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Trwaj¹ przygotowania
do II Ogólnopolskiego Zjazdu
Jankowiczan, w którym uczest-
niczyæ bêd¹ mieszkañcy miejsco-
woœci o tak samo brzmi¹cej na-
zwie jak so³ectwo Jankowice.
W tym roku to nasza gmina stanie
siê gospodarzem zlotu, maj¹c jed-
noczeœnie nadziejê ¿e przyjmie on
formê systematycznych, corocz-
nych spotkañ. Uroczystoœci za-
planowano na ostatni¹ sobotê
czerwca.

Na 25 zaproszonych miej-
scowoœci, swój udzia³ w zjeŸdzie
potwierdzi³o osiem. 30 czerwca

II Ogólnopolski Zjazd Jankowiczan
10.00 uroczysta msza œwiêta w koœciele pw. Bo¿ego Cia³a

w Jankowicach (jeœli pogoda dopisze, msza odbêdzie siê w Studzience)
11.30 przemarsz uczestników zjazdu na teren jankowickiego oœrodka

sportu i rekreacji (zbiórka na parkingu przy koœciele)
12.00 uroczyste otwarcie
12.30 prezentacje artystyczne uczestników zjazdu
17.00 koncert grupy “Hajer Kapela”
18.30 koncert Leszka Filca
20.30 koncert zespo³u “I&I”
21.45 wystêp gwiazdy wieczoru “Gipsy King”
23.30 zabawa taneczna

ZJAZD JANKOWICZAN
do naszej gminy zawitaj¹ delega-
cje m.in. z Jankowic ko³o Rado-
mia, Jankowic ko³o Babic i Ch³opic,
a tak¿e Jankowice Pszczyñskie,
które zaprezentuj¹ siê naszym
mieszkañcom.

O czêœæ artystyczn¹ zatrosz-
czy siê Gminny Oœrodek Kultury i
Rekreacji, który zapowiada wystê-
py grupy “Hajer Kapela”, Leszka
Filca i zespo³u “I&I”. Gwiazd¹ wie-
czoru ma byæ “Gipsy King”, a na
koniec odbêdzie siê zabawa tanecz-
na. Liczymy na wasz¹ obecnoœæ!

Poni¿ej przedstawiamy
szczegó³owy program zjazdu.

Święto małych i dużych
Tegoroczny Gminny Dzieñ
Dziecka nale¿y zaliczyæ do
udanych. Mimo deszczu,
który raz po raz nawiedza³
Œwierklany w niedzielne
popo³udnie, wszyscy siê
doskonale bawili. O dobre
samopoczucie widzów
zadbali artyœci, którzy 3
czerwca pojawili siê na
scenie tamtejszego oœrodka
sportu i rekreacji.
Dodatkow¹ zachêtê
stanowi³y przygotowane
przez Gminny Oœrodek
Kultury i Rekreacji konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami.

- Rok szkolny zbli¿a siê ku
koñcowi, tote¿ z powsta³ych
obiektów uczniowie i wychowan-
kowie przedszkola zaczn¹ korzy-
staæ dopiero we wrzeœniu. Ale
i tak radoœæ jest przeogromna, ¿e
znikn¹³ problem ciasnoty, a nasze
dzieci nareszcie bêd¹ mia³y nale-
¿yte warunki do nauki i rozwoju
– wymieniali pogl¹dy rodzice
i nauczyciele. Wœród goœci zna-
leŸli siê przedstawiciele Urzêdu
Gminy Œwierklany, Koœcio³a
i Kuratorium Oœwiaty – Delega-
tury w Rybniku, radni gminni
i powiatowi, dyrektorzy placó-
wek oœwiatowych, kierownicy
zak³adów i jednostek podleg³ych
gminie, jak równie¿ przedstawi-
ciele wykonawcy i nadzoru inwe-
stycji oraz wielu innych zapro-
szonych goœci, zwi¹zanych po-
przez swoj¹ dzia³alnoœæ z przed-
szkolem i szko³¹.

Prace prowadzone by³y
przez wiele miesiêcy, ich realiza-
cja rozpoczê³a siê jeszcze za ka-
dencji poprzednich w³adz gminy
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cd. na str. 9

25 maja – ta data na d³ugo
pozostanie w pamiêci
mieszkañców Œwierklan.
W ostatni pi¹tek ubieg³ego
miesi¹ca nast¹pi³o
oficjalne przekazanie do
u¿ytku nowego przedszkola
w Œwierklanach Górnych
i dobudowanej do
tamtejszej szko³y
podstawowej, sali
gimnastycznej. Uczestnicy
spotkania zwiedzili oba
obiekty i obejrzeli program
artystyczny w wykonaniu
uczniów. cd. na str. 4

Cz³onkowie Rady Gminy
Œwierklany jednog³oœnie opo-
wiedzieli siê za udzieleniem
mu absolutorium. Sta³o siê to
na sesji Rady, 25 kwietnia.
Najwa¿niejszym punktem ob-
rad by³o sprawozdanie z wy-
konania bud¿etu gminy za rok
2006 oraz podjêcie uchwa³y
w sprawie ww. sprawozdania

Jednogłośnie „za”
Stanowisko wójta gminy Œwierklany pan Stanis³aw
Gembalczyk obj¹³ pod koniec 2006 roku. Mimo,
i¿ funkcjê szefa gminy sprawowa³ w ubieg³ym roku
niewiele ponad miesi¹c czasu, to na niego spad³
obowi¹zek z³o¿enia sprawozdania za wykonanie
ubieg³orocznego bud¿etu i starania siê
o uzyskanie absolutorium, czyli bezwzglêdnej
wiêkszoœci g³osów radnych w tej sprawie.

i udzielenia absolutorium wój-
towi gminy. Radni zapoznali
siê z pozytywnymi opiniami
sta³ych komisji Rady Gminy
Œwierklany, jak równie¿ Ko-
misji Rewizyjnej. Wczeœniej,
pozytywn¹ opiniê w sprawie
wykonania bud¿etu za rok
2006 wyrazi³a Regionalna
Izba Obrachunkowa.
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bz
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WYBORY £AWNIKÓW S¥DOWYCH
Zg³aszanie kandydatów na ³awników s¹dowych S¹du Okrêgowego w Gliwicach

oraz S¹du Rejonowego w Rybniku na kadencjê 2008 – 2011

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U.
z 2001r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 15 marca 2006r.
w sprawie szczegó³owego trybu zg³aszania radom gmin kandydatów na ³awników oraz wzoru karty zg³o-
szenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) Rada Gminy Œwierklany wybierze ³awników do S¹du Okrêgowego
w Gliwicach oraz S¹du Rejonowego w Rybniku.

Termin zg³aszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ³awników
up³ywa w dniu 30 czerwca 2007 r.
£awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto:

a) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich,
b) jest nieskazitelnego charakteru,
c) ukoñczy³ 30 lat,
d) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
e) nie przekroczy³ 70 lat,
f) jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia, do pe³nienia obowi¹zków ³awnika,
g) posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie.

£awnikami nie mog¹ byæ:
a) osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i innych s¹dach oraz w prokuraturze,
b) osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, od których orzeczenia mo¿na ¿¹daæ skierowania sprawy

na drogêpostêpowania s¹dowego,
c) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze œciganiem

przestêpstw i wykroczeñ,
d) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
e) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
f) duchowni,
g) ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej,
h) funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej,
i) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ³awników.

Kandydatów na ³awników zg³aszaj¹ radom gmin prezesi s¹dów, stowarzyszenia, organizacje zwi¹zkowe,
organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wy³¹cze-
niem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu piêciu obywateli maj¹cych czynne prawo wyborcze
zamieszkuj¹cych stale na danym terenie.

Do karty z³o¿onej przez obywateli do³¹cza siê listê osób, zawieraj¹c¹ imiê (imiona), nazwisko,
nr ewidencyjny PESEL, miejsce sta³ego zamieszkania i w³asnorêczny podpis ka¿dej z dwudziestu piêciu
osób zg³aszaj¹cych kandydata. Uprawnion¹ do sk³adania wyjaœnieñ w sprawie zg³oszenia kandydata na
³awnika jest pierwsza osoba wymieniona na tej liœcie.

Kandydatów na ³awników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zg³aszaj¹ zwi¹zki zawo-
dowe oraz organizacje pracodawców.

Do karty zg³oszenia kandydat ma obowi¹zek do³¹czyæ:
a) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów

osobistych,
b) informacjê z Krajowego Rejestru Karnego,
c) oœwiadczenie, ¿e nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne,
d) zaœwiadczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do wykonywania funkcji ³awnika.

Koszt op³aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz op³aty za badanie poprzedza-
j¹ce wystawienie zaœwiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ³awnika.

Karty zg³oszenia kandydata na ³awnika mo¿na odbieraæ w Urzêdzie Gminy Œwierklany z siedzib¹ w
Jankowicach ul. Œwierklañska 54, na parterze w pokoju nr 11 oraz na I piêtrze w pokoju nr 27. Karty
dostêpne s¹ do pobrania równie¿ na stronie internetowej Gminy Œwierklany www.swierklany.pl.

Karty zg³oszenia kandydata na ³awnika s¹dowego przyjmowane bêd¹ w godzinach pracy Urzêdu Gminy
na parterze w pokoju nr 11 oraz na piêtrze w pokoju nr 27.

Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owego trybu zg³aszania radom gmin kandy-
datów na ³awników oraz wzoru karty zg³oszenia kandydatów, które nie spe³niaj¹ wymogów okreœlonych
prawem lub które wp³ynê³y do Rady Gminy Œwierklany po 30 czerwca 2007 r., pozostawia siê bez biegu,
a przywrócenie terminu do zg³oszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje zwi¹zane z wyborami ³awników udzielane bêd¹ pod numerem tel.: 032 4327511 oraz 032 43 27 527.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Œwierklany

mgr Ma³gorzata Rduch

Ustawowym obowi¹zkiem
ka¿dej osoby, która zmieni³a na-
zwisko, numer dowodu osobi-
stego, adres zamieszkania czy
numer rachunku bankowego
jest z³o¿enie we w³aœciwym
urzêdzie skarbowym druku
NIP-3 lub NIP-1. Mieszkañcy
Œwierklan i Jankowic formalno-
œci w tej sprawie powinni za-
³atwiæ w Urzêdzie Skarbowym
w Rybniku.

Choæ przepisy te obowi¹-
zuj¹ od wielu lat, wprowadzo-
ne ustaw¹ z dnia 13.10.1995
roku o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i
p³atników (Dz.U. Nr 142 poz.
702 z póŸniejszymi zmianami),
nadal zdarza siê, ¿e podatnicy
nie wywi¹zuj¹ siê ze swej po-
winnoœci. Tymczasem ka¿dy,
kto zawrze zwi¹zek ma³¿eñski
i zmieni nazwisko albo te¿ siê
przeprowadzi, musi pamiêtaæ o
dokonaniu stosownej korekty
w dokumentach US.

W przypadku powy¿-
szych zmian istniej¹ dwa ro-
dzaje druków: NIP-3, przezna-
czony do osób fizycznych nie
prowadz¹cych dzia³alnoœci go-
spodarczej (termin z³o¿enia –
do 30 dni) oraz NIP-1, który
powinny wype³niæ osoby fi-
zyczne prowadz¹ce samodziel-
nie dzia³alnoœæ gospodarcz¹ —
w terminie do 14 dni podatni-
cy VAT oraz 30 dni osoby nie
bêd¹ce p³atnikami VAT-u.

Jednoczeœnie, Urz¹d Skarbo-
wy w Rybniku przypomina
o aktualizacji numeru rachunku
bankowego wskazanego przez
bank i obowi¹zuj¹cego od dnia
1.01.2004 roku.

Pamiętaj
o złożeniu
NIP-u
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Tylko do koñca tego roku
bêdzie siê mo¿na pos³ugiwaæ tra-
dycyjnymi dowodami osobisty-
mi, posiadaj¹cymi formê ksi¹¿ecz-
ki. Wraz z nastaniem stycznia
2008 roku strac¹ one wa¿noœæ, my
zaœ w sytuacji, kiedy dojdzie do
ujawnienia niewa¿nego dokumen-
tu, mo¿emy zap³aciæ karê.

Informacja ta jest o tyle istot-
na, ¿e wci¹¿ wiele osób nie do-
pe³ni³o obowi¹zku wymiany sta-
rego dowodu osobistego na nowy,
wygl¹dem przypominaj¹cy kar-

tê bankomatow¹. Urzêdnicy
prosz¹ o jak najszybsze za³atwie-
nie sprawy i z³o¿enie wniosku
o wydanie nowego dowodu oso-
bistego (30 z³ plus koszt wyko-
nania zdjêæ). Nie warto czekaæ do
listopada czy grudnia, bo przyj-
dzie nam staæ w kilkunastometro-
wej kolejce, a i tak istnieje niebez-
pieczeñstwo, ¿e w ostatnich
dniach starego roku urz¹d po pro-
stu nie zd¹¿y z wype³nieniem
formalnoœci. Nie warto wiêc
zwlekaæ.

Informacja o terminach przyjmowania wniosków

na okres zasi³kowy 2007/2008

01.09.2007 – 31.08.2008 rok
W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na
nowy okres zasi³kowy z³o¿y wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami
- do dnia 31 lipca 2007 r., œwiadczenia rodzinne przys³uguj¹ce za
miesi¹c wrzesieñ wyp³aca siê do dnia 30 wrzeœnia 2007 r.,
- od dnia 01 sierpnia do dnia 30 wrzeœnia 2007 r. œwiadczenia ro-
dzinne przys³uguj¹ce za miesi¹c wrzesieñ wyp³aca siê do dnia 31
paŸdziernika 2007 r.
W przypadku sk³adania na nowy okres zasi³kowy 01.09.2007 –
31.08.2008 r. wniosków na zaliczkê alimentacyjn¹ terminy sk³ada-
nia s¹ takie same jak w ubieganiu siê o œwiadczenia rodzinne, z tym
¿e wniosek nale¿y pobraæ w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej i z³o¿yæ
u Komornika.
W okresie od 01.09.2007 r. do dnia 31.08.2008 r. prawo do œwiad-
czeñ rodzinnych ustala siê na podstawie dochodu uzyskanego przez
rodzinê w roku kalendarzowym 2006 r.
Art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o œwiadczeniach rodzin-
nych.

Godziny urzêdowania Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Pon. 8.00 – 16.00, Wt. – Pt. 7.30 – 15.30

Wyœcig kolarski rozpocznie
siê startem honorowym z ryb-
nickiego rynku, 4 lipca o godz.
10.50. Dziesiêæ minut póŸniej
zawodnicy dotr¹ na ul. Wiel-
kopo l sk¹  (p rzed  wiaduk-
tem), gdzie nast¹pi w³aœci-
wy start.

Na mapie wyœcigu znala-
z³y siê m.in. miejscowoœci:
C z e r w i o n k a - L e s z c z y n y,
¯ory, Jastrzêbie i Œwierkla-
ny, gdzie ulicami Boryñsk¹
(spodz iewany  przy jazd  –

godz. 12.09) i Szerock¹ za-
wodnicy dotr¹ do Jastrzêbia.

W zwi¹zku z zawodami,
organizator wyœcigu zwraca
siê z proœb¹ do mieszkañców
gminy o zachowanie porz¹d-
ku podczas przejazdu kolarzy
– zwrócenie uwagi, by psy i
inne zwierzêta nie wbieg³y na
drogê, powoduj¹c zagro¿enie
dla zawodników.

Uczestnikom wyœcigu
¿yczymy dobrej kondycji, a ki-
bicom ciekawych wra¿eñ.

Do gminy zawitają kolarze

Nie czNie czNie czNie czNie czekaj na ostatnią chwilęekaj na ostatnią chwilęekaj na ostatnią chwilęekaj na ostatnią chwilęekaj na ostatnią chwilę

Po raz kolejny odbêdzie siê, zaplanowany na
przysz³y miesi¹c, Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski
Solidarnoœci i Olimpijczyków. Sk³ada siê on z kilku
etapów, z których pierwszy zostanie rozegrany
w naszej okolicy. Zawodnicy maj¹ do pokonania
dystans 103,5 kilometra. Po drodze zawitaj¹ do
gminy Œwierklany.

W 2007 r., po zakoñczonych robotach kanalizacyjnych wyremonto-
wane zosta³y nastêpuj¹ce ulice:
Œwierklany Dolne
Piekarnicza, Jankowicka, Malarska, Spacerowa, Ks. Janika, Henryka
Pobo¿nego, W³adys³awa Jagie³³y, Ligonia, Szklarnia i Hutnicza;
Œwierklany Górne
Pogodna, Œwierkowa, Szkolna, Górnoœl¹ska, Wiejska, Koœciuszki,
Sobieskiego, Stra¿acka, Mieszka i Ogrodnicza;
Pozosta³e ulice nie wyremontowane po kanalizacji (Budowlana, Rol-
nicza, Rycerska) zostan¹ uzupe³nione o nawierzchniê asfaltow¹ do
koñca czerwca bie¿¹cego roku.
Oprócz tego, uzupe³niono nawierzchniê niedokoñczonej zlewni
P II – 1 nastêpuj¹cych ulic:
Aleja, Granice, Kucharzówka, Gogo³owska, Korytarzowa, Warneñ-
czyka, Basztowa oraz Zamkowa.

