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Z myœl¹ o niepe³nosprawnych
zosta³o wygospodarowane na par-
terze Urzêdu Gminy miejsce, w któ-
rym osoby na wózkach inwalidz-
kich lub te maj¹ce trudnoœci w po-
ruszaniu siê, mog¹ za³atwiæ sprawê
bez koniecznoœci wchodzenia na
piêtra budynku, a jedynie korzysta-
j¹c z przeznaczonego na ten cel apa-
ratu telefonicznego. Numery we-
wnêtrzne telefonów, które mog¹ byæ
pomocne, to: 500 – dowody osobi-
ste i meldunki, 524 – sprawy po-
datkowe i 526 – Urz¹d Stanu Cy-
wilnego. W razie koniecznoœci, pra-
cownik danego referatu zejdzie na
parter i pomo¿e za³atwiæ sprawê.

W innych sprawach pomoc
i informacjê mo¿na uzyskaæ w sekre-
tariacie wójta – parter, biuro nr 11.

Do koñca czerwca potrwaj¹
roboty geologiczne zwi¹zane
z projektem budowy autostrady
A-1 na odcinku “Be³k” w Czer-
wionce-Leszczynach (bez wêz³a)
a¿ do wêz³a “Œwierklany”, usytu-
owanego na terenie naszej gminy.
Prowadz¹ca prace firma – Przed-
siêbiorstwo Geotechniczno-Kon-
sultingowe GEOTECH pragnie za
poœrednictwem Kuriera Gminy
Œwierklany poinformowaæ o tym
mieszkañców i zapowiedzieæ, i¿
w zwi¹zku z robotami mog¹ siê
pojawiæ pewne niedogodnoœci.

Zakres prac obejmuje:
- wiercenie 637 otworów ba-

dawczych o ³¹cznej g³êbokoœci
5881,5 metra;

- 501 sondowañ o ³¹cznym
metra¿u 3351 metrów;

- badania laboratoryjne prób
gruntów i wody;

- wykonanie pomiarów geode-
zyjnych.
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Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji
zaprasza wszystkich mieszkañców

na
FESTYN RODZINNY

po³¹czony z Dniem Dziecka
w niedzielê 3 czerwca

do oœrodka sportu i rekreacji w Œwierklanach.
W programie

* wystêpy szkolnych zespo³ów dzia³aj¹cych na terenie gminy
* wystêp utytu³owanego zespo³u “Przygoda” z Rybnika

* wystêp gwiazdy wieczoru
* zabawy, konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji

* na koniec – coœ dla m³odzie¿y i doros³ych
Zaczynamy o godz. 15.00.

Wstêp wolny!
Baw siê razem z nami!!!

Gminê Œwierklany, jako jedn¹
z kilkunastu zrzeszonych w Sto-
warzyszeniu Gmin Górniczych
w Polsce z siedzib¹ w Rybniku,
reprezentowa³ wójt Stanis³aw
Gembalczyk.

Wyjazd na Ukrainê mia³ miej-
sce 11 kwietnia, a powrót do kra-
ju – 15 kwietnia. Rybnickie sto-
warzyszenie reprezentowane
by³o przez 14 wójtów i burmi-
strzów.

- Pozna³em wiele ciekawych
osób, jak równie¿ mia³em okazjê
zaznajomiæ siê z programami
naprawczymi krajów, w których

Boisko oddane warunkowo
Wraca na ³amy Kuriera sprawa boiska ze sztuczn¹
nawierzchni¹ w Œwierklanach Dolnych. Zarzuty ze
strony œrodowiska sportowego, kierowane pod
adresem obecnych w³adz gminy, zmusza je do
zajêcia stanowiska w tej sprawie.

- Starania, jakie ustawicznie
czynimy w celu oddania do u¿yt-
ku obiektu, o którym mowa, do-
prowadzi³y do weryfikacji –
sprawdzenia boiska przez przed-
stawiciela Œl¹skiego Zwi¹zku Pi³-
ki No¿nej w Katowicach – t³uma-
czy wójt gminy Stani-
s³aw Gembalczyk. –
Ostateczne pozwolenie
na u¿ytkowanie obiektu,
warunkowo – do 30
czerwca bie¿¹cego roku
–  udzieli³ Podokrêg
Rybnik SZPN, wyzna-
czaj¹c termin usuniêcia
usterek. To bêdzie wy-
maga³o kolejnych na-
k³adów finansowych, nie
przewidzianych w bud¿ecie gminy.

Kwota 9,5 mln z³, wydana
z bud¿etu gminy w celu stworze-
nia boiska okaza³a siê byæ niewy-
starczaj¹ca. Obiekt, który z za³o-
¿enia mia³ byæ bez usterek, trze-
ba bêdzie poprawiaæ. Dla porów-
nania podam tylko, ¿e koszt bu-

dowy i wyposa¿enia s¹siaduj¹ce-
go z nim budynku gimnazjum
w Œwierklanach Dolnych koszto-
wa³ 4,5 mln z³.

Poni¿ej przedstawiamy wy-
niki przeprowadzonej 22 marca
tego roku weryfikacji przez Ko-

misjê Podokrêgu Rybnik, na
wniosek LKS “Forteca” Œwier-
klany z dnia 13.03.2007 r. Wery-
fikacja nowego boiska do rozgry-
wek na szczeblu Podokrêgu Ryb-
nik zosta³a dokonana w oparciu
o Uchwa³ê nr 17/130 z dnia 13 li-

cd. na str. 11

Projekt

RECORE
Przedstawiciele w³adz
okolicznych miast i wsi
wziêli udzia³
w seminarium
zorganizowanym na
Ukrainie i poœwiêconym
wymianie doœwiadczeñ
miêdzy poszczególnymi
zag³êbiami wêglowymi.

cd. na str. 8

Zapraszamy
na

Zawody
Sportowo-Po¿arnicze

o Puchar Wójta
Gminy Œwierklany
w sobotê 26 maja
do Oœrodka Sportu

i Rekreacji

w Jankowicach
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W wyniku prowadzonych
kontroli budynków mieszkalnych
przez powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego, a tak¿e
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹
Prawo budowlane informujemy
mieszkañców o koniecznoœci
przestrzegania przepisów usta-
wy, zgodnie z art. 60, art. 62,
art. 64, art. 65, art. 81A, c; art.
84, a w szczególnoœci:

Art. 62. 1. Obiekty powin-
ny byæ w czasie ich u¿ytkowa-
nia poddawane przez w³aœci-
ciela lub zarz¹dcê:

1. okresowej kontroli, co
najmniej raz w roku, polega-
j¹cej na sprawdzeniu stanu
technicznego instalacji gazo-
wych oraz przewodów komino-
wych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych). Podczas
kontroli osoba posiadaj¹ca kwa-
lifikacje mistrza w rzemioœle ko-
miniarskim winna wystawiæ w³a-
œcicielowi lub zarz¹dcy obiektu,

protokó³ z przeprowadzonej
kontroli – 1 raz w roku.

2. okresowej kontroli, co
najmniej raz na 5 lat, polega-
j¹cej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatnoœci do
u¿ytkowania obiektu budowla-
nego, estetyki obiektu budow-
lanego oraz jego otoczenia
(kontrole powinny byæ dokonywa-
ne przez osoby posiadaj¹ce
uprawnienia budowlane w odpo-
wiedniej specjalnoœci). Kontrola
t¹ powino byæ objête równie¿
badanie instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie
stanu sprawnoœci po³¹czeñ,
osprzêtu, zabezpieczeñ i œrod-
ków ochrony od pora¿eñ, opor-
noœci izolacji przewodów oraz
uziemieñ instalacji i apara-
tów (kontrolê stanu techniczne-
go instalacji elektrycznych, pio-
runochronych i gazowych po-
winny przeprowadzaæ osoby po-
siadaj¹ca kwalifikacje wymaga-
ne przy wykonaniu dozoru nad

Podczas ostatniej sesji, Rada
Gminy Œwierklany obradowa³a
w nowym, powiêkszonym sk³a-
dzie. Po wyborach uzupe³niaj¹-
cych, przeprowadzonych
w zwi¹zku ze zwolnieniem man-
datu przez Stanis³awa Gembal-
czyka (zosta³ wybrany wójtem
gminy), nowym cz³onkiem Rady
zosta³ Marian Brzezina.

W wyborach uzupe³niaj¹-
cych 4 marca reprezentowane
by³y nastêpuj¹ce ugrupowania:
KWW Inicjatywa Obywatelska
(kandydat: Marian Brzezina),
KWW Jankowice 2006 (Henry-
ka Krypczyk), KWW Anieli So-
bik (Aniela Sobik), KWW Samo-

MIESZKAŃCY GMINY ŚWIERKLANY

Witamy
w Radzie

rz¹dni-Niezale¿ni (Marek Eugie-
niusz) i KWW Kazimierza Ko-
piec (Kazimierz Kopiec). Same
wybory nie cieszy³y siê zbyt
du¿ym zainteresowaniem miesz-
kañców Jankowic – na 3088 osób
uprawnionych do g³osowania do
urn posz³o zaledwie 490. Fre-
kwencja wyborcza wynios³a
16,02 proc. Najwiêcej g³osów –
198 otrzyma³ Marian Brzezina
i to on wszed³ do Rady Gminy.

Podczas sesji 28 marca pan
Marian z³o¿y³ uroczyste œlubo-
wanie, w którym zobowi¹za³ siê
dzia³aæ na rzecz dobra mieszkañ-
ców gminy. Wyrazi³ tak¿e chêæ
uczestniczenia w pracach Komi-
sji Spraw Spo³ecznych, a radni
zaakceptowali jego wybór.

Poni¿ej przedstawiamy
szczegó³owe wyniki wyborów
uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
w okrêgu nr 3 w Jankowicach.

Kandydaci Obw. 5 Obw. 6 Suma

Krypczyk Henryka 68 62 130

Marek Eugieniusz 58 2 60

Brzezina Marian 109 89 198

Sobik Aniela 78 7 85

Kazimierz Kopiec 14 2 16

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
– komu
przysługuje

eksploatacj¹ urz¹dzeñ, instala-
cji oraz sieci energetycznych
i gazowych).

Art. 81a. 1. Organy nadzo-
ru budowlanego lub osoby
dzia³aj¹ce z ich upowa¿nie-
nia maj¹ prawo wstêpu:

- do obiektu budowlanego
- na teren budowy, na teran

zak³adu pracy, na teren na któ-
rym jest prowadzona dzia³alnoœæ
gospodarcza polegaj¹ca na obro-
cie wyrobami budowlanymi.

Art. 81c. 1. Organy admi-
nistracji architektoniczno-bu-
dowlanej i nadzoru budowla-
nego przy wykonaniu zadañ
okreœlonych przepisami prawa
budowlanego mog¹ ¿¹daæ od
uczestników procesu budowla-
nego, w³aœciciela lub zarz¹dcy
obiektu budowlanego, a tak¿e
dostawcy wyrobów budowla-
nych – udostêpnienia dokumen-
tów zwi¹zanych z prowadze-
niem robót, przekazywaniem
obiektu budowlanego do u¿ytko-
wania, utrzymaniem i u¿ytko-
waniem obiektu budowlanego.

Mieszkañcom gminy
Œwierklany przypominamy
o istnieniu œwiadczenia
zwanego popularnie
becikowym. Œwie¿o
upieczeni rodzice maj¹
tylko trzy miesi¹ce, licz¹c
od dnia narodzin dziecka,
na z³o¿enie stosownych
dokumentów.

- właściciele lub zarządcy
obiektów budowlanych

Ju¿ po raz trzeci zosta³ zorga-
nizowany konkurs na najlepsz¹
gazetkê szkoln¹ „Gêsie Pióro
2006”.

Wziê³y w nim udzia³ redakcje
z 6 rybnickich szkó³ („Szkolny
Bana³”, „Przystanek 7”, „Z ¿ycia
18-tki”, „Gimwizjer”, „Dobre wie-
œci”, „Copernicus”) oraz redakcja z
SP w Œwierklanach Dolnych „Sie-
ma”. By³o wiêc co czytaæ – aktual-
noœci szkolne, horoskopy, wywia-
dy – m.in. z policjantem, ciekawost-
ki przyrodnicze, wiersze i opowia-
dania w odcinkach. Nie brakowa³o
dobrych rad, zdjêæ, krzy¿ówek, ko-
miksów i fotoreporta¿y. Niewiele
gazetek jest takich, które powsta³y
z podszeptu doros³ych i pod ich do-
strzegalnym wp³ywem. Coraz czê-
œciej m³odzi ludzie zabieraj¹ g³os
w sprawach bardzo powa¿nych,
pragn¹c zaj¹æ stanowisko wobec
tego, co dzieje siê nie tylko w szkol-
nych murach. Komentuj¹c wyda-
rzenia, s¹ wnikliwymi i krytyczny-
mi obserwatorami.

Laureaci dziennikarskiego kon-
kursu spotkali siê 13 marca w Szko-
le Podstawowej im. Ludwika Hole-
sza w Œwierklanach – u organizato-
ra konkursu i fundatora nagród za-
razem. Podczas spotkania m³odzi
dziennikarze wziêli udzia³ w warsz-
tatach przygotowanych przez re-
daktorów gazetki „M¹dralla”, jak
równie¿ mieli okazjê przeprowadziæ
wywiad z Iz¹ Salamon – redakto-
rem naczelnym „Tygodnika Rybnic-
kiego”.

Gotowej recepty na robienie
dobrej gazety nie ma. Mimo to ist-
nieje mnóstwo œwietnych czaso-
pism, o czym organizatorzy III Po-
wiatowego Konkursu na Gazetkê
Szkoln¹ „Gêsie Pióro 2006” mogli po
raz kolejny siê przekonaæ. Jeœli tyl-
ko wystarczy zapa³u, ka¿dy szkol-
ny zespó³ redakcyjny przygotuje
ciekaw¹ gazetê i odniesie sukces!

Bogumi³a Szmidt-Kruk, opie-
kun gazetki szkolnej „M¹dralla”
w SP im. Ludwika Holesza w Œwier-
klanach

O GĘSIE PIÓRO GĘSIE PIÓRO GĘSIE PIÓRO GĘSIE PIÓRO GĘSIE PIÓROOOOO
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W³aœcicielom i u¿ytkownikom znajduj¹cych siê na terenie gminy
nieruchomoœci przypominamy, i¿ zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu czy-
stoœci i porz¹dku w gminach powinni mieæ oni zawart¹ umowê na wy-
wóz odpadów sta³ych oraz nieczystoœci ciek³ych z podmiotem posiada-
j¹cym zezwolenie wójta gminy na œwiadczenie tego typu us³ug. Wyj¹tek
stanowi¹ nieruchomoœci przy³¹czone do sieci kanalizacji sanitarnej.

Podmioty uprawnione do wywozu odpadów sta³ych na terenie gminy
Œwierklany

Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej – ul. Stra¿acka 1, Œwier-
klany, tel. (0 32) 430 44 97

PST Transgór S.A. — ul. Jankowicka 9, Rybnik, tel. (0 32) 73 95 894
(biuro obs³ugi)

Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w Rudzie Œl¹skiej,
Biuro Obs³ugi Klienta – ul. Armii Krajowej 1, Jastrzêbie Zdrój, tel. (0 32)
47 64 744

Naprzód Sp. z o.o. — ul. Raciborska 144 B, Rydu³towy, tel. (0 32)
45 77 083

PPHU Komunalnik Sp. z o.o. — ul. Kolejowa 30, Jastrzêbie Zdrój,
tel. (0 32) 47 62 628

Podmioty uprawnione do wywozu nieczystoœci ciek³ych na terenie
gminy Œwierklany

Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej – ul. Stra¿acka 1, Œwier-
klany, tel. (0 32) 430 44 97

Marian Sobik – ul. Brzozowa 10, Jankowice, tel. (0 32) 430 92 07
PST Transgór S.A. — ul. Jankowicka 9, Rybnik, tel. (0 32) 73 95

894 (biuro obs³ugi)
Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w Rudzie Œl¹-

skiej, Biuro Obs³ugi Klienta – ul. Armii Krajowej 1, Jastrzêbie Zdrój,
tel. (0 32) 47 64 744

PPHU Komunalnik Sp. z o.o. — ul. Kolejowa 30, Jastrzêbie Zdrój,
tel. (0 32) 47 62 628

Zlecanie us³ug innym podmiotom jest niedopuszczalne i po-
ci¹ga za sob¹ sankcje karne, zarówno dla zlecaj¹cego jak i przyj-
muj¹cego zlecenie.

W zwi¹zku z powy¿szym apelujemy do wszystkich w³aœcicieli
i u¿ytkowników nieruchomoœci na terenie gminy Œwierklany, którzy
do chwili obecnej nie zawarli umów na wywóz odpadów sta³ych
i nieczystoœci ciek³ych, o dope³nienie tego obowi¹zku najpóŸniej do
koñca czerwca bie¿¹cego roku.

Po tym terminie, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czy-
stoœci i porz¹dku w gminach wzglêdem osób zobowi¹zanych bêd¹
w drodze decyzji ustalane op³aty za us³ugi wywozu, które w ich imie-
niu przejmie gmina.

