
NR 4 (43)

wrzesień 2008

ISSN 1641-2656

GAZETA

BEZPŁATNA

W numerze:

DoDoDoDoDowóz dzieci do szkółwóz dzieci do szkółwóz dzieci do szkółwóz dzieci do szkółwóz dzieci do szkół
czytaj str. 2

Przyjechał mammogrPrzyjechał mammogrPrzyjechał mammogrPrzyjechał mammogrPrzyjechał mammografafafafaf
czytaj str. 4

O wizyO wizyO wizyO wizyO wizycie Węgrówcie Węgrówcie Węgrówcie Węgrówcie Węgrów
czytaj str. 7

Wójt gminy Œwierklany informuje, i¿ wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2008/
2009 mo¿na sk³adaæ w Urzêdzie Gminy Œwierkla-
ny, w pokoju nr 34, do 15 wrzeœnia bie¿¹cego roku.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenie
o dochodach, zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiad-
czeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej, jak równie¿
rachunki i inne dokumenty potwierdzaj¹ce poniesio-
ne wydatki na zakup podrêczników i przyborów
szkolnych.

Spiesz się z wnioskiemSpiesz się z wnioskiemSpiesz się z wnioskiemSpiesz się z wnioskiemSpiesz się z wnioskiem
Tylko do po³owy

wrzeœnia tego roku,
uczniowie z terenu naszej
gminy mog¹ sk³adaæ wnio-
ski o przyznanie im sty-
pendium szkolnego. Oso-
bom zainteresowanym
pozyskaniem œrodków na
zakup podrêczników

i szkolnych przyborów
pozosta³o zaledwie kilka
dni na dope³nienie formalno-
œci i z³o¿enie stosownych
dokumentów w Urzêdzie
Gminy.

Przyjmowanie wnio-
sków rozpoczê³o siê
18 sierpnia.

Bêdzie ona obs³ugi-
wa³a trasê z Rybnika do
Jankowic, przez Janko-
wice Wieœ. Kursy linii
33 zosta³y tak dopaso-
wane, by jak najwiêcej
mieszkañców mog³o
z nich skorzystaæ.

Atutem nowej linii bê-
dzie mo¿liwoœæ skorzy-
stania z przys³uguj¹cych
ulg – darmowych przejaz-
dów dla uprawnionych.
Linia ta tak¿e bêdzie mia³a
kilka kursów sobotnich, co
u³atwi mieszkañcom na
przyk³ad zrobienie zaku-
pów w Rybniku.

NoNoNoNoNowwwwwa linia auta linia auta linia auta linia auta linia autobusoobusoobusoobusoobusowwwwwaaaaa

Przebieg linii
autobusowej Nr 33:

Z Rybnika do Janko-
wic - ul. Œwierklañsk¹, ul.
Koœcieln¹, ul. Rybnick¹,
ul. Paw³a Wowry, ul.
Now¹ do GS - i z powro-
tem z Jankowic do Ryb-
nika; ul. Now¹ od GS, ul.
Paw³a Wowry, ul. Ryb-
nick¹, ul. Koœcieln¹, ul.
Œwierklañsk¹.

Gmina Œwierklany za-
chêca do korzystania
z nowej linii autobusowej
i zaznajomienia siê
z zasadami korzystania
z e–karty.

Z dniem 1 wrzeœnia br. zosta³a urucho-
miona nowa linia autobusowa nr 33,
nale¿¹ca do Zarz¹du Transportu Zbioro-
wego w Rybniku.

 Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ

na stronie www.ekarta.rybnik.eu

Uroczysta msza œwiêta, barwny korowód, dzielenie siê do¿yn-
kowym chlebem i ko³aczem, wystêpy artystyczne i zabawa
taneczna – program tegorocznych do¿ynek nie ró¿ni³ siê od
programów z lat ubieg³ych, a jednak i tym razem do¿ynki
gminne sta³y siê wzruszaj¹cym prze¿yciem dla rolników,
gospodyñ i ca³ej gminnej spo³ecznoœci. czytaj str. 5

Piękna tradycja - dożynki

Mieszkañców gminy
zapraszamy na festyn ro-
dzinny wieñcz¹cy tego-
roczne lato. W sobotê 13
wrzeœnia, na scenie oœrod-
ka sportu i rekreacji
w Œwierklanach wyst¹pi
znany nam zespó³ „Bad
Boys Blue”.

Cz³onkowie miêdzy-
narodowej grupy, wyko-

Bad BoBad BoBad BoBad BoBad Boyyyyys Blue na pożegnanie latas Blue na pożegnanie latas Blue na pożegnanie latas Blue na pożegnanie latas Blue na pożegnanie lata
nuj¹cy muzykê pop, s¹
autorami kilku znanych
hitów. „You’re a Wo-
man”, to tylko jeden
z wielu przebojów, jakie
nied³ugo bêdziemy mo-
gli us³yszeæ w Œwier-
klanach.

13 wrzeœnia w Œwier-
klanach zapowiada siê
wyj¹tkowy wieczór. Bêd¹

te¿ konkursy i zabawy
oraz wiele innych atrakcji.

Szczegó³owy pro-
gram festynu:
16.30 - koncert Trio Hit,
18.00 - wystêp zespo³u
Stauros,
20.00 - koncert Bad
Boys Blue,
21.00 - dyskoteka z DJ
Arturo.

bz
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Obowi¹zkiem gminy jest za-
pewnienie bezp³atnego transpor-
tu i opieki w czasie przewozu
lub zwrot kosztów przejazdu
œrodkami komunikacji publicznej
dzieciom, których droga z domu
do szko³y, w której obwodzie
dziecko mieszka, przekracza:

3 km - w przypadku
uczniów klas I-IV szkó³
podstawowych,

4 km  - w przypadku
uczniów klas V-VI oraz
uczniów gimnazjów.

Sytuacja w naszej gminie
powsta³a w skutek przeciêcia
najkrótszej drogi dzieciom id¹-
cym do szko³y ulic¹ Powstañ-
ców, Stawow¹, £okietka, War-
neñczyka, Zygmunta  Starego
i ul. Szerock¹, przez budow-
niczych autostrady.

Trasa przewozu przebiega
od ul. Szerockiej – dawne kó³-
ko rolnicze, ul. Powstañców, ul.
Stawow¹ na ul. 3 Maja do szkó³.

Dowóz

dziecidziecidziecidziecidzieci
do szkółdo szkółdo szkółdo szkółdo szkół
W zwi¹zku z budow¹
autostrady i zmian¹
organizacji ruchu,
w gminie zosta³ zorga-
nizowany dowóz dzieci
do Szko³y Podstawowej
w Œwierklanach Dolnych
oraz Gimnazjum w
Œwierklanach. Zmiany
zaczê³y obowi¹zywaæ
z nastaniem roku szkolne-
go.

Po próbnym okresie, maj¹-
cym na celu przyzwyczajenie
kierowców i pieszych do tego, ¿e
ruch drogowy regulowany bêdzie
za pomoc¹ œwiate³ (pomarañczo-
we ostrzegawcze œwiat³o), sygna-
lizacja bêdzie dzia³a³a ca³odobowo.

Termin wykonania inwesty-
cji up³ywa w paŸdzierniku tego
roku. Jednak¿e z uwagi na rozpo-
czêcie roku szkolnego oraz fakt,
¿e prace zosta³y zakoñczone
przez wykonawcê przed czasem,
gmina zwróci³a siê z pismem do
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich,
w którym poprosi³a o wczeœniej-
sze uruchomienie sygnalizacji.

- Skrzy¿owanie w Œwierkla-
nach zosta³o przebudowane
i zmodernizowane – podsumo-
wuje wójt gminy Stanis³aw
Gembalczyk. – Zosta³o ono po-
szerzone, pojawi³y siê dodatko-
we pasy ruchu i poprawi³a siê

Skrzyżowanie na szóstkę

Zakoñczy³a siê realizowana od roku czasu, inwestycja w Œwierklanach, polegaj¹-
ca na przebudowie skrzy¿owania i zamontowaniu na nim sygnalizacji œwietlnej.

widocznoœæ. Skrzy¿owanie jest
przy tym dobrze oznakowane.
Kierowcy nie bêd¹ ju¿ musieli
staæ w d³ugich korkach, gdy¿
ruch regulowany bêdzie za po-
moc¹ œwiate³. Osobiœcie bardzo

siê cieszê, ¿e uda³o nam siê sfi-
nalizowaæ kolejn¹ inwestycjê
w gminie, która pozwoli kierow-
com i pieszym poruszaæ siê na jej
terenie bardziej bezpiecznie
i komfortowo.

Du¿ymi krokami zbli¿a siê
budowa autostrady A1 na odcin-
ku Be³k-Œwierklany. 7 sierpnia,
w siedzibie Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
w Warszawie dosz³o do oficjalne-
go podpisania umowy na budowê
ponad 14-kilometrowego odcinka
autostrady, która bêdzie przebie-
gaæ przez teren naszej gminy.

To kolejny etap robót w ra-
mach prowadzonej od ubieg³ego
roku inwestycji. W 2007 roku roz-
poczê³y siê prace na pozosta³ych
dwóch odcinkach autostrady A1,
na po³udnie od autostrady A4.
W marcu ubieg³ego roku rozpoczê-
³a siê budowa ponad 15-kilometro-
wego odcinka Soœnica-Be³k, a po-
tem nast¹pi³o przekazanie placu
budowy dla odcinka pomiêdzy
Œwierklanami a polsko-czesk¹ gra-
nic¹ w Gorzyczkach.

Autostrada coraz bliżej
Inwestycja, dziêki której

usprawniony zostanie ruch dro-
gowy w naszym kraju powstaje
dziêki pomocy pañstw Unii Eu-
ropejskiej. Œrodki pieniê¿ne na
ten cel zarezerwowane zosta³y
w ramach Funduszu Spójnoœci.
Zadanie polegaæ bêdzie nie tyl-
ko na budowie samej drogi, ale
ca³ej otaczaj¹cej j¹ infrastruktu-
ry (bariery ochronne, zjazdy
awaryjne, drogi dojazdowe,
oœwietlenie i wiele innych). To
ogromne przedsiêwziêcie ze
wzglêdu na koszty i zakres prac,
jakie pozostaj¹ do wykonania.

Szczegó³y dotycz¹ce budo-
wy autostrady A1 mo¿na zna-
leŸæ na stronie Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad – www.gddkia.gov.pl lub
na www.a1.swierklany-go-
rzyczki.pl.

Przypominamy o istnieniu w Urzêdzie Gminy tablicy og³oszeñ,
na której zamieszczane s¹ ciekawe dla mieszkañców informacje. Ta-
blica znajduje siê w przedsionku budynku UG. Znajdziesz tu oferty
pracy, zamieszczane przez w³aœcicieli prywatnych firm oraz Powia-
towy Urz¹d Pracy w Rybniku, a tak¿e informacje o organizowanych
na terenie gminy akcjach, adresy ciekawych portali internetowych,
urzêdowe komunikaty i wiele innych.

Stop – przeczytaj

Mieszkañcom gminy Œwier-
klany przypominamy o istnieniu
œwiadczenia zwanego popularnie
becikowym. Œwie¿o upieczeni
rodzice maj¹ tylko trzy miesi¹-
ce, licz¹c od dnia narodzin dziec-
ka, na z³o¿enie stosownych do-
kumentów.

Obowi¹zuj¹ce od ubieg³ego
roku przepisy wprowadzi³y dla
rodziców, których dzieci urodzi-
³y siê pocz¹wszy od dnia 9 li-
stopada 2005 roku, nowy rodzaj
œwiadczenia – wyp³acanego jed-
norazowo, bez wzglêdu na wy-
sokoœæ dochodów w rodzinie.

Aby je otrzymaæ, nale¿y z³o-
¿yæ wniosek w siedzibie Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej przy ul. Stra¿ackiej 1
w Œwierklanach, najpóŸniej
w terminie trzech miesiêcy od
dnia urodzenia siê dziecka.

