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Organizatorem konkur-
su jest Fundacja Instytut
Rozwoju Regionalnego.
Gmina Œwierklany wziê³a
w nim udzia³ po raz pierw-
szy. Komisja oceniaj¹ca
dzia³alnoœæ samorz¹dów na
rzecz osób niepe³nospraw-
nych doceni³a wk³ad, jaki
w wyrównywanie szans
pe³nosprawnych i niepe³no-
sprawnych mieszkañców
gminy wnios³y ostatnich kil-
ku lat w³adze gminy.

I tak, do potrzeb osób
niepe³nosprawnych dosto-
sowano przychodnie zdro-
wia w Œwierklanach i Jan-
kowicach – przebudowano
budynki i zainstalowano
w nich windy. Równie¿
w samym Urzêdzie Gminy
– wymieniono drzwi na l¿ej-
sze i samozamykaj¹ce siê,
a tu¿ przy wejœciu zamon-
towano platformê przy-
schodow¹ u³atwiaj¹c¹
transport do biur Urzêdu.

Gmina
równych
szans
Gmina Œwierklany
otrzyma³a zaszczytny
tytu³ Samorz¹du Rów-
nych Szans. Wyró¿nie-
nie to przyznano nam
w uznaniu dzia³añ na
rzecz osób niepe³no-
sprawnych.

cd. na str. 4

Zapraszamy do wype³nienia anonimowej ankiety, która ma na celu ocenê pracy Urzêd
Gminy. Badanie pozwoli na lepsze zarz¹dzanie Urzêdem, adekwatnie do Waszych potrzeb.

W ankiecie zawartych zosta³o 11 pytañ. Pytani bêdziecie Pañstwo m.in. o to, czy odpo-
wiadaj¹ Pañstwu godziny pracy Urzêdu i z jakich Ÿróde³ czerpiecie Pañstwo informacje na
temat dzia³alnoœci Urzêdu i w³adz gminy. Ankietowani oceniaæ bêd¹ równie¿ jakoœæ obs³ugi
w Urzêdzie i ofertê kulturalno-rozrywkow¹ Gminy. W terminie – do koñca roku – dotr¹ do
Pañstwa ankieterzy zaopatrzeni w dwustronicowe formularze do wype³nienia na miejscu, co
nie powinno zaj¹æ du¿o czasu. Z pomoc¹ ankieterów rozprowadzonych zostanie 1000 ankiet.
Mieszkañców, do których ankieterzy nie dotr¹ prosimy o wype³nienie ankiety zamieszczonej
w niniejszym wydaniu Kuriera Gminy Œwierklany na str. 13-14. Wype³nione ankiety prosimy
wrzucaæ do urny na parterze Urzêdu Gminy. Serdecznie dziêkujemy za ich wype³nienie. �

Szanowni Mieszkańcy Gminy Świerlany

Nagrodzona zostaje w ten sposób: pomoc w organi-
zacji imprez szkolnych, wk³ad w ¿ycie kulturalne i spor-
towe szko³y, aktywny udzia³ w realizowanych w szkole
projektach, sponsorowanie dzia³alnoœci szko³y, a tak¿e
¿yczliwoœæ wobec spo³ecznoœci szkolnej oraz inne formy
pomocy uznane przez spo³ecznoœæ szkoln¹.

„Z³oty D¹b – Przyjaciel Szko³y”, to nagroda
przyznawana przez gimnazjum w Jankowicach,
za szczególny wk³ad w ¿ycie szko³y, osobom nie
zwi¹zanym z gimnazjum zawodowo.

Dla
przyjaciół
szkoły

cd. na str. 4

Gmina jak
malowana

„Jesteœmy przekonani, ¿e
wysi³ek gminnych mecena-
sów sztuki nie poszed³ na
marne, o czym mo¿ecie siê
Pañstwo przekonaæ, ogl¹da-
j¹c nasz¹ wystawê” – czyta-
my w katalogu pierwszej po-
plenerowej wystawy I Plene-
ru Malarskiego zorganizowa-
nego w naszej gminie tego
lata. Na wystawie ogl¹daæ
mo¿na prace uczestników
pleneru: Marty Kad³ubek,
Bo¿eny Kopiec, Marii Kor-
skiej, Ewy Kowalczyk, Ada-
ma Kuœki, Roksany Malczyk,
El¿biety Piercha³y, Urszuli
Piercha³y Wiktora Pitloka,
Barbary Szulik i Izabeli Wa-
rachowskiej-Chmielewskiej.
S¹ wœród nich obrazy olejne,
akwarele i rysunki. Ich auto-
rzy maj¹ od 13 do 76 lat.
£¹czy ich pasja odkrywania
œwiata na p³ótnach swoich
obrazów. Prace powstawa³y
pod opiek¹ artystyczn¹ Ewy

