
NR 1 (40)

luty 2008

ISSN 1641-2656

GAZETA

BEZPŁATNA

W numerze:

KKKKKolejne przolejne przolejne przolejne przolejne przetaretaretaretaretargigigigigi
w gminiew gminiew gminiew gminiew gminie

czytaj str. 3

Docenione talentyDocenione talentyDocenione talentyDocenione talentyDocenione talenty

czytaj str. 10

DlaczDlaczDlaczDlaczDlaczegegegegego wo wo wo wo wartartartartartooooo
pomagać?pomagać?pomagać?pomagać?pomagać?

czytaj str. 7

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t
Wielkanocnych zdrowia, szczêœcia

i wszelkiej pomyœlnoœci, b³ogos³awieñstwa
i obfitoœci, smacznego jajka i mokrego
Dyngusa oraz radoœci przy rodzinnym

stole wszystkim Mieszkañcom
gminy Œwierklany ¿ycz¹:

Wójt gminy Œwierklany
przypomina, i¿ w okresie od 1 do
31 marca 2008 roku mo¿na sk³a-
daæ wnioski o zwrot podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie ole-
ju napêdowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej przez
producenta rolnego.

Wnioski sk³ada siê do organu
w³aœciwego ze wzglêdu na miej-
sce po³o¿enia gruntów bêd¹cych
w posiadaniu lub wspó³posiada-
niu,  wed³ug stanu wynikaj¹cego
z ewidencji gruntów i budynków
na dzieñ 1 kwietnia danego roku.
Do wniosków powinny byæ do-
³¹czone faktury VAT (lub ich ko-
pie potwierdzone za zgodnoœæ
z orygina³em), dokumentuj¹ce za-
kup oleju napêdowego do pro-
dukcji rolnej w okresie od 1 wrze-
œnia 2007 roku do 29 lutego 2008
roku.

Zwroty bêd¹ dokonywane
w okresie od 1 do 31 maja 2008
roku. Wnioski nale¿y pobraæ
w Urzêdzie Gminy, w pokoju nr
24 lub ze strony internetowej
Urzêdu Gminy. Dodatkowe in-
formacje mo¿na uzyskaæ pod nu-
merem telefonu 032 43 27 524.

Gminny Zak³ad Gospodarki
Komunalnej apeluje do swoich
kontrahentów, aby worki z segre-
gacji by³y wystawiane w miejscu
gdzie jest widoczny numer domu.
Je¿eli nie ma takiej mo¿liwoœci,
to prosimy o opisywanie wor-
ków, aby u³atwiæ pracê firmie od-
bieraj¹cej i unikn¹æ niedomówieñ!

Harmonogram dotycz¹cy
wywozu odpadów znajdziesz  na
stronie 8 oraz na stronie interne-
towej www.gzgk.swierklany.pl

APEL

O zwrocie
podatku
akcyzowego

Skoñczy³ siê czas
zabaw i rozpocz¹³
Wielki Post. Ostatnie
dni karnawa³u
uczniowie Szko³y
Podstawowej Nr 1
w Œwierklanach
Górnych spêdzili
aktywnie, bior¹c udzia³
w szkolnym balu.
Humory dopisywa³y.
Czytaj na stronie 13.zdj.: archw. szko³y

Przedstawicielki czte-
rech kó³ gospodyñ
wiejskich: KGW Œwier-
klany Dolne, KGW
Œwierklany Górne oraz
KGW nr 1 i KGW nr 2
z Jankowic reprezento-
wa³y gminê i wojewódz-
two œl¹skie podczas
prezentacji sto³ów
w stolicy. Dobra śląska kuchnia
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Dobra śląska kuchnia

Rada Gminy
 Œwierklany

Wójt Gminy Stanis³aw
Gembalczyk

Tradycj¹ w Polsce jest wywiesza-
nie flag z okazji œwi¹t narodowych i ko-
œcielnych – ten prosty gest podkreœla
nasz patriotyzm i przywi¹zanie do na-
szego kraju, a nowe pokolenia uczy mi-
³oœci do ojczyzny. Niestety, nie na
wszystkich domach umieszczany jest
ten symbol – czasem spowodowane jest
to po prostu brakiem flagi.

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom
naszych mieszkañców, wójt gminy za-
chêca do sk³adania zamówieñ na flagi
narodowe w sekretariatach szkó³ podsta-
wowych na terenie gminy — do 4 kwiet-
nia 2008 r. Bêd¹ one do odebrania w dru-
giej po³owie kwietnia. Cena flagi o wy-
miarach 120cmx75cm wynosiæ bêdzie
oko³o 15z³ (p³atnoœæ przy odbiorze).

Kup flagę
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Spotkanie zosta³o poœwiê-
cone tematowi pod³¹czenia do
kanalizacji ok. 300 domów
w Œwierklanach Dolnych,
w miejscu gdzie autostrada
bêdzie budowana. Prace trze-
ba by³o odpowiednio zapla-
nowaæ, by wykonawcy obu
inwestycji: drogi i kanalizacji
nie wchodzili sobie w drogê,
a prace nastêpowa³y sukce-
sywnie.

- Teren w Œwierklanach
Dolnych, przez który pobiegnie
autostrada jest raczej grz¹ski
i utworzenie przejœcia pod
drog¹ w celu budowy kanaliza-
cji, wymagaæ bêdzie palowania
– t³umaczy wójt gminy Stani-
s³aw Gembalczyk, dodaj¹c, ¿e
chodzi  o skomplikowane,
techniczne szczegó³y inwesty-
cji. — Pierwotne za³o¿enia
mówi³y o tym, ¿e ruroci¹gi
t³oczne i grawitacyjne zostan¹
u³o¿one pomiêdzy 3 œciankami

TTTTTaniejaniejaniejaniejaniej
i lepieji lepieji lepieji lepieji lepiej

W Urzêdzie Gminy
Œwierklany dosz³o
do spotkania w³adz
samorz¹dowych
z przedstawicielami
Generalnej Dyrekcji
Budowy Dróg Krajo-
wych i Autostrad oraz
wykonawcami
i podwykonawcami
jednego
z najwa¿niejszych
w kraju zadañ, jakim jest
budowa autostrady A1.

Larsena. Postanowiliœmy zmie-
niæ nieco projekt i zrezygnowaæ
z jednej ze œcianek.  System taki
bêdzie spe³nia³ swoje zadanie,
a rezygnacja z budowy jednego
utwardzanego rzêdu pozwoli
nam zaoszczêdziæ ponad 600
tys. z³. W tym celu zmieniony
zosta³ projekt.

Czas na wykonanie prac
kanalizacyjnych, wpisanych
w budowê autostrady, gmina
ma od 15 kwietnia do 15 czerwca.

- Musimy zd¹¿yæ w tym cza-
sie ze wszystkim, bêdzie to dla
nas spore wyzwanie. Trzeba
wiedzieæ, ¿e prace, które mamy
do wykonania, s¹ bardzo cza-
soch³onne, m.in. ze wzglêdu na
koniecznoœæ zgrzewania rur.
Na koniec, zanim wszystko zo-
stanie zasypane, wykonane zo-
stan¹ próby szczelnoœci —
mówi wójt.

Sama autostrada biegnie
z Gdañska do granicy z Repu-
blik¹ Czesk¹ w Gorzyczkach.
Trzeci etap zadania – tzw. etap
po³udniowy, obejmuje swym
zasiêgiem gminy: Œwierklany,
Mszan¹, Godów i Gorzyce.
W Œwierklanach powstanie
wêze³ – zjazd z autostrady.
Budowê trasy A1 zaplanowa-
no na terenach o umiarkowanej
zabudowie, omijaj¹c w mo¿li-
wie najwiêkszym stopniu cen-
tra miast i gmin. Nie da³o siê
przy tym w zupe³noœci unik-
n¹æ wyburzeñ domostw, o
czym przekonali siê niektórzy
mieszkañcy naszej gminy,
zmuszeni do wyprowadzenia
siê ze swoich domów.

- To stary budynek, wymaga-
j¹cy wielu kosztownych prac. Za-
kres zadania obejmuje remont da-
chu i wymianê rynien, wymianê
kanalizacji wodnej, a tak¿e posze-
rzenie i ocieplenie budynku.
W tym roku zarezerwowaliœmy na
tê inwestycjê jeden milion z³otych
– relacjonuje wójt Stanis³aw
Gembalczyk.

Jakiœ czas temu, z myœl¹
o osobach niepe³nosprawnych,
które odwiedzaj¹ mieszcz¹c¹ siê
w budynku przychodniê zdrowia,
powsta³a winda. Teraz doczeka siê

Rozbudowa i remont
Przejêty przez GOKiR jankowicki budynek,
w którym mieœci siê remiza Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej, doczeka siê gruntownego remontu
i rozbudowy. Zadanie to znajdzie siê
w tegorocznym bud¿ecie i w tym roku zostanie
te¿ wykonane.

on kompleksowego remontu po-
³¹czonego z rozbudow¹. Zadanie
zostanie zapisane w tegorocznym
bud¿ecie, a oprócz tego gmina szu-
kaæ bêdzie innych œrodków – sta-
raæ siê bêdzie o pomoc z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego.
Budynek GOKiR-u w Jankowi-
cach jest jednym z najczêœciej od-
wiedzanych w gminie. Oprócz
wspomnianej wczeœniej przy-
chodni mieœci siê tu m.in. siedziba
Gminnej Biblioteki Publicznej i
jankowickich stra¿aków, agencja
pocztowa oraz sala przyjêæ.

Na terenie Rybnika i s¹siednich gmin funkcjonuje
co najmniej osiem firm, które udzielaj¹ kredytów w sys-
temie konsorcyjnym zwanym równie¿ argentyñskim –
wynika z policyjnych raportów. Pragniemy przestrzec
mieszkañców gminy przed korzystaniem z us³ug po-
dejrzanych kredytodawców, którzy obiecuj¹ du¿e kwo-
ty po¿yczek i ma³e procenty.

Ogólne zasady dzia³ania w przypadku firm funk-
cjonuj¹cych na zasadzie systemu argentyñskiego pole-
gaj¹ miêdzy innymi na agresywnej reklamie – firmy te
prezentuj¹ swoj¹ ofertê g³ównie w bezp³atnej prasie,
a tak¿e na s³upach og³oszeniowych i klatkach schodo-
wych mieszkañ. Zdarza siê, ¿e informacjê o „superoka-
zyjnym” kredycie znajdujemy za wycieraczk¹ naszego
samochodu, lub te¿ ktoœ wrêcza nam ulotkê osobiœcie,
odwiedzaj¹c nas w domu.

W ofercie tej zawarta jest obietnica uzyskania na
zasadzie kredytu du¿ych kwot pieniêdzy, przy zataje-
niu faktu, i¿ firma dzia³a w systemie argentyñskim. Sam
system polega zaœ na tym, i¿ od klientów pobierane s¹

Policja ostrzega

StrzStrzStrzStrzStrzeż się „łatwyeż się „łatwyeż się „łatwyeż się „łatwyeż się „łatwych krch krch krch krch kredytów”edytów”edytów”edytów”edytów”
op³aty wstêpne przed podpisaniem w³aœciwej umo-
wy. Zobowi¹zani s¹ oni równie¿ do rozpoczêcia sp³a-
ty rat zanim jeszcze uzyskaj¹ kredyt, a który siê sta-
raj¹. Atrakcj¹ mo¿e wydawaæ siê losowanie wœród klien-
tów — wybrani „szczêœliwcy” otrzymuj¹ kredyt po
nied³ugim czasie, który i tak musz¹ przecie¿ sp³aciæ.

W celu unikniêcia nieporozumieñ i rozczarowañ
zwi¹zanych z nieudzielonym kredytem radzimy do-
k³adnie zapoznaæ siê z treœci¹ umowy kredytowej za-
nim j¹ podpiszemy oraz nie wp³acaæ pieniêdzy przed
podpisaniem umowy. Je¿eli kredytodawca w³aœnie tego
od nas ¿¹da, istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, i¿ dzia-
³a w systemie argentyñskim.

W razie w¹tpliwoœci policja radzi skorzystaæ
z porad specjalisty w zakresie prawa cywilnego i ban-
kowego. W tej sprawie wystarczy zadzwoniæ do Ko-
mendy Miejskiej Policji w Rybniku — pod nume-
rem 42 95 271, w godz. 7.30 do 15.30 mo¿na uzyskaæ
informacje na temat dzia³ania systemu argentyñskie-
go i tym samym ustrzec siê przed utrat¹ pieniêdzy.

Ju¿ wkrótce, podopieczni
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej bêd¹ mogli skorzystaæ z
dodatkowej pomocy w postaci
artyku³ów ¿ywnoœciowych po-
chodz¹cych z krajów Unii Euro-
pejskiej.

GOPS przygotowuje siê do
nawi¹zania w tym zakresie
wspó³pracy z rybnickim PCK,
do którego bêd¹ sp³ywaæ dary z
Agencji Rynku Rolnego, przeka-
zane przez pañstwa Unii. Ponie-
wa¿ w gminie Œwierklany braku-

Unia dla mieszkańców
je magazynu z prawdziwego zda-
rzenia, w którym artyku³y te
mog³yby byæ przechowywane,
podopieczni GOPS-u po dary
bêd¹ jeŸdziæ do Rybnika. Jedno-
czeœnie, gmina zobowi¹¿e siê do
partycypowania w kosztach or-
ganizacyjno-technicznych, zwi¹-
zanych z przekazywaniem i dys-
trybucj¹ ¿ywnoœci osobom ubo-
gim.

Akcja ma ruszyæ na wiosnê
tego roku, po podpisaniu stosow-
nej umowy z PCK.
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W urzêdzie istnieje ju¿ miej-
sce, gdzie osoby maj¹ce problemy
z poruszaniem siê mog¹ usi¹œæ
i telefonicznie wezwaæ urzêdnika,
który pomo¿e im za³atwiæ spra-
wê (parter, na lewo od wejœcia).
To jednak nie rozwi¹zuje proble-
mu. Wiele osób porusza siê bo-
wiem o kulach, a niektóre je¿d¿¹
na wózku inwalidzkim. Dla nich
dotarcie na parter budynku Urzê-
du Gminy, mimo ¿e do pokona-
nia maj¹ zaledwie kilka schodów,
jest niemo¿liwe.

W budynku pojawi¹ siê
nowe drzwi, a schody wyposa-
¿one zostan¹ w ma³y podjazd.
Przebudowie ulegnie boczna
czêœæ budynku, gdzie teraz na
parterze mieszcz¹ siê toalety. Po-
mieszczenia zostan¹ wyburzone,
a w ich miejsce powstan¹ nowe,
bardziej przestronne. Utworzo-
ne zostanie ponadto dodatkowe
lokum biurowe.

