oraz promowa-
nie ruchu i tañca jako formy spê-
dzania czasu wolnego.

Tegoroczny przegl¹d odbê-
dzie 26 maja, o godzinie 8.30
w naszej szkole. Trwaj¹ przygo-
towania do „œwiêta tañca” – ze-
spo³y taneczne z okolicznych
szkó³ zosta³y ju¿ zaproszone;
niektórzy uczestnicy zd¹¿yli
potwierdziæ swoje przybycie,
z czego bardzo siê cieszymy.
Uczniowie naszej szko³y æwicz¹
swoje choreografie od wczesne-

ZaprzyjaŸnion¹ gminê Cacica w Rumunii odwiedz¹
przedstawiciele Urzêdu Gminy i lokalnego œrodowi-
ska. Kiedy oddawaliœmy gazetê do druku, polska
delegacja szykowa³a siê do wyjazdu.

Cacica, nazywana równie¿
gmin¹ Kaczyka, to wieœ na Bu-
kowinie, z polskimi korzeniami.
Polacy przybyli tu 1792 roku,
sprowadzeni z okolic Wieliczki
i Bochni, do pracy w kopalni
soli. We wsi warto zobaczyæ udo-
stêpnion¹ do zwiedzania kopal-
niê soli, a w niej skalne rzeŸby
oraz kaplicê, w której kiedyœ od-
prawiane by³y msze œwiête. Ka-
czyka s³ynie równie¿ z najwiêk-
szego w Rumunii Sanktuarium
Maryjnego, wybudowanego na
pocz¹tku XX wieku (styl neo-
gotycki). Obraz Czarnej Madon-
ny Kaczyckiej przeniesiony zo-
sta³ ze Stanis³awowa (dzisiejszy
Iwano-Frankwosk). Uwagê
przyci¹ga czterdziestometrowa
wie¿a i potê¿ny krzy¿ umiesz-
czony nad g³ównym wejœciem.
W Kaczyce znajduje siê równie¿
Dom Polski, œwiadcz¹cy us³ugi
noclegowe dla turystów – czy-
tamy na jednym z internetowych
serwisów. Mo¿e warto siê tam
wybraæ prywatnie ?

PPPPPooooowwwwwalczą o Puchar Dyralczą o Puchar Dyralczą o Puchar Dyralczą o Puchar Dyralczą o Puchar Dyrektektektektektorororororaaaaa
Zgodnie z za³o¿eniem, równie¿ w tym roku odbêdzie
siê w Gimnazjum im. Karola Miarki w Œwierklanach,
Miêdzyszkolny Przegl¹d Formacji Tanecznych.

go ranka. Niejednokrotnie te¿
zostaj¹ po lekcjach, by siê jak
najlepiej przygotowaæ.

Natomiast, ju¿ 7 maja w na-
szym gimnazjum odbêdzie siê,
w ramach Dni Promocji Zdro-
wia, V Szkolny Przegl¹d Forma-
cji Tanecznych. Wy³oni on zwy-
ciêzcê, który wraz z naszym
zespo³em tanecznym AEROFIT
bêdzie reprezentowa³ nasz¹
szko³ê na II miêdzyszkolnym
konkursie.

Cieszy zaanga¿owanie, za-
interesowanie i chêæ uczestnic-
twa m³odzie¿y w tego typu im-
prezach sportowych. Oby ka¿-
dy z uczestników, jak i z opieku-
nów grup, by³ zadowolony. Za-
praszamy wszystkich chêtnych
do odwiedzenia naszej szko³y
w dniu przegl¹du.

Sylwia Mas³owska

W marcu tego roku ruszy³a u nas akcja unijnej pomocy ¿yw-
noœciowej dla najubo¿szych mieszkañców naszej gminy. Oko³o
80 rodzin otrzyma³o z tutejszego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej karty
¿ywieniowe, na podstawie których odbieraj¹ podstawowe artyku³y
spo¿ywcze w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Rybniku.

¯ywnoœæ jest rozdawana sukcesywnie, a o terminach jej odbio-
ru informuje Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, który jest koordynato-
rem akcji.

Pomoc żywnościowa
dla mieszkańców

www.swierklany.pl
sprsprsprsprspraaaaawwwwwdź, co się dzieje w Tdź, co się dzieje w Tdź, co się dzieje w Tdź, co się dzieje w Tdź, co się dzieje w Twwwwwojej gminieojej gminieojej gminieojej gminieojej gminie

Je¿eli na terenie gminy s¹ jeszcze rodziny o bardzo
niskich dochodach, które to dochody czêsto nie po-
zwalaj¹ im na zakup wystarczaj¹cej iloœci ¿ywnoœci, pro-
simy o zg³aszanie siê do siedziby Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Œwierklanach.

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej informuje
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 Wnioski o przyznanie p³at-
noœci rolnicy mog¹ sk³adaæ w biu-
rach powiatowych ARiMR, w³a-
œciwych na miejsce zamieszkania
lub siedzibê wnioskodawcy w ter-
minie od 15 marca do 15 maja
2008 r. Z³o¿enie wniosku po tym
terminie (mo¿na sk³adaæ wnioski
do 9 czerwca) bêdzie równoznacz-
ne z pomniejszeniem nale¿nej
p³atnoœci o 1% za ka¿dy dzieñ ro-
boczy opóŸnienia.

P³atnoœci bezpoœrednie przy-
s³uguj¹ rolnikowi, który posiada
na dzieñ 31maja danego roku grun-
ty rolne o ³¹cznej powierzchni nie
mniejszej ni¿ 1 ha, utrzymywane
w dobrej kulturze rolnej, przy za-
chowaniu wymogów œrodowiska.

Zmianie uleg³a definicja dzia³-
ki rolnej oraz opisywanie upraw.

Mo¿na nadal grupowaæ upra-
wy, do których przys³uguje ten
sam rodzaj p³atnoœci, nale¿y jed-
nak oddzieliæ jednolit¹ p³atnoœæ
od uzupe³niaj¹cej. Podstawow¹
grupê upraw bêd¹ stanowi³y po-
wierzchnie kwalifikuj¹ce siê do
jednolitej p³atnoœci obszarowej
(JPO). W ramach tej samej dzia³-
ki deklaruje siê powierzchnie
upraw kwalifikuj¹ce siê do p³at-
noœci uzupe³niaj¹cych, p³atnoœci
do roœlin energetycznych, owo-
ców miêkkich.

Do powierzchni dzia³ki rolnej
mo¿na wliczyæ przylegaj¹ce do

Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie
- oddzia³ Miko³ów informuje
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siebie powierzchnie mniejsze
ni¿ 0,1 ha, ogródki przydomowe,
rowy do 2 metrów szerokoœci,
oczka wodne do 100m2. P³atnoœæ
nie bêdzie przys³ugiwa³a oddziel-
nie do rowów i oczek wodnych.

Niezbêdna dokumentacja do
wype³nienia wniosku:
� wniosek i za³¹czniki

otrzymane z ARiMR,
� aktualny wypis

z rejestru gruntów,
� pesel wspó³ma³¿onka/i,
� dok³adnie pomierzone uprawy.

Szczegó³owych informacji
dotycz¹cych zasad i warunków
przyznawania p³atnoœci na rok
2008 udzielaj¹ pracownicy
ARiMR oraz Œl¹skiego Oœrodka
Doradztwa Rolniczego.

Cennik us³ug
� od 1 do 10 dzia³ek

ewidencyjnych – 25 z³.
� za ka¿d¹ nastêpn¹ dzia³kê

ewidencyjn¹ – 2 z³.
� na obszarach ONW

dodatkowo – 5 z³.

Pracownicy Œl¹skiego Oœrod-
ka Doradztwa Rolniczego bêd¹
s³u¿yæ pomoc¹ w wype³nianiu
w/w wniosków w biurach, gdzie
pe³ni¹ dy¿ury.

Powiatowy Zespó³
Doradztwa Rolniczego w Rybniku

Kazimiera Poliwka

Zbli¿a siê okres stosowania
oprysków z u¿yciem pestycy-
dów, na uprawy rolnicze, sa-
downicze i leœne. W tym okre-
sie obserwuje siê liczne zatru-
cia rodzin pszczelich i po¿y-
tecznych, dziko ¿yj¹cych owa-
dów, jak pszczo³y samotnice,
trzmiele, osy i wiele gatunków
ptaków.

Zak³óca to równowagê w
przyrodzie, wiele gatunków ro-
œlin zagro¿onych jest z tego po-
wodu wyginiêciem. Œrodki owa-
dobójcze powinny byæ sporz¹-
dzane zgodnie z opisem na opa-

Dlaczego giną pszczoły?

Natura i ¿yj¹ce w niej pszczo³y s¹ tematem wielu przedszkolnych
konkursów i szkolnych przegl¹dów, organizowanych chocia¿by z oka-
zji obchodzonego kilka dni temu Œwiatowego Dnia Ziemi (w tym roku
ju¿ po raz 39 na œwiecie, a w Polsce po raz 19 — Œwiatowy Dzieñ
Ziemi obchodzony by³ przez ponad 200 mln osób ze 140 krajów; cel
— promowanie postaw ekologicznych w spo³eczeñstwie). Warto uczyæ
dzieci ju¿ od najm³odszych lat poszanowania do zwierz¹t – nawet
tych najmniejszych oraz tego, co je otacza. Oby tylko doroœli z tak¹
sam¹ rozwag¹ podchodzili do tematu, jak ich pociechy!

kowaniu. Nie zwiêkszajmy pro-
porcji, aby „lepiej i szybciej za-
dzia³a³o”. Pamiêtajmy o tym, by
nie stosowaæ oprysków na roœli-
ny w okresie ich kwitnienia oraz
w godzinach lotów pszczó³. Do-
tyczy to równie¿ oprysków sto-
sowanych na roœliny, na których
s¹ mszyce wydzielaj¹ce spadŸ.

Pszczelarze z naszej gminy
maj¹ nadziejê, ¿e do takich przy-
padków nie dojdzie. Przytaczaj¹
s³owa papie¿a Jana Paw³a II:
„Cz³owiek jest cz¹stk¹ przyro-
dy, a nie szanuj¹c jej, nie szanu-
jemy siebie”.

bz

Obowi¹zuj¹ca od 1 stycz-
nia ubieg³ego roku, ulga proro-
dzinna cieszy siê sporym za-
interesowaniem rodziców wy-
chowuj¹cych dzieci. Korzy-
stanie przez podatników z tej
formy odliczeñ powoduje jed-
nak uszczuplenie dochodów
samorz¹du, na terenie którego
mieszkaj¹.

Ulga prorodzinna zwi¹za-
na jest z dzieæmi wychowywa-
nymi przez podatników. Pole-
ga na odliczeniu stosownej
kwoty na ka¿de dziecko od
podatku dochodowego, po do-
konaniu odliczeñ z tytu³u sk³a-
dek na ubezpieczenie zdro-

Ulga rodzinna
wotne. Podatnik musi zatem
posiadaæ odpowiednie docho-
dy, aby z udogodnienia sko-
rzystaæ — wiêkszoœæ podatku
nale¿nego przy ni¿szych do-
chodach pokrywana jest w³a-
œnie sk³adk¹ na ubezpieczenie
zdrowotne. Ponadto z ulgi
prorodzinnej skorzystaæ mog¹
jedynie podatnicy rozliczaj¹-
cy siê na zasadach ogólnych.
Pomimo tych ograniczeñ, nie
brakuje osób, które do owej
ulgi s¹ uprawione i które z niej
korzystaj¹.

Ten rodzaj œwiadczenia,
który obywatele kraju, a wiêc
równie¿ mieszkañcy gminy

Œwierklany maj¹ zagwaranto-
wane prawem ustawowym,
przek³ada siê na dochody gmi-
ny, powoduj¹c zmniejszenie
wp³ywów z tytu³u podatku
dochodowego od osób fizycz-
nych.

- Mimo wszystko uwa¿am,
¿e wprowadzenie ulgi proro-
dzinnej by³o w³aœciwym posu-
niêciem — ocenia wójt gminy
Stanis³aw Gembalczyk. —
Mimo ¿e gminy w pewnym stop-
niu na tym trac¹, to dobrze siê
sta³o, ¿e polskie rodziny, a wiêc
równie¿ obywatele gminy
Œwierklany, mog¹ liczyæ na
tego typu œwiadczenie.

więcej dla mieszkańcówwięcej dla mieszkańcówwięcej dla mieszkańcówwięcej dla mieszkańcówwięcej dla mieszkańców,,,,,
mniej dla samorządumniej dla samorządumniej dla samorządumniej dla samorządumniej dla samorządu

Urz¹d Gminy
Œwierklany

z siedzib¹ w Jankowicach

ul. Œwierklañska 54,
44-264 Jankowice

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

godziny urzêdowania:

poniedzia³ek
od 800 do 1600

od wtorku do pi¹tku
od 730 do 1530
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Uchwa³a Nr XVII/115/08
Rady Gminy Œwierklany

z dnia 27 lutego 2008 roku.

w sprawie: bud¿etu gminy na rok 2008

Rada Gminy Œwierklany
na wniosek Wójta Gminy

i Komisji Bud¿etu i Rozwoju Gminy
uchwala:

§ 1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy

w wysokoœci: 27.187.170,37
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.

2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy
w wysokoœci: 31.772.614,37
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

3. Ustala siê limity wydatków na wieloletni program
inwestycyjny Gminy Œwierklany
Na lata 2008-2010
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10.

§ 2
Tworzy siê

- rezerwê ogóln¹ w wysokoœci: 189.733,00
- rezerwê celow¹ w wysokoœci: 10.000,00

§ 3
Deficyt bud¿etu Gminy wynosi: 4.585.444,00
Ÿród³em pokrycia deficytu s¹:
wolne œrodki na rachunkach bankowych
w wysokoœci: 4.585.444,00
o czym stanowi szczegó³owo zestawienie przychodów
i rozchodów Gminy - Za³¹cznik Nr 5

§ 4
1. Ustala siê przychody i wydatki dla zak³adu

bud¿etowego w wysokoœci: 2.297.794,80
- Przychody: 2.297.794,80
- Wydatki: 2.167.794,80
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.

2. Ustala siê dotacjê przedmiotow¹ z bud¿etu gminy dla
zak³adu bud¿etowego
w wysokoœci: 419.306,00
w tym:
dotacja dla zak³adu bud¿etowego GZW
z przeznaczeniem na dop³aty do 1 m3 œcieków- 7,612
z przeznaczeniem na dop³atê do 1 m3 wody — 0,20

§ 5
Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci
940.500,00
- Przychody: 940.500,00
- Wydatki: 940.500,00
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.