cd. na str. 15
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Sprawozdanie Wójta Gminy
z działalności pomiędzy
sesjami Rady Gminy

� 5 wrzeœnia mia³ miej-
sce przegl¹d dróg na terenie
gminy w celu ujêcia w przy-
sz³orocznym bud¿ecie gminy
niezbêdnych inwestycji drogo-
wych;
� 6 wrzeœnia œwiêtowa-

liœmy Do¿ynki Gminne. Ob-
chody zainaugurowa³a msza
œw. dziêkczynna sprawowana
przez ks. Jana Klyczkê. Do-
¿ynkowy pochód na d³ugo za-
padnie w pamiêæ mieszkañ-
com gminy i zaproszonym na
do¿ynki goœciom, wœród któ-
rych znaleŸli siê równie¿ euro-
parlamentarzyœci. Dorodny
bochen chleba – symbol Œwiê-
ta Plonów na rêce wójta gmi-
ny przekazali starostowie te-
gorocznych do¿ynek Renata
Wolny i Marek Antoñczyk.
Gwiazd¹ artystycznej czêœci
uroczystoœci by³ zespó³ Banda
i Wanda. Wielkie s³owa uzna-
nia i podziêkowania nale¿¹ siê
wszystkim tym, którzy zaan-
ga¿owali siê w organizacjê
i pomogli w przygotowaniach
do obchodów uroczystoœci.
� 7 wrzeœnia rozstrzy-

gniêto konkurs na stanowisko
inspektora ds. zamówieñ pu-
blicznych. Na konkurs wp³y-
nê³o 8 ofert. Obowi¹zki inspek-
tora ds. Zamówieñ publicz-
nych powierzono Joannie Du-
biel z Rybnika.
� 9 wrzeœnia odby³a siê

uroczystoœæ wrêczenia medali
Prezydenta RP za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie. Gminny
Oœrodek Kultury w Œwierkla-
nach goœci³ 26 par ma³¿eñ-
skich. Ma³¿onków, w imieniu
Prezydenta RP odznaczyli
wójt gminy i kierownik Urzê-
du Stanu Cywilnego.
� 10 wrzeœnia odby³o

siê spotkanie przedstawicieli
K.W.K. Jankowice z radnymi
z Jankowic, w sprawie planu
ruchu zak³adu górniczego.
Podobne spotkanie odby³o siê
z udzia³em radnych ze Œwier-
klan z przedstawicielami
K.W.K. Borynia.
� 12 wrzeœnia odby³y

siê zawody sportowo-po¿arni-

cze jednostek ochotniczych
stra¿y po¿arnych powiatu ryb-
nickiego. Gospodarzem zawo-
dów by³a OSP w Jankowi-
cach. W grupie M³odzie¿o-
wych Dru¿yn Po¿arniczych,
jankowickie dziewczyny wy-
walczy³y drugie miejsce, panie
nieco starsze zdoby³y br¹z w
grupie C. Czwarte miejsca za-
jêli w swych grupach ch³opcy
i panowie z OSP Jankowice.
� 18 wrzeœnia dokona-

no odbioru parkingu i ³¹czni-
ka drogowego pomiêdzy ul.
Now¹ a Prost¹ w Jankowi-
cach. £¹cznik i parking u³a-
twi¹ komunikacjê drogow¹
w rejonie Galerii „Jan”.
� Na podstawie uprzed-

nio z³o¿onego wniosku
o zwrot kosztów zabezpie-
czeñ przed szkodami górni-
czymi, po negocjacjach,
w dniu 22 wrzeœnia dosz³o do
podpisania ugody z Kompani¹
Wêglow¹ S.A. Oddzia³ Jan-
kowice, w myœl której Gmina
Œwierklany otrzyma kwotê
158 tys. z³ w terminie do 30
dni od daty podpisania ugody
czyli do koñca paŸdziernika.
� Odnoœnie budowy za-