- Chcielibyœmy równie¿ za-
dbaæ o zaplecze budynku urzêdu,
je¿eli oczywiœcie pozwol¹ na to
œrodki. Okalaj¹cy tylne wejœcie,
plac zostanie utwardzony kostk¹
brukow¹, dziêki czemu uda siê
stworzyæ miejsca parkingowe
z prawdziwego zdarzenia – po-
wiedziano nam w Urzêdzie Gmi-
ny Œwierklany.

Prace maj¹ siê zakoñczyæ
jeszcze w tym roku.

Inn¹ inwestycj¹, w temacie
której rozstrzygniêty zosta³ prze-
targ, jest budowa trybun na boisku
LKS-u „Orze³” Jankowice, które
s¹ klubowi od dawna potrzebne.
Prace wykona firma „Promil”, któ-
ra przedstawi³a w przetargu naj-
korzystniejsz¹ ofertê.

Ci pierwsi zmuszeni s¹ ko-
rzystaæ z objazdów, ze wzglêdu
na czêœciowe wy³¹czanie z ruchu
remontowanych pasów jezdni.
Ci drudzy na okreœlonych odcin-
kach nie mog¹ korzystaæ z chod-
ników. Powód do narzekañ mo-
gliby mieæ równie¿ pasa¿erowie,
z uwagi na przestawiane co jakiœ
czas przystanki. Wszyscy jed-
nak rozumiej¹, ¿e inwestycja jest
potrzebna, bo spowoduje popra-
wê bezpieczeñstwa na skrzy¿o-

Zakoñczy³ siê stary rok,
a wci¹¿ wielu polskich obywateli
nie z³o¿y³o wniosku o wydanie
nowego dowodu osobistego. Na
szczêœcie, problem ten nie doty-
czy mieszkañców naszej gminy,
którzy jako jedni z nielicznych
w kraju zd¹¿yli na czas z wy-
mian¹ starych „ksi¹¿eczkowych”
dokumentów na nowe, wygl¹dem
przypominaj¹ce kartê bankoma-
tow¹ i lepiej zabezpieczone.

Gmina Œwierklany zosta³a
pod tym wzglêdem wyró¿niona.
Urz¹d Gminy pochwalono za
sprawne przeprowadzenie akcji
wymiany dowodów osobistych
wœród mieszkañców, a ich sa-
mych za powa¿ne podejœcie do
tematu i spe³nienie ustawowego
obowi¹zku. Na dzieñ 31 grudnia,
w gminnym magistracie wyda-
nych zosta³o 8 312 dokumentów,
o których mowa. Do wymiany

pozostawa³o zaledwie 30 sztuk.
Mieszkañcy innych gmin

wyrobienie nowego dokumentu
to¿samoœci odk³adali na ostatni¹
chwilê i w rezultacie nie zd¹¿yli
za³atwiæ sprawy w 2007 roku.
Wiele osób uwa¿a te¿, ¿e mimo
obowi¹zuj¹cych przepisów nie
musz¹ wymieniaæ ksi¹¿eczkowe-
go dowodu na nowy, gdy¿ nie
bêdzie on im potrzebny. Osoby
te nie maj¹ racji, gdy¿ nie w ka¿-
dej sytuacji mo¿na zamiennie
pos³ugiwaæ siê prawo jazdami

Wymiana na szóstkę

Cierpliwość wskazana

Trwaj¹ prace na skrzy¿owaniu w Œwierklanach
Górnych, maj¹ce na celu jego przebudowê i utwo-
rzenie sygnalizacji œwietlnej. Na czas trwania
robót, z uwagi na panuj¹ce ograniczenia w ruchu,
kierowcy i piesi musz¹ uzbroiæ siê w cierpliwoœæ.

Kolejne przetargi za nami
W ostatnim czasie, w Urzêdzie Gminy Œwierklany
rozstrzygniêtych zosta³o kolejnych kilka przetargów.
Jeden z nich dotyczy dostosowania budynku urzêdu
do potrzeb osób niepe³nosprawnych.

czy paszportem. Spora czêœæ
obywateli nie z³o¿y³a wniosku,
gdy¿ przebywa za granic¹. Ci, co
s¹ na miejscu, zaniedbali sprawê.
Stare dowody osobiste zacho-
wuj¹ wa¿noœæ do koñca marca
tego roku!

W gminie Œwierklany dowo-
dy osobiste wydawane s¹ w re-
feracie spraw obywatelskich na
I piêtrze.

- Mieszkañcy gminy Œwier-
klany spisali siê na szóstkê z plu-
sem – chwal¹ urzêdnicy.

waniu i pozwoli zachowaæ p³yn-
noœæ w ruchu (do tej pory, jad¹-
cy od stronê Jankowic i zamie-
rzaj¹cy skrêciæ w stronê ¯or,
kierowcy czekali czasem kilka-
naœcie minut w korku.

Przypomnijmy, i¿ wyko-
nawc¹ robót jest wy³onione
w przetargu Rybnickie Przedsiê-
biorstwo Budownictwa Drogo-
wego w Rybniku. Zakoñczenie
prac planowane jest na jesieñ tego
roku.

S¹ plany, by plac za Urzêdem Gminy

zosta³ utwardzony kostk¹ brukow¹.

W gminie ju¿ dzia³a punkt obs³ugi

osób niepe³nosprawnych.

Wymianie ulegn¹ drzwi
wejœciowe do Urzêdu Gminy.

Na ³amach Kuriera Gminy Œwierklany otwieramy rubrykê „Poda-
rujê-przyjmê”, w której mieszkañcy bêd¹ mogli bezp³atnie zamiesz-
czaæ og³oszenia dotycz¹ce przekazania u¿ywanych rzeczy i sprzêtu.

Byæ mo¿e masz u¿ywany wózek dzieciêcy i ubranka, z których
wyros³o twoje dziecko, albo te¿ dysponujesz wózkiem inwalidzkim
czy kulami, które móg³byœ nieodp³atnie przekazaæ osobie niepe³no-
sprawnej – dzwoñ do prezesa Stowarzyszenia SONIO – 032 430
49 37, 691 958 281. Podarowaæ mo¿na wiele innych rzeczy, z któ-
rych nie korzystamy i które schowane mamy na strychu czy w gara-
¿u – rower, zabawki, stare radio, itp.

O kontakt prosimy równie¿ mieszkañców, którzy takiego sprzê-
tu potrzebuj¹ – w tej sprawie nale¿y dzwoniæ pod ww. numery tele-
fonów.

Pomys³ z og³oszeniami „podarujê – przyjmê” zrodzi³ siê wœród
cz³onków Stowarzyszenia Osób Niepe³nosprawnych SONIO.

Nie b¹dŸ obojêtny, ktoœ czeka na twoj¹ pomoc!

Podaruję – przyjmę

bz

bz

bz
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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

W po³owie stycznia, do
Urzêdu Gminy Œwierklany
wp³ynê³o pismo burmistrza To-
tha Dezsora, skierowane do wój-
ta Stanis³awa Gembalczyka,
o nastêpuj¹cej treœci: „Jestem bar-
dzo szczêœliwy, ¿e mia³em mo¿li-
woœæ poznania Pana. Pracuj¹c
nad rozszerzeniem dalszej wspó³-
pracy przesy³am ten list z posta-
nowieniami podjêtymi przez Sto-
warzyszenie Reprezentacyjne
Enying. Wszyscy popierami po-
mys³ dalszej wspó³pracy i stwo-
rzenia relacji partnerskich miêdzy
naszymi miejscowoœciami (…).
Mamy nadziejê, ¿e podpisane po-
rozumienie zaowocuje pewnymi
dzia³aniami. Planujemy przyje-
chaæ z wizyt¹ na wiosnê, aby
w przyjacielski, ale zarazem ofi-
cjalny sposób porozmawiaæ o dal-
szej wspó³pracy. Oczekujê tego

Polak, Węgier – dwa bratanki
W poprzednim numerze Kuriera Gminy Œwierklany pisaliœmy o planowanej
wspó³pracy z wêgierskim miasteczkiem Enying. We wrzeœniu ubieg³ego roku,
przedstawiciele naszej gminy pojechali na Wêgry (uczniowie Gimnazjum Nr 1
im. Ks. Walentego w Jankowicach i naszej gminy), a w maju tego roku spo-
dziewamy siê rewizyty.

spotkania i ¿yczê zdrowia oraz
pomyœlnoœci w pracy”.

Stowarzyszenie Reprezenta-
cyjne Enying, o którym mówi
wójt Toth Dezsor, postanowi³o
nawi¹zaæ z nasz¹ gmin¹ wspó³-
pracê jeszcze w ubieg³ym roku.
Decyzja zapad³a na sesji, 12 grud-
nia 2007 roku. Do przyjazdu go-
œci z Wêgier dojdzie najprawdo-
podobniej w maju tego roku. Wte-
dy te¿ nast¹pi podpisanie umo-
wy o wspó³pracy.

Przypomnijmy, ¿e Enying, to
miasteczko le¿¹ce w pó³nocno-
zachodniej czêœci Wêgier, za-
mieszka³e przez niewiele ponad
7 tys. mieszkañców. Wspó³pra-
ca gmin polegaæ bêdzie m.in. na
wymianie szkolnej m³odzie¿y
i dzia³aj¹cych na terenach obu
partnerów, klubów, zespo³ów
i stowarzyszeñ.

W³adze lokalne Enying i
Œwierklan zdecydowa³y siê
na wspó³pracê, rozszerzaj¹c
istniej¹c¹ ju¿ wspó³pracê
pomiêdzy gimnazjum Bo-
scor Istvan i gimnazjum w
Jankowicach.

Wspó³praca ta bêdzie
opieraæ siê na wzajemnym
szacunku do kultury, religii
i fundamentalnych wartoœci
ka¿dego z krajów, z nadziej¹
na stworzenie, a nastêpnie
poszerzenie kulturowej, spo-
³ecznej,  naukowej oraz
sportowej wspó³pracy.

Zawieraj¹c to porozu-
mienie strony pragn¹
wzmocniæ odwieczn¹ pol-
sko-wêgiersk¹ przyjaŸñ.

W ramach tej wspó³pra-
cy, reprezentanci miejscowo-
œci, przedstawiciele w³adzy,
stowarzyszeñ i organizacji
spo³ecznych bêd¹ siê wza-
jemnie odwiedzaæ.

To porozumienie umo¿-
liwi kszta³towanie ekono-
micznych stosunków, g³ów-
nie w turystyce i rolnictwie.

W imieniu mieszkañców,
liderzy podpisuj¹ to porozu-
mienie i bêd¹ kontynuowaæ
wspó³pracê.

Proponowany tekst
porozumienia:

Podczas wizyty na Wêgrzech przedstawiciele obu gmin
poczynili wstêpne ustalenia dotycz¹ce wspó³pracy.

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

zdj.: archw. G-1

Zmienione zosta³y te kur-
sy, które nie cieszy³y siê zain-
teresowaniem pasa¿erów. Nie-
które kursy zosta³y skrócone,
a ca³oœæ uleg³a usystematyzo-
waniu. Zmiany obowi¹zuj¹ na
liniach obs³ugiwanych przez
przewoŸnika Krzysztofa Kle-
narta.

- Mimo, ¿e czêœæ kursów
zosta³a zmieniona, mieszkañcy
nie powinni odczuæ w zwi¹zku
z tym ¿adnych niedogodnoœci.
Przeciwnie – kursy autobusów
zosta³y uporz¹dkowane i dosto-
sowane do ich w³aœciwych po-
trzeb. Zmiana rozk³adów jazdy
pozytywnie wp³ynie na organi-
zacjê komunikacji w gminie –
mówi Bo¿ena KoŸlik, zastêp-
ca wójta gminy.

Nowe rozk³ady jazdy po-
jawi³y siê na s³upkach informa-
cyjnych w rejonie przystan-
ków. Dostêpne s¹ tak¿e na
stronie internetowej
www.swierklany.pl, jak rów-
nie¿ mo¿na o nie pytaæ u kie-
rowców – przewoŸników.

Uwaga!
zmiana

rozkładu
jazdy

Wraz z nastaniem
lutego uleg³ zmianie
rozk³ad jazdy autobu-
sów kursuj¹cych na
terenie gminy. Chodzi
o linie: P-I, P-II i P-III,
obs³ugiwane przez
firmê K.Klenarta. Zmia-
ny polega³y na dostoso-
waniu kursów do potrzeb
mieszkañców i uporz¹d-
kowaniu grafiku jazdy.
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W
 trakcie trwania ca³ego
marszu zginê³o kilka-

set osób – mê¿czyzn, kobiet
i dzieci, wycieñczonych mor-
dercz¹ wypraw¹ w blisko 20-stop-
niowym mrozie, chorych i g³odnych.
WiêŸniowie, którzy nie nad¹¿ali za
reszt¹ kolumny, otrzymywali
strza³ w g³owê.

W 53 rocznicê Marszu
Œmierci, jak póŸniej nazwano to
okrutne wydarzenie i które od-
notowano równie¿ na terenie
naszej gminy, wójt Stanis³aw
Gembalczyk z³o¿y³ symbo-
liczn¹ wi¹zankê kwiatów na
zbiorowej mogile oœwiêcim-
skich mêczenników. Towarzy-
szyli mu przedstawiciele lokal-
nej spo³ecznoœci oraz szkolna
m³odzie¿.

Wójt wraz z zastêpc¹ prze-
wodnicz¹cego Rady Gminy, Ta-
deuszem Frydeckim, kierowni-
kami jednostek gminy, dyrekto-
rami szkó³, pracownikami gmi-
ny i grupk¹ uczniów spotkali siê
przy koœciele œw. Anny
w Œwierklanach. W milczeniu
przeszli na cmentarz, do pomni-
ka upamiêtniaj¹cego mêczeñsk¹
œmieræ wiêŸniów. Wójt z³o¿y³
kwiaty, zapalono równie¿ znicze.
Nastêpnie wspólnie odmówiono

W rocznicę tragicznych wydarzeń

W dniach 17-21 stycznia 1945 roku, z obozu w Oœwiêcimiu i jego podobozów
Niemcy ewakuowali ok. 25 tys. wiêŸniów. Trasa bieg³a w kierunku Wodzis³awia
Œl¹skiego przez Jastrzêbie. Mniej liczne kolumny przeprowadzono przez ̄ ory
i Œwierklany. Od tego czasu minê³o ponad pó³ wieku.

modlitwê w intencji tych, którzy
zginêli.

- Te wydarzenia stanowi¹
czêœæ naszej historii, s¹ obec-
ne w naszej pamiêci. Nie mo¿-
na odcinaæ siê od historii, bo ona
stanowi o naszej to¿samoœci –

mówi³ Stanis³aw Gembalczyk. –
Na cmentarz przyby³o blisko 30
osób, które chcia³y oddaæ ho³d
zamordowanym mêczennikom.
Dla mnie to dowód, ¿e s¹ w na-
szej gminie ludzie, dla których
takie pojêcie jak patriotyzm, tra-

dycja czy ojczyzna wci¹¿ s¹ ¿ywe.
Marsz Œmierci przechodzi³

przez Œwierklany 18 stycznia
1945 r. Na naszym terenie znale-
ziono 16 cia³ (11 kobiet i 5 mê¿-
czyzn). Wiêkszoœæ z nich pocho-
wana zosta³a we wspólnej mogile,
pozosta³e zw³oki wywieziono w
nieznanym kierunku.