Inwestycje ukoñczone w II kwartale 2007 roku

1. Sieæ kanalizacji sanitarnej w zlewniach PII-2 i PII-3
Budowê rozpoczêto w lipcu 2005 r. Komisyjnego odbioru
g³ównych ci¹gów kanalizacji sanitarnej dokonano w dniu
31.05.2007 r.. Do 25 czerwca br. przewiduje siê odbiór
i przy³¹czenie do sieci ok. 720 domowych przy³¹czy
kanalizacyjnych — co zwi¹zane jest z ukoñczeniem trwaj¹cych
obecnie prac porz¹dkowych w obrêbie posesji na terenie
Œwierklan (Dolnych i Górnych).
•ród³a finansowania budowy kanalizacji sanitarnej to:
- bud¿et gminy
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – dotacja

bezzwrotna w ramach programu ZPORR (w wysokoœci 75%
tzw. kosztów kwalifikowanych)

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach – po¿yczka preferencyjna

- wp³aty mieszkañców (tylko dla sfinansowania przy³¹czy
domowych)

2. Rozbudowa Oczyszczalni œcieków „Œwierklany Górne”
Oczyszczalnia o pierwotnej przepustowoœci 781 m3/dobê
dzia³a³a od kwietnia 2001 r.. Rozbudowê maj¹c¹ na celu
modernizacjê i podwojenie przepustowoœci oczyszczalni (poprzez
budowê nowego ci¹gu technologicznego) rozpoczêto w lipcu 2005 r.
Roboty zakoñczono w dniu 30 kwietnia br. Komisyjnego odbioru
nowego ci¹gu urz¹dzeñ technologicznych (oczyszczalni po
rozbudowie) dokonano w dniu 14.05.2007 r. Zmodernizowana
sterownia oczyszczalni pozwala nie tylko na monitorowanie
pracy urz¹dzeñ samej oczyszczalni lecz tak¿e ka¿dej spoœród
11pompowni zabudowanych na nowowykonanej kanalizacji
w zlewniach PII-2 i PII-3.
•ród³a finansowania rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
œcieków to:
- bud¿et gminy
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – dotacja

bezzwrotna w ramach programu ZPORR (w wysokoœci 75%
tzw. kosztów kwalifikowanych)

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach – po¿yczka preferencyjna

3. Budowa Sali gimnastycznej wraz z Przedszkolem
4-oddzia³owym w Œwierklanach Górnych
Budowê rozpoczêto we wrzeœniu 2005 r. a ukoñczono 31 marca
2007 r.. Koñcowy odbiór robót mia³ miejsce w dniu 23 kwietnia
2007 r.. Poza nowo wybudowan¹ sal¹ gimnastyczn¹ obiekt
obejmuje tak¿e segment mieszcz¹cy 4-oddzia³owe przedszkole
oraz segment zaplecza sali gimnastycznej mieszcz¹cy m.in.:
szatnie, sanitariaty, natryski i salkê do gimnastyki korekcyjnej.
Nowe obiekty zosta³y po³¹czone w ca³oœæ wewnêtrznymi
ci¹gami komunikacyjnymi z czêœci¹ istniej¹c¹ – szko³¹
podstawow¹, sto³ówk¹ i zmodernizowan¹ kuchni¹.

Remonty dróg
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Œwierklany. Nie wszystko
sz³o po myœli inwestora – trzeba
by³o usun¹æ skutki wichury, jaka
w styczniu nawiedzi³a Œwierkla-
ny i uszkodzi³a dach sali gimna-
stycznej. Teraz oba obiekty –
przedszkole i sala gimnastyczna
spe³niaj¹ wszelkie wymogi, by
mog³y siê w nich uczyæ i przeby-
waæ dzieci.

Przedszkole zosta³o wypo-
sa¿one w windê i podjazd dla
wózków inwalidzkich, dziêki
czemu sta³o siê ono placówk¹
o charakterze integracyjnym,
w której bêd¹ przebywaæ dzieci
zdrowe i niepe³nosprawne. Za-
jêcia odbywaæ siê bêd¹ w prze-
stronnych salach, z których ka¿-
da posiada dodatkowe pomiesz-
czenie socjalne oraz dostosowa-
ne do wieku i stopnia sprawno-
œci wychowanków toalety. S¹
te¿ szatnie, a tak¿e pokój na-
uczycielski, którego wczeœniej
brakowa³o. To wszystko spo-
woduje, ¿e w przedszkolu nie
bêd¹ ju¿ prowadzone zajêcia na
dwie zmiany, jak to mia³o miej-
sce do tej pory, a w nowym roku

szkolnym powstanie tu oddzia³
integracyjny.

- Cieszymy siê bardzo z no-
wego przedszkola, bo jest ono
naprawdê ³adne, a przy tym
funkcjonalne i przystosowane do
potrzeb dzieci niepe³nospraw-
nych. Sale bêd¹ na bie¿¹co do-
posa¿ane, na pocz¹tku wrzeœnia
ruszamy pe³n¹ par¹ – mówi³a
dyrektor Celina Szulik, która
wraz z wójtem gminy Œwierkla-
ny Stanis³awem Gembalczy-
kiem i jednym z wychowanków
placówki Przemkiem Smycz-
kiem dokona³a symbolicznego
przeciêcia wstêgi, zaœ pro-
boszcz œwierklañskiej parafii
ks. Jan Klyczka obiekt poœwiêci³.

Podobny przebieg uroczy-
stoœæ mia³a w szkole podsta-
wowej, której uczniowie i na-
uczyciele, jak równie¿ osoby
z zewn¹trz, bêd¹ odt¹d mogli
korzystaæ z nowoczesnej hali,
wzbogaconej o salê do gimna-
styki korekcyjnej, szatnie i so-
cjalne zaplecze. G³os zabra³a
dyrektor szko³y w Œwierkla-
nach Górnych El¿bieta Kotyrba:

NoNoNoNoNowwwwwa sala, noa sala, noa sala, noa sala, noa sala, nowwwwwe prze prze prze prze przedszkedszkedszkedszkedszkoleoleoleoleole
cd. ze str. 1

- Sala gimnastyczna, po-
dobnie jak szko³a, trochê lat
sobie liczy³a. Z roku na rok
zwiêksza³a siê liczba uczniów
i w pewnym momencie sta³o siê
jasne, ¿e sala, jak¹ mamy,
przesta³a byæ wystarczaj¹ca.
W 2005 roku zapad³a decyzja
w³adz gminy o budowie nowej
sali, a w³aœciwie hali sporto-
wej. Aby ona powsta³a, trzeba
by³o zburzyæ star¹ salê gimna-
styczn¹. Patrzyliœmy na to
z rozrzewnieniem – wspomina-

³a dyrektor Kotyrba.
Nowa sala gimnastyczna

i nowe przedszkole, to dwa
du¿e ze wzglêdu na koszty
przedsiêwziêcia, które jednak
bêd¹ s³u¿yæ obecnym i przy-
sz³ym pokoleniom. Nikt nie
mia³ w¹tpliwoœci co do s³uszno-
œci realizacji ww. inwestycji.
W planach na najbli¿sze miesi¹-
ce jest budowa boisk przyszkol-
nych i ogródka jordanowskiego.
Prace maj¹ siê zakoñczyæ
w przysz³ym roku.

W majowe Œwiêto Niepodle-
g³oœci w wielu okolicznych miej-
scowoœciach przedstawiciele
urzêdowych w³adz, zak³adów jed-
nostek bud¿etowych i organizacji
pozarz¹dowych udali siê na cmen-
tarze, by z³o¿yæ ho³d poleg³ym
ucze s t n i kom
walk o wolnoœæ.

Nie inaczej
by³o w gminie
Œ w i e r k l a n y.
3 maja, w³adze
gminy uda³y siê
na jankowicki
cmentarz, gdzie
znajduje siê po-
mnik powstañ-
ców œl¹skich –
uc ze s t n i ków
walk o wolny
Œl¹sk. Kwiaty na

Pamiętali
mogile poleg³ych w III Powstaniu
Œl¹skim mieszkañców z³o¿y³ wójt
gminy Stanis³aw Gembalczyk, za-
stêpca wójta Bo¿ena KoŸlik, kie-
rownik Urzêdu Stanu Cywilnego
Zbigniew Kowalczyk oraz wice-
przewodnicz¹cy Rady Gminy
Œwierklany Tadeusz Frydecki.
Z³o¿eniu kwiatów towarzyszy³a
modlitwa i chwila zadumy.

W ubieg³ym numerze Kuriera
Gminy Œwierklany pisaliœmy
o pracach remontowych prowa-
dzonych w znajduj¹cym siê przy
ul. Prostej w Jankowicach budyn-
ku, w którym kiedyœ mieœci³o siê
przedszkole i gimnazjum, i który
zarz¹dzeniem wójta gminy zosta³
w paŸdzierniku ubieg³ego roku
przekazany w administrowanie
Gminnemu Oœrodkowi Kultury i
Rekreacji.

PrPrPrPrPrace w tace w tace w tace w tace w tokokokokokuuuuu Prace zmierzaj¹ ku koñcowi –
wyremontowane zosta³y ju¿ piw-
nice i czêœciowo parter, teraz ekipa
remontowa przesz³a na pierwsze
piêtro budynku, gdzie docelowo ma
powstaæ galeria œl¹skich artystów.
Prace planowo maj¹ siê zakoñczyæ
w czasie wakacji. Je¿eli wszystko
dobrze pójdzie, byæ mo¿e ju¿ na
jesieñ miejsce to zacznie ¿yæ w³a-
snym ¿yciem, gdzie przy sztalugach
i œpiewnikach spotykaæ siê bêd¹
starsi i m³odsi mieszkañcy naszej
gminy.

jc

bz
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Do Urzêdu Gminy Œwierkla-
ny wp³ynê³o pismo z Urzêdu
Marsza³kowskiego z proœb¹ o
dostarczenie informacji — na ja-
kim etapie realizacji obecnie jest
projekt (czy zosta³a przepro-
wadzona procedura przetargo-
wa, czy rozpoczêto realizacjê
rzeczow¹), czy w przypadku,
gdy projekt jest realizowany lub
ju¿ zakoñczono jego realizacje,
to zaanga¿owano inne Ÿród³a fi-
nansowania inwestycji, ni¿
przedstawione we wniosku
aplikacyjnym oraz czy mo¿li-
we jest zakoñczenie i rozlicze-
nie projektu do dnia 30.06.2008
r., w odniesieniu do planowane-
go cyklu inwestycyjnego za³o-
¿onego w projekcie

Po przeanalizowaniu spra-
wy, Gmina udzieli³a nastêpuj¹-
cej odpowiedzi:

- nie zosta³a przeprowadzo-
na procedura przetargowa i nie
rozpoczêto realizacji rzeczowej
tego projektu, gdy¿ finansowo

Wpierw miała być pływalnia kryta
Gmina nie mog³a tego samo-
dzielnie uczyniæ bez wsparcia
zewnêtrznego ze strony EFRR
ZPORR;

- projekt nie jest realizowa-
ny, st¹d nie mog³y byæ zaanga-
¿owane inne Ÿród³a finansowa-
nia inwestycji;

- nie jest mo¿liwe zakoñcze-
nie i rozliczenie projektu do
dnia 30.06.2008 r., gdy¿ harmo-
nogram realizacji projektu w na-
szym wniosku przewidywa³
czas budowy w interwale cza-
sowym 16,5 miesi¹ca bez okre-
su przygotowania i wdro¿enia
procedury przetargowej i bez
okresu rozliczenia koñcowego
projektu.

Gmina Œwierklany od listo-
pada 2005 r. do grudnia 2006 r.
prowadzi³a inwestycjê pod
nazw¹ jw., lecz w zakresie bu-
dowy boisk zewnêtrznych. Bu-
dowa ta by³a finansowana wy-
³¹cznie ze œrodków w³asnych i
kosztowa³a 9,67 mln z³. Stoj¹c

w obliczu koniecznoœci ukoñ-
czenia rozpoczêtej budowy ka-
nalizacji sanitarnej Gmina zmu-
szona by³a wy³¹czyæ budowê
basenu z wieloletniego progra-
mu inwestycyjnego i bie¿¹cego
bud¿etu.

W lutym 2005 r., w ramach
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Gmina
Œwierklany z³o¿y³a wniosek na
budowê obiektów sportowych
przy gimnazjum w Œwierkla-
nach Dolnych — etap I, budo-
wa p³ywalni krytej. Planowany
termin przetargu wed³ug wnio-
sku, to 1.06.2005 r.; planowa-
ny termin rozpoczêcia realiza-
cji projektu – 15.08.2005 r., zaœ
planowany termin zakoñczenia
inwestycji – 31.12.2006 r.

Realizacja etapu II mia³a na-
st¹piæ w latach 2007-2008, po-
przez budowê boisk sporto-
wych oraz obiektów towarzy-
sz¹cych, które mia³y wed³ug
wniosku kosztowaæ 6 mln z³ (rze-

czywisty koszt 9,67 mln z³).
Oprócz wy¿ej wymienionych in-
westycji w wniosku wskazano
powi¹zania projektu z innymi in-
westycjami, to jest:

- budow¹ przedszkola, szko-
³y podstawowej i gimnazjum dla
Jankowic w 2004 r., które mia³o
kosztowaæ 2,3 mln z³;

- budow¹ sali gimnastycznej
z przedszkolem 5-oddzia³owym
przy szkole podstawowej w
Œwierklanach Górnych, realizo-
wanej w latach 2004-2006, które
to mia³o kosztowaæ 6 mln z³, a
finansowanie zak³adano w 25% z
Urzêdu Gminy oraz w 75% ze
œrodków Unii Europejskiej;

- sztuczne lodowisko otwar-
te z zapleczem przy szkole pod-
stawowej w Jankowicach, które
mia³o kosztowaæ 2,2 mln z³, a re-
alizacja mia³a przebiegaæ w latach
2005-2006.

Zak³adano, ¿e ca³kowity
koszt projektu wyniesie wed³ug
cen w 2004 roku 8.122.308,60 z³,
z czego 40% to jest 3.248.923,44
wniesie Unia Europejska, a po-

So³tys i cz³onkowie rady so-
³eckiej wybierani s¹ w g³osowa-
niu powszechnym, tajnym i bez-
poœrednim, spoœród nieograni-
czonej liczby kandydatów.

Prawo wybierania (czynne
prawo wyborcze) so³tysa i rady
so³eckiej ma ka¿dy mieszkaniec
so³ectwa, który najpóŸniej
w dniu wyborów ukoñczy³ 18 lat
i stale zamieszkuje na obszarze
so³ectwa.

Prawo wybieralnoœci (bierne
prawo wyborcze) przys³uguje
osobie maj¹cej prawo wybierania
so³tysa i rady so³eckiej.

Prawo zg³aszania kandyda-
tów na so³tysa i do rady so³ec-
kiej przys³uguje wyborcom, któ-
rzy posiadaj¹ czynne i bierne pra-
wo wyborcze.

Kandydowaæ mo¿na równo-
czeœnie na so³tysa i do rady so-
³eckiej. W przypadku uzyskania
mandatu so³tysa i cz³onka rady
so³eckiej – mandat cz³onka rady
so³eckiej wygasa automatycznie.

Kadencja sołtysów na finiszu

Kandydaci na so³tysa i do
rady so³eckiej mog¹ siê zg³aszaæ
osobiœcie lub przez swych przed-
stawicieli.

Kandydatów na so³tysa i do
rady so³eckiej nale¿y zg³aszaæ na
osobnych drukach.

W zg³oszeniu podaje siê na-
zwisko i imiê, wiek kandydata
oraz miejsce zamieszkania.

Do ka¿dego zg³oszenia musi
byæ do³¹czone oœwiadczenie kan-
dydata o wyra¿eniu zgody na
kandydowanie oraz posiadaniu
biernego prawa wyborczego.
Ka¿de zg³oszenie kandydata
musi byæ poparte podpisami
wyborców so³ectwa w iloœci:

- co najmniej 25 wyborców –
jeœli dotyczy zg³oszenia kandy-
data na so³tysa,

- co najmniej 15 wyborców –
jeœli dotyczy zg³oszenia kandy-
data lub listy kandydatów do
rady so³eckiej.

Wyborca mo¿e udzieliæ po-
parcia dowolnej liczbie list kan-

dydatów. Wycofanie udzielonego
poparcia nie jest skuteczne.

Wyborca udzielaj¹cy popar-
cia sk³ada podpis obok czytelnie
wpisanego jego nazwiska i imie-
nia, adresu zamieszkania oraz
numeru ewidencyjnego PESEL.

Na ka¿dej karcie wykazu
osób popieraj¹cych umieszcza siê
nazwiska kandydatów zg³oszo-
nych w wyborach na so³tysa i do
rady so³eckiej.

Kandydatów na so³tysa i do
rady so³eckiej rejestruje Gminna
Komisja Wyborcza powo³ana
przez Wójta Gminy w dni robo-
cze miêdzy 35 a 15 dniem po-
przedzaj¹cym termin wyborów
w godz. od 9.00 do 15.00 w Urzê-
dzie Gminy.

Cz³onkami Gminnej Komisji
Wyborczej s¹ pracownicy samo-
rz¹dowi. W sk³ad Komisji nie
mo¿e wchodziæ osoba kandydu-
j¹ca na so³tysa i do rady so³eckiej
oraz ich przedstawiciele, wspó³-
ma³¿onek, wstêpny, zstêpny
oraz rodzeñstwo osób kandydu-
j¹cych.

G³osowanie odbywa siê w
dniu wolnym od pracy w lokalu
wskazanym przez Wójta Gminy
miêdzy godz. 8:00 a 14.00 bez
przerwy. Nad prawid³owym
przebiegiem wyborów so³tysa i

rady so³eckiej czuwa so³ecka ko-
misja wyborcza, któr¹ powo³uje
Wójt Gminy spoœród mieszkañ-
ców so³ectwa posiadaj¹cych
czynne i bierne prawo wyborcze
zg³oszonych przez kandydatów
na so³tysa, rady so³eckiej lub ich
przedstawicieli.