plecza dla boiska w Œwierkla-
nach Dolnych: wykonano juz
stropy parteru i œciany kon-
strukcyjne pierwszego piêtra
budynku wraz z wewnêtrzny-
mi schodami ¿elbetowymi.
Obecnie trwaj¹ prace zwi¹za-
ne z instalacj¹ stropo-dachu –
na poziomie pierwszego piêtra.
� Trwa budowa kana-

lizacji deszczowej w Strefie
Przemys³owej. Wykonawca
robót, firma “Multidomex”
z Rybnika, przyst¹pi³a do re-
alizacji zadania, koncentruj¹c
siê na œrodkowym odcinku
przebiegu kolektora fi 600
wraz ze studniami kontrolny-
mi, od ul. Stra¿ackiej w kie-
runku ³¹cznika drogowego,

umo¿liwiaj¹cego dojazd od ul.
Przemys³owej do znajduj¹ce-
go sie tam zak³adu kamieniar-
skiego. Ukoñczenie etapu ro-
bót objêtego finansowaniem
WPI na 2009 r. wykonawca
zapowiedzia³ na koniec paŸ-
dziernika.
� Prowadzono dalsze

uzgodnienia w sprawie ost-
stecznej treœci umowy z w³a-
œciwymi merytorycznie orga-
nami spó³ki GAZ SYSTEM
S.A. Umowê na wykup ka-
nalizacji sanitarnej od GAZ
SYSTEM podpisano 13 paŸ-
dziernika.
� Osuszono œciany i od-

wodnieno dziedziniec Szko³y
Podstawowej nr 2 w Œwier-
klanach. Zadanie zakoñczo-
no 2 paŸdziernika. Koszt ro-
bót wyniós³ 63 053, 87 z³.
� Wymianiono kocio³

gazowy i dostosowano doñ in-
stalacjê grzewcz¹ w budyn-
ku Gminnego Oœrodka Zdro-
wia w Œwierklanach, przy ul.
Koœcielnej 79. Zadanie zakoñ-
czono 4 wrzeœnia Wartoœæ
robót – 61 401, 94 z³. Rów-
nie¿ w budynku Gminnego
Oœrodka Zdrowia, na II piê-
trze, wykonano instalacjê
oœwietlenia ewakuacyjnego.
Prace zakoñczono 3 wrze-
œnia. Koszt to 6995,53 z³.

Oœwietlenie terenu
gminy Œwierklany:

Zakres prac ustalony
przez so³ectwa:
� so³ectwo Jankowice:

oœwietlenie ulicy bocznej No-
wej (3 oprawy) – wykonane,
odbiór 6 paŸdziernika, koszt
realizacji – 7 022,91z³,
� so³ectwo Œwierklany

Dolne: oœwietlenie ulicy bocz-
nej Spacerowej (2 oprawy),
ul. Powstañców (1 oprawa),
ul. Wodzis³awskiej (3 oprawy)

– wykonane, odbiór 6 paŸ-
dziernika, koszt realizacji
– 6 156,41 z³,
� so³ectwo Œwierklany

Górne: oœwietlenie ul. Zimo-
wej (3 oprawy), ul. £¹kowej
(1 oprawa), ul. Pogodnej (5
opraw na ulicy dojazdowej do
oczyszczalni z wykonaniem
projektu budowlanego – pro-
jekt w realizacji), ul. Rajskiej
(zabudowanie nowego uk³a-
du pomiarowego dla 5 opraw)
– wykonane, odbiór 6 paŸ-
dziernika; koszt realizowa-
nych robót – 15 906,63 z³.