§ 6
1. Wprowadza siê do bud¿etu gminy dochody z tytu³u

wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych w kwocie z³otych: 150.000,00.

2. Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w

programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w kwocie z³otych: 137.387,00, oraz
wydatki na przeciwdzia³anie narkomanii w kwocie z³o-
tych: 30.000,00

§ 7
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych za-
dañ zleconych gminie ustawami
w wysokoœci: 1.794.718,00
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.

§ 8
Ustala siê dotacje z bud¿etu gminy dla podmiotów
spoza sektora finansów publicznych realizuj¹cych
zadania gminy
w wysokoœci: 243.000,00
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.

§ 9
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ na zasadach porozumieñ pomiêdzy jednostka-
mi samorz¹du terytorialnego
w wysokoœci: 10.472,00
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.

§ 10
Upowa¿nia siê Wójta do:
- zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie

programy inwestycyjne do wysokoœci okreœlonych
w za³¹czniku Nr 10

b) z tytu³u umów, których realizacja w roku
nastêpnym (2009) jest niezbêdna dla
zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin
zap³aty up³ywa w 2009 roku na ³¹czn¹ kwotê
1.000.000,00 z³otych.

- dokonywania przeniesieñ wydatków w bud¿ecie
Gminy w ramach dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej

- przekazania kierownikom jednostek bud¿etowych
uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ w planie
wydatków w ramach rozdzia³u

- do lokowania wolnych œrodków bud¿etowych
na rachunkach w innych bankach ni¿ bank
prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu Gminy.

§ 11
Za³¹cza siê szczegó³owy podzia³ wydatków ze œrod-
ków pochodz¹cych z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w wysokoœci 37.860,00
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.

§ 12
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego,
|z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 roku
oraz zostaje podana do publicznej wiadomoœci
w sposób zwyczajowo przyjêty.

Pod koniec lutego, Rada Gminy Œwierklany zaakceptowa³a przed³o¿ony przez
wójta gminy projekt uchwa³y w sprawie bud¿etu gminy na 2008 rok. Dochody
gminy wynios¹ w tym roku ponad 27 mln z³, zaœ wydatki zaplanowano na
poziomie blisko 32 mln z³.

Rada przyjęła budżet

Poni¿ej przedstawiamy treœæ przedmiotowej uchwa³y. Jej za³¹czniki s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Gminy oraz na stronie internetowej www.swierklany.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zadania POZ realizowa-
ne s¹ w dwóch oœrodkach
zdrowia:

1. W Gminnym Oœrodku
Zdrowia w Œwierklanach –
czynny od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 7.30-18.00;
znajduj¹ siê tutaj poradnie: po-
radnia ogólna i dzieciêca oraz
punkt pobrania materia³u do
badañ laboratoryjnych (czyn-
ny we wtorek, czwartek i pi¹-
tek w godz. 7.30-9.00);

2. W Wiejskim Oœrodku
Zdrowia w Jankowicach –
czynny od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 8.00-15.00, do
dyspozycji pacjentów s¹: po-
radnia ogólna i poradnia dzie-
ciêca oraz punkt pobrania ma-
teria³u do badañ laboratoryj-
nych (wtorki, 8.00-9.00).

Opiekê nad pacjentami w
dni œwi¹teczne oraz w pozo-
sta³e dni w godz. 18.00-7.00
sprawuje NZOZ „Medicor” w
Rybn iku -Boguszowi ca ch .
Mo¿na te¿ umawiaæ siê na wi-
zyty domowe.

W ramach POZ opiekê nad
pacjentem w domu chorego
sprawuje lekarz, pielêgniarka
œrodowiskowa oraz po³o¿na
œrodowiskowa.

W ramach higieny szkolnej,
opiekê nad dzieæmi i m³odzie¿¹
sprawuj¹ higienistki szkolne –
na terenie szkó³ oraz w oœrod-
kach zdrowia.

GdzieGdzieGdzieGdzieGdzie
do lekarza?do lekarza?do lekarza?do lekarza?do lekarza?

Na terenie gminy Œwier-
klany, podstawow¹
opiek¹ zdrowotn¹
i higien¹ szkoln¹ zarz¹-
dza Niepubliczny Zak³ad
Opieki Zdrowotnej Œwier-
klany Wêgrzyk i Partnerzy
Spó³ka Lekarska.

bz
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N
a wernisa¿ przybyli au-
torzy prac i zaproszeni

goœcie. Gminê Œwierklany repre-
zentowa³ wójt Stanis³aw Gem-
balczyk. Obecny by³ równie¿
Jerzy Lazar z Urzêdu Miasta
w Rybniku,  który przyby³
w zastêpstwie prezydenta
Adama Fudalego; przedstawi-
ciele Starostwa Powiatowego
w Rybniku, rybnickiego ko³a
Polskiego Stowarzyszenia
Osób z Upoœledzeniem Umy-
s³owym — dyrekcja, pracow-
nicy i podopieczni Warsztatów
Terapii Zajêciowej Nr 1 i Nr 2
w Rybniku, a tak¿e przedsta-
wiciele dzia³aj¹cych na terenie
gminy zak³adów, jednostek
i organizacji, m.in. stowarzy-
szenia „Sonio”.

Impreza pod ka¿dym wzglê-
dem by³a wyj¹tkowa. Goœcie zo-
stali zaskoczeni ju¿ na wstêpie
— zamiast tradycyjnego prze-
ciêcia wstêgi mieli do pokonania
mur z cegie³, symbolizuj¹cy na-
sze uprzedzenia wzglêdem osób
niepe³nosprawnych ruchowo
i intelektualnie. O jego zburze-
nie, uczestników Warsztatów
Terapii Zajêciowej i uczniów
œwierklañskiej szko³y poprosi-
³a Danuta Reclik, kierownik
WTZ Nr 1 w Rybniku, prywat-
nie mama organizatorki spotka-
nia w galerii, Katarzyny Cie-
sielskiej. — Tego jeszcze nie
by³o. Œwietny pomys³ z tym
murem – mówi³y osoby opusz-
czaj¹ce hol galerii.

- Pomys³ przygotowania wy-
stawy zrodzi³ siê kilka miesiêcy
temu, przy okazji realizowania
w szkole podstawowej w Œwier-
klanach, gdzie pracujê, progra-
mu „Uczeñ z klas¹” — t³uma-
czy³a zebranym Katarzyna Cie-
sielska. — A poniewa¿ moja

mama od wielu ju¿ lat zajmuje siê
osobami niepe³nosprawnymi, te-
mat jest mi szczególnie bliski.
Chcia³am pokazaæ moim
uczniom, ¿e osoby niepe³no-
sprawne fizycznie czy intelektu-
alnie s¹ takimi samymi obywa-
telami jak my wszyscy; ¿e s¹ to
osoby otwarte, przyjazne,
a przy tym bardzo twórcze. Mo-
¿emy siê od nich wiele nauczyæ.

Wystawê „Bez œciany miê-
dzy nami” pani Katarzynie
pomog³y przygotowaæ Ilona
Myszka i  Jolanta Berger.
Wspó³organizatorem wysta-
wy w Galerii Twórców Œl¹-
skich w Jankowicach, oprócz
wspomnianych wczeœniej
WTZ Nr 1 i  WTZ Nr 2
w Rybniku, by³a Szko³a Pod-
stawowa Nr 7 oraz Gimna-
zjum Nr 5 z internatem przy
Specjalnym Oœrodku Wycho-
wawczym w Rybniku. Honoro-
wy patronat nad wystaw¹,
któr¹ bêdzie mo¿na ogl¹daæ
jeszcze tylko przez kilka dni
(czynna bêdzie do koñca kwiet-
nia) obj¹³ wójt gminy Œwierkla-
ny Stanis³aw Gembalczyk i pre-
zydent Rybnika Adam Fudali.

- Cz³owiek siê rodzi i ró¿nie
zostaje przez los obdarowany.
Wszyscy ludzie, a wiêc zarówno
osoby zdrowe, jak i niepe³no-
sprawni maj¹ takie samo prawo
do szczêœcia. Ta wystawa nam to
uœwiadomi³a – podsumowa³ wójt
Gembalczyk.

Sponsorami marcowej wystawy byli:
firma BECKER-WARKOP
Zak³ad Gastronomiczny Ryszar-
da Kusia, Alojzy Kuœ, Genowe-
fa i Witold Kotula – sklep ABC,
Mirela i Bernard Orlik – Delika-
tesy ORLIK, Ilona i Stanis³aw
Richter – Piekarnia RICHTER

TTTTTacy samiacy samiacy samiacy samiacy sami

W pi¹tek 14 marca, Galeria Twórców Œl¹skich
w Jankowicach prze¿ywa³a prawdziwe oblê¿enie –
sta³a siê miejscem otwarcia wystawy „Bez œciany
miêdzy nami”. Zaprezentowane na niej obrazy,
witra¿e i figurki stworzone zosta³y przez osoby
niepe³nosprawne oraz uczniów Szko³y Podstawo-
wej im. Ludwika Holesza w Œwierklanach.

bz
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zdj.: archw. UG

Rozbudowa budynku remi-
zy OSP w Jankowicach o czêœæ
zaplecza kuchennego i sali
bankietowej wraz z rozbiórk¹
istniej¹cego budynku gara¿u.

Gmina jest aktualnie w po-
siadaniu dokumentacji projekto-
wej dla w/w inwestycji. Przewi-
duje ona rozbiórkê istniej¹cego
gara¿u na wóz bojowy oraz wy-
budowanie w jego miejsce
3-kondygnacyjnego budynku,
umo¿liwiaj¹cego powiêkszenie
istniej¹cego zaplecza kuchenne-
go, sali bankietowej i salki szko-
leniowej stra¿aków. Na parterze
budynku bêd¹ siê znajdowaæ
gara¿e dla wozów bojowych,
pomieszczenia zaplecza i salka
szkoleniowa dla stra¿aków. Piê-
tro pomieœci kuchniê wraz z po-
mieszczeniami do obróbki
i przechowywania ¿ywnoœci,
zaplecze socjalne personelu ku-
chennego oraz toalety dla goœci,
w tym toaletê dla osób niepe³-
nosprawnych.

Na II piêtrze budynku znaj-
dowaæ siê bêdzie sala bankieto-
wa dla 120 osób wraz z po-
mieszczeniami do wydawania
posi³ków oraz szatnia. W bu-
dynku zostanie równie¿ zain-
stalowana winda dla osób nie-
pe³nosprawnych.

Bardzo wa¿n¹ czêœci¹ robót
przewidzianych w obrêbie bu-
dynku OSP jest jego docieple-
nie i wymiana kot³a c.o. Obec-
nie budynek ogrzewany jest za
pomoc¹ 2 kot³ów na olej opa³o-
wy, zaœ ciep³a woda u¿ytkowa
przygotowywana jest miejsco-
wo za pomoc¹ podgrzewaczy
elektrycznych. Planuje siê wy-
mieniæ obecne kot³y na 2 kot³y
niskoemisyjne na paliwo sta³e
(groszek), zaœ ciep³a woda ma-
gazynowana bêdzie w zbiorni-
ku o pojemnoœci 500 l. Docie-
plenie budynku oraz moderni-
zacja kot³owni bêd¹ mieæ zna-
cz¹cy wp³yw na obni¿enie
kosztów jego utrzymania.

Z uwagi na wysokie koszty
planowanych robót, gmina pod-

OOOOOj, dzieje sięj, dzieje sięj, dzieje sięj, dzieje sięj, dzieje się
W gminie realizowanych jest kilka znacz¹cych
inwestycji, a inne s¹ w trakcie projektowania.
Za poœrednictwem Kuriera, Urz¹d Gminy Œwierkla-
ny pragnie poinformowaæ mieszkañców o obecnym
stanie zaawansowania niektórych prac projekto-
wych oraz wykonywanych robót.

jê³a starania o pozyskanie na ten
cel funduszy unijnych w ramach
RPO Województwa Œl¹skiego
na lata 2007-13 z Priorytetu
Kultura. W tym celu opracowa-
ne ju¿ zosta³o studium wyko-
nalnoœci, bêd¹ce za³¹cznikiem
do wniosku o dotacjê.

Poprawa funkcjonalnoœci
i bezpieczeñstwa na boisku
w Jankowicach

Etap I — budowa trybun
z zadaszeniem

Firma „Promil”, która wy-
gra³a przetarg na roboty w w/w
zakresie, niedawno odebra³a
plac budowy i przyst¹pi³a do
robót zwi¹zanych z wykopami
pod fundamenty. Projekt prze-
widuje wykonanie stalowej
konstrukcji zadaszenia trybun z
pokryciem dachu z blachy tra-
pezowej. Przewidziano 4 seg-
menty trybuny, po 30 miejsc
siedz¹cych ka¿dy. Wielkoœæ
trybuny: ok. 30m x 3m.

Etap II – budowa zaplecza bo-
iska sportowego

Projekt na przedmiotowe
zaplecze jest na ukoñczeniu,
uzgadniana jest równie¿ doku-
mentacja, co jest niezbêdne do
uzyskania pozwolenia na budo-
wê. Ze wzglêdu na koniecznoœæ
zapewnienia ci¹g³oœci funkcjono-
wania zaplecza obiektu sporto-
wego, budynek planuje siê wy-
konaæ dwuetapowo. W etapie I
wykonane zostan¹ szatnie dla
sportowców z magazynem
sprzêtu sportowego, pomiesz-
czeniami dla sêdziów, biurem, po-
mieszczeniem trenera oraz czêœæ
techniczna (m.in. kot³ownia i wen-
tylatorownia oraz pomieszczenia
do sk³adowania opa³u i sprzêtu
zwi¹zanego z obs³ug¹ i utrzyma-
niem budynku i terenu boiska). W
II etapie, po rozebraniu istniej¹-
cego budynku zaplecza sportowe-
go, wybudowana zostanie sala
klubowa z zapleczem higienicz-
no – sanitarnym i kuchennym

oraz toalety publiczne dla kibi-
ców.

Gmina bêdzie siê na w/w
obiekt staraæ uzyskaæ œrodki w
ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, w którym w
ramach Osi Priorytetowej „Od-
nowa i rozwój wsi” mo¿na otrzy-
maæ dofinansowanie do tego typu
obiektów.

Plany i programy w zakresie
szkód górnicznych

Lokalny Program Rewitali-
zacji Terenów Poprzemys³o-
wych w Gminie Œwierklany
Obszar Zbiornika Wodnego
„Podkoœciele” powsta³y po
szkodach górniczych.