Posiadanie umowy
ustawowym obowiązkiem

Tradycj¹ w gminie sta³o siê
sk³adanie wizyt przez w³adze
urzêdu mieszkañcom Œwierklan
i Jankowic, którzy ukoñczyli 90
lat i wiêcej. Z kolei solenizanci –
osoby 80-89-letnie otrzymuj¹
¿yczenia od wójta drog¹ pocz-
tow¹.

W tym roku w³adze gminy
Œwierklany odwiedzi³y El¿bietê
Wowrê, Gertrudê Langer, Emila
Chroszcza i Wiktora Lamperta z
Jankowic oraz Annê Go³y, He-
lenê Kozio³ek, Leopoldynê Ma-
ciejoñczyk, Antoniego G³adysza
i Teodora Dziwokiego w Œwier-
klanach. W najbli¿szym czasie

W roku 2006 Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich, który jest admi-
nistratorem ulicy Œwierklañskiej,
zleci³ opracowanie dokumentacji
projektowej dotycz¹ce budowy
jednostronnego chodnika wzd³u¿
drogi wojewódzkiej nr 929, w ob-
rêbie skrzy¿owania z ulic¹ Gór-
nicz¹ w km. 8+269.

W trakcie opracowywania
projektu okaza³o siê, ¿e czêœæ te-
renu potrzebnego do wybudowa-
nia chodnika nale¿y do osoby pry-
watnej. Pomimo wielu rozmów
z w³aœcicielk¹ terenu, Urzêdowi
Gminy nie uda³o siê uzyskaæ zgo-
dy na wydzielenie tej czêœci z jej

dzia³ki. W zwi¹zku z tym, w mie-
si¹cu marcu tego roku zosta³o
wys³ane do Zarz¹du Dróg Woje-
wódzkich pismo, w którym nasi
urzêdnicy prosz¹ o wyst¹pienie
przedstawicieli Zarz¹du do woje-
wody œl¹skiego o wydanie decyzji
ustalaj¹cej lokalizacjê inwestycji,
o której mowa (zgodnie z ustaw¹ z
10 kwietnia 2003 roku z póŸniej-
szymi zmianami).

To niestety znacznie wyd³u¿y
czas uzyskania pozwolenia na bu-
dowê, które wyda wojewoda.

Za przed³u¿aj¹c¹ siê sprawê
Urz¹d Gminy przeprasza miesz-
kañców.

Pamiętają o jubilatach
wójt gminy Stanis³aw Gembal-
czyk z³o¿y wizytê kolejnym kil-
ku solenizantom.

Odwiedzani s¹ tak¿e jubila-
ci ciesz¹cy siê wieloletnim po-
¿yciem ma³¿eñskim. Gratulacje
z³o¿one zosta³y ostatnio parze
obchodz¹cej 62 rocznicê po¿y-
cia ma³¿eñskiego – pañstwu Re-
ginie i Stanis³awowi Twardzikom
ze Œwierklan. Na liœcie “oczeku-
j¹cych” s¹ pañstwo £ucja i Ry-
szard Bochenkowie oraz Dorota
i Robert Marciszowie. Obie pary
mieszkaj¹ w Œwierklanach i ob-
chodz¹ w tym roku 60-lecie po-
¿ycia ma³¿eñskiego.

Zaplanowany zosta³ równie¿
remont dróg przy u¿yciu kostki
betonitowej: ulicy Ligonia — do
cmentarza, Przyjemnej (boczna) i
Têczowej.

Planowana budowa autostra-
dy A 1 i zwi¹zane z tym wypro-
wadzki mieszkañców z terenów,
przez które bêdzie ona bieg³a, spo-
wodowa³y w gminie koniecznoœæ
utwardzenia dróg gruntowych
t³uczniem i kliñcem, gdzie budow-

Na przejście trzeba

będzie poczekać
Od d³u¿szego czasu, bo od 2004 roku trwaj¹
starania mieszkañców ulicy Górniczej i Piaskowej
w Jankowicach o wybudowanie przejœcia dla
pieszych przez ul. Œwierklañsk¹.

Naprawy, remonty…
Kwotê 920 tys. z³ przewidziano w tegorocznym
bud¿ecie gminy na remonty i utrzymanie gminnych
dróg. Zarezerwowane na ten cel œrodki pozwol¹ na
dokoñczenie remontu czêœci ulicy Polnej
w Jankowicach oraz na remont czêœci ulicy
Zamkowej w Œwierklanach, po³¹czony z budow¹
nowego wyjazdu na ul. 3 Maja.

nictwo mieszkaniowe bêdzie siê
rozwija³o. S¹ to nastêpuj¹ce ulice:
Stokrotkowa – Rybnicka, Plebi-
scytowa boczna, Zamkowa, Jan-
kowicka boczna, Tulipanowa
boczna i Basztowa boczna.

Oprócz tego, w bie¿¹cym
roku bêd¹ prowadzone remonty
cz¹stkowe dróg ju¿ istniej¹cych,
maj¹ce na celu poprawiæ ich stan
po minionym okresie jesienno-
zimowym.

W gminie kontynuowane s¹ remonty dróg, które choæ mog¹

powodowaæ pewne niedogodnoœci dla kierowców, to w

efekcie przyczyni¹ siê do polepszenia warunków jazdy.

bz
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Podejmuj¹c uchwa³ê w tej
sprawie, radni zdecydowali o po-
krywaniu z bud¿etu gminy kosz-
tów zwi¹zanych z uczestnicze-
niem nauczycieli w szkoleniach
i kursach, a tak¿e kontynuowaniem
przez nich nauki na studiach po-
dyplomowych, licencjackich i ma-
gisterskich – uzupe³niaj¹cych, pro-
wadzonych przez uczelnie oraz

Uchwa³a Nr V/24/07

Rady Gminy Œwierklany
z dnia 28 marca 2007r.

w sprawie planu dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli

Na podstawie § 2, § 6 ust. 2 i § 7 Rozporz¹dzenia MENiS z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podzia³u œrodków na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiêdzy bud¿ety poszcze-
gólnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowy-
wanych ze œrodków wyodrêbnionych w bud¿etach organów prowa-
dz¹cych szko³y, wojewodów, ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty
i wychowania oraz szczegó³owych kryteriów i trybu przyznawania
tych œrodków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z 2002 r.) i art.18 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póŸn. zm.)

Rada Gminy Œwierklany
uchwala:

§ 1
Przyj¹æ plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczy-

cieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminê Œwierklany, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2
Ustaliæ maksymaln¹ kwotê dofinansowania op³at za kszta³cenie na-

uczycieli, o których mowa w § 1, pobieranych przez szko³y wy¿sze i za-
k³ady kszta³cenia nauczycieli, na 50% udokumentowanej op³aty, lecz nie
wiêcej ni¿ 600,00 z³ dla nauczyciela na semestr.

§ 3
Ustaliæ, i¿ dofinansowaniem objête zostan¹ nastêpuj¹ce specjalnoœci:
1. jêzyk angielski
2. technika
3. wychowanie fizyczne
4. terapia pedagogiczna.
5. oligofrenopedagogika

§ 4
Ustaliæ, i¿ dofinansowaniem objête zostan¹ nastêpuj¹ce formy kszta³-

cenia:
1. studia podyplomowe, licencjackie i uzupe³niaj¹ce magisterskie

prowadzone przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli,
2. kursy kwalifikacyjne, daj¹ce dodatkowe kwalifikacje do naucza-

nia okreœlonych przedmiotów.
§ 5

Wykonanie uchwa³y powierzyæ Wójtowi Gminy.
§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Gmina wesprze nauczycieli

zak³ady kszta³cenia nauczycieli.
Na dofinansowanie kosztów

kszta³cenia mog¹ liczyæ miêdzy in-
nymi angliœci i wuefiœci.

Poni¿ej prezentujemy treœæ
uchwa³y. Jej za³¹cznik – do wgl¹-
du w Biurze Rady Gminy oraz na
stronie internetowej www.swier-
klany.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Jednym z tematów poruszonych na ostatniej sesji
Rady Gminy Œwierklany, która odby³a siê
28 marca, by³ temat dotycz¹cy nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oœwiatowych na
terenie Œwierklan i Jankowic, a dok³adnie ich
zawodowego rozwoju.

Chodzi o Ludowy Klub Spor-
towy “Forteca” Œwierklany, Lu-
dowy Klub Sportowy “Orze³”
Jankowice, Uczniowski Klub
Sportowy “Dwójka Œwierklany”,
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
³ecznych “Jankowice” oraz Sto-
warzyszenie Osób Niepe³no-
sprawnych, Inwalidów i ich Opie-
kunów “Sonio”.

Pochodz¹ce z bud¿etu gminy
œrodki przyznane zosta³y klubom
i stowarzyszeniom na podstawie
og³oszonego 21 lutego tego roku
przez wójta gminy, otwartego kon-
kursu ofert na realizacjê zadañ pu-
blicznych w 2007 roku. Przedmio-
tem owego konkursu by³o wspar-
cie realizacji zadañ publicznych
okreœlonych w uchwale Rady
Gminy Œwierklany Nr III/11/06
z dnia 20 grudnia 2006 roku wraz
z udzieleniem dotacji na dofinan-
sowanie ich realizacji.

Wysokoœæ œrodków przezna-
czonych na realizacjê tych¿e zadañ
wynosi w 2007 roku:

- w zakresie pomocy spo³ecz-
nej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji ¿ycio-
wej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób – 35.000 z³
(w ubieg³ym roku by³o to 30.000 z³);

- w zakresie podtrzymywania
tradycji narodowych, pielêgnowa-
nia polskoœci oraz rozwoju œwia-
domoœci narodowej, obywatelskiej
i kulturowej – 4.000 z³ (w ubieg³ym
roku 3.000 z³);

- w zakresie dzia³ania na rzecz
osób niepe³nosprawnych – 20.000
z³ (w ubieg³ym roku 4.000 z³);

- w zakresie dzia³alnoœci wspo-
magaj¹cej rozwój wspólnot i spo-
³ecznoœci lokalnych – 17.000 z³ (nie
realizowano w 2006 r.);

Dotacje przyznane
Piêæ podmiotów dzia³aj¹cych na terenie naszej
gminy otrzyma³o œrodki na realizacjê zadañ
publicznych, s³u¿¹cych miêdzy innymi
propagowaniu sportu i niesieniu pomocy osobom
niepe³nosprawnym.

- w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu – 90.000
z³ (w ub. roku 77.000 z³);

- w zakresie ekologii i ochrony
zwierz¹t oraz dziedzictwa przy-
rodniczego – 4.000 z³ (nie realizo-
wano w 2006 r.);

Po zapoznaniu siê z opini¹
zespo³u oceniaj¹cego, w drodze
zarz¹dzeñ wójt gminy Œwierklany
podj¹³ decyzjê o wyborze najko-
rzystniejszych ofert i wysokoœci
udzielonych dotacji na 2007 rok,
w zakresie realizacji zadañ:

- w zakresie podtrzymywania
tradycji narodowych, pielêgnowa-
nia polskoœci oraz rozwoju œwia-
domoœci narodowej, obywatelskiej
i kulturowej œrodki przyznane zo-
sta³y LKS “Fortecy” Œwierkla-
ny – kwota 4.000 z³;

- w zakresie dzia³ania na rzecz
osób niepe³nosprawnych – Stowa-
rzyszeniu Osób Niepe³nospraw-
nych, Inwalidów i ich Opieku-
nów “Sonio” w Œwierklanach –
kwota 20.000 z³;

- w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu œrodki
otrzymali:

LKS “Orze³” Jankowice –
40.000 z³

LKS “Forteca” Œwierklany
– 41.000 z³

Stowarzyszenie Inicjatyw
Spo³ecznych “Jankowice”
w Jankowicach – 1.500 z³

Uczniowski Klub Sportowy
“Dwójka Œwierklany” w Œwier-
klanach – 7.500 z³

Konkurs na realizacjê zadañ w
zakresie ekologii i ochrony zwie-
rz¹t oraz dziedzictwa przyrodni-
czego – w wyznaczonym terminie
nie zosta³ rozstrzygniêty.
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Stypendium szkStypendium szkStypendium szkStypendium szkStypendium szkolneolneolneolneolne
Na podstawie art. 90 b ust.3

ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572 z póŸniejszy-
mi zmianami) pomoc materialna
przys³uguje:

- uczniowi szko³y podstawo-
wej, gimnazjum, szko³y ponadgim-
nazjalnej, policealnej;

- wychowankowi oœrodka
umo¿liwiaj¹cego dzieciom, m³odzie-
¿y, a tak¿e dzieciom, m³odzie¿y
upoœledzonej umys³owo ze sprzê-
¿onymi niepe³nosprawnoœciami re-
alizacjê obowi¹zku szkolnego i obo-
wi¹zku nauki – do czasu ukoñcze-
nia realizacji obowi¹zku nauki;

- s³uchaczowi kolegium nauczy-
cielskiego, nauczycielskiego kole-
gium jêzyków obcych, kolegium
pracowników s³u¿b spo³ecznych;
do ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u-
¿ej ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia.

Wnioski o przyznanie stypen-
dium szkolnego na rok szkolny
2006/2007 nale¿y sk³adaæ w termi-
nie od 16 sierpnia do 15 wrzeœnia
br., a w przypadku s³uchaczy ko-
legiów nauczycielskich, nauczyciel-
skich kolegiów jêzyków obcych
i kolegiów pracowników s³u¿b
spo³ecznych – do dnia 15 paŸ-
dziernika br. w Urzêdzie Gminy
Œwierklany, pok. 34.

O w/w œwiadczenie, mog¹
ubiegaæ siê osoby, których dochód
na jedn¹ osobê w rodzinie nie
przekracza 351 z³.

Wniosek powinien zostaæ z³o-
¿ony przez rodzica, prawnego
opiekuna, pe³noletniego ucznia,
b¹dŸ przez dyrektora szko³y lub
placówki do której uczêszcza
uczeñ.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
- zaœwiadczenie pracodawcy

o wysokoœci wynagrodzenia z ty-
tu³u zatrudnienia za miesi¹c po-
przedzaj¹cy z³o¿enie wniosku;

- aktualn¹ decyzjê organu ren-
towego przyznaj¹cego rentê, eme-
ryturê lub odcinek renty,

- decyzjê Zak³adu Ubezpie-

czeñ Spo³ecznych o przyznaniu
œwiadczenia przedemerytalnego lub
zasi³ku przedemerytalnego;

- zaœwiadczenie z Urzêdu Skar-
bowego o wysokoœci dochodu osi¹-
ganego z prowadzonej dzia³alnoœci
gospodarczej opodatkowanej na
zasadach okreœlonych w przepisach
o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych lub zaœwiadczenie
z Urzêdu Skarbowego o formie
opodatkowania w przypadku pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
na zasadach okreœlonych w przepi-
sach o zrycza³towanym podatku od
niektórych przychodów osi¹ganych
przez osoby fizyczne wraz z do-
wodem op³acenia sk³adek w ZUS;

- zaœwiadczenie Urzêdu Gmi-

ny o powierzchni gospodarstwa
rolnego w hektarach przeliczenio-
wych;

- decyzjê Powiatowego Urzê-
du Pracy o uznaniu lub odmowie
uznania za osobê bezrobotn¹, utra-
cie statusu osoby bezrobotnej,
o przyznaniu wznowienia wyp³a-
ty oraz utracie pozbawienia prawa
do zasi³ku dla bezrobotnych;

- zaœwiadczenie z Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej o korzystaniu ze
œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy
spo³ecznej o charakterze sta³ym lub
okresowym, np. zasi³ki rodzinne,
œwiadczenia opiekuñcze, dodatki
mieszkaniowe itp.;

- inne dokumenty niezbêdne do

ustalenia sytuacji dochodowej oso-
by lub rodziny.

Zgodnie z Regulaminem udzie-
lania pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów za-
mieszka³ych na terenie Gminy Œwier-
klany stypendium szkolne mo¿e byæ
udzielone w formie:

1. ca³kowitego lub czêœciowe-
go pokrycia kosztów udzia³u w za-
jêciach edukacyjnych, w tym wy-
równawczych, wykraczaj¹cych
poza zajêcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a tak¿e
udzia³u w zajêciach edukacyjnych
realizowanych poza szko³¹, obej-
muj¹ce zajêcia specjalistyczne
z dyslekcji, dysgrafii, logopedycz-
ne, a tak¿e zajêcia dydaktyczne po-
szerzaj¹ce wiedzê i umiejêtnoœci
ucznia;

2. pomocy rzeczowej o charak-
terze edukacyjnym, w tym w szcze-
gólnoœci zakup podrêczników, przy-
borów szkolnych, tornistra, ksi¹¿ek
i innych pomocy naukowych wy-
maganych przez szko³ê;

3. ca³kowitego lub czêœciowego
pokrycia kosztów zwi¹zanych z po-
bieraniem nauki poza miejscem za-
mieszkania uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych oraz s³uchaczy ko-
legiów nauczycielskich, nauczy-
cielskich kolegiów jêzyków obcych

i kolegiów pracowników s³u¿b
spo³ecznych, polegaj¹ce na refun-
dacji kosztów zakwaterowania,
dojazdu i wy¿ywienia w sto³ów-
kach szkolnych;

4. œwiadczenia pieniê¿nego,
je¿eli Wójt Gminy uzna, ¿e
udzielenie stypendium w for-
mach okreœlonych w punktach 1
i 2, a w przypadku uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych tak¿e
w formie okreœlonej w punkcie 3
nie jest mo¿liwe, natomiast
w przypadku s³uchaczy kole-
giów, o których mowa w punkcie
3, udzielenie stypendium w formach,
o których mowa w punktach 1-3 nie
jest celowe.