W koñcu lipca firma PU-H
“Promil” z Jankowic zg³osi³a
zakoñczenie robót przy reali-
zacji inwestycji – rozbudowa
remizy OSP w Jankowicach.
Jednak Pañstwowa Stra¿
Po¿arna – jednostka w Ryb-
niku, która sprawdzi³a budy-
nek pod k¹tem przepisów
przeciw-po¿arowych  odno-
towa³a nieliczne usterki w
efekcie czego nie dopusz-
czono obiektu do u¿ytkowa-
nia. W po³owie wrzeœnia
zwrócono siê do Œl¹skiej Ko-
mendy Wojewódzkiej Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej
w Katowicach o zaaprobo-
wanie rozwi¹zañ zastêpczych
w zakresie przepisów prze-
ciw-po¿arowych, na podsta-
wie ekspertyzy sporz¹dzonej
przez Biuro Projektów “Ko-
walscy” przy wspó³pracy rze-
czoznawcy ds. zabezpieczeñ
po¿arowych. Oddanie obiek-
tu do u¿ytku mo¿e nast¹piæ po
wydaniu pozytywnej decyzji
organów Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej oraz Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego w Rybniku. jc

Remiza
po kontroli
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1. podpisano umowê na wykona-
nie ul. Wrzosowej – od ul. Tulipano-
wej do ul. Stokrotkowej; termin zakoñ-
czenia prac – 15 czerwca 2010 r.,

2. zakoñczono prace na ul. Tê-
czowej; wykonawca – GZGK,

3. og³oszono przetarg na wykona-
nie remontu dwóch bocznych dróg od
ul. Bratkowej w Œwierklanach; termin
sk³adania ofert min¹³ 15 paŸdziernika,

4. uzupe³niono nawierzchniê dróg
gminnych:
� bocznej ul. Nowej w Jan-

kowicach, na powierzchni 162,5 m
kw., w rejonie posesji nr 102
� bocznej ul. Tulipanowej

w Jankowicach, na powierzchni
360 m kw.,
� ul. Budowlanej w Œwierkla-

nach, na powierzchni 345 m kw.,
� ul. Szklarnia w Œwierkla-

nach, na powierzchni 285 m kw.,
� bocznej ul. Basztowej

w Œwierklanach, na powierzchni
678 m kw., w rejonie posesji nr 12
i 16, bocznej ul. Brzozowej w Janko-
wicach, na powierzchni 600 m kw.

5. przeprowadzono korytowanie,
profilowanie i utwardzenie bocznej ul.
Boguszowickiej – dzia³ki nr 734/40 na
d³ugoœci 105 m I szerokoœci 4 m (420
m kw.) oraz d³ugoœci 115 m i szero-
koœci 3 m (345 m kw.),

6. przeprowadzono remont par-
kingu przy koœciele w Jankowicach;
wykonawca – K.W.K. Chwa³owice,

7. nast¹pi³o przekazanie placu bu-
dowy na wykonanie remontu ul. Ko-
œcielnej w Jankowicach; wykonawc¹
jest K.W.K. Jankowice,

8. przekazano plac budowy na
wykonanie remontu ul. Dygasiñskie-
go w Jankowicach – wykonawca
K.W.K. Chwa³owice,

9. przekazano plac budowy na wy-
konanie remontu ul. Wowry w Janko-
wicach; wykonawca – K.W.K. Chwa-
³owice.

Sprawozdanie
z prz prz prz prz prac wykac wykac wykac wykac wykonanyonanyonanyonanyonanychchchchch
na drna drna drna drna drogachogachogachogachogach
gminnygminnygminnygminnygminnychchchchch
od 25 czod 25 czod 25 czod 25 czod 25 czerwerwerwerwerwcacacacaca
do 14 październikado 14 październikado 14 październikado 14 październikado 14 października

G³ówny kolektor w tym rejonie bu-
dowany jest wzd³u¿ cieku “Szotkówka”.
Wykonawc¹ robót jest tu konsorcjum
firm – Zak³ad Robót Specjalnych Bu-
dowlanych sp. z o.o. – lider konsorcjum
oraz Zak³ad Robót Specjalnych Budow-
lanych S.A. Motyczka – partner konsor-
cjum. Prace nadzoruj¹ wybrani w prze-
targu nieograniczonym inspektorzy: Ar-
kadiusz Surma – w zakresie instalacji ka-
nalizacji, Kazimierz Kondrot w zakresie
drogownictwa oraz Marian Cima³a w za-
kresie instalacji elektrycznej.