Na zlecenie KWK Chwa³o-
wice powsta³ plan przywrócenia
funkcji u¿ytkowej terenom za-
lanym iwokó³ zalewiska na Pod-
koœcielu. Zak³ada on m.in. zago-
spodarowanie zbiornika wodne-
go na cele rekreacyjno – sporto-
we (rowery wodne, kajaki, za-
wody modeli statków, nurkowa-
nie rekreacyjne, strefa dla wêd-
karzy, strefa do p³ywania itp.),
wykonanie pla¿y z piasku, bu-
dowê sceny amfiteatru wraz z
widowni¹ (ustawienie placu za-
baw dla dzieci, ustawienie kon-
tenerowego zaplecza toaletowe-
go, budowa dróg dojazdowych
oraz 3 parkingów).

Po uregulowaniu spraw w³a-
snoœciowych w przedmioto-
wym rejonie oraz po stosow-
nych zmianach w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Œwierklany,
Gmina bêdzie siê stara³a na t¹ in-
westycjê o œrodki unijne.

Koncepcja odwodnienia te-
renu depresyjnego – Doliny Po-
toku Radziejowskiego z uwzglêd-
nieniem naprawy czêœci ul. Nie-
podleg³oœci w Rybniku

Na zlecenie KWK Jankowi-
ce opracowana zosta³a koncep-
cja, która ma na celu m.in. zli-
kwidowania podtopieñ i zale-
wisk w rejonie Podlesia. Z uwa-
gi na to, ¿e zabudowania na do-
p³ywie B potoku Radziejow-
skiego (zasila on zalewisko na
Podlesiu) pompownia nie posia-
da odpowiedniej wydajnoœci, co
doprowadza do powstawania
rozlewiska oraz z powodu prze-
widywanych osiadañ w tym re-
jonie, planuje siê budowê ujêcia
wody wraz z pompowni¹. Dla
z³agodzenia fali powodziowej
przewidziano wykorzystaæ sys-

tem istniej¹cych rowów jako
zbiornik reguluj¹cy wielkoœæ od-
p³ywu.

Zagospodarowanie terenu
przy Szkole Podstawowej im.
L. Holesza w Œwierklanach.

Gmina jest w posiadaniu pro-
jektu budowlano–wykonawcze-
go j.w wraz z pozwoleniem na
budowê, na podstawie którego
aktualnie trwaj¹ prace zwi¹zane
z zagospodarowaniem przed-
miotowego terenu. Projekt prze-
widuje m.in.: budowê boiska
wielofunkcyjnego z nawierzch-
nia poliuretanow¹ wraz z pi³ko-
chwytami ogrodzenie terenu,
wykonanie placu zabaw dla
dzieci, przebudowê ul. Górnej,
budowê placu gospodarczego i
chodników z betonowej kostki
brukowej, budowê kanalizacji
deszczowej i odwodnienia pla-
cu pomiêdzy szko³¹ a budyn-
kiem mieszkalnym oraz odcinka
ul. Górnej.

Z zaplanowanych prac wy-
konano ju¿ m.in. ca³¹ kanaliza-
cjê deszczow¹, drena¿, podbu-
dowê placu zabaw, czêœæ chod-
ników i czêœæ ogrodzeñ oraz ka-
nalizacje deszczow¹ w drodze
(bez kratek œciekowych). Zakoñ-
czenie prac zaplanowano na sier-
pieñ br.

Projekt koncepcyjny bu-
dynku zaplecza gminnego
obiektu sportowego w Œwier-
klanach.

Gmina zleci³a wykonanie
opracowania projektowego,
obejmuj¹cego budowê zaplecza
socjalnego dla boiska sportowe-
go w Œwierklanach. Pierwszym
etapem opracowania jest wspo-
mniany projekt koncepcyjny,
który bêdzie konsultowany z
przedstawicielami dzia³aczy
klubu sportowego, którzy m.in.
s¹ u¿ytkownikami boiska. Kon-
cepcja zak³ada wybudowanie
zaplecza dla boiska, mieszcz¹-
cego m.in.: salê klubow¹ z za-
pleczem sanitarnym, zespó³
szatniowy dla zawodników, to-
alety ogólnodostêpne, zespó³
pomieszczeñ do przechowywa-
nia i prania odzie¿y sportowej,
pomieszczenia socjalne pracow-
ników, kot³owniê gazow¹. Po-
nadto planuje siê takie wygro-
dzenie przejœæ na boisko i try-
buny, aby poprawiæ bezpie-
czeñstwo na boisku w czasie za-
wodów — zarówno kibiców jak
i zawodników.
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Poni¿ej prezentujemy treœæ
sprawozdania, jakie przygotowa³
Gminny Zak³ad Gospodarki Ko-
munalnej. O dzia³alnoœci GZGK
poinformowani zostali radni, a za
poœrednictwem Kuriera równie¿
mieszkañcy naszej gminy.

Dzia³alnoœæ bie¿¹ca:
� w sezonie zimowym:

koordynacja i prowadzenie „Ak-
cji zima”, pielêgnacja drzew i zie-
leni niskiej na terenach gminnych,
inne prace porz¹dkowe i remon-
towe na które pozwalaj¹ warunki
pogodowe;
� wiosn¹: porz¹dki po zi-

mie, czyszczenie dróg, chodników
i parkingów, uzupe³nienie nasa-
dzeñ krzewów ozdobnych przy
parkingach;
� w ci¹gu ca³ego sezonu: nie-

zbêdne prace pielêgnacyjne zieleni
gminnej, koszenie poboczy dróg
oraz koszenie innych terenów,
których w³aœcicielem jest gmina,
opryski chwastów, obcinanie
¿ywop³otów, karczowanie krze-
wów i odrostów;
� w ci¹gu ca³ego roku: prze-

gl¹dy kanalizacji drogowej,
oczyszczanie wodoœcieków i ro-
wów przydro¿nych (ul. Stawo-
wa, Warneñczyka, P.Wowry,
Brzozowa, Janika, Jankowicka,
Wiejska, Powstañców), kontrola
i udra¿nianie przepustów oraz
czyszczenie cieków wodnych
(rów Szerocka, rów od ul. Ryb-
nickiej, rów od ul.3 Maja, rów od
ul. Nowej i Szotkówka);
� na bie¿¹co: przegl¹dy

oznakowania dróg, usuwanie na-
muleñ z dróg po opadach deszczu,
uzupe³nianie nawierzchni dróg
szutrowych, konserwacja barierek
i s³upków znaków drogowych,
sprz¹tanie przystanków autobu-
sowych, opró¿niane koszy ulicz-
nych.
� us³ugi: wywóz odpadów

sta³ych (ponad 1700 umów)
i p³ynnych (350 umów), w razie
potrzeby odœnie¿anie na zlecenia
prywatne;
� remonty cz¹stkowe na-

wierzchni asfaltowych, a tak¿e
roboty wynikaj¹ce z bie¿¹cych
interwencji mieszkañców.

Ponadto:
� wykonywane s¹ bie¿¹ce

DZIAŁALNOŚĆ GZGK W ROKU 2007
Zadania statutowe Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej skoncentrowane s¹ g³ównie na utrzymaniu
istniej¹cego maj¹tku komunalnego, a tak¿e na obs³udze mieszkañców w zakresie wywozu odpadów sta³ych
i p³ynnych oraz na pracach porz¹dkowych. S¹ to roboty wykonywane sezonowo, powtarzaj¹ce siê co roku.

zadania wynikaj¹ce z zarz¹du nad
obiektami mieszkalnymi komunal-
nymi (domy nauczyciela, budynek
mieszkalny ul. Górnicza 12), sk³a-
dowisko odpadów;
� Wójt Gminy powierzy³

Zak³adowi administrowanie obiek-
tem sportowym przy ul. Zamko-
wej, wobec czego dosz³o nam wiele
dodatkowych robót zwi¹zanych nie
tylko z bie¿¹cym utrzymaniem
obiektu, ale te¿ przystosowaniem
obiektu do rozgrywek pi³karskich,
a przede wszystkim z zabezpiecze-
niem obiektu przed nap³ywem wód
opadowych z gruntu pana Szulika
nad trybunami;
� udzia³ w akcjach „sprz¹ta-

nie œwiata”, porz¹dki w miejscach
pamiêci narodowej i pomników
przyrody, pomoc przy wszelakich
imprezach organizowanych na tere-
nie gminy i uroczystoœciach koœciel-
nych;
� prace transportowe i inne

dla jednostek gminy, rad so³eckich,
koœcio³ów, OSP, klubów sporto-
wych.

GZGK wykonuje równie¿ pra-
ce wynikaj¹ce z bie¿¹cych interwen-
cji mieszkañców oraz zadania re-
montowe i inwestycyjne zlecane
przez Gminê. W roku 2007
m.in.:
� Wykonywano remonty

cz¹stkowe nawierzchni asfalto-
wych (w roku 2007 zu¿yto 131,0
tony masy asfaltowej);
� utwardzono nawierzchniê

ul. Przyjemnej w Jankowicach –
nawierzchnia z betonitów drogo-
wych;
� poszerzono wyjazd z ul.

Stokrotkowej do Rybnickiej – do-
³o¿ono rury betonowe i wymuro-
wano po raz kolejny przyczó³ek,
niestety jest on ci¹gle niszczony
przez wyje¿d¿aj¹ce samochody,
na ul. Stokrotkowej zamontowa-
no dwa progi spowalniaj¹ce;
� u³o¿ono krawê¿niki w ce-

lu ukierunkowania sp³ywu wody
przy ulicy Równoleg³ej oraz Wol-
noœci;
� prze³o¿ono wodoœcieki przy

ul. Koœcielnej J-ce (pos. Sztajer),
� pog³êbiono i oczyszczono

rów przy ul. Nowej obok Urzêdu
Gminy, oraz w kierunku prze-
pompowni;

� u³o¿ono koryta odwad-
niaj¹ce przy ul. Zamkowej (pos.
Baron);
� uzupe³niono i wyrówna-

no trylink¹ wyjazd na ul.Plebiscy-
tow¹ (miêdzy nr 31-33);
� przebudowano i posze-

rzono wyjazd od Koœcio³a na ul.
Koœcieln¹ w Œwierklanach, tak
aby równoczeœnie mo¿liwy by³
wyjazd samochodów w dwóch
kierunkach;
� wspólnie z GZW wykona-

no korytowanie drogi bocznej od ul.
Basztowej;
� uzupe³niono betonem chod-

nik przy ul. Ks. Walentego gdzie no-
torycznie kradziona jest kostka chod-
nikowa;
� utwardzono skrawkami as-

faltowymi parking przy ul. Równo-
leg³ej;
� wykonano mijankê z gruzu

i skrawków asfaltowych przy ul.
Akacjowej;
� ustawiono 4 nowe przy-

stanki autobusowe w Jankowicach
i Œwierklanach;
� uzupe³niono zniszczone

³awki na przystankach autobuso-
wych;
� wymieniono prawie

wszystkie kosze uliczne oraz za-
kupiono pojemniki na odpady ku-
chenne umieszczone przy remizach
i hali na ul. Pogodnej;
� wykonano pod³o¿e pod

kontener na odpady niebezpieczne
przy ul. Pogodnej;
� uzupe³niono p³yty melio-

racyjne przy przepustach;
� wykonano drogê na cmen-

tarz w Œwierklanach wraz z kanali-
zacj¹ deszczow¹ – nawierzchnia
z betonitów;
� wykonano remonty mo-

stów na ul. Stawowej, i Korytarzo-
wej oraz przyczó³ek na przepuœcie
ul. Pogodna, uzupe³niono barierki na
przepustach;
� zlikwidowano dzikie wy-

sypisko œmieci pod koœcio³em
w Œwierklanach i powiêkszono
w tym miejscu parking utwardza-
j¹c nawierzchniê.

W zakresie utrzymania
zimowego:

Tak jak w sezonie poprzed-
nim, dokonano podzia³u gminy na
trzy rejony zimowego utrzyma-

nia i og³oszono dwa postêpowa-
nia przetargowe w wyniku któ-
rych wybrano wykonawców:  na
rejon I – PUH Spó³dzielnia Rol-
nicza w Jankowicach, rejon II –
Marian Sobik z Jankowic, rejon III
– obs³ugiwa³o GZGK. Ustalono
zasady i regulamin zimowego
utrzymania, zgromadzono mate-
ria³y do posypywania dróg, wy-
konano i ustawiono skrzynie na
piasek i p³otki przeciwœniegowe.
W tym sezonie jak i w poprzed-
nim warunki pogodowe by³y
sprzyjaj¹ce, chocia¿ pierwszy
œnieg i rozpoczêcie akcji nast¹pi-
³o ju¿ 11 listopada 2007. Wobec
powy¿szego zaoszczêdzone zo-
sta³y œrodki finansowe przezna-
czone na ten cel. Koszty akcji
zima:
� w roku 2007 (czyli czêœciowo
akcja 2006/2007 i 2007/2008) –
137.485,65 + 12.954,16z³ =
150.439,81z³),
� akcja 2007/2008 – 24.802,53
+ 114,907,80 = 139.710,33z³
� akcja zima faktury zap³acone
w 2008r. – 82.267,21 + 15,842,00
= 98.109,21z³.
Na obiektach administrowa-
nych przez GZGK: budynki

mieszkalne:
�  Dom Nauczyciela przy

ul. Boryñskiej – konserwacja da-
chu, malowanie obróbek blachar-
skich, tynkowanie kominów, od-
nowienie elewacji zewnêtrznych
z jednoczesnym zamurowaniem
zewnêtrznej bramy do gara¿u
w piwnicy oraz wykonaniem
wejœcia do pomieszczenia od
wewn¹trz,
� Dom Nauczyciela ul.

Prosta – wymiana pokrycia da-
chowego i remont obróbek, wy-
konanie odnowienia i uzupe³nieñ
tynków elewacji zewnêtrznych
� ul. Górnicza 12 – wymia-

na podlicznika elektr. do miesz-
kania 5A oraz przebudowa
oœwietlenia klatki schodowej na
niskie napiêcie. Instalacja elek-
tryczna na ul. Górniczej jest pod
sta³¹ kontrol¹ elektryka, mimo
istniej¹cych zabezpieczeñ zda-
rzaj¹ siê pobory nielegalne (wy-
konywane s¹ przez lokatorów
niebezpieczne mostkowania,
niszczenie plomb liczników
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i pod³¹czenia bezpoœrednio pod
liczniki zainstalowane przy
mieszkaniach). W stosunku do 6
lokatorów prowadzone s¹ postê-
powania s¹dowe i komornicze,
tylko czterech najemców w mia-
rê regularnie p³aci op³aty zwi¹za-
ne z mieszkaniem. Wymagane na-
le¿noœci zwi¹zane z najmem lo-
kalu na dzieñ 31.03.2008r. wy-
nosz¹ 29.926,47z³.