W sk³ad Komisji wchodzi od
5 do 9 osób w tym pracownik
Gminy delegowany przez Wójta
Gminy. Cz³onkiem komisji nie
mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na
so³tysa lub do rady so³eckiej oraz
ich przedstawiciel, wspó³ma³¿o-
nek, wstêpny, zstêpny oraz ro-
dzeñstwo osób kandyduj¹cych.

W razie braku zg³oszeñ kan-
dydatów do komisji Wójt Gmi-
ny zapewnia jej minimalny
sk³ad.

Cz³onkowie so³eckiej komi-
sji wyborczej wybrani spoœród
mieszkañców so³ectwa pe³ni¹
sw¹ funkcjê spo³ecznie.

Zarz¹dzenia z dat¹ wybo-
rów so³tysów i rad so³eckich
w so³ectwach Œwierklan Dolnych
i Górnych wraz z kalendarzem wy-
borczym oraz informacje dotycz¹-
ce odbierania formularzy potrzeb-
nych do zg³oszenia kandydatów
zostan¹ zamieszczone w nastêp-
nym „Kurierze Gminy Œwierkla-
ny”, na stronie internetowej gminy
Œwierklany www.swierklany.pl
oraz na s³upach og³oszeniowych.

W lipcu, a dok³adnie 20.07. koñczy siê kadencja
so³tysów i rad so³eckich Œwierklan Dolnych i Górnych.
Zgodnie ze statutami tych so³ectw, do trzech miesiêcy
po up³ywie kadencji wójt gminy powinien zarz¹dziæ
wybory nowych so³tysów i rad so³eckich.

cd. na str. 6
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Zachowanie pozytywnych i ¿yczliwych relacji z
przedstawicielami ró¿nych œrodowisk, w tym organi-
zacji pozarz¹dowych, jest jednym z g³ównych warun-
ków efektywnego wype³niania funkcji wójta i wspól-
nego dzia³ania na rzecz lokalnych spo³ecznoœci.

Dlatego, otrzymane w dniu 29 kwietnia br., pi-
smo Klubu Sportowego FORTECA Œwierklany sk³a-

nia mnie po raz kolejny do zajêcia stanowiska w sprawie boiska w
Œwierklanach Dolnych. Treœæ pisma zosta³a równie¿ rozpowszechnio-
na za pomoc¹ gazetki redagowanej przez radnych Cz. Andreczko i A.
Kie³kowskiego, któr¹ mo¿na by³o otrzymaæ w sklepach znajduj¹cych
siê na terenie Œwierklan.

Szanowny Zarz¹dzie Klubu oraz wymienieni radni,
czytaj¹c Wasz list z ¿alem stwierdzam, ¿e nie zale¿y Wam na dzia-

³aniu na rzecz mieszkañców Œwierklan. Brakuje Wam przede wszyst-
kim pokory, która jest potrzebna przy s³u¿eniu ludziom. To dziêki roz-
powszechnionym informacjom gro¿¹cym wybrykami chulañskimi, od-
wo³a³em zaplanowan¹ na 3 maja, majówkê dla mieszkañców. Spo-
tkanie mia³o byæ wspóln¹ zabaw¹ i po³¹czone mia³o zostaæ z poœwiê-
ceniem boiska. Wœród zaproszonych goœci by³y osoby, które chcia³y
pomóc w okreœleniu sposobu naprawy usterek, jakie wyst¹pi³y na
obiekcie, jak te¿ osoby, od których mog³a zale¿eæ decyzja o dalszym
u¿ytkowaniu obiektu. Jak wiadomo, obiekt otrzyma³ czasowe pozwo-
lenie na u¿ytkowanie, a termin up³ywa 30 czerwca tego roku.

Nie przystoi prowadziæ polemiki listownej i w formie ulotek, kie-
dy jest siê dotowanym przez gminê stowarzyszeniem. W 2007 roku
dotacja dla klubu FORTECA wynios³a 45 tys. z³ (najwiêksza). Ni-
gdzie nie spotka³em siê z sytuacj¹, aby zarz¹d klubu, wystêpuj¹c o
dotacje wypowiada³ siê Ÿle o gminie lub jakiejkolwiek instytucji przy-
znaj¹cej granty.

Zawarte w piœmie, o którym mowa, wypowiedzi wymagaj¹ spro-
stowania, gdy¿ czytelnicy nie maj¹ dostêpu do faktów i dowodów.

Bazuj¹c na dokumentach nigdzie nie doszuka³em siê, aby Wasze
œrodowisko sportowe wspó³uczestniczy³o w budowie boiska, intere-
sowa³o siê tym lub zg³asza³o jakiekolwiek uwagi do póŸniej wystêpu-
j¹cych usterek. Równie¿ ówczesne w³adze gminy nie zobowi¹za³y pro-
jektanta do poczynienia uzgodnieñ z Polskim Zwi¹zkiem Pi³ki No¿-
nej co do bezpieczeñstwa zawodników podczas meczy, nie wspomi-
naj¹c o dzieciach. Boisko od samego pocz¹tku mia³o byæ obiektem
przyszkolnym, z niepisan¹ umow¹ z FORTEC¥ dotycz¹c¹ mo¿liwo-
œci jego u¿ytkowania.

O boisku raz jeszcze
Za poœrednictwem radnych zwracacie siê z problemem pogarsza-

j¹cej siê wspó³pracy z Gmin¹. Do wspó³pracy stowarzyszenia z w³a-
dzami gminy nie s¹ potrzebni radni – poœrednicy. Wspó³praca taka ma
racjê bytu, powinny tu jednak obowi¹zywaæ zasady wzajemnego zrozu-
mienia, realizowania zadañ i przestrzegania prawa. Wybudowane obiekty
w gminie s¹ w³asnoœci¹ wszystkich mieszkañców, dotyczy to równie¿
boisk. Klub Sportowy FORTECA Œwierklany móg³ i nadal mo¿e treno-
waæ i organizowaæ mecze, gdy¿ w ca³ym okresie otrzymywa³ i otrzymuje
nadal z bud¿etu gminy znaczne œrodki na swoj¹ dzia³alnoœæ sportow¹.

FORTECA nie jest jedynym klubem sportowym w gminie. Inne klu-
by, jak równie¿ pojedynczy mieszkañcy naszej gminy szczyc¹ siê osi¹-
gniêciami w rywalizacji sportowej, nie uzyskuj¹c ¿adnego wsparcia
z gminy. Z prezesami innych organizacji pozarz¹dowych wspó³praca
uk³ada siê bardzo dobrze. Wyj¹tek stanowi Zarz¹d Klubu FORTECA
Œwierklany. Jednak¿e, zdobywanie sukcesów sportowych to jedno, a zdo-
bywanie pieniêdzy to drugie. Jako zarz¹d klubu nie potraficie pozyskaæ
przychylnoœci sponsorów ani te¿ zdobyæ sponsora strategicznego, któ-
ry jest klubowi niew¹tpliwie potrzebny. W wiêkszoœci wypowiedzi przed-
stawiciela Zarz¹du Klubu odnaleŸæ mo¿na pretensje i roszczenia kie-
rowane pod adresem w³adz gminy. Nie rozumiecie wraz z popieraj¹cy-
mi Was radnymi roli samorz¹du gminy i sposobu wydatkowania pu-
blicznych pieniêdzy. Ze zdumieniem stwierdzam, ¿e przez 17 lat funk-
cjonowania demokracji niektórzy nie zechcieli tej wiedzy sobie przy-
swoiæ nawet w temacie, jaki jest niezbêdny do wspó³pracy stowarzy-
szenia sportowego z organami gminy. Liczê jednak, ¿e mieszkañcy
i zainteresowani czytelnicy, maj¹c mo¿liwoœæ zapoznania siê z fakta-
mi, bêd¹ mieli rzeteln¹ informacjê co do oceny sytuacji. Nie zamierzam
wnikaæ w sprawy finansowe Waszego klubu – ich legalnoœci i zgodno-
œci z prawem, poniewa¿ s¹ do tego organy upowa¿nione. Problemu
pozyskania wystarczaj¹cej iloœci pieniêdzy do kasy klubu, aby móg³ on
istnieæ i dzia³aæ, gmina nie mo¿e Wam rozwi¹zaæ.

Gmina nadal bêdzie wspó³finansowaæ dzia³alnoœæ sportow¹ dla
po¿ytku mieszkañców, ale w sposób ustalony prawem i wa¿¹c potrze-
by w stosunku do swoich mo¿liwoœci, stosuj¹c przy tym jednolite zasa-
dy wzglêdem wszystkich organizacji pozarz¹dowych. Reszta nale¿y od
przedsiêbiorczoœci dzia³aczy sportowych i hojnoœci pozyskanych przez
kluby sponsorów.

Stanis³aw Gembalczyk
wójt gminy Œwierklany

zosta³e 60% to jest 4.873.385,16
— gmina. Jak powszechnie
wiadomo rzeczywistoœæ oka-
za³a siê inna, poniewa¿ etap II
wyprzedzi³ etap I i poch³on¹³
œrodki, które wed³ug kolejnoœci
mia³y byæ przeznaczone na bu-
dowê p³ywalni krytej.

– Finansowanie sali gimna-
stycznej w wiêkszej czêœci ze
œrodków unijnych okaza³o siê
chybione, a to z kolei poci¹gnê-
³o za sob¹ koniecznoœæ urucho-
mienia sporych œrodków z kasy
gminnej. K³amliwe okaza³o siê
budowanie sztucznego lodowi-
ska z zapleczem w Jankowi-
cach, zamierzone na lata 2005-
2006, gdy¿ realizacja zamierze-

nia zakoñczy³a siê zaledwie za-
kupem gruntu, co nast¹pi³o w
2006 r. W czasie pisania projek-
tu o œrodki unijne znana by³a
kwota okreœlona w bud¿ecie
gminy na rok 2005, gdzie nie
przewidziano œrodków na budo-
wê lodowiska. K³amliwe przed-
stawienie obrazu, poœwiadczo-
ne w³asnorêcznym podpisem
jest poœwiadczeniem niepraw-
dy, co stanowi przestêpstwo
przeciwko dokumentom i pod-
lega karze. W tej sprawie pro-
wadzone jest rozpoznanie we-
wnêtrzne, a w przypadku po-
twierdzenia ³amania prawa po-
czynione bêd¹ dalsze kroki –
mówi wójt gminy.

Wpierw miała bWpierw miała bWpierw miała bWpierw miała bWpierw miała być pływyć pływyć pływyć pływyć pływalnia krytaalnia krytaalnia krytaalnia krytaalnia kryta
cd. ze str. 5

Od  20 marca 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 zrealizo-
waæ skierowanie na badanie
krwi i inne. Mieszkañcy Janko-
wic  nie musz¹ ju¿ w tej spra-
wie jeŸdziæ do przychodni w
Œwierklanach czy innych placó-
wek s³u¿by zdrowia.

Podobny punkt dzia³a
w Œwierklanach, czynny we
wtorki, czwartki i pi¹tki w tych
samych godzinach, czyli od 8.00
do 10.00.

Czytelnikom Kuriera Gmi-
ny Œwierklany pragniemy jed-
noczeœnie przypomnieæ godzi-
ny otwarcia poradni ogólnej w
Œwierklanach, która czynna jest
od poniedzia³ku do pi¹tku od

W Jankowicach
działa punkt pobrań

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-wieczor-
nych mog¹ udaæ siê do poradni
w Œwierklanach.

PRZYPOMINAMY

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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Na wstêpie wójt przedstawi³
sytuacjê dotycz¹c¹ budowy ka-
nalizacji oraz zapewni³, ¿e gmina
wywi¹¿e siê z zobowi¹zania wo-
bec osób, które podpisa³y anek-
sy do umowy i w ten sposób
wyrazi³y zgodê na przed³u¿enie
terminu pod³¹czenia ich domów
do kanalizacji. Poinformowa³
równie¿, ¿e w wyniku wielo-
krotnych spotkañ z wykonaw-
cami dosz³o do porozumienia
w sprawie po³o¿enia asfaltu na
drogach, w przypadku których
zosta³a zerwana umowa z wy-
konawc¹ — z przyczyn braku
spodziewanego wp³ywu œrod-
ków unijnych w wysokoœci 10
mln z³. Nastêpnie przyst¹piono
do tematu kompleksu sportowe-
go przy szkole w Œwierklanach
Dolnych. Pan Kie³kowski za-
uwa¿y³, ¿e gdyby w tytule pro-
jektu znalaz³aby siê nazwa klu-
bu sportowego, gmina nie otrzy-
ma³aby w drugim etapie budowy
zaplecza i basenu pieniêdzy unij-
nych. Wiadomo, ¿e nie dosta³a,
gdy¿ jak przys³owie mówi,
k³amstwo zawsze wyjdzie na
jaw. Tak siê sta³o z owymi
10-ma milionami. Z analizy do-

kumentów wynika, ¿e wniosek
o œrodki unijne by³ z³o¿ony na
pierwszy etap budowy, jakim
mia³a byæ budowa basenu. Dru-
gi etap z kolei mia³ polegaæ na
budowie boiska. Zamiana kolej-
noœci w stosunku do z³o¿onego
wniosku, ubieganie siê o zezwo-
lenie na rozgrywki ŒZPN zniwe-
czy³o szansê pozyskania pieniê-
dzy na obiekty przyszkolne. W
tej sprawie przedstawiono wy-
jaœnienie. Okres projektowania
obiektów sportowych I i II eta-
pu trwa³ ponad 2 lata, na skutek
ci¹g³ych poprawek inwestora.
Gmina, zda³oby siê powiedzieæ,
nie wiedzia³a czego chcia³a, a na
samym koñcu przyczyn¹ ca³ego
nieszczêœcia by³o to, ¿e nie zo-
bowi¹za³a projektanta do uzy-
skania uzgodnieñ ze œrodowi-
skiem pi³karskim Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, co spo-
wodowa³o warunkowe oddanie
boiska do rozgrywek ligowych
do dnia 30.06.2007 r.

Tak wiêc, jak okreœli³ przed-
stawiciel ŒZPN — mamy luksu-
sowe boisko przyszkolne. Nie
wiem czy dzieci bêd¹ mog³y
u¿ywaæ boiska, bowiem radny

Andrzej Kie³kowski stwierdzi³,
¿e wyst¹pi z wnioskiem o nie-
korzystanie przez m³odzie¿
szkoln¹ z p³yty g³ównego bo-
iska. Nadmierna eksploatacja
boiska przez “dzieci w tramp-
kach” spowoduje bowiem jego
zniszczenie…

Wójt stwierdzi³ ponadto,
¿e sp³ata odszkodowañ przez
Kompaniê Wêglow¹ zosta³a za-
koñczona. Priorytetem jest te-
raz ukoñczenie kanalizacji w
gminie, a tu — aby skorzystaæ
z pieniêdzy unijnych, trzeba
posiadaæ wk³ad w³asny. Radny
Kie³kowski nadal w rozmowie
upiera³ siê przy budowie za-
plecza dla Fortecy, podpowia-
daj¹c, ¿e wyjœciem by³aby re-
zygnacja z kupna wozu bojo-
wego dla OSP Jankowice. Pod-
da³ te¿ w w¹tpliwoœæ iloœæ in-
westycji w gminie — 8 w Jan-
kowicach, podczas gdy w
Œwierklanach nie widzi ¿adnej.
Wójt stwierdzi³, ¿e od szeœciu
lat, za wyj¹tkiem Zespo³u Szkó³
finansowanych w ponad 50
proc. ze szkód górniczych ni-
czego w Jankowicach nie zro-
biono. Podsumowuj¹c spór po-

Wciąż chcą zaplecza sportowego
Z inicjatywy wójta gminy Stanis³awa Gembalczyka odby³o siê w dniu
14 maja tego roku spotkanie z Klubem Radnych ze Œwierklan Dolnych.
Udzia³ w nim wziêli skarbnik gminy Eugenia Zieliñska oraz radni
Andrzej Kie³kowski, Czes³aw Andreczko i Lidia Ma³ysa.

wiedzia³, ¿e inwestycje nale¿y
prowadziæ po równo — we
wszystkich so³ectwach, a o tym,
czy w Œwierklanach Dolnych
bêd¹ prowadzone jakieœ inwesty-
cje zdecyduj¹ radni.

Na pytanie wójta, czy radni
byliby zainteresowani stworze-
niem oœrodka rehabilitacyjnego
dla osób niepe³nosprawnych,
gdy¿ jest w gminie stowarzysze-
nie tej samej rangi, co Forteca,
odpowiedzi nikt nie udzieli³.
Przedstawiono radnym koniecz-
noœæ remontów przy obiektach
szkolnych w Œwierklanach Dol-
nych, jak na przyk³ad izolacja
budynków czy remont sali gim-
nastycznej. Na samym koñcu
radny Andreczko zapyta³ o rze-
kom¹ niechêæ wójta do Fortecy.

W odpowiedzi us³ysza³, ¿e
to Forteca ci¹gle nie mo¿e dosto-
sowaæ siê do nowej rzeczywisto-
œci. Otrzyma³a najwiêksza dotacjê,
wiêksz¹ ni¿ w przesz³oœci (45 tys.
z³), co raczej nie œwiadczy o nie-
chêci. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e to nie
gmina ujawni³a treœæ pisma Zarz¹-
du Fortecy do wójta, jak równie¿
to Forteca uniemo¿liwi³a poœwiêce-
nie boiska i zaplanowan¹ majówkê
w dniu 3 maja dla mieszkañców
gminy.