W trzy lata po tych wydarze-
niach mieszkañcy Œwierklan ufun-
dowali nagrobek, a na tablicy wy-
ryto napis: „Tu spoczywaj¹ w Bogu
Mêczennicy Oœwiêcimscy z
18.I.1945 r.” oraz 10 obozowych
numerów ofiar, które odczytane zo-
sta³y z naszywek na odzieniu b¹dŸ
z tatua¿u na ciele: A14091, A24177,
A95828, B12365, 47581, 50380,
75287, 47561, 76872, 62509. Nu-
mery te zanotowa³ ówczesny gra-
barz Konstanty Dolnik. Tu¿ obok
znajduj¹ siê mogi³y ¿o³nierskie,
gdzie pochowano 170 ¿o³nierzy
poleg³ych na terenie gminy.

Serdecznie dziêkujemy za ¿yczliwoœæ i udzia³ w ceremonii
pogrzebowej naszej kochanej Matki

ŒP. Janiny Gembalczyk

Szczególne podziêkowania kierujemy
do kap³anów sprawuj¹cych Eucharystiê:

Ksiêdza Tadeusza Stachonia — Proboszcza parafii pw. Bo¿ego
Cia³a w Jankowicach, Ksiêdza Jana Klyczki — Proboszcza parafii
pw. Œw. Anny w Œwierklanach, Ksiêdza Arkadiusza Urbañczyka

— Wikariusza z parafii Trójcy Œwiêtej w Popielowie.

Dziêkujemy s¹siadom, krewnym i znajomym, delegacji Rady Gminy
i Urzêdu Gminy Œwierklany, So³tysom oraz przedstawicielom

jednostek organizacyjnych gminy.

Podziêkowania sk³adamy równie¿ Dyrekcji Kompanii Wêglowej
— Centrum Wydobywcze Po³udnie, delegacjom Ochotniczych

Stra¿y Po¿arnych w Jankowicach i Œwierklanach oraz
przedstawicielom Stowarzyszenia Osób Niepe³nosprawnych,

Inwalidów, ich Opiekunów SONiO, a tak¿e innym,
niewymienionym personalnie, uczestnikom pogrzebu.

Syn Stanis³aw Gembalczyk
i córka Urszula Kuœ wraz z rodzinami

Panu Stanis³awowi Gembalczykowi
Wójtowi Gminy Œwierklany

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci Matki

sk³ada Wydawnictwo Solo-Press

Gerard Wowra urodzi³ siê
12 grudnia 1930 roku. Do Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej wst¹pi³
tu¿ po osi¹gniêciu pe³noletnoœci,
w 1948 roku. Jankowicka spo-
³ecznoœæ wiele mu zawdziêcza,
m.in. w latach 1967-90 pe³ni³ on
rolê gospodarza remizy OSP Jan-
kowice przy ul. Nowej. Wyró¿-
niony zosta³ kilkoma presti¿o-
wymi odznaczeniami i medalami,

Zmarł zasłużony strażak

W sobotê 12 stycznia po¿egnaliœmy Gerarda Wow-
rê, wieloletniego cz³onka Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej Jankowice, w której dzia³a³ przez 60 lat.

w tym jako jedyny z OSP Jan-
kowice – Z³otym Krzy¿em za
Zas³ugi dla Po¿arnictwa.

Gerarda Wowrê ¿egna³a ro-
dzina, s¹siedzi, koledzy stra¿acy,
znajomi oraz przedstawiciele
w³adz gminy Œwierklany. Mszê
pogrzebow¹ sprawi³ w jego inten-
cji kapelan jankowickich stra¿a-
ków — ks. proboszcz Tadeusz
Stachoñ.

Wyrazy szczerego i g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci Matki

Wójtowi Gminy Œwierklany
Stanis³awowi Gembalczykowi

sk³adaj¹

Pracownicy
Urzêdu Gminy Œwierklany

Rada Gminy Œwierklany

zdj.: archw. UG
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31

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

adres poczty elektronicznej: pcpr.rybnik@wp.pl

- Chcemy, by Urz¹d Gminy
by³ swego rodzaju poœrednikiem
pomiêdzy firmami i osobami po-
szukuj¹cymi zatrudnienia. Wiele
osób odwiedza nasz urz¹d, tabli-
ca informacyjna jest dobrym po-
mys³em – mówi wójt gminy Sta-
nis³aw Gembalczyk, dodaj¹c, ¿e
urzêdnicy nie ogranicz¹ siê do
powieszenia tablicy, ale te¿ po-
wiadomi¹ pracodawców o tego
rodzaju mo¿liwoœci poszukiwa-
nia pracowników.

- Zale¿y nam na tym, by na-
wi¹zaæ kontakt z w³aœcicielami
firm i przedsiêbiorstw, by zatrud-
niali oni przede wszystkim na-

Uwaga, praca!

W najbli¿szym czasie, w budynku Urzêdu Gminy
przy ul. Œwierklañskiej 54 pojawi siê tablica infor-
macyjna, na której prezentowane bêd¹ informacje
dotycz¹ce ofert pracy.

szych mieszkañców. Kiedy któryœ
z ich pracowników odchodzi na
emeryturê, to w tej sytuacji mog¹
pozostawiæ informacjê na tablicy
og³oszeniowej o powstaj¹cym
wakacie. Zamierzamy równie¿
skontaktowaæ siê w tej sprawie
z Powiatowym Urzêdem Pracy
w Rybniku, aby przesy³a³ nam
swoje oferty.

Tablica informacyjna pojawi
siê w przedsionku holu budynku
UG. Zachêcamy mieszkañców do
œledzenia ofert przedsiêbiorców,
jak równie¿ do zamieszczania na
niej w³asnych og³oszeñ dotycz¹-
cych pracy.

W przedsionku holu UG pojawi siê w najbli¿szym czasie
kolejna tablica informacyjna, przeznaczona dla osób
poszukuj¹cych pracy.

Informacja nt. dostawy mobilnego sk³adu

do magazynowania odpadów niebezpiecznych
W oparciu o podpisan¹ wczeœniej umowê, w dniu 30 stycznia

2008 roku firma REO-AMOS z Bielska-Bia³ej dostarczy³a na teren
bazy Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej mobilny sk³ad do
magazynowania odpadów niebezpiecznych wraz z wyposa¿eniem.

Po zainstalowaniu i poczynieniu wymaganych prawem zg³oszeñ
oraz formalnym przekazaniu w u¿ytkowanie GZGK, mobilny sk³ad
zostanie uruchomiony jako Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Nie-
bezpiecznych. Magazynowane w nim bêd¹ takie odpady jak: bate-
rie i akumulatory, œwietlówki, przeterminowane lekarstwa, œrodki
ochrony roœlin, oleje, rozpuszczalniki, farby i lakiery, aerozole oraz
inne, je¿eli zajdzie taka koniecznoœæ.

Wystarczy chwila nieuwagi,
by staæ siê ubo¿szym o kilkana-
œcie, a czasem o kilkaset z³otych.
Co gorsza, lubimy nosiæ w jed-
nym miejscu pieni¹dze i doku-
menty, a czasem nawet zdjêcia
bliskich i adres. Dlatego te¿, kra-
dzie¿ portfela czêsto oznacza nie
tylko stratê pieniêdzy, ale te¿ ko-
niecznoœæ wyrobienia nowych
dokumentów czy zmiany zamka
w drzwiach.

Kieszonkowcy lubi¹ dzia³aæ
w parach – podczas gdy jedna
osoba robi sztuczny t³ok i próbu-

OstrOstrOstrOstrOstrożność przożność przożność przożność przożność przede wede wede wede wede wszyszyszyszyszystkimstkimstkimstkimstkim
Ka¿demu z nas przynajmniej raz w ¿yciu zdarzy³o
siê coœ zgubiæ. Czasem utrata mienia nastêpuje nie
z naszej winy – robi¹c zakupy w markecie, prze-
chadzaj¹c siê po miejskim targowisku czy korzysta-
j¹c z autobusu staliœmy siê ofiar¹ z³odzieja – kie-
szonkowca.

je czymœ zaj¹æ uwagê kupuj¹cego,
inna zagl¹da do jego kieszeni. Bez
wzglêdu na to, na jak bardzo wy-
specjalizowanego sprawcê trafisz,
pamiêtaj, ¿e wielu „podbramko-
wych” sytuacji mo¿esz unikn¹æ.

Poni¿ej przedstawiamy wy-
tyczne Komendy Miejskiej Poli-
cji w Rybniku, która radzi, jak nie
staæ siê ofiar¹ z³odzieja. Przede
wszystkim musisz pamiêtaæ
o tym, ¿e lepiej zapobiegaæ spo-
tkaniu z nim ni¿ liczyæ na to, ¿e
dziêki swojej czujnoœci z³apiesz
kieszonkowca.

POSTARAJ SIÊ UDAREMNIÆ KRADZIE¯ Z£ODZIEJOWI

• NIE POKAZUJ PORTFELA Z DU¯¥ ILOŒCI¥
PIENIÊDZY PODCZAS DOKONYWANIA ZAKUPÓW.

• NIGDY NIE TRZYMAJ DOKUMENTÓW, KLUCZY DO
MIESZKANIA I PIENIÊDZY W JEDNYM MIEJSCU.

• SZCZEGÓLNIE UWA¯AJ PODCZAS STANIA
W KOLEJKACH - JEŒLI POCZUJESZ, ̄ E WOKÓ£
CIEBIE ROBI SIÊ T£OCZNO, B¥DŸ CZUJNY I OPUŒÆ
TO MIEJSCE JAK NAJSZYBCIEJ.

• TOREBKÊ I SASZETKÊ ZAWSZE TRZYMAJ PRZY
SOBIE, NIGDY NIE ODK£ADAJ ICH NA LADÊ.

• ZWRACAJ UWAGÊ NA SWOJ¥ TOREBKÊ,
SZCZEGÓLNIE PODCZAS ROBIENIA ZAKUPÓW LUB
WSIADANIA DO AUTOBUSU. NIE NOŒ JEJ NA RAMIENIU.

• PIENI¥DZE I DOKUMENTY NAJLEPIEJ W£Ó¯ DO
ZAPINANEJ KIESZONKI - KONIECZNIE OSOBNO
I NIGDY DO TYLNEJ KIESZENI SPODNI.

• PRZECHOWUJ NIEWIELKIE KWOTY PIENIÊDZY
W KILKU MIEJSCACH SWOJEJ ODZIE¯Y.

• NIE NOŒ KARTY BANKOMATOWEJ I PINU-U RAZEM.

• ZABEZPIECZ ODPOWIEDNIO SWÓJ TELEFON
KOMÓRKOWY.

Widzisz kradzie¿ – dzwoñ! tel. 997, 112, 4221091-4

Jak co roku, Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji wykorzystuje
okres Wielkiego Postu na przygotowanie sali bankietowej i kuchenne-
go zaplecza do kolejnego sezonu uroczystoœci.

Prace, które s¹ wykonywane, to miêdzy innymi olejowanie par-
kietu i zmiana kolorystyki g³ównej sali oraz malowanie kuchni. Pierw-
sza uroczystoœæ w odnowionych i odœwie¿onych pomieszczeniach
odbêdzie siê podczas œwi¹t wielkanocnych.

Sala GOKIR-u w Œwierklanach cieszy siê nies³abn¹cym zaintere-
sowaniem mieszkañców gminy oraz bli¿szych i dalszych okolic. Naj-
czêœciej rezerwowana jest z myœl¹ o weselnych uroczystoœciach, na-
wet na dwa – trzy lata przed planowanym œlubem.

Sala po liftingu

bz
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Wymieni³eœ szwankuj¹c¹ lo-
dówkê na now¹, znalaz³eœ na stry-
chu stary telewizor, albo te¿ ze-
psu³a ci siê drukarka i nie wiesz,
co zrobiæ z niepotrzebnym sprzê-
tem? Z pomoc¹ przyjdzie ci punkt
zbiórki zu¿ytego sprzêtu elek-
trycznego i elektronicznego,
otwarty w budynku dawnego gim-
nazjum i przedszkola w Jankowi-
cach, gdzie obecnie mieœci siê ga-
leria.

W gminie znane s¹ przypadki
wywo¿enia zamra¿arek do lasu!
Inni mieszkañcy pozostawiaj¹ po-
psute lodówki czy mikrofalówki
pod jednym z ogólnodostêpnych,
gminnych kontenerów, co równie¿
nie powinno mieæ miejsca.

Utylizacj¹ sk³adanych
w punkcie zbiórki zu¿ytego
sprzêtu zamra¿arek, mikrofaló-
wek, aparatów telefonicznych i in-

Tu oddasz zużyty sprzęt

nych (pe³n¹ listê odpadów mo¿-
na znaleŸæ w internecie, na stro-
nie www.pc-ecosystem.pl), zaj-
muje siê firma PC-ECO SYS-
TEM.

Zapraszamy na ul. Prost¹ 2
w Jankowicach w ka¿dy wtorek
w godz. 15.00-16.00 oraz w pi¹t-
ki od 9.00 do 10.00 (mo¿na te¿
umawiaæ siê indywidualnie – nu-
mery telefonów podajemy poni-
¿ej). Je¿eli jesteœ osob¹ prywatn¹,
¿u¿yty sprzêt zostanie od ciebie
przyjêty nieodp³atnie. Natomiast
firmy i instytucje zobowi¹zane s¹
do pokrycia kosztów utylizacji.
Firma PC-ECO SYSTEM mo¿e
przy tym zapewniæ transport
oraz odbiór odpadów, pod warun-
kiem, ¿e wczeœciej zostanie to te-
lefoniczne uzgodnione.

Telefony: 032 76 06 722,
0 609 818 055, 0 665 854 439.

6 lutego, wójt gminy Stani-
s³aw Gembalczyk wraz z pra-
cownikiem Urzêdu Gminy Iwon¹
Kapustk¹ odwiedzili Gimnazjum
Nr 1 w Jankowicach, gdzie odby-
³a siê prelekcja poœwiêcona tema-
towi wolontariatu. O swoich do-
œwiadczeniach w zajmowaniu siê
osobami chorymi i s³abszymi
opowiedzieli wolontariusze: Mi-
rella Studnik i Mateusz Ciucias.
Mirella jest studentk¹ III roku
Œl¹skiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Katowicach, studiuje na
Wydziale Farmacji i Medycyny

Dlaczego

warto

pomagać

innym?