Becikowe

bz

bz
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zdj. archw. GOKiR

32,93
38,97
15,69
43,25
47,61

NajpóŸniej do koñca sierpnia ka¿dego roku Radzie Gminy przedstawiana jest informacja o wykonaniu bud¿etu za I pó³rocze. Dwa g³ówne
aspekty tej informacji to dochody i wydatki. Ujête w bud¿etach samorz¹dowych i planach finansowych jednostek bud¿etowych:
- dochody – stanowi¹ prognozy ich wielkoœci, zaœ
- wydatki – stanowi¹ nieprzekraczalny limit.
Poni¿ej przedstawiamy realizacjê bud¿etu w tych aspektach do koñca czerwca 2008.
Zestawienie rachunkowe dochodów bud¿etu Gminy Œwierklany za I pó³rocze 2008:

Jak wynika z powy¿szych danych, wykonanie przychodów jest wysokie, natomiast wydatkowanie pieniêdzy zrealizowane zosta³o na
poziomie prawie 33% – jest to spowodowane kilkoma czynnikami. G³ównym z nich jest obowi¹zek rezerwacji w³asnych œrodków na kanaliza-
cjê w zwi¹zku z konkursem og³oszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie staramy siê o ponad 19 milionów dotacji.
Rezerwacja winna byæ utrzymywana do rozstrzygniêcia konkursu, czyli do 15 paŸdziernika bie¿¹cego roku. Wa¿nym czynnikiem jest równie¿
przesuniêcie na II pó³rocze remontu 11 dróg z powodu braku wymaganej dokumentacji technicznej lub nieuregulowanych jeszcze stosunków
w³asnoœciowych. Rozstrzygniêto ju¿ przetargi, wykonanie ich naprawy przewidziano do 31 paŸdziernika 2008. Warto pamiêtaæ te¿ o tym, ¿e
faktury za wykonanie przejœcia pod autostrad¹ przysz³y dopiero w lipcu, a to zdecydowanie podniesie wykonanie bud¿etu po stronie wydat-
ków. Dodatkowo rozliczenie dotacji celowych, które ju¿ zosta³y wydatkowane przez GZW, nast¹pi równie¿ w II pó³roczu. Trzeba mieæ
równie¿ na uwadze to, ¿e w okresie wakacji trwaj¹ prace remontowe w szko³ach, niedawno te¿ zakupiono ci¹gnik-œmieciarkê.

Podjête zadania z pewnoœci¹ zostan¹ wykonane do koñca roku. Wyst¹piliœmy te¿ do jednostek organizacyjnych o analizê wykonania
przyznanych bud¿etów, by ewentualne oszczêdnoœci mo¿na by³o przesun¹æ na inne dzia³ania, np. na takie, które nie zosta³y ujête w bud¿ecie
gminy i oczekuj¹ na liœcie rezerwowej.

Bud¿et wg uchwa³y

na rok 2008

Bud¿et po
zmianach Wykonanie %

Dochody ogó³em, w tym:
� dochody w³asne
� udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa
� subwencja ogólna dla gmin
� dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ celowych
� dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumieñ
pomiêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego

57,95
64,87
44,64

61,54
51,40

52,39

Zestawienie wydatków bud¿etowych Gminy Œwierklany za I pó³rocze 2008:

Bud¿et wg uchwa³y

na rok 2008

Bud¿et po
zmianach Wykonanie %

Wydatki ogó³em, w tym:
� wydatki na realizacjê zadañ w³asnych bie¿¹cych
� wydatki na realizacjê inwestycji w³asnych
� wydatki na zadania zlecone
� wydatki na zadania w zakresie porozumieñ pomiê-
dzy jednostkami samorz¹du terytorialnego

WYKWYKWYKWYKWYKOOOOONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁRNANIE BUDŻETU ZA I PÓŁRNANIE BUDŻETU ZA I PÓŁRNANIE BUDŻETU ZA I PÓŁRNANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2008OCZE 2008OCZE 2008OCZE 2008OCZE 2008

27.187.170,37
10.701.007,37
7.450.783,00

7.230.190,00
1.794.718,00

10.472,00

29.588.008,16
13.072.392,61
7.450.783,00

7.230.190,00
1.824.170,55

10.472,00

17.147.445,33
8.480.371,69
3.326.011,09

4.449.344,00
886.232,55

5.486,00

31.772.614,37
21.936.175,37
8.031.249,00
1.794.718,00
10.472,00

33.600.988,60
22.699.997,05
9.066.349,00
1.824.170,55
10.472,00

11.063.261,77
8.846.638,03
1.422.747,66
788.890,08
4.986,00

� zakoñczono budowê kanalizacji w odcinku przecinaj¹cym autostradê A1;
� uruchomiono dowóz dzieci z so³ectwa Œwierklany Dolne do szkó³ na
koszt Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
� nasz¹ gminê zg³oszono do konkursu „Piêkna wieœ województwa œl¹-
skiego” w 3 kategoriach – najpiêkniejsza wieœ (Jankowice), najpiêkniejsza
zagroda wiejska (gospodarstwo pañstwa Chromik) oraz najlepsze przed-
siêwziêcie odnowy wsi (majowe Miêdzynarodowe Warsztaty Gospel);
wyniki poznamy 15 wrzeœnia;
� wraca temat podatku od wyposa¿enia wyrobisk górniczych – wszczê-
to postêpowania podatkowe; I termin: do 11 wrzeœnia, do godz. 12.00
(dostarczenie dokumentów KW i JSW do gminy);
� GOPS wyp³aci³ pogorzelcom z naszej gminy pomoc pieniê¿n¹ w wy-
sokoœci 2 tys. z³;
� wybrano firmê do rozbiórki przepompowni; rzeczywisty koszt pono-
szony przez gminê: 18.869 z³ (czyli mniejszy od planowanego, który
wynosi³ 45.665 z³);
� rozstrzygniêto przetarg na przejœcie dla pieszych na ul. Œwierklañskiej

SprSprSprSprSpraaaaawwwwwozdanie Wójta Gminy z działalności w okrozdanie Wójta Gminy z działalności w okrozdanie Wójta Gminy z działalności w okrozdanie Wójta Gminy z działalności w okrozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjamiesie między sesjamiesie między sesjamiesie między sesjamiesie między sesjami
(czerwiec-sierpieñ 2008):

(po³¹czenie z ul. Górnicz¹), a tak¿e na naprawê ul. Rybackiej, bocznej ul.
¯orskiej, bocznej ul. Nowej, ul. Sobieskiego, przepustu ul. Warneñczyka
i bocznej ul. Plebiscytowej; GZGK wykona naprawê ul. Têczowej i bocz-
nej ul. Kucharzówka. W fazie projektu pozostaj¹ ulice Jesienna, boczna
ul. Spacerowej i ul. Kasztelañska;
� ustalono, ¿e z osobami odpowiedzialnymi za budowê autostrady od-
bywaæ siê bêd¹ cykliczne spotkania w Urzêdzie Gminy w drugi i czwar-
ty poniedzia³ek miesi¹ca o godz. 10.00;
� wniosek o dotacjê na budowê kanalizacji pozytywnie przeszed³ I etap
weryfikacji – ocenê formaln¹, ostateczne wyniki poznamy po 26 wrze-
œnia;
� wyst¹piono do Marsza³ka Województwa Œl¹skiego o stwierdzenie nie-
wa¿noœci decyzji na magazynowanie ska³y przez KWK „Borynia”, gdy¿
zosta³a wydana z naruszeniem prawa;
� jest zgoda PINB na u¿ytkowanie boisk przyszkolnych w Œwierkla-
nach Górnych – decyzja uprawomocnia siê 9 wrzeœnia br.; to samo doty-
czy dodatkowego biura i pomieszczenia sanitarnego w Urzêdzie Gminy.
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ul. Œwierklañska 54,
44-264 Jankowice

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

Do naszej gminy zawita³ mam-
mobus z Centrum Onkologii w Gli-
wicach, wyposa¿ony w mammo-
graf – urz¹dzenie do diagnozowania
nowotworu piersi. Mieszkanki Œwier-
klan i Jankowic w wieku 50-69 lat
mog³y skorzystaæ z bezp³atnego bada-
nia, po to, by sprawdziæ, czy nie cier-
pi¹ na powa¿n¹ chorobê, jak¹ jest no-
wotwór piersi.

Choroba nowotworowa ma ró¿-
ne oblicza. Przy raku piersi, tak jak
w przypadku innych zachorowañ
liczy siê czas. Je¿eli nowotwór zo-
stanie wykryty w pocz¹tkowym
stadium rozwoju, jest szansa na pe³-
ne wyleczenie. Wizyta mammobu-
sa i zwi¹zane z ni¹ bezp³atne ba-
dania w³aœnie temu s³u¿y³y – by
o ewentualnym zachorowaniu ko-
biety nie dowiedzia³y siê zbyt
póŸno.

- Badania mammograficzne to
rentgenowskie badania przeœwie-
tlaj¹ce piersi w celu wczesnego
wykrycia ewentualnych zmian,
w tym nowotworowych. Rocznie
oko³o 12 000 kobiet dowiaduje siê,
¿e ma raka piersi, z czego blisko
po³owa umiera. G³ównym czynni-
kiem tak wysokiej umieralnoœci
jest brak powszechnej dostêpno-
œci do aparatów mammograficz-
nych. Dziêki wysoko wykwalifiko-
wanym pracownikom oraz apara-
turze najnowszej generacji, mo¿-
na szybko, komfortowo i blisko

Bezpłatna

diagnoza

swojego miejsca zamieszkania
wykonaæ rzetelne badania diagno-
styczne najwy¿szej jakoœci – infor-
mowa³ Urz¹d Gminy Œwierklany
na swej stronie internetowej, za-
chêcaj¹c mieszkanki do zg³oszenia
siê na bezp³atne badanie.

Mammobus goœci³ w naszej
gminie pod koniec sierpnia (25-
29.08). Panie zainteresowane
przeprowadzeniem bezp³atnego
badania mog³y zg³aszaæ siê na ul.
Koœcieln¹ – mammobus stacjono-
wa³ przy oœrodku zdrowia
w Œwierklanach. Bezp³atna oferta
skierowana by³a do mieszkanek
Jankowic i Œwierklan, urodzonych
w latach 1939 – 1958. Wystarczy-
³o zg³osiæ siê z dowodem to¿sa-
moœci i podaæ swój numer PESEL.
Z udzia³u w programie wykluczo-
ne by³y pacjentki leczone w po-
radniach chorób piersi oraz te z ju¿
rozpoznanym rakiem piersi.

Uwaga! Panie, które podda³y
siê bezp³atnemu badaniu, bêd¹
mog³y odebraæ swoje wyniki w re-
jestracji Publicznego Zak³adu Opie-
ki Zdrowotnej w Œwierklanach
przy ul. Koœcielnej 79, pocz¹wszy
od dnia 1 paŸdziernika bie¿¹ce-
go roku, w godzinach 8.00-18.00.
Czas na odebranie wyników up³y-
wa 31 paŸdziernika.

Je¿eli nie mo¿esz osobiœcie
odebraæ wyników, mo¿e to zro-
biæ ktoœ z twoich bliskich. W tym
celu powinnaœ wype³niæ dostêp-
ne w oœrodku upowa¿nienie do
odbioru wyniku. Osoba, któr¹ po-
prosisz o odebranie wyniku, po-
winna mieæ przy sobie dowód to¿-
samoœci z numerem PESEL.

Wyboru nowych w³adz so³ec-
kich mieszkañcy Jankowic doko-
nali podczas spotkania wiejskiego,
które odby³o siê w pi¹tek 18 lipca.
Zebranie poprowadzi³ z ramienia
Urzêdu Gminy Piotr Pustelnik.
Nad prawid³owym przebiegiem
wyborów czuwa³a komisja skruta-
cyjna w sk³adzie: W³odzimierz
Barwinek, Teresa Trybuœ i Stani-
s³aw Smo³ka.