Sk³adowisko odpadów:
� przebudowano oœwietle-

nie sk³adowiska, tak aby ograni-
czyæ iloœæ zu¿ywanej energii elek-
trycznej,
� wykonano telewizjê

przemys³ow¹ (dwie kamery z re-
jestratorem), co zabezpieczy³o
obiekt przed osobami obcymi
krêc¹cymi siê przy spychaczu
i stró¿ówce, i zwiêkszy³o bez-
pieczeñstwo pracuj¹cego tam
pracownika GZGK.

Hala sprzêtowa ul. Pogod-
na – wybudowano kana³ samo-
chodowy potrzebny do wykony-
wania niezbêdnych konserwacji
pojazdów, co znacznie u³atwi³o
pracê kierowcom, którzy
w wiêkszoœci sami te prace wy-
konuj¹,

Pomieszczenia biura
GZGK – przebudowano po-
mieszczenia biura wykorzystuj¹c
pomieszczenie magazynku na
biuro dla obs³ugi klientów i k¹cik
gospodarczy,
Obiekt sportowy ul. Zamkowa:
� administrowanie obiek-

tem rozpoczê³o siê od prowadze-
nia akcji zabezpieczaj¹cej przed
nap³ywem wody z posesji Pana
Szulika nad trybunami. W czerw-
cu, po opadach deszczu trybuny
i czêœciowo p³yta boiska zosta³y
zalane b³otem. W usuwaniu
szkód i wykonywaniu wa³ów
przeciwpowodziowych pomaga-
li nam cz³onkowie OSP, pracow-
nicy firm „Ko³pol” i „Promil”
oraz dzia³acze klubów „Forteca”
i „Orze³”,
� wymieniono nawierzch-

niê bie¿ni: wywieziono ¿wir i na-
wieziono kamieñ czerwony
i m¹czkê,
� zosta³a zakupiona dodat-

kowo sztuczna trawa w celu za-
bezpieczenia krawê¿ników beto-
nowych wokó³ p³yty boisk,
� wykonano p³otek odgra-

dzaj¹cy trybuny zgodnie z zalece-
niami PZPN – z klubem „Forteca”
� wykonano rów odwad-

niaj¹cy nad obiektem od strony
posesji Pana Szulika wraz z stud-
ni¹ odwadniaj¹c¹ i formowaniem
skarp,

� na skarpie nad trybuna-
mi roz³o¿ono ¿yw¹ trawê w rol-
kach zabezpieczaj¹c skarpê przed
osuwaniem siê,
� na bie¿¹co wykonywane

s¹ prace konserwacyjne i porz¹d-
kowe na obiekcie.

Wszystkie treningi b¹dŸ me-
cze rozgrywane na obiekcie s¹ re-
jestrowane przez GZGK i odby-
waj¹ siê na zasadzie najmu lub
bezp³atnego u¿yczenia. Nie ma
¿adnych ograniczeñ w korzysta-
niu z obiektu dla mieszkañców
gminy, pod warunkiem ¿e jest to
grupa zorganizowana, a grupy
dzieciêce i m³odzie¿owe maj¹
opiekuna. Najem lub u¿yczenie
odbywa siê zgodnie z obowi¹zu-
j¹cym regulaminem obiektu, któ-
ry jest wywieszony na terenie
obiektu oraz cennikiem na pod-
stawie Zarz¹dzenia Wójta Gmi-
ny. W umowach najmu wyraŸnie
zaznaczone jest, ¿e wynajmuj¹-
cy powinien dostosowaæ siê do
regulaminu obiektu oraz wynaj-
muj¹cy, a nie GZGK odpowiada
za przebywaj¹cych na obiekcie
w czasie najmu. Z punktu widze-
nia administratora obiektu, a tak-
¿e interesu gminy nie jest wa¿ne
kto z kim gra, lecz kto wynajmu-
je obiekt i p³aci za najem, b¹dŸ
odpowiada za u¿yczenie. Doku-
mentacja w tym zakresie jest œci-
œle prowadzona przez GZGK
i jest do wgl¹du w siedzibie
GZGK. W zwi¹zku z powy¿-
szym oraz aby szczególnie za-
dbaæ o bezpieczeñstwo na obiek-
cie i unikn¹æ wszelkich niejasno-
œci w tym wzglêdzie proponuje-
my rozwa¿yæ mo¿liwoœæ zain-
stalowania na obiekcie telewizji
przemys³owej.

Bud¿et, sprzêt ...
W roku 2007, z uwagi na na-

turalne zu¿ycie dokonano kasa-
cji beczkowozu o poj. 6 m3 oraz
multikara M-25. Po zasiêgniêciu
opinii rzeczoznawcy ich u¿ytko-
wanie zagra¿a³o bezpieczeñstwu,
a koszty naprawy przekracza³y
kilkakrotnie ich wartoœæ.
W zwi¹zku z powy¿szym, aby
zachowaæ ci¹g³oœæ pracy GZGK
stanêliœmy przed koniecznoœci¹
zakupu sprzêtu dodatkowego. Za
zgod¹ Wójta zakupiony zosta³
VW transporter dla brygady
z Jankowic, a tak¿e z Funduszu
Ochrony Œrodowiska samochód
ciê¿arowy DAF.

Sprawozdanie z wykonania
bud¿etu, a tak¿e bilans zosta³y
oddane do UG zgodnie z termi-
nem. Bud¿et zaplanowany na rok
2007 wykonany zosta³ w wyso-

kim procencie. Wykonano te¿
du¿o oszczêdnoœci polegaj¹cych
na prowadzeniu robót systemem
gospodarczym, podpisaniu ko-
rzystniejszych ni¿ w latach po-
przednich umów z podwyko-
nawcami i dostawcami, a przede
wszystkim zaoszczêdzono na
akcji „zima”. Na pocz¹tku roku
zakoñczy³a siê kontrola Zak³adu
przez pracownika RIO, który nie
stwierdzi³ ¿adnych uchybieñ
w gospodarce finansowej GZGK.

W roku 2007 odby³a siê te¿
dwukrotna kontrola Zak³adu
pod wzglêdem warunków pra-
cy pracowników, dokonana
przez przedstawicielkê Powia-
towego Inspektora Sanitarnego.
Kontrolowa³a ona warunki
zdrowotne, socjalne i bhp pra-
cowników. Nie stwierdzi³a nie-
prawid³owoœci, jednak¿e z uwa-
gi na obecne w Zak³adzie zagro-
¿enia biologiczne nakaza³a roz-
budowê zaplecza dla pracowni-
ków i wykonanie szatni prze-
pustowej wraz z pomieszcze-
niami do dezynfekcji. Tymcza-
sowo rozwi¹zano ten problem
lokuj¹c dodatkow¹ szafê i pod-
pisuj¹c umowê z GZW na ko-
rzystanie z pomieszczeñ szat-
ni przepustowej na oczyszczal-
ni œcieków, jednak¿e jest to roz-
wi¹zanie tymczasowe, ponie-
wa¿ problem dotyczy co naj-
mniej 8 pracowników maj¹cych
kontakt z czynnikami biologicz-
nymi, a pomieszczenia GZW te¿
maj¹ ma³¹ powierzchniê. Nale¿y
siê wiêc zastanowiæ nad przy-
sz³oœciow¹ rozbudow¹ zaplecza
dla pracowników przy hali
sprzêtowej na ul. Pogodnej, tym
bardziej, ¿e zosta³ tam ustawio-
ny kontener do odbierania odpa-
dów niebezpiecznych, co wi¹¿e
siê z dodatkowymi nara¿eniami
pracowników i wymaganiami ze
strony Sanepidu.

Przygotowania do poziomo-
wych remontów dróg w gminie

Usuwanie zniszczeñ na dro-
gach rozpoczê³o siê ju¿ w miesi¹-
cu lutym. Wykorzystywano
w tym zakresie zapasy materia-
³owe z roku 2007, szczególnie
zaœ zgromadzone na terenie po
szybie VI KWK Jankowice œcin-
ki asfaltowe, które wykorzysta-
no do tymczasowego zabezpie-
czenia dziur i wyrw w na-
wierzchni, szczególnie dróg o na-
wierzchni gruntowej i szutrowej.
Z uwagi na to, ¿e postêpowanie
przetargowe na materia³y do re-
montu mog³o odbyæ siê dopiero
w kwietniu, wykonywane s¹ ju¿

przygotowania nawierzchni, wy-
cinanie przecinark¹ bez przygo-
towania pod³o¿a i usuwania luŸ-
nych od³amów, aby nie spowo-
dowaæ zak³óceñ w ruchu drogo-
wym. Przygotowane s¹ ju¿
w ten sposób drogi w Jankowi-
cach. Gdy tylko bêdzie mo¿li-
woœæ odbierania masy asfalto-
wej, ca³e si³y robotników
i sprzêtu zostan¹ skierowane do
wykonywania remontów cz¹st-
kowych, tak aby do po³owy
miesi¹ca czerwca prace w tym za-
kresie zosta³y zakoñczone.

Przewiduje siê wykonaæ naj-
pierw remonty w Jankowicach,
z uwagi na ich mniejszy zakres
(oprócz ul. Boguszowickiej) oraz
dlatego ¿e w Jankowicach wyko-
nywane s¹ te¿ aktualnie naprawy
ul. Koœcielnej i Rybnickiej ze szkód
górniczych i na pocz¹tku maja od-
bywaæ siê bêdzie pielgrzymka do
Studzienki.

W Œwierklanach zaœ wystêpuj¹
znaczne trudnoœci, z uwagi na
trwaj¹c¹ przebudowê skrzy¿owa-
nia w Œwierklanach Górnych i bu-
dowê autostrady. Ruch samocho-
dów ciê¿arowych i ciê¿kiego
sprzêtu po drogach gminnych
powoduje coraz wiêksze znisz-
czenia na tych drogach, tak¿e
kierowcy samochodów osobo-
wych, unikaj¹c korków na
skrzy¿owaniach znacznie bar-
dziej eksploatuj¹ drogi gminne.
Zniszczenia stale siê powiêk-
szaj¹, poniewa¿ przyczyn¹ nisz-
czenia i kruszenia siê nawierzch-
ni jest s³aba podbudowa dróg lub
jej ca³kowity brak (np.ul. Górno-
œl¹ska).

Nie bêd¹ remontowane (z wy-
j¹tkiem newralgicznych miejsc)
drogi, na których zgodê na prze-
jazd maj¹ samochody z budowy
autostrady: Stawowa, £okietka,
Jagie³³y, pocz¹tek Szerockiej, czê-
œciowo Warneñczyka. Na drogach,
na których odbiór kanalizacji i na-
wierzchni po kanalizacji odby³ siê
w czerwcu 2007, za stan na-
wierzchni odpowiadaj¹ do czerw-
ca 2010 roku wykonawcy robót
kanalizacyjnych. S¹ to ulice: Pogod-
na, boczne ¯orskiej, drogi miêdzy
ul. Koœcieln¹ a Wodzis³awsk¹, Pa-
rytetyczna, Ligonia, Janika, Szkol-
na, Spacerowa, Hutnicza, Szklar-
nia, Jankowicka, Warneñczyka.
Remonty cz¹stkowe bêd¹ doty-
czyæ tylko miejsc, gdzie nie ma no-
wej nawierzchni.

W Œwierklanach rozpocznie-
my od ul. Szerockiej, nastêpnie
Aleja, Po³omska i pozosta³e dro-
gi w Œwierklanach.
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- Ca³y program,
który zaowocuje wy-
daniem wspólnego
œpiewnika, trwa trzy
lata, tak wiêc jesteœmy
na pó³metku – mówi
Beata Nog³y, nauczy-
ciel jêzyka angielskie-
go w Gimnazjum im.
Ksiêdza Walentego
w Jankowicach i ko-
ordynator projektu
ze strony polskiej.
Rolê wspó³organiza-
tora pe³ni dyrektor
G1, Norbert Niesto-
lik. – Do wspó³pracy zaprosili-
œmy szko³ê z Niemiec i Hiszpa-
nii. W realizacji projektu skupi-
liœmy siê na muzyce ludowej.
Wygl¹da to tak, ¿e ka¿da ze
stron przygotowuje utwory cha-
rakterystyczne dla danego re-
gionu, a nastêpnie nagrywa je,
opisuje w dwóch jêzykach: an-
gielskim i w jêzyku ojczystym,
i przekazuje pozosta³ym partne-
rom projektu.

W ten sposób, uczniowie
z Jankowic mog¹ poznaæ,
o czym œpiewano kilkadziesi¹t,
a nawet kilkaset lat
temu w Saksonii, sil-
nie zwi¹zanej – po-
dobnie jak Œl¹sk –
z przemys³em wydo-
bywczym, a o czym
w Galicji, s³yn¹cej
z piêknych widoków
oraz pielgrzymek do
znajduj¹cego siê na jej
terenie grobu aposto-
³a Jakuba. Sami zaœ
mog¹ pochwaliæ siê
tak piêknymi utwora-
mi, jak „Sz³a dzie-
weczka do laseczka” czy „Kar-
liku, karliku...”, które œpiewa³y
ich prababcie.

Co roku temat podejmowa-
nych przez m³odzie¿ dzia³añ
jest inny, zawsze jednak doty-
czy piosenek, które znane by³y
ju¿ poprzednim pokoleniom.

- W ubieg³ym roku skupili-
œmy siê na pracy w ludowych
piosenkach, w tym roku zajmu-
jemy siê tematem relacji pomiê-

Śpiewająco przez Europę
Niemiecka Saksonia, hiszpañska Galicja i polski Œl¹sk – muzyka trzech zró¿ni-
cowanych pod wzglêdem historycznym i kulturowym regionów znajdzie siê
w stworzonym przez m³odych mieszkañców œpiewniku. Spotkania m³odzie¿y
odbywaj¹ siê w ramach projektu Socrates Comenius, który w Gimnazjum Nr 1
w Jankowicach realizowany jest od pó³tora roku.

dzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, a w
przysz³ym „przerobimy” czas
wolny. Podsumowaniem rocz-
nych dzia³añ jest wspólny kon-
cert, podczas którego uczniowie
zaprzyjaŸnionych szkó³ prezen-
tuj¹ efekty swojej pracy. W ubie-
g³ym roku spotkaliœmy siê
w Hiszpanii, a niedawno goœcie
odwiedzili nasze gimnazjum –
mówi Beata Nog³y, wspomina-
j¹c wizytê Hiszpanów i Niem-
ców, jaka mia³a miejsce w gmi-
nie na pocz¹tku kwietnia tego
roku. W miêdzyczasie jankowi-

czanie wyjechali do Niemiec,
gdzie wziêli udzia³ w koncercie
kolêdowym (grudzieñ 2007).