O wolontariacie napisano ju¿ wiele – o tym, ¿e
warto bezinteresownie pomagaæ innym, bo cz³o-
wiek przez to sam siebie wzbogaca. Ideê dzia³ania
na rzecz potrzebuj¹cych próbowali zaszczepiæ
u gimnazjalistów z Jankowic i Œwierklan ci, którzy
na co dzieñ pracuj¹ jako wolontariusze, nie ocze-
kuj¹c niczego w zamian za swoj¹ pomoc.

Laboratoryjnej (kierunek kosme-
tologia) oraz w Górnoœl¹skiej
Wy¿szej Szkole Handlowej w
Katowicach, na kierunku fizjote-
rapii (jest na I roku). Mimo licz-
nych zajêæ na obu uczelniach,
znajduje czas na dzia³anie na
rzecz osób potrzebuj¹cych. Wo-
lontariuszem jest od dwóch lat,
wspó³pracuj¹c m.in. z oœrodkiem
dla niepe³nosprawnych w Boro-

wej Wsi. Jest te¿ d³ugoletnim
opiekunem podczas wyjazdów z
udzia³em dzieci. Posiada do-
œwiadczenie i umiejêtnoœæ pozy-
skiwania sponsorów.

Z kolei, Mateusz studiuje na
II roku elektrotechniki, na Wy-
dziale Elektrycznym Politechni-
ki Œl¹skiej. Jako wolontariusz
pracuje od piêciu lat. By³ zwi¹-

Mirella i Mateusz opowie-
dzieli jankowickim uczniom o
tym, co daje im bycie wolonta-
riuszem i kto oczekuje od nich
pomocy. Podczas spotkania,
zgromadzona na auli kompleksu
oœwiatowego m³odzie¿ pozna³a
równie¿ praktyczne rady, jak
mo¿na staæ siê wolontariuszem.

Podobne spotkanie odby³o
siê tydzieñ póŸniej – 13 lutego,
w Gimnazjum Nr 2 w Œwierkla-
nach Dolnych. Do Mateusza
i Mirelli do³¹czy³a Sylwia Sten-
cel, która tak¿e opowiedzia³a
o swojej przygodzie z wolon-
tariatem.

W gminie planowane jest
utworzenie Centrum Wolontaria-
tu. Centrum to dzia³a³oby pod
egid¹ Gminnego Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej i pe³ni³oby rolê
poœrednika pomiêdzy uczniami
chc¹cymi pracowaæ jako wolon-
tariusze, a organizacjami, które
takiej pomocy potrzebuj¹ (kluby,
stowarzyszenia i inne). W naj-
bli¿szym czasie oka¿e siê, gdzie
siê bêdzie mieœci³a jego siedziba
— trzeba znaleŸæ wolne lokum
dla koordynatora ds. wolontariu-
szy, który Centrum poprowadzi
(utworzone zostanie nowe stano-
wisko pracy).

Póki co, w obu gimnazjach
wyznaczone zosta³y osoby kon-
taktowe – nauczyciele, którzy
zajm¹ siê kierowaniem ochotni-
ków do Centrum.

zany z ¿orskim hospicjum, dzia-
³a³ równie¿ w Diakonii Mi³osier-
dzia, a obecnie jest animatorem
Ruchu Œwiat³o-¯ycie, gdzie dzia-
³a na rzecz m³odzie¿y. Bardzo
czêsto jako wolontariusz odpo-
wiada za sprawy techniczne przy
organizacji ró¿nego rodzaju im-
prez. Jest osob¹ niezwykle kon-
taktow¹, szybko nawi¹zuj¹c¹
znajomoœci.

Od 2006 roku, poprzez Gmin-
ny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
gmina realizuje wieloletni program
pn. „Pomoc pañstwa w zakresie
do¿ywiania”. G³ównym jego celem
jest poprawa stanu zdrowia dzieci
i m³odzie¿y, poprzez ograniczenie
zjawiska niedo¿ywienia, upo-
wszechnienie zdrowego stylu
¿ywienia, jak równie¿ poprawê
poziomu ¿ycia osób i rodzin o ni-
skich dochodach.

W ramach programu udzielana
jest pomoc w do¿ywianiu dzieci
i m³odzie¿y do ukoñczenia przez
nich nauki w szkole ponadgimna-
zjalnej, pomoc w do¿ywianiu osób
samotnych, w podesz³ym wieku,
chorych, niepe³nosprawnych i bez-
robotnych, a tak¿e rodzin wielo-
dzietnych i dysfunkcyjnych,
w których wystêpuj¹ uzale¿nienia,
przemoc, niewydolnoœæ opiekuñ-
czo-wychowawcza.

Jednym z warunków do otrzy-
mania takiej pomocy jest niski do-

Dożywianie w gminie
chód, nieprzekraczaj¹cy 526,50 z³
na osobê w rodzinie i 715,50 z³ na
osobê samotn¹.

Pomoc udzielana jest w for-
mie zakupu posi³ków w szko-
³ach i przedszkolach, jak i w for-
mie zasi³ku celowego na zakup
¿ywnoœci. W ubieg³ym roku ob-
jêto w/w pomoc¹ 302 osoby,
w tym 36 dzieci do lat siedmiu
oraz 136 uczniów szkó³ podsta-
wowych, gimnazjów i szkó³ po-
nadgimnazjalnych. Na ten cel
GOPS wyda³ w 2007 roku kwo-
tê 78.218,00 z³, z czego
46.511,00 z³ pochodzi³o z bu-
d¿etu pañstwa, a pozosta³a kwo-
ta ze œrodków w³asnych gminy.

W tym roku, wójt gminy wy-
st¹pi³ z wnioskiem do wojewody
œl¹skiego o przyznanie 47.500,00
z³, natomiast w bud¿ecie gminy ze
œrodków w³asnych zarezerwowa³
kwotê 31.799,00 z³ na kontynuacjê
programu do¿ywiania mieszkañ-
ców naszej gminy.

Przypominamy, ¿e w gminie dzia³a punkt
zbiórki zu¿ytego sprzêtu.

zdj.: archw. UG
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GZGK apeluje do swoich kontrahentów, aby worki z segregacji
wystawiane by³y w miejscu gdzie jest widoczny numer domu. Jeœli
nie ma takiej mo¿liwoœci, to prosimy o opisywanie worków, aby  u³a-
twiæ pracê firmie odbieraj¹cej i unikn¹æ niedomówieñ!

Kub³y i worki nale¿y wystawiæ do godz. 6.00 przed bram¹ posesji.
Informacje pod nr tel.  032 430-44-97,  032 430-84-71

Gminny Zakład Gospodarki KGminny Zakład Gospodarki KGminny Zakład Gospodarki KGminny Zakład Gospodarki KGminny Zakład Gospodarki Komunalnejomunalnejomunalnejomunalnejomunalnej

O wywozie odpadów

HARMONOGRAM  WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
GZGK ŒWIERKLANY   I-III /2008

Ulice — Œwierklany: Letnia, Koœciuszki, Leœna, £¹kowa, Pogodna,
Koœcielna, Budowlana, ¯eglarska, Ogrodnicza, Rybacka, Rycerska,
Têczowa, Jana III Sobieskiego, Wiosenna
Wywóz kub³ów:

Miesi¹c Marzec
Dzieñ 3,  17

Wywóz worków Œwierklany Górne - 12.03

Ulice — Œwierklany: 3 Maja, Basztowa, Zamkowa, Korytarzowa,
Kasztelañska, Aleja, Z³ota, Po³omska, Spacerowa, Szklarnia, Hutni-
cza, Granice, Jankowicka
Wywóz kub³ów:

Miesi¹c Marzec
Dzieñ 4,  18

Wywóz worków Œwierklany Dolne - 11.03

Ulice — Œwierklany: Stra¿acka, Malarska, Piekarnicza, Rolnicza, Wo-
dzis³awska, Ks. Ligonia, Szkolna, SosnowaJankowiceI: Górnicza, Spo-
kojna, Radosna, Weso³a, Przyjemna
Wywóz kub³ów:

Miesi¹c Marzec
Dzieñ 5,  19

Wywóz worków Œwierklany Dolne + Stra¿acka - 11.03 
Œwierklany Górne - 12.03,  Jankowice I - 13.03

Ulice — Œwierklany: Gogo³owska, Stawowa, Szybowa, Powstañców,
Szerocka, Kazimierza Wielkiego, Ks. Janika, W³. £okietka, W³. Jagie³-
³y, Z.Starego
Wywóz kub³ów:

Miesi¹c Marzec
Dzieñ 6,  20

Wywóz worków Œwierklany Dolne + Szeroka + K. Wielkiego - 11.03

Ulice — Œwierklany: Tulipanowa, Stokrotkowa, Makowa, Bratko-
wa, Wrzosowa, Plebiscytowa, Fio³kowa; Jankowice I: Piaskowa
Wywóz kub³ów:

Miesi¹c Marzec
Dzieñ 7,  21

Wywóz worków Œwierklany Górne - 12.03
Jankowice I - 13.03

Ulice — Œwierklany:  ¯orska, S³oneczna, Gajowa,  Jesienna,  Paryte-
tyczna, Górnoœl¹ska,  Zimowa, Mieszka I, Wiejska, H. Pobo¿nego,
Wywóz kub³ów:

Miesi¹c Marzec
Dzieñ 10,  25

Wywóz worków Œwierklany Górne - 12.03

Ulice — Jankowice II: Koœcielna,Kopernika, K.Miarki, Wolnoœci, Kor-
fantego,  Korczaka, F.Ho³y, Rybnicka, Reymonta, Poprzeczna, Mor-
cinka, P.Wowry, Gra¿yñskiego, Dygasiñskiego, Lompy,  Podkoœciele,
P.Skargi
Wywóz kub³ów:

Miesi¹c Marzec
Dzieñ 11,  26

Wywóz worków Jankowice II - 14.03

Ulice — Jankowice:  Akacjowa, Boguszowicka, Jarzêbinowa, Jawo-
rowa, Topolowa, Brzozowa, Nowa, Bema, Równoleg³a, Podlesie, Li-
œciasta, Iglasta, Borowików
Wywóz kub³ów:

Miesi¹c Marzec
Dzieñ 12,  27

Wywóz worków ulica: Akacjowa, Boguszowicka, Jarzêbinowa, Ja-
worowa, Topolowa,  Brzozowa, Równoleg³a, Nowa od kopalni do
Urzêdu Gminy — JankowiceI - 13.03 ulica: Nowa od  Urzêdu Gminy
do koñca, Bema, Podlesie, Lisciasta, Iglasta, Borowików – Jankowice
II - 14.03

Ulice — Œwierklany: Rybnicka, Przemys³owa, Boryñska, Kucharzów-
ka, B³êkitna, Œwierkowa, Jana Kazimierza, Warneñczyka
Wywóz kub³ów:

Miesi¹c Marzec
Dzieñ 13,  28

Wywóz worków Œwierklany Dolne - 11.03; Œwierklany Górne - 12.03

Ulice — Jankowice I: Polna, Biasowicka, Prosta, Krótka, Œwierklañska
Wywóz kub³ów:

Miesi¹c Marzec
Dzieñ 14,  31

Wywóz worków Jankowice I - 13.03 – Œwierklañska od torów do Urzê-
du Gminy,  Polna, Biasowicka, Prosta, Krótka,
Jankowice II - 14.03 - Œwierklañska od Urzêdu Gminy do koñca

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na zawartoœæ worków,
która powinna byæ zgodna z opisem zamieszczonym na worku.
W przypadku gdy zawartoœæ worka, w sposób ra¿¹cy, bêdzie od-
biegaæ od wymaganej, zastrzegamy sobie prawo do odmowy od-
bioru worka.

Przypominamy wszystkim w³aœcicielom i u¿ytkownikom nieruchomoœci o ustawowym obowi¹zku zawarcia umów na wywóz odpadów sta³ych
oraz nieczystoœci ciek³ych (z wyj¹tkiem nieruchomoœci przy³¹czonych do sieci kanalizacji sanitarnej) z podmiotem uprawnionym, posiadaj¹cym zezwo-
lenie Wójta Gminy na prowadzenie tego typu us³ug. Obowi¹zek ten wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
Z przepisów tej ustawy wynika równie¿ obowi¹zek wyposa¿enia nieruchomoœci w urz¹dzenia do zbierania odpadów, gromadzenia w nich odpadów
i pozbywania siê zebranych na terenie nieruchomoœci odpadów zgodnie z ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.

Prawem miejscowym, wynikaj¹cym z delegacji ustawowej art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, jest Regulamin
utrzymania czystoœci i porz¹dku w Gminie Œwierklany, przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy Nr XLVII/312/06 z dnia 29.03.2006 r. W³aœciciele i u¿ytkownicy
nieruchomoœci na terenie Gminy maj¹ obowi¹zek przestrzegania nie tylko przepisów ustawowych, ale równie¿ obowi¹zków wynikaj¹cych z Regulaminu, jak
równie¿ ponoszenia op³at za transport i zagospodarowanie wytworzonych odpadów w myœl zasady „wytwarzaj¹cy p³aci”. Gmina nie mo¿e ze swojego
bud¿etu dop³acaæ do zagospodarowania odpadów powsta³ych na nieruchomoœciach jej mieszkañców.

ZZZZZorororororganizganizganizganizganizooooowwwwwana gana gana gana gana gospodarka odpadami na nieruchomościachospodarka odpadami na nieruchomościachospodarka odpadami na nieruchomościachospodarka odpadami na nieruchomościachospodarka odpadami na nieruchomościach
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Bo¿e Narodzenie – Wigilia,
to taki wyj¹tkowy dzieñ. Wszy-
scy staj¹ sobie bli¿si, ¿yczliwsi,
otwarci na problemy innych i po-
nad podzia³ami potrafi¹ siê dzie-
liæ siê tym, co sami maj¹, w myœl
polskiego przys³owia ludowego –
przys³owiowej polskiej goœcinno-
œci: …i ostatnim kêsem chleba,

podzieliæ siê z bratem trzeba.

Dziêki ¿yczliwoœci Wójta
Gminy Œwierklany Stanis³awa
Gembalczyka, Ko³a Gospodyñ
Wiejskich: Œwierklany Górne,
Œwierklany Dolne, Jankowice I i
Jankowice II mog³y uczestniczyæ
9 grudnia w Œwiêcie Dzielenia siê
Chlebem. Odby³o siê ono w ra-
mach krajowej prezentacji STO-
£ÓW WIGILIJNYCH, w salach
wystawowych kolegiaty przy Pa-
rafii Œw. Anny w Wilanowie, któ-
rym patronowa³ i osobiœcie
uczestniczy³ Ks. Kardyna³ Józef
Glemp.