Kandydat do objêcia stanowi-
ska so³tysa, Jerzy Rugor uzyska³
104 g³osy poparcia. Drugim kan-
dydatem na so³tysa by³a Sylwia
Wilk, na któr¹ zag³osowa³o 46 osób
ze 151 uprawnionych. Jeden g³os
zosta³ oddany niewa¿nie.

Witamy władze sołeckie
Od ponad miesi¹ca czasu, Jankowice maj¹
nowego so³tysa i nowe w³adze so³eckie.
Dotychczas pe³ni¹cego funkcjê szefa wsi,
Adama Szulika zast¹pi³ Jerzy Rugor.

Z kolei, do rady so³eckiej
zg³oszonych zosta³o 9 kandy-
datów, z których zakwalifiko-
wa³o siê 6 (ka¿dy z mieszkañ-
ców wsi móg³ g³osowaæ na mak-
symalnie 6 kandydatów).
W wyborach do rady wziê³o
udzia³ 125 osób uprawnionych
do g³osowania. Tym razem,
wszystkie oddane na radê g³o-
sy by³y wa¿ne.

Now¹ radê so³eck¹ tworz¹:
Adam Szulik (101 g³osów), Syl-
wia Wilk (84 g³osy), Danuta
Bluszcz (77 g³osów), Urszula
Kasparek (76 g³osów), Natalia
Œliwa (76 g³osów) i Cecylia
Chromik (63 g³osy).

Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Œwierklanach infor-
muje, ¿e z³o¿ony w ramach Prio-
rytetu VII, Dzia³ania 7.1, Pod-
dzia³ania 7.1.1 Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki wniosek
pn „Efektywne formy przeciw-
dzia³ania wykluczeniu spo³eczne-
mu w gminie Œwierklany” pozy-
tywnie przeszed³ ocenê formaln¹
i merytoryczn¹. Aktualnie ocze-
kujemy na podpisanie umowy
ramowej.

Projekt bêdzie wspó³finanso-
wany ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach
Programu Operacyjnego „ Kapi-
ta³ Ludzki 2007-2013”. Skierowa-
ny jest do klientów pomocy spo-
³ecznej, którzy nie pracuj¹, s¹
osobami bezrobotnymi, w wieku
aktywnoœci zawodowej, o ni-
skich lub zdezaktualizowanych
kwalifikacjach zawodowych.

Starają się o środki
Zasadniczym celem projektu

jest przeciwdzia³anie zagro¿eniu
wykluczenia spo³ecznego tych
osób, w tym przywrócenie ich do
zatrudnienia.

W ramach wy¿ej wymienione-
go projektu zaplanowane
s¹ szkolenia z zakresu:
� psychoterapii
� doradztwa zawodowego
� podstaw obs³ugi komputera
oraz kursy zawodowe w zakre-
sie bukieciarstwa, jak te¿ obs³ugi
kas fiskalnych.

Poniewa¿ jednym z za³o¿eñ
tego projektu jest wzmocnienie
kadry pomocy spo³ecznej, dla-
tego te¿ pozyskane œrodki unij-
ne czêœciowo pokryj¹ koszty za-
trudnienia pracownika socjalne-
go i doposa¿¹ jego stanowisko
pracy.

godziny urzêdowania:
poniedzia³ek
od 800 do 1600

od wtorku do pi¹tku

od 730 do 1530

www.swierklany.pl
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Urz¹d Gminy Œwierklany

Rozpocz¹³ siê nowy rok
szkolny 2008/2009. Przed nami
nowe cele, które chcemy zrealizo-
waæ w naszej szkole – Gimna-
zjum Nr 2 im. Karola Miarki
w Œwierklanach.

Po¿egnaliœmy absolwentów,
¿ycz¹c im sukcesów w nowych
szko³ach. Powitaliœmy natomiast
uczniów klas pierwszych. Mamy
nadziejê, ¿e w murach naszej
szko³y bêd¹ siê czuæ dobrze i osi¹-
gaæ bêd¹ dobre wyniki w nauce.

W naszej szkole po raz kolej-
ny zosta³a otwarta klasa sporto-
wa. Nadal przy gimnazjum dzia-
³a klub UKS (Uczniowski Klub
Sportowy), w ramach którego
nasze uczennice walcz¹ o mi-
strzostwo Œl¹skiego Zwi¹zku Pi³-
ki Siatkowej.

W tym roku szkolnym kon-
tynuujemy nastêpuj¹ce projekty

edukacyjne: projekt „Œladami
przesz³oœci”, w ramach którego
uczniowie adoptuj¹ zabytki; gim-
nazjaliœci opiekuj¹ siê œwierklañ-
skim cmentarzem i projekt „Szko-
³a promuj¹ca zdrowie”.

Nasza szko³a uzyska³a Certy-
fikat Jakoœci ISO 9001:2000.

Nowoœci¹ jest równie¿ to, ¿e
w tym roku szkolnym w naszej
placówce bêdzie dzia³a³ interneto-
wy dziennik elektroniczny.
Wszystkie oceny uczniów i ich
nieobecnoœci bêd¹ odnotowane
w tym dzienniku, dziêki czemu
rodzice na bie¿¹co bêd¹ mogli kon-
trolowaæ postêpy w nauce swo-
ich dzieci

Z okazji rozpoczêtego roku
szkolnego uczniom, nauczycielom
i pracownikom szko³y ¿yczymy
samych sukcesów.

Ewa Wojcieszek

NoNoNoNoNowy rwy rwy rwy rwy rok szkok szkok szkok szkok szkolny w Miarolny w Miarolny w Miarolny w Miarolny w Miarcecececece
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Upieczony z tegorocznych
zbiorów, do¿ynkowy chleb
wrêczyli gospodarzowi gminy
Œwierklany – wójtowi Stanis³a-
wowi Gembalczykowi, staro-
stowie do¿ynek:  Gra¿yna
Szlosarek i Krzysztof Szulik.
Tu¿ po nich, g³os zabra³y prze-
wodnicz¹ce jankowickich kó³
gospodyñ wiejskich: Urszula
Kasparek i Felicyta Kowalska,
tak¿e sk³adaj¹c na rêce wójta
dary. Oficjalnego otwarcia uro-
czystoœci dokona³a przewodni-
cz¹ca Rady Gminy Ma³gorza-
ta Rduch. Na scenie pojawi³y

siê rodzime zespo³y: „Karolin-
ki”, „Paulinki” i „Sobótki”, a tak-
¿e kapela tyrolska, wykonuj¹ca
greckie przeboje grupa „My-
thos” i przygrywaj¹cy miesz-
kañcom podczas zabawy tanecz-
nej, zespó³ „Fontana”. Równie¿
amatorzy wschodnich sztuk
walki mogli znaleŸæ coœ dla sie-
bie – w programie œwiêta znalaz³
siê pokaz walk aikido w wyko-
naniu uczestników zajêæ prowa-
dzonych w Jankowicach. Wcze-
œniej, podczas czêœci oficjalnej,
publicznoœci przygrywa³a or-
kiestra KWK Jankowice.

Piękna tradycja – dożynki
Do¿ynki Gminne 2008 odby³y siê na terenie oœrodka sportowo-rekreacyjnego
GOKiR-u w Jankowicach, do którego mieszkañcy dotarli kilka minut po godz.
14.00, w s³oneczn¹ niedzielê 31 sierpnia. Wczeœniej, w koœciele pw. Bo¿ego
Cia³a w Jankowicach odby³a siê msza œwiêta dziêkczynna za tegoroczne zbiory.

S³owo wójta o do¿ynkach:
Po raz drugi mam przyjem-

noœæ uczestniczyæ – jako gospo-
darz do¿ynek – razem z Wami
w tym jednym z najpiêkniejszych
polskich œwi¹t. Z wielkim wzru-
szeniem przyjmujê od starostów
do¿ynek dar Boga w postaci bo-
chenka chleba wypieczonego z te-
gorocznych zbiorów, który po-
wsta³ dziêki pracy rolników.

Przysz³o nam mieszkaæ
w miejscu otoczonym przemy-
s³em, którego uci¹¿liwoœæ prawie
ka¿dy odczuwa. Jednak wielu
z naszych mieszkañców znalaz³o
tam zatrudnienie. Czêœæ z nich po
pracy w zak³adach, wzorem na-
szych ojców, uprawia ziemiê.

Mi³ym akcentem podczas
Do¿ynek Gminnych by³a wi-
zyta goœci  z  zaprzyjaŸnio-
nych Jankowic w gminie Ba-
bice, którzy przekazali nam
w prezencie wiklinowego ko-
nika. Oprócz delegacji z Ba-
bic,  swoj¹ obecnoœci¹ za-
szczycili organizatorów inni
zaproszeni goœcie, miêdzy in-
nymi Krzysztof Kluczniok,
wicestarosta rybnicki oraz
pose³ Krzysztof Gadowski.

Zwyczaj do¿ynkowania,
czyli œwiêtowania zakoñcze-
nia pracy w polu i radowania

Trzeba pamiêtaæ, ¿e w naszej gmi-
nie znajduje siê 428 gospodarstw
rolnych – z tego powodu zaliczani
jesteœmy do gmin wiejskich.

Dziêkuj¹c rolnikom, nie mo-
¿emy zapomnieæ te¿ o sadowni-
kach, ogrodnikach, hodowcach
czy pszczelarzach, dziêki którym
równie¿ mo¿emy korzystaæ z do-
brodziejstw i piêkna natury, bo
ziemia jest dla nich podstawo-
wym podmiotem oddzia³ywania.

W dniu dzisiejszym w szcze-
gólny sposób pragnê podziêko-
waæ: za do¿ynkowy korowód bê-
d¹cy œwiadectwem kultywowa-
nia tradycji, za piêkne wykona-
ne wieñce do¿ynkowe oraz
przyozdobion¹ trasê, któr¹

przemierza³ korowód – jestem
przekonany, ¿e ziarna na chleb
i zasiew nie zabraknie, dziêku-
jê za okaza³y bochen chleba
upieczony z nowego ziarna, któ-
rym chcemy siê ze wszystkimi
podzieliæ.

Na naszych oczach zmienia
siê na korzyœæ wygl¹d naszych
wsi, jak zadbane s¹ nasze domy
i obejœcia, ile tu widaæ troski o ³ad
i piêkno, ile pracy w³o¿ono
w uporz¹dkowanie i poprawê
swojego i wspólnego dobra. I my,
którym z woli wyborców przysz³o
w³odarzyæ w gminie, staramy siê
ze wszystkich si³ dope³niæ Wasze
d¹¿enia do stworzenia tu jak naj-
lepszego miejsca do ¿ycia i do

pracy. Chcê wyraziæ teraz rów-
nie¿ w imieniu naszej wspólnoty
gminnej wdziêcznoœæ tym wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili siê do wzrostu dobra
wspólnego: mieszkañcom so-
³ectw, radnym, moim wspó³pra-
cownikom i wszystkim, którzy
ka¿dego dnia otaczaj¹ swoje go-
spodarstwa i domy prawdziw¹ go-
spodarsk¹ trosk¹.

Ze swojej strony obiecujê, ¿e bêdê
siê zawsze stara³ wspólnie z Wami,
aby chleba starczy³o dla ka¿dego.

Œwiêtujmy wiêc do¿ynki, by
w ten sposób wyraziæ szacunek
i wdziêcznoœæ ludziom rolniczego
trudu, pracy wykonanej na po¿y-
tek nas wszystkich.

siê z zebranych plonów, ob-
chodzono ju¿ w szesnastym
wieku. By³a to zabawa, tañce
i poczêstunek. W takiej for-
mie œwiêto to przetrwa³o do
dnia dzisiejszego.