11 wrzeœnia zakoñczono pierwszy etap
przegl¹du gwarancyjnego kanalizacji sa-
nitarnej w zlewni PII-1, PII-2 i PII-3.
Przegl¹du dokonano w celu ustalenia sta-
nu technicznego kanalizacji. Stwierdzo-
no ró¿nego rodzaju usterki, maj¹ce
wp³yw przede wszystkim na szczelnoœæ
kanalizacji. Stwierdzono tak¿e usterki nie
dotycz¹ce funkcjonowania kanalizacji,
jednak¿e zwi¹zane z wykonywaniem
prac zwi¹zanych z kanalizacj¹, tj. zapad-
niecia siê nawierzchni na drogach, pla-
cach i polach. Przegl¹d obejmowa³ rów-
nie¿ usterki zg³oszone przez mieszkañ-
ców gminy. Odnotowano fakt, i¿
w wiêkszoœci przypadków wykonawca
zadoœæuczyni³ ju¿ w³aœcicielom posesji
za wyrz¹dzone im szkody.

W protoko³ach pierwszego etapu prze-
gl¹du gwarancyjnego okreœlono terminy
naprawy usterek przez wykonawcê.

15 wrzeœnia podpisano umowê doty-
cz¹c¹ nadzoru autorskiego nad realizacj¹
inwestycji zwi¹zanej z budow¹ kanaliza-
cji sanitarnej w zlewni PII-1.

Z kolei, 22 wrzeœnia Gmina Œwierkla-
ny podpisa³a umowê z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej odnoœnie po¿yczki na kwotê
2 900 000 z³, jakiej WFOŒiGW udzieli Gmi-

nie na okres do 31 paŸdziernika 2020 roku.
Zgodnie z umow¹, pozyskane w ten spo-
sób œrodki przeznaczone zostan¹ na do-
finansowanie zadania pn. “Skanalizowa-
nie czêœci terenu gminy w zakresie zlewni
PII-1, z odprowadzeniem œcieków do
oczyszczalni w Œwierklanach”.

22 wrzeœnia przyst¹piono do drugie-
go etapu przegl¹du gwarancyjnego.
Tym razem sprawdzano, czy usuniête
zosta³y usterki stwierdzone w pierw-
szym etapie przegl¹du.

W paŸdzierniku dokonano równie¿
przegl¹du gwarancyjnego inwestycji
pn. “Rozbudowa oczyszczalni œcieków
– Œwierklany Górne”. oprac. jc

Kanalizacja krok po kroku
Trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ kanalizacji sanitarnej w zlewni PII-1
w rejonie ul. 3-Maja i ul Korytarzowej.

Niebezpieczna pami¹tka

Podczas robót zwi¹zanych z bu-
dow¹ kanalizacji w zlewni PII-1, na-
trafiono na niewybuch. Niebezpiecz-
na pami¹tka po II wojnie œwiatowej
zosta³a niezw³ocznie usuniêta przez
ekipê sapersk¹. Po dokonaniu owego
znaleziska, a tak¿e przez wzgl¹d na
liczne informacje mieszkañców o gro-
madzeniu po zakoñczeniu wojny na
tym terenie pozosta³oœci militarnych,
wykonawca wyst¹pi³ do Urzêdu Gmi-
ny z proœb¹ o zlecenie przeszukania
terenu w rejonie planowanej trasy
kanalizacyjnej, tak by wykluczyæ
ewentualnoœæ ponownego natkniêcia
siê na inne niebezpieczne materia³y
wybuchowe. W zwi¹zku z powy¿-
szym, Urz¹d Gminy zleci³ nadzór sa-
perski na odcinku wskazanym przez
wykonawcê. Nadzór objê³a firma UNI
SAPER z Brzegu. 28 wrzeœnia sape-
rzy zakoñczyli sprawdzanie terenu. Nie
odnaleziono ¿adnych innych materia-
³ów wybuchowych. Koszt sprawdze-
nia terenu wyniós³ 2 675 z³. jc

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy pod-
jêto uchwa³y: w sprawie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy, odnoœnie terenu w Œwierklanach Górnych, i w sprawie zmian w bu-
d¿ecie gminy na 2009 rok. Radni podjêli równie¿ uchwa³ê w sprawie zmiany planu finan-
sowego Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.
Okreœlili te¿ wymagania, jakie powinni spe³niaæ przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o ze-
zwolenie na odbiór odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoœci ciek³ych (uchwa³a nr XXXIV/
201/09 – patrz: Biuletyn Informacji Publicznej: www.swierklany.pl). jc

Radni radzą
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Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu siê o jednorazow¹ zapomogê z tytu³u urodzenia
siê dziecka, jak równie¿ o dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka,
wymagane bêdzie przed³o¿enie zaœwiadczenia lekarskiego potwierdzaj¹cego, ¿e mat-
ka dziecka pozostawa³a pod opiek¹ lekarsk¹ przez okres co najmniej od 10 tygodnia
ci¹¿y do porodu. Powy¿szy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób,
które wyst¹pi³y do s¹du o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy tak¿e
osób, które z³o¿¹ wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytu³u uro-
dzenia siê dziecka lub dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka przed
1 listopada 2009 r.
Art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31.12.2008r. Nr 237, poz. 1654).