Tak jak zawsze, i tym razem
delegacje kó³ gospodyñ wiejskich
ze Œl¹ska stanê³y na wysokoœci
zadania i pokaza³y klasê œl¹skiej
goœcinnoœci. Potrawy przygoto-
wane wed³ug starych receptur,
oparte na dorobku kulinarnym
„ojców naszych”, stanowi³y wzór
do naœladowania, a bezp³atna de-
gustacja pozwoli³a poznaæ uczest-
nikom tego wydarzenia to, co do-
bre, bo nasze œl¹skie. Wyró¿nie-
nie pañ z KGW by³o okazj¹ do
promocji dorobku gminy Œwier-
klany i Powiatu Rybnickiego.
Spotkanie odby³o siê w œwi¹tecz-
nej atmosferze. By³a to okazja do
wymiany doœwiadczeñ, nawi¹za-
nia nowych przyjaŸni z cz³onki-
niami KGW przyby³ych z kraju
i prezentuj¹cych ró¿ne obyczaje
wigilijne.

Wyró¿nienie Kó³ Gospodyñ
Wiejskich z gminy Œwierklany
by³o równie¿ okazj¹ do prezenta-
cji samej gminy, powiatu rybnic-
kiego – województwa œl¹skiego.

Dziêkuj¹c za udzia³ i wspania-
³e prze¿ycia zwi¹zane z piêknym
dniem wigilijnym, dziêkujê
wszystkim, którzy przyczynili
siê do tego, ¿e to uczestnictwo
by³o mo¿liwe.

Dziêkujê Pani Jadwidze Ga-
jewskiej z PZDR – Rybnik za
pomoc w organizacji w/w wyjaz-
du i dobr¹ wspó³pracê.

WWWWWyjątkyjątkyjątkyjątkyjątkooooowy dzieńwy dzieńwy dzieńwy dzieńwy dzień
w Wilanow Wilanow Wilanow Wilanow Wilanowiewiewiewiewie

Andrzej Krawczyk

Prezes Wojewódzkiego Zwi¹zku

Rolników, Kó³ek i Organizacji

Rolniczych w Katowicach

W dniu 1 grudnia 2007 roku
wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 15 listopada 2007 r. w spra-
wie terminów sk³adania wniosków
o przyznanie dop³aty z tytu³u zu-
¿ytego do siewu lub sadzenia ma-
teria³u siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany oraz terminu
i sposobu wyp³aty tej dop³aty
(Dz. U. Nr 214, poz. 1581).

Zgodnie z nowym rozporz¹-
dzeniem wniosek o przyznanie
dop³aty powinien byæ z³o¿ony
w terminie:

1) dla materia³u siewnego zbó¿
ozimych kategorii elitarny lub kwa-
lifikowany, w okresie:

a) od dnia 1 grudnia do dnia
15 lutego – w przypadku materia-
³u siewnego zbó¿ ozimych katego-
rii elitarny lub kwalifikowany, za-
kupionego lub wydanego z maga-
zynu i zu¿ytego do siewu w okre-
sie od dnia 1 lipca do dnia 30 listo-
pada danego roku kalendarzowego,
albo

b) od dnia 15 kwietnia do

dnia 15 czerwca – w przypadku
materia³u siewnego zbó¿ ozimych
kategorii elitarny lub kwalifikowa-
ny, zakupionego lub wydanego
z magazynu i zu¿ytego w okresie
od dnia 1 lipca do dnia 30 listopa-
da poprzedniego roku kalendarzo-
wego.

2) w okresie od dnia 15
kwietnia do dnia 15 czerwca –
w przypadku materia³u siewnego
zbó¿ jarych, roœlin str¹czkowych
lub sadzeniaków ziemniaka katego-
rii elitarny lub kwalifikowany, zu-
¿ytego do siewu lub sadzenia w ro-
ku z³o¿enia wniosku, który zosta³:

a) zakupiony w okresie od dnia
1 wrzeœnia roku poprzedzaj¹cego
z³o¿enie wniosku do dnia 31 maja
roku z³o¿enia wniosku lub

b) wydany z magazynu
w okresie od dnia 1 stycznia do
dnia 31 maja roku z³o¿enia wnio-
sku.

Dop³atami z tytu³u zu¿ytego
do siewu lub sadzenia materia³u
siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany obejmuje siê mate-

ria³ siewny kategorii elitarny lub
kwalifikowany nastêpuj¹cych ga-
tunków roœlin uprawnych:

1) w przypadku zbó¿: psze-
nica zwyczajna, ¿yto (populacyj-
ne, syntetyczne lub mieszañcowe),
jêczmieñ, pszen¿yto, owies

2) w przypadku roœlin str¹cz-
kowych: ³ubin (¿ó³ty, w¹skolistny
lub bia³y), groch siewny, bobik,
wyka siewna

3) ziemniak.
Obowi¹zuj¹ minimalne iloœci

materia³u siewnego jakie powinny
byæ u¿yte do obsiania lub obsadze-
nia 1 ha powierzchni gruntów rol-
nych.

Stawki dop³at do 1 ha po-
wierzchni gruntów rolnych obsia-
nych lub obsadzonych:
100 z³ – w przypadku zbó¿
160 z³ – w przypadku roœlin
str¹czkowych
500 z³ – w przypadku ziemniaków.
Wnioski o przyznanie dop³at
przyjmuj¹ Oddzia³y Terenowe
Agencji Rynku Rolnego.

Ÿród³o: http://www.arr.gov.pl

O DOO DOO DOO DOO DOPŁAPŁAPŁAPŁAPŁATTTTTAAAAACH DO MACH DO MACH DO MACH DO MACH DO MATERIAŁU SIEWNEGOTERIAŁU SIEWNEGOTERIAŁU SIEWNEGOTERIAŁU SIEWNEGOTERIAŁU SIEWNEGO

Wyjazd by³ dla gospodyñ
du¿ym prze¿yciem, solidnie siê
do niego przygotowa³y – zapre-
zentowany przez nich stó³ ze
œl¹skimi potrawami by³ jednym
z najlepiej udekorowanych.
Same potrawy równie¿ przypa-
d³y do gustu odwiedzaj¹cym,
którzy rozsmakowywali siê w
makówkach i pytali o przepis na
moczkê.

Dobra śląska kuchnia
Przedstawicielki czterech kó³ gospodyñ wiejskich:
KGW Œwierklany Dolne, KGW Œwierklany Górne
oraz KGW nr 1 i KGW nr 2 z Jankowic reprezento-
wa³y gminê i województwo œl¹skie podczas uroczy-
stoœci pn. „Prezentacja Sto³ów Wigilijnych”
w Warszawie.

- Sto³ów by³o kilkadziesi¹t. Na
naszym, oprócz moczki i makówek
by³a kapusta z grzybami, grochem
i fasol¹, a tak¿e karp, œledŸ w
œmietanie, bryja, tradycyjne ciasta
i kilka innych potraw – wylicza
Urszula Kasparek, przewodnicz¹-
ca KGW nr 1 w Jankowicach. —
Smakowa³a odwiedzaj¹cym ta na-
sza œl¹ska kuchnia, na stole zo-
sta³y same okruszki – œmieje siê.

Prezentacja odby³a siê w sal-
kach kolegiaty przy koœciele œw.
Anny w Wilanowie. Patronat
nad organizowan¹ co roku im-
prez¹, na któr¹ zjecha³y gospo-
dynie z ca³ej Polski, obj¹³ pry-
mas Józef Glemp. W programie,
oprócz degustacji regionalnych
potraw wigilijnych znalaz³y siê
wystêpy artystyczne, ca³oœæ zaœ
poprzedzi³a msza œwiêta, po-
œwiêcona tradycji dzielenia siê
chlebem.

Koszty wyjazdu naszych
gospodyñ do stolicy pokry³
Urz¹d Gminy Œwierklany, któ-
ry przekaza³ tak¿e œrodki na za-
kup produktów spo¿ywczych
potrzebnych do przygotowania
potraw. Paniom towarzyszyli w
stolicy przedstawiciele Oœrodka
Doradztwa Rolniczego.

Po zakoñczonej mszy przedstawiciele Koœcio³a
i zaproszeni goœcie udali siê na prezentacjê.

Gospodynie z ca³ego kraju zaprezentowa³y
swój kulinarny kunszt.

Piszecie

zdj.: archw. KGW
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- Jako przedsiêbiorcy wspie-
racie ró¿ne kulturalne przedsiê-
wziêcia w gminie. To dziêki wa-
szym œrodkom udaje nam siê tak
wiele robiæ dla mieszkañców. Bez
pomocy firm, kultura realizowa-
na tylko i wy³¹cznie ze œrodków
gminnych, nie by³aby tak rozwi-
niêta – doda³ wójt Gembalczyk.

Za kolejny rok wspó³pracy,
prywatnym przedsiêbiorcom
dziêkowa³a równie¿ dyrektor
GOKiR-u Halina Karwot.

- Zarówno Gminny Oœrodek
Kultury i Rekracji, jak i ca³a gmi-
na s³yn¹ z tego, ¿e wiele cieka-
wych rzeczy siê u nas dzieje.
Jedn¹ z ostatnich by³o otwarcie
Galerii Twórców Œl¹skich w Jan-
kowicach, które dokona³o siê przy
wydatnej pomocy firmy „Becker-
Warkop”. Bez przyjació³ i spon-
sorów trudno by³oby nam siê roz-
wijaæ w takim stopniu, jak to ma
miejsce teraz. Dlatego te¿ cieszy-
my siê, ¿e nasza praca przynosi
efekty i ¿e gmina s³ynie z cieka-
wych przedsiêwziêæ artystycz-
nych. To dziêki naszym sponso-
rom!

Spotkania z udzia³em dar-
czyñców sta³y siê w gminie tra-
dycj¹. To ostatnie poprzedzone
zosta³o uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹
o godz. 15.00 w œwierklañskim
koœciele, podczas której wyst¹-
pili artyœci polskiej sceny operet-
kowej. Kilkadziesi¹t minut póŸ-
niej zaœpiewali oni w sali bankie-
towej GOKiR-u. Widzom zapre-
zentowa³ siê tak¿e Adam Kuœka

Dziękujemy sponsorom
W ostatni¹ niedzielê miesi¹ca, w siedzibie Gmin-
nego Oœrodka Kultury i Rekreacji w Œwierklanach
odby³o siê uroczyste spotkanie dla sponsorów,
którzy przez ostatni rok wspierali dzia³alnoœæ gminy
i oœrodka. – Dziêki waszej hojnoœci kultura rozwija
siê w naszej gminie kwitn¹co – mówi³ wójt Stani-
s³aw Gembalczyk.

Uroczystoœæ przyznania
wyró¿nieñ odby³a siê 19 grudnia,
tu¿ po zakoñczonej sesji Rady
Gminy Œwierklany (wyj¹tkowo
odby³a siê ona w budynku GO-
KiR-u w Jankowi-
cach, gdzie mieœci
siê remiza OSP)
i po³¹czona zosta³a
ze spotkaniem
o p ³ a t k o w y m
z udzia³em zapro-
szonych goœci –
przedstawiciel i
Rady Gminy i ko-
œcio³a, dyrektorów
szkó³, kierowni-
ków gminnych za-
k³adów i jednostek
bud¿etowych, ro-
dziców laureatów
nagrody i innych.

Nagrody przy-
znane zosta³y
przez wójta gminy
Stanis³awa Gem-
balczyka po raz
drugi. Podczas
pierwszej edycji,
uznanie w³adz gmi-
ny zyskali uczniowie: Weronika
Buchta, £ukasz Piecha i wspo-
mniany wczeœniej Bartosz Cza-
ja, odnosz¹cy znaczne sukcesy
w gimnastyce sportowej.

Po raz pierwszy natomiast
wójt przyzna³ statuetkê „Dar-

Docenione talenty
Magdalena Kopiec ze szko³y podstawowej w Œwier-
klanach Górnych, Bartosz Czaja i Kinga Wycislok ze
szko³y podstawowej w Jankowicach, Magdalena
P³oszaj z gimnazjum w Jankowicach oraz dzia³aj¹-
cy przy œwierklañskim gimnazjum chór GAUDEO
zostali laureatami Nagrody Wójta Gminy Œwierkla-
ny za 2007 rok.

– absolwent Akademii Muzycz-
nej w Krakowie i kierownik dzia-
³aj¹cego pod egid¹ GOKiR-u, ze-
spo³u „Karolinki”. Ca³oœæ dope³-
ni³ bankiet, by³a wiêc uczta nie
tylko dla ducha, ale i cia³a.

Kolejny rok zapowiada siê
dla GOKiR-u równie pracowicie
co poprzedni. Mamy nadziejê, ¿e
i tym razem sponsorzy nie za-
wiod¹

czyñca Roku”, maj¹c¹ na celu
uhonorowanie najbardziej hojne-
go sponsora z terenu gminy. Ka-
pitu³a przyznawania nagrody
zdecydowa³a, ¿e statuetka nale-

¿y siê sklepowi ABC, który
w minionym roku wspiera³ wiele
realizowanych w gminie przed-
siêwziêæ. Nagrodê z r¹k wójt
Gembalczyka odebra³ obecny na
spotkaniu w³aœciciel sklepu Wi-
told Kotula (na pierwszym zdj.).bz

bz
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- S¹ to torby wielokrotnego
u¿ytku, a nie zwyk³e reklamówki
czy worki foliowe, które porzuco-
ne, rozk³adaj¹ siê w œrodowisku
kilkaset lat - mówi wójt gminy
Stanis³aw Gembalczyk, pomy-
s³odawca ca³ej akcji. O tym, ¿e
jest to s³uszne przedsiêwziêcie
nikogo nie trzeba przekonywaæ.
- Chodzi nie o to, ¿e ekologia, to
chwytliwy, bardzo na czasie temat,
ale o to, by naprawdê zacz¹æ
chroniæ miejsce, w którym ¿yjemy
– mówi¹ urzêdnicy.

Toreb w sumie wykonano
1400 sztuk (produkcj¹ zajê³a siê
marklowicka firma, cena za
1 sztukê, to 2,60 z³). 1100 sztuk
trafi³o do szkó³, a nadwy¿ka do

Transakcje dokonywane w ban-
komacie przez klientów Zrzesze-
nia BPS traktowane s¹ w zakre-
sie naliczania prowizji w nastê-
puj¹cy sposób: karty VISA Elec-
tron, VISA Classic, Maestro Ju-
nior — bez prowizji; karty VISA
Business – 1 procent min. 2,00
z³; karty PolCard Business —
1,50 z³.

Na podstawie podpisanych
porozumieñ, dla klientów na wy-
¿ej wymienionych zasadach do-
stêpne s¹ nastêpuj¹ce bankoma-
ty: Zrzeszenia Banku BPS (np. w
Œwierklanach), Banku Gospodar-
ki ¯ywnoœciowej SA, Gospodar-
czego Banku Wielkopolskiego SA
(Spó³dzielcza Grupa Bankowa),
Mazowieckiego Banku Regional-
nego SA (Zrzeszenia MRBank
s¹) oraz Kredyt Banku SA.