W gminie Œwierklany ist-
nieje 428 gospodarstw, z cze-
go 372, to gospodarstwa o po-
wierzchni do 2 hektarów, 52 –
o powierzchni do 5 ha i 4 w prze-
dziale od 5 do 10 hektarów. Wielu
mieszkañców zwi¹zanych jest
z ziemi¹ – s¹ to nie tylko rolnicy,
ale te¿ sadownicy, hodowcy czy
pszczelarze. Maj¹c powy¿sz y
fakt na uwadze, o przysz³oœæ
do¿ynek w naszej gminie raczej
nie ma co siê martwiæ.

Kiedy oddawaliœmy gazetê
do druku, trwa³y przygotowa-
nia do do¿ynek powiatowych,
które w tym roku, 7 wrzeœnia
odbêd¹ siê w Czerwionce-
Leszczynach.

Podziêkowania
Wójt gminy sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy wziêli udzia³ w gmin-

nych uroczystoœciach do¿ynkowych i przyczynili siê do piêknej celebracji tego œwiêta. Dziê-
kuje szczególnie tym wszystkim, którzy brali udzia³ we wspania³ym i barwnym korowodzie
i nie zawiedli podczas wspólnej zabawy. Swoje podziêkowania kieruje równie¿ do tych, któ-
rzy trzymali pieczê nad organizacj¹ – Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji oraz Gminnego
Zak³adu Gospodarki Komunalnej. S³owa uznania nale¿¹ siê równie¿ mieszkañcom Jankowic,
w szczególnoœci mieszkaj¹cym przy ul. Œwierklañskiej, którzy odpowiadaj¹c na proœbê wój-
ta, przepiêknie przestroili swoje domy i bramy, uœwietniaj¹c tym samym przemarsz do¿yn-
kowego korowodu.

bz
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W tym celu postanowiliœmy
zorganizowaæ wieczorek pod ha-
s³em „Powrót do korzeni”. Mo-
tywem przewodnim tego spotka-
nia bêdzie poznanie naszej ma³ej
ojczyzny – miejsca gdzie histo-
ria przeplata siê z legend¹.

Zaproszeni goœcie podziel¹
siê swoimi wspomnieniami oraz
zabior¹ nas w œwiat klechd i ba-
œni kr¹¿¹cych wokó³ naszych
miejscowoœci. Ponadto dowiemy
siê, jak spêdzano kiedyœ wolny
czas, jak wygl¹da³y œl¹skie zoly-
ty i gdzie Œl¹zacy podró¿owali.
Te opowieœci zostan¹ wzbogaco-
ne pokazami multimedialnymi
i galeri¹ zdjêæ z dawnych czasów,
pokazuj¹cych ¿ycie codzienne.
W przerwach miêdzy opowiada-

Powrót do korzeni

Chcemy wybraæ siê z Wami w symboliczn¹ podró¿
œladami przesz³oœci mieszkañców naszej gminy.

niami bêdziemy œpiewaæ bardziej
i mniej znane œl¹skie pieœniczki.
Przygotujemy tak¿e poczêstunek
dla uczestników spotkania.

Wieczorek „Powrót do ko-
rzeni” jest ju¿ trzecim przedsiê-
wziêciem w ramach programu
„M³odzie¿ w dzia³aniu”. Tak jak
podczas poprzednich inicjatyw,
zapraszamy wszystkich chêt-
nych mieszkañców do wziêcia
udzia³u w tym spotkaniu, które
odbêdzie siê 19 wrzeœnia
o godz. 18.00 w Szkole Podsta-
wowej w Œwierklanach przy uli-
cy Boryñskiej 6. Szczegó³y znaj-
dziecie na stronie internetowej:
www.mlodzi.swierklany.pl

Karolina Kuœ,
Barbara Kasparek

Dziêki staraniom dyrekcji
gimnazjum w Œwierklanach
i przychylnoœci w³adz gminy,
w budynku gimnazjum powsta-
nie 2-letnie uzupe³niaj¹ce liceum
ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych
oraz 3-letnie LO dla doros³ych.
Oferta skierowana jest do osób
po gimnazjum lub szkole podsta-
wowej, pragn¹cych poszerzyæ
swoj¹ wiedzê i uzupe³niæ wy-
kszta³cenie. Zajêcia odbywaæ siê
bêd¹ w co drug¹ sobotê i niedzielê
miesi¹ca – jest to doskona³a ofer-

Nowe szkoły

Przypominamy o tym, ¿e w gminie rozpoczn¹
dzia³alnoœæ dwie nowe szko³y. Dziêki ich powsta-
niu, osoby pracuj¹ce bêd¹ mog³y uzupe³niæ swoje
wykszta³cenie. Pozytywn¹ opiniê w tej sprawie
wyda³o Kuratorium Oœwiaty. W chwili obecnej trwa
nabór do placówek.

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE DLA DOROS£YCH
czas trwania nauki: 3 lata (6 semestrów)
UZUPE£NIAJ¥CE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
DLA DOROS£YCH
czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Do szko³y mog¹ uczêszczaæ osoby, które przedstawi¹ œwiadec-
two ukoñczenia:
- Gimnazjum
lub Szko³y Podstawowej (8-letniej)
- Zasadniczej Szko³y Zawodowej
- Szko³y Zawodowej
Podstawowym kryterium przyjêcia jest ukoñczone 18 lat lub
ich ukoñczenie w bie¿¹cym roku kalendarzowym.
Szko³a wydaje legitymacje, indeksy oraz odpowiednie zaœwiad-
czenia ZUS, KRUS, WKU.
Zajêcia odbywaj¹ siê co dwa tygodnie, w soboty i niedziele.
Absolwenci otrzymaj¹ œwiadectwa ukoñczenia pañstwowej
szko³y œredniej.
Matura odbywa siê w siedzibie Liceum, przy udziale nauczy-
cieli wyk³adaj¹cych w szkole.
Zaliczenie semestru odbywa siê u nauczyciela wyk³adaj¹cego
dany przedmiot.
S³uchacza uznaje siê za przyjêtego z chwil¹:
- z³o¿enia w sekretariacie dokumentów poœwiadczaj¹cych wiek
(kserokopia dowodu osobistego)
- z³o¿enia w sekretariacie œwiadectwa potwierdzaj¹cego typ
ukoñczonej szko³y
- wp³acenia wpisowego w wysokoœci 100 z³
- podpisania oœwiadczenia

S³uchacze w trakcie nauki wnosz¹ op³aty:
wpisowe – 100 z³ (op³ata jednorazowa)
czesne – 100 z³ za ka¿dy miesi¹c nauki
op³ata sesyjna – 100 z³ (wp³acana raz w semestrze, przed
przyst¹pieniem do zaliczeñ semestralnych, ewentualne
egzaminy poprawkowe ujête s¹ w op³acie.
S³uchacze (nieodp³atnie) otrzymuj¹ komplet ksi¹¿ek pomoc-
nych w realizacji programu nauczania, a tym samym przygoto-
waniu do sesji i egzaminu maturalnego.

ta dla osób pracuj¹cych, które
chc¹ siê dokszta³ciæ, a przy tym
nie straciæ zatrudnienia. Za naukê
trzeba bêdzie p³aciæ, jednak bêd¹
to niewielkie op³aty. Nauka
w obu szko³ach koñczyæ siê bê-
dzie egzaminem dojrza³oœci prze-
prowadzonym na zasadach obo-
wi¹zuj¹cych w polskim szkolnic-
twie.

Szczegó³owe informacje na
ten temat mo¿na uzyskaæ dzwo-
ni¹c pod numer telefonu 032 430
49 85.

Do zadañ skarbnika gminy
nale¿y zapewnienie prawid³o-
wego wykonywania bud¿etu
oraz wp³ywów i œrodków po-
zabud¿etowych, czuwanie nad
zachowaniem równowagi bu-
d¿etowej oraz przestrzeganiem
dyscypliny bud¿etowej, czu-
wanie nad zgodnoœci¹ gospodar-
ki finansowej gminy z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami. Ponadto,
skarbnik odpowiedzialny jest
za dysponowanie œrodkami
funduszy celowych zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi w tym za-
kresie przepisami, czuwanie
nad maj¹tkiem gminy i jego bie-
¿¹c¹ ewidencj¹, sporz¹dzanie

Witamy nowego skarbnika

i przedk³adanie wójtowi gminy
okresowych analiz stanu reali-
zacji bud¿etu gminy; informowa-
nie wójta gminy o zagro¿eniach
i nieprawid³owoœciach zwi¹za-
nych z realizacj¹ bud¿etu gminy
oraz sprawowanie nadzoru nad
prac¹ Referatu Finansowego.
Tym wszystkim zajmowaæ siê bê-
dzie teraz Anna Stêpieñ.

Pani Anna jest absolwentk¹
Akademii Ekonomicznej we Wro-
c³awiu, a tak¿e Studiów Podyplo-
mowych z zakresu rachunkowo-
œci. Posiada bogate doœwiadczenie
zawodowe – przez 2 lata prowa-
dzi³a biuro rachunkowe, pracowa-
³a te¿ jako ksiêgowa i inspektor
kontroli w jednym z banków w
Rybniku. Pracê w Urzêdzie Gmi-
ny mieszkanka Œwierklan rozpo-
czê³a 1 stycznia 2002 r. na stano-
wisku inspektora ds. rozliczania
podatków VAT i podatków gmin-
nych. W tym samym roku powie-
rzono jej obowi¹zki Kierownika
Referatu Finansowego, gdzie odpo-
wiada³a za ca³oœæ prac wykonywa-
nych w referacie.

Nowej pani skarbnik ¿yczy-
my powodzenia w pracy!

Urz¹d Gminy Œwierklany ma nowego skarbnika. Zosta-
³a nim Anna Stêpieñ, pe³ni¹ca dotychczas funkcjê
kierownika Referatu Finansowego urzêdu. Pani Anna
zast¹pi³a Eugeniê Zieliñsk¹, która po latach pracy
w gminnym magistracie odesz³a na emeryturê.
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G³ównym celem reprezentu-
j¹cego tamtejsze w³adze miasta,
Tibora Viplaka oraz przedstawi-
ciela Rady Miasta Enying, Bele-
go Gebuli by³o ustalenie warun-
ków wspó³pracy obu gmin i pro-
pozycja podpisania w tym celu
porozumienia o miastach bliŸnia-
czych.

Wizyta wêgierskiej delegacji
trwa³a od 2 do 5 lipca. W tym
czasie, panowie spotkali siê
z wójtem gminy Stanis³awem
Gembalczykiem i jego zastêp-
czyni¹, pani¹ Bo¿en¹ KoŸlik, jak
równie¿ z kierownikami po-
szczególnych referatów i przed-
stawicielami innych instytucji
oraz organizacji dzia³aj¹cych na
terenie Œwierklan i Jankowic.
Odwiedzili te¿ szko³y i ciekawe
miejsca w gminie.

Podczas spotkania z w³adza-
mi, które mia³o miejsce 3 lipca,
wstêpnie omówione zosta³y wa-
runki wspó³pracy polskiej i wê-
gierskiej gminy, szczególnie jeœli
chodzi o wzajemn¹ wymianê kul-
turaln¹.