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi
z tytu³u urodzenia siê dziecka oraz dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u
urodzenia dziecka

Komunikat Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œwierklanach

Dobudowano te¿ segment,
w którym urz¹dzono przy-
stosowan¹ do potrzeb osób
niepe³nosprawnych toaletê.
W³adze Gminy, realizuj¹c
inwestycje drogowe dbaj¹
o ³agodne wjazdy i zjazdy
z ulic i chodników.

Ponadto, Gmina inwe-
stuje w rozwój intelektual-
ny i kulturalny niepe³no-
sprawnych mieszkañców
Œwierklan i Jankowic. I tak,
szko³a i przedszkole
w Œwierklanach Górnych
zmieni³y charakter na inte-
gracyjny. Obok adekwatne-
go programu i toku naucza-
nia, w placówkach tych do
potrzeb niepe³nosprawnych
dzieci m.in. dostosowano
toalety i wykonano podjaz-
dy. Na oddanym niedawno
do u¿ytku parkingu przy
Galerii Twórców Nieprofe-
sjonalnych w Jankowicach,
zarezerwowano i specjalnie
oznakowano kilka miejsc
parkingowych wy³¹cznie dla
niepe³nosprawnych, tak by
u³atwiæ im dostêp nie tylko
do samej galerii, ale tak¿e do
mieszcz¹cej siê w tym sa-
mym budynku „wioski inter-
netowej”.

W³adze Gminy wspie-
raj¹ pracê organizacji poza-

Gmina równych szans
cd. ze str. 1

rz¹dowych dzia³aj¹cych na
rzecz niepe³nosprawnych.
Udzielaj¹ wsparcia Stowa-
rzyszeniu SONIO, zapra-
szaj¹ te¿ osoby niepe³no-
sprawne do udzia³u w pra-
cach gminnych komisji,
w roli doradców.

Ale tym, co byæ mo¿e
przes¹dzi³o o przyznaniu
naszej Gminie tytu³u Samo-
rz¹du Równych Szans jest
udzia³ w programie „eInc-
lusion”, w ramach którego
do 50 domów na terenie
ca³ej gminy nieodp³atnie
trafi³ sprzêt komputerowy
wraz z dostêpem do inter-
netu. W wielu z nich
mieszkaj¹ niepe³nospraw-
ni. Komisja konkursowa
z pewnoœci¹  doceni ³a
fakt, ¿e Gmina Œwierkla-
ny jako jedna z piêciu za-
ledwie gmin w ca³ej Polsce
poproszona zosta³a przez
Ministerstwo Spraw We-
wnêtrznych i Administracji
i W³adzê Wdra¿aj¹ca Pro-
gramy Europejskie o zre-
lacjonowanie realizacji
programu na specjalnie
zorganizowanej konferen-
cji w Warszawie.

Uroczysty fina³ konkur-
su odbêdzie siê 9 listopada
w Zakopanem. jc

Na zdj.: Odwiedziny Wójta Gminy, dla których okazj¹ s¹
jubileusze œwiêtowane przez najstarszych mieszkañców
gminy, to ju¿ tradycja. Stanowi¹ one równie¿ okazjê do
podziêkowañ za trud w³o¿ony w wychowanie dzieci,
gospodarstwo i pracê nierzadko równie¿ na rzecz
rodzinnych miejscowoœci jubilatów.