3 kwietnia, do Jankowic
przyby³a kilkunastoosobowa
grupa uczniów z Niemiec
i Hiszpanii (tak siê z³o¿y³o, ¿e
by³y to same dziewczêta) wraz
z opiekunami. Popularny
w polskim szkolnictwie unijny
program Comenius po raz ko-
lejny pozwoli³ gimnazjalistom

siê spotkaæ, nawi¹zaæ
nowe kontakty i od-
kryæ nowe miejsca,
a przy tym podszko-
liæ jêzyk angielski.
Nauczyciele zaœ mieli
okazjê porównaæ me-
tody nauczania w za-
przyjaŸnionych pla-
cówkach. Na co dzieñ
kontaktuj¹ siê przez
internet, a dwa razy
w roku uczestnicz¹
w spotkaniach.

Na przyjazd part-
nerów projektu janko-

wickie gimnazjum czeka³o z nie-
cierpliwoœci¹. Podobne emocje
towarzyszy³y wyjazdom pol-
skich przedstawicieli za granicê –
spotkania organizowane w ra-
mach Comeniusa s¹ dla uczestni-
ków projektu bardzo wartoœcio-
wym i pouczaj¹cym prze¿yciem,
a przy tym dobrze siê oni bawi¹.
Mimo, ¿e znalezienie partnerów,
z którymi mo¿na by³oby nawi¹-
zaæ wspó³pracê i samo przygo-
towanie dokumentacji, aby
otrzymaæ œrodki na realizacjê
programu, by³y bardzo praco-

ch³onne, to wysi³ek
siê op³aci³ – dziêki
nawi¹zanym kontak-
tom gimnazjaliœci po-
znali swoich równie-
œników z drugiego
koñca Europy i zwie-
dzili kawa³ek œwiata.
Uda³o siê te¿ pokazaæ
zagranicznym go-
œciom nasz¹ gminê
(Studzienka, koœció³
pw. Bo¿ego Cia³a,
Galeria Twórców Œl¹-
skich, itd.) oraz

bli¿sz¹ i dalsz¹ okolicê (Rybnik,
Kraków, Wieliczka i Oœwiêcim).

- Na dzieñ przed wyjazdem
goœci, w Gimnazjum Nr 1 odby³
siê zapowiadany koncert, pod-
czas którego obecne by³y w³adze
gminy i inni, reprezentuj¹cy lo-
kalne œrodowisko goœcie – pod-
sumowuje Beata Nog³y. – Hisz-
panów i Niemców po¿egnaliœmy
9 kwietnia. Za kilka miesiêcy
znów siê spotkany!

Przeprowadzona 13 stycznia
2008 roku akcja zbiórki pieniêdzy
na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej
Pomocy zosta³a oficjalnie zakoñ-
czona 3 marca 2008 roku.

W ramach tej akcji, w naszym
gimnazjum odby³y siê turnieje pi³-
ki halowej i siatkówki. Ka¿dy
z uczestników turnieju mia³ za-
gwarantowany ciep³y posi³ek, za
co serdecznie dziêkujemy Panu
Andrzejowi Stani oraz Panu Wie-
s³awowi Brodzie. Ponadto, zwy-
ciêskie dru¿yny otrzyma³y pa-
mi¹tkowe medale i puchary.

Wszystko mog³o siê odbyæ
dziêki g³ównemu wspó³organiza-
torowi, którym by³ Gminny Oœro-
dek Kultury i Rekreacji w Œwier-
klanach. Dlatego te¿, za udzielon¹
pomoc i wsparcie w organizacji
tak wa¿nej imprezy ogólnopol-
skiej, serdecznie dziêkujemy.

Przypomnijmy, ¿e w prze-
prowadzonej akcji wziêli udzia³
wolontariusze. Byli to zarówno
uczniowie naszego gimnazjum,
jak i jego absolwenci, którzy
wspólnie zebrali kwotê 6229 z³
oraz 1 euro i 1 z³ot¹ obr¹czkê. Co
prawda, w takiej akcji ka¿dy grosz
jest wa¿ny, jednak¿e wymieñmy
wolontariuszy, którym uda³o siê
zebraæ najwiêksze kwoty:
Justyna Buchta – 907, 58 z³
Justyna Micha³owska – 677, 24z³
Natalia Rutkowska – 633, 80 z³
Emilia Holesz – 474, 36 z³
Agnieszka Witala – 393,07 z³
Serdecznie im gratulujemy i dziê-
kujemy.

Zebrane pieni¹dze w obecno-
œci wolontariuszy zosta³y przeli-
czone przez specjalnie powo³an¹
komisjê w sk³adzie: Maria Rduch,
Anita Gruszczyk i Wioleta Ma-
tuszczyk. Pieni¹dze nastêpnie
wp³acono na konto WOŒP-u.

Wszyscy wolontariusze,
wspó³organizatorzy i organizato-
rzy WOŒP otrzymali pami¹tkowe
podziêkowania od g³ównego orga-
nizatora tej akcji – Jurka Owsiaka.

Na zakoñczenie jeszcze raz
wszystkim dziêkujemy – zarów-
no za pomoc, jak i udzia³ w XVI
Finale Wielkiej Orkiestry Œwi¹-
tecznej Pomocy. Sie ma!
Ewa Spandel – opiekun imprezy

PPPPPodsumoodsumoodsumoodsumoodsumowwwwwanie XVI Finałuanie XVI Finałuanie XVI Finałuanie XVI Finałuanie XVI Finału
Wielkiej OrkiestryWielkiej OrkiestryWielkiej OrkiestryWielkiej OrkiestryWielkiej Orkiestry
Świątecznej PŚwiątecznej PŚwiątecznej PŚwiątecznej PŚwiątecznej Pomocyomocyomocyomocyomocy
w Świerklanachw Świerklanachw Świerklanachw Świerklanachw Świerklanach

O Finale
raz jeszcze

zdj. G-1
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Bajka, jak pisze M. Molicka
(2001): „zaspokaja potrzeby po-
znawcze, umo¿liwia zrozumienie
otaczaj¹cego œwiata, z drugiej zaœ
strony wyzwala przyjemne emocje
i co najwa¿niejsze ma moc obni-
¿ania lêków”. Sytuacje przedsta-
wione w baœniowym, czarodziej-
skim œwiecie wzbudzaj¹ wœród
ma³ych czytelników przyjemny
dreszczyk emocji. Dzieci wiedz¹,
¿e bohaterowi nic nie zagra¿a, ¿e
wszystko rozgrywa siê w œwie-
cie iluzji i fantazji. Gdy bohater
odnosi sukces i wszystko ma
szczêœliwe zakoñczenie, pobudze-
nie jest redukowane; czytelnik
odczuwa ulgê i zadowolenie. Ka¿-
dy z nas wie, ¿e bajka, która by
siê Ÿle koñczy³a, nie jest przez
dzieci lubiana. Wzbudza bowiem
w nich niepokój co do losu w³a-
snego i innych.

Najwa¿niejsza rola bajki po-
lega na mo¿liwoœci redukowania
lêku. Dziecko, poprzez identyfi-
kacjê z bohaterem, zaspakaja za-
stêpczo potrzeby najwa¿niejsze

dla rozwoju: potrzebê bezpieczeñ-
stwa, mi³oœci, przynale¿noœci
i uznania. Wp³ywa równie¿ na bu-
dowanie pozytywnego obrazu
samego siebie, poniewa¿ w cza-
rodziejskim œwiecie bohater od-
nosi sukces, przezwyciê¿a trud-
noœci i piêtrz¹ce siê przeszkody.
Mechanizm identyfikacji prowa-
dz¹cy do uto¿samiania siê z bo-
haterem, umo¿liwia otrzymanie
zastêpczych wzmocnieñ, daje
poczucie dowartoœciowania, a w
efekcie obni¿a lêk i tworzy pod-
stawy dobrej samooceny.

Dziêki interakcji z bohate-
rem bajki, jakaœ jego czêœæ po-
zostaje w dziecku i ma wp³yw
na dalsze jego wybory. Wp³ywa
na kszta³towanie siê osobowo-
œci dziecka. W wyobraŸni to ono
jest g³ównym bohaterem i ono
prze¿ywa coraz to nowe sytu-
acje, które koñcz¹ siê sukcesem
— ju¿ wed³ug w³asnego scenariu-
sza. Tutaj zaczynaj¹ siê marze-
nia i ka¿de ¿yczenie mo¿e byæ
spe³nione.

Czy bajka może
redukować lęk u dzieci?
Od dawien dawna, gdy jeszcze nie by³a tak popularna
telewizja czy komputer — wieczorami rodzice czêsto
siêgali po ksi¹¿kê i czytali bajki lub sami je uk³adali
i opowiadali swoim pociechom. By³y to piêkne chwi-
le, niezwykle wa¿ne, je¿eli chodzi o nabywanie przez
dzieci pozytywnych doœwiadczeñ i wartoœci.

Wed³ug K. Obuchowskiego
(1983), czynnikami, które facyli-
tuj¹ proces identyfikacji, s¹ wzo-
ry zachowañ, jakie nie s¹ dziecku
znane. Ch³onnoœæ i wra¿liwoœæ na
te wzory w okresie dzieciñstwa s¹
szczególne i wynikaj¹ prawdopo-
dobnie z ma³ego repertuaru zacho-
wañ. Dziecko wybiera bohatera naj-
bardziej podobnego do siebie tzn.
takiego, który znajduje siê w analo-
gicznej sytuacji czy maj¹cego nie-
zaspokojone te same potrzeby.
Abraham Maslow pisze, ¿e „jed-
nym z podstawowych d¹¿eñ osobo-
woœci jest d¹¿enie do stabilnej, wy-
sokiej samooceny”.

Bajki, redukuj¹c napiêcie, wy-
zwalaj¹ od lêku. Jednak¿e dziecko
nie mo¿e tylko i wy³¹cznie skupiæ
siê na fantazjowaniu i ¿yciu w œwie-
cie iluzji. Je¿eli bêdzie ucieka³o od
rozwi¹zywania realnych proble-
mów, to ten mechanizm obronny
przyniesie mu tylko chwilow¹ ulgê,
pozornie tylko przystosowuj¹c¹ go
do sytuacji trudnych. Wtórnie na-
tomiast pog³êbi trudnoœci dziecka.

Sukces dziecko osi¹gn¹æ mo¿e
tylko w realnym œwiecie. Jednak¿e
utwory literackie mog¹: p o m ó c
i daæ wsparcie, nauczyæ optymizmu
i wiary, ¿e dobro zwyciê¿a z³o;
rozwijaæ wiedzê o zjawiskach œwia-
ta, nauczyæ jak skutecznie i m¹drze
pokonywaæ trudnoœci przedstawia-
j¹c ró¿norodne sposoby radzenia so-
bie z przeciwnoœciami; kszta³towaæ
optymistyczn¹ postawê ¿yciow¹,
ukazuj¹c pozytywne rozwi¹zanie
wiêkszoœci trudnych spraw; reduko-
waæ napiêcie, wyzwalaæ od lêku.

Dlatego te¿, przedszkole w Jan-
kowicach aktywnie w³¹czy³o siê w
ogólnopolsk¹ akcjê „Ca³a Polska
Czyta Dzieciom”. Bajki naszym po-
ciechom przeczytali m.in. pan wójt
Stanis³aw Gembalczyk, dyrektor
Szko³y Podstawowej w Jankowi-
cach pani Danuta Dudek, ojciec
Dymitr ̄ eglin-gwardian z Panew-
nik, lekarz medycyny Piotr Kulok,
pani higienistka Bo¿ena Boczek,
policjant pan Piotr Wolak oraz za-
proszeni rodzice.

El¿bieta Traczyk

W zajêciach uczestnicz¹
uczniowie oraz mieszkañcy gminy
Œwierklany, a tak¿e absolwenci gim-
nazjum w Jankowicach. W ramach
tych¿e zajêæ uczniowie pog³êbiaj¹
swoj¹ wiedzê astronomiczn¹ oraz
przeprowadzaj¹ obserwacje astro-
nomiczne. Wykonywane s¹ rów-
nie¿ zdjêcia nieba nocnego, przy
u¿yciu teleskopu znajduj¹cego siê
w kompleksie. Czêœæ m³odzie¿y
uczestniczy w spotkaniach astrono-
micznych ju¿ od kilku lat.

Od stycznia, w ramach ko³a
odbywaj¹ siê spotkania z m³odzie¿¹
szkó³ gminy Œwierklany oraz oko-

Dziêki staraniom wójta gminy Œwierklany, od
listopada roku 2007 w Jankowickim Kompleksie
Oœwiatowym odbywaj¹ siê spotkania Szkolnego
Ko³a Astronomicznego. Prowadzone s¹ one raz
w tygodniu, w ka¿dy pi¹tek.

licznych miast. W zajêciach
uczestniczyli ju¿ uczniowie Szko-
³y Podstawowej w Jankowicach,
Gimnazjum w Jankowicach, Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w
Chwa³owicach, Gimnazjów nr 1
oraz 12 z Rybnika oraz Przed-
szkola nr 14 w Chwa³owicach.
Uczniowie ci mieli okazjê poznaæ
budowê Uk³adu S³onecznego po-
przez prezentacje multimedialne
przygotowane przez cz³onków
ko³a, a tak¿e poprzez w³asne ob-
serwacje astronomiczne, które
odbywa³y siê przy sprzyjaj¹cej
pogodzie. Zajêcia dostosowywa-

ne by³y do indywidualnych po-
trzeb uczestników. Dla przedszko-
laków zorganizowane zosta³y gry
i zabawy zwi¹zane z planetami
Uk³adu S³onecznego.

W dalszej kolejnoœci, w lek-
cjach uczestniczyæ bêd¹ ucznio-
wie pozosta³ych szkó³ gminy oraz
okolicznych powiatów. Przygoto-
wywane s¹ równie¿ zajêcia dla

Zajęcia KZajęcia KZajęcia KZajęcia KZajęcia Koła Astroła Astroła Astroła Astroła Astronomicznegonomicznegonomicznegonomicznegonomicznegooooo

mieszkañców Œwierklan oraz Jan-
kowic, które planowane s¹ na okres
wiosenny.