- Przyjazd delegacji stanowi³
odpowiedŸ na nasz¹ wizytê na
Wêgrzech, do której dosz³o
w paŸdzierniku ubieg³ego roku.
Nasze kontakty zapocz¹tkowane
zosta³y dziêki wymianie m³odzie-
¿y i nauczycieli z Gimnazjum im.
Ks. Walentego w Jankowicach.
Wspólnie d¹¿ymy do tego, aby
przybra³y one oficjaln¹ formê, co
stanie siê po podpisaniu porozu-
mienia o partnerstwie – dowie-
dzieliœmy siê w Urzêdzie Gminy
Œwierklany. Porozumienie to naj-
prawdopodobniej podpisane zo-

PPPPPolak, Węgier – dwolak, Węgier – dwolak, Węgier – dwolak, Węgier – dwolak, Węgier – dwa bra bra bra bra bratankiatankiatankiatankiatanki

stanie jeszcze w tym roku,
w paŸdzierniku – na wtedy bo-
wiem planowany jest kolejny
przyjazd Wêgrów, tym razem ju¿
w szerszym sk³adzie, z burmi-
strzem i jego zastêpc¹ na czele.
Dokument stanie siê podstaw¹ do
rozwiniêcia wspó³pracy, która
bêdzie polega³a nie tylko na orga-
nizowaniu wzajemnych wymian
m³odzie¿y czy zespo³ów œpie-
waczych, ale te¿ na przyk³ad na
wspólnym siêganiu po œrodki
unijne, w ramach dostêpnych
programów „Lifelong learning”.

W programie zaledwie czte-
rodniowej wizyty Wêgrów zna-
laz³o siê zwiedzanie kompleksu
oœwiatowego, zabytkowego ko-
œcio³a w Jankowicach, boiska
i Studzienki. Na koniec zorgani-
zowano wspólne ognisko, pod-
czas którego przedstawiciele de-
legacji mogli poznaæ naszych rad-
nych, kierowników jednostek or-
ganizacyjnych, a tak¿e spotkaæ
siê z naszym barwnym folklorem
podczas wystêpów zespo³ów
pieœni „Karolinki” i „Paulinki”.
Ca³oœci dope³ni³ wyjazd Wêgrów
do Wadowic, gdzie mieœci siê dom
rodzinny Jana Paw³a II oraz do
muzeum w Auschwitz.

Opuszczaj¹c nasz¹ gminê,
goœcie wyrazili nadziejê na to, ¿e
wspó³praca, któr¹ ju¿ nied³ugo
przypieczêtujemy, oka¿e siê
owocna. Stwierdzili równie¿, ¿e
nasza gmina jest dla nich wzorem
w pozyskiwaniu dotacji unij-
nych, podziwiali dynamiczny
rozwój i nowoczesn¹, rodzim¹
infrastrukturê.

Cztery dni spêdzili w gminie Œwierklany przedsta-
wiciele delegacji z wêgierskiego miasteczka Eny-
ing, które z nasz¹ gmin¹ wi¹¿ê póki co, nieoficjal-
na wspó³praca. Spotkanie z Kapel¹ ze Œl¹ska

im. Józefa Poloka, kabaretem „Pi-
rania” i „U nas w Kopyd³owie”
w ramach Kabaretowej Niedzie-
li, wystêpy zespo³ów „Sumptu-
astic” i „London Beat” podczas
wakacyjnych festynów – to tyl-
ko niektóre z atrakcji, jakimi ura-
czy³ nas Gminny Oœrodek Kul-
tury i Rekreacji.

Sporo atrakcji czeka³o rów-
nie¿ na m³odych mieszkañców

Lato z gwiazdami

Jak co roku, GOKiR przygotowa³ dla mieszkañców
atrakcyjn¹ ofertê na lato.

Jankowic i Œwierklan, którzy
uczestniczyli w festynowych
konkursach i zabawach, jak rów-
nie¿ wyje¿d¿ali na wycieczki,
miêdzy innymi do Parku Leœnych
Niespodzianek w Ustroniu.

Zaproszenie do gminy pol-
skich i zagranicznych gwiazd
wymaga³o od przedstawicieli
GOKiR-u wiele pracy i sprawnej
organizacji Grunt, ¿e mieszkañ-
com siê podoba³o!

zdjêcia: GOKiR

zdj. archw. gminy
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Celem kon-
kursu jest kszta³-
towanie œwiado-
moœci obywatel-
skiej i kulturowej
mieszkañców,
pielêgnowanie
i rozwijanie to¿-
samoœci lokalnej,
pobudzanie ak-
tywnoœci gospo-
darczej, zachowa-
nie wartoœci œro-
dowiska kulturo-
wego i przyrod-
niczego przy
uwzglêdnieniu
potrzeb przy-
sz³ych pokoleñ, a tak¿e kszta³to-
wanie i utrzymanie ³adu prze-
strzennego – czytamy w regula-
minie konkursu. Zg³oszenia
przyjmowano do koñca czerwca,
potem cz³onkowie komisji oce-
niaj¹cej odwiedzali pretenduj¹ce
do miana najlepszej wsi gminy,
bacznie przygl¹daj¹c siê temu, co
maj¹ one do zaoferowania.

I tak, w kategorii „najpiêk-
niejsza wieœ” gmina zg³osi³a so-
³ectwo Jankowice, jako „najpiêk-
niejsz¹ zagrodê” wskaza³a miej-
sce zamieszkania pañstwa Chro-
mik z Jankowic, zaœ w kategorii
najlepszego przedsiêwziêcia od-
nowy wsi zg³oszone zosta³y zor-
ganizowane niedawno warsztaty
muzyki gospel wraz z towarzy-
sz¹cym im koncertem fina³o-
wym.

W pierwszej z kategorii jury
zwraca³o uwagê na estetykê
i dba³oœæ o zachowanie krajobra-
zu kulturowego i przyrodnicze-
go, a tak¿e wygl¹d terenów
i obiektów publicznych oraz pry-
watnych posesji. Ocenie podle-
ga³o równie¿ kultywowanie hi-
storii wsi oraz pielêgnowanie jej
kultury i tradycji, a nawet to, czy
gmina posiada w³asn¹ stronê in-
ternetow¹ (równie¿ podlega³a ona
ocenie: ³atwoœæ wyszukiwania
strony, jej szata graficzna, itd.).
Wa¿na by³a równie¿ umiejêtnoœæ
zaprezentowania dorobku wsi

Docenione Jankowice

W po³owie wrzeœnia powinniœmy poznaæ wyniki
konkursu og³oszonego przez Urz¹d Marsza³kowski
pn. „Najpiêkniejsza wieœ województwa œl¹skiego”.
Nasza gmina, jako gmina wiejska, wystartowa³a
w trzech mo¿liwych kategoriach: najpiêkniejszej
wsi, najpiêkniejszej zagrody oraz najlepszego
przedsiêwziêcia odnowy wsi.

podczas wizytacji komisji kon-
kursowej, podczas której wypa-
dliœmy œwietnie.

- Komisja z Urzêdu Marsza³-
kowskiego odwiedzi³a nas 15 lip-
ca. Najpierw w sali œlubów Urzê-
du Gminy nasi goœcie obejrzeli
prezentacjê dotycz¹c¹ Jankowic,
w której mowa by³a o pochodze-
niu nazwy wsi, krótkiej historii
i tradycjach, najwa¿niejszych
miejscach i wydarzeniach. W ra-
mach prezentacji przygotowany
zosta³ równie¿ krótki film, nagra-
ny z Klaudi¹ Chruszcz, która
ubrana w regionalny strój opo-
wiedzia³a po œl¹sku legendê o œw.
Walentym, opracowan¹ przez
Barbarê Kasparek. Komisja
ogl¹da³a równie¿ ksiêgi pamiêci
przygotowane przez dzieci z jan-
kowickiej szko³y podstawowej,
medale pami¹tkowe z okazji 785-
lecia, tomik poezji pani Reginy
Sobik, a tak¿e wys³ucha³a frag-
mentu p³yty „W jankowickim le-
sie” – relacjonuje Iwona Kapust-
ka z Urzêdu Gminy Œwierklany.

Podczas wizyty komisji
przedstawiony zosta³ równie¿ te-
mat warsztatów gospel, który
omówi³y osoby zwi¹zane z orga-
nizacj¹ tego przedsiêwziêcia
w gminie: Sylwia Stencel, Mirella
Studnik, Barbara Kasparek, Grze-
gorz Szulik i Krzysztof Boda. Na
koniec, cz³onków komisji czeka-
³a wycieczka po Jankowicach.

- Najpierw odwiedziliœmy jan-
kowick¹ szko³ê, po której opro-
wadzi³a nas pani dyrektor Dudek.
Tam do³¹czy³ do nas Jerzy Rugor,
nowy so³tys. Komisja by³a za-
chwycona nowoczesn¹ placówk¹,
jej bogatym wyposa¿eniem. Na-
stêpnie pojechaliœmy do Galerii
Twórców Œl¹skich, po której ko-
misjê oprowadza³a Nina Rojek,
a potem kolejno na boisko LKS

„Orze³”, gdzie
spotkaliœmy siê
z prezesem klubu
Jerzym Adamczy-
kiem, do koœcio-
³a w Jankowi-
cach – o jego hi-
storii opowie-
dzia³ ks. Piotr
Skrobol i do Stu-
dzienki, która
równie¿ zrobi³a
na goœciach du¿e
wra¿enie – infor-
muje pani Iwona.

O s t a t n i m
punktem wizyty
by³a zagroda pañ-
stwa Chromik

przy ul. Biasowickiej, od wielu ju¿
lat z wielk¹ pasj¹ przez nich pielê-
gnowana i doceniana w lokalnych
konkursach. Ogród, mini skansen
z maszynami rolniczymi u¿ywa-
nymi jeszcze przed wojn¹ – w za-
grodzie pañstwa Chromików mo¿-
na spotkaæ prawdziwe cuda.

- Cz³onkowie komisji zachwy-
ceni byli wszystkim, co zobaczyli,
a na koniec powiedzieli nam, ¿e
w ¿adnej gminie nie przyjêto ich
w tak wyj¹tkowy sposób – podsu-
mowuje Iwona Kapustka.

Najpiêkniejsza wieœ
Jankowice ³¹cz¹ w sobie tra-

dycjê i nowoczesnoœæ. Do piêk-
nych zabytkowych miejsc zali-
czyæ mo¿na koœció³ parafialny
pw. Bo¿ego Cia³a i jankowick¹
Studzienkê, która stanowi dumê
mieszkañców. Nowoczesnymi
obiektami zaœ s¹: kompleks
oœwiatowy, boisko z trybunami
i Galeria Twórców Œl¹skich.

W tym roku Jankowice ob-
chodzi³y 785 rocznicê swojego
istnienia. Fakt ten œwiêtowaliœmy
wieloma uroczystoœciami w ra-
mach Tygodnia Kultury Janko-
wic, zakoñczonym Festynem
Rodzinnym po³¹czonym
z Dniem Dziecka.

¯ycie spo³eczne w Jankowi-
cach kwitnie. Na terenie wsi dzia-
³aj¹ organizacje: Stowarzyszenie
Inicjatyw Spo³ecznych „Janko-

wice”, Stowarzyszenie Osób
Niepe³nosprawnych, Inwalidów,
ich Opiekunów „SONiO”,
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, Ko³a
Gospodyñ Wiejskich, Ko³o Eme-
rytów i Rencistów, Ludowy
Klub Sportowy „Orze³”, Towa-
rzystwo Sportowe „Jedynka”
Jankowice. Mamy równie¿ ze-
spó³ „Karolinki”.

Du¿ej pomocy doœwiadcza
gmina ze strony lokalnych przed-
siêbiorców, wspieraj¹cych dzia-
³ania na rzecz jej mieszkañców na
ró¿nych p³aszczyznach. Najbar-
dziej zaanga¿owanych sponso-
rów nagradza tytu³em „Darczyñ-
cy Roku”.

Najpiêkniejsza
zagroda wiejska

Pañstwo Chromik ¿yj¹ w tra-
dycyjnej, œl¹skiej, trzypokolenio-
wej rodzinie. Gospodarzami s¹
od ponad 40 lat. Posiadaj¹ 3-hek-
tarowe gospodarstwo rolne, a ich
g³ówn¹ dzia³alnoœci¹ jest produk-
cja roœlin (zbo¿e). Aktualnie
w prowadzeniu gospodarstwa
pomagaj¹ im córka i ziêæ, którzy
przejêli czêœæ obowi¹zków. Naj-
piêkniejszym miejscem w ich za-
grodzie jest ogród przed domem,
gdzie posadzonych zosta³o po-
nad 200 gatunków roœlin.