Wysokoœæ stypendium uzale¿-
niona jest od zakwalifikowania
ucznia do grupy dochodowej i wy-
nosi:

I grupa – dochód na cz³onka
rodziny nie przekraczaj¹cy
263,25 z³ - 76,80 z³

II grupa – dochód na cz³onka
rodziny nie przekraczaj¹cy
315,90 z³ - 64,00 z³

III grupa – dochód na cz³on-
ka rodziny nie przekraczaj¹cy
351,00 z³ - 51,20 z³

Czêstotliwoœæ wyp³aty sty-
pendiów uzale¿niona bêdzie od
przyznanych gminie œrodków.

Zasiłek szkZasiłek szkZasiłek szkZasiłek szkZasiłek szkolnyolnyolnyolnyolny
Zgodnie z art. 90 e ustawy

z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o sys-
temie oœwiaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) za-
si³ek szkolny mo¿e byæ przy-
znany uczniowi znajduj¹cemu
siê przejœciowo w trudnej sytu-
acji materialnej z powodu zda-
rzenia losowego. O zasi³ek
szkolny mo¿na ubiegaæ siê w ter-
minie nie d³u¿szym ni¿ dwa mie-
si¹ce od wyst¹pienia zdarzenia
uzasadniaj¹cego przyznanie tego
zasi³ku.

Do wniosku o przyznanie
zasi³ku szkolnego nale¿y do³¹-
czyæ dokumenty potwierdzaj¹-
ce trudn¹ sytuacjê materialn¹
ucznia oraz wyst¹pienie zda-
rzenia losowego.

Zasi³ek szkolny przyznany
w formie œwiadczenia pieniê¿-
nego na pokrycie wydatków
zwi¹zanych z procesem eduka-
cyjnym realizowany jest prze-
lewem na wskazany rachunek
bankowy podmiotu prowa-
dz¹cego zajêcia edukacyjne.

Zasi³ek szkolny przyzna-
ny w formie pomocy rzeczo-
wej o charakterze edukacyj-
nym jest realizowany poprzez
zwrot uprzednio zaakceptowa-
nych wydatków, po przedsta-
wieniu odpowiednich rachun-
ków potwierdzaj¹cych ponie-
sione wydatki, w formie wyp³a-
ty gotówkowej z kasy Urzêdu
Gminy lub przelewem na wska-
zany rachunek oszczêdnoœcio-
wo – rozliczeniowy rodziców
ucznia (opiekunów prawnych)
lub pe³noletniego ucznia.

Wnioski o przyznanie sty-
pendium lub zasi³ku szkolne-
go jak równie¿ dodatkowe in-
formacje mo¿na otrzymaæ
w Urzêdzie Gminy Œwierkla-
ny pok. 34 lub pod numerem
telefonu 0 32 43 27 530 w godzi-
nach pracy Urzêdu.

O stypendiach
i zasiłkach szkolnych

PrzPrzPrzPrzPrzeczytaj keczytaj keczytaj keczytaj keczytaj koniecznieoniecznieoniecznieoniecznieoniecznie

Informujemy naszych czytelników o mo¿liwoœci
starania siê o stypendium szkolne i zasi³ek szkolny.
Komu siê one nale¿¹, jakie warunki trzeba spe³niæ
by otrzymaæ pomoc, jakie s¹ wymagane dokumenty
i do kiedy mo¿na sk³adaæ wnioski – o tym poni¿ej.
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Zadaniem integracji jest
tworzenie œrodowisk przed-
szkolnych i szkolnych, w któ-
rych mog¹ wspólnie bawiæ siê
i uczyæ dzieci o ró¿nym stopniu
sprawnoœci. Integracja przyno-
si obustronne korzyœci i jest
ogromn¹ szans¹ nie tylko dla
dzieci niepe³nosprawnych, ale
i zdrowych. Pozwala uwra¿li-
wiaæ i modelowaæ zachowania
dzieci zdrowych tak, ¿e s¹ one
zdolne do niesienia pomocy i do
traktowania dzieci niepe³no-
sprawnych jako partnerów.
Dzieci pozbywaj¹ siê egoizmu,
ucz¹c siê w naturalny sposób
postawy tolerancji, wra¿liwoœci,
otwartoœci i serdecznoœci. Edu-
kacja dzieci niepe³nosprawnych
z dzieæmi pe³nosprawnymi,
umo¿liwia ukszta³towanie u nich
przekonania, ¿e ka¿de dziecko,
niezale¿nie od stanu swej spraw-
noœci i zdrowia, ma prawo do
wspólnej nauki, zabawy i uczest-
nictwa we wszystkich sytuacjach
¿ycia spo³ecznego. Niepe³no-
sprawnoœæ nie mo¿e byæ powodem
izolacji dzieci, ani ich odrzucenia.

Najodpowiedniejszym cza-
sem na kszta³towanie prawid³o-
wych postaw wobec drugiego
cz³owieka, jest okres pobytu
w przedszkolu. Dzieci w tym
wieku nie maj¹ uprzedzeñ
i w przeciwieñstwie do ludzi do-

ros³ych, naturalnie reaguj¹ na „in-
noœæ” swoich kolegów. Podczas
zajêæ i wspólnych zabaw zbli-
¿aj¹ siê do siebie w sposób
otwarty, nie czuj¹c potrzeby
prze³amywania tzw. barier. W³a-
œnie w tym wieku najwyraŸniej
widaæ to, co w integracji najwa¿-
niejsze – wzajemne oddzia³ywa-
nie na siebie i obopólne czerpa-
nie korzyœci z bycia razem.

Nie zawsze istniej¹ warunki
konieczne do utworzenia i pra-
wid³owego funkcjonowania od-
dzia³u integracyjnego w placów-
kach oœwiatowych. Wymagania
s¹ œciœle okreœlone. Spe³nienie ich
decyduje o podjêciu wyzwania,
jakim jest niew¹tpliwie utworze-
nie oddzia³u integracyjnego.
W ka¿dym œrodowisku, tak¿e
i w naszej gminie istnieje taka
potrzeba. Istniej¹ce w naszej
gminie Stowarzyszenie Osób
Niepe³nosprawnych, skupi³o
w swoich szeregach wszystkie
osoby zainteresowane wszelki-
mi formami pomocy i wsparcia,
jakie jest niezbêdne w codzien-
nym ¿yciu ludzi niepe³nospraw-
nych i ich rodzin. Tam miêdzy
innymi podejmowany by³ temat
oddzia³u integracyjnego. Bardzo
powa¿nie do sprawy odniós³ siê
pan wójt Stanis³aw Gembalczyk,
który po zapoznaniu siê z mo¿-
liwoœciami niektórych placówek

Chodzi o zaopiekowanie siê
dzieckiem/dzieæmi, którym bra-
kuje opieki w rodzinnych do-
mach i które z ró¿nych wzglê-
dów nie mog¹ liczyæ na pomoc
i zainteresowanie ze strony bio-
logicznych rodziców – najczêœciej
uzale¿nionych od alkoholu i nie-
wydolnych ¿yciowo.

Od kandydatów na rodziców
zastêpczych wymaga siê ukoñ-
czenia specjalnego szkolenia, do-
œwiadczenia w pracy z dzieæmi,
odpowiednich predyspozycji
psychofizycznych do pe³nienia
funkcji rodziny zastêpczej, po-
siadania sta³ego Ÿród³a dochodu
i odpowiednich warunków
mieszkaniowych oraz uzyskania
pozytywnej opinii oœrodka po-
mocy spo³ecznej w³aœciwego ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania
kandydata na rodzinê zastêpcz¹
(w przypadku mieszkañców
Jankowic i Œwierklan jest to
Gminny Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej).

Osoby zainteresowane tym te-
matem proszone s¹ o kontakt z Po-
wiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Rybniku, który swoj¹ sie-
dzibê ma przy ul. 3 Maja 31, w po-
koju nr 303. Informacje mo¿na tak-
¿e uzyskaæ telefonicznie, dzwoni¹c
pod numer (0 32) 42 60 033.

Od d³u¿szego czasu w naszej gminie dzia³a stro-
na internetowa, na której zamieszczane s¹ skierowa-
ne do mieszkañców informacje. W wielu przypadkach
nie trzeba udawaæ siê do Urzêdu Gminy, by uzyskaæ
odpowiedŸ na nurtuj¹ce nas pytanie. Pomo¿e nam w tym
chocia¿by wykaz telefonów do poszczególnych pracow-
ników referatów i samodzielnych stanowisk  Urzêdu.

Je¿eli jesteœ ciekawy, o czym dyskutowali cz³on-
kowie Rady Gminy Œwierklany na ostatniej sesji i ja-
kie uchwa³y podjêli, jak równie¿ zapoznaæ siê z tre-
œci¹ zarz¹dzeñ wójta gminy czy prac¹ poszczegól-
nych komisji RG, wejdŸ na stronê www.swierklany.pl

Powstanie oddział
integracyjny
Integracja jest now¹ dziedzin¹ pedagogiki. Jest
przeciwieñstwem segregacji oraz alternatyw¹ dla
dotychczasowego sposobu kszta³cenia dzieci
niepe³nosprawnych. Ju¿ nied³ugo, w naszej
placówce – przedszkolu w Œwierklanach Górnych
bêdziemy zajmowali siê ni¹ na co dzieñ.

wskaza³ na przedszkole
w Œwierklanach Górnych, gdzie
taki oddzia³ od 1 wrzeœnia 2007
roku bêdzie funkcjonowa³. Argu-
menty przemawiaj¹ce za takim
wyborem, to ³atwoœæ dojazdu ze
wszystkich so³ectw gminy oraz
rozwi¹zania architektoniczne
nowego budynku przedszkola,
które bêd¹ pozwala³y na bez-
pieczne i ³atwe poruszanie siê
dzieci i ich opiekunów. Wycho-
wankowie bêd¹ mieli zapew-
nion¹ opiekê dwóch nauczycieli
posiadaj¹cych odpowiednie
kwalifikacje oraz specjalistów.

Utworzenie i prawid³owe
funkcjonowanie oddzia³u inte-
gracyjnego jest dla ka¿dej pla-
cówki, a wiêc i dla naszej, bar-
dzo du¿ym wyzwaniem. Po-
dejmujemy je jednak z pe³n¹
odpowiedzialnoœci¹. Moty-
wacj¹ do dzia³ania jest przede
wszystkim nadzieja pok³ada-
na w nas przez rodziców
i opiekunów dzieci niepe³no-
sprawnych. Nadzieja ta wi¹-
¿e siê z konkretnym wspar-
ciem w zapewnieniu dzieciom
wszechstronnego rozwoju –
fizycznego,  psychicznego,
emocjonalnego i spo³ecznego.
Przedsiêwziêcie to, jak ka¿de
wymaga wspó³pracy z innymi
instytucjami,  szczególnie
z tymi, które maj¹ wymierne
efekty w pracy w oddzia³ach
integracyjnych, a tak¿e usta-
wicznego doskonalenia nauczy-
cieli podczas kursów, warszta-
tów, a nawet studiów podyplo-
mowych. Zdobywanymi krok
po kroku doœwiadczeniami bê-
dziemy siê dzieliæ z innymi pla-
cówkami, co w przysz³oœci za-
owocuje byæ mo¿e utworze-
niem oddzia³u integracyjnego
w szkole.

Celina Szulik
Dyrektor Przedszkola

w Œwierklanach Górnych

Gmina w internecie

Zastępują
rodziców
Na ³amach Kuriera
Gminy Œwierklany
ponawiamy apel
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie,
skierowany do
mieszkañców gminy
Œwierklany i dotycz¹cy
poszukiwania
kandydatów na
rodziców zastêpczych.

Urząd GminyUrząd GminyUrząd GminyUrząd GminyUrząd Gminy
ŚwierklanyŚwierklanyŚwierklanyŚwierklanyŚwierklany

godziny urzędowania:
poniedziałki 8.00 – 16.00
wtorki, środy, czwartki,

piątki 7.30 – 15.30

tel. (032) 432 75 00
e-mail: ug@swierklany.pl

www.swierklany.pl
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Poznać prawdę o basenie

Od niedawna, a dok³adnie od
20 marca tego roku dzia³a w jan-
kowickiej przychodni punkt po-
brañ materia³u do badañ labora-
toryjnych. W ka¿dy wtorek, w
godzinach porannych – od 8.00
do 10.00 mo¿na tam zrealizowaæ
skierowanie na badanie krwi
i inne. Informacja ta jest dla
mieszkañców Jankowic o tyle
istotna, ¿e nie musz¹ ju¿ oni
w tej sprawie jeŸdziæ do przy-
chodni w Œwierklanach czy in-

W Jankowicach działa punkt pobrań
nych placówek s³u¿by zdrowia.

- Dla jankowickich pacjentów na
pewno jest to udogodnienie, dlatego
zreszt¹ punkt powsta³ – mówi pra-
cuj¹cy w obu oœrodkach zdrowia
lek. med. Eugeniusz Wêgrzyk z Nie-
publicznego Zak³adu Opieki Zdro-
wotnej Œwierklany Wêgrzyk i Part-
nerzy Spó³ka Lekarska. — Podob-
ny punkt dzia³a w Œwierklanach,
czynny we wtorki, czwartki i pi¹tki
w tych samych godzinach, czyli od
8.00 do 10.00.

Czytelnikom Kuriera Gminy
Œwierklany pragniemy jednoczeœnie
przypomnieæ godziny otwarcia po-
radni ogólnej w Œwierklanach, która
czynna jest od poniedzia³ku do pi¹t-
ku od 8.00 do 18.00 oraz poradni w
Jankowicach – od 8.00 do 15.00.

Mieszkañcy Jankowic,
w przypadku potrzeby skorzy-
stania z porady lekarskiej w go-
dzinach popo³udniowo-wie-
czornych mog¹ udaæ siê do po-
radni w Œwierklanach. Lek. Eugeniusz Wêgrzyk

- Mimo, i¿
dokument za-
wiera 78 stron
oraz za³¹czni-
ki, nie odnie-
siono siê
w nim do ob-

szaru, z którego ludnoœæ korzy-
sta³aby z basenu, ani te¿ nie na-
pisano gdzie w s¹siedztwie takie
baseny ju¿ istniej¹ – mówi wójt.

Jego w¹tpliwoœci wzbudzaj¹
tak¿e inne kwestie. G³ównym
zadaniem maj¹cego powstaæ
obiektu by³o organizowanie im-
prez o charakterze sportowo-re-
kreacyjnym, z uwzglêdnieniem
szerokiego udzia³u w nich osób
niepe³nosprawnych. Szczególnie
dla tej spo³ecznoœci niewiele do
tej pory zrobiono.

- Na terenie basenu mia³y po-
wstaæ pomieszczenia noclegowe,
do wykorzystywania tylko
w okresie wakacji letnich i ferii
zimowych. Trudno oceniæ, do
kogo oferta bazy noclegowej jest
skierowana, do dzieci z terenu
naszej gminy raczej chyba nie.
Opracowanie nie mówi te¿ nic
o odp³atnoœciach za noclegi –
wylicza wójt.

Nale¿y równie¿ wspomnieæ
o tym, ¿e w ramach przedsiê-
wziêcia inwestycyjnego, w sk³ad
którego wchodzi³a budowa bo-
iska sportowego i treningowego
o nawierzchni trawiastej, z nie-
znanych radnym przyczyn za-
mieniona ona zosta³a na na-

W ostatnim czasie w³adze gminy Œwierklany zapozna³y siê z jedynym bêd¹cym
w posiadaniu Urzêdu Gminy dokumentem na temat planowanej w gminie
budowy basenu – “Studium wykonalnoœci – budowa p³ywalni krytej przy
gimnazjum w Œwierklanach Dolnych”. – Poruszenie tego tematu na ³amach
gazety pozwoli spojrzeæ na przyobiecan¹ inwestycjê z zupe³nie innej
perspektywy – mówi Stanis³aw Gembalczyk.

wierzchniê ze sztucznej trawy.
Tym samym zwiêkszy³y siê
koszty inwestycji.

Opracowanie przewiduje, ¿e
po zakoñczeniu ca³oœci inwesty-
cji, ca³y powsta³y maj¹tek bêdzie
w³asnoœci¹ gminy Œwierklany,
w imieniu której zarz¹dzaæ nim
bêdzie dyrekcja Gimnazjum Nr
2 w Œwierklanach Dolnych oraz
Zarz¹d Integracyjnego Klubu
Sportowego. Od strony finanso-
wej utrzymywany bêdzie przez
wy¿ej wymienione jednostki,
bêd¹ce na garnuszku gminy. Do-
kument nie mówi nic o tym, ¿e
inwestycja ma byæ oddana w ad-
ministracjê zarz¹dowi klubu
“Forteca”.