Zajêcia ciesz¹ siê du¿ym zain-
teresowaniem. W ka¿dym spotka-
niu uczestniczy od kilkunastu do
kilkudziesiêciu osób.

prowadz¹cy zajêcia
Grzegorz Przyby³a

nauczyciel fizyki

zdj. P. Jankowice

zdj. G-1

nowy kuriekwiecien 2008.p65 2008-04-25, 09:3211



12

C
elem konkursu, jednej
z najwiêkszych edukacyj-

nych imprez artystycznych, odby-
waj¹cej siê pod patronatem Mini-
stra Edukacji Narodowej,  jest
kszta³towanie i podnoszenie kultu-
ry muzycznej dzieci i m³odzie¿y,
ocalenie oraz upowszechnienie cen-
nej i trudnej sztuki œpiewu chóral-
nego w szko³ach i placówkach
oœwiatowych, doskonalenie pozio-
mu wykonawczego zespo³ów, kon-
frontacja ich dorobku, prezentacja
ca³orocznej pracy dyrygentów
i chórów, a tak¿e popularyzacja
twórczoœci wspó³czesnych kompo-
zytorów polskich.

Konkurs przebiega³ w trzech
etapach. Pierwszy – wojewódzki,
mia³ charakter przegl¹du dorobku
chórów w danym województwie
(„Œwiêto Pieœni”). Etap drugi, to
kwalifikacja do fina³u, dokonywana
na podstawie nagrañ. I trzeci etap,
to przes³uchania centralne w Byd-
goszczy. Chóry przygotowywa³y
dowolny repertuar a cappella, trwa-

j¹cy do 15 minut oraz utwór obo-
wi¹zkowy. W finale Ogólnopolskie-
go Konkursu Chórów a Cappella
Dzieci i M³odzie¿y przyznawane s¹
Z³ote, Srebrne i Br¹zowe Kamerto-
ny, rozdawane w szeœciu kategoriach.

Rywalizacja i konfrontacja, to
nie tylko „walka o nagrody”, to tak-
¿e mo¿liwoœæ poznania stylu pra-
cy, dorobku, repertuaru i poziomu
wykonawczego innych chórów. To
mobilizacja do dalszego rozwoju
i intensywniejszej pracy, do no-
wych poszukiwañ warsztatowych
i twórczych oraz bogate Ÿród³o in-
spiracji. To tak¿e motywacja do
podjêcia kolejnego wysi³ku, by œpie-
waæ najlepiej wœród najlepszych, by
za rok powtórzyæ lub osi¹gn¹æ upra-
gniony sukces.

Chórzyœci prezentuj¹ swoje
umiejêtnoœci w idealnych warun-
kach koncertowych, podkreœlaj¹-
cych w wyj¹tkowy sposób walo-
ry œpiewu a cappella — w sali Fil-
harmonii Pomorskiej.

Dla wszystkich uczestników

konkursu jest to nobilituj¹ce i nieza-
pomniane wra¿enie artystyczne.
Chór Gaudeo Powiatowego Ogniska
Pracy Pozaszkolnej przy Gimna-
zjum i Szkole Podstawowej nr 1
w Œwierklanach, po trudnych zma-
ganiach artystycznych w poprze-
dzaj¹cych fina³ dwóch etapach, wy-
jecha³ do miasta nad Brd¹, gdzie wy-
œpiewa³ SREBRNY KAMERTON,
zdobywaj¹c w ocenie jurorów 87,14
pkt. Wysoka to punktacja, zwa¿yw-
szy na fakt, ¿e sk³ad chóru rokrocz-
nie ulega zmianie, co nie wp³ywa ko-
rzystnie na jakoœæ brzmienia zespo-
³u. Warto zaznaczyæ te¿, ¿e niewiele
punktów zabrak³o chórowi do zdo-
bycia Z³otego Kamertonu, który
przyznawany jest od 90 punktów!

Wyjazd do Bydgoszczy, to nie
tylko zmagania konkursowe. To tak-
¿e okazja, by odwiedziæ Sanktuarium
Matki Boskiej w Licheniu, gdzie chó-
rzyœci odœpiewali hymn „Gaude
Mater Polonia”. To tak¿e udzia³
w grze dydaktycznej „Potyczki
z Klio i Polihymni¹”, podczas której

chórzyœci poznali „na ¿ywo”zabytki
Bydgoszczy oraz „Piknik chóralny”
– spotkanie dla uczestników konkur-
su w Filharmonii Pomorskiej.

Doskona³a forma chóru, który ma
ju¿ na swoim koncie wiele nagród, to
efekt systematycznej pracy i ogrom-
nego zaanga¿owania chórzystów.
W ubieg³ym roku chór otrzyma³ Na-
grodê Wójta Gminy Œwierklany,
dziêki której mo¿liwa by³a organi-
zacja dwudniowych warsztatów
chóralnych w Brennej, tu¿ przed
eliminacjami wojewódzkimi do
bydgoskiego konkursu. Z pewno-
œci¹ taka metoda pracy przynosi
wspania³e owoce!

Organizacja trzydniowego
wyjazdu do Bydgoszczy mo¿liwa
by³a dziêki ofiarnej pomocy Urzê-
du Gminy Œwierklany, Rady So³ec-
kiej w Œwierklanach Górnych, Rady
Rodziców przy Gimnazjum
w Œwierklanach i POPP w Czer-
wionce-Leszczynach. Wszystkim
z ca³ego serca dziêkujemy!

Maria Skrobol

SREBRNY KAMERTON dla GAUDEO

W Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy odby³ siê w po³owie marca fina³
XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i M³odzie¿y. Nie mog³o na nim zabrakn¹æ
rodzimego Gaudeo – chóru Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, dzia³aj¹cego przy Gimnazjum
i Szkole Podstawowej Nr 1 w Œwierklanach.

Pocz¹tki dzia³alnoœci tej klasy by³y trudne, jak wspo-
minaj¹ trenerzy: Mariusz Lechowicz i S³awomir Sobik.
Jednak po czasie okaza³o siê, ¿e uczniowie tej klasy nie
tylko zmê¿nieli, ale te¿ nabyli umiejêtnoœci gry w obu
dyscyplinach. Nic dziwnego, ¿e uzyskuj¹ zachwycaj¹ce
wyniki sportowe. Ogromny sukces osi¹gnê³y nasze siat-
karki, uzyskuj¹c I miejsce w Powiatowym Turnieju Mi-
nisiatkówki Dziewcz¹t w Jankowicach oraz II miejsce
w Wojewódzkim Finale Minisiatkówki Dziewcz¹t
w Krzanowicach. Nasi pi³karze te¿ mog¹ pochwaliæ

Sukcesy klasy sportowej
W tym roku szkolnym (2007/08) mija trzeci rok od utworzenia w SP im. Œw. Jadwigi w Œwierklanach
klasy sportowej, w której zajêcia prowadzone s¹ w dwóch dyscyplinach: pi³ce siatkowej dziewcz¹t
i pi³ce no¿nej ch³opców.

siê imponuj¹cymi wynikami sportowymi: III miejscem
w turnieju ̄ ory-Polaris Cup 2008 i III miejscem w tur-
nieju o Puchar Wójta Gminy Marklowice. Nasza szko-
³a by³a te¿ organizatorem I etapu rozgrywek Coca-Cola
Cup, gdzie awansowaliœmy do drugiego etapu.

W tym roku ¿egnamy uczniów klasy sportowej,
¿ycz¹c im jak najlepszych wyników oraz osi¹gniêæ spor-
towych.

Alina Konsek
Mariusz Pomyko³
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W
ojciech Frydrych z kla
sy VI c zosta³ finalist¹

konkursu interdyscyplinarnego na
szczeblu wojewódzkim. W œci-
s³ym finale uplasowa³ siê na dwu-

dziestym pi¹tym miejscu w gro-
nie szeœædziesiêciu siedmiu
uczestników. Aneta Rojek z kla-
sy V a zdoby³a trzecie miejsce na
szczeblu Powiatowym Konkursu
Recytatorskiego w Czerwionce-
Leszczynach. Hanna Frydrych
z klasy I a otrzyma³a wyró¿nienie
w Rejonowym Konkursie Recyta-
torskim klas m³odszych, który
odby³ siê w Gotartowicach. Kinga
Wronka z klasy VI c zajê³a drugie
miejsce w kategorii szkó³ podsta-
wowych w Regionalnym Konkur-
sie „Czego nie lubi ksi¹¿ka”, orga-
nizowanym przez Rybnicki Od-
dzia³ Towarzystwa Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkó³ Polskich oraz
RODNiIP „WOM” w Rybniku.

W ramach miêdzygminnego
konkursu „Zaœpiewajmy Jezusko-
wi”, organizowanego pod patro-

A jednak wyszli zwycięsko

Swój talent, jak równie¿ wiedzê i umiejêtnoœci zdobyte w czasie zajêæ lekcyj-
nych, nasi uczniowie mieli okazjê wielokrotnie wprowadziæ w czyn, bior¹c
udzia³ w licznych konkursach i zawodach.

natem ksiêdza proboszcza Jana
Klyczki, goœciliœmy – ju¿ po raz
drugi – okoliczne szko³y: SP Jan-
kowice, SP Marklowice, SP
Mszan¹, SP Po³omia SP Rój i SP
Œwierklany Górne. Jury w sk³a-
dzie: przewodnicz¹cy wójt gmi-
ny Œwierklany Stanis³aw Gembal-
czyk, dyrygent Orkiestry Dêtej
KWK Jankowice Grzegorz Mañ-
ka, dyrygent Orkiestry Dêtej
KWK Borynia Ryszard Ucher
oraz ksi¹dz wizytator Dobromir
Sieradzki, ocenia³o wystêpy
w trzech kategoriach wiekowych:
klas I-II, III-IV, V-VI.

W klasach najm³odszych lau-
reatami zostali odpowiednio: I miej-
sce – Paulina Macionczyk z SP nr
2 im. Œw. Jadwigi w Œwierklanach,
II miejsce – Paulina Matejczyk
z SP Jankowice. W klasach III-IV
I miejsce – Anna Ramola z SP Jan-
kowice, II miejsce-Martyna Gre-
gorczuk (SP Rój), III miejsce -We-
ronika Gojny (SP Marklowice).
Wœród najstarszej grupy wiekowej
najlepsi okazali siê: I miejsce – So-
nia Szymanek (SP Mszana), II
miejsce – Mateusz Wolner (SP Po-
³omia), III miejsce – Aleksandra
Fojcik (SP Marklowice).

W VII Miêdzyszkolnym Kon-
kursie Recytatorskim Poezji Reli-
gijnej „S³owo jak ziarno”, organizo-
wanym w Boguszowicach, drugie
miejsce zajê³a uczennica klasy I a –
Paulina Macionczyk. W konkursie
„112 w trudnej sprawie” pierwsze
miejsce na szczeblu gminnym zaj¹³
Kamil Wita z klasy IV a wœród

ch³opców, zaœ u dziewcz¹t drugie
miejsce przypad³o w udziale Basi
Baron z klasy V a, a trzecie miej-
sce zajê³a Agnieszce Mrowiec z kla-
sy V a. Ponadto wyró¿niono pracê
Klaudii Filec z klasy V b.

W konkursie „Zapobiegajmy
po¿arom”, organizowanym przez
Stra¿ Po¿arn¹, spoœród uczestni-
ków z naszej gminy bezkonkuren-
cyjna okaza³a siê Ania Mocza³a
z klasy IV a. Drugie miejsce w tym
samym konkursie zdoby³a Weroni-
ka Gierlotka z klasy V a.

Konkurs „Kola¿ z jajkiem i za-
j¹czkiem”, zorganizowany przez
Dom Kultury Niewiadom, okaza³ siê
szczêœliwy dla Natalii Frydrych
z klasy I b, która zajê³a pierwsze
miejsce. Jej kolega z klasy Damian
Tarabura uzyska³ wyró¿nienie.

W tenisie sto³owym nasze repre-
zentantki uzyska³y I miejsce w zawo-
dach gminnych i awansowa³y do zawo-
dów powiatowych w Gaszowicach,
gdzie dru¿ynowo zajê³y III miejsce.

Poza tym uczniowie wziêli
udzia³ w ogólnopolskich konkursach
matematycznych, historycznym,
jêzyka angielskiego, jêzyka polskie-
go i jêzyka angielskiego. Przed nami
jeszcze wiele innych konkursów i za-
wodów sportowych.

Wa¿ne wydarzenia

Przyjazna szko³a
W ramach projektu „Przyjazna

szko³a”, dzieci bior¹ udzia³ w wy-
cieczkach do miejsc zwi¹zanych
z naszym regionem. Odby³y siê ju¿
nastêpuj¹ce wyjazdy: do Studzien-

ki, do kopalni Ignacy, do Galerii
Twórców Œl¹skich w Jankowicach
oraz dwa wyjazdy na lodowisko do
Pszowa. Najbardziej obfituj¹cy
w ciekawe miejsca okaza³ siê projekt
„Poznajemy naszych s¹siadów”.

Zdrowym byæ, to lepiej ¿yæ
W bie¿¹cym roku szkolnym na-

sza szko³a jako myœl przewodni¹
realizuje has³o „Zdrowym byæ to le-
piej ¿yæ”. Oznacza to ukierunkowa-
nie dzia³añ w stronê promocji zdro-
wego trybu ¿ycia, od¿ywiania siê,
ogólnie rzecz ujmuj¹c bycia œwiado-
mym konsumentem. W ramach re-
alizacji tego zadania odby³y siê po-
gadanki z pani¹ higienistk¹, dentyst¹
oraz diabetykiem. Zorganizowano
równie¿ szkolenie dla rodziców.

Œwiêto szko³y
i wizyta biskupa

16 paŸdziernika, we wspo-
mnienie œwiêtej Jadwigi, uroczyœcie
obchodziliœmy Œwiêto Szko³y. Sie-
demdziesi¹ta dziewi¹ta rocznica
istnienia szko³y zbieg³a siê z pi¹t¹
rocznic¹ poœwiêcenia szkolnego
sztandaru. Trzy dni póŸniej goœci-
liœmy ksiêdza biskupa Gerarda
Bernackiego, który spotka³ siê
z ca³¹ spo³ecznoœci¹ szkoln¹ w ra-
mach wizytacji.

Adopcja serca
W bie¿¹cym roku szkolnym

przyst¹piliœmy do programu Palotyñ-
ska Adopcja Serca, w ramach którego
pomagamy dziewczynce z Rwandy –
Querine w jej kszta³ceniu.

Innowacja
Od wrzeœnia w szkole zosta-

nie wprowadzona innowacja peda-
gogiczna z jêzyka angielskiego
„Kultura obszaru krajów anglojê-
zycznych”. Obejmie ona uczniów
klas pierwszych i czwartych. Fun-
dusze na ten cel przeznacza Urz¹d
Gminy Œwieklany.