Pan Franciszek Woryna urodzi³ siê 29 wrzeœnia 1907
roku. Prze¿y³ dwie wojny i 41 lat pracy na kopalni. Mia³
szeœcioro dzieci, 11 wnucz¹t, 24 prawnucz¹t i jednego
praprawnuczka – Pawe³ka, który ¿yje na œwiecie nie-
wiele ponad 12 miesiêcy. Niestety, nim Kurier trafi³ do
druku pan Franciszek odszed³ od nas, tym samym jego
102. urodziny okaza³y siê ostatnie. £¹czymy sie w ¿alu
z jego rodzin¹ i bliskimi. Bêdziemy nosiæ w pamiêci jego
pogodê ducha i radoœæ ostatnich urodzin. jc

Odszed³ najstarszy mieszkaniec gminy.
Niedawno obchodzi³ 102. urodziny.

Decyzj¹ kapitu³y nagrody,
„Z³oty D¹b” przyznano
w tym roku wójtowi Stani-

Dla przyjaciół szkDla przyjaciół szkDla przyjaciół szkDla przyjaciół szkDla przyjaciół szkołyołyołyołyoły cd. ze str. 1

s³awowi Gembalczykowi.
Nagrodê wójt odebra³

podczas Wojewódzkiej Kon-
ferencji Naukowej, jaka od-
by³a siê w Kompleksie
Oœwiatowym w Jankowi-
cach, 26 paŸdziernika.

W gronie laureatów na-
grody znajduj¹ siê równie¿:
ks. Tadeusz Stachoñ, Alek-
sandra Derska z rybnickiej
Delegatury Kuratorium
Oœwiaty w Katowicach,
Maria Ochojska – prze-
wodnicz¹ca rady rodziców
gimnazjum w Jankowi-
cach, Zofia Sobik – w³aœci-
cielka Domu Przyjêæ
„Arka” i Eliseu Mera Qiun-
tas – nauczyciel ze szko³y
IES Pintor Colmeiro Sille-
da w Hiszpanii. jc

Piękny wiekPiękny wiekPiękny wiekPiękny wiekPiękny wiekPiękny wiekPiękny wiekPiękny wiekPiękny wiekPiękny wiek
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Stosown¹ uchwa³ê podjê-
to na proœbê wystosowan¹
przez stowarzyszenie do Wój-
ta Gminy Œwierklany. –
“Koñcz¹ siê prace specjalnej

Gminy górnicze bronią swoich praw

sejmowej podkomisji ds. no-
welizacji ustawy “Prawo geo-
logiczne i górnicze”, w pra-
cach której regularnie uczest-
niczyli przedstawiciele nasze-

Szanowny Panie Premierze,

Pragniemy Pana poinformowaæ, i¿ forsowane w warunkach dyktatu Ministerstwa
Gospodarki i lobby górniczego niekorzystne dla samorz¹dów gmin górniczych i spo-
³ecznoœci lokalnych, w toku prac nad ustaw¹ Prawo geologiczne i górnicze, mog¹
doprowadziæ do powa¿nych protestów spo³ecznych.

Niekorzystne rozwi¹zania dotycz¹ nie tylko kwestii finansowych ale równie¿ spo-
sobów i norm prawnych rozwi¹zywania zagadnieñ odszkodowawczych z poszkodo-
wanymi eksploatacj¹ górnicz¹ mieszkañcami. Poprzednia nowelizacja Prawa geolo-
gicznego i górniczego z 2001 roku w zakresie op³at eksploatacyjnych okaza³a siê
czystym pustos³owiem.

Samorz¹dy gmin górniczych utraci³y pocz¹wszy od 2002 roku ponad 60 mln z³
rocznie. Forsowane obecnie rozwi¹zania mog¹ doprowadziæ do utraty kolejnych 100
mln z³ rocznie z tytu³u zmniejszenia podatku od nieruchomoœci, z czego ok. 60 mln z³
przypada na górnictwo wêgla kamiennego. Dla zobrazowania sytuacji: podatek ten
stanowi ok. 60 gr za tonê wêgla tj. ok. 0,14 procent aktualnej œredniej ceny sprzeda-
¿y tony wêgla w 2008 roku.