Najlepsze
przedsiêwziêcie

odnowy wsi
Miêdzynarodowe warsztaty

Gospel w Jankowicach i koncert
fina³owy w Œwierklanach „Go-
spel w ROW-ie”. Warsztaty od-
by³y siê 17 i 18 maja. Zakoñ-
czy³ je koncert fina³owy.
Uczestniczy³o w nich ponad
140 osób z terenu gminy
i okolicznych miejscowoœci,
a koncertu wys³ucha³o blisko
700 osób. Mi³oœnicy muzyki
gospel  uczyl i  s iê  œpiewu
u profesjonalnych instruktorów:
Diany DroŸdziel z Krakowa
i Geralda T. Smitha z Waszyng-
tonu.

By³o to pierwsze przedsiê-
wziêcie na terenie dwóch wsi, za
które od pocz¹tku do koñca od-
powiedzialnoœæ wziêli m³odzi
ludzie – studenci ró¿nych kie-
runków, którzy na realizacjê pro-
jektu pozyskali œrodki z programu
„M³odzie¿ w dzia³aniu”, jak rów-
nie¿ otrzymali wsparcie ze strony
gminy i lokalnych przedsiêbiorców.

bz
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Pe³na nazwa zadania to:
„Ukoñczenie budowy kanalizacji
sanitarnej wraz z przy³¹czami
domowymi w zlewni PII-1
w Gminie Œwierklany z prze-
kroczeniem autostrady A-1”.
Gmina stara siê w tym zakresie
o pomoc Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa
Œl¹skiego.

Czêsto zdarza siê, ¿e z po-
wodu b³êdów formalnych wnio-
sek zostaje odrzucony i gmina
traci szansê na otrzymanie dofi-
nansowania lub te¿ zadanie od-
raczane jest w czasie. Maj¹c to na
uwadze, urzêdnicy z wielk¹
uwag¹ podeszli do tematu, skru-
pulatnie przygotowuj¹c wyma-
gan¹ dokumentacjê.

Gminie Œwierklany uda³o siê
znaleŸæ na liœcie wniosków z po-
zytywn¹ ocen¹ formaln¹. Ca³kowi-
ty koszt zadania obliczony zosta³
na 24 mln 380 tys. 719 z³. Gmina
wnioskuje do RPO o 19 mln 194
tys. 530 z³ dofinansowania.

5 sierpnia, z Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Województwa
Œl¹skiego wystosowane zosta³o
do wójta gminy Stanis³awa Gem-
balczyka pismo dotycz¹ce wnio-
sku. Zastêpca dyrektora Wydzia-
³u Rozwoju Regionalnego Urzê-
du Marsza³kowskiego Ma³gorza-
ta Noga pisze w nim: „Uprzejmie
informujê, i¿ w wyniku drugiego
etapu oceny formalnej wniosków,
z³o¿onych w ramach konkursu
5.1 Gospodarka wodno- œcieko-
wa, og³oszonego dnia 29 grudnia
2007 roku, zakoñczona zosta³a
weryfikacja Pañstwa projektu.
Wniosek spe³nia wymogi formal-
ne i kwalifikuje siê tym samym do
oceny merytoryczno-technicznej”.

Jesteśmy na dobrej drodze
Wniosek gminy Œwierklany, dotycz¹cy ukoñczenia budowy kanalizacji, zyska³
pozytywn¹ opiniê komisji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Œl¹skiego i zakwalifikowany zosta³ do dalszego etapu konkursu.

Poni¿ej przedstawiamy
szczegó³ow¹ informacjê przygo-
towan¹ przez Referat Inwesty-
cji i Zamówieñ Publicznych
Urzêdu Gminy Œwierklany na
temat planów budowy kanaliza-
cji sanitarnej w zlewni PII-1
w Œwierklanach Dolnych.

P
lany budowy kanalizacji
w Œwierklanach Dolnych

s¹ czêœci¹ wielkiego projektu bu-
dowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ca³ej gminie Œwierklany. Sieæ ta,
z uwagi na koniecznoœæ etapowa-
nia robót, podzielona zosta³a na
mniejsze fragmenty – zlewnie:

P1 – Jankowicka oraz PII-1,
PII-2, PII-3 i P11 – zlewnie Œwier-
klañskie.

Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w gminie Œwierklany ruszy-
³a pod koniec lat 90-tych i trwa³a
do roku 2006. Wówczas to, g³ów-
nie dziêki wsparciu œrodków unij-
nych, wybudowano fragmenty
kanalizacji w so³ectwie Jankowi-
ce oraz ca³oœæ w zlewniach PII-2
i PII-3 w so³ectwie Œwierklany.

Budowa kanalizacji w zlewni
PII-1 w Œwierklanach Dolnych
zosta³a rozpoczêta w roku 2006.
Inwestycja ta mia³a zostaæ sfi-
nansowana dziêki œrodkom unij-
nym. Jednak¿e b³¹d na etapie
przyznawania œrodków spowo-
dowa³ cofniêcie gminie Œwierkla-
ny dotacji. Skutkiem tego by³o
przerwanie robót kanalizacyj-
nych w Œwierklanach Dolnych.
Gmina bowiem nie by³a w stanie
udŸwign¹æ finansowego ciê¿aru
zwi¹zanego z realizacj¹ tak kosz-
townej inwestycji.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytu-
acj¹, w zlewni PII-1 wykonano
jedynie czêœæ kana³ów, z których

wiêkszoœci nie mo¿na do tej pory
u¿ytkowaæ. Wykonane ju¿ kana-
³y z ka¿dym rokiem niszczej¹.
Z wybudowanych ju¿ studni ka-
nalizacyjnych okresowo nale¿y
odpompowywaæ zbieraj¹c¹ siê
wodê, co poci¹ga za sob¹ niema-
³e koszty dla gminy.

W tej sytuacji, dostrzegaj¹c
potrzebê jak najpilniejszego
ukoñczenia inwestycji, zaktuali-
zowano projekt na kanalizacjê dla
zlewni PII-1. Wed³ug aktualizacji
nak³ady finansowe na ukoñczenie
kanalizacji sanitarnej w tej czêœci
Œwierklan Dolnych wynosz¹ 24
380 719,99 z³. Wobec takich
kosztów, gmina podjê³a próbê
pozyskania na ten cel œrodków
unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Œl¹skiego na lata 2007-
13-Dzia³anie 5.1.Gospodarka
wodno-œciekowa.

Obowi¹zuje tu jednak œcie¿-
ka konkursowa, zaœ sam konkurs
sk³ada siê z II etapów: oceny for-
malnej wniosku oraz jego oceny
merytorycznej.

Nabór wniosków pierwotnie
mia³ byæ og³oszony w po³owie
roku 2007. Ostatecznie jednak
jego og³oszenie nast¹pi³o
w styczniu 2008, zaœ sk³adanie
wniosków przewidziano na ma-
rzec br. Poniewa¿ od tego termi-
nu licz¹ siê daty zakoñczenia
poszczególnych etapów konkur-
su, przeznaczone zosta³o ok.72
mln z³, zaœ ³¹czna kwota dofinan-
sowania, o któr¹ stara³o siê po-
nad 70 gmin (w tym gmina Œwier-
klany) oscyluje wokó³ 900 mln.

W zwi¹zku z przyst¹pie-
niem do konkursu, gmina Œwier-
klany zabezpieczy³a œrodki na

wspomnian¹ kanalizacjê w wyso-
koœci 5 mln z³. W ramach tej kwo-
ty, z uwagi na szybko postêpu-
j¹ce roboty zwi¹zane z budow¹
autostrady A1 (przecinaj¹ca
zlewniê PII niemal na po³owê),
gmina zmuszona by³a przyst¹piæ
do budowy odcinka kanalizacji
krzy¿uj¹cego siê z autostrad¹ —
na w³asny koszt.

Wybudowanie ruroci¹gów
pod autostrad¹, niezbêdnych do
uruchomienia w przysz³oœci sie-
ci w ca³ej zlewni PII-1, koszto-
wa³o ponad 1,5 mln z³. Z uwagi
jednak na zagro¿enie zwi¹zane ze
znacznym wzrostem nak³adów na
budowê tego odcinka kanalizacji
pod ju¿ istniej¹c¹ autostrad¹, zde-
cydowano siê przyst¹piæ do ro-
bót przed og³oszeniem wyników
konkursu. Prace te zosta³y zakoñ-
czone w sierpniu br.

Dn.31.07.2008 r. og³oszone
zosta³y wyniki oceny formalnej
wspomnianego wniosku o dofi-
nansowanie. W wyniku tej oceny,
do dalszego etapu-oceny meryto-
rycznej przesz³y 42 gminy, które
³¹cznie staraj¹ siê o dofinansowa-
nie na poziomie ponad 650 mln.
Ocenê formaln¹ pozytywnie
przesz³a równie¿ gmina Œwierkla-
ny. Œwiadczy to o tym, ¿e pra-
cownicy tut. Urzêdu Gminy
przygotowali wniosek poprawnie
i z nale¿yt¹ starannoœci¹.

Pamiêtaæ nale¿y, ¿e Œwierkla-
ny staraj¹ siê o jedn¹ z najwy¿-
szych kwot dofinansowania -

19 194 530,67 z³ – która po-
ch³onê³aby niemal 25 proc. unij-
nego bud¿etu, przeznaczonego na
cele gospodarki wodno–œcieko-
wej w ramach tego dzia³ania.

Ostateczne wyniki konkursu
o dofinansowanie znane bêd¹
w paŸdzierniku br. Pozostaje mieæ
nadziejê, ¿e pilna potrzeba budo-
wy kanalizacji w Œwierklanach
Dolnych zostanie dostrze¿ona
przez w³aœciwe do rozstrzygniê-
cia konkursu instytucje i œrodki te
zostan¹ nam przyznane.

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa infor-
muje o tym, i¿ od 1 lipca tego
roku z pomocy pañstwa mog¹
skorzystaæ rolnicy we wszyst-
kich regionach kraju, w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Gospodarze mog¹ liczyæ na bez-
zwrotn¹ pomoc pieniê¿n¹ w wy-

Pomoc dla rolników
sokoœci nawet 50 tys. z³.

Pomoc ta ma byæ przezna-
czona na inwestycje w gospodar-
stwach rolnych przejmowanych
przez m³odych rolników, zachê-
caj¹c ich do podejmowania samo-
dzielnej dzia³alnoœci rolniczej.

Na co kwota 50 tys. z³ mo¿e
zostaæ przeznaczona? Miêdzy
innymi na budowê, przebudowê

i remont po³¹czony z moderni-
zacj¹ budynków lub budowli
wykorzystywanych do pro-
dukcji rolnej oraz do przecho-
wywania, przygotowania do
sprzeda¿y lub sprzeda¿y bez-
poœredniej produktów rolnych
i wiele innych.

Wniosek o przyznanie po-
mocy sk³ada siê na formularzu
udostêpnionym przez ARiMR.
Formularz wniosku wraz z in-
strukcj¹ jego wype³niania mo¿na

otrzymaæ w oddzia³ach regional-
nych i biurach powiatowych
Agencji. S¹ one równie¿ dostêpne
na stronie internetowej Agencji
pod adresem www.arimr.gov.pl.

Obecni i przyszli rolnicy,
którzy zamierzaj¹ skorzystaæ
z oferty Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-
2013, szczegó³owych informacji
na temat pomocy finansowej
mog¹ równie¿ zasiêgn¹æ dzwo-
ni¹c na infoliniê 0 800 38 00 84.
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Pierwszy etap projektu kosz-
towaæ bêdzie w przybli¿eniu 51
mln z³ – tyle pañstwo przeznaczy
w tym roku szkolnym miêdzy in-
nymi na tworzenie punktów kon-
sultacyjnych w pobli¿u szkó³
w ca³ym kraju.