Nie wszystko uda³o siê
przedstawiæ w artykule. Osoby
zainteresowane tym tematem za-
praszamy do zapoznania siê
z protoko³em lub nagraniem prze-
biegu  zebrania znajduj¹cymi siê
w sekretariacie.

W spotkaniu, oprócz wójta
gminy i pracowników Urzêdu
Gminy wziêli udzia³ przedstawi-
ciele: Œl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej – Podokrêg Rybnik; pro-
jektanta – firmy EKOBUD z
£odzi; Konsorcjum Wykonaw-
ców Robót /Lider MASTERS
Szczecin oraz wspó³konsorcjant
PROMIL Jankowice/ oraz dzia-
³acze LKS FORTECA Œwierkla-
ny i inspektor nadzoru z ramie-
nia inwestora powierniczego –
Inwestprojekt Œl¹sk Katowice. W
charakterze zaproszonego dorad-

Spełnić wymogi
8 maja br. odby³o siê w siedzibie Urzêdu Gminy
spotkanie, na którym rozwa¿ano sposoby
spe³nienia wymogów przedstawionych w protokole
pokontrolnym Podokrêgu Rybnik Œl¹skiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Informacjê na ten temat
zamieœciliœmy w kwietniowym Kurierze.

cy w spotkaniu uczestniczy³ pre-
zes Przedsiêbiorstwa Us³ug In-
westycyjnych w Rybniku.

W trakcie spotkania rozezna-
no warianty dostosowania para-
metrów technicznych obiektu do
wymogów ŒZPN przy za³o¿onej
minimalizacji kosztów w stosun-
ku do mo¿liwych do osi¹gniêcia
efektów. Na roboczym spotkaniu
bezpoœrednio na obiekcie w dniu
16 maja br. ustalono, ¿e odstêp-
stwa od aktualnych wymogów
okreœlonych w stosownych regu-
laminach i przepisach pi³karskich

usuniêto lub zostan¹ usuniête
w nastêpuj¹cy sposób:

� Zabezpieczono s³upy
oœwietleniowe miêkk¹ mat¹ z
tworzywa sztucznego, naklejono
p³yty styropianowe /gr.10 cm/ na
œcianê oporow¹ /w odl. 5 m za
lini¹ bramkow¹/;

� Usuniêto ¿wir ze œcie¿ki
przy boisku gro¿¹cy poœlizgiem
i u³atwiaj¹cy zachowania chuli-
gañskie;

� Uzgodniono wstawienie
dodatkowej /oddzielnej/ furtki dla
sêdziów i zawodników;

� Wstêpnie omówiono
wykonanie bariery z wejœciami
dla widzów odgradzaj¹cej wi-
downiê od boiska;

� W sprawie likwidacji kra-
wê¿nika wokó³ boiska uzgodnio-
no wariantowo jego likwidacjê lub

zabezpieczenie elastyczn¹ os³on¹
ochronn¹.

W œlad za powy¿szymi
uzgodnieniami, ustalono wstêp-
nie koszt wykonania i szczegó-
³owy plan rozmieszczenia barie-
ry i furtek — z uwzglêdnieniem
swobodnego dostêpu widzów do
sanitariatów po³o¿onych u pod-
stawy trybun. Dokonano tak¿e –
si³ami wykonawcy robót – prób-
nego demonta¿u odcinka krawê¿-
nika wokó³ boiska, z czego spo-
rz¹dzono dokumentacjê fotogra-
ficzn¹ przed³o¿on¹ — celem ak-
ceptacji – w³adzom Podokrêgu
Rybnik Œl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej.

W rozmowie zarz¹dcy obiek-
tu z ramienia gminy z Prezesem
Podokrêgu Rybnik ŒZPN uzgod-
niono, ¿e zaproponowane rozwi¹-
zania s¹ wystarczaj¹ce dla do-
puszczenia boiska do rozgrywek.

Obecnie trwa wycena ca³ego
zakresu niezbêdnych robót.
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INFORMACJA DOTYCZ¥CA ZMIAN W ODBIORZE
ODPADÓW OD KONTRAHENTÓW

GMINNEGO ZAK£ADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W ŒWIERKLANACH.

Informujemy, ¿e od dnia 1.07.2007 r., zgodnie z nowym Regulaminem
utrzymania czystoœci i porz¹dku w gminie, zatwierdzonym Uchwa³¹ Rady
Gminy zmianie ulegaj¹ zasady wywozu odpadów. Ka¿dy odbiorca odpadów
(firma zajmuj¹ca siê wywozem) powinien zapewniæ odbiór wszystkich od-
padów (segregowanych i niesegregowanych) od swoich kontrahentów.
W zwi¹zku z tym podajemy zasady i czêstotliwoœæ odbioru odpadów od
osób, które posiadaj¹ umowê na wywóz podpisan¹ z GZGK Œwierklany:

1. odpady niesegregowane gromadzone w pojemnikach
(kub³ach) – odbiór co 2 tygodnie wed³ug harmonogramu
dostarczonego przy umowie.

2. odpady segregowane – w porozumieniu z GZGK odbieraæ
bêdzie „TRANSGÓR” Rybnik w okresach dwumiesiêcznych
– w terminach takich samych dla wszystkich so³ectw tj.
31 lipiec, 25 wrzesieñ, 20 listopad 2007r. Worki na odpady
segregowane mo¿na bêdzie nabyæ w siedzibie GZGK, od
pracowników obs³uguj¹cych œmieciarkê GZGK, a tak¿e
bezpoœrednio od pracowników firmy wywo¿¹cej (nie
w sklepach sprzeda¿y detalicznej). Dodatkowo worki bêd¹
rozprowadzane przez TRANSGÓR Rybnik w dniach:
- parking pod Remiz¹ OSP Œwierklany – 21.06.

od godz.10.00 – 14.00
- parking pod Remiz¹ OSP Jankowice — 22.06.

od godz.10.00 – 14.00
3. odpady kuchenne – mo¿na dostarczyæ do pojemników
GZGK, które ustawione bêd¹ przy parkingu pod remiz¹
w Œwierklanach, parkingu pod remiz¹ OSP Jankowice,
hali sprzêtowej GZGK przy ul. Pogodnej i odbierane
w okresach tygodniowych,
4. Odpady traw, odpady z ogrodów, odpady z drobnych

remontów – odbiór w terminie uzgodnionym telefonicznie lub
osobiœcie w GZGK.

5. Odpady wielkogabarytowe – termin og³oszony bêdzie na
2 tygodnie przed wywozem

Zasady p³atnoœci:
Ceny za us³ugi odbioru odpadów komunalnych ustalone Uchwa³¹ Rady
Gminy z dnia 28.06.2006 oraz zarz¹dzenia Wójta Gminy Nr 506/W/06 z
dnia 25.09.2006r. naliczane s¹ od iloœci osób zamieszka³ych na dzieñ
umowy, i wynosz¹:

1. w przypadku nie prowadzenia segregacji odpadów 2,80 netto
+ VAT z³ tj. 3,00 z³ brutto miesiêcznie od osoby

2. w przypadku odbioru odpadów segregowanych netto 1,40
+VAT tj. brutto 1,50 z³ miesiêcznie od osoby zamieszka³ej
na terenie posesji.
3. do faktury doliczona zostanie kwota 1,00 z³ brutto za ka¿dy

wydany worek przez firmê odbieraj¹c¹ odpady segregowane
lub wydany w siedzibie GZGK.

W przypadku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na posesji
w³aœciciel powinien podpisaæ oddzieln¹ umowê na wywóz wy³¹cz-
nie odpadów komunalnych (odpady pochodz¹ce z dzia³alnoœci nie
bêd¹ odbierane).
Ceny za odbiór tych odpadów, zgodnie z w/w Zarz¹dzeniem wynosiæ bêd¹:

1. Pojemnik 110 – 140 litrów – 7,50 z³ brutto za ka¿dy
wywieziony pojemnik

2. pojemnik 220 – 240 litrów – 15,00 z³ brutto za ka¿dy
wywieziony pojemnik

3. pojemnik 1100 litrów – 75 z³ brutto za ka¿dy wywieziony
pojemnik.

Pocz¹wszy od miesi¹ca sierpnia 2007 nie bêd¹ przyjmowane na sk³adowi-
sku odpadów w Jankowicach odpady dostarczane indywidualnie przez
mieszkañców, bowiem zgodnie z „Regulaminem..” ka¿dy w³aœciciel pose-
sji powinien podpisaæ umowê na odbiór odpadów z firm¹ zajmuj¹c¹ siê
tego typu us³ugami i posiadaj¹c¹ koncesjê na takie us³ugi na terenie Gmi-
ny Œwierklany.
Podajemy ponownie nazwy tych firm:

1. Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej, ul. Stra¿acka
1, 44-266 Œwierklany, tel. 032/4304497, 4308467,

2. Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych sp. z o.o. 44-335
Jastrzêbie Zdrój, ul.Armii Krajowej 1, tel. 032/4764744
3. „TRANSGÓR” 44-201 Rybnik, ul. Jankowicka 9,
tel. 032/ 7555440, 7555494
4. „NAPRZÓD” sp.z o.o. 44-280 Rydu³towy, ul. Raciborska
144b, tel. 032/457083,
5. „KOMUNALNIK”sp.z o.o. Jastrzêbie Zdrój, ul. Kolejowa
30, tel. 032/4762628

Informujemy ponadto, ¿e przedstawiciele GZGK bêd¹ w terminie do koñ-
ca czerwca odwiedzaæ naszych kontrahentów, w celu uzgodnienia i podpi-
sania nowych warunków umowy, rozdaj¹ harmonogramy wywozu i odpo-
wiedz¹ na pytania Pañstwa w tym zakresie.
Prosimy te¿ aby oznaczyæ pojemniki (kub³y) numerem posesji w celu
unikniêcia niepotrzebnych nieporozumieñ w ewidencji odbioru.
Na koniec zwracamy siê z proœb¹ o cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ dla GZGK
w czasie wprowadzania nowych zasad, poniewa¿ zdajemy sobie sprawê z
tego, ¿e ka¿da nowoœæ powoduje niedoci¹gniêcia i niepokoje, a skutecz-
noœæ nowego systemu bêdziemy mogli oceniæ dopiero po pewnym czasie.

REGULAMIN KONKURSU „NAJPIÊKNIEJSZA I NAJCZYSTSZA ULICA”

1. Celem konkursu jest uaktywnienie, zainteresowanie i zaanga¿owanie mieszkañców Gminy w dziedzinie utrzymania czystoœci œrodowiska,
w szczególnoœci w rejonach dróg i chodników w pobli¿u w³asnych posesji.

2. Organizatorem konkursu jest Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Œwierklanach.
3. Konkurs bêdzie trwa³ w dniach od 1.07. do 10.08.05.2007 r.
4. Zg³oszenia do konkursu dokonuje przedstawiciel mieszkañców danej ulicy i deklaruje iloœæ chêtnych mieszkañców przystêpuj¹cych do udzia³u

w konkursie.
5. Zg³oszenia do konkursu przyjmowane bêd¹ w siedzibie GZGK w Œwierklanach, ul.Stra¿acka 1 osobiœcie lub telefonicznie tel. 032/4304497.

W siedzibie GZGK odebraæ mo¿na równie¿ potrzebne worki na odpady, które zostan¹ pozbierane z poboczy, a tak¿e ustaliæ miejsce,
gdzie odpady zostan¹ zgromadzone, przed ich odbiorem przez GZGK.

6. Bior¹cy udzia³ w konkursie wykonuj¹ uporz¹dkowanie drogi oraz pobocza poprzez zebranie œmieci, zamiecenie jezdni, pobocza lub chodnika,
usuniêcie chwastów i dziko rosn¹cych krzewów, ewentualne zebranie namuleñ na nawierzchni drogi, a tak¿e zagospodarowanie estetyczne
pobocza drogi. Uczestnicy konkursu wykonuj¹ te prace w³asnymi narzêdziami, a tak¿e dbaj¹ o w³asne bezpieczeñstwo.

7. Uczestnicy konkursu zg³aszaj¹ telefonicznie zakoñczenie prac i gotowoœæ do wykonania oceny.
8. Oceny dokonuje komisja, w sk³ad której wchodz¹ przedstawiciel: Urzêdu Gminy, GZGK i Rady So³eckiej.
9. Przy ocenie bêd¹ brane pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
� procentowe zaanga¿owanie w konkursie mieszkañców danej ulicy w stosunku do ogólnej liczby posesji usytuowanych na tej ulicy,
� ogólny porz¹dek i czystoœæ drogi oraz pobocza,
� zagospodarowanie estetyczne pobocza.

10. Ocena bêdzie uznaniowa
11. Nie bêd¹ brane pod uwagê rodzaj i stan nawierzchni drogi i chodnika.
12. Og³oszenie wyników w Kurierze Gminy Œwierklany oraz na stronie internetowej Urzêdu Gminy.
13. Nagrod¹ bêdzie dostawa dla mieszkañców wybranej ulicy po 1 szt. krzewu ozdobnego na 1 posesjê.
14. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem okreœlaj¹cym zasady konkursu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu a tak¿e jego przerwanie lub odwo³anie.

Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Œwierklanach og³asza konkurs na najbardziej zadban¹ i uporz¹dkowan¹ ulicê w gminie. Poni¿ej
podajemy regulamin konkursu i zachêcamy mieszkañców do wziêcia udzia³u w tym konkursie. Nagrod¹ bêdzie dostawa dla mieszkañców wybranej
ulicy po 1 szt. krzewu ozdobnego na 1 posesjê, finansowana z funduszu ochrony œrodowiska.
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Jedn¹ z grup, jaka
wyst¹pi³a podczas
Gminnego Dnia Dziec-
ka, by³ Zespó³ Tañca
Ludowego “Przygo-
da”. Dzia³aj¹ca od 35
lat formacja zaprezen-
towa³a w Œwierklanach
tañce œl¹skie, ale nie
tylko, bo wyst¹pi³a
równie¿ z blokiem tañców, piose-
nek i zabaw z rejonu S³owacji. Pu-
blicznoœæ nie szczêdzi³a m³odym
artystom braw. Oprócz “Przygo-
dy” wyst¹pi³ szkolny zespó³ “Bie-
drony” oraz chór “Gaudeo”, a tak-
¿e ucz¹ca widzów jod³owania gru-
pa “Tyrolia Band” i gwiazda mu-
zyki dance – zespó³ “Tatuash”.

Bogaty program niedzielnego
spotkania sprawi³, ¿e bawili siê
zarówno mali, jak i duzi. Oprócz
wystêpów artystycznych organi-
zator przygotowa³ dla nich wiele
innych atrakcji. Przeci¹ganie liny,
zabawa z wysokimi na ponad

Święto małych i dużych
cd. ze str. 1

dwa metry klaunami, gratisowe
lody i soczek... Niech ¿a³uj¹ ci, co
nie byli!

Sponsorami Gminnego Dnia
Dziecka byli: Rady So³eckie
Œwierklan Górnych i Dolnych
(lody i napój dla ka¿dego dziec-
ka – uczestnika festynu), sklep
ABC (s³odkie upominki – nagro-
dy w konkursach) oraz Gminna
Komisja Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych, która prze-
kaza³a œrodki na zakup materia-
³ów do konkursu plastycznego
o tematyce antyuzale¿nieniowej
oraz nagród w tym¿e konkursie.

O godz. 9.30, dyrektor Kry-
styna Klocek rozpoczê³a kon-
kurs, który — jak póŸniej siê oka-
za³o — by³ prawdziwym œwiê-
tem tañca. Wyst¹pi³o 10 zespo-
³ów tanecznych z ró¿nych miej-
scowoœci, m.in. z Rybnika, Wo-
dzis³awia, Go³kowic, Mszanej,
Jankowic, Marklowic
i Œwierklan. M³odzi tance-
rze zaprezentowali bardzo
ró¿norodne formy ruchu:
dance, pokaz chearleaders,
taniec towarzyski, tañce
z przyborem. Do tego do-
sz³y pomys³owe stroje,
podkreœlaj¹ce charakter
wykonywanego tañca.

Zespo³om kibicowa³a

O I PrzO I PrzO I PrzO I PrzO I Przeglądzie Feglądzie Feglądzie Feglądzie Feglądzie Formacji Tormacji Tormacji Tormacji Tormacji Tanecznyanecznyanecznyanecznyanecznych o Pucharch o Pucharch o Pucharch o Pucharch o Puchar
DyrDyrDyrDyrDyrektektektektektororororora Gimnazjum Nr 2a Gimnazjum Nr 2a Gimnazjum Nr 2a Gimnazjum Nr 2a Gimnazjum Nr 2

ŚwiętŚwiętŚwiętŚwiętŚwiętooooo

tańcatańcatańcatańcatańca

Wdziêk, urok, ruch, magia
kolorów, choreograficzne
uk³ady – tak w skrócie mo¿na
oddaæ to, co dzia³o siê w
Gimnazjum nr 2
im. Karola Miarki
w Œwierklanach Dolnych,
31 maja 2007 roku. Od
godziny siódmej rano zaczê³y
siê wielkie przygotowywania
do I Miêdzyszkolnego
Przegl¹du Formacji
Tanecznych o Puchar
Dyrektora Gimnazjum, którego
pomys³odawc¹
i realizatorem jest Sylwia
Mas³owska — nauczyciel
wychowania fizycznego tej¿e
szko³y.

licznie zgromadzona publicznoœæ,
co stworzy³o ciep³¹ atmosferê
przegl¹du. Goœcinnie wyst¹pi³y
zespo³y taneczne ze szko³y pod-
stawowej w Œwierklanach Dol-
nych i gimnazjum.