Alina Konsek
Mariusz Pomyko³

Po raz pierwszy w tym roku, mieszkañcy Œwierklan i Jan-
kowic mieli sposobnoœæ przekazania swoich zeznañ podatko-
wych w Urzêdzie Gminy Œwierklany. W³aœnie tam, na potrze-
by petentów powsta³ punkt przyjmowania zeznañ. 7 i 24 kwiet-
nia, w gminnym magistracie dy¿urowa³ przedstawiciel rybnic-

Ku wygodzie petentów kiego Urzêdu Skarbowego, który przyjmowa³ zeznania podatko-
we naszych mieszkañców. Dziêki temu nie musieli oni jechaæ z PIT-
em do Rybnika i staæ w d³ugiej kolejce. Pomimo wprowadzonego udo-
godnienia i szeroko rozpropagowanej informacji o punkcie przyj-
mowania zeznañ, akcja cieszy³a siê œrednim zainteresowaniem miesz-
kañców – swoje zeznania podatkowe z³o¿y³o ok. 30 osób. Pozostali
woleli udaæ siê do Rybnika. Si³a przyzwyczajenia?

Aneta RojekAnna Mocza³a i Weronika Gierlotka Paulina Macionczyk i Hania Frydrych Natalia Frydrych i Damian Tarabura
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Nasza szko³a, o czym pisa³am
ju¿ wczeœniej, ubiega³a siê o uzyska-
nie certyfikatu jakoœci ISO. 31 mar-
ca 2008 roku odby³ siê u nas audyt
zewnêtrzny, który zosta³ pozy-
tywnie oceniony. To nie jedyna
wa¿na informacja, któr¹ chcemy siê
podzieliæ z czytelnikami Kuriera.

Z radoœci¹ i dum¹ informujemy
wszystkich, ¿e nasza uczennica
Magdalena Pluta z kl. III b zosta³a
laureatk¹ Wojewódzkiego Konkur-
su Przedmiotowego z biologii. Tym
samym zosta³a zwolniona z czêœci
matematyczno–przyrodniczej eg-
zaminu gimnazjalnego i ma mo¿li-
woœæ wybrania sobie wymarzonej
szko³y ponadgimnazjalnej. Naszej
laureatce i jej opiekunce p. L. Szu-
lik gratulujemy.

10 marca 2008r. odby³ siê II
Gimnazjalny Konkurs Recytator-
ski. Laureatami zostali: I miejsce
Paulina Olma (II c); II miejsce Prze-
mys³aw Kad³ubek (II c) i Agniesz-
ka Witala (III c); nagrodê w katego-
rii „Teatr Jednego Autora” zdoby³a
Marta Woryna (II b); nagrodê pu-
blicznoœci ufundowan¹ i wrêczon¹
przez p. Wójta Stanis³awa Gembal-
czyka otrzyma³ £ukasz Kozik (I d).

Uczennica Dorota Kufka (II b)
bra³a udzia³ w VI Wojewódzkim
Konkursie Poezji Zbigniewa Her-
berta i dosta³a siê do fina³u. Naszym
recytatorom gratulujemy i ¿yczy-
my rozwijania swoich talentów.

Uczniowie kó³ka teatralnego
otrzymali wyró¿nienie II stopnia na
Festiwalu Kultury M³odzie¿y
Szkolnej, gdzie wyst¹pili z przed-
stawieniem „Opowieœæ wigilijno-
wielkanocna”.

W dniach 3 do 6 kwietnia nasi
uczniowie goœcili rówieœników
z Danii i S³owenii. Trwa³y równie¿
wa¿ne zadania prowadzone przez
p. M. Jab³onkê i p. L. Szulik, w ra-
mach zakoñczenia programu Sokra-
tes Comenius. By³a to ostatnia wi-
zyta zaprzyjaŸnionych szkó³ w na-
szym gimnazjum, która podsumo-
wa³a 3-letni¹ wspó³pracê w ramach
tego programu. W pi¹tek 4 kwiet-
nia, w jankowickiej galerii odby³o siê
spotkania goœci z nauczycielami
i w³adzami gminy. Na spotkaniu
odby³a siê prezentacja multimedial-
na dotycz¹ca wspólnych dzia³añ
w zakresie zdrowego od¿ywiania,
ochrony œrodowiska, aktywnego
trybu ¿ycia. Po okresie trzyletniej

wspó³pracy miêdzy uczniami zo-
sta³y nawi¹zane przyjaŸnie i mamy
nadziejê, ¿e bêd¹ one kontynuowa-
ne. W przysz³oœci planujemy na-
wi¹zaæ wspó³pracê z innymi szko-
³ami UE.

Miêdzyszkolny chór GAU-
DEO wyœpiewa³ Srebrny Kamer-
ton na XXVIII Ogólnopolskim
Konkursie Chórów a Capella Dzie-
ci i M³odzie¿y w Bydgoszczy,
a tegorocznym Festiwalu Kultury
M³odzie¿y Szkolnej wywalczy³
najwy¿sze wyró¿nienie — wyró¿-
nienie specjalne. Na XV Przegl¹-
dzie Piosenki Dzieciêcej „Œl¹skie
Œpiewanie” (etap rejonowy) chór
zakwalifikowa³ siê do fina³u, który
odbêdzie siê w maju w Piekarach Œl.

Gratulujemy Chórzystom i p. M.
Skrobol.

Gratulacje nale¿¹ siê równie¿
naszym sportowcom i trenerowi p.
S. Sobikowi. Dru¿yna ch³opców
zdoby³a I miejsce w rozgrywkach
pi³ki rêcznej w gminie, powiecie i re-
jonie.

Pragniemy równie¿ poinformo-
waæ, ¿e 16 kwietnia odby³y siê
w naszym gimnazjum „Drzwi
Otwarte” dla szóstoklasistów i ich
rodziców. 7 czerwca zapraszamy
naszych uczniów z rodzicami na
II Festyn Rodzinny.

Uczniowie klas III w dniach
22 i 23 kwietnia bêd¹ pisali egzamin
gimnazjalny. Trzymamy kciuki.

Ewa Wojcieszek

Garść nowinek z Miarki

Tradycj¹ w naszej gminie sta³o
siê organizowanie konkursu pla-
stycznego o tematyce przeciwpo-
¿arowej. Podobne konkursy odby-
waj¹ siê w ca³ym kraju, zaœ nagra-
dzone na gminnym szczeblu rysun-
ki zakwalifikowywane s¹ do etapu
powiatowego.

Konkurs plastyczny cieszy³ siê
u nas du¿ym powodzeniem. Oce-
na zg³oszonych do Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego pt.
„M³odzie¿ zapobiega po¿arom”,
prac odby³a siê 5 marca w jankowic-
kiej galerii. Rysunki ocenia³o specjal-
nie powo³ane w tym celu jury, któ-
re selekcji prac dokona³o w czterech
kategoriach wiekowych: przed-
szkoli, szkó³ podstawowych (dwie
grupy wiekowe) i gimnazjum.

A oto prace, które znalaz³y siê
w czo³ówce – zajê³y pierwsze trzy
miejsca: I grupa (przedszkola):
I m. Paulina Wêgrzyn (P Œ-ny Dol-
ne); II m. Mateusz Krakowczyk (P
Œ-ny Dolne), III m. Judyta Ledwoñ

Młodzież
zapobiega
pożarom

Zainteresowanie konkursami
przesz³o najœmielsze oczekiwania
organizatorów. Samych pisanek
by³o ok. 70, a do tego stworzone
z pomys³em i przy u¿yciu ró¿-
nych technik, prace plastyczne.
Zwyciêzcom wrêczone zosta³y
nagrody rzeczowe, zaœ pozo-
stali uczestnicy konkursów,
którym nie uda³o siê znaleŸæ
w czo³ówce, otrzymali nagrody
pocieszenia.

Wyniki konkursu plastycz-
nego o tematyce wielkanocnej
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
I m. Wiktoria Ho³a z przed-
szkola w Jankowicach, II m.
Kamil Grzonka z przedszkola
w Œwierklanach Górnych, III
m. Wiktoria MaŸnio z przed-
szkola w Œwierklanach Dol-

Czyja pisanka

najładniejsza?

nych, wyró¿nienie: Klaudia
Wójcik i Wiktoria Wolny
z przedszkola w Œwierklanach
Górnych. Z kolei, w kat. gim-
nazjów jury przyzna³o 2 wy-
ró¿nienia: Dominice Tomczyk
i Weronice Juszczakiewicz
(obie ucz¹ siê w gimnazjum
w Œwierklanach).

Autorzy naj³adniejszych
pisanek: przedszkola – I m.
Dominika Bachera, Œ-ny Dol-
ne, II m. Szymon Nog³y, Œ-ny
Górne, III m. Wiktoria Ho³a,
Jankowice; szko³y podstawo-
we – I m. Roksana Malczyk, J-
ce; II m. Emilia Gembalczyk, J-
ce; III m. Klaudia Chrószcz, J-ce;
wyró¿nienia: Michaela Fajkis, Œ-
ny D., Martyna Podleœny, Œ-ny
D. i Micha³ £aszek, J-ce.

(P Œ-ny Górne); Grupa II (szko³y
podstawowe, kl. I-III): I m. Marle-
na Antoñczyk (SP Œ-ny Górne), II
m. Katarzyna Oppawska (SP J-ce),
III m. Oliwia DrzêŸla (SP J-ce);
Grupa III (szko³y podstawowe, kl.
IV-VI): I m. Anna Mocza³a (SP Œ-
ny Dolne), II m. Anna Ramolla (SP
J-ce) i Monika Rozmiarek (SP J-ce);
III m. Weronika Gierlotka (SP Œ-ny
Dolne) i Klaudia Chrószcz (SP J-ce);
Grupa IV (gimnazjum): I m. Be-
ata Kiczyñska (G J-ce), II m. Daria
Wolak (G J-ce), III m. Dominika
Tomczyk (G Œ-ny).

Talent laureatów szczebla gmin-
nego doceni³o jury powiatowe, które
do dalszego etapu konkursu – wo-
jewódzkiego, zakwalifikowa³o pra-
ce: Pauliny Wêgrzyn, Marioli An-
toñczyk, Anny Mocza³y i Beaty
Kiczyñskiej.

W dniu 11 marca odby³o siê uro-
czyste wrêczenie nagród w naszej
gminie, z udzia³em w³adz gminy,
dyrektorów placówek oœwiato-
wych, przedstawicieli zarz¹du OSP
Jankowice i Œwierklany. W tym sa-
mym dniu odby³ siê Ogólnopolski
Konkurs Wiedzy Po¿arniczej. Na
szczebel powiatowy konkursu za-
kwalifikowali siê: Kamil Szulik, Ma-
teusz WoŸnica i Pawe³ Krótki.

Pod egid¹ Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji
odby³ siê og³oszony i przeprowadzony w jankowic-
kiej galerii, konkurs plastyczny o tematyce wielka-
nocnej oraz konkurs na naj³adniejsz¹ pisankê.

zdj. G-2
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Wyrecytowa³y
Dnia 2 i 3 kwietnia, w „Sta-

rej Piwnicy” w Czerwionce-
Leszczyny odby³ siê ju¿ XI Po-
wiatowy Konkurs Recytatorski.

Odbywa³ siê on w dwóch ka-
tegoriach – uczniowie szkó³ pod-
stawowych oraz uczniowie gim-
nazjów. Wœród szkó³ podstawo-
wych wziê³o w nim udzia³
11 osób. Nasz¹ szko³ê reprezen-
towa³y trzy uczennice z klas 5
i 6: Urszula Szulik, która zajê³a
I miejsce, Zuzanna B³atoñ
– II miejsce (obie przygotowa³a p.
Bogumi³a Szmidt-Kruk) oraz Ka-
rolina Brychcy (opiekun p. Mire-
la Ulbrych- Lanuszny).

Poziom by³ bardzo wyrówna-
ny, wiêc jury nie mia³o ³atwego
wyboru. Komisja oceniaj¹ca zde-
cydowa³a, ¿e Ula Szulik bêdzie
reprezentowaæ nasz powiat na
etapie wojewódzkim.

Natomiast uczniowie klas I-III
zmierzyli siê w gminnym konkur-
sie recytatorskim. Komisja wy³o-
ni³a laureatów, którzy bêd¹ repre-
zentowaæ szko³ê w dalszych kon-
kursach. Z naszej szko³y s¹ nimi:

Z życia szkoły
Marta Brodawka (opiekun p.
Ma³gorzata Chrobok) oraz Daria
Lanuszny (opiekun p. Mirela
Ulbrych–Lanuszny).

Mistrzowie konkursów
Na prze³omie marca i kwiet-

nia odby³o siê wiele konkursów.
W konkursach plastycznych

nagrodzono: Marcina Piercha³ê,
Tomasza Michalika (II miejsce)
oraz Karolinê Goralczyk (wyró¿-
nienie) w konkursie plastycznym
og³oszonym w ramach V Jesien-
nych Spotkañ Artystycznych
BALLO 2007; Tomasza Micha-
lika i Tomasza Rojka (wyró¿nie-
nie) w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Moje spotkania
z folklorem”; Mateusza Kozika
(wyró¿nienie) w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Witaj,
Gwiazdko Z³ota”; Magdalenê
Jeszkê, Grzegorza Kwokê (kwa-
lifikacja do wystawy) w Powia-
towym Konkursie Plastycznym
„Kolêdnicy w przestrzenie Bo¿e-
go Narodzenia”; Jakuba Grusz-
czyka (nagroda) w XI Woje-
wódzkim Konkursie Plastycz-
nym dla Dzieci „W krainie mro-
zu i œniegu”; Magdalenê Samol,
Magdalenê Wolny, Urszulê Szu-
lik, Patrycjê Motykê, Damiana
Plutê, Dominika Ciesielskiego,
Nataliê Motykê (nagrody) oraz
Patryka Gora¿d¿ê (kwalifikacja
do wystawy) w Powiatowym

Konkursie – Obraz Œl¹ska na
podstawie powieœci Wilhelma
Szewczyka „Kleszcze”; Domini-
ka Ciesielskiego, Hannê Stencel,
Anetê Mo³drzyk, Weronikê Pik-
sê (nagrody) w XV Rejonowym
Konkursie Plastyczno-Ekolo-
gicznym „Ocaliæ od zapomnie-
nia”; Marlenê Antoñczyk (I miej-
sce) w powiatowym konkursie
plastycznym o tematyce po¿ar-
niczej; Angelikê Przeliorz, Juliê
Góreck¹ (I miejsce), Karola Ma-
s³owskiego, Karolinê Stokowy (II
miejsce), Dawida Sosnowskiego
(III miejsce) w konkursie pla-
stycznym o tematyce bo¿onaro-
dzeniowej. Wszystkim nagrodzo-
nym gratulujemy i ¿yczymy dal-
szych sukcesów…

Po naszymu,
czyli po œl¹sku

W pi¹tek 11 kwietnia, w SP
nr 1 im. Ludwika Holesza odby³
siê szkolny konkurs pt „Ma³y
Œl¹zoczek”. Konkurs ten sta³ siê
ju¿ w naszej szkole tradycj¹. Zor-
ganizowany zosta³ przez p. Ilonê
Stêpniewsk¹ – Towarek oraz Annê
Wilk. Imprezê uœwietnili swoim
wystêpem uczniowie klasy 1 c,
przygotowani przez p. I. Stêp-
niewsk¹–Towarek. Uczniowie
przedstawili bajki w œl¹skiej gwa-
rze: „Jonek i Gryjtka”, „Leo i Wil-
li”, „Czerwony Kapturek”, „Boj-
ka o siedmiu koziczkach”.