- Cele powstania inwestycji,
w sk³ad której mia³ wchodziæ
tak¿e basen, s¹ szczytne. Z dru-
giej strony nie mo¿emy jednak
zapomnieæ o finansach – mówi
wójt Gembalczyk. – Wieloletni
plan inwestycyjny gminy zak³a-
da³ wspó³finansowanie zadañ
polegaj¹cych na budowie sali
gimnastycznej wraz z piêciood-
dzia³owym przedszkolem
w Œwierklanach Górnych oraz
obiektów sportowych przy gim-
nazjum w Œwierklanach Dol-
nych. 75 procent mia³ wynosiæ
udzia³ œrodków z Unii Europej-
skiej, a 25 procent – bud¿etu
gminy. Szacowana wartoœæ obu
inwestycji wynosi³a 25 mln 561
tys. z³, z czego œrodków spoza
gminy mia³o byæ ok. 19 mln. Nie-

stety, œrodków tych nie ma. Za-
równo pierwsza, jak i druga in-
westycja znacznie obci¹¿y³y bu-
d¿et gminy. W tej sytuacji trudno
myœleæ o budowie basenu.

Na dalszych stronach opra-
cowania znajdujemy wyliczenia
ekonomiczne, z których wynika,
¿e budowany obiekt nie ma cha-
rakteru komercyjnego. Natomiast
planowane s¹ wp³ywy finanso-
we za u¿ytkowanie obiektu, nie
maj¹ce bezpoœredniego zwi¹zku
z dzia³alnoœci¹ oœwiatow¹, kultu-
raln¹ i sportow¹, realizowanymi
przez gminê Œwierklany. Zda-
niem wójta: jest to tak zapisane,
¿e trudno odró¿niæ, o kogo i o co
chodzi – komentuje wójt.

Ceny biletów planowane s¹
na poziomie:
bilet normalny 9,50 z³/godz.;
bilet ulgowy 7,00 z³/godz;
nauka p³ywania 110,00/godz.;
zajêcia koryguj¹ce wady
postawy 85,00 z³/godz.;
aerobik w wodzie 37,00 z³/
godz.; sauna 15,00 z³/godz.

Przy wyliczeniu efektywno-
œci za³o¿ono, ¿e ³¹czna planowa-
na iloœæ u¿ytkowników w ci¹gu
roku wyniesie 50 tys. oraz ¿e in-
westycja oddzia³ywaæ bêdzie
poœrednio na wszystkich miesz-
kañców gminy Œwierklany, jak
równie¿ na osoby przyjezdne,
korzystaj¹ce z naszej bazy spor-
towej.

Najciekawsz¹ czêœæ opraco-
wania stanowi rozdzia³ zatytu-

³owany “Ryzyko zwi¹zane z re-
alizacj¹ projektu”. Autor opraco-
wania zdaje sobie sprawê z te-
go, ¿e: “Przedsiêwziêcie to
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹
przeznaczenia na jego realiza-
cjê znacznych kwot pieniê¿-
nych”; “Gmina nie jest w sta-
nie samodzielnie sfinansowaæ
inwestycji, st¹d konieczne jest
wsparcie dotacyjne”; “Brak do-
finansowania oznacza³by ko-
niecznoœæ zmiany terminu roz-
poczêcia inwestycji na póŸniej-
szy i zwi¹zana z tym koniecz-
noœæ poszukiwania innych
Ÿróde³ finansowania, a tak¿e
przeprowadzenie dzia³añ jedy-
nie w ograniczonym zakresie”.
Najistotniejszym elementem
ryzyka omawianego przedsiê-
wziêcia jest decyzja o uzyska-
niu wsparcia w ramach “Me-
chanizmów Finansowych”.
W zasadzie tylko od pomyœl-
nego zakoñczenia procedury
aplikacyjnej zale¿y przepro-
wadzenie projektu.

- Temat obiecanego basenu
znalaz³ siê na ³amach Kuriera
Gminy Œwierklany po to, by
mieszkañcom wyjaœniæ na czym
problem polega. Takie postêpo-
wanie stanowi realizacjê pro-
gramu wyborczego Inicjatywy
Obywatelskiej, stawiaj¹cej na
uprawianie jawnej polityki, jak
te¿ prowadzenie konsultacji
z mieszkañcami w wa¿nych dla
nich i dla gminy kwestiach. Do-
kument “Studium wykonalno-
œci”, opracowany w 2005 roku
przez “Ekokonsulting” z Biel-
ska-Bia³ej nigdy nie zosta³
przedstawiony radnym naszej
gminy, ani te¿ jej obywatelom.
Pozwoli³o to manipulowaæ spo-
³eczeñstwem w tak wa¿nej i kosz-
townej dla nas wszystkich spra-
wie – podsumowuje wójt Gem-
balczyk.
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albo nast¹pi³ upadek przemys³u
górniczego, albo te¿ przemys³ ten
nadal funkcjonuje, ale powoduje
negatywne skutki: dewastacjê te-
renu, powstawanie ha³d i zale-
wisk – mówi wójt Gembalczyk.
— Ten temat wystêpuje w naszej
gminie od dawna, st¹d moje za-
interesowanie nim. Do tej pory
kilkakrotnie bra³em udzia³
w spotkaniach z dyrekcj¹ Kom-
panii Wêglowej Okrêgu Po³u-
dnie, podczas których przedsta-
wi³em swoje spostrze¿enia w tej
kwestii. Ju¿ na samym pocz¹tku
doszliœmy do wniosku, ¿e warto
by³oby organizowaæ cykliczne
spotkania w siedzibie naszej gmi-
ny (co kwarta³), w których uczest-
niczyliby przedstawiciele dzia³ów
ochrony œrodowiska i geologicz-
nego KWK Chwa³owice i Janko-
wice, a w przysz³oœci równie¿
z KWK Borynia.

Pierwsze takie spotkanie za-
planowano w Urzêdzie na po-

PrPrPrPrProjekt RECojekt RECojekt RECojekt RECojekt RECOOOOORERERERERE cz¹tku maja br. Omówione zo-
stan¹ na nim sposoby wspó³pra-
cy pomiêdzy kopalniami a gmin¹,
co da podstawê do podejmowa-
nia decyzji na szczeblu dyrekcja
kopalni – wójt gminy. O szcze-
gó³ach tego spotkania napi-
szemy w kolejnym numerze
Kuriera.

Seminarium, na które
pojecha³ wójt, organizowa-
ne jest cyklicznie, co roku
w innym kraju. Wspomnieæ
nale¿y, ¿e Unia Europejska
pokrywa wiêksz¹ czêœæ
kosztów zwi¹zanych z orga-
nizacj¹ tego przedsiêwziêcia.
Tym razem goœciny u¿yczy-
³a Ukraina — seminarium od-
by³o siê w Doniecku.

Przedstawiciele delegacji
z Wielkiej Brytanii wskazali pod-
czas swojego wyst¹pienia, i¿ wie-
le siê mo¿na nauczyæ od krajów,
w których nast¹pi³ upadek
przemys³u górniczego. W kra-
jach, w których nadal on dzia-
³a, ju¿ teraz nale¿y rozpocz¹æ
stosowne planowanie, by sta-

wiæ czo³a epoce “powêglowej”,
jaka kiedyœ z pewnoœci¹ nast¹-
pi i aby obecna infrastruktura
by³a w stanie sprostaæ wyma-
ganiom nowoczesnego przemy-
s³u. Nadziejê pok³ada siê

w Unii, a dok³adnie w Europej-
skim Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (ERDF).

Z kolei, przedstawiciele de-
legacji francuskiej przypomnieli
zebranym, o czym rozmawiano
podczas seminarium we Francji
(temat waloryzacji dziedzictwa
górniczego, stanowi¹cego ciê¿kie
brzemiê dla górnictwa). G³os za-

brali tak¿e Czesi, mówi¹cy o zna-
cz¹cym wp³ywie eksploatacji
wêgla na œrodowisko ¿yciowe.
Zwrócono uwagê na skutki
uboczne górnictwa, m.in. zanie-
czyszczanie powietrza i prze-

nikanie wód po-
wierzchniowych do
gruntów. Po zakoñ-
czeniu eksploatacji
pozostaje wiele miejsc
dotkniêtych proble-
mem uchodzenia gazu
ziemnego.

Podczas semina-
rium wspomniano
równie¿ o spotkaniu
w Polsce, w 2005
roku w Tychach. Mó-

wiono wtedy o tworzeniu
programów skierowanych do
ma³ych i œrednich przedsiê-
biorstw. Wszystkie seminaria,
jakie do tej pory siê odby³y,
mia³y na celu nakreœliæ problemy
dotykaj¹ce górnictwo w krajach
Unii i daæ pocz¹tek kolejnym spo-
tkaniom, konferencjom poœwiêco-
nym temu tematowi.

cd. ze str. 1

Zarz¹dzenie Nr W.0151-60/07
Wójta Gminy Œwierklany

z dnia 4 kwietnia 2007 roku
w sprawie: przyjêcia Kodeksu Etyki Pracowników Urzêdu Gminy

Œwierklany
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami)

zarz¹dzam :
§ 1

Przyj¹æ Kodeks Etyki Pracowników Urzêdu Gminy Œwierklany,
stanowi¹cy

za³¹cznik do niniejszego zarz¹dzenia.
§ 2

Wykonanie Zarz¹dzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

KODEKS ETYKI
PRACOWNIKÓW URZÊDU GMINY ŒWIERKLANY

I .
Pracownicy Urzêdu przyjmuj¹ do stosowania niniejszy dokument

stanowi¹cy spis wartoœci i standardów zachowania, zwi¹zanych
z pe³nieniem przez nich obowi¹zków s³u¿bowych.

Postanowienia Kodeksu obowi¹zuj¹ wszystkich pracowników, bez
wzglêdu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz

zajmowane stanowisko.
Deklaracja przestrzegania zasad i wartoœci zapisanych w niniejszym

Kodeksie zostanie podpisana przez pracowników i do³¹czona do ich akt
osobowych.

II.
Kodeks okreœla zasady postêpowania pracowników Urzêdu.

Przestrzeganie tych zasad jest gwarancj¹ kompetencji, odpowie-
dzialnoœci i wysokich walorów moralnych pracowników Urzêdu.

Zasadami wyznaczaj¹cymi w³aœciw¹ postawê zatrudnionych
w Urzêdzie s¹:

ZASADA PRAWORZ¥DNOŒCI
Pracownik Urzêdu wykonuje swoje obowi¹zki ze szczególn¹

starannoœci¹, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, maj¹c na wzglêdzie
interes publiczny.

Podejmowane dzia³ania opiera na prawid³owo dokonanych
ustaleniach, a uzyskane w wyniku prowadzonych postêpowañ informa-

cje wykorzystuje wy³¹cznie do celów s³u¿bowych.
Pracownik pracuje tak, aby jego dzia³ania mog³y byæ wzorem

praworz¹dnoœci i prowadzi³y do pog³êbiania zaufania mieszkañców
gminy do Urzêdu.

ZASADA UCZCIWOŒCI I RZETELNOŒCI
Pracownik Urzêdu podczas wykonywania swoich obowi¹zków jest

bezinteresowny i bezstronny; równo traktuje wszystkich, z poszanowa-
niem ich prawa do prywatnoœci i godnoœci.

W przypadkach konfliktu interesu w sprawach prywatnych i urzêdo-
wych pracownik wy³¹cza siê z dzia³añ mog¹cych rodziæ podejrzenia

o stronniczoœæ lub interesownoœæ.
Pracownik nie podejmuje ¿adnych prac ani zajêæ, które pozostawa-

³yby w sprzecznoœci z wykonywanymi obowi¹zkami s³u¿bowymi.
Pracownik zg³asza stwierdzone przez siebie przypadki niegospodar-

noœci, próby defraudacji œrodków publicznych oraz korupcji, a tak¿e
inne fakty i dzia³ania budz¹ce w¹tpliwoœci, co do ich legalnoœci

prze³o¿onemu.
ZASADA JAWNOŒCI

Pracownik Urzêdu, zw³aszcza gospodaruj¹cy œrodkami publicznymi,
dokonuje czynnoœci w sposób jawny oraz zgodny z przyjêtymi
standardami, a uzyskane informacje o charakterze publicznym

udostêpnia w pe³nym zakresie z wy³¹czeniem informacji objêtych
ochron¹ przepisami prawa.

ZASADA PROFESJONALIZMU
Pracownik Urzêdu wykonuje powierzone zadania sumiennie

i sprawnie, wykorzystuj¹c w pe³ni posiadan¹ wiedzê i doœwiadczenie.
Docieka prawdy i daje jej œwiadectwo swoim postêpowaniem.
Dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

ZASADA NEUTRALNOŒCI
Pracownik Urzêdu nie ulega wp³ywom i naciskom, które mog¹

prowadziæ do dzia³añ stronniczych lub sprzecznych z interesem
publicznym.

Dba o jasnoœæ i przejrzystoœæ w³asnych relacji z otoczeniem.
ZASADA ODPOWIEDZIALNOŒCI

Pracownik Urzêdu nie uchyla siê od podejmowania decyzji oraz
wynikaj¹cych z nich konsekwencji.

Udziela rzetelnych informacji, a relacje s³u¿bowe opiera na
wspó³pracy, kole¿eñstwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz

dzieleniu siê doœwiadczeniem i wiedz¹.
Godnie zachowuje siê w miejscu pracy i poza nim, a swoj¹ postaw¹

nie narusza porz¹dku prawnego w sposób powoduj¹cy obni¿enie
autorytetu i wiarygodnoœci Urzêdu Gminy Œwierklany.

 III.
Treœæ Kodeksu oraz okreœlone w nim wartoœci zostan¹ podane do

publicznej wiadomoœci poprzez umieszczenie ich w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzêdu.

Jedno ze zdjêæ zaprezentowanych podczas
seminarium, przedstawiaj¹ce propozycjê
zagospodarowania terenu pokopalnianego.
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- O tym, ¿e nie bêdzie dofinan-
sowania dowiedzieliœmy siê
w momencie, kiedy koparki ju¿
pracowa³y, i to w dziewiêciu miej-
scach – mówi Józef Maskiewicz,
in¿ynier urz¹dzeñ sanitarnych,
który prowadzi nadzór nad t¹
inwestycj¹.

Gmina znalaz³a siê w kropce.
Zadanie jest bardzo kosztowne
w realizacji i niemo¿liwe, aby ona
sama w stu procentach je sfinanso-
wa³a. Zakres prac na jakiœ czas zo-
sta³ ograniczony.

Zadanie realizuje konsorcjum
dwóch firm – Zak³ad Robót Spe-
cjalnych Budowlanych Antoni
Motyczka w Rydu³towach i Cetus
Energetyka Gazowa ze Œwierklan.

- Jesteœmy prawie na pó³met-
ku, zaawansowanie zadania oce-
niamy na oko³o 44 procent. Plany
s¹ takie, ¿e w tym roku pod³¹czone
zostan¹ posesje przy ulicy Basz-
towej i Zamkowej oraz czêœæ ul.
Aleja, jak równie¿ pojedyncze
budynki przy ul. 3 Maja i Warneñ-
czyka, w tym budynek szko³y pod-
stawowej i gimnazjum w Œwier-

klanach Dolnych. Zamiary te zo-
sta³y potwierdzone przez wyko-
nawców robót. W sumie bêd¹ to
33 nieruchomoœci – poinformo-
wano nas w Urzêdzie Gminy.

Gmina ze swej strony po raz
kolejny stara siê o œrodki, które
pomog³yby jej uporaæ siê z inwe-
stycj¹. Aby zrealizowaæ wszyst-
ko do koñca przysz³ego roku, bo
tak¹ opcjê przyjêto, wniosek
o dofinansowanie musi spotkaæ
siê z akceptacj¹ Urzêdu Marsza³-
kowskiego, do którego trafi po
og³oszeniu przez ten¿e urz¹d ter-
minu sk³adania wniosków. Kiedy
gminie zostan¹ przyznane œrodki,
nast¹pi og³oszenie przetargu i wy-
³onienie wykonawcy. Wszystkie
procedury musz¹ byæ zachowane,
a przy tym trzeba pilnowaæ, by
zmieœciæ siê w czasie.

- W mojej ocenie jest to do
wykonania. Czas nas goni, ale
b¹dŸmy dobrej myœli – mówi in-
¿ynier Maskiewicz.