I miejsce zajê³a grupa tanecz-

na MIX z Wodzis³awia, II miej-
sce AEROFIT z Gimnazjum
Nr 2 w Œwierklanch, którym
kieruje Sylwia Mas³owska, zaœ
miejsce III zajê³a grupa GLUKU-
PIKROS z Go³kowic. Trzy zwy-
ciêskie miejsca zosta³y nagrodzo-
ne pucharami i dyplomami.

W trakcie trwania imprezy
artystycznej, jej uczestnicy,
opiekunowie i zaproszeni go-
œcie mogli posiliæ siê p¹czka-
mi, napojami, kaw¹ i herbat¹.
Ka¿dy zespó³ otrzyma³ pa-
mi¹tkowy dyplom, a ich in-
struktorzy pisemne podziêko-
wania.

Pozostaje mieæ nadziejê,
¿e przegl¹d stanie siê tradycj¹
w naszym gimnazjum i z roku
na rok przybywaæ bêdzie no-
wych wykonawców.

M³odzie¿ chêtnie uczest-
niczy w tego typu przedsiê-
wziêciach, poniewa¿ nie ma tu
wielkiej rywalizacji, a chodzi
przede wszystkim o prezenta-
cjê efektów mozolnej pracy
uczniów, jak i o dobr¹ zabawê.

bz archw. szko³y

Drodzy Czytelnicy, z uwagi na ograniczone miejsce w gazecie, zapowiadany w ubieg³ym Kurierze materia³ nt. galerii Holeszów uka¿e siê w przysz³ym wydaniu.

... to tytu³ wydanego przez
Radê Rodziców Gimnazjum
Nr 1 zbioru wierszy, których
autork¹ jest mieszkanka Janko-
wic Regina Sobik. Wydanie pu-
blikacji w blisko pó³tysiêcznym
nak³adzie sta³o siê mo¿liwe
dziêki pomocy wójta gminy
Stanis³awa Gembalczyka i ks.
Tadeusza Stachonia, probosz-
cza jankowickiej parafii.

Jest takie miejsce…
14 czerwca, w kompleksie

oœwiatowym w Jankowicach
odby³o siê spotkanie autorskie
z udzia³em pani Reginy, w³adz
gminy i so³ectwa, przedstawi-
cieli organizacji pozarz¹dowych
oraz innych zaproszonych go-
œci. Zosta³o ono po³¹czone z
prezentacj¹ wierszy jankowic-
kiej poetki, które czytali
uczniowie i ona sama. Wiersze
s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem
tematycznym (m.in. wiersze o
wsi, Papie¿u i wiersze dla dzie-
ci) — wszystkie piêkne, bo uka-
zuj¹ce mi³oœæ pani Reginy do
otaczaj¹cego j¹ œwiata i ludzi.

Ksi¹¿ka zosta³a wzbogaco-
na o ilustracje przygotowane
przez uczennice G 1, zaœ wy-
boru wierszy i opracowania ca-
³oœci dokona³ dyrektor szko³y
dr Norbert Niestolik – autor
przedmowy do zbioru wierszy
Reginy Sobik.

bz
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Sumienna i systematyczna
praca chórzystów bardzo szyb-
ko zaowocowa³a obfitymi sukce-
sami. Pierwszym wyzwaniem
by³a nauka piêknej, czterog³oso-
wej pieœni „Pan Bóg œwiat³em i
zbawieniem”. Utwór zosta³ napi-
sany dla naszego chóru przez
zaprzyjaŸnionego, m³odego kom-
pozytora z Wodzis³awia Œl¹skie-
go, Kamila Staszowskiego. Ju¿ na
pocz¹tku wrzeœnia, chór wyje-
cha³ na dwudniowe warsztaty
chóralne do Brennej, aby przy-
gotowaæ nowy utwór do nagra-
nia na p³ytê.

Ju¿ w koñcu paŸdziernika,
chór zakwalifikowa³ siê do fina³u
II Miêdzynarodowego Festiwa-
lu „Rybnicka Jesieñ Chóralna”,
pod honorowym patronatem
Henryka Miko³aja Góreckiego.
W listopadzie wzi¹³ udzia³ w II
Wielopokoleniowym Przegl¹dzie
Zespo³ów Chóralnych, pod pa-
tronatem burmistrza Chrzanowa,
zdobywaj¹c II miejsce.

W okresie bo¿onarodzenio-
wym chórzyœci wielokrotnie wy-

Pracowity i owocny rok

stêpowali w swoim œrodowisku
z koncertem kolêd, brali te¿

udzia³ w konkursach: XIII Ogól-
nopolskim Festiwalu Kolêd i Pa-
stora³ek w Bêdzinie — wyró¿nie-
nie, XI Wojewódzkim Przegl¹-
dzie Pieœni „Bóg siê rodzi” w
¯orach – I miejsce, XVI Tyskich
Wieczorach Kolêdowych pod
honorowym patronatem Metro-
polity Katowickiego J. E. Ksiê-
dza Arcybiskupa dra Damiana
Zimonia – II miejsce.

Wiosna, to kolejne sukcesy:
najwy¿sza nagroda — Wyró¿nie-
nie Specjalne „S” na XVII Festi-
walu Kultury M³odzie¿y Szkol-

Powsta³y przy Gimnazjum Nr 2 i Szkole Podstawowej
im. Ludwika Holesza w Œwierklanach, chór miêdzyszkolny
Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej odnosi kolejne
sukcesy. Formacja powsta³a we wrzeœniu ubieg³ego roku,
z po³¹czenia dwóch chórów: „Scherzo” i „Con Brio”.
Stworzona zosta³a jedna, wielka wspólnota o nazwie
„GAUDEO” (z ³ac. radoœæ). Dyrygentem chóru jest Maria
Skrobol. W oparciu o swoje dotychczasowe osi¹gniêcia,
chór wszed³ na now¹ artystyczn¹ drogê.

nej w Rybniku, I miejsce w XVII
Wojewódzkim Festiwalu Pieœni
i Piosenki Obcojêzycznej w Knu-
rowie i II miejsce w XIV Przegl¹-
dzie Piosenki Dzieciêcej „Œl¹skie
Œpiewanie”.

Oprócz tego, chór wzi¹³
udzia³ w eliminacjach wojewódz-
kich do Ogólnopolskiego Konkur-
su Chórów a Capella Dzieci
i M³odzie¿y, III Wojewódzkim
Festiwalu Chórów Szkolnych
w Czêstochowie i II Festiwalu
Chóralnym „Cantate Domino”
w Krakowie.

Niew¹tpliwie najwiêkszym
sukcesem chóru GAUDEO by³o
wyœpiewanie Z³otego Dyplomu
i I Nagrody w kategorii chórów
dzieciêcych oraz Br¹zowego
Dyplomu w kategorii muzyki
sakralnej w III Miêdzynarodo-
wym Festiwalu Chóralnym
„Mundus Cantat” w Sopocie.
Kilkudniowy pobyt w znanym
nadba³tyckim kurorcie by³ mo¿-
liwy m.in. dziêki wsparciu fi-
nansowemu Urzêdu Gminy
Œwierklany, za co serdecznie
dziêkujemy.

Po powrocie z Sopotu, bez
chwili wytchnienia chór przyst¹-
pi³ do opracowania nowej kom-
pozycji Kamila Staszowskiego na
chór dzieciêcy i orkiestrê „Missa
Vladislaviensis”. Utwór zosta³
napisany na Jubileusz 750-lecia
Wodzis³awia Œl¹skiego. Po dwóch
próbach z orkiestr¹ Pañstwowej
Szko³y Muzycznej II Stopnia
w Rybniku, kompozycja zosta³a
nagrana na jubileuszow¹ p³ytê.

14 czerwca br., podczas in-
auguracji obchodów Dni Wodzi-
s³awia, nasz chór i orkiestra PSM
wzi¹³ udzia³ w prawykonaniu
„Missa Vladislaviensis”, pod ba-
tut¹ samego kompozytora Kami-
la Staszowskiego, w koœciele
przy rynku.

Z kolei 24 czerwca, w koœcie-
le Œw. Anny w Œwierklanach od-
bêdzie siê uroczysta msza dziek-
czynna z udzia³em chóru GAU-
DEO i orkiestry PSM, podczas
której wykonane zostan¹ utwo-
ry Kamila Staszowskiego.

Œpiew w chórze przynosi nie
tylko wiele satysfakcji, ale rów-
nie¿ kszta³tuje osobowoœæ, este-
tykê, wra¿liwoœæ na piêkno i do-
bro, budzi nadzieje i wiarê. Za-
tem, „gdzie s³yszysz œpiew, tam
wchodŸ, tam dobre serca maj¹.
Wierzaj mi, Ÿli ludzie, ci nigdy nie
œpiewaj¹” /Anonim/.

Zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej chóru
www.scherzo.swierklany.edu.pl

Beata Mas³owska
Maria Skrobol

G³ównymi organizatorami
konkursu, który odby³ siê jesz-
cze w maju, by³y Marzena No-
siadek-Kubiec – nauczyciel ma-
tematyki oraz prowadz¹ca lekcje
przyrody Monika Poœpiech. Po-
maga³a im Ma³gorzata Macioñ-
czyk, która znalaz³a siê tak¿e
w jury oce-
n i a j ¹ c y m
z m a g a n i a
u c z n i ó w .
Przewodni-
cz¹c¹ komi-
sji zosta³a
d y r e k t o r

szko³y podstawowej w Œwierkla-
nach Dolnych Alina Konsek,
a pozosta³ymi jej cz³onkami: Mo-
nika Suchañska i Katarzyna Cie-
sielska ze szko³y podstawowej w
Œwierklanach Górnych oraz Da-
nuta Zoñ i Gra¿yna Toman ze
szko³y podstawowej w Jankowi-

W matematycznej puszczy
Reprezentacje trzech szkó³ podstawowych z terenu naszej
gminy wziê³y udzia³ w zorganizowanym w Œwierklanach
Dolnych, Gminnym Konkursie Matematyczno-
Przyrodniczym. Zadania zebrane w ramach
“W matematycznej puszczy” — gdy¿ tak¹ nazwê nosi³
konkurs — zosta³y skierowane do uczniów klas szóstych.

cach. Dodajmy, ¿e konkurs odby³
siê pod patronatem Gdañskiego
Wydawnictwa Oœwiatowego,
które to wydawnictwo wraz
z Rad¹ Rodziców szko³y podsta-
wowej w Œwierklanach Dolnych
ufundowa³o nagrody dla m³odych
mi³oœników matematyki i przyro-
dy (gry edukacyjne).

Pytania nie nale¿a³y do
³atwych. Uczestnicy Gminnego
Konkursu Matematyczno-Przy-
rodniczego musieli wykazaæ siê
znajomoœci¹ matematycznych
regu³ i obliczeñ, a tak¿e zagadnieñ
zwi¹zanych z geografi¹. Po podli-
czeniu punktów okaza³o siê, ¿e

najlepiej wypadli reprezentanci
szko³y SP im. Ludwika Holesza w
Œwierklanach Górnych: Arnold
Oleœ, Sebastian Kozik i Dominika
Kosior. Drugie miejsce zajê³a dru-
¿yna z SP im. Stanis³awa Staszica
z Jankowic, która wyst¹pi³a w
sk³adzie: Monika Pustelnik, Dawid
Liszka i Hanna Wowra, a trzecie
przypad³o w udziale gospodarzom
– uczniom SP im. Œw. Jadwigi w
Œwierklanach Dolnych: Paulinie
Rduch, Jackowi Smo³ce i Kamilo-
wi Skupniowi. Gratulujemy!

Na zdjêciu od lewej: repre-
zentacja SP Dolne, SP Górne i SP
Jankowice.

archw. chóru
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Zawody odby³y siê w sobo-
tê, 26 maja. Nasza gmina repre-
zentowana by³a przez Ochot-
nicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ Jankowice
(Arkadiusz Garus, Tomasz
Brychcy, Miko³aj Owczarek,
Marcin Mat³och, Marcin Gaw-
lik, Mariusz Ciemiêga, Sebastian
Garus) i Ochotnicz¹ Stra¿ Po-
¿arn¹ Œwierklany (Leszek WoŸ-
nica, Damian Krakowczyk, Mi-
ros³aw Marcisz, Tomasz Mar-

cisz, Dawid Kawik, Robert Orze-
szek i Wojciech Radosz). Mimo
sporej konkurencji – do turnieju
zg³osi³o siê a¿ 12 dru¿yn - nasi wy-
padli najlepiej. Gospodarze turnieju,
czyli dru¿yna OSP Jankowice, zdobyli
pierwsze miejsce i puchar wójta, zaœ
OSP Œwierklany uplasowa³a siê na miej-
scu drugim.

Zmagania stra¿aków bacznym
okiem obserwowali sêdziowie zawo-
dów: m³.bryg.in¿. Rafa³ Stenclik —
sêdzia g³ówny oraz kpt. in¿. Wojciech
Rduch i asp. sztab. Krzysztof £aska-
rzewski – cz³onkowie komisji sê-
dziowskiej. Trudno stwierdziæ, która
z konkurencji by³a dla uczestników
zawodów najtrudniejsza, a wœród
kibiców wzbudzi³a najwiêcej

Puchar dla Jankowic
Dru¿yny z Jankowic, Œwierklan, Roju, RogoŸnej, Palowic,
Gaszowic i innych okolicznych miejscowoœci wziê³y udzia³
w kolejnej edycji organizowanych co roku Zawodów
Sportowo-Po¿arniczych o Puchar Wójta Gminy Œwierklany.
Tym razem goœciny u¿yczy³a OSP Jankowice, gdy¿ w³aœnie
tu – na oœrodku sportu i rekreacji rozgrywane by³y
poszczególne konkurencje.

emocji — bieg sztafetowy z prze-
szkodami, rzut kul¹ lekkoatle-
tyczn¹, zwijanie wê¿y W-75, ce-
lowanie do s³upków wod¹ z wia-
dra, sprawdzian umiejêtnoœci kie-
rowcy, a mo¿e przeci¹ganie liny?
Jedno jest pewne – niemal¿e w ka¿-
dej z ww. konkurencji prym wiedli
zawodnicy z Jankowic
i Œwierklan, co pozwala stwierdziæ,
¿e w naszej gminie mamy napraw-
dê dobrych specjalistów z dziedzi-

ny po¿arnictwa.
Oprócz konkurencji organi-

zowanych w ramach zawodów
sportowo-po¿arniczych, prze-
prowadzona zosta³a konkuren-
cja specjalna. Przyznane w niej
punkty nie wchodzi³y w sk³ad
klasyfikacji ogólnej. W konku-
rencji specjalnej najlepiej wypa-
dli reprezentanci K³okocina;
drugie miejsce zajêli zawodnicy
z Radlina II, a trzecie ex aequo

– z Przegêdzy i Czerwionki.
Wyniki ogólnej klasyfikacji

przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: I
miejsce – Jankowice, II – Œwierklany,
III — Radlin II, IV – Palowice, V –
Czerwionka, VI – K³okocin, VII –
Be³k, VIII – RogoŸna, IX – Przegê-
dza, X – Rój, XI – Gaszowice, XII
– Po³omia.

Kiedy oddawaliœmy Kuriera do
druku, w naszej gminie odbywa³y
siê gminne zawody stra¿ackie.

bz

Z pani¹ E. Zieliñsk¹ przed-
szkole w Jankowicach jest
w kontakcie ju¿ od kilku lat. Jest
ona wspó³pracownikiem prof. dr
hab E. Gruszczyk-Kolczyñskiej –
profesora nauk humanistycznych,
kierownika Katedry Wspomagania
Rozwoju i Edukacji Dzieci. Wy-
jazd nasz by³ mo¿liwy dziêki
ogromnej ¿yczliwoœci i wsparciu,
jakiego udzieli³ nam wójt naszej
gminy pan Stanis³aw Gembalczyk.
Do Warszawy pojechaliœmy w ce-
lu wzbogacenia naszego warsztatu
pracy o nowe doœwiadczenia,
a tak¿e z nadziej¹ podzielenia siê
z innymi nauczycielami nurtuj¹cy-
mi nas w¹tpliwoœciami i problema-
mi. I nie zawiod³yœmy siê.

Pierwsz¹ placówk¹, któr¹ od-
wiedzi³yœmy, by³o Przedszkole Nr
218, w którym realizowany jest
program w³asny nauczycieli „Em-
piryczne poznawanie zjawisk
przyrodniczych przez dzieci
w wieku 3-6 lat”. Obejrza³yœmy
cykl zajêæ, w trakcie których dzie-
ci prezentowa³y doœwiadczenia
samodzielnie przez siebie wybra-
ne m.in.: zjawisko napiêcia po-
wierzchniowego, badanie objêtoœci
p³uc, badanie w³aœciwoœci powie-
trza, obieg wody w przyrodzie czy
badanie w³aœciwoœci fizycznych
œwiat³a. Przekona³yœmy siê, ¿e
podczas empirycznego poznawa-
nia przyrody stwarzane s¹ sytu-
acje sprzyjaj¹ce wyci¹ganiu wnio-
sków, szukaniu zale¿noœci, okreœla-
niu przyczyn i skutków. Kontakt
z przyrod¹ stwarza ogromnie du¿o
okazji do zadawania pytañ. Pyta-
nia zaœ i odpowiedzi pomagaj¹
dzieciom w porz¹dkowaniu zdo-
bytych wiadomoœci, wzbogacaj¹ je
i uœciœlaj¹. Pomagaj¹ w rozumieniu
otaczaj¹cego œwiata i s¹ jednocze-
œnie uzewnêtrznieniem procesów
myœlowych dzieci. Odpowiednio
zorganizowane otoczenie dzieci:
urz¹dzenie sali, zaopatrzenie w po-
moce, w³aœciwie przygotowane
k¹ciki zainteresowañ, zachêcaj¹ do
eksperymentowania, doœwiadcza-
nia i badania. Jak najbardziej na cza-
sie jest stwierdzenie Konfucjusza
„Powiedz mi, a zapomnê, poka¿,
a zapamiêtam, pozwól wzi¹æ
udzia³, a zrozumiem”.