Przypomnijmy, ¿e pla-
cówk¹ bezpoœrednio nadzoru-
j¹c¹ pracê œwierklañskiego ban-
komatu jest Bank Spó³dzielczy w
Jastrzêbiu-Zdroju. To tak¿e siód-
my z kolei bankomat, jaki utwo-

Dobre, bo ekologiczne
Pojemne, wytrzyma³e, a przede wszystkim wykona-
ne z nieszkodliwego dla œrodowiska materia³u –
bawe³ny. Mowa o ekologicznych torbach, jakie
kilka tygodni temu trafi³y do r¹k uczniów szkó³
znajduj¹cych siê na terenie gminy i do mieszkañ-
ców.

mieszkañców. Ekologiczne torby,
posiadaj¹ce napis „w trosce o œro-
dowisko wybieram torbê ekolo-
giczn¹” oraz miêdzynarodowy
znaczek recyclingu i nadruk iden-
tyfikuj¹cy je z gmin¹ Œwierklany,
trafi¹ równie¿ do odwiedzaj¹cych
urz¹d goœci.

Zapraszamy do bankomatu
W paŸdzierniku ubieg³ego roku, w budynku przy-
chodni zdrowia w Œwierklanach powsta³ bankomat
nale¿¹cy do Banku Spó³dzielczego. Urz¹dzenie,
które czynne jest ca³odobowo wchodzi w sk³ad
sieci bankomatów Zrzeszenia BPS.

rzy³a jastrzêbska placówka.
Wczeœniejsze powsta³y miêdzy
innymi w Mszanie, Zebrzydowi-
cach i Godowie.

GALERIA TWÓRCÓW ŒL¥SKICH
UL.PROSTA 2, JANKOWICE

(BUDYNEK DAWNEGO PRZEDSZKOLA I GIMNAZJUM)

galeria@swierklany.org.pl

czynna:
PONIEDZIA£EK 11.00-17.00

WTOREK 9.00-15.00

ŒRODA 9.00-15.00

CZWARTEK 11.00-17.00

PI¥TEK 9.00-15.00

Sieæ jest rozbudowywana w
ramach dostêpnych œrodków, a na
odcinkach, gdzie ju¿ istnieje i gdzie
zdarzaj¹ siê awarie, sieæ jest napra-
wiana. Zmniejszenie strat wody
jest tak¿e wynikiem wymiany
wodomierzy, aktywnego szukania
ubytków i likwidacji „lewych”
ujêæ wody, które niestety siê zda-
rzaj¹.

- Zmniejszenie strat wody, to
nie wynik przypadku a efekt syste-
matycznych dzia³añ Gminnego Za-
k³adu Wodoci¹gów. Chcielibyœmy
utrzymaæ tê tendencjê, aby straty
wody na sieci by³y coraz mniejsze.
Na razie, dziêki staraniom GZW
dobrze nam idzie – podsumowuje
wójt Stanis³aw Gembalczyk.

Maleją strMaleją strMaleją strMaleją strMaleją stratyatyatyatyaty
wwwwwody w gminieody w gminieody w gminieody w gminieody w gminie

Prawie o 10 procent
w stosunku do roku
2006 zmala³y w ubie-
g³ym roku straty wody
w gminie. Lepszy
wynik, to efekt pracy
Gminnego Zak³adu
Wodoci¹gów, prowadz¹-
cego gospodarkê wodo-
ci¹gow¹ na terenie
Œwierklan i Jankowic.

O G £ O S Z E N I E

Kierownika Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Œwierklanach

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œwierklanach zatrudni
na umowê o pracê pracownika socjalnego.

1.Kandydat ubiegaj¹cy siê o zatrudnienie musi spe³niaæ jeden z ni¿ej
wymienionych warunków :

a) posiada dyplom ukoñczenia kolegium pracowników
s³u¿b spo³ecznych

b) ukoñczy³ studia wy¿sze na kierunku praca socjalna
c) ukoñczy³ do dnia 30 kwietnia 2004 r. studia wy¿sze

na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia,
politologia i nauki spo³eczne lub socjologia.

d) ukoñczy³ do dnia 31 paŸdziernika 2007 r. studia
wy¿sze magisterskie na kierunkach:pedagogika,
psychologia, politologia, lub socjologia.

2. Osoby zainteresowane prac¹ proszone s¹ o z³o¿enie listu motywa-
cyjnego oraz CV w siedzibie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
44-266 Œwierklany ul.Stra¿acka 1 lub wys³anie na adres elektronicz-
ny: ops@swierklany.ug.pl

3. Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 7 marca 2008 r.

4. Po wstêpnej rekrutacji odbêd¹ siê rozmowy kwalifikacyjne z kan-
dydatami. O terminie rozmowy osoby zainteresowane zostan¹ po-
wiadomione telefonicznie.

Informacje dodatkowe o rekrutacji mo¿na uzyskaæ pod numerem tele-
fonu: 0-32 430 42 54.

bz
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Wszelkie dzia³ania plastycz-
ne podejmowane s¹ przez dzieci
z wielkim entuzjazmem, obok za-
bawy stanowi¹ bowiem potrze-
bê rozwojow¹ i s¹ jedn¹ z wielu
form ich aktywnoœci. Zadanie
przedszkola, to rozwijanie zdol-
noœci dziecka, dziêki którym
kszta³tuje ono swoj¹ osobowoœæ,
a co za tym idzie zwiêksza szan-
se powodzenia w szkole i w
¿yciu. Sztuki plastyczne, to jed-
na z dziedzin, które najczêœciej
wykorzystywane s¹ na zajêciach.

Podstaw¹ twór-
czych dzia³añ jest ra-
doœæ, jak¹ sprawia dziec-
ku dotykanie, manipulo-
wanie, dzia³anie…czyli
po prostu tworzenie.
Dzia³ania te, umo¿liwiaj¹
komunikowanie siê, oka-
zywanie uczuæ i wyra¿a-
nie w³asnej osobowoœci.
Przyczyniaj¹ siê tak¿e
do wychowania w duchu
samodzielnoœci, ponie-
wa¿ dziecko nabywa
umiejêtnoœci radzenia so-
bie w sytuacjach ponie-
k¹d dla siebie trudnych
jak np. podczas odpo-
wiedniego dobierania na-
rzêdzi i materia³ów po-
trzebnych do realizacji
projektu czy konkretne-
go zadania, wykazywa-
nia inicjatywy w dzia³a-
niu. Dzieciaki staj¹ siê
wówczas zdolne do do-
konywania wyboru, umiej¹c go
uzasadniæ, rozwijaj¹ sprawnoœæ
odkrywania i samodzielnego two-
rzenia. Wiele z dzieci wykazuje
niesamowite zdolnoœci, mo¿na
by³oby wrêcz pokusiæ siê o sfor-
mu³owanie, ¿e nasze maluchy
maj¹ po prostu talent. Dlatego
warto rozwijaæ ich uzdolnienia,
chocia¿by poprzez stwarzenie
im mo¿liwoœci „tworzenia” na
zajêciach dodatkowych.

Od paŸdziernika ubieg³ego
roku, w Przedszkolu Nr 1
w Œwierklanach rozpoczê³o dzia-
³alnoœæ Kó³ko Plastyczne „Mali
Artyœci”. Zajêcia s¹ bezp³atne,
prowadzone spo³ecznie, rodzice
nie ponosz¹ kosztów z tytu³u
uczestnictwa dziecka w warszta-
tach, czêœciowo natomiast po-
krywaj¹ koszty zakupu materia-

Sztuka w przedszkolu
…czyli twórcze dzia³ania wychowanków Przedszko-
la Nr 1 w Œwierklanach.

³ów i pomocy plastycznych.
Liczba chêtnych przeros³a moje
najœmielsze oczekiwania (wstêp-
nie planowa³am twórcze zabawy
tylko z 6-latkami). Chêtni znaleŸ-
li siê równie¿ w grupach m³od-
szych, dlatego zajêcia odbywaj¹
siê dwa razy w tygodniu.

Zajêcia staram siê prowadziæ
tak, by przede wszystkim wy-
zwala³y w dzieciach radoœæ
z efektów dzia³añ i by rozbudza-
³y ich wiarê we w³asne mo¿liwo-
œci twórcze. Tematyka zajêæ

i techniki plastyczne s¹ bardzo
ró¿norodne, czêsto to same dzieci
proponuj¹ temat i to czym chc¹
„pracowaæ”. Pocz¹tkowo maj¹ do
wykonania zadania proste, nie
wymagaj¹ce wiêkszego wysi³ku.
Z czasem, zaczynamy stopnio-
waæ trudnoœci, dostosowuj¹c
oczywiœcie wymagania do mo¿-
liwoœci „ma³ych twórców”. Nie
dawno zaczêliœmy „zabawê”
z farbami witra¿owymi. Ta tech-
nika wymaga du¿ego zaanga¿o-
wania i precyzji. Jej atrakcyjnoœæ
sprawi³a, ¿e dzieci bardzo chêt-
nie podjê³y wyzwanie. Efekt,
koñcowy wyzwoli³ du¿o dumy
i radoœci, co na pewno rozbudzi-
³o ich wiarê we w³asne mo¿liwo-
œci twórcze.

Kolejne spotkanie – „Manda-
le” – magiczne ko³a, wykonane

pastelami - celem tworzenia jest
³¹czenie ró¿norodnych barw,
form i kszta³tów. Wymaga to od
dziecka niesamowitej wrêcz kon-
centracji, prowadzi do wytrwa³o-
œci i konsekwencji w dzia³aniu.
Samodzielnie wykonana mandala
jest œladem dzieciêcej ekspresji,
jego doznañ, odczuæ, emocji
w trakcie tworzenia. Ka¿da jest
w³asna, indywidualna, osobista.
Ka¿da jest niepowtarzalna. I ta-
kie w³aœnie s¹ nasze mandale…
zobaczcie sami.

Niew¹tpliwie wa¿nym ele-
mentem twórczych dzia³añ jest
potrzeba wystawiania i ekspono-
wania prac dzieciêcych. Pokazy-
wanie ich otoczeniu – kolegom,
rodzicom, znajomym, jest szcze-

gólnie istotne. Dowarto-
œciowuje autorów,
umo¿liwia obiektywn¹
ocenê ró¿norodnoœci
dzie³ i ich wzajemne od-
niesienie. Czasami zaœ,
jest uwieñczeniem dzia-
³añ, trwaj¹cych na przy-
k³ad kilka tygodni.
Chcia³abym, aby prace
dzieci by³y wyekspo-
nowane, raczej „profe-
sjonalnie” tzn. w odpo-
wiednio dobranych ram-
kach, wystawiane na
sztalugach – na razie
staram siê o sukcesyw-
ne dokupywanie pomo-
cy, materia³ów, co uda-
³o mi siê zrealizowaæ ze
œrodków przekazanych
przez rodziców ma³ych
twórców.

Pozyska³am rów-
nie¿ wsparcie finanso-
we od Rady So³eckiej

Œwierklan Górnych, p. So³tys
Doroty Tyman – na ³amach Ku-
riera Gminy Œwierklany pragnê
im za to bardzo serdecznie po-
dziêkowaæ w imieniu swoim i ma-
³ych twórców. Mam jednoczeœnie
nadziejê, ¿e uda mi siê znaleŸæ in-
nych sponsorów, osób wra¿li-
wych na twórcze dzia³ania na-
szych milusiñskich.

Otwarta na dzieciêc¹ twór-
czoœæ jest Galeria w Jankowicach.
Myœlê, ¿e z czasem uda nam siê
przygotowaæ ca³kiem „profesjo-
nalny” wernisa¿.

Nie pozostaje nam wiêc nic
innego, jak tylko tworzyæ. A wiêc
do dzie³a, Mali Artyœci!

Miros³awa Frydecka
Nauczyciel Przedszkola Nr 1

w Œwierklanach
opiekun Kó³ka Plastycznego

Oko³o 100 m³odych miesz-
kañców skorzysta³o z tegorocz-
nej oferty Gminnego Oœrodka
Kultury i Rekreacji, przygotowa-
nej z myœl¹ o dwutygodniowej
przerwie w nauce. Choæ zima
w tym roku nie dopisa³a, ucznio-
wie nie nudzili siê podczas ferii.

Przy wspó³pracy z Gminn¹
Komisj¹ Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych, która co
roku wspiera organizacjê ferii
w gminie, GOKiR dwukrotnie
zaprosi³ dzieci i m³odzie¿ na Ku-
balonkê. Mimo tego, ¿e zabrak³o
œniegu, uczestnicy obu wycie-
czek wziêli udzia³ w kuligu (w
miejscu tradycyjnych sañ poja-
wi³y siê sanie ko³owe). Miesz-
kañcy Jankowic i Œwierklan spê-
dzili w górach udany dzieñ. Wy-
jazdy mia³y miejsce 15 i 17
stycznia.

Udane ferie

W gminie od stycznia realizo-
wane s¹ wyjazdy dzieci i m³odzie-
¿y na lodowisko do Pszowa. Ich
organizatorem jest Gminny Oœro-
dek Kultury i Rekreacji, który do-
konuje rezerwacji lodowiska na
okreœlone godziny i troszczy siê
o transport.

Z wyjazdów na lodowisko
korzystaj¹ uczniowie szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów dzia³aj¹-
cych na terenie gminy Œwierklany.
Co wa¿ne – p³ac¹ oni jedynie za
wypo¿yczenie ³y¿ew (4,5 z³).
Koszty zwi¹zane z przejazdem
i wstêpem na lodowisko pokrywa-
ne s¹ z bud¿etu gminy.

- Na lodowisku jest du¿o œmie-
chu, bo nie wszyscy potrafi¹ dobrze
jeŸdziæ na ³y¿wach. Ja mam trochê
wprawy, bo razem z tat¹ odwiedza-
³am wczeœniej lodowisko w ¯o-
rach. Fajnie, ¿e coœ takiego w gmi-
nie jest organizowane, bo jest to dla
nas urozmaicenie. Wyje¿d¿amy
spod budynku szko³y i tu te¿ wra-
camy. Pe³na wygoda! – powiedzia-
³a nam 12-letnia Ania, jedna
z uczestniczek wyjazdu.

Szaleństwo
na lodzie

zdj.: archw. przedszkola
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W dziejach Jankowic, wsi na-
le¿¹cej obecnie do gminy Œwier-
klany i powiatu rybnickiego, mo-
¿emy wyró¿niæ kilka dêbów, któ-
re odegra³y wielk¹ rolê w historii
tej miejscowoœci. Pierwszy z nich
wi¹¿e siê z rokiem 1433 i ksiê-
dzem Walentym, który wedle
miejscowego podania ludowego
uciekaj¹c przed husytami, ukry³
w nim Przenajœwiêtszy Sakra-
ment. Pieñ tego dêbu mo¿emy
ogl¹daæ do dzisiaj pod o³tarzem
g³ównym jankowickiej œwi¹tyni.
Drugi z dêbów zasadzono w ro-
ku 2002 na pami¹tkê nadania
miejscowemu gimnazjum imienia
ksiêdza Walentego. Co prawda
nie jest to d¹b szypu³kowy, cha-
rakterystyczny dla naszego regio-
nu, lecz jego amerykañska odmia-
na. Wzglêdy praktyczne, a mia-
nowicie bezpoœrednia bliskoœæ
drewnianej XVII-wiecznej œwi¹-
tyni, spowodowa³y lekkie od-
stêpstwo od pierwowzoru.
Wspomniany d¹b za kilkadziesi¹t
lat przeobrazi siê we wspania³e
drzewo i w pe³nej krasie bêdzie
cieszy³ nasze oczy.