Ciesz¹cy siê wielkim uzna-
niem w bran¿owym œrodowisku,
Józef Maskiewicz o swojej pra-

Kanalizacja w budowie
Proces kanalizowania gminy pod wzglêdem odbioru œcieków przebiega u nas trzema etapami.
Realizowane s¹ zadania: budowa zlewni PII-3, zlewni PII-2 oraz PII-1. Szczególnie to ostatnie zadanie,
prowadzone na terenie Œwierklan Dolnych, przysporzy³o gminie problemów. Z przyczyn niezale¿nych nie
otrzyma³a ona obiecanego dofinansowania ze œrodków zewnêtrznych, o które siê stara³a i które a¿ w 75
proc. mia³o pokryæ koszty zadania. – W pewnym momencie gminê pozostawiono samej sobie,
z rozpoczêtymi pracami i brakiem funduszy na ich samodzielne ukoñczenie – mówi¹ urzêdnicy.

cy móg³by opowiadaæ godzinami.
- To jeden z nielicznych in-

spektorów nadzoru, który po tylu
latach pracê sw¹ wykonuje z tak¹
sam¹ pasj¹, jak na pocz¹tku –
mówi¹ o nim urzêdnicy. Jego
mark¹ jest solidnoœæ.

– Je¿eli widzê, ¿e robota nie
jest dobrze wykonana, ka¿ê na-
prawiæ b³¹d. Wielu osobom siê to
nie podoba, ale u mnie musi byæ
wszystko zrobione na szóstkê. Nie
mo¿e byæ tak, ¿e na pierwszy rzut
oka wszystko dobrze wygl¹da,
a potem nastêpuje awaria za
awari¹ – mówi in¿ynier Maskie-
wicz.

Od ponad 40 lat w zawodzie,
pan Józef ma za sob¹ kilkanaœcie
powa¿nych inwestycji, nad któ-
rymi pracowa³. Miêdzy innymi
uczestniczy³ on w budowie Ko-
palni Wêgla Kamiennego “Su-
szec” (obecnie KWK Krupiñ-
ski”), zaanga¿owa³ siê w budowê
kopalni Pola Warszowice w ob-
rêbie obecnej Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej –
Podstrefy Jastrzêbsko-¯orskiej,

jak równie¿ w rozbudowê kopal-
ni XXX-lecia PRL (obecny
“Pniówek”).

To tylko niektóre zadania
z jego udzia³em.

Z gmin¹ Œwierklany zwiaz¹³
siê w 2002 roku, kiedy to nadzo-
rowa³ budowê kanalizacji w uli-
cy Równoleg³ej i Nowej w Janko-
wicach. W chwili obecnej pracu-
je nad zlewni¹ PII-1 w Œwierkla-
nach Dolnych, pe³ni¹c rolê inwe-
stora zastêpczego.

- Przewody sieci kanalizacyj-
nej powinny byæ szczelne, dlate-
go te¿ na tym etapie robót ka¿do-
razowo wykonuje siê próby
szczelnoœci kana³ów. Wszystko
jest dok³adnie sprawdzane zanim
budynki zostan¹ pod³¹czone do
sieci, a nawierzchnia drogi od-
tworzona przy u¿yciu asfaltu, tam
gdzie siê on wczeœniej znajdowa³.
Prace stopniowo postêpuj¹ i ca³y
czas mam nad nimi kontrolê.
Mieszkañcy mog¹ byæ spokojni
o dokoñczenie zaleg³ych robót –
zapewnia in¿. Józef Maskiewicz.

II Zjazd organizuje Rada So-
³ecka z Jankowic, Urz¹d Gminy
Œwierklany i Gminny Oœrodek
Kultury i Rekreacji. Honorowy
patronat nad tym wydarzeniem
sprawuje wójt gminy Stanis³aw
Gembalczyk. Wys³ano ju¿ za-
proszenia i informacjê o zapla-
nowanej na 30 czerwca imprezie.
Jednoczeœnie trwa opracowywa-
nie programu artystycznego, jaki
bêdziemy mogli obejrzeæ
w ostatnim dniu czerwca. Za-
mys³ jest taki, by przybyli na

Przygotowania do zjazdu

zjazd mieszkañcy Jankowic –
zespo³y, grupy taneczne i inne,
zaprezentowali próbkê w³asne-
go folkloru. Nas z kolei bêd¹ re-
prezentowaæ nasi rodzimi arty-
œci. Zanim jednak rozpoczn¹ siê
wystêpy, odbêdzie siê uroczy-
sta msza œwiêta. Organizatorzy
maj¹ nadziejê, ¿e pogoda tego
dnia dopisze.

Nasza rodzima miejscowoœæ
jest jedn¹ z 25 Jankowic w Pol-
sce, najwiêksz¹ pod wzglêdem
liczby mieszkañców.

Trwaj¹ przygotowania do czerwcowego Zjazdu
Jankowiczan – mieszkañców miejscowoœci o nazwie
Jankowice. Pierwszy zjazd zosta³ zorganizowany
przez Jankowice licz¹ce zaledwie 170 mieszkañców
i zyska³ nazwê Zjazdu Jankowiczan ks. Edwarda
Musio³a. Tym razem to nasza gmina zaprosi
przedstawicieli innych Jankowic do siebie.

Okres Wielkiego Postu zosta³
przez Gminny Oœrodek Kultury
i Rekreacji wykorzystany – jak
co roku zreszt¹ – na przeprowa-
dzenie koniecznych remontów
i przygotowanie do rozpoczyna-
j¹cego siê sezonu na œluby i za-
bawy.

Chodzi o znajduj¹ce siê
w Œwierklanach i Jan-
kowicach sale bankie-
towe, w których od-
bywaj¹ siê przyjêcia
i które zosta³y
w zwi¹zku z tym od-
nowione, odœwie¿one
i na nowo udekorowa-
ne. Ale nie tylko tam
toczy³y siê prace –
równie¿ tereny obu
oœrodków sportowo-
rekreacyjnych zosta-
³y przygotowane do

SezSezSezSezSezon tuż, tużon tuż, tużon tuż, tużon tuż, tużon tuż, tuż
sezonu letniego. Na przyk³ad,
oœrodek w Jankowicach – zosta³
czêœciowo przebudowany, a do-
k³adniej miejsce wokó³ sceny
(wiêcej przestrzeni dla bawi¹cych
siê goœci). Ciesz¹ siê równie¿ mi-
³oœnicy gry w pi³kê no¿n¹, a to
z powodu boiska, które lada mo-
ment zostanie im oddane do u¿yt-
ku. Na jednym i drugim oœrodku
pojawi¹ siê nowe huœtawki dla
dzieci.

Co roku w oœrodkach GOKiR-u odbywaj¹
siê festyny i zabawy. Tu – gminny dzieñ
dziecka w ubieg³ym roku w Œwierklanach.

bz
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Przy aktualnym stanie zatrud-
nienia (tj. 9 robotników drogo-
wych na ca³¹ gminê) Zak³ad nie jest
w stanie uporz¹dkowaæ wszyst-
kich dróg. Skupi³ siê wiêc w tym
roku na oczyszczaniu najbardziej
uczêszczanych i reprezentacyj-
nych miejsc w gminie, to jest par-
kingów przy koœcio³ach, chodni-

Posprzątali po zimie
Za poœrednictwem Kuriera Gminy Œwierklany, Gminny
Zak³ad Gospodarki Komunalnej pragnie podziêkowaæ
wszystkim mieszkañcom, którzy pomagali w wiosennym
porz¹dkowaniu dróg i chodników na terenie gminy.
W szczególnoœci zaœ dziêkuje tym, którzy robi¹ to
tradycyjnie co roku, a wiêc mieszkañcom ulic:
Koœcielnej, Rybnickiej, F.Ho³y, Spokojnej, Weso³ej,
Radosnej i Przyjemnej w Jankowicach.

ków przy drogach g³ównych,
w rejonach szkó³ i oœrodków zdro-
wia, a tak¿e ulic: Szerockiej, Koœciel-
nej, Koœciuszki i Kucharzówki
w Œwierklanach oraz ks.Walentego
w Jankowicach.

Przypominamy mieszkañ-
com, ¿e zgodnie z art.5 ust.4 usta-
wy z dnia 13.09.1996 r. o utrzy-

maniu czystoœci i porz¹dku
w gminach (Dz.U.132, poz.622
z póŸniejszymi zmianami) obo-
wi¹zek uprz¹tniêcia b³ota,
œniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeñ z chodników po³o¿o-
nych wzd³u¿ nieruchomoœci –
a za taki chodnik uznaje siê wy-
dzielon¹ czêœæ drogi publicznej
s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego po-
³o¿on¹ bezpoœrednio przy grani-
cy nieruchomoœci – spoczywa na
w³aœcicielu nieruchomoœci. In-
formujemy ponadto, ¿e utrzyma-
nie czystoœci na drogach woje-
wódzkich i powiatowych nale¿y
do zarz¹dców tych dróg, wiêc pra-
cownicy Zak³adu nie mog¹ pro-
wadziæ ¿adnych robót, tak¿e po-
rz¹dkowych, na terenach nie bê-
d¹cych w zarz¹dzie gminy.

Na koniec zwracamy siê
z proœb¹ do wszystkich miesz-

kañców o pomoc w zakresie utrzy-
mania czystoœci i porz¹dku, og³a-
szaj¹c jednoczeœnie konkurs na
najlepiej uporz¹dkowan¹ ulicê
w gminie (regulamin konkursu do
wgl¹du w siedzibie GZGK). Pro-
simy, aby w terminie do koñca
kwietnia br. reprezentanci poszcze-
gólnych ulic zg³aszali do Gminnego Za-
k³adu Gospodarki Komunalnej swoje
uczestnictwo w konkursie. GZGK
zapewni wywóz pozbieranych i za-
miecionych w czasie trwania konkur-
su zanieczyszczeñ oraz worki na od-
pady i przedstawi zainteresowanym
kategorie oceny. Komisyjna ocena
odbêdzie siê w czasie majowego
weekendu, zaœ nagrod¹ w konkur-
sie bêdzie bezp³atny wywóz odpa-
dów z kub³ów na œmieci przez okres
jednego miesi¹ca dla mieszkañców
zwyciêskiej ulicy, finansowany
z funduszu ochrony œrodowiska.

„Zapraszam Pana na spo-
tkanie, które odbêdzie siê
w Urzêdzie Miasta Rybnika
w dniu 3 kwietnia br. o godz.
10.00, w sali 264. Celem spo-
tkania bêdzie dyskusja na temat
mo¿liwoœci funkcjonowania
Aglomeracji Rybnickiej jako
jednolitego podmiotu oraz pod-
jêcia dzia³añ maj¹cych na celu
wpisanie naszej aglomeracji do
ustawy metropolitalnej” – pi-
smo tej treœci w³adze gminy
Œwierklany otrzyma³y w po³o-
wie marca tego roku. Na spo-
tkaniu w rybnickim magistracie
reprezentowa³ nas wójt gminy
Stanis³aw Gembalczyk i prze-
wodnicz¹ca Rady Gminy
Œwierklany Ma³gorzata Rduch.
Wœród innych zaproszonych
goœci znalaz³ siê sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Spraw We-
wnêtrznych i Administracji Ja-
ros³aw Zieliñski. By³ te¿
przedstawiciel Urzêdu Mar-
sza³kowskiego – marsza³ek Ja-
nusz Moszyñski i Urzêdu Wo-
jewódzkiego – wojewoda œl¹ski
Tomasz Pietrzykowski, jak

równie¿ prezydenci, burmi-
strzowie i wójtowie okolicz-
nych gmin (Jastrzêbia, ¯or,
Wodzis³awia Œl¹skiego, Radli-
na, Marklowic i innych). Rolê
gospodarza pe³ni³ prezydent
miasta Rybnika Adam Fudali.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili
rybnickie w³adze parlamenta-
rzyœci: pose³ Henryk Siedla-
czek, senator Jerzy Szymura
i senator Antoni Motyczka.

Podczas spotkania dysku-
towano na temat mo¿liwoœci
funkcjonowania Aglomeracji
Rybnickiej jako jednolitego
podmiotu oraz podjêcia dzia³añ
maj¹cych na celu wpisanie na-
szej aglomeracji do ustawy me-
tropolitalnej.

- Chodzi³o o po³¹czenie si³
– t³umaczy wójt Stanis³aw
Gembalczyk, który wraz z pa-
ni¹ przewodnicz¹c¹ Ma³go-
rzat¹ Rduch popar³ propono-
wane stanowisko i podpisa³
stosowny dokument. – Nie od
dziœ wiadomo, ¿e lepiej jest
dzia³aæ w grupie ni¿ w pojedyn-
kê. Dlatego w³aœnie, podobnie

zreszt¹ jak przedstawiciele in-
nych gmin, podpisaliœmy doku-
ment o ujêciu Aglomeracji Ryb-
nickiej w tworzonej ustawie me-
tropolitalnej.

Spotkanie po³¹czone zosta-
³o z prezentacj¹ opracowania
na temat Aglomeracji Rybnic-
kiej, przygotowanego przez
dr Roberta Krzysztofika –
adiunkta w Zak³adzie Gospo-
darki Przestrzennej w Kate-
drze Geografii Ekonomicznej
Uniwersytetu Œl¹skiego. Z do-
kumentu wynika, i¿ aglomera-
cja ta zajmuje obszar 1472
km.kw. i liczy ok. 670 tys.
mieszkañców. Swym zasiêgiem
obejmuje miasta na prawach
powiatu: Rybnik, Jastrzêbie
Zdrój i ¯ory, powiaty: rybnic-
ki, wodzis³awski i raciborski
oraz zurbanizowane gminy
wiejskie: Paw³owice z powiatu
pszczyñskiego i znajduj¹ce siê
na terenie powiatu cieszyñskie-
go Zebrzydowice.

Efekt spotkania w dniu
3 kwietnia by³ taki, ¿e jego
uczestnicy zwrócili siê z po-

O ustaO ustaO ustaO ustaO ustawie metrwie metrwie metrwie metrwie metropolitalnejopolitalnejopolitalnejopolitalnejopolitalnej

Lepiej razem niż osobno
Trwaj¹ prace nad stworzeniem tzw. ustawy metropolitalnej. Zapisy tego aktu
prawnego nadadz¹ szczególne prawa i obowi¹zki m.in. Aglomeracji Œl¹skiej,
w sk³ad której wejdzie tak¿e gmina Œwierklany. W trosce o zabezpieczenie
interesów jednostek samorz¹du terytorialnego naszej czêœci województwa, które
znalaz³yby siê poza tym podmiotem, miasto Rybnik zleci³o przeprowadzenie
stosownych badañ, których tematem sta³by siê Subregion Zachodni.

stulatem zamieszczenia w two-
rzonej ustawie metropolitalnej
(aglomeracyjnej) Aglomeracji
Rybnickiej.

W ostatnim czasie toczy siê
dyskusja na temat upodmioto-
wienia obszarów metropolital-
nych i jednoczeœnie powo³ywa-
nia nowych struktur np. w ra-
mach Aglomeracji Œl¹skiej.
Uwa¿amy, ¿e jest to w³aœciwy
kierunek, pozwalaj¹cy na lep-
sze gospodarowanie zasobami
finansowymi czy prowadzenie
spójnej polityki w zakresie za-
gospodarowania przestrzenne-
go. Wzmocniona zostanie rów-
nie¿ pozycja takiego podmiotu
na arenie miêdzynarodowej.
Jednak¿e, podejmowane w tym
zakresie dzia³ania nie mog¹
marginalizowaæ innych jedno-
stek istotnych dla rozwoju re-
gionu. Dlatego te¿ nale¿y pod-
j¹æ kroki, które zapewni¹ od-
powiedni status innym podmio-
tom tego typu, na przyk³ad
Aglomeracji Rybnickiej – brzmi
treœæ pisma, które na koniec
uczestnicy spotkania podpisali.

Dowodem na to, ¿e gminy
ju¿ ze sob¹ wspó³pracuj¹, jest
istnienie Zwi¹zku Subregionu
Zachodniego, które siedzibê ma
w³aœnie w Rybniku. W ostat-
nich latach Subregion by³ zali-
czany do jednych z najatrak-
cyjniejszych obszarów w Pol-
sce, jeœli chodzi o inwestycje.
Starania o wprowadzenie Aglo-
meracji Rybnickiej do ustawy
metropolitalnej maj¹ na celu
pog³êbienie wiêzi tworz¹cych
j¹ gmin.
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Gmina czyni³a starania, by
zainteresowaæ budynkiem pry-
watnych przedsiêbiorców, któ-
rzy byæ mo¿e zechcieliby go
wynaj¹æ lub kupiæ. Niestety, nikt
taki siê nie znalaz³. W miêdzycza-
sie odbywa³y siê tu i odbywaj¹
nadal próby miejscowego zespo-
³u “Karolinki”, dzia³aj¹cego pod
egid¹ GOKiR-u. W³adze gminy
podjê³y decyzjê, by budynek
dawnego gimnazjum i przedszko-

Wyremontować i zaadoptować
Zarz¹dzeniem wójta gminy Œwierklany, jeszcze w w ubieg³ym roku
– w paŸdzierniku przekazany zosta³ Gminnemu Oœrodkowi Kultury i Rekreacji budynek w Jankowicach,
gdzie wczeœniej mieœci³o siê gimnazjum i przedszkole. Od momentu, kiedy pierwsza z placówek zosta³a
przeniesiona do kompleksu oœwiatowego, a drug¹ zlikwidowano (w gminie dzia³a jeszcze jedno
przedszkole – to obecne), budynek czeka na now¹ adaptacjê.

la przekazaæ w zarz¹d GOKiR-
owi. W chwili obecnej trwaj¹
w nim prace remontowo-adapta-
cyjne, które pozwol¹ utworzyæ
tu swego rodzaju centrum kultu-
ry – filiê GOKiR-u.