Z wizytą w stolicy
Po wielu staraniach i d³ugim oczekiwaniu nauczyciele
i dyrektorzy przedszkoli z terenu naszej gminy zostali
zaproszeni przez pani¹ mgr E. Zieliñsk¹ – wieloletniego
doradcê metodycznego, a zarazem nauczyciela
wychowania przedszkolnego, do odwiedzenia placówek
w Warszawie.

Drugim z przedszkoli by³o
Spo³eczne Przedszkole Integracyj-
ne – STO. Dyrektorem i pomys³o-
dawc¹ powstania tej placówki jest
Anna Florek, psycholog. W przed-
szkolu s¹ 3 grupy dzieci zró¿nico-
wanych wiekowo. W ka¿dej gru-
pie jest 4-5 dzieci z ró¿nego rodza-
ju niepe³nosprawnoœci¹. Mia³y-
œmy mo¿liwoœæ obserwowania za-
jêæ prowadzonych z dzieæmi przez
nauczycieli. W tej placówce za-
trudnieni s¹ mê¿czyŸni – z wy-
kszta³ceniem “nauczyciele przed-
szkola”. Ka¿de dziecko jest trak-
towane w sposób indywidualny.
Jak podkreœli³a pani Florek dziec-
ko niepe³nosprawne, to szansa
rozwoju nauczyciela i lepszej edu-
kacji. W okresie adaptacji rodzice
spêdzaj¹ z dzieckiem pierwsze
dni w przedszkolu. Rodzic jest dla
dziecka przewodnikiem po nie-
znanym œwiecie. Nauczyciele po-
znaj¹, jakie s¹ relacje dziecko-ro-
dzic, a rodzic poznaje relacje na-
uczyciel-dziecko. Metodami pra-
cy w grupie mieszanej wiekowo
s¹: ograniczenie do minimum za-
jêæ tradycyjnych dla ca³ej grupy,
zró¿nicowanie zadañ do mo¿liwo-
œci i poziomu umiejêtnoœci po-
szczególnych dzieci, jak najwiêcej
pracy indywidualnej w parach
i ma³ych zespo³ach. Dzieci niepe³-
nosprawne ucz¹ siê wraz ze zdro-
wymi rówieœnikami przestrzegania
zasad, same sprz¹taj¹, obs³uguj¹
siê tañcz¹ i œpiewaj¹. W przy-
padku ka¿dego dziecka niepe³no-
sprawnego nale¿y wybraæ inn¹
metodê terapii, która uwzglêdnia
jego braki i mocne strony.
Usprawnianie polega na zrozu-
mia³ej instrukcji, dok³adnej pre-
zentacji i wielokrotnym powta-
rzaniu.

Ostatni¹ ze zwiedzanych
placówek by³o Przedszkole Nr 9
w Œródmieœciu. Uczestniczy³y-
œmy w zajêciach otwartych prowa-
dzonych metod¹ nauki czytania
i pisania wg prof. B.Rac³awskiego.

Mog³yœmy siê przekonaæ jak
du¿e korzyœci daje ona dzieciom
w zakresie: dokonywania synte-
zy i analizy fonemowej, umiejêt-

cd. na str. 15bz
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W tym roku, Dzieñ Dziecka
w szkole podstawowej w Œwier-
klanach Dolnych up³yn¹³ nie-
zwykle dynamicznie. A wszyst-
ko to za spraw¹ bogactwa wyda-
rzeñ, jakie mia³y miejsce w tym
dniu. Na pocz¹tek odwiedzili nas
ratownicy medyczni Szpitala
Wojewódzkiego z Rybnika, zaj-
muj¹cy siê na co dzieñ ratowa-
niem ludzi najpilniej wymagaj¹-
cych pomocy. Przekazali
uczniom wiedzê o tym, jak mo¿-
na komuœ pomóc, a tak¿e zapre-
zentowali sprzêt, jaki maj¹ do
dyspozycji w pracy. Okaza³o siê,
¿e w prosty sposób nawet uczeñ
pierwszej klasy jest w stanie
udzieliæ pomocy poszkodowane-
mu. Na koniec najbardziej odwa¿-
ni mogli sprawdziæ dopiero co
nabyte umiejêtnoœci ratownicze,
æwicz¹c je na lekarzu!

Ledwo tylko zabrzmia³a sy-
rena karetki na po¿egnanie, a ju¿
czeka³y kolejne emocje. To stra-

zabrak³o tytu³owego ko³ocza
oraz ko³aczyków zasponsorowa-
nych przez pana Brodê. Pozosta-
³e nagrody rzeczowe ufundowa-
li: Starostwo Powiatowe w Ryb-
niku oraz Rada Rodziców.

H JAK HURRA!
5 czerwca w szkole podsta-

wowej w Jankowicach mia³ miej-
sce Gminny Konkurs Ortogra-
ficzny klas I-III. Gminnym Mi-
strzem Ortografii zosta³a uczen-
nica naszej szko³y Sonia Lubsz-
czyk z klasy II A. Dru¿ynowo
nasi reprezentanci zajêli drugie
miejsce.

Tydzieñ póŸniej, ten sam
konkurs w kategorii klas star-
szych zakoñczy³ siê zwyciê-
stwem naszej uczennicy Natalii
Florczak z V A. Sukces Natalii
powtórzy³a nasza dru¿yna, któ-
ra tak¿e okaza³a siê bezkonkuren-
cyjna.

Mariusz Pomyko³

D z i e ń  D z i e c k a  w  S P  D o l n e
¿acy z OSP Œwierklany przyje-
chali popisaæ siê umiejêtnoœciami
gaszenia po¿arów. Potem nad-
szed³ czas na konkursy z wyko-
rzystaniem sprzêtu gaœniczego,
w których chêtnych by³o tylu, ¿e
gdyby ka¿dy wzi¹³ udzia³ w jed-
nej konkurencji, pokazy potrwa-
³yby do wieczora. Wygl¹da na to,
¿e w przysz³oœci doczekamy siê
stra¿aków – absolwentów naszej
szko³y.

Na zakoñczenie tego obfitu-
j¹cego w atrakcje dnia, w sali gim-
nastycznej odby³ siê pokaz tañ-
ca hinduskiego. Wywo³a³ on
¿ywe emocje zw³aszcza wœród
dziewcz¹t, które mia³y okazjê po-
æwiczyæ gesty i rytm wraz z tan-
cerk¹ oraz za³o¿yæ tradycyjny
strój hinduski – sari. Ch³opcy
woleli grê na bêbenkach.

Na wszystkich uczniów
oczekiwa³ tradycyjnie poczêstu-
nek: bu³ki, ciastka oraz napoje.
Wszystko to dziêki hojnoœci

pana Wies³awa Brody oraz Rady
Rodziców. Dziêkujemy Wam,
Drodzy Sponsorzy!

„GODKI ŒL¥SKIE PRZY
KO£OCZU”

W pierwszej po³owie czerw-
ca – 10.06. odby³ siê w naszej
szkole gminny konkurs gwarowy
„Godki œl¹skie przy ko³oczu”
z udzia³em wszystkich szkó³
znajduj¹cych siê na terenie gmi-
ny Œwierklany. Uczniowie zmie-
rzyli siê z zadaniami wymagaj¹-
cymi znajomoœci œl¹skiej gwary,
musieli te¿ wykazaæ siê spostrze-
gawczoœci¹ i inwencj¹ twórcz¹.

W kategorii szkó³ podstawo-
wych najlepsi okazali siê ucznio-
wie z „Dolnioka”, wyprzedzaj¹c
szko³ê z Jankowic oraz „Gór-
niok”. Wœród gimnazjów triumfo-
wali reprezentanci Gimnazjum
im. Ksiêdza Walentego, pokonu-
j¹c Gimnazjum nr 2 ze Œwierklan.
Rzecz jasna, na zakoñczenie nie

Podczas konkursu, który od-
bywa³ siê w dniach 27-28 maja w
Starachowicach, Magda zdoby³a
Srebrny Klucz do Tajemnic
Wszechœwiata. Do konkursu za-
kwalifikowa³a siê jako laureatka
przegl¹dów powiatowych i wo-
jewódzkich. Wywodz¹c ze s³owa
tekst Janiny Papuziñskiej pt.
„Czarna jama”, zmaga³a siê na eta-
pie ogólnopolskim, z ponad dzie-
wiêædziesiêcioma uczestnikami

Program polega³ na zachêce-
niu uczniów i nauczycieli do pra-
cy metod¹ projektów, a co naj-
wa¿niejsze — projektów, na
których wybór uczniowie sami
maj¹ wp³yw. Piêæ grup uczniów
ze Szko³y Podstawowej im. Lu-
dwika Holesza w Œwierklanach
realizowa³o projekty naukowe
(„Badam œwiat”) i artystyczne
(„Jestem twórc¹”).

Projekt – „Tu mieszkam
i ¿yjê” – uczniowie pojechali do
Bêdzina na regionaln¹ prezenta-
cjê projektów „Œlady przesz³o-
œci”, systematycznie wpisywali
informacje na blogu, a w grud-
niu zesz³ego roku wydali kalen-
darz pt. „Cztery pory roku na
Hermanówce”, zaœ w styczniu,
podczas spotkañ z rodzicami,
jak i w szkole sprzedali go w ilo-
œci 70 egzemplarzy.

Projekt –„Tworzymy ta-
niec latynoski” — uczniowie
za³o¿yli grupê taneczn¹ „Man-
darynki” i stworzyli taniec do
piosenki Mandaryny, który
wszyscy mogli zobaczyæ pod-
czas pierwszego dnia wiosny.

Projekt – „Gazetka szkol-
na” – grupa uczniów wyda³a
now¹ gazetkê szkoln¹ o zwie-
rzêtach, w której wiele miejsca
poœwiêcono psom i koniom. Po-
kazali, jak zwierzêta s¹ wa¿ne
na œwiecie i jak wiele z nich po-
trzebuje pomocy. Gazetkê mo¿-
na by³o kupiæ w szkole w mar-
cu podczas obchodów pierw-
szego dnia wiosny.

Projekt — „Baœnie znane
i nieznane” — uczniowie
wspólnie z klas¹ napisali nowe,
nieznane dot¹d baœnie, które
póŸniej opublikowali i umieœcili
jako dodatek do gazetki szkol-
nej „M¹drallki”. Oprócz tego,
na podstawie wybranej baœni
przygotowali przedstawienie, z
którym wyst¹pili na XVII Fe-
stiwalu Kultury M³odzie¿y
Szkolnej.

Projekt – „M¹dralla —
najlepsza gazetka szkolna” –
grupa uczniów systematycznie
wydawa³a gazetkê, bra³a udzia³ w
wielu konkursach gazetowych,
przeprowadzi³a III Powiatowy
Konkurs na Gazetkê Szkoln¹

Laureatka Magda
Uczennica szóstej klasy Szko³y Podstawowej
im. Ludwika Holesza w Œwierklanach Magdalena
Kopiec zosta³¹ laureatk¹ fina³u
XVII Ogólnopolskiego Ma³ego Konkursu
Recytatorskiego „Starachowice 2007”.

konkursu. Jury doceni³o jej talent
aktorski, piêkn¹ dykcjê i przeko-
nuj¹c¹ prezentacjê, przyznaj¹c
odpowiednik II miejsca.

To nie by³o pierwsze spotka-
nie Magdaleny z jurorami w Stara-
chowicach. W ubieg³ym roku przy-
wioz³a Br¹zowy Klucz do Tajem-
nic Wszechœwiata (III miejsce).
Uczennicê do konkursu przygoto-
wa³a nauczycielka jêzyka polskie-
go Bogumi³a Szmidt-Kruk.

Uczniowie z klasą
Jeszcze w kwietniu zakoñczy³a siê kolejna edycja
ogólnopolskiej akcji „Szko³a z klas¹”, pod
patronatem Gazety Wyborczej oraz Centrum
Edukacji Obywatelskiej – „Uczniowie z klas¹”.

„Gêsie Pióro 2006” oraz przygo-
towa³a warsztaty dziennikarskie
dla szkó³ z powiatu rybnickie-
go.

Dziêki udzia³owi w progra-
mie uczniowie odkrywali œwiat
dla siebie, poznawali jego tajem-
nice, a za poœrednictwem inter-
netu wymieniali siê pomys³ami
i doœwiadczeniem z uczniami
z ca³ej Polski.

Uczniowie zakoñczyli pro-
jekty, ale na pewno spotkaj¹ siê
w nowym roku szkolnym. Ju¿
wiedz¹, ¿e program bêdzie kon-

tynuowany, bo maj¹ kilka no-
wych, ciekawych pomys³ów!

Bogumi³a Szmidt-Kruk
opiekun „Uczniów z klas¹”

archw. szko³y
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Jak co roku, w naszej gminie
odbywaæ siê bêd¹ wakacyjne za-
jêcia sportowo-rekreacyjne.
Mog¹ w nich uczestniczyæ m³o-
dzi mieszkañcy Œwierklan i Jan-
kowic, którym nie uda siê wyje-
chaæ na kolonie czy wczasy, a
którzy czas wolny od nauki ze-
chc¹ spêdziæ aktywnie. Jeœli nie
masz pomys³u na lato, koniecz-
nie odwiedŸ oœrodek sportu i re-
kreacji w Œwierklanach lub Jan-
kowicach.

Udzia³ w zajêciach jest bez-
p³atny, a zdobywane w ró¿nych

Sportowe wakacje

2.07.2007 r. – Jankowice, 9.00-11.00 siatkówka pla¿owa – gimnazjali-
œci, tenis ziemny – uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych; 11.00- 13.00
siatkówka pla¿owa – ponadgimnazjalne, rzuty do kosza – gimnazja,
tenis ziemny – gimnazja; 3.07.2007 r.– Œwierklany, 9.00-11.00 tenis
sto³owy – szko³y podstawowe, siatkówka pla¿owa – gimnazja, ¿on-
glerka pi³k¹ – szko³y podstawowe; 11.00-13.00 siatkówka pla¿owa – szko³y
podstawowe, tenis sto³owy – gimnazja; 4.07.2007 r. – Œwierklany, 9.00-
11.00 tenis sto³owy – szko³y podstawowe, siatkówka pla¿owa – gimnazja,
hula–hop – szko³y podstawowe; 11.00-13.00 ¿onglerka pi³k¹ – szko-
³y podstawowe, tenis sto³owy – gimnazja;
5.07.2007 r. — Jankowice, 9.00-11.00  siatkówka pla¿owa – ponad-
gimnazjalne, tenis ziemny – gimnazja, pi³ka no¿na przez siatkê – ponad-
gimnazjalne i gimnazja, 11.00–13.00 rzuty do kosza – gimnazja, tenis ziem-
ny – ponadgimnazjalne; 6.07.2007 r. – Œwierklany, 9.00-11.00 tenis sto³o-
wy – szko³y podstawowe,  siatkówka pla¿owa – gimnazja, odbicia sposo-
bem górnym i dolnym – gimnazja, 11.00-13.00 ¿onglerka pi³k¹ – szko-
³y podstawowe, rzuty do kosza – gimnazja;
9.07.2007 r. – Jankowice, 9.00-11.00 siatkówka pla¿owa – gimnazja,  te-
nis ziemny – ponadgimnazjalne, 11.00-13.00 siatkówka pla¿owa –
ponadgimnazjalne, rzuty do kosza – gimnazja,  tenis ziemny – gimnazja;
10.07.2007 r. — Œwierklany, 9.00-11.00 tenis sto³owy – szko³y podsta-
wowe,  zagrywka dolna i górna w wyznaczone pole – gimnazja, ¿onglerka
pi³ka – gimnazja, 11.00-13.00 pi³ka no¿na pla¿owa – szko³y podstawowe,
tenis sto³owy – gimnazja; 11.07.2007 r. – Œwierklany, 9.00-11.00 tenis
sto³owy – szko³y podstawowe, siatkówka pla¿owa – gimnazja, hula hop –
szko³y podstawowe, 11.00-13.00 ¿onglerka pi³k¹ – gimnazja i ponadgim-
nazjalne, pi³ka no¿na – strza³ do ko³a – szko³y podstawowe i gimnazja;
12.07.2007 r. – Jankowice
9.00-11.00 siatkówka pla¿owa – ponadgimnazjalne, tenis ziemny – gimna-
zja, pi³ka no¿na przez siatkê – ponadgimnazjalne i gimnazja,
11.00-13.00 rzuty do kosza – gimnazja, tenis ziemny – ponadgimnazjalne;
13.07.2007 r. – Œwierklany 9.00-11.00 pi³ka no¿na, strza³y do ko³a – szko³y
podstawowe, siatkówka pla¿owa – gimnazja, 11.00 -13.00 ¿onglerka pi³k¹
– szko³y podstawowe, tenis sto³owy – gimnazja, zagrywka dolna i górna w
wyznaczone pole – ponadgimnazjalne
16.07.2007 r. – Jankowice, 9.00-11.00  siatkówka pla¿owa – gimnazja,
tenis ziemny – ponadgimnazjalne, 11.00-13.00 siatkówka pla¿owa – po-
nadgimnazjalne, rzuty do kosza – gimnazja, tenis ziemny – gimnazja;
17.07.2007 r. – Œwierklany, 9.00-11.00 tenis sto³owy – szko³y podsta-
wowe; siatkówka pla¿owa, ¿onglerka pi³k¹ – szko³y podstawowe,11.00-
13.00 odbicia sposobem górnym i dolnym w parach – szko³y podstawowe,
siatkówka pla¿owa – szko³y podstawowe; 18.07.2007 r. – Œwierklany,
9.00-11.00 tenis sto³owy – szko³y podstawowe, siatkówka pla¿owa – gim-
nazja, hula hop – szko³y podstawowe, 11.00-13.00 ringo – szko³y podsta-
wowe, tenis stolowy – gimnazja; 19.07.2007 r. — Jankowice, 9.00-11.00
siatkówka pla¿owa – ponadgimnazjalne, tenis ziemny – gimnazja, 11.00-
13.00 siatkówka pla¿owa – gimnazja, rzuty do kosza – gimnazja,  tenis
ziemny – ponadgimnazjalne; 20.07.2007 r. – Œwierklany 9.00-11.00
tenis sto³owy – szko³y podstawowe, siatkówka pla¿owa – gimnazja,11.00
-13.00 siatkówka pla¿owa – szko³y podstawowe, tenis stolowy – gimna-

konkurencjach punkty (tenis sto-
³owy, tenis ziemny, rzuty do ko-
sza, ringo, pi³ka no¿na i wiele in-
nych) – skrupulatnie notowane.
W sierpniu, organizator rozgry-
wek – Gminny Oœrodek Kultury
i Rekreacji zaprosi zawodników
na uroczyste podsumowanie za-
jêæ, podczas którego wrêczone
zostan¹ nagrody zwyciêzcom
i wykonane pami¹tkowe zdjêcie.