Wiadomo, ¿e wiêkszoœæ pol-
skich szkó³ realizuje programy do-
tycz¹ce zwalczania przemocy
wœród uczniów, po³¹czone z zajê-
ciami sportowymi czy plastycz-
nymi, które maj¹ za zadanie zago-
spodarowaæ wolnych czas dzie-
ciom i m³odzie¿y, odci¹gn¹æ je od
u¿ywek i zapobiec przemocy oraz
kradzie¿om. Jednak, zdaniem usta-
wodawcy programy te nie do koñ-
ca spe³niaj¹ w³aœciw¹ rolê. Szko³a
mo¿e oddzia³ywaæ wychowawczo
poprzez stosowanie kar, ale powin-

W szkole jeszcze bezpieczniej
Rozpocz¹³ siê rok szkolny, a wraz z nim realizacja rz¹dowego programu „Bez-
pieczna i przyjazna szko³a”, przyjêtego na lata 2008-2013.

na równolegle uczyæ wartoœci spo-
³ecznych, alternatywnych zachowañ
i wa¿nych umiejêtnoœci ¿yciowych.
Zgodnie z t¹ ide¹, nie bêdzie reali-
zowany program „Zero tolerancji
dla przemocy w szkole”, który
przewidywa³ g³ównie restrykcje
i kary za agresywne zachowania –
zapowiada ustawodawca.

Szko³a ma byæ miejscem bez-
piecznym i przyjaznym dla dzie-
ci i m³odzie¿y, a zmiana relacji
miêdzy uczniami, rodzicami oraz
nauczycielami – najskutecz-
niejsz¹ metod¹ przeciwdzia³ania
agresji oraz przemocy w szkole.
Jednym s³owem – mniej kar i od-
sy³ania ucznia do kuratora czy
s¹du dla nieletnich, a wiêcej pro-
filaktycznego „t³umaczenia”, ¿e to
co robi, jest z³e.

Przed³o¿on¹ przez ministra
edukacji narodowej, uchwa³ê
w sprawie przyjêcia rz¹dowego
programu, Rada Ministrów podjê-
³a na swym posiedzeniu, 19 sierp-
nia. Program ten szczególny nacisk
k³adzie na doskonalenie kompeten-
cji wychowawczych nauczycieli
i rodziców, a tak¿e budowanie kli-
matu wspó³pracy oraz szacunku
i zaufania do szko³y, która oprócz
kszta³cenia, powinna wspieraæ ro-
dzinê w jej funkcji wychowawczej.

Zgodnie z zapowiedzi¹, ju¿
w tym roku szkolnym tworzone
bêd¹ punkty konsultacyjne dla ro-
dziców, blisko miejsca ich zamiesz-
kania, tak aby w razie problemów
dziecka w szkole jego opiekun zo-
sta³ natychmiast powiadomiony.
Punkty konsultacyjne bêd¹ praco-

waæ dwa razy w tygodniu, po czte-
ry godziny, popo³udniami, a tak¿e
w soboty.  Punkty konsultacyjne
ju¿ dzia³aj¹ce nadal bêd¹ funkcjono-
waæ (chodzi g³ównie o du¿e miasta).

Innym wyznacznikiem progra-
mu „Bezpieczna i przyjazna szko-
³a” bêdzie organizowanie zajêæ po-
zaszkolnych i pozalekcyjnych
(sportowych, artystycznych, itp.),
które bêd¹ adresowane do uczniów
zdolnych, a tak¿e do tych maj¹cych
trudnoœci z nauk¹ oraz pochodz¹-
cych ze œrodowisk zaniedbanych
i zagro¿onych wykluczeniem spo-
³ecznym. Ustawodawca przewidu-
je, ¿e zajêcia te prowadziæ bêd¹ gmin-
ne i miejskie domy kultury, oœrodki,
œwietlice, itp. Nadto, kontynuowa-
ny bêdzie monitoring polskich pla-
cówek oœwiatowych, co powinno
przyczyniæ siê do poprawy bezpie-
czeñstwa dzieci i m³odzie¿y.

Czas poka¿e, czy ograniczenie
kar i pójœcie w kierunku pracy wy-
chowawczej z uczniem by³o do-
brym rozwi¹zaniem.

Równie¿ w naszej gminie
dzia³a ko³o pszczelarzy. Jego
cz³onkowie od jedenastu ju¿ lat
wymieniaj¹ siê doœwiadczeniem
i wiedz¹ na temat hodowli psz-
czó³, jak równie¿ informacjami
tymi dziel¹ siê z dzieæmi uczêsz-
czaj¹cymi do gminnych szkó³.
Bior¹ te¿ udzia³ w gminnych uro-
czystoœciach, ubrani jak na psz-
czelarzy przysta³o, ze sztanda-
rem w rêku, na którym widnieje
wizerunek patrona – œwiêtego
Ambro¿ego. Ostatnio mogliœmy
ich spotkaæ podczas Gminnych
Do¿ynek.

Jednym z miejsc w Polsce,
które ka¿dy szanuj¹cy siê ho-
dowca pszczó³ powinien znaæ,
jest Muzeum im. Jana Dzier¿o-
na w Kluczborku (by³ twórc¹ no-
woczesnego pszczelarstwa, pro-
pagatorem racjonalnej hodowli
pszczó³ oraz prekursorem
wspó³czesnej ekologii). Z okazji
setnej rocznicy œmierci patrona,
któr¹ muzeum obchodzi³o dwa
lata temu, zorganizowane zosta-
³y lekcje muzealne, plenerowa
wystawa uli oraz warsztaty

Wrzesień miesiącem pszczelarzy

Rolnicy zbieraj¹ plony, a pszczelarze podsumowuj¹ sezon. Wrzesieñ jest
miesi¹cem, kiedy to hodowcy pszczó³ z ca³ego kraju spotykaj¹ siê na konfe-
rencjach, prelekcjach i wystawach poœwiêconych tematowi hodowli pszczó³
oraz cennych w³aœciwoœci produkowanego przez nie miodu. W tym roku œwiê-
tujemy XXVI Ogólnopolskie Dni Pszczelarza.

ekologiczne. Tak¿e w tym roku
dzieje siê tam wiele ciekawych rze-
czy (szczegó³y: tel. 077 41 82 707).

O dobrych w³aœciwoœciach
miodu nikogo nie trzeba przeko-
nywaæ, bez miodu nie ma ¿ycia.
Pszczo³a, która go produkuje,
zaliczana jest do rodzaju Apis,
który w Polsce reprezentowany
jest przez gatunek pszczo³y
miodnej. Na terenie naszego kra-
ju spotykamy 3 podgatunki
(wg. innych rasy) pszczo³y
miodnej, mianowicie: pszczo³ê
œrodkowoeuropejsk¹, kaukask¹
i kraiñsk¹ oraz ich krzy¿ówki.
Rasy ró¿ni¹ siê wieloma cecha-
mi takimi jak: ³agodnoœæ czy
pracowitoœæ.

Ciekawostk¹ jest to, ¿e
w rodzinie pszczelej wystêpu-
je podzia³ ról i obowi¹zków. Na
czele ca³ego roju stoi matka psz-
czela – królowa, której podsta-
wowym zadaniem jest sk³adanie
jaj w ulu. Najwiêksz¹ spo³ecz-
noœæ w rodzinie pszczelej tworz¹
pszczo³y robotnice. To one s¹ od-
powiedzialne za wszystkie pra-
ce w ulu. Pszczo³y maj¹ przy-

dzielone obowi¹zki, zale¿ne od
wieku. Najm³odsze robotnice
porz¹dkuj¹ komórki w których
przechodzi³y rozwój, potem pe³-
ni¹ rolê karmicielek larw. Kolejn¹
grupê robotnic stanowi¹ wosz-
czarki odpowiedzialne za budo-
wanie plastrów. Starsze pszczo-
³y robotnice pe³ni¹ rolê stra¿ni-
czek, porz¹dkowych, odbiera-
czek nektaru, funkcje polegaj¹-
ce na przerabianiu nektaru,
pszczó³ kituj¹cych, zwiadow-
czyñ, a na koñcu pszczó³ lot-
nych czyli takich, które czêsto
spotykamy na kwiatach.

Pszczo³y wykszta³ci³y fa-
scynuj¹cy sposób porozumie-
wania siê. Gdy zwiadowczynie
znajd¹ miejsce z du¿¹ iloœci¹
py³kodajnych i nektarodajnych
kwiatów przylatuj¹ do ula i wy-
konuj¹ specjalny taniec. Uk³ad,
forma, zwrot, szybkoœæ, tego
tañca mówi pszczo³om lotnym
o odleg³oœci i po³o¿eniu po¿ytku
wzglêdem s³oñca. Za odkrycie
tego zjawiska Karl von Frisch
zosta³ uhonorowany w 1973
roku nagrod¹ Nobla.

Przykrym zjawiskiem koja-
rzonym z pszczo³ami, s¹ u¿¹dle-
nia. Owady te, czuj¹c zagro¿enie
wydzielaj¹ feromony alarmowe,
które pobudzaj¹ inne pszczo³y
do atakowania wroga. Jad psz-
czeli przypomina sk³adem che-
micznym i dzia³aniem jad ¿mii.
Jest to wydzielina gruczo³ów ja-
dowych robotnic i matki pszcze-
lej. Samce – trutnie nie s¹ przy-
stosowane do ¿¹dlenia. Pszczo³y
po u¿¹dleniu cz³owieka pozosta-
wiaj¹ ¿¹d³o w skórze. Usuwaj¹c
takie ¿¹d³o nale¿y pamiêtaæ by nie
œciskaæ go palcami poniewa¿ mo-
¿emy wstrzykn¹æ sobie du¿¹
czêœæ jadu znajduj¹c¹ siê w wo-
reczku jadowym u nasady ¿¹d³a.
¯¹d³o nale¿y zeskrobaæ paznok-
ciem albo delikatnie scyzorykiem.
Wra¿liwoœæ na jad jest w du¿ej
mierze uwarunkowana genetycz-
nie. Œmiertelna dawka dla zdrowe-
go cz³owieka wynosi oko³o 500
u¿¹dleñ, ale u niektórych osób
u¿¹dlenie przez jedn¹ pszczo³ê
mo¿e powodowaæ wstrz¹s anafi-
laktyczny i mo¿liwoœæ zgonu.

Pszczo³y dostarczaj¹ nam
wielu produktów maj¹cych zasto-
sowanie w ¿ywieniu, medycynie
i kosmetyce. Mo¿emy wymieniæ
tu: miód, wosk pszczeli, propolis
czy py³ek

O pszczo³ach wiemy dziœ
prawie wszystko, a wci¹¿ to, co
wytwarzaj¹, pozostaje dla nas fa-
scynuj¹cym darem natury (na
podst. www.pszczoly.pl)
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Skoñczy³y siê wakacje, a wraz z nimi koñczy siê lato. Wie-

lu mieszkañcom, wspomnienia spêdzonego na s³onecznej pla¿y

czy w przydomowym ogródku urlopu towarzyszyæ bêd¹ przez ko-

lejne miesi¹ce. Prze³om sierpnia i wrzeœnia, to czas dziêkowa-

nia za zebrane plony. To równie¿ czas powrotu dzieci i m³odzie¿y

do szko³y, a doros³ych do codziennych obowi¹zków. Na kolejne

wakacje przyjdzie nam poczekaæ ca³y rok. Oby by³ on udany...

Żegnaj lato

Wraz z nastaniem wrzeœnia
przekazany zosta³ do u¿ytku
nowo wyposa¿ony w urz¹dzenia
zabawowe, plac zabaw przy
Przedszkolu nr 1 w Œwierklanach
przy ul. Boryñskiej. Plac zabaw
zlokalizowany zosta³ obok kom-
pleksu nowych boisk szkolnych.