Zakres prac obejmuje miêdzy
innymi wymianê pieca centralne-
go ogrzewania, remont instalacji
wodno-kanalizacyjnej i elek-
trycznej, remont dachu i ³azienek
oraz malowanie œcian. Przewidu-

je siê, ¿e w pomieszczeniach
piwnicznych powstan¹ magazyny
(na potrzeby gospodarcze), jak
równie¿ bêd¹ mog³y tam byæ pro-
wadzone zajêcia sportowe. Z kolei,
w pomieszczeniach na piêtrze po-
wstanie galeria œl¹skich artystów.

Oprócz zespo³u “Karolinki”,
spotkania odbywaæ tu bêd¹ cz³on-
kowie Stowarzyszenia Osób Nie-
pe³nosprawnych, Inwalidów i ich
Opiekunów SONIO. Powstanie

stopada 2006 roku Prezydium
Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Pi³-
ki No¿nej.

Podczas weryfikacji boiska
stwierdzono szereg braków i nie-
prawid³owoœci, co w znacznym
stopniu narusza obowi¹zuj¹ce
przepisy i regulaminy oraz
uchwa³y dotycz¹ce rozgrywania
meczy czy innych zawodów
sportowych:

- maszty oœwietleniowe za
blisko linii bocznej boiska (ok.
2.70 m);

- wokó³ boiska krawê¿niki
betonowe w odleg³oœci 2 m od li-
nii bramkowej, 1,5 m od linii
bocznej;

- za bramk¹ od strony szko-
³y mur betonowy zabezpieczaj¹-
cy skarpê o odleg³oœci 5 m (po-
winno byæ 8 m);

- linia energetyczna przecho-
dz¹ca nad boiskiem;

- wokó³ boiska wzd³u¿ linii
bramkowych oraz linii bocznej od
strony widowni teren wysypany
¿wirem, co jest niebezpieczne dla
zawodników przez niego prze-
biegaj¹cych. ¯wir ten jest wno-
szony na p³ytê boiska (na ca³ej
powierzchni ju¿ le¿a³y drobne
elementy ¿wiru), co jest niebez-
pieczne dla zawodnika podczas
upadku. Dodatkowo, materia³ ten
jest bardzo ³atwy do u¿ycia
przez chuliganów. ¯wir nale¿y
natychmiast usun¹æ;

- za bramkami s³upki z naci¹-
gów siatki wystaj¹ obok bramki,
patrz¹c od strony boiska – nale-
¿y przebudowaæ;

- brak trwa³ego ogrodzenia

boiska od widowni;
- zadaszenia dla zawodników

i kierownika dru¿yny maj¹ tyl-
ko 10 miejsc – powinno byæ 13;

- brak ogrodzonego przej-
œcia dla zawodników i sêdziów
ze szko³y podstawowej, gdzie
znajduj¹ siê szatnie do boiska;

- brak dojœcia dla kibiców na
trybunê (aktualnie musz¹ prze-
chodziæ przez boisko);

- obiekt nie zosta³ wyposa-
¿ony w tablice informacyjne
i regulamin stadionu.

Obiekt nie spe³nia wymo-
gów:

tak¿e pracownia, wstêpnie na-
zwana “KuŸni¹ talentów”, w któ-
rej prowadzona bêdzie dzia³al-
noœæ kulturalno-artystyczna
z udzia³em mieszkañców naszej
gminy.

Koszt ca³oœci prac pokryty
zostanie z bud¿etu gminy. Wspo-
mnieæ nale¿y tak¿e o du¿ym za-
anga¿owaniu prywatnego spon-
sora w to przedsiêwziêcie — fir-
my “Becker Warkop”.

- Przepisów Gry w pi³kê
no¿n¹ FIFA i PZPN Artyku³ 1
(usterki z pkt. 1,2,3,6) oraz Ar-
tyku³ 3 (usterka z pkt. 7);

- Uchwa³y Nr II/15 z dnia
19 maja 2002 r. Zarz¹du PZPN
w sprawie licencji dla klubów
III i IV ligi oraz ni¿szych klas
rozgrywkowych paragraf 9 pkt.
3D, 5,9,11 (usterka z pkt.
7,8,9,11);

- Wytycznych PZPN
w sprawie wymogów technicz-
no-organizacyjnych dla popra-
wy bezpieczeñstwa na obiek-
tach pi³karskich;

- Ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 roku o bezpieczeñstwie
imprez masowych wraz ze

Boisko oddane warunkowo
cd. ze str. 1

zmianami wprowadzonymi
Ustaw¹ z dnia 22 lipca 2004
roku o zmianie ustawy o bez-
pieczeñstwie imprez maso-
wych.

Maj¹c na uwadze brak winy
klubu w powsta³ych zaniedba-
niach przy budowie obiektu,
Wydzia³ Gier na posiedzeniu
29.03.2007 r. postanowi³ dopu-
œciæ boisko do gry warunkowo,
do dnia 30.06. br., po usuniêciu
usterek wyszczególnionych
w protokole weryfikacji boiska
z dnia 22.03.2007 r.

Podpisani: przewodnicz¹cy
Wydzia³u Gier Stanis³aw Adam-
czyk i wiceprezes ds. G i D
Boles³aw Pluta .

Technika by³a dowolna, po-
dobnie jak temat – uczestnicy kon-
kursu nie mieli narzucone, co kon-
kretnie prace maj¹ przedstawiaæ.
Jedyny warunek by³ taki, by te-
matycznie nawi¹zywa³y do Wiel-
kanocy.

W sumie prac wp³ynê³o kilka-
dziesi¹t, które zosta³y przejrzane
i poddane ocenie. Okaza³o siê, ¿e

Wspomnienie Wielkanocy

wszystkie s¹ ciekawe i pomys³o-
we, tote¿ trudno by³o organizato-
rom wy³oniæ zwyciêzców.

- Zdecydowaliœmy siê nie przy-
znawaæ w tym roku pierwszego,
drugiego ani trzeciego miejsca, za
to jednakowo nagrodziæ wszyst-
kich uczestników – mówi Halina
Karwot, dyrektor Gminnego
Oœrodka Kultury i Rekreacji. –

O płatnościach do gruntów rO płatnościach do gruntów rO płatnościach do gruntów rO płatnościach do gruntów rO płatnościach do gruntów rolnyolnyolnyolnyolnychchchchch

W po³owie maja mija termin sk³adania wniosków przez rolników, dotycz¹-

cych dop³at do gruntów rolnych. Potem, za ka¿dy dzieñ zw³oki nale¿na kwota

bêdzie umniejszana o 1 proc. Ostateczny termin z³o¿enia wniosku up³ywa

z dniem 9 czerwca tego roku.

Po raz kolejny Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji z siedzib¹ w Œwierklanach zorganizowa³
dla m³odych mieszkañców konkurs zwi¹zany z Wielkanoc¹. Nie chodzi³o o malowanie
pisanek, jak to wczeœniej mia³o miejsce, a o wykonanie rysunku.

Wybór by³ naprawdê trudny,
zw³aszcza ¿e autorzy prac byli
w ró¿nym wieku, jak równie¿
wp³ynê³y do nas prace indywidu-
alne i grupowe.

Przedstawiciele GOKiR-u
podjêli decyzjê, by jednakowo
uhonorowaæ wszystkich m³o-
dych artystów. Nagrodami by³y
s³odycze.
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Dzieci w m³odszym wieku
szkolnym chêtnie recytuj¹ wier-
sze.Wyboru utworu dokonuj¹
zgodnie z ustalon¹ wczeœniej te-
matyk¹, a nastêpnie ucz¹ siê
wiersza na pamiêæ i interpretuj¹
jego treœæ najlepiej jak potrafi¹.
Najczêœciej s¹ wspomagane
przez nauczycieli, którzy udzie-
laj¹ rad i dostarczaj¹ wzorców re-
cytatorskich. Organizowanie
i upowszechnianie konkursów –
czy to na szczeblu szkolnym czy
gminnym okazuje siê w pe³ni za-
sadne, gdy¿ zawsze znajd¹ siê
dzieci chêtne do wziêcia w nich
udzia³u. Zawsze te¿ pojawiaj¹ siê

niezwyk³e osobo-
woœci, które z roku
na rok doskonal¹
swoje umiejêtnoœci,
zdobywaj¹ do-
œwiadczenia i laury
na presti¿owych
konkursach i prze-
gl¹dach, rozs³awiaj¹c
imiê szkó³ i gminy.

27 marca 2007
roku, w Szkole Pod-

stawowej im. Ludwika Holesza
w Œwierklanach pod honorowym
patronatem wójta gminy Stani-
s³awa Gembalczyka odby³ siê
Gminny Konkurs Recytatorski,
skierowany do uczniów klas
I-III. Temat konkursu w tym
roku brzmia³ „Szko³a w poezji
dzieciêcej”. Do konkursu przy-
st¹pili laureaci zorganizowanych
wczeœniej szkolnych konkursów
recytatorskich, a mianowicie:
Klaudia Chrószcz SP Jankowice,
Zuzanna Przeliorz z SP Œwier-
klany Dolne, B³a¿ej Wojcieszen-
ko z SP Œwierklany Dolne, Do-
minika Brychcy z SP Œwierklany

Pierwszy Dzieñ Wiosny roz-
pocz¹³ siê w naszym gimnazjum
zajêciami dydaktycznymi, a za-
koñczy³ zabaw¹. Uczniowie klas
pierwszych wyst¹pili z przed-
stawieniem pt. „Czerwony Kap-
turek po naszymu, czyli po œl¹-
sku”. Potem nast¹pi³a rywaliza-
cja miêdzy klasami o punkty do
og³oszonego we wrzeœniu Kon-
kursu na Gospodarza Szko³y.
Uczniowie wspó³zawodniczyli
w zawodach sportowych i nie
tylko, bo równie¿ projektowali
mundurki szkolne, pletli warko-
cze i uk³adali has³a z rozsypanek
tekstowych.

Najwiêksz¹ iloœæ punktów
w tym konkursie uzyska³y klasy
II b, II a, III a i III c. Klasy te
otrzyma³y nagrody finansowe,
ufundowane przez sklepik szkol-
ny „Orbitka”

W dniach 25–29 marca czwo-
ro uczniów: Zuzia Sobocik, Mi-
cha³ Kaziród, Judyta Ludwikow-

ska i Anna Wyciszczok goœci³o
wraz z opiekunami w S³owenii,
w ramach programu Socrates Co-
menius. W ci¹gu dwóch lat trwa-
nia projektu realizowanego pod
nazw¹ „Witamy w rozszerzonej
Europie”, by³ to ju¿ trzeci wy-
jazd uczniów naszego gimna-
zjum do szkó³ partnerskich
z Danii i S³ownii. Ciekawy pro-
gram wizyty oraz ogromna go-
œcinnoœæ wywar³y niezapomnia-
ne wra¿enia zarówno na
uczniach jak i nauczycielach. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt,
i¿ poza mo¿liwoœci¹ zwiedzenia
Lublany i Zagrzebia oraz lokal-
nych atrakcji tj. fabryki czekola-
dy, winnic czy hodowli jeleni,
uczniowie wspólnie nakrêcili film
pod zabawnym tytu³em „Œmieci
³¹cz¹ ludzi”. Film ten ukazuje
problemy, z jakimi borykamy siê
na co dzieñ, kiedy staramy siê
chroniæ nasze œrodowisko natu-
ralne. Uczestnicy spotkania mie-

kalnie V” Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoœci we wspó³pra-
cy z Akademi¹ Rozwoju Filantro-
pii w Polsce i zosta³ og³oszony
przez Centrum Rozwoju Inicja-
tyw Spo³ecznych w Rybniku.
Rozpocz¹³ siê on w œwierklañ-
skim gimnazjum na pocz¹tku
kwietnia, cyklem pozalekcyj-
nych zajêæ sportowych oraz wy-
k³adów i warsztatów na temat
zdrowego trybu ¿ycia. Bêdzie
on realizowany do miesi¹ca
wrzeœnia. W ramach tego projek-
tu zaplanowano wiele atrakcyj-
nych zajêæ i inicjatyw, o których
bêdziemy informowaæ czytelni-
ków Kuriera.

W kwietniu, klasy III wy-
je¿d¿aj¹ na wycieczkê do War-
szawy, zaœ klasy I na obóz inte-
gracyjny nad morze. Natomiast,
24 i 25 kwietnia klasy III pisz¹
egzamin gimnazjalny. ¯yczymy
powodzenia i trzymamy kciuki!

Ewa W.

Najmłodsi recytatorzy
Wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Wandy
Chotomskiej i innych autorów poezji dla dzieci
by³y inspiracj¹ do wykazania zaskakuj¹cych
mo¿liwoœci recytatorskich uczniów klas
pierwszych, drugich i trzecich.

PRACOWITY POCZĄTEK WIOSNY W GIMNAZJUM NR 2

Dolne, Patrycja
Jankowska z SP
Œwierklany Górne,
Marta Brodawka
z SP Œwierklany
Górne i Agnieszka
Parka, równie¿
z SP w Œwierkla-
nach Górnych.

Uczniowie ci
wykazali siê du¿y-
mi umiejêtnoœciami
recytatorskimi, wprawiaj¹c
w zdumienie zaproszonych go-
œci oraz komisjê konkursow¹,
która wyst¹pi³a w sk³adzie:
M. Kopiec, E. Piercha³a, E. Ko-
zicka i D. Ignasiak. Zadaniem ko-
misji konkursowej by³o wy³onie-
nie trójki najlepszych uczniów.

Wœród uczniów klas pierw-
szych najlepiej wypad³a przed-
stawicielka gospodarza konkur-
su – SP Œwierklany Górne Patry-
cja Jankowska, zdobywaj¹c
pierwsze miejsce. W kategorii
klas drugich zwyciê¿y³ B³a¿ej
Wo j c i e s zenko
(Œwierklany Dol-
ne), a w klasach
trzecich – Klaudia
Chrószcz z Janko-
wic.

W s z y s c y
uczestnicy kon-
kursu otrzymali
z r¹k wójta gminy
dyplomy oraz na-
grody ksi¹¿kowe.

Laureaci zaœ reprezentowali gmi-
nê 2 kwietnia na Rejonowym
Konkursie Recytatorskim
uczniów klas I-III, zorganizowa-
nym przez SP Nr 20 w Rybniku,
gdzie uczennica SP Jankowice
Klaudia Chrószcz zdoby³a wy-
ró¿nienie, bêd¹ce przepustk¹ do
udzia³u w Wojewódzkim Konkur-
sie Recytatorskim. Gratulujemy!

Irena Wójcicka
nauczyciel

SP im. Ludwika Holesza
w Œwierklanach

Zdjêcia: archiwum szko³y

li tak¿e okazjê zobaczyæ film na-
krêcony przez Duñczyków, rela-
cjonuj¹cy spotkanie S³oweñców
i Duñczyków w Polsce, które od-
by³o siê w paŸdzierniku. Polacy
natomiast przedstawili film,
zrealizowany przez polskich
uczniów zaanga¿owanych w pro-
jekt. Porusza on tematykê zanie-
czyszczeñ œrodowiska, najczêst-
szych chorób wystêpuj¹cych
w naszym regionie, zdrowego
od¿ywiania siê oraz uprawiania
sportu. Spotkanie zaowocowa³o
tak¿e w nowe, bardzo ciekawe po-
mys³y, które mamy nadziejê
wspólnie z Duñczykami i S³o-
weñcami zrealizowaæ w kolejnym,
ostatnim ju¿ roku realizowania
projektu.

Nasze gimnazjum pracuje tak-
¿e nad projektem „Zdrowym byæ,
to m¹drze ¿yæ”. Jego koordyna-
torami s¹ panie L. Szulik i B. Pi-
szek. Projekt realizowany jest
w ramach Programu „Dzia³aj Lo-

Jury podczas obrad.

W czasie konkursu.

Pami¹tkowe zdjêcie laureatów z wójtem
Stanis³awem Gembalczykiem.
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Na pocz¹tku marca do Urzê-
du Gminy Œwierklany wp³yn¹³
list mieszkañców skar¿¹cych
siê na stan dróg, przy których
mieszkaj¹. Poni¿ej prezentu-
jemy odpowiedŸ wójta gminy
Œwierklany Stanis³awa Gem-
balczyka.

Wszyscy mieszkańcy równi

Zamieszczenie odpowiedzi
w Kurierze na zbiorowe wyst¹-
pienie mieszkañców ulic Biaso-
wickiej i Polnej wynika z ich
¿yczenia, jak równie¿ z faktu, i¿
nie wyznaczyli oni osoby, na
rêce której tak¹ odpowiedŸ mo¿-
na by³oby skierowaæ (pod pi-
smem podpisa³y siê 23 osoby).