- Zajêcia skierowane s¹ do
uczniów szkó³ podstawowych,
gimnazjów i szkó³ ponadgimna-
zjalnych. Poza tym, oba oœrodki

sportowo-rekreacyjne s¹ ogólno-
dostêpne, wiêc ka¿dy kto ma
ochotê przyjœæ i pograæ, mo¿e
korzystaæ z naszej oferty – poin-
formowano nas w Gminnym
Oœrodku Kultury i Rekreacji.

Zajêcia potrwaj¹ szeœæ tygo-
dni — rozpoczn¹ siê ju¿ w lipcu
i zakoñcz¹ w po³owie sierpnia.
Poprowadz¹ je nauczyciele wu-
efu z terenu naszej gminy.

Ci, którzy wol¹ spokojny
wypoczynek – lubi¹ czytaæ b¹dŸ
korzystaæ z internetu, mog¹ ko-
rzystaæ ze zbiorów biblioteki
w Jankowicach i Œwierklanach.
W obu placówkach znajduj¹ siê

komputery z bezp³atnym dostê-
pem do internetu.

Mo¿na te¿ korzystaæ z
przyszkolnych boisk w Jankowi-
cach i Œwierklanach Dolnych,
gdzie znajduj¹ siê m.in. boiska do
gry w pi³kê no¿n¹, pi³kê rêczn¹,
siatkówkê oraz korty tenisowe.
Nie bêd¹ siê tam odbywaæ zorga-
nizowane zajêcia, mo¿na nato-
miast przyjœæ z w³asnym sprzê-
tem i pograæ np. w no¿n¹. Jedno-
czeœnie apelujemy do mieszkañ-
ców o to, by szanowali udostêp-
niane im obiekty, a o wszelkich
aktach wandalizmu informowali
odpowiednie s³u¿by.

zja, ¿onglerka pi³k¹; 23.07.2007 r. – Jankowice, 9.00-11.00 siatkówka pla-
¿owa – gimnazja, tenis ziemny – ponadgimnazjalne, 11.00 -13.00 siatków-
ka pla¿owa – gimnazja, odbicia sposobem górnym i dolnym – gimnazja,
rzuty do kosza – szko³y podstawowe; 24.07.2007 r. – Œwierklany, 9.00-
11.00 tenis sto³owy – szko³y podstawowe, siatkówka pla¿owa – gimnazja,
¿onglerka pi³k¹ – szko³y podstawowe, 11.00-13.00 siatkówka pla¿owa –
szko³y podstawowe, tenis sto³owy – gimnazja; 25.07.2007 r. – Œwierkla-
ny, 9.00-11.00 siatkówka pla¿owa – gimnazja, tenis sto³owy – szko³y pod-
stawowe, badminton – szko³y podstawowe, 11.00-13.00 ringo – szko³y
podstawowe, tenis sto³owy – gimnazja; 26.07.2007 r.  — Jankowice, 9.00-
11.00 strza³y do ko³a, pi³ka no¿na – gimnazja,  odbicia pi³ki sposobem
górnym i dolnym w dwójkach – szko³y podstawowe, 11.00-13.00 siat-
kówka pla¿owa – gimnazja, rzuty do kosza – gimnazja, tenis ziemny –
ponadgimnazjalne; 27.07.2007 r. – Œwierklany, 9.00-11.00 tenis sto³owy
– szko³y podstawowe, siatkówka pla¿owa – gimnazja, rzuty do kosza –
szko³y podstawowe, 11.00-13.00 tenis sto³owy – gimnazja, ¿onglerka pi³k¹
– szko³y podstawowe; 30.07.2007 r. – Jankowice,
9.00-11.00 siatkówka pla¿owa – gimnazja, tenis ziemny – ponadgimnazjal-
ne, 11.00-13.00 siatkówka pla¿owa – ponadgimnazjalne, rzuty do kosza –
gimnazja, tenis ziemny – gimnazja; 31.07.2007 r.  – Œwierklany,  9.00-
11.00 tenis stolowy – szko³y podstawowe, siatkówka pla¿owa – gimnazja,
¿onglerka pi³k¹ – szko³y podstawowe, 11.00- 13.00 siatkówka pla¿owa –
szko³y podstawowe, tenis sto³owy – gimnazja; 1.08.2007 r. – Œwierkla-
ny, 9.00-11.00 tenis sto³owy – szko³y podstawowe, siatkówka pla¿owa
— gimnazja, hula hop – szko³y podstawowe, 11.00-13.00 ringo – szko³y
podstawowe, ¿onglerka pi³k¹;
2.08.2007 r. – Jankowice, 9.00-11.00 siatkówka pla¿owa – ponadgimna-
zjalne, tenis ziemny – gimnazja, pi³ka no¿na przez siatkê, 11.00-13.00 siat-
kówka pla¿owa – gimnazja, rzuty do kosza – gimnazja; 3.08.2007 r. –
Œwierklany, 9.00-11.00 tenis sto³owy – szko³y podstawowe, siatków-
ka pla¿owa – gimnazja, rzuty do kosza – szko³y podstawowe,11.00-13.00
Siatkówka pla¿owa – szko³y podstawowe, tenis sto³owy – gimnazja;
6.08.2007 r. – Jankowice, 9.00-11.00 siatkówka pla¿owa – gimnazja,
tenis ziemny – ponadgimnazjalne, 11.00-13.00 siatkówka pla¿owa –
ponadgimnazjalne, rzuty do kosza – gimnazja, tenis ziemny – gimna-
zja; 7.08.2007 r. – Œwierklany, 9.00-11.00 tenis sto³owy – szko³y
podstawowe, siatkówka pla¿owa – gimnazja, ¿onglerka pi³k¹ – szko-
³y podstawowe, 11.00-13.00 siatkówka pla¿owa – szko³y podstawo-
we, tenis sto³owy – gimnazja;
8.08.2007 r. – Œwierklany, 9.00-11.00 tenis sto³owy – szko³y pod-
stawowe, siatkówka pla¿owa – gimnazja, hula hop, 11.00-13.00 ringo
– szko³y podstawowe, strza³y do ko³a – pi³ka no¿na – ponadgimna-
zjalne; 9.08.2007 r. — Jankowice, 9.00-11.00 siatkówka pla¿owa –
ponadgimnazjalne, tenis ziemny — gimnazja, pi³ka no¿na przez siat-
kê – ponadgimnazjalne i gimnazja, 11.00-13.00 siatkówka pla¿owa –
gimnazja, rzuty do kosza — gimnazja;

10.08.2007 r. – Œwierklany
10.00 – Podsumowanie wyników na Oœrodku Sportowo–Rekreacyj-
nym w Œwierklanach i wrêczenie nagród.

Harmonogram zajêæ sportowych GOKiR-u
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W poni¿szym artykule
przedstawimy nasze inicjatywy
opiekuñczo-wychowawcze.

W szkole realizowany jest
projekt „Zdrowym byæ, to m¹-
drze ¿yæ”. W ramach tego projek-
tu, w dniach od 7 maja do 11 maja
dla uczniów zorganizowane zo-
sta³y „Dni promocji zdrowia”.
Uczniowie uczestniczyli w zajê-
ciach pt. „Ruch to zdrowie”, roz-
wi¹zywali testy, pisali fraszki
o zdrowiu, s³uchali prelekcji na te-
mat zdrowia. Odby³ siê te¿ Miê-
dzyklasowy Konkurs Formacji
Tanecznych i wyst¹pi³ Teatr Pro-
filaktyczny „Horyzonty”.

19 maja odby³ siê I Szkolny
Festyn Rodzinny. Organizatora-
mi tej imprezy byli: Gra¿yna Sto-
kowska, Joanna Werner i Jaro-
s³aw Musia³, zaœ pozostali na-
uczyciele czynnie w³¹czyli siê
w realizacjê tego przedsiêwziêcia.
Dziêkujemy wszystkim, którzy
uczestniczyli w imprezie. Pogo-
da nam dopisa³a i wszyscy mo-
gliœmy spêdziæ mi³e popo³udnie
przy bardzo dobrych ciastach
przygotowanych przez uczniów
i rodziców, kie³baskach ufundo-
wanych przez firmê Stania
i wspólnym œpiewaniu. W trak-
cie festynu odby³y siê bardzo za-
ciête dwa mecze: ojcowie kontra
synowie w siatkówkê (zwyciê-
¿yli ojcowie), zaœ mamy i córki
zagra³y w dwa ognie (wygra³y
córki). Oprócz tego odby³ siê
konkurs sprawnoœciowy dla

Gimnazjum Nr 2 — jesteśmy na finiszu!
Koniec roku szkolnego sprzyja podsumowaniom. Proces dydaktyczny zostanie
omówiony na konferencji, która dopiero siê odbêdzie, wiêc nie mo¿emy na
razie siê pochwaliæ osi¹gniêciami dydaktycznymi. Trzecie klasy gimnazjalne
oczekuj¹ na wyniki egzaminu, obecnie walcz¹ o jak najlepsze stopnie i loguj¹
siê do wybranych szkó³.

uczniów i rodziców, polegaj¹cy
na przeci¹ganiu liny, wspólnej
jeŸdzie na nartach oraz nalewa-
niu wody do wiadra. W trakcie
festynu mo¿na by³o spróbowaæ
szczêœcia w kole fortuny, gdzie
nagrody zosta³y ufundowane
przez firmy dzia³aj¹ce na terenie
gminy Œwierklany. Na zakoñcze-
nie odby³a siê aukcja obrazów
namalowanych przez uczniów
gimnazjum oraz rzeczy ufundo-
wanych przez nauczycieli. Fe-
styn zakoñczy³ siê og³oszeniem
wyników wszystkich konkur-
sów, a trzy najlepsze klasy
otrzyma³y nagrody pieniê¿ne
ufundowane przez firmê Cetus.

31 maja odby³ siê I Mie-
dzyszkolny Turniej Formacji Ta-
necznych o Puchar Dyrektora
Gimnazjum. W turnieju uczest-
niczy³o 10 dru¿yn. Sk³adamy
gratulacje naszemu zespo³owi,
który wytañczy³ II miejsce. Po-
mys³odawczyni¹ i realizatork¹
tej imprezy by³a pani Sylwia
Mas³owska.

Jak co roku poszczególne
klasy wyje¿d¿a³y na wycieczki.
Tê inicjatywê nazwaliœmy „Na-
sze wêdrówki po Polsce”. Kla-
sy trzecie pojecha³y do Warsza-
wy. Jedn¹ z atrakcji tego wyjaz-
du by³o spotkanie z pos³em na-
szego regionu Henrykiem Sie-
dlaczkiem, który specjalnie
przyjecha³ do Warszawy, by
oprowadziæ nas po Sejmie. Dziê-
ki panu pos³owi uczniowie po

raz pierwszy byli w Hotelu Po-
selskim, zwiedzili Kaplicê,
w której znajduje siê fotel, na
którym siedzia³ nasz Papie¿.
Z pos³em Siedlaczkiem wi¹¿¹
nas przyjacielskie kontakty; by³
ju¿ goœciem naszego gimnazjum,
czêsto te¿ obdarowuje nas ksi¹¿-
kami, jest wspó³twórc¹ kilku ini-
cjatyw poselskich, walczy o ran-
gê naszego regionu.

Klasy pierwsze pojecha³y na
obóz naukowy do Rewala, gdzie
uczestniczy³y w warsztatach
dziennikarskich i poznawa³y
kulturê i krajobraz nadmorski
oraz Góry Opawskie. Klasy
drugie zapoznawa³y siê z folk-
lorem i kultur¹ góralsk¹ (Zako-
pane, Kotlina K³odzka).

1 czerwca odby³ siê II Gim-
nazjalny Rajd Górski – wyjecha-
³a „ca³a szko³a”. W tym roku
zdobywaliœmy „Sto¿ek” — gru-
py wraz z przewodnikami
z PTTK-u z trzech stron pod-
chodzi³y na szczyt. Po jego zdo-
byciu odby³ siê wspólny posi³ek,
a nastêpnie w dobrych humorach
wróciliœmy do Œwierklan. Ca³¹
imprezê zorganizowa³a pani
Agnieszka Bryja wraz z dyrekcj¹
szko³y.

Du¿e sukcesy odnosi³ nasz
chór „Gaudeo”, który jest niew¹t-
pliw¹ wizytówk¹ naszego gimna-
zjum. Oto niektóre tylko osi¹-
gniêcia „Gaudeo”: Z³oty Dyplom
i I nagroda na Miêdzynarodo-
wym Festiwalu Chóralnym

„Mundus Cantat” w kategorii
chórów dzieciêcych i Br¹zowy
Dyplom w kategorii muzyki sa-
kralnej; I miejsce w Wojewódz-
kim Festiwalu Pieœni i Piosenki
Obcojêzycznej w Knurowie; II
miejsce w Przegl¹dzie Piosenki
Dzieciêcej „Œl¹skie Œpiewanie” w
Piekarach Œl., wyró¿nienie spe-
cjalne „S” na festiwalu Kultury
M³odzie¿y Szkolnej w Rybniku.

Jak ju¿ informowaliœmy, w
sierpniu 2006 r., z inicjatywy ro-
dziców i nauczycieli wuefistów
powsta³ w naszej szkole
Uczniowski Klub Sportowy
„Dwójka Œwierklany”. UKS po-
wsta³ z myœl¹ o uczniach klasy
sportowej. Dziewczêta z klasy II
a, graj¹ce w pi³kê siatkow¹, zo-
sta³y zg³oszone do rozgrywek
o Mistrzostwo Œl¹skiego Zwi¹z-
ku Pi³ki Siatkowej. Nasza dru¿y-
na m³odziczek rozegra³a 20 spo-
tkañ, w których walczy³a z ro¿-
nymi rezultatami, w efekcie zaj-
muj¹c 29 miejsce na 48 dru¿yn
startuj¹cych w mistrzostwach.
Dziewczêta prowadzone s¹
przez naszego wuefistê Jarka
Musia³a. Od przysz³ego sezonu
wyst¹pi¹ ju¿ w kategorii kadetek.

Sukcesy osi¹gali równie¿
ch³opcy z klasy sportowej:
I miejsce w Gminnych Zawodach
Pi³ki No¿nej, III miejsce w Po-
wiatowych Zawodach Pi³ki No¿-
nej, II miejsce w pó³finale Woje-
wódzkiego Turnieju Coca-Cola
Cup, III miejsce w Turnieju
o Puchar Dyrektora Gimnazjum
w Œwierklanach, II miejsce w Tur-
nieju w ¯orach.

Naszym sportowcom ¿yczy-
my powodzenia, zaœ szystkim
uczniom i nauczycielom mi³ego
wypoczynku podczas wakacji i
nabrania si³ na kolejny rok szkolny.

Ewa Wojcieszek

Realizowany jest on w ra-
mach programu „DZIA£AJ
LOKALNIE V” Polsko-Ame-
rykañskiej Fundacji Wolnoœci,
przy wspó³pracy z Akademi¹
Rozwoju Filantropii w Polsce.

Na realizacjê projektu og³o-
szonego przez Centrum Rozwo-
ju Inicjatyw Spo³ecznych

Zdrowym być? Zdecyduj!

w Rybniku uzyskaliœmy dotacjê
w wysokoœci 4800 z³. Rozpo-
czêliœmy j¹ cyklem pozalekcyj-
nych zajêæ sportowych dla
uczniów, nauczycieli i rodziców
(aerobik, si³ownia, pi³ka siatko-
wa) oraz wyk³adów i warszta-
tów na temat zdrowego trybu
¿ycia. W maju wa¿nym wyda-

rzeniem by³y Szkolne Dni Pro-
mocji Zdrowia, czyli tygodnio-
wy cykl ciekawych imprez
i spotkañ ze specjalistami. Rów-
nie¿ w maju odby³ siê Festyn
Rodzinny z udzia³em ca³ej spo-
³ecznoœci gimnazjalnej. Czer-
wiec rozpoczêliœmy Rajdem
Górskim z okazji Dnia Dziec-

ka. Wtedy to prawie wszyscy
uczniowie i nauczyciele podczas
wêdrówki zdobyli szczyt Sto¿ek
w Beskidzie Œl¹skim. W lipcu
czeka nasz¹ m³odzie¿ udzia³ w
Wakacyjnym Rajdzie Rowero-
wym oraz sportowe spêdzanie wa-
kacji na boiskach szkolnych i para-
fialnych.