Równoczeœnie, przy Przed-
szkolu nr 2 w Œwierklanach przy

Ponad 70 m³odych osób z
Jankowic i Œwierklan, na co dzieñ
wychowuj¹cych siê w rodzinach
o niskim statusie materialnym,
jak równie¿ w rodzinach z pro-
blemem alkoholowym, pojecha-
³o na kolonie w góry. Urz¹d Gmi-
ny dofinansowa³ organizowany
przez parafie wypoczynek.

Pieni¹dze na czêœciowe po-
krycie kosztów wypoczynku
pochodzi³y z Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Al-

Wykona³a je firma z Wodzi-
s³awia Œl¹skiego, zaœ drewniane
stojaki, na których zosta³y za-
wieszone – stolarz z Rybnika.

Jedna z tablic stanê³a w miej-
scu sanktuarium; zawiera ona
opis historii Studzienki, sporz¹-
dzony na bazie informacji zawar-
tych w ksi¹¿ce nt. Jankowic, na-
pisanej przez dyrektora Gimna-
zjum Nr 1 im. Ksiêdza Walente-
go, dra Norberta Niestolika. Ta- Zg³oszenia przyjmowane s¹

do 20 wrzeœnia, fina³ zaœ zapla-
nowano na 26 paŸdziernika,
w Domu Muzyki i Tañca w Za-
brzu. Konkurs skierowany jest
zarówno do osób doros³ych, jak
i dzieci. Nie ma znaczenia, w ja-
kim jesteœ wieku, jaki zawód
wykonujesz czy w jakiej szkole
siê uczysz.

Udzia³ w „Po naszymu czyli
po œl¹sku” polega na zaprezen-
towaniu komisji piêciominuto-
wego monologu w dialekcie œl¹-
skim na dowolny temat. Wyst¹-
pienia kandydatów oceniaæ bê-
dzie jury w którym zasiadaj¹
znawcy œl¹skiej kultury i jêzy-
ka polskiego: prof. Dorota Simo-
nides, Kazimierz Kutz oraz
przewodnicz¹cy jury prof. Jan
Miodek. Laureat tytu³u Œl¹zaka
Roku 2008 otrzyma nagrodê pie-
niê¿n¹ w wysokoœci 15 tys. z³.
Jest o co powalczyæ!

Sam konkurs jest jednym
z najbardziej presti¿owych kul-
turalnych przedsiêwziêæ, maj¹-
cych na celu kultywowanie
i rozpowszechnianie œl¹skoœci

O placach zabaw
ul. 3 Maja zosta³y wymienione
urz¹dzenia zabawowe na drew-
niane, bardziej bezpieczne.

W trzecim przedszkolu gmin-
nym w Jankowicach wykonano
w okresie wakacyjnym niezbêd-
ne remonty istniej¹cych urz¹-
dzeñ. Wczeœniej — ju¿ na po-
cz¹tku czerwca zasadzone zosta-
³y tam nowe drzewa.

Wrócili z kolonii
charytatywnych

koholowych. W przypadku
Œwierklan by³a to kwota 26,5 tys.
z³, zaœ Jankowicom przyznano
13,5 tys. z³. W górach wypoczy-
wa³o na koloniach odpowiednio:
42 i 30 dzieci.

Obie grupy odwiedzi³ na ko-
loniach wójt gminy Stanis³aw
Gembalczyk. Dzieci wróci³y
wypoczête i uœmiechniête. Dla
wielu z nich wyjazd na kolonie
charytatywne by³ jedynym pod-
czas tegorocznych wakacji.

I wszystko wiadomo

blica o wymiarach 2,40 m. wy-
sokoœci i 1,70 m. szerokoœci sta-
nê³a w lesie, na s¹siaduj¹cym z
sanktuarium parkingu. Druga, o
po³owê mniejsza pojawi³a siê
przy skrzy¿owaniu, na drodze  w
kierunku Radlina, aby osoby
chc¹ce zwiedziæ jankowick¹ Stu-
dzienkê wiedzia³y, w którym
miejscu skrêciæ.

Koszt wykonania obu tablic
zamkn¹³ siê w kwocie 2 tys. z³.

W okolicach jankowickiej Studzienki pojawi³y siê
niedawno tablice informacyjne dotycz¹ce tego
szczególnego miejsca.

Weź udział w konkursie!
Ju¿ po raz osiemnasty odbêdzie siê konkurs gwary
œl¹skiej „Po naszymu czyli po œl¹sku”. Je¿eli
mówisz po œl¹sku, a przy tym uwa¿asz ¿e masz
talent aktorski i lubisz wystêpowaæ przed publicz-
noœci¹, spróbuj swoich si³ w przegl¹dzie.

w województwie, kraju i za gra-
nic¹. Pomys³odawc¹ i g³ówn¹ or-
ganizatork¹ przegl¹du jest zwi¹-
zan¹ od lat z Polskim Radiem
Katowice, Maria Pañczyk, obec-
nie pe³ni¹c¹ funkcjê senatora RP.
Eliminacje dostarczaj¹ co roku
wielkich emocji, zaœ koncert fi-
na³owy „Po naszymu czyli po
œl¹sku”, to ogromna dawka hu-
moru i niepowtarzalny nastrój.
S¹ one niew¹tpliwie zas³ug¹ lau-
reatów, a tak¿e zaproszonych
gwiazd. Nie inaczej bêdzie
w tym roku – zapowiadaj¹ orga-
nizatorzy. Kto zostanie Œl¹za-
kiem Roku 2008 przekonamy siê
ju¿ wkrótce.

Zg³oszenia do udzia³u
w konkursie przyjmowane s¹ na
kartkach pocztowych na adres:
Polskie Radio Katowice, ul. Li-
gonia 29, 40-953 Katowice oraz
drog¹ mailow¹: promocja@ra-
dio.katowice.pl (nale¿y podaæ
swoje imiê, nazwisko, wiek oraz
adres do korespondencji). Termin
mija 20 wrzeœnia.

Zachêcamy mieszkañców gmi-
ny do wziêcia udzia³u w konkursie!

bz

bz
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Do wspólnego spêdzenia
wakacji GOKiR zaprosi³ zarów-
no ch³opców, jak i dziewczêta.
Oferta przygotowana zosta³a z
myœl¹ o uczniach szkó³ podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Zajêcia dostoso-
wane zosta³y do wieku oraz za-
interesowañ uczestników, ka¿dy
móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Siat-
kówka pla¿owa, tenis ziemny,
rzuty do kosza, ¿onglerka pi³k¹
czy badmionton – to tylko nie-
które dyscypliny, w których
m³odzi mieszkañcy gminy wal-
czyli o zwyciêstwo.

Pe³ni zapa³u, z ogromnym
poczuciem humoru wyjechali na
prawie 40-kilometrow¹ trasê.
Uczestnikami rajdu by³y osoby
w ró¿nym wieku – najm³odszy
uczestnik mia³ 6 lat, a najstar-
szy 57! Ka¿dy z nich, po od-
powiedniej rozgrzewce, otrzy-
ma³ na drogê bidon i kask
ochronny, aby s³u¿y³y im one
równie¿ podczas nastêpnych
wycieczek rowerowych.

Uczestnicy podzielili siê na
cztery plemiona: Kojoty, Har-
nasie, M³ode Wilki i Zakwasy.
Ka¿dy szczep mia³ swój
okrzyk bojowy i wodza, który
do sakiewki zbiera³ punkty. W
grupie plemiennej Harnasi zna-
laz³a siê Julka (lat 6), zaœ w
M³odych Wilkach: Natalka (lat
7) i Marcin (lat 7), którym chce-
my podziêkowaæ za zapa³, od-
wagê i wytrzyma³oœæ na trasie.
Jesteœmy pe³ni podziwu i dum-
ni z tego, ¿e mogliœmy razem z
nimi pokonywaæ trasê.

Droga prowadzi³a œcie¿kami
ze Œwierklan Górnych, przez
boguszowickie lasy do lotniska
w Gotartowicach. Tam, na
pierwszym postoju, odby³y siê
wyœcigi dru¿yn, gdzie z pe³nym
poœwiêceniem walczono o wy-

Zajêcia rozpoczê³y siê 7 lip-
ca, a zakoñczy³y 22 sierpnia.
Wtedy te¿ nast¹pi³o ich podsu-
mowanie, po³¹czone z og³osze-
niem wyników i wrêczeniem na-
gród zwyciêzcom oraz nagród
pocieszenia tym, którym nie
uda³o siê znaleŸæ w czo³ówce
(sprzêt sportowy, s³odycze).
Na koniec, organizatorzy za-
prosili m³odych sportowców na
pyszn¹ pizzê.

Podsumowanie zajêæ sporto-
wych odby³o siê przy siedzibie
GOKiR-u w Œwierklanach,
w pi¹tek 22 sierpnia o godz. 17.00.

gran¹. Nie zabrak³o oczywiœcie
du¿ej dawki dopingu i œmiechu!!
Z p³yty lotniska udaliœmy siê do
hangarów, po których oprowa-
dzi³ nas przewodnik, przedsta-
wiaj¹c pokrótce historiê lotni-
ska i prezentuj¹c nam modele
samolotów.

Z Gotartowic piêknymi le-
œnymi œcie¿kami ca³a grupa do-
tar³a pod koœció³ w Ligockiej
KuŸni, gdzie do³adowa³a aku-
mulatory poczêstunkiem. Nie-
którzy zwiedzili obejœcie ko-
œció³ka. Po przerwie przyst¹-
piliœmy do ostatniego etapu na-
szej wycieczki, który zapro-
wadzi³ nas do stacji koñcowej
– oœrodka w Jankowicach,
gdzie podczas odpoczynku,
przy œpiewie z gitar¹ piekliœmy
na ro¿nie pyszne kie³baski.

Odwiedzi³ nas równie¿ wójt
Gminy Œwierklany, Stanis³aw
Gembalczyk i wraz ze swoj¹
¿on¹ dotrzyma³ nam towarzy-
stwa, wspólnie ze wszystkimi
œpiewaj¹c.

Ca³a impreza odby³a siê
przy piêknej pogodzie. Tylko
stopniowo odje¿d¿aj¹cy do do-
mów rowerzyœci sprawili, ¿e
niebo zaczê³o p³akaæ…

Wyrazy wdziêcznoœci kie-
rujemy do osób i firm wspie-
raj¹cych nasze dzia³anie: Za-
k³adu Wêdliniarskiego Andrze-
ja Stani, Gminnej Spó³dzielni
„Samopomoc Ch³opska”, Skle-
pu ABC oraz do Gminnego
Oœrodka Sportu i Rekreacji.
Ufamy, i¿ dobro wyœwiadczo-
ne drugiemu cz³owiekowi po-
mna¿a siê bez koñca.

Mamy nadziejê, ¿e zadowo-
leni i uœmiechniêci uczestnicy
rajdu za rok wybior¹ siê w ko-
lejn¹ trasê.

 Sylwia Stencel

Co to był za rajd!

W sobotê 12 lipca odby³ siê Rowerowy Rajd Po-
wiatowy, bêd¹cy kolejn¹ inicjatyw¹ w zakresie
realizowanego w naszej gminie projektu unijnego,
dotycz¹cego programu „M³odzie¿ w dzia³aniu”.
Spod przedszkola w Œwierklanach Górnych wyru-
szy³o 40 rowerzystów.

Wakacje na sportowo

Wzorem lat ubieg³ych, Gminny Oœrodek Kultury
i Rekreacji zorganizowa³ dla m³odych mieszkañców
Jankowic i Œwierklan wakacyjne zajêcia sportowe.
Gry i zabawy prowadzone by³y przez nauczycieli wuefu
na terenie obu oœrodków rekreacyjno-sportowych.

bz zdj. archw. organizatora
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