Z treœci pisma wynika tro-
ska o stan dróg, jak równie¿
znalaz³y siê w nim uwagi doty-
cz¹ce budowy wewnêtrznych
dróg przez Rolnicz¹ Spó³dziel-
niê Produkcyjn¹ w Jankowicach
oraz niszczenie istniej¹cych
dróg – nie przystosowanych do
ciê¿kiego sprzêtu; ich zanie-
czyszczanie glin¹ i ziemi¹. Pod
koniec pisma jego autorzy po-
ruszaj¹ temat tzw. “gorszych
mieszkañców” oraz zamiesz-
czaj¹ proœbê o wyznaczenie
mnie, jako wójta, aby w ich
imieniu wyegzekwowaæ odszko-
dowania za poniesione straty.
Do ich listu pragnê ustosunko-
waæ siê na ³amach Kuriera
Gminy Œwierklany.

Otó¿, zarówno mnie, jak
i Radzie Gminy Œwierklany bar-
dzo zale¿y na przeprowadzeniu
siê do nas nowych mieszkañ-
ców. Nasza gmina, to dobre
miejsce do osiedlania siê, ponie-
wa¿ do oœciennych miast jest
blisko. Mówi¹c o naszej gminie
traktowaæ j¹ trzeba jako wspól-
ne dobro w sensie ogólnym.
Dlatego te¿, aby Jankowice sku-
tecznie mog³y osi¹gaæ korzyœci,
których w ostatnim czasie by³o
ma³o, musi istnieæ zgoda i wia-
ra we w³asne si³y. Zapewniam,
¿e nie ma ju¿ w gminie miesz-
kañców lepszych i gorszych,
dlatego te¿ nale¿y nosiæ g³owê
wysoko podniesion¹. Nie by³o
mi wiadomo, ¿e na Waszych uli-
cach dziej¹ siê rzeczy, co do któ-
rych nie ma pozwoleñ na budo-
wê. Tylko jedna informacja
o prowadzeniu wodoci¹gu bez
zezwolenia zakoñczy³a siê wy-
powiedzeniem pracy dyrektoro-
wi zak³adu.

Jak Wam wiadomo drodzy

Mieszkañcy, ówczesne drogi
by³y budowane z myœl¹ o l¿ej-
szych pojazdach. Pod³o¿e znaj-
duj¹ce siê pod asfaltem nie jest
przygotowane pod je¿d¿¹ce dziœ
po nim ciê¿kie pojazdy. Jak tyl-
ko uporamy siê z budow¹ kana-
lizacji, przyst¹pimy do budowy
i napraw dróg w gminie. Je¿eli
znajdziemy sposób dofinanso-
wania do dróg wiejskich, dzia-
³ania te bêd¹ przyœpieszone.

Zdajemy sobie sprawê z du-
¿ych zaleg³oœci co do napraw
i budowy dróg w ca³ej gminie,
dlatego opracowaliœmy pro-
gram polegaj¹cy na zbieraniu
informacji od Was na temat sta-
nu dróg – w formie pisemnej.
Informacje te s¹ rejestrowane,
a ich autorzy otrzymuj¹ powia-
domienie o nadanym numerze
ich sprawie, jak równie¿ infor-
macjê, ¿e do trzech miesiêcy
gmina ustali sposób naprawy
i wyceni jej koszt, dokonuj¹c
stosownych obmiarów. Jest to
nam potrzebne przy ustalaniu
bud¿etu na nastêpne lata i zare-
zerwowaniu œrodków na ten cel.
Nie da siê naprawiæ wszystkie-
go od razu i realizacja tego za-
dania mo¿e byæ roz³o¿ona na
kilka lat.

Uwa¿am, ¿e takie postêpo-
wanie pozwoli ka¿demu miesz-
kañcowi na œledzenie interesu-
j¹cej go drogi, jak równie¿ za-
pewni, i¿ nie zostanie ona po-
miniêta. Poniewa¿ mieszkañcy
ul. Biasowickiej i Polnej nie wy-
znaczyli osoby do ich reprezen-
towania, prosi³bym o wskazanie
adresu, na który mo¿na kiero-
waæ korespondencjê.

Czytaj¹c moj¹ wypowiedŸ
czêœæ czytelników mo¿e uznaæ,
i¿ nie odnios³em siê do niektó-
rych kwestii. Zale¿y mi – a my-
œlê ¿e i Wam – na integracji do-
tychczasowych i nowych miesz-
kañców, którzy z wielkim tru-
dem wyznaczyli sobie miejsce,
w którym chc¹ mieszkaæ ze
swoimi dzieæmi. A wybrali w³a-
œnie miejsce w Waszym s¹siedz-
twie. Posiadanie interesów
wspólnych jest wa¿niejsze od
ewentualnych konfliktów. Nie
mogê okreœliæ kiedy, ale z pew-
noœci¹ bêdziemy kontynuowaæ
budowê dróg w pobli¿u Wa-
szych miejsc zamieszkania. Od-
dany ju¿ pocz¹tkowy odcinek ul.
Polnej jest pierwszym krokiem
w tym kierunku.

To wszyst-
ko sta³o siê
mo¿liwe dziêki
œrodkom uzy-
skanym od Pol-
s k o - A m e r y -
kañskiej Funda-
cji Wolnoœci. —
Radoœæ tym
wiêksza, ¿e na
ok. 1200 zg³o-
szonych projek-
tów wybranych
zosta³o przez fundacjê 50, w tym
dwa nasze – podsumowuje dy-
rektor gimnazjum w Jankowicach
Norbert Niestolik.

Pierwszy – jankowicki pro-
jekt medialny, przewidywa³
utworzenie trzech grup: prasowej
(efekt koñcowy jej pracy – wy-
danie gazety), filmowej (6 filmów
o Jankowicach) i radiowej (audy-
cja radiowa). Uczniowie sami de-
cydowali, w której grupie chc¹

OOOOObserwbserwbserwbserwbserwooooowwwwwalialialialiali

twtwtwtwtworzyliorzyliorzyliorzyliorzyli

doświadczalidoświadczalidoświadczalidoświadczalidoświadczali
W jankowickim gimnazjum zakoñczy³a siê
niedawno realizacja dwóch ciekawych projektów,
które zaowocowa³y m.in. wydaniem w szkole
gazetki “Blaski i cienie wsi Jankowice”. Placówka
wzbogaci³a siê o nowoczesny sprzêt komputerowy
i cyfrowy, sami uczniowie zaœ odwiedzili ciekawe
miejsca i spotkali siê z fachowcami w dziedzinie
mediów i nauk œcis³ych.

pracowaæ, jak równie¿ mieli
wp³yw na ostateczny kszta³t za-
prezentowanych prac. Ogl¹dali
filmy Kazimierza Kutza, obser-
wowali natê¿enie ruchu w Janko-
wicach, poznawali losy mieszka-
j¹cych tu niegdyœ ¯ydów,
uczestniczyli w zajêciach
z dziennikarzem, a tak¿e z³o¿yli
wizytê w katowickiej telewizji
i w radiu.

Przed siedzib¹ Polskiej Telewizji Katowice.

cd. na str. 16
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Najbardziej donios³e wydarze-
nie mia³o miejsce w dzieñ Œwiêta
Szko³y, 16 paŸdziernika ubieg³ego
roku. Wtedy to otrzymaliœmy Cer-
tyfikat Œl¹skiej Szko³y Jakoœci,
wrêczony osobiœcie przez pani¹ wi-
zytator Aleksandrê Dersk¹. Statu-
etka zajmuje honorowe miejsce
w galerii, niedaleko szkolnego sztan-
daru. Serdeczne podziêkowania na-
uczycielom za trud w³o¿ony
w przygotowanie: paniom Ma³go-
rzacie Macioñczyk, Wioletcie Wol-
ny, Danucie Konsek, Joannie S³o-
dowicz, Marzenie Nosiadek-Ku-
biec, Barbarze Mrozek i panu Grze-
gorzowi Wyciszczokowi. Warto do-
daæ, ¿e na okolicznoœæ Œwiêta Szko-
³y zosta³y wydane specjalne folde-
ry poœwiêcone naszej szkole.

Szko³a posiada Centrum Infor-
macji Multimedialnej w bibliotece,
dziêki zaanga¿owaniu pana Grze-
gorza Wyciszczoka. Dynamicznie
rozrasta siê ponadto szkolna strona
internetowa www.spjadwi-
ga.edu.pl. Zachêcamy do jej odwie-
dzenia.

Socrates-Comenius
Nasza szko³a przyst¹pi³a

w tym roku szkolnym do progra-
mu Socrates-Comenius. Wspó³pra-
ca w ramach projektu „Ju¿ na za-
wsze szczêœliwi” rozwija siê bardzo
dobrze i na coraz wiêksz¹ skalê. Do-
tychczas odby³y siê dwa spotkania
nauczycieli: w listopadzie w Niem-
czech oraz w marcu w Hiszpanii.
Nasi przedstawiciele przywieŸli
wiele atrakcyjnych pami¹tek – miê-
dzy innymi kamerê do videokonfe-
rencji. W maju to nasza szko³a bê-
dzie goœciæ nauczycieli z Wielkiej
Brytanii, Hiszpanii Irlandii i Nie-
miec. Koordynatorami programu s¹:
Katarzyna Grabara i Mariusz Po-
myko³.

Wspó³praca z licealistami
W skali krajowej kontynuuje-

my wspó³pracê z II LO im. Frycza
Modrzewskiego w Rybniku. Jej
efektem by³o wigilijne spotkanie dla
dzieci z ró¿nych rodzin. 19 grudnia
grupa maturzystek z zaprzyjaŸnio-
nego liceum goœci³a u nas. Podczas
tej wizyty obdarowa³y paczkami
swoich m³odszych kolegów i kole-
¿anki. W akcjê w³¹czyli siê pani Ur-
szula Kowalczyk, Dorota Kraw-
czyk, Wioleta Wolny, pan Mariusz
Pomyko³ i Grzegorz Wyciszczok.
Na wspólnej wigilii dzielono siê
op³atkiem, bawiono w ró¿ne gry
i zabawy, œpiewano. Nasi ucznio-

Podejmujemy nowe wyzwania

wie odwdziêczyli siê przedstawie-
niem jase³kowym.

A oto pozosta³e wydarzenia
w telegraficznym skrócie:

Na pocz¹tku roku szkolnego
najm³odsi uczniowie z³o¿yli uro-
czyste œlubowanie. We wrzeœniu
sprz¹taliœmy œwiat, ¿eby by³ choæ-
by odrobinê czystszy. Zim¹ nasi ko-
lêdnicy przeprowadzili Gminne
Kolêdowanie. Uzbierane tym spo-
sobem pieni¹¿ki przeznacz¹ na do-
posa¿enie w stroje zespo³u mu-
zycznego „Puls”. Zespó³ okrasza
swymi wystêpami ka¿d¹ impre-
zê szkoln¹ i pozaszkoln¹, wiêc stro-
je s¹ im bardzo potrzebne.

Grudzieñ, to tradycyjnie czas
sprzeda¿y maskotek za z³otówkê,
a uzbieran¹ kwotê przeznacza siê
na dofinansowanie spotkania op³at-
kowego dla dzieci z rodzin ubogich.
Organizatorem akcji by³a  Ewa Stud-
nik. Miesi¹c póŸniej pani katechet-
ka Maria Bochenek przeprowadzi-
³a akcjê zbiórki s³odyczy i przybo-
rów szkolnych wœród uczniów, zaœ
dary zosta³y przekazane na rzecz
dzieci niepe³nosprawnych w Boro-
wej Wsi. A poniewa¿ hojnoœæ na-
szych podopiecznych jest wielka,
tu¿ przed œwiêtami wielkanocnymi
przeprowadziliœmy kolejn¹ zbiórkê,
tym razem s³odyczy. Rada rodzi-
ców zorganizowa³a zabawê karna-
wa³ow¹, z której dochód przezna-
czono na rzecz szko³y.

Jak zawsze pamiêtaliœmy o gór-
nikach oraz babciach i dziadkach. Se-
niorem roku zosta³a pani Ma³gorza-
ta Ochojska, babcia ucznia klasy
I – Szymona Krysta. W zwi¹zku
z tym przedstawiliœmy wszystkim
obecnym program artystyczny, po-
³¹czony z ma³ym co nieco. Przygo-
towano równie¿ jase³ka dla rodzi-
ców i dzieci. Uczniowie natomiast
mieli okazjê siê wyszaleæ tu¿ przed
feriami, w trakcie balu karnawa³o-
wego Z okazji dnia œw. Miko³aja
odby³ siê brawurowy wystêp ma-
gika-iluzjonisty.

Najbardziej pracuj¹cy ucznio-
wie, legitymuj¹cy siê œredni¹ powy-
¿ej 5,2 otrzymali stypendia nauko-
we. Przywilej ten spotka³ Wojciecha
Frydrycha i Dawida Wojtyczkê.

Wyjazdy
Tegoroczni absolwenci odwie-

dzili Trzebnicê – miejsce ¿ycia pa-
tronki naszej szko³y. Klasy pi¹te
pojecha³y zwiedziæ opactwo cyster-
skie oraz rezerwat przyrody £ê¿-
czok w Rudach Raciborskich.

Mijaj¹cy rok szkolny w SP w Œwierklanach Dolnych obfituje w ciekawe wydarzenia.
Oto garœæ wiadomoœci o tym, co u nas s³ychaæ.

Uczniowie klas VI pojechali z do
Bêdzina na regionaln¹ prezentacjê
„Œlady przesz³oœci- uczniowie ad-
optuj¹ zabytki”. W styczniu grupa
szóstoklasistów uczestniczy³a w
XVII rajdzie Szlakami Martyrolo-
gii Narodów w Jastrzêbiu Zdroju.
Ponadto uczniowie klas starszych
wyje¿d¿ali do Rybnika, gdzie obej-
rzeli spektakle w Teatrze Ziemi
Rybnickiej.

Konkurs kolêd i pastora³ek
W styczniu mia³ miejsce w naszej
szkole konkurs „Zaœpiewajmy Je-
zuskowi”. W klasach najm³odszych
drugie miejsce zaj¹³ Jakub Klimek, a
trzecie Anita Buchta. Spoœród
uczestników klas III-IV wyró¿nio-
no Zuzannê KuŸnik, natomiastw
kategorii uczniów najstarszych trze-
cie miejsce przypad³o w udziale
Paulinie Rduch.

Zawody sportowe
Nie pró¿nowali nasi sportow-

cy. W miêdzygminnych zawodach
siatkówki zarówno dziewczyny jak
i ch³opcy zajêli drugie miejsce. Po-
dobnie by³o w przypadku pi³ki
rêcznej. Pi³karze natomiast okazali
siê najlepsi w turnieju halowym
o puchar wójta naszej gminy. Zajêli
drugie miejsce w turnieju o puchar
dyrektora naszej szko³y oraz w sil-
nie obsadzonych rozgrywkach
„¯ory Cup”. Na tym nie koniec.
Przed nimi kolejne zmagania. „W
Grach i zabawach” szko³a zajê³a dru-
gie miejsce, zaœ klasy drugie upla-
sowa³y siê na najwy¿szym stopniu
podium.

Konkurs recytatorski. „Szko-
³a w poezji dzieciêcej”. W tym przy-
padku w klasach m³odszych zwy-
ciêzcami okazali siê odpowiednio
Zuzanna Przeliorz, B³a¿ej Wojcie-
szenko oraz Dominika Brychcy.
B³a¿ej zakwalifikowa³ siê do etapu
rejonowego. Z kolei w klasach star-
szych najlepsze by³y siê dziewczy-
ny: Aneta Rojek, Daria Wojcieszen-
ko i Paulina Rduch. Dwie ostatnie
reprezentowa³y szko³ê w Czer-
wionce-Leszczynach, gdzie Paulina
zajê³a trzecie miejsce.

Inne konkursy. Dziewczyny
z zespo³u tanecznego „Step by
Step” zajê³y III miejsce
w przegl¹dzie m³odych choreogra-
fów w Nêdzy, zaœ zespó³ muzycz-
ny „Puls” zaj¹³ III miejscew prze-
gl¹dzie chórów szkolnych w Czer-
wionce-Leszczyny. W konkursie
plastycznym na naj³adniejsz¹ kart-
kê œwi¹teczn¹ zwyciê¿y³a Ania Ju-

raszek, przed Weronik¹ Gierlotk¹
i Wojciechem Rduchem. Gazetka
Siema zdoby³a wyró¿nienie w po-
wiatowym konkursie „Gêsie Pióro
2006” w kategorii najlepszych tek-
stów. Bra³a te¿ udzia³ w ogólnopol-
skim konkursie „Forum Pismaków”.
Trwa konkurs matematyczny „Pi-
komat”, w którym uczniowie samo-
dzielnie rozwi¹zuj¹ zadania. Dzie-
wiêæ osób zakwalifikowa³o siê do
trzeciego etapu. Za sob¹ mamy ju¿
inne konkursy, jednak wci¹¿ czeka-
my na wyniki. S¹ to: „Kangur i Kan-
gurek Matematyczny”, konkurs
wiedzowy z j. angielskiego i j. pol-
skiego organizowany przez „Olim-
pus” w Warszawie, jak równie¿ re-
ligijny „Dom Bo¿y w mojej para-
fii”. Jesteœmy równie¿ organizato-
rami I edycji konkursu matematycz-
no-przyrodniczego „M+” „W MA-
TEMATYCZNEPUSZCZY”
przeznaczonego dla uczniów klas V
i VI. Opiekunem jest pani Marzena
Nosiadek-Kubiec.