We wrzeœniu podsumujemy
projekt DZIA£AJ LOKALNIE V
pod has³em „Zdrowym byæ, to
m¹drze ¿yæ” i mamy nadziejê, ¿e
wszyscy aktywni uczestnicy
powiedz¹, ¿e by³o warto!

koordynatorzy projektu
Bogus³awa Piszek i Ludmi³a

Szulik

Uczniowie i pracownicy Gimnazjum Nr 2 im. Karola Miarki
w Œwierklanach od kwietnia tego roku uczestnicz¹ w projekcie
„Zdrowym byæ, to m¹drze ¿yæ”.
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Podczas dwugodzinnego
koncertu mogliœmy obejrzeæ tañ-
ce i wys³uchaæ œpiewu zarówno
SOBÓTEK, jak i dzia³aj¹cej przy
zespole grupy DOREMI. Zgro-
madzonej w teatrze publicznoœci
zaprezentowali siê tak¿e byli

Minęło 20 lat
Jubileusz 20-lecia istnienia œwiêtuje w tym roku
Miêdzyszkolny Zespó³ Pieœni i Tañca SOBÓTKI.
Z tej okazji, w Teatrze Ziemi Rybnickiej odby³a siê
16 czerwca uroczystoœæ, w której udzia³ wziêli
obecni i byli cz³onkowie jankowickiego zespo³u
oraz ich rodziny i przyjaciele.

cz³onkowie zespo³u, którzy kie-
dyœ do niego nale¿eli, a dziœ pra-
cuj¹ zawodowo i maj¹ swoje ro-
dziny. Niejednemu zakrêci³a siê
³ezka w oku…

- Uroczystoœæ rozpocznie siê
od prezentacji multimedialnej,
podczas której przedstawiona
zostanie historia powstania Miê-
dzyszkolnego Zespo³u Pieœni
i Tañca SOBÓTKI oraz DORE-
MI, a tak¿e najwiêksze osi¹gniê-
cia obu grup – mówi³a jeszcze
przed jubileuszowym spotka-
niem Romana Wajda, opiekun
i kierownik obu zespo³ów. —
Wieczór w teatrze podzieliliœmy
na dwie czêœci: tradycyjn¹, pod-
czas której zespó³ zatañczy miê-
dzy innymi polkê i krakowiaka;
i nowoczesn¹, zainspirowan¹
œpiewem i tañcem wspó³czesnych
artystów. Obecna bêdzie tak¿e ka-
pela, jak równie¿ recytowane

bêd¹ wiersze jankowickiej poet-
ki, pani Reginy Sobik. Mam na-
dziejê, ¿e wszystko siê uda i ¿e
jubileuszowe spotkanie na d³ugo
pozostanie w pamiêci jego uczest-
ników. To równie¿ wielkie wyda-
rzenie dla mnie, gdy¿ czujê siê
bardzo zwi¹zana z Sobótkami i
Doremi.

Trudno sobie wyobraziæ ja-
kiekolwiek œwiêto w Jankowi-
cach bez udzia³u Zespo³u Pieœni
i Tañca SOBÓTKI oraz zespo³u
wokalnego DOREMI. Cz³onko-
wie zespo³ów – dzieci i m³odzie¿,
uczestnicz¹ we wszystkich wa¿-
nych dla wsi i ca³ej gminy wyda-
rzeniach. Koncertuj¹ tak¿e za gra-
nic¹ – ¿yczliwie przyjêci zostali
w niemieckim mieœcie Dorsten,
dwukrotnie goœcili w polskiej
szkole dzia³aj¹cej w Cierlicku w
Czechach. Koncertowali równie¿
we W³oszech,
w miejscowoœci Lido Adriano.
Dzia³aj¹ dziêki wsparciu wielu
osób, instytucji i sponsorów.

Zespo³y co roku bior¹ udzia³
w licznych konkursach i przegl¹-
dach, zdobywaj¹c nagrody i wy-
ró¿nienia. Najwiêkszym sukce-
sem jak do tej pory by³o zdoby-
cie presti¿owej nagrody “Szczy-
gliczek” Grand Prix Œl¹skiego
Œpiewania w Zabrzu w 1997
roku. Ubieg³y rok równie¿ oka-

za³ siê bardzo owocny – wystar-
czy wspomnieæ, ¿e zespó³ SO-
BÓTKI zdoby³ pierwsze miejsce
w “Œl¹skim Œpiewaniu”, co za-
pewni³o mu udzia³ w koncercie
galowym, jaki odby³ siê w za-
brzañskim Domu Muzyki i Tañ-
ca. Oprócz tego, solistka zespo-
³u Magdalena P³onka na tym sa-
mym przegl¹dzie równie¿ zajê³a
pierwsze miejsce (kat. indywidu-
alna). Z kolei, zespó³ DOREMI
wzi¹³ udzia³ w Festiwalu Kultu-
ry M³odzie¿y Szkolnej i otrzy-
ma³ wyró¿nienie I stopnia, a na-
stêpnie pojecha³ do Czêstocho-
wy (etap wojewódzki tego same-
go konkursu), gdzie uplasowa³ siê
na miejscu drugim. Wspomnieæ
nale¿y równie¿ o Przegl¹dzie
Zespo³ów Folklorystycznych
“Z³ota Kotewka” w Boguszowi-
cach, gdzie wspomniana wcze-
œniej solistka Magda P³onka za-
jê³a miejsce trzecie, podobnie jak
zespó³.

Ci, którzy nie mieli jeszcze
okazji zapoznaæ siê z dzia³alno-
œci¹ jankowickich tancerzy i œpie-
waków, w co jednak trudno uwie-
rzyæ, bêd¹ mogli to zrobiæ pod-
czas Zjazdu Jankowiczan,
30 czerwca. Zapraszamy miesz-
kañców do wspólnej zabawy,
a zespo³owi ¿yczymy kolejnych
20 lat owocnej dzia³alnoœci.

Kolejnym parom obchodz¹-

cym okr¹g³¹ rocznicê po¿ycia ma³-

¿eñskiego i œwiêtuj¹cym swoje uro-

dziny w³adze gminy z³o¿y³y ¿ycze-

nia. Mi³ym zwyczajem sta³o siê

odwiedzanie starszych wiekiem

osób w ich domach i wrêczanie im

kwiatów oraz upominków.

W maju i czerwcu przedstawi-
ciele Urzêdu Gminy Œwierklany
pojechali do pani Elfrydy Gojny
z Jankowic oraz Antoniego Knury
ze Œwierklan, którzy ukoñczyli 90

Życzenia dla jubilatów lat i wiêcej. Wœród jubilatów obcho-
dz¹cych 60 rocznicê zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego znaleŸli siê
pañstwo Ró¿a i Emil Chroszcz z
Jankowic oraz £ucja i Ryszard
Bochenek, Dorota i Robert Mar-
cisz, Marta i Antoni G³adysz ze
Œwierklan. Inna para — Otylia i
Emil Konsek ze Œwierklan œwiê-
towa³a 65-lecie po¿ycia ma³¿eñ-
skiego.

Na zdjêciu: wójt Stanis³aw
Gembalczyk i zastêpca wójta Bo-
¿ena KoŸlik podczas wizyty
w domu pañstwa Marty i Anto-
niego G³adysz w Œwierklanach.archw. UG

archw. zespo³u

noœci odczytywania krótkich tek-
stów ze zrozumieniem, doskona-
lenie umiejêtnoœci graficznych
z zachowaniem w³aœciwej drogi
kreœlenia, doskonalenia zmy-
s³ów. W ka¿dej z placówek, po-
dobnie jak w przedszkolach na-
szej gminy prowadzone s¹ zajê-
cia dodatkowe: j.angielski, rytmi-
ka, zajêcia plastyczne, zajêcia
z wykorzystaniem dramy, itd.
Nasze placówki wcale nie s¹ go-

rzej wyposa¿one ni¿ te w stoli-
cy, a nawet mamy wiêksze za-
plecze je¿eli chodzi o fachow¹ li-
teraturê, zabawki oraz inne po-
moce dydaktyczne.

Bardzo dziêkujemy, ¿e pan
wójt umo¿liwi³ nam ten wyjazd.
Bogatsze o nowe pomys³y i do-
œwiadczenia od nowego roku
szkolnego bêdziemy je wyko-
rzystywaæ w pracy dydaktycz-
no-wychowawczej z naszymi
wychowankami.

W imieniu uczestników
El¿bieta Traczyk

cd. ze str. 11

Z wizytą w stZ wizytą w stZ wizytą w stZ wizytą w stZ wizytą w stolicyolicyolicyolicyolicy

archw. uczestników wyjazdu
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Pierwszy dzieñ tradycyjnie
odby³ siê pod has³em „Ruch to
zdrowie”. Zorganizowane przez
nauczycieli wychowania fizycz-
nego konkurencje sportowe
da³y zespo³om klasowym mo¿-
liwoœæ rywalizacji i dobrej za-
bawy, a grupa uczniów gimna-
zjum przy rytmicznej muzyce
dzielnie trenowa³a aerobic.
W kolejnym dniu m³odzie¿ gim-
nazjum rywalizowa³a w konkur-
sie na fraszkê o zdrowiu i w
szkolnej eskulapiadzie. Ucznio-
wie wykazali siê poczuciem hu-
moru, talentem literackim

„Żyj zdrowo i bezpiecznie” po raz czwarty
Ju¿ po raz czwarty uczniowie i nauczyciele Gimnazjum Nr 2
w Œwierklanach uczestniczyli w Szkolnych Dniach Promocji
Zdrowia, trwaj¹cych od 7–11 maja 2007 r. W tym tygodniu
lekcje dydaktyczne przeplatane by³y zajêciami
profilaktycznymi o tematyce sportowej i zdrowotnej.

i wiedz¹ o tematyce zdrowot-
nej. W tym dniu odby³ siê rów-
nie¿ Szkolny Przegl¹d Forma-
cji Tanecznych oraz pokaz
umiejêtnoœci m³odych gimna-
styków z Klubu Sportowego
RADLIN.

Nastêpne dni, to spotkania
m³odzie¿y ze specjalistami,
którzy mówili o skutkach z³e-
go od¿ywiania siê, palenia pa-
pierosów i profilaktyce chorób
piersi. Ciekawy pokaz udziela-
nia pomocy przedmedycznej
zaprezentowali harcerze, dzia-
³aj¹cy w naszej gminie. Higie-

nistka szkolna dy¿urowa³a w
swoim gabinecie, dokonuj¹c po-
miaru wagi, wzrostu, ciœnienia
têtniczego i poziomu cukru we
krwi, jak równie¿ przeprowa-
dzi³a prelekcjê wœród dziew-
cz¹t klas I na temat higieny
okresu dojrzewania. Koordy-
natorzy promocji zdrowia zor-
ganizowali zajêcia z tematu
profilaktyki zdrowotnej (pojê-
cia: zdrowie, choroba, HIV,
AIDS).

W ostatnim dniu odby³o siê
przedstawienie Teatru Profi-
laktycznego HORYZONT pt.
„I kto tu rz¹dzi?! Czyli rozmo-
wa z samym sob¹”. Pi¹tek by³
dniem podsumowuj¹cym. Naj-
lepsi w konkurencjach sporto-
wych, przegl¹dzie tanecznym,
szkolnej eskulapiadzie, konkur-

sie na fraszkê otrzymali s³od-
kie nagrody. Z pewnoœci¹ war-
to by³o trochê powalczyæ!

Jak co roku fundusze na ca³¹
imprezê gimnazjum uzyska³o z
Gminnej Komisji Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych.
Szkolne Dni Promocji Zdrowia
s¹ doskona³¹ okazj¹ do wycho-
wywania m³odego pokolenia w
szacunku dla w³asnego zdrowia
oraz kszta³towania w³aœciwych
postaw ¿yciowych. W tym roku
sta³y siê one wa¿nym elemen-
tem projektu „DZIA£AJ LO-
KALNIE V” pod has³em „Zdro-
wym byæ, to m¹drze ¿yæ”.

koordynatorzy Szko³y
Promuj¹cej Zdrowie

Ludmi³a Szulik
 i Bogus³awa Piszek

Gmina Œwierklany nie po raz
pierwszy u¿yczy³a goœciny za-
wodnikom. W czasie tegorocz-
nych mistrzostw rozgrywki to-
czy³y siê we wszystkich trzech
so³ectwach – w sali gimnastycz-
nej w jankowickim kompleksie
oœwiatowym, salach w szkole
podstawowej i gimnazjum
w Œwierklanach Dolnych oraz
w oddanej niedawno do u¿ytku
nowoczesnej sali przy SP w
Œwierklanach Górnych.

Z 16 zapowiadaj¹cych sw¹
obecnoœæ dru¿yn ostatecznie na
turniej dotar³o 11. Wœród zawod-
ników królowali nauczyciele wu-
efu. Poniewa¿ mistrzostwa trwa-

Nauczyciele grają w siatkówkę
Dwa dni trwa³y rozpoczête 8 czerwca w Jankowicach Mistrzostwa Polski Nauczycieli
i Pracowników Oœwiaty w Siatkówce Mêskiej – Memoria³ Jerzego Surmana. Uroczyste
otwarcie zawodów odby³o siê w kompleksie oœwiatowym, dokonane przez wójta gminy
Stanis³awa Gembalczyka. Organizatorem rozgrywek by³ Zwi¹zek Nauczycielstwa
Polskiego – Oddzia³ w Rybniku.

³y dwa dni, a uczestnicy zawo-
dów reprezentowali ró¿ne miej-
scowoœci powiatu rybnickiego,
organizator zapewni³ im nocleg –
zostali oni zakwaterowani w na-
le¿¹cym do Miejskiego Oœrodka
Sportu i Rekreacji w ¯orach,
oœrodku rekreacyjno-sportowym
w Roju.

Drog¹ losowania dru¿yny
zosta³y podzielone na trzy gru-
py, w których systemem “ka¿-
dy z ka¿dym” rozgrywane by³y
mecze. Dru¿yny, które zajê³y
dwa pierwsze miejsca w swoich
grupach, w sobotê rywalizowa³y
na hali w Jankowicach o miejsca
od 1 do 6, natomiast pozosta³e
ekipy gra³y o miejsca od 7 do 11
w hali w Œwierklanach Górnych.

Podczas uroczystoœci otwar-
cia mistrzostw obecni byli parla-

mentarzyœci: senator Antoni Mo-
tyczka i pose³ Henryk Siedla-
czek, a tak¿e starosta powiatu
rybnickiego Damian Mrowiec,
przedstawiciele ministerstwa
zdrowia i w³adz Zwi¹zku Na-
uczycielstwa Polskiego. Goœciem
honorowym by³a córka nie¿yj¹-
cego Jerzego Surmana – patrona
zawodów, Anna Podsiad³o.

- Jako gospodarz mistrzostw,
gmina Œwierklany do³o¿y wszel-
kich starañ, by wszyscy zawod-
nicy czuli siê u nas dobrze, a po-
byt w gminie by³ udany – zapew-
nia³ wójt Stanis³aw Gembalczyk,
witaj¹c nauczycieli i ¿ycz¹c im
szczêœcia w zawodach. Nato-
miast, po zakoñczonych meczach
i ogólnym podsumowaniu wyni-
ków, wrêczy³ siatkarzom nagro-
dy i puchary, zapraszaj¹c ich na

przysz³y rok.
Zawody przebiega-

³y w przyjaznej atmos-
ferze, mimo zaciêtej
walki, jaka towarzy-
szy³a poszczególnym
meczom.

- W opinii licznie
zgromadzonych obser-
watorów zawody sta³y
na bardzo wysokim po-
ziomie, zarówno spor-

towym, jak i organizacyjnym.
O wyrównanym poziomie dru¿yn
z czo³ówki niech œwiadczy fakt, ¿e
na osiem rozegranych meczy w fa-
zie rozgrywek o miejsca od 1 do
6 tylko jedno spotkanie zakoñczy-
³o siê wynikiem 2:0. W pozosta-
³ych siedmiu o zwyciêstwie decy-
dowa³ trzeci set – relacjonuje
przedstawiciel organizatorów Ta-
deusz Bonk, który znalaz³ siê w
zwyciêskiej grupie.

Mistrzostwa wygra³a dru¿y-
na ZNP Rybnik (Wojciech Ka-
sperski — kapitan), Tadeusz
Bonk (libero), Pawe³ Pluta, Arka-
diusz Kulpok, Przemys³aw Ka-
znocha, £ukasz Lip, Sebastian
£yczko i Arkadiusz Wêglorz.
Dodaæ nale¿y, ¿e dwaj siatkarze
z Rybnika otrzymali równie¿ in-
dywidualne wyró¿nienia — Se-
bastian £yczko i £ukasz Lip.
Ogólna klasyfikacja: I miejsce
ZNP Rybnik, II miejsce Brzesz-
cze, III miejsce Gliwice, IV miej-
sce Ruda Œl¹ska, V miejsce Wo-
dzis³aw Œl¹ski,VI miejsce Zabrze.
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