W tym samym roku, dziêki
staraniem dzia³aj¹cego w gimna-
zjum Ko³a Biologicznego,
a szczególnie jego opiekunki, pani
Janiny Wiechoczek, dêbom ro-
sn¹cym przy ulicach Akacjowej
i Œwierklañskiej nadano imiona
Jana i Micha³a. Nawi¹zano tym
samym do postaci legendarnych
za³o¿ycieli wsi Micha³kowice
i Jankowice, obecnie z³¹czonych
pod nazw¹ Jankowice.

Przed budynkiem kompleksu oœwiatowego w Jan-
kowicach stanê³o niezwyk³e drzewo.

Jankowicki dąb
W bie¿¹cym roku wcielono

w ¿ycie kolejny projekt zwi¹za-
ny z „królewskim drzewem”.
Przed budynkiem kompleksu
oœwiatowego w Jankowicach po-
stawiono kolejny d¹b. Tym ra-
zem jest to rodzaj powi¹zania

drzewa z metaloplastyk¹. Sym-
boliczny d¹b projektu Moniki
Lampert, nauczycielki plastyki,
jest drzewem ofiarowanym szko-
le przez leœniczego Tadeusza
Czarnucha. Wykonawc¹ ozdob-
nych elementów w postaci meta-
lowych liœci i dziupli jest miejsco-
wy rzemieœlnik Rajmund Kie³-
kowski. Ca³oœæ wzbogaca tablica
z umieszczonymi na niej s³owa-
mi: „Nauka, Praca, Rodzina Oj-
czyzna, Koœció³”, symbolizuj¹cy-
mi wartoœci wa¿ne w ¿yciu tutej-

szych rodzin. S¹ one istotnym
elementem programu wycho-
wawczego gimnazjum wpisanym
w wizjê i misjê szko³y. Wokó³
tych wartoœci bêdziemy realizo-
wali kolejne projekty. Uczniowie,
patrz¹c codziennie na drzewo
i tablicê, maj¹ zgodnie z zamie-
rzeniami pomys³odawców dêbu,
dochodziæ do autorefleksji odno-
œnie swojego obecnego i przy-
sz³ego ¿ycia. Nadmieniæ nale¿y,
¿e w szkole od lat prowadzona
jest edukacja regionalna, a œwiat
naszej „ma³ej Ojczyzny” inspiru-
je spo³ecznoœæ szko³y i wsi do
ró¿norakich dzia³añ.

Osobami, które przyczyni³y
siê do powstania symbolicznego
drzewa, obok wczeœniej ju¿ wy-
mienionych, s¹ przedstawiciele
Rady Rodziców, nauczyciele
i pracownicy obs³ugi gimnazjum
oraz proboszcz miejscowej para-
fii. Wierzymy, ¿e jankowicki d¹b
odegra wa¿n¹ rolê w kszta³towa-
niu œwiadomoœci historycznej,
regionalnej i religijnej naszych
uczniów.

Ju¿ teraz wpisuje siê on
w szereg obiektów wa¿nych
w krajobrazie kulturowym naszej
wsi i regionu. Staramy siê uzmy-
s³owiæ naszym uczniom, ¿e obec-
ni mieszkañcy Jankowic powin-
ni nie tylko dbaæ o dziedzictwo
przesz³oœci, lecz tak¿e wzboga-
caæ je wartoœciami tworzonymi
wspó³czeœnie.

Uroczystoœæ przekazania
symbolicznego dêbu pod opiekê
uczniów szko³y mia³a miejsce
w czasie uroczystoœci „Dnia Pa-
trona”. Poza gimnazjalistami
wziêli w niej udzia³: w³adze wsi
i gminy, rodzice uczniów, miesz-
kañcy wsi i sponsorzy.

dr Norbert Niestolik
dyrektor szko³y

Na bal przebierañców przy-
byli wszyscy uczniowie klas I-III,
pod opiek¹ wychowawców. Prze-
brania dzieci by³y wyj¹tkowe,
czasem œmieszne. Uczniowie ba-
wili siê weso³o, bior¹c udzia³ w
przeró¿nych konkursach. Dziêki
pomocy Rady Rodziców, wszy-
scy uczestnicy balu zostali obda-
rowani s³odyczami i balonami.

Do tañca kolejny raz przygry-
wa³ pan Go³owacz. Przy jego
muzyce nikt nie sta³ w miejscu, po

Bal na sto par
W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ludwika Holesza
odby³ siê 4 stycznia „Bal na sto par” z udzia³em
uczniów klas I-III. Nasza szko³a posiada du¿¹ salê
gimnastyczn¹, zatem by³o gdzie potañczyæ i poszaleæ.

prostu nogi same rwa³y siê tañca.
Dziêki pomocy rodziców, wspó³-
pracy wychowawców i piêknej
muzyce by³a to weso³a, przyjem-
na i udana zabawa karnawa³owa.
Mamy nadziejê, ¿e za rok ucznio-
wie naszej szko³y znów bêd¹ ba-
wili siê tak wspaniale!

Joanna Hural
nauczyciel nauczania

zintegrowanego
w SP 1 im. Ludwika Holesza

w Œwierklanach

zdj.: archw. Gimnazjum Jankowice

zdj.: archw. SP Œwierklany Górne

nowy kurie luty 2008.p65 2008-02-22, 14:5013



14

Na te pytania starali siê odpo-
wiedzieæ bohaterowie przedstawie-
nia bo¿onarodzeniowego, które po-
wsta³o dziêki udzia³owi Szko³y
Podstawowej Nr 1 im. Ludwika
Holesza ze Œwierklan w projekcie
„Zero tolerancji dla przemocy”. Pa-
sterze, czyli uczestnicy warsztatów
teatralnych, opowiedzieli o ukry-
tych pasjach, marzeniach, proble-
mach, o poszukiwaniu czegoœ, co
stanowi dla cz³owieka najwa¿niej-
sze dobro, o têsknocie za wiar¹.

Ale spektakl, to przede
wszystkim opowieœæ o tym, jak
¿yjemy dzisiaj, kiedy nie mamy
czasu dla rodziny, kiedy przyt³a-
czaj¹ nas problemy, kiedy pojawia
siê strach, zazdroœæ, niepokój. Tak
naprawdê to pasterzem jest ka¿dy
z nas. Wspó³czesny œwiat pe³en jest
zagubionych pasterzy.

W realizacji spektaklu niema³¹
rolê odegra³o œwiat³o i dŸwiêk, nad
którymi czuwa³a Bogumi³a Szmidt-
Kruk. Ona te¿ wyre¿yserowa³a
przedstawienie.

M³odzi ludzie z teatru ju¿
przygotowuj¹ kolejn¹ sztukê, tym
razem bêdzie to „Piêæ minut” Lilian-
ny Bardijewskiej oraz czarny teatr.
Premiera ju¿ w kwietniu!

Anna Oleksy
pedagog w SP Nr 1

im. Ludwika Holesza
w Œwierklanach

Co się stało
z pasterzami?

Tak naprawdê nie
wiemy, ile mieli lat, co
robili, sk¹d pochodzili.
Wiemy, ¿e znaleŸli
Jezusa w biednej
stajence. Co siê z nimi
sta³o póŸniej? Czy
wszystko, co widzieli,
zosta³o zapomniane?

 Zajêcia te by³y urozmaicone:
uczniowie mogli pojechaæ na lo-
dowisko do Pszowa, uczestni-
czyæ w warsztatach dziennikar-
skich i sportowych, popracowaæ
na komputerach, prowadzone te¿
by³y zajêcia z kó³ka chemicznego
i zajêcia œwietlicowe.

13 stycznia, po raz pierwszy
w naszym gimnazjum zagra³a
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Po-
mocy. Imprezê otwar³a pani dy-
rektor, a wójt gminy Stanis³aw
Gembalczyk kibicowa³ graj¹cym
dru¿ynom. Naszych gimnazjali-
stów nale¿y pochwaliæ za du¿e
zaanga¿owanie w akcjê, zbierali
oni pieni¹dze na terenie naszej
gminy. Uczniowie zebrali 6299 z³,
1 euro i jedn¹ z³ot¹ obr¹czkê.

W ramach Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy odby³ siê

turniej pi³ki halowej i pokaz „Fi-
reshow”. Inicjatorem i opiekunem
imprezy by³a Ewa Spandel. Dziê-
kujemy mieszkañcom gminy za
hojnoœæ, a sponsorom za poczê-
stunek dla graj¹cych.

Bliżej nas – Świerklańskie Gimnazjum
Rozpoczêliœmy drugie pó³rocze roku szkolnego. Minê³y ferie - szkoda, ¿e bez œniegu.
Odpoczêliœmy i wróciliœmy z nowymi si³ami do nauki. Nie wszyscy uczniowie wy-
je¿d¿ali na zimowiska. Ci, którzy zostali mogli odwiedziæ szko³ê, w której dla chêt-
nych prowadzone by³y zajêcia w ramach „Drzwi otwartych szko³y”.

Kilka dni póŸniej, 21 stycz-
nia, nasz¹ szko³ê odwiedzi³ foto-
reporter gazety „ Rybnik po godzi-
nach” – nasi uczniowie eksponowali
torby ekologiczne w ramach akcji, któ-
rej pomys³odawc¹ jest wójt gminy p.
Stanis³aw Gembalczyk. Zaœ w dniu 29
stycznia w szkole pojawili siê dzienni-
karze telewizji TVT i przeprowadzili
wywiady z naszymi uczniami i pa-
ni¹ dyrektor. Program zosta³ wyemi-
towany w telewizji w czwartek 31
stycznia.

Nasze gimnazjum wspó³pracuje
ze „Szko³¹ ¿ycia” w Rybniku. Po raz
kolejny kibicowaliœmy uczestnikom
XV ju¿ Olimpiady dla niepe³no-
sprawnych – Polska w p³ywaniu.
Uczniowie klasy II B zdobyli I miej-
sce za plakat, którego mottem by³o
„Byæ razem jak dwoje przyjació³”.

Nasza uczennica Magdalena
Pluta z kl. III b zosta³a finalistk¹
Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z biologii.
Uczniowie: Wojciech Smo³ka II
e i Adam Szypu³a II b zajêli wy-
sokie lokaty (7 i 8 miejsce na 60
uczestników) w rejonowym
etapie Wojewódzkiego Konkur-
su Przedmiotowego z jêzyka
polskiego. Gratulujemy.

29 stycznia nasze panie dy-
rektor Krystyna Klocek, Maria
Rduch oraz Maria Skrobol zo-
sta³y odznaczone Br¹zowym
Krzy¿em Zas³ugi, nadanym
przez Prezydenta RP, a wrêczo-
nym przez wojewodê œl¹skiego
i minister K. Szumilas. Nagrodzo-
nym paniom gratulujemy.

Ewa Wojcieszek

Stoj¹ od lewej: Maria Skrobol, Krystyna Klocek
i Maria Rduch.

Znajduj¹cy siê w szkole
specjalistyczny sprzêt pos³u-
¿y³ uczniom do badania zagad-
nieñ astronomicznych i przy-
gotowania ciekawych prezen-
tacji. Efekty ich pracy mog¹
teraz podziwiaæ ich koledzy.

Zajêcia ruszy³y 9 listopa-
da ubieg³ego roku i prowadzo-
ne by³y w grudniu i styczniu
(w sumie 23 godziny). Realizo-

O planetach i nie tylko
wane by³y zgodnie z przyjê-
tym wczeœniej harmonogramem
i zak³ada³y przygotowanie pre-
zentacji multimedialnych, któ-
re mo¿na by³oby nastêpnie po-
kazaæ uczniom zaproszonych
szkó³, by równie¿ ich zainte-
resowaæ tematem astronomii.

I tak, 4 oraz 11 stycznia do
Jankowic przyjechali wycho-
wankowie Gimnazjum Nr 1 w

Rybniku, 1 lutego – uczniowie
Gimnazjum Nr 12 w Rybniku,
zaœ 8 lutego prezentacje obej-
rzeli wychowankowie SP Jan-
kowice i przedszkola w Chwa-
³owicach.

W kolejnych miesi¹cach za-
jêcia prowadzone bêd¹ tak¿e
dla innych klas jankowickich
placówek oœwiatowych, jak
równie¿ dla szkó³ œwierklañ-
skich oraz szkó³ powiatu ryb-
nickiego i wodzis³awskiego.
Przewidziane jest tak¿e nocne
ogl¹danie nieba dla osób doro-
s³ych. Pomys³ trafiony w dzie-
si¹tkê!

W poprzednim numerze pisaliœmy o zajêciach ko³a
astronomicznego, jakie w Gimnazjum Nr 1
w Jankowicach prowadzi Grzegorz Przyby³a.

zdj.: archw. Gimnazjum Œwierklany
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Jego celem nadrzêdnym by³o
wspieranie aktywnoœci i inicjatyw
m³odego pokolenia rozwijaj¹cych
zainteresowania, uzdolnienia oraz
kszta³towanie umiejêtnoœci porozu-

miewania siê, rozwi¹zywania kon-
fliktów, radzenia sobie ze stresem.

Zajêcia odbywa³y siê przez 10
tygodni po 4 godziny (10 spotkañ)
i by³y poœwiêcone ró¿nym æwicze-
niom doskonal¹cym warsztat jêzy-
kowy, a tak¿e wszelkim formom
wyra¿ania emocji, uczuæ gestem,
mimik¹ i ruchem.

W ramach projektu m³odzi ak-
torzy mieli okazjê uczestniczyæ
w warsztatach teatralnych prowa-
dzonych przez profesjonalnych
aktorów z teatru „Banialuka”
w Bielsku–Bia³ej. Uczniowie pró-
bowali swoich mo¿liwoœci tworz¹c
w³asne proste scenki dramowe,
wcielali siê nie tylko w rolê aktora,
ale tak¿e re¿ysera i scenarzysty.

Tylko dziêki przebywaniu z in-
nymi dzieæmi ma szansê sprawdziæ,
co to znaczy byæ koleg¹ i mieæ przy-
jaciela; przekonaæ siê, ¿e mo¿na
weso³o siê bawiæ, a czasem nale¿y
komuœ ust¹piæ; nauczyæ siê respek-
towaæ ustalone zasady i wspólnie
rozwi¹zywaæ problemy.