Przed nami jeszcze wiele inte-
resuj¹cych wydarzeñ. Uczniowie
wyjad¹ na wycieczki, zielon¹ szko³ê
do Œwinoujœcia, a oprócz tego od-
bêdzie siê szereg imprez z udzia³em
uczniów z naszej szko³y i nie tyl-
ko. Dziêki aktywnoœci naszej kadry
pedagogicznej nasza szko³a zosta³a
zakwalifikowana do projektu
„Przyjazna szko³a” wspó³finanso-
wanego przez MEN i Uniê Euro-
pejsk¹ w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. W najbli¿-
szym czasie oczekiwany jest wy-
jazd na szkolenie koordynatora:
Marzeny Nosiadek-Kubiec do Ja-
worzynki. Z okazji „Œwiatowego
Dnia Ksi¹¿ki i Praw Autorskich”,
który przypada 23. 04. 2007 r. po-
lonistka Gabriela D¹bek organizuje
warsztaty na temat czerpania pa-
pieru oraz akcjê w ramach „Ca³a Pol-
ska czyta dzieciom” – czytanie cie-
kawych fragmentów ksi¹¿ek po-
przez zaproszonych goœci: Pana
Wójta naszej gminy, redaktora „Ku-
riera Gminy Œwierklany” i redakto-
ra gazety „Rybnik”.

W tym roku szkolnym jeste-
œmy w trakcie zak³adania monito-
ringu wewn¹trz i na zewn¹trz szko-
³y, który objêty jest 30 kamerami.
Bezpieczeñstwo na pewno wzroœnie.

Za wspó³pracê dziêkujemy Ra-
dzie Rodziców, Radzie So³eckiej,
Urzêdowy Gminy Œwierklany, Po-
licji, ks. Proboszczowi, OPS oraz
wielu sponsorom. Bez ich pomocy
by³oby nam o wiele trudniej.

Informacje zebrali:
Alina Konsek
Mariusz Pomyko³
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Aby sprostaæ temu zadaniu,
w Szkole Podstawowej im. Lu-
dwika Holesza w Œwierklanach
zorganizowano dla rodziców
cykl spotkañ warsztatowych
pt. „Jak mówiæ, aby dzieci nas
s³ucha³y?”. Warsztaty odbywaj¹
siê w kameralnych grupach (10-
15 osób) i prowadzone s¹ przez
pedagoga Annê Mojza i Bogumi-
³ê Szmidt-Kruk. Warsztaty po-
zwol¹ odpowiedzieæ na istotne
pytania, które zadaj¹ sobie od
dawna nauczyciele, rodzice
i wszyscy, którzy w swojej pra-

cy maj¹ do czynienia z dzieæmi.
Podstawowe pytania, to: Jak
pomóc dziecku, by radzi³o so-
bie z w³asnymi uczuciami? Jak
zachêciæ dzieci do wspó³pra-
cy? Jakie s¹ mo¿liwoœci pro-
wadz¹ce uczniów do samody-
scypliny? Jakie dzia³ania roz-
budzaj¹ twórczy zapa³ dzieci
i ich zaanga¿owanie? Jak chwa-
liæ, aby nie wprawiaæ w zak³o-
potanie i jak krytykowaæ, aby
nie raniæ? Jak uwolniæ dziecko
od narzuconej mu roli? Jak
stworzyæ partnerskie relacje ro-

Jak pomóc dziecku?
Pedagogizacja rodziców powinna byæ jednym
z wa¿niejszych zadañ szko³y. Od tego, czy mamy z nimi
dobry kontakt i czy tak¹ sam¹ inicjatywê przejawiaj¹
opiekunowie wzglêdem nauczycieli ich dzieci zale¿eæ
bêdzie w znacznej mierze sukces tych ostatnich. Bliski
kontakt z uczniem i rodzicem przyczynia siê tak¿e do
zminimalizowania k³opotów wychowawczych, nie tylko
na terenie szko³y, ale tak¿e w domu.

dzice-dziecko?
Podczas warsztatów rodzi-

ce mieli okazjê porozmawiaæ na
temat œwiata emocji, w jakim
znajduje siê dziecko w wieku
szkolnym. Dziêki takiej wie-
dzy oraz praktycznym æwicze-
niom pomog¹ oni zrozumieæ
swoim dzieciom ich w³asne
uczucia, wyra¿aæ je oraz radziæ
sobie z nimi. Pamiêtaæ nale¿y,
¿e rodzice s¹ tymi osobami,
przez pryzmat których dziec-
ko widzi siebie i œwiat. Od nich
zale¿y, czy bêdzie siê ono czu-
³o bezpiecznie w kontaktach
z innymi ludŸmi i ze sob¹ sa-
mym. Rodzice s¹ pierwszymi
osobami, które wprowadzaj¹
ma³ego cz³owieka w œwiat i to od
nich zale¿y, czy bêdzie siê ono
czu³o w nim pewnie i bezpiecz-
nie. Emocje s¹ jednym z najwa¿-
niejszych drogowskazów, które
wyznaczaj¹ sposób naszego
funkcjonowania. To dziêki uczu-
ciom potrafimy okreœliæ, co nas
cieszy, co z³oœci, bawi czy smu-
ci. Zatem prawid³owa orientacja
w œwiecie w³asnych uczuæ jest

J
ak wiele pracy i wysi³ku
trzeba w³o¿yæ w stworze-

nie, a potem w utrzymanie hodow-
li koni wiedz¹ mieszkañcy Œwier-
klan Górnych, pañstwo Alicja i Ro-
man Pawlas – prowadz¹cy spore,
bo licz¹ce 21 koni stado. – Ale kie-

dy nasz syn przywiezie z zawodów
kolejn¹ nagrodê, albo urodzi siê
nam Ÿrebak, to dopiero jest radoœæ
– twierdz¹ zgodnie.

Wszystko zaczê³o siê siedem
lat temu, w 2000 roku. Pan Roman
pojecha³ z najm³odszym synem –
Rados³awem do swojego znajome-
go, który w Roju prowadzi³ stad-
ninê. – Radek usiad³ na koniu i tak
jak gdyby by³ do tego stworzony
I ju¿ nie by³o zmi³uj siê, wiedzieli-
œmy ¿e tak ³atwo nie odpuœci. Mia³
tylko zdecydowaæ, czy woli konia

niezbêdna do tego, aby wybie-
raæ taki sposób dzia³ania, który
pozwoli nam ¿yæ w zgodzie ze
sob¹.

Zajêcia prowadzone z ro-
dzicami bardzo u³atwiaj¹ pracê
wychowawcz¹ z ich dzieæmi.
Wp³ywaj¹ dodatnio na zrozu-
mienie pomiêdzy nauczycielem
a œrodowiskiem rodzinnym. Po-
nadto, daj¹ mo¿liwoœæ bli¿sze-
go poznania samych rodziców,
a tak¿e problemów, z jakimi bo-
rykaj¹ siê na co dzieñ. Rodzice,
którzy uczestnicz¹ w tego ro-
dzaju zajêciach, maj¹ wiêksze
zaufanie do wychowawcy, pe-
dagoga i nauczyciela, a co za tym
idzie i do szko³y.

Najbli¿sze warsztaty, na któ-
re zapraszamy do naszej szko³y,
zostan¹ poœwiêcone tematowi
„Jak mówiæ, aby dzieci nas s³u-
cha³y?” i odbêd¹ siê 18 i 25
kwietnia w godz. 16.00 – 18.00.

Bogumi³a Szmidt- Kruk
nauczyciel
SP im. Ludwika Holesza
Œwierklany Górne

Wszystko o koniach
czy komputer, który mu wczeœniej
obiecaliœmy. Wybra³ konia – wspo-
mina pan Roman.

Wiosn¹ 2001 roku rodzina
Pawlasów zakupi³a drugiego konia.
A potem kolejne... W tym roku
urodzi³y im siê dwa Ÿrebaki.

- W naszej stadninie mamy
w³asne konie – przez nas kupione
i wyhodowane, jak równie¿ opieku-
jemy siê koñmi innych, którzy nie
maj¹ u siebie dogodnych warun-
ków. A najbardziej cieszymy siê,
kiedy spotykamy na zawodach wy-
hodowanego u nas Ÿrebaka – mówi
pani Alicja.

Najwiêksz¹ dum¹, jak siê wy-
daje, s¹ dwa ogiery z rodowodem.
Jeden pochodzi ze s³awnej linii nie-
mieckiej, drugi jest rodzimej rasy –
ma³opolskiej.

W opiekê nad stadem zaanga-
¿owana jest ca³a rodzina – oprócz
rodziców i Rados³awa jest to Wie-
s³awa, S³awomir i Ryszard. Sio-
d³em interesuj¹ siê tak¿e wnuki
Alicji i Romana – Kuba i Klaudia.
– Rosn¹ nam nastêpcy – cieszy siê
pan Roman.

Konie lubi¹ owies, siano i mar-
chewkê. Te, które bior¹ udzia³
w zawodach jeŸdzieckich dodatko-
wo dostaj¹ witaminy. JeŸdziectwo,
którym para siê Radek, to ciê¿ki
kawa³ek chleba. Wiele trudu trzeba

w³o¿yæ w to, by przygotowaæ sie-
bie i konia do zawodów, a wcze-
œniej zaliczyæ sto-
sowne szkolenia
i kursy, by móc
w ogóle stan¹æ do
walki. Radek
przygotowuje siê
do zawodów pod
okiem jednego
z najlepszych fa-
chowców – trene-
ra Leszka Nowac-
kiego, który przez
kilkanaœcie lat
p r a k t y k o w a ³
w Niemczech. Sam
równie¿ udziela lekcji – jedna z je-
go podopiecznych Marta Szuœcik
zdoby³a w ubieg³ym roku tytu³
Mistrza Œl¹ska M³odszego Junio-
ra. Sam równie¿ odnosi sukcesy.
W 2002 r., jeszcze jako amator
uzyska³ tytu³ Mistrza Polski
w skokach, jak równie¿ zdoby³
Puchar Œl¹ska. Dwa lata temu,
w ligowym rankingu na 180 za-
wodników zajmowa³ drugie miej-
sce, zaœ rok temu by³ najlepszy
w œl¹skiej lidze. Dziœ posiada
II klasê jeŸdzieck¹, uprawniaj¹c¹
go do startu w zawodach jeŸdziec-
kich o charakterze ogólnopolskim
i miêdzynarodowym.

Oprócz zawodów, na które

zwykle wyje¿d¿a ca³a rodzina, by
kibicowaæ Radkowi, pañstwo
Pawlasowie bior¹ udzia³ w oko-
licznych uroczystoœciach. Od piê-

ciu lat uczestnicz¹ w procesjach
wielkanocnych w Piotrowicach
Wielkich, po których rozgrywane
s¹ zawody jeŸdzieckie. Radek do
tej pory wygra³ na nich trzy ro-
wery.

Ich konie bior¹ tak¿e udzia³
w korowodzie do¿ynkowym
w naszej gminie. W samej stadni-
nie organizowane s¹ lekcje dla
przedszkolaków i uczniów szkó³
podstawowych, po³¹czone
z jazd¹ na koniu i pieczeniem kie³-
basek przy ognisku.

- Konie to wdziêczne zwierzê-
ta. Fajnie jest je mieæ – twierdz¹
zgodnie nasi rozmówcy.

Roman i Alicja Pawlas

Radek podczas ubieg³orocznych Mistrzostw
Œl¹ska w Rybniku.
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- Pamiêtam moment otwarcia
galerii. By³a zima, dzieñ œwiêtej
Barbary – wspomina Weronika
Kurzydym. – Zjecha³o siê wielu
goœci, gra³a kopalniana orkie-
stra, a milicja kierowa³a ruchem.

- Od tego czasu minê³o ponad

Pamięć o Ludwiku
Ludwik Holesz by³ jednym z najbardziej znanych
artystów na Œl¹sku. Jego obrazy znajduj¹ siê
w ró¿nych zak¹tkach œwiata, a tak¿e zupe³nie blisko
– szko³ach czy Urzêdzie Gminy. Po œmierci mistrza
nie s³abnie zainteresowanie jego talentem. Galeriê
rodziny Holesz w Œwierklanach Dolnych, w której
prezentowane s¹ tak¿e prace jego ¿ony Agnieszki,
córki Weroniki Kurzydym i wnuka Karola, nadal
odwiedzaj¹ mi³oœnicy sztuki i szkolne wycieczki.

20 lat, odwiedzi³y nas tysi¹ce osób
– dodaje Agnieszka Holesz. – Pro-
wadzimy pami¹tkowe ksiêgi,
w których swój wpis zostawili
miêdzy innymi Szymon Kobyliñski
i Agnieszka Osiecka. By³a te¿
u nas najbogatsza W³oszka, inte-

resuj¹ca siê sze-
roko pojêt¹
sztuk¹ i prowa-
dz¹ca u siebie
w kraju galeriê.
Kontaktowa³a
siê z nami, ale
te¿ z osobami,
które by³y w po-
siadaniu obra-
zów mojego
mê¿a, chc¹c je
odkupiæ. W su-
mie nazbiera³a
ich czternaœcie.

Ludwik Ho-

lesz urodzi³ siê w 1920 roku,
a zmar³ w 1999. Talent po nim
odziedziczy³a Weronika, malu-
j¹ce przepiêkne, pe³ne refleksji
obrazy, a tak¿e wnuk Karol Ku-
rzydym, przypatruj¹cy siê jako
dziecko pracy dziadka przy
sztalugach. Dziœ jest on uczniem
trzeciej klasy œwierklañskiego
gimnazjum i ma na swoim kon-
cie kilkanaœcie naprawdê uda-
nych prac. Mo¿na je obejrzeæ
w rodzinnej galerii, inne zosta-
³y komuœ ofiarowane. Jeden
z obrazów zosta³ wys³any nie-
¿yj¹cemu ju¿ Ojcu Œwiêtemu Ja-
nowi Paw³owi II, za co Karol
otrzyma³ pisemne podziêkowa-
nie z Watykanu.

Imieniem œwierklañskiego ar-
tysty kilka lat temu nazwano
szko³ê podstawow¹ w Œwierkla-
nach Górnych. Co roku, 28
wrzeœnia odbywa siê msza œwiê-
ta w jego intencji, po której
uczniowie id¹ na cmentarz i sk³a-
daj¹ kwiaty na grobie patrona.
O Ludwiku Holeszu napisano
tak¿e pracê magistersk¹.

Ludwik Holesz mawia³ za
¿ycia: Mogê umrzeæ, ale coœ po
mnie zostanie i bêd¹ mnie wspo-
minaæ, kiedy mnie ju¿ nie bêdzie.
I tak siê sta³o.

W przysz³ym numerze Ku-
riera napiszemy szerzej o twór-
czoœci bliskich pana Ludwika
Holesza.Karol Kurzydym na tle  swoich obrazów.

Ludwik Holesz podczas tworzenia.

Podobnie by³o w drugim
przypadku — cyklu poœwiêco-
nym zagadnieniu, gdzie poza zie-
mi¹ mo¿na by³oby mieszkaæ.

- Tu prace prowadzi³a grupa
biologiczna, techniczna i astrono-
miczna, w której akurat ja siê zna-
laz³am – mówi uczestniczka pro-
jektu Katarzyna Bernacka. — Nie
tylko pracowaliœmy na miejscu,
ale te¿ wyje¿d¿aliœmy na wyciecz-

ki – do m³odzie¿owego laborato-
rium astronomicznego w Niepo-
³omnicach ko³o Krakowa czy do
obserwatorium astronomicznego
w Chorzowie. Dla wszystkich by³o
to bardzo ciekawe doœwiadczenie.

Zajêcia prowadzone by³y
przez ekspertów — grupa biolo-
giczna pracowa³a pod okiem Ma³-
gorzaty Ma³ek, zaœ grupa tech-
niczna i astronomiczna – z Grze-
gorzem Przyby³¹.

Efekty pracy przedstawiono
rodzicom, nauczycielom i przed-

stawicielom Urzêdu oraz jedno-
stek i organizacji dzia³aj¹cych na
terenie gminy, na po³¹czonym
z poczêstunkiem spotkaniu,
21 marca.

By³ to ju¿ trzeci, po “Miê-
dzy niebem z ziemi¹ – jankowic-
ka droga do gwiazd” i “Czy je-
steœmy sami we wszechœwiecie”
projekt zrealizowany w Gimna-

zjum im. Ks. Walentego, w ra-
mach przedsiêzwiêcia fundacji
pod nazw¹ “Równaæ szanse”.
Wniosek z tego taki, ¿e w Janko-
wicach potrafi siê nie tylko umie-
jêtnie korzystaæ z pomocy ze-
wnêtrznych organizacji, ale te¿
przyk³ada du¿¹ wagê do rozwo-
ju m³odych ludzi i uczeniu ich
twórczego myœlenia.

Podczas wizyty w radiu.
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