Ka¿da klasa prezentowa³a
dowcip lub skecz œl¹ski, wiersz

lub piosenkê w gwarze, opowie-
dzia³a legendê lub zachêci³a do
odwiedzenia ciekawego miejsca
w naszej gminie. To by³a wspa-
nia³a zabawa, dziêki której
uczniowie mogli zaprezentowaæ
swoje wiadomoœci i umiejêtnoœci.
W ten sposób wci¹¿ poznajemy
i kultywujemy nasze œl¹skie zwy-
czaje, obrzêdy, jêzyk i legendy.

Na zakoñczenie konkursu
wszystkim klasom zosta³y wrê-
czone pami¹tkowe dyplomy oraz
nagrody.

Co nowego ?
Od 1 wrzeœnia, w naszej

szkole rusza klasa sportowa.
Dziêki staraniom Wójta Gminy,
Rady Rodziców i Rady Pedago-
gicznej powstan¹ klasy, w któ-
rych uczniowie bêd¹ realizowaæ
swoje sportowe pasje.

W klasie sportowej ch³opcy
bêd¹ trenowaæ pi³kê no¿n¹,
a dziewczyny pi³kê siatkow¹.
W programie zaplanowano 4 go-
dziny wychowania fizycznego
oraz 6 godzin zajêæ specjalistycz-
nych (treningu) z danej dyscypli-
ny sportowej w cyklu tygodnio-
wym. £¹cznie uczniowie maj¹
10 godzin zajêæ sportowych w ty-
godniu. Uczenie siê w tej klasie
daje mo¿liwoœæ po³¹czenia nauki
z systematycznym treningiem
oraz gwarantuje ci¹g³oœæ treningu
przez ca³y rok szkolny. Zajêcia
prowadzone bêd¹ na terenie szko-
³y (sala gimnastyczna i boisko).

info. SP Œwierklany Górne

Na organizowany po raz
drugi konkurs wp³ynê³o ponad
900 projektów, spoœród których
wybrano 80. Œwierklañska szko-
³a otrzyma 10 tys. z³ na realiza-
cjê dwóch swoich projektów:
„Obrazy moje œwiat³em malowa-
ne”, którego autork¹ jest Ilona
Myszka oraz „Œwierklany z bli-
ska – warsztaty dziennikarskie”
autorstwa uczennicy Magdaleny

Dobry pomDobry pomDobry pomDobry pomDobry pomyyyyysł czyli przsł czyli przsł czyli przsł czyli przsł czyli przepis na sukepis na sukepis na sukepis na sukepis na sukcescescescesces

SP 1 im. Ludwika Holesza w Œwierklanach zosta³a laure-
atem programu grantowego „Szko³a bez przemocy”.

Wolny i opiekuna kla-
sy dziennikarskiej, Bo-
gumi³y Szmidt-Kruk.

Co robi
dziennikarz?
Magdalena jest

uczennic¹ szóstej kla-
sy, by³a redaktorem
szkolnej gazety „M¹-

dralla”. To w³aœnie w klasie
dziennikarskiej zrodzi³ siê po-
mys³ na warsztaty dziennikar-
skie, które poprowadz¹ redak-
torzy gazetki dla kolegów z in-
nych klas. W ramach tych¿e
warsztatów uczestnicy spotkañ
zapoznaj¹ siê m.in. ze sposoba-
mi pracy dziennikarza, pojad¹
na wycieczkê do redakcji
„Dziennika Zachodniego”,

stworz¹ folder o najciekaw-
szych miejscach Œwierklan oraz
zorganizuj¹ Gminny Festiwal
Twórczoœci Dzieciêcej.

Od szklanej
bi¿uterii po witra¿e
Z kolei, projekt „Obrazy

moje œwiat³em malowane” ma na
celu zapoznanie uczestników
z oryginaln¹ i ma³o znan¹ techni-
ka, jak¹ jest witra¿ Tiffany’iego.
Prócz tradycyjnej techniki witra-
¿owej uczniowie poznaj¹ mozai-
kê szklan¹, samodzielnie wyko-
naj¹ szklan¹ bi¿uteriê oraz za-
wieszki, poznaj¹ tak¿e technikê
szlifowania i owijania taœm¹ mie-
dzian¹. Podsumowaniem projek-
tu bêdzie stworzenie „Ma³ej Ga-
lerii Witra¿u” na terenie szko³y.
Uczniowie pojad¹ tak¿e na wy-
cieczki do pracowni witra¿u
oraz do Krakowa, aby zobaczyæ
witra¿e w Koœciele Mariackim

i witra¿e Stanis³awa Wyspiañ-
skiego w koœciele Franciszkanów.

Wypuszcz¹
czerwone baloniki
Na gali rozdania grantów,

która odby³a siê 17 marca
w Belwederze, obecny by³ wi-
ceminister edukacji Zbigniew
W³odkowski. Stwierdzi³ on, ¿e
kampania „Szko³y bez przemo-
cy” i doœwiadczenia zdobyte
w trakcie jej realizacji, bêd¹
wsparciem w dzia³aniach na
rzecz poprawy sytuacji w pla-
cówkach wychowawczych i edu-
kacyjnych. Podsumowaniem te-
gorocznego programu bêdzie
ogólnopolska manifestacja dzieci
i m³odzie¿y, zaplanowana na 2
czerwca. Uczniowie wypuszcz¹
w niebo czerwone baloniki, aby
w symboliczny sposób prze-
ciwstawiæ siê agresji.

Bogumi³a Szmidt-Kruk

zdj. SP Œwierklany Górne

nowy kuriekwiecien 2008.p65 2008-04-25, 09:3215



16

bz

Jak najlepiej spêdziæ week-
end w maju? Œpiewaj¹c! Wspa-
nia³¹ ku temu okazj¹ bêd¹ Miê-
dzynarodowe Warsztaty Go-
spel, organizowane w naszej
gminie.

Poprowadzi je Diana DroŸ-
dziel, która od 10 roku ¿ycia
œpiewa w zespole uwielbienio-
wym (zaczyna³a jako solistka,
aran¿erka wokalu, a obecnie pra-
cuje jako music director w Kra-
kowie, w koœciele Chrystusa
Króla). To charyzmatyczna,
¿yj¹ca muzyk¹ kobieta – tak

Kiedy rKiedy rKiedy rKiedy rKiedy raz zaśpieaz zaśpieaz zaśpieaz zaśpieaz zaśpiewwwwwasz, twasz, twasz, twasz, twasz, twoje żyoje żyoje żyoje żyoje życie przcie przcie przcie przcie przestaje bestaje bestaje bestaje bestaje być takie samo…yć takie samo…yć takie samo…yć takie samo…yć takie samo…
o niej mówi¹ w „bran¿y”. Diana
warsztaty poprowadzi z zapro-
szonym do nas z Waszyngtonu,
goœciem – Geraldem Smithem.

Podobne warsztaty, Gerald
prowadzi³ w Stanach Zjednoczo-
nych, Europie, Ameryce Œrodko-
wej i na Bliskim Wschodzie; kon-
certowa³ z wieloma znanymi
gwiazdami muzyki gospel, m.in.
z Richardem Smallwoodem.

O samym gospelu mówi siê,
¿e to muzyka nadziei, zrodzo-
na wœród czarnych, którzy nie
mieli nic, bo byli niewolnikami.
– Gospel zrodzi³ siê z ¿ycia, mu-
zyka ta zabrzmi nie tylko
w uszach, ale i w g³êbi naszych
serc – przekonuje Diana. – Go-
spel to pragnienie, które ka¿dy
nosi w sercu, które jest w stanie
daæ nam si³y, uleczyæ, jeœli tylko
bêdziemy chcieli. Oczywiœcie nie
ka¿dy potrafi i potrzebuje tak
prze¿ywaæ muzykê, modlitwê,
obecnoœæ drugiego cz³owieka.
Jednak, maj¹c œwiadomoœæ tego,
¿e gospel przetrwa³ ¿ywy do dnia
dzisiejszego i na nowo wci¹¿ siê
odradza, warto zastanowiæ siê
nad jego sensem i g³êbi¹.

Zorganizowanie warszta-
tów muzyki gospel w gmi-
nie Œwierklany stanie siê
mo¿liwe dziêki pozyskanej
przez studentów oraz przy
pomocy gminnego magi-
stratu i Stowarzyszenia
SONIO, dotacji z unijnego
projektu „M³odzie¿
w dzia³aniu – Od Ÿróde³ ku
Europie”.
Studenci napisali wniosek,
na realizacjê którego uda³o
im siê pozyskaæ ponad
6 tys. euro. By³a to inicja-
tywa nieformalnej grupy
m³odzie¿y na rzecz miesz-
kañców gminy Œwierklany
(termin: maj 2008-czerwiec
2009 rok). Stowarzyszenie
SONIO odegra³o w pozy-
skaniu œrodków rolê orga-
nizacji wspieraj¹cej.

17 maja, po uprzedniej reje-
stracji na stronie www.row.go-
spel.com.pl rozpoczynamy
nasz¹ przygodê z muzyk¹ go-
spel! Profesjonalni instrukto-
rzy, z ogromn¹ charyzm¹ spra-
wi¹, ¿e w mig staniemy siê zgra-
nym zespo³em, dla którego nie
ma rzeczy niemo¿liwych. Aby
móc œpiewaæ, nie trzeba ani
znaæ nut, ani mieæ doœwiadcze-
nia muzycznego czy chóralne-
go – jedyne wymagania stawia-
my Twoim chêciom i entuzja-
zmowi, z którym trzeba siê zja-
wiæ na miejscu!

Pierwszego dnia warszta-
tów, które bêd¹ mia³y miejsce
w jankowickiej szkole, nauczy-
my siê repertuaru na koncert,
który przewidujemy nastêpne-
go dnia, tj. w niedzielê, 18 maja
w koœciele Œw. Anny w Œwier-
klanach.

Muzyka ³¹czy nie tylko po-
kolenia, ale i spaja ludzi bêd¹cych
wokó³ niej – dlatego ju¿ dziœ za-
praszamy do uczestnictwa ka¿-
dego, kto ma ochotê prze¿yæ coœ
wartoœciowego, poznaæ cieka-
wych ludzi, nauczyæ siê piêknie

œpiewaæ oraz spêdziæ interesuj¹-
co czas z rodzin¹ i przyjació³mi!
Im wiêcej bêdzie uczestników,
tym wiêcej bêdziemy mieli rado-
œci ze wspólnego œpiewania!

Sylwia Stencel

Gerald Smith

- Nie ma zawodów, z których
nie wróci³aby z medalem – cieszy
siê Maria Kwiatkowska, pe³ni¹-
ca wobec Karoliny funkcjê rodzi-
ca zastêpczego. — Sami siê dzi-
wimy, jak ona to robi.

Karolina ma 15 lat i uczy siê
w pierwszej klasie gimnazjum
specjalnego w Rybniku. Trenuje

Mistrzyni Karolina
W Œwierklanach Górnych mieszka Karolina Staniu-
cha, utalentowana zawodniczka Olimpiad Specjal-
nych Sekcji Terenowej „Fair Play” w Rybniku. Trenu-
je ³y¿wiarstwo szybkie i lekkoatletykê, odnosz¹c w
tych dziedzinach sportu coraz wiêksze sukcesy.

pod okiem nauczycieli: Ma³go-
rzaty Lazar i Urszuli Zuber. Jaz-
da na ³y¿wach i bieganie, to ca³e
jej ¿ycie. Z dum¹ prezentuje me-
dale, które przywioz³a z zawo-
dów – miêdzy innymi z³oty me-
dal zdobyty w kwietniu ubieg³e-
go roku na VIII Regionalnym Mi-
tingu Olimpiad Specjalnych w

JeŸdzie Szyb-
kiej na £y¿-
wach w Ja-
strzêbiu Zdro-
ju (dystans
333 m) i dwa
srebrne medale
(dystans 333 i
111 m), zdo-
byte rok wcze-
œniej na tych
samych zawo-
dach. Sukcesy
na szczeblu
powiatowym i

wojewódzkim pozwo-
li³y Karolinie zakwali-
fikowaæ siê do zawo-
dów o randze ogólno-
polskiej. Pod koniec
marca tego roku, wraz
ze swoj¹ trenerk¹ poje-
cha³a do Bia³egostoku,
gdzie odbywa³y siê VII
Ogólnopolskie Zimowe
Igrzyska OS w £y¿-
wiarstwie Szybkim.
Tam Karolina siêgnê³a
po najwy¿sze swoje
trofea: III miejsce i br¹-
zowy medal na dystan-
sie 111 metrów, II miej-
sce i srebrny medal na
dystansie 222 metrów
oraz I miejsce i z³oty
medal na dystansie 333
metrów. Radoœci nie
by³o koñca!

Sukcesy Karoliny Staniuchy,
odniesione przez ni¹ w Bia³ym-
stoku, zaowocowa³y tym, ¿e tra-
fi³a jako trzecia zawodniczka na
listê rezerwow¹ Reprezentacji
Polski, która weŸmie udzia³ w
IX Œwiatowych Zimowych
Igrzyskach Olimpiad Specjal-
nych – Boise 2009 w USA. Czy
Karolina pojedzie do Stanów
Zjednoczonych, by reprezento-

waæ nasz kraj? Mamy nadziejê,
¿e tak. Tymczasem pozostaje w
Œwierklanach, skupiona na tre-
ningach.

Kiedy oddawaliœmy gazetê
do druku, Karolina wybiera³a siê
na zawody ³y¿wiarstwa szyb-
kiego do Jastrzêbia. Nied³ugo te¿
wznowi treningi lekkoatletycz-
ne, by równie¿ w biegach zdo-
bywaæ sukcesy. Szczerze jej tego
¿yczymy.

Karolina i pani Maria Kwiatkowska

Karolina ze swoj¹ trenerk¹ Ma³gorzat¹ Lazar.
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