Tego wszystkiego dziecko bê-
dzie mog³o doœwiadczyæ i nauczyæ
siê w przedszkolu. I tu czasami zda-
rzaj¹ siê k³opoty. Nie jest sztuk¹
pobranie karty i zapisanie dziecka
na listê. Rodzice maj¹ wiele dylema-
tów. Obawiaj¹ siê, czy dziecko so-
bie poradzi, czy nie bêdzie p³akaæ.
Dla dziecka jest to tak¿e du¿y stres.
Bo przecie¿ do tej pory przebywa-
³o w znanym mu œrodowisku,
w gronie najbli¿szych. Du¿o w tym
momencie zale¿y od rodzica. Nie
mo¿emy dziecka ok³amywaæ i mó-
wiæ: „Zostaniesz tu tylko na chwi-
leczkê, a ja zaraz wrócê”. Dziecko
boi siê, poniewa¿ chwila przyjœcia
mamy przed³u¿a siê, a ona nie wra-
ca. Mo¿e w tym momencie poczuæ
siê odrzucone lub porzucone. Wa¿-
ne jest te¿, byœmy siê nie denerwo-
wali, gdy¿ nasz stan emocjonalny
negatywnie odbije siê na dziecku.
Faktem jest, ¿e istnieje wyraŸny
zwi¹zek miêdzy przystosowaniem
ma³ego dziecka do przedszkola,
a œrodowiskiem, w którym do tej
pory by³o wychowywane i syste-
mem wychowawczym stosowa-
nym przez rodziców. Je¿eli dzieci
wychowywane s¹ w sposób racjo-
nalny, to zakres trudnoœci w przy-
stosowaniu jest wyraŸnie mniejszy,
a zaburzenia w reakcjach emocjonal-
nych i funkcjach ¿yciowych s¹ zde-
cydowanie s³absze. Gorzej jest dzie-
ciom wychowywanym zbyt liberal-
nie, maj¹cym nadopiekuñczych ro-
dziców. Prze¿ywaj¹ one trudnoœci
w przystosowaniu siê i silniej re-
aguj¹ zaburzeniami zachowania.
Dramat rozstania takiego dziecka
z najbli¿szymi blokowaæ mo¿e po-
znanie nowego otoczenia, a to
przed³u¿a oswajanie siê z warunka-
mi, w jakich dziecko przebywa.
Czasami problemy te tak bardzo siê
nasilaj¹, ¿e dziecko po prostu nie
chce rano wychodziæ z domu, histe-
ryzuje, pojawiaj¹ siê u niego nawet
odruchy wymiotne, a pani choæby

Czy twój maluch jest już gCzy twój maluch jest już gCzy twój maluch jest już gCzy twój maluch jest już gCzy twój maluch jest już gotototototooooowywywywywy,,,,,
bbbbby zy zy zy zy zostać przostać przostać przostać przostać przedszkedszkedszkedszkedszkolakiem?olakiem?olakiem?olakiem?olakiem?

Ka¿de dziecko niemal jak powietrza potrzebuje
rówieœników. 3-4-latkowi przestaj¹ wystarczaæ
zabawy w domu pod okiem mamy, babci czy niani.
Dziecko pragnie odrobiny samodzielnoœci.

by³a najmilsz¹ osob¹ na œwiecie, jest
nadal dla niego obca, a na dodatek
kojarzy siê z utrat¹ poczucia bez-
pieczeñstwa. Je¿eli taka sytuacja
powtarza siê codziennie i trwa
przez ca³y dzieñ pobytu w przed-
szkolu, to niestety dla dobra dziec-
ka rodzic musi poczekaæ na odpo-
wiedni moment, a¿ dziecko dojrze-
je do pozostania przez d³u¿szy czas
samo.

Nauczycielki w przedszkolach,
to kadra wysoko wykwalifikowa-
na. Udzielaj¹ daleko id¹cej pomocy
dzieciom, a tak¿e rodzicom. Przed-
szkole to miejsce, w którym zaba-
wy, zajêcia i wszelka inna dzia³al-
noœæ uwzglêdnia stopieñ rozwoju
emocjonalnego, psychicznego
i spo³ecznego malucha. Jest to miej-
sce, gdzie dziecko ma siê czuæ do-
brze i radoœnie. A to niestety bê-
dzie mo¿liwe wtedy, jeœli dziecko
jest gotowe do oderwania siê od
maminej spódnicy. Nawet najm³od-
szy przedszkolak musi tak¿e po-
trafiæ o siebie zadbaæ – w miarê sa-
modzielnie jeœæ i ubieraæ siê. Podob-
nie z za³atwianiem w³asnych po-
trzeb – dziecko powinno umieæ
korzystaæ z toalety i pamiêtaæ
o umyciu r¹k.

Pamiêtajmy o tym, ¿e im
wczeœniej dziecko zacznie uczêsz-
czaæ do przedszkola, tym bardziej
bêdzie to dla niego korzystne. Zda-
rza siê bowiem, ¿e wiêkszoœæ dzieci
rozpoczyna edukacjê przed-
szkoln¹ dopiero w zerówce. Wów-
czas niektóre z nich prze¿ywaj¹
dramat rozstania z tak¹ sam¹ si³¹ jak
3-latki. Dlatego, drogi rodzicu, miej
œwiadomoœæ tego, ¿e dobre przed-
szkole ma pozytywny wp³yw na
rozwijaj¹ce siê dziecko, nie hamuje
jego postêpów. Lata przedszkolne,
to czas intensywnego nabywania
umiejêtnoœci spo³ecznych, których
brak mo¿e mieæ d³ugotrwa³y, nega-
tywny skutek dla dalszego rozwo-
ju. I jak s³usznie stwierdzi³ w jed-
nym ze swych rozwa¿añ Jan Pawe³
II – „W wychowaniu chodzi o to,
a¿eby cz³owiek stawa³ siê coraz
bardziej cz³owiekiem, umia³ byæ
bardziej nie tylko z drugim, ale i dla
drugich”.

El¿bieta Traczyk
Katarzyna Dziwoki

Jak z amatJak z amatJak z amatJak z amatJak z amatorororororaaaaa
zrzrzrzrzrobić aktobić aktobić aktobić aktobić aktororororora?a?a?a?a?

W Szkole Podstawowej
Nr 1 im. Ludwika Hole-
sza w Œwierklanach od
paŸdziernika do grudnia
2007 r. realizowany by³
program warsztatów
„Teatr z bliska”.

Kulminacyjnym punktem pro-
gramu by³ pokaz umiejêtnoœci dla
spo³ecznoœci szkolnej, który odby³
siê 20 i 21 grudnia. Nastêpnie gru-
pa teatralna „AKuKu” z przedsta-
wieniem pt. „Co sta³o siê z pasterza-
mi?” zaprezentowa³a siê podczas:
� III Integracyjnego Przegl¹-

du Widowisk Jase³kowychw Ryb-
niku (wyró¿nienie za anielsk¹
recytacjê dla Julii Wac³awiak
i za nowatorskie przedstawienie
jase³ek)
� XI Miêdzynarodowego

Przegl¹du Widowisk Bo¿onaro-
dzeniowych „R A D L I Ñ S K I E
B E T L E J K I „w Radlinie (III
miejsce),
� VII Gminnej Parady Jase-

³ek w Czerwionce – Leszczynach
(dyplom za udzia³)
� VIII Przegl¹du Widowisk

Bo¿onarodzeniowych „A S³owo
sta³o siê Cia³em” w Chwa³owicach
(dyplom za udzia³)

Program, w który zaanga¿o-
wali siê uczniowie, przyniós³ same
korzyœci. Nabyli oni teatralnych
doœwiadczeñ, bawili siê w aktorów,
re¿yserów, wspó³tworzyli etiudy,
przedstawienie bo¿onarodzenio-
we. To w póŸniejszym okresie
z pewnoœci¹ u³atwi im ocenianie
innych, siebie, sytuacji, norm spo-
³ecznych obowi¹zuj¹cych w real-
nym œwiecie.

Bogumi³a Szmidt-Kruk
instruktor teatralny

zdj.: archw. SP Œwierklany Górne
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Aikido nazywane jest sztuk¹
walki dla d¿entelmentów. Chodzi
o samoobronê - dzia³anie maj¹ce
na celu obronê przed fizycznym
atakiem napastnika lub napastni-
ków. To walka wrêcz, gdzie ka¿-
dy sposób obrony jest dobry.
Podstaw¹ tej sztuki walki jest d³u-
gotrwa³y trening, a celem umiejêt-
noœæ opanowania agresji, samo-
obrony oraz panowania nad emo-
cjami. Aikido uczy cierpliwoœci.

Aikido, pomimo ¿e sk³ada siê
z samych tylko technik obron-
nych, jest jedn¹ z najbardziej wi-
dowiskowych sztuk walki. Twór-
ca sztuki - Morihei Ueshiba uwa-
¿a³, ¿e napastnik nie jest wrogiem,
tylko bratem który zb³¹dzi³ i ¿e

Aikido uczy cierpliwości

Ciekawe zajêcia - Aikido odbywaj¹ siê w komplek-
sie oœwiatowym w Jankowicach. Aikido trenuj¹
uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych. Teraz, organizatorzy zajêæ
chcieliby zainteresowaæ t¹ sztuk¹ walki doros³ych
mieszkañców gminy.

starcie nie powinno zakoñczyæ siê
okaleczeniem ani œmierci¹.

Zajêcia w Jankowicach pro-
wadzi Rafa³ Obrzud - instruktor
Rekreacji i Samoobrony Sensei,
posiadacz 2 DAN AIKIKAI, na-
tomiast opiekunem dojo Jankowi-
ce jest Sylwia Wilk. Zapraszamy
do sali gimnastycznej kompleksu
oœwiatowego w ka¿dy wtorek i
czwartek na godz. 17.30, a tak-
¿e w soboty rano – na godz. 9.00.
Zajêcia aikido s¹ otwarte, skiero-
wane do wszystkich mieszkañ-
ców, bez wzglêdu na wiek. Udzia³
w nich jest bezp³atny, a pieni¹dze
na ich realizacjê pochodz¹ z Gmin-
nej Komisji Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych.

W parafii pw. Bo¿ego Cia³a
w Jankowicach odby³o siê w nie-
dzielê 27 stycznia spotkanie ko-
lêdowe z udzia³em zespo³u te-
atralnego, dzia³aj¹cego przy œwie-
tlicy w SP Jankowice oraz Miê-
dzyszkolnego Zespo³u Pieœni
i Tañca „Sobótki”. Przed zgroma-
dzonymi w jankowickim koœcie-
le mieszkañcami wyst¹pi³o kilku-
dziesiêciu m³odych artystów.

Przedstawienie zosta³o zor-
ganizowane z du¿ym pomys³em
i wykracza³o poza ramy trady-
cyjnych jase³ek. By³y znane
wszystkim kolêdy, ale te¿ no-
woczesne piosenki o charakterze
bo¿onarodzeniowym. Na uwagê
zas³uguj¹ równie¿ przebrania
wystêpuj¹cych dzieci, przygo-

Wystąpili dla mieszkańców

towane z wielk¹ pieczo³owito-
œci¹ przez rodziców i opieku-
nów. Organizatorom – za trud
w³o¿ony w przygotowanie wy-
stêpu, a goœciom za przybycie
dziêkowa³ ksi¹dz proboszcz Ta-
deusz Stachoñ.

Ostatnio rozstrzygniêty zosta³
konkurs plastyczny o tematyce
bo¿onarodzeniowej. Jego organiza-
torem by³ Gminny Oœrodek Kul-
tury i Rekreacji, a nagrodzone
prace mo¿na ogl¹daæ w jankowic-
kiej galerii. Tam te¿ odby³a siê
uroczystoœæ wrêczenia nagród
zwyciêzcom.

- Zainteresowanie konkursem
przesz³o nasze oczekiwania, bo
by³a to dopiero pierwsza jego edy-
cja, a w sumie wp³ynê³o blisko 60
prac – mówi El¿bieta Piercha³a,
której w ocenianiu rysunków po-
magali Halina Karwot i Jerzy Man-
drysz. Konkurs og³oszony zosta³

na prze³omie listopada i grudnia
ubieg³ego roku. Przeprowadzono go
w czterech kategoriach wiekowych.

W pierwszej kategorii – przed-
szkoli, I miejsce zajêli ex aequo:
Klaudia Koj, lat 6, uczêszczaj¹ca
do przedszkola w Jankowicach
oraz £ukasz Kosior, lat 5 i Magda-
lena W³odarczyk, lat 6 – oboje
z przedszkola w Œwierklanach
Górnych. II i III miejsca nie przy-
znano. Druga kategoria, to szko³y
podstawowe – klasy I-III. Tu naj-
lepsza by³a Angelika Przeliorz, lat
8, SP Œwierklany Górne; II miejsce
zajêli ex aequo Karol Mas³owski,
lat 8, SP Œwierklany Górne i Anto-
nina Kuœ, lat 7, SP Jankowice, a III
miejsce przypad³o w udziale 7-let-

Galeria tętni życiem
Powsta³a niedawno w Jankowicach, Galeria Twór-
ców Œl¹skich, to nie tylko miejsce organizowania
wystaw. Pojawi³ siê pomys³, by w przysz³oœci
powsta³ tu m³odzie¿owy klub dyskusyjny, gdzie
m³odzi ludzie z terenu gminy i okolic spotykaliby
siê, by porozmawiaæ o kulturze i sztuce. Natomiast
ju¿ teraz organizowane s¹ konkursy plastyczne dla
dzieci i m³odzie¿y.

niej Natalii Rutkowskiej, równie¿
z SP Jankowice.

Wyniki dwóch pozosta³ych
kategorii przedstawiaj¹ siê nastê-
puj¹co: kategoria szkó³ podstawo-
wych – klasy IV-VI: I miejsce Ju-
lia Górecka, lat 10, SP Œwierkla-
ny Górne, II miejsce Roksana
Malczyk, lat 10, SP Jankowice
oraz Karolina Stokowy, lat 10, SP
Œwierklany Górne; III miejsce
Dawid Sosnowski z SP Œwierkla-
ny Górne; kategoria gimnazja –
tu komisja konkursowa przyzna-
³a tylko 1 wyró¿nienie – zdoby³a
je uczennica gimnazjum z Janko-
wic, 13-letnia Patrycja Pawlak.

Konkurs bo¿onarodzeniowy
z pewnoœci¹ doczeka siê drugiej i
kolejnych edycji. Tymczasem ju¿
nied³ugo og³oszone zostan¹ wyniki
Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego o tematyce przeciwpo-
¿arowej (etap gminny), jak równie¿
konkurs plastyczny o tematyce
wielkanocnej i konkurs na naj³ad-
niejsz¹ pisankê.

- Chcielibyœmy, aby wszystkie
zg³oszone prace, nawet te, które nie
zdobêd¹ nagrody, mo¿na by³o obej-
rzeæ w internecie. Zale¿y nam na
tym, by chocia¿ w ten sposób dowar-
toœciowaæ m³odych artystów i zachê-
ciæ do udzia³u w kolejnych tego typu
przedsiêwziêciach – podsumowuje
pani El¿bieta.
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