Ignorowanie przez przedsiêbiorstwa górnicze obowi¹zuj¹cego od 1 stycznia 2003
roku stanu prawnego w zakresie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych prowadzi
do niepotrzebnych i kosztownych sporów s¹dowych zakoñczonych kolejno nieko-
rzystnymi rozstrzygniêciami NSA dla przedsiêbiorstw górniczych. Pragniemy nadmie-
niæ i¿ od 2003 roku istnieje jednolity stan orzecznictwa w tej materii tzw. budowli
podziemnych jak równie¿ istnieje jednolite stanowisko doktryny naukowej zajmuj¹-
cej siê sprawami podatków lokalnych i dochodów jednostek samorz¹du terytorialne-
go. Powy¿sze stanowisko utrzymuje równie¿ Ministerstwo Finansów Rz¹du RP. W obec-
nym stanie prawnym likwidacja Ÿróde³ dochodów jednostek samorz¹du terytorialne-
go bez pogwa³cenia norm konstytucyjnych (w tym w szczególnoœci art. 167 ust. 1 i 4
Konstytucji RP) mo¿e siê odbyæ jedynie poprzez zmianê (zmniejszenie) zadañ w³a-
snych gmin lub poprzez s³uszne zrekompensowanie dochodów j.s.t.

Platforma Obywatelska do tej pory cieszy³a siê na Œl¹sku du¿ym zaufaniem. For-
sowanie niekorzystnego projektu ustawy niechybnie doprowadzi do protestów spo-
³ecznych.

Prosimy Pana Premiera o spowodowanie zaprzestania forsowania tej ustawy w tym
kszta³cie i prosimy o ponowne zaproszenie samorz¹dów i organizacji spo³ecznych do
dialogu i wypracowania w drodze kompromisu ostatecznego kszta³tu ustawy.

W imieniu Zarz¹du Stowarzyszenia Gmin Górniczych

Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce

mgr in¿. Tadeusz Chrószcz

go stowarzyszenia” – czyta-
my w liœcie skierowanym do
wójta, 30 wrzeœnia. – “Do rz¹-
dowego projektu ustawy
wprowadzono, pomimo sta-
nowczego sprzeciwu organi-
zacji samorz¹dowych, nieko-
rzystne finansowo rozwi¹za-
nia: wy³¹czenie infrastruktury
w podziemnych wyrobiskach

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce Rybnik, 28 wrzeœnia 2009 r.

Pan
Premier Rz¹du RP
Donald Tusk

Realizacja:
Joanna Cyganek

Wydawnictwo Solo-Press
Żory, ul. Moniuszki 10

tel./fax: 4346130
na zlecenie

Urzędu Gminy Świerklany
Jankowice, ul. Świerklańska 54

-“Poprzeæ stanowisko Stowarzyszenia Gmin Górni-
czych w Polsce w sprawie projektu nowej ustawy
– Prawo geologiczne i górnicze” – postanowi³a Rada
Gminy podczas ostatniej sesji, 14 paŸdziernika.

górniczych spod opodatkowa-
nia, pó³roczn¹ regulacjê op³aty
eksploatacyjnej” – czytamy
dalej. – “Niestety istnieje real-
na mo¿liwoœæ, i¿ wkrótce ten
niekorzystny dla naszych gmin
projekt zostanie w takiej formie
przyjêty podczas g³osowañ po-
selskich w kolejnych czytaniach
– pisze w piœmie dyrektor biura
stowarzyszenia, Pawe³ Mocek.

W piœmie zwraca siê rów-
nie¿ uwagê na fakt, i¿ projekt
ustawy w proponowanym
kszta³cie nie uwzglêdnia
orzecznictwa s¹dów w tym
wzglêdzie, które od 2003 roku
nieodmiennie sprzyja samorz¹-
dom, dla których sporny poda-
tek” stanowi znacz¹ce Ÿród³o
dochodu. Przypomina siê rów-
nie¿ o rz¹dowej obietnicy re-
kompensat samorz¹dom po-
zbawionym dochodu z opodat-
kowania infrastruktury w pod-
ziemnych wyrobiskach górni-
czych w przypadku jego cof-
niêcia i podkreœla, ¿e projekt
ustawy nic jednak o owych re-
kompensatach nie wspomina.

Poniewa¿ Gmina Œwier-
klany zalicza siê do grona tych
samorz¹dów, których bud¿ety
ucierpi¹ w wyniku uchwalenia
znowelizowanej ustawy “Pra-
wo geologiczne i górnicze”
w proponowanym obecnie
kszta³cie, poparcie dla stano-
wiska Stowarzyszenia Gmin
Górniczych w Polsce, wyra¿o-
ne w liœcie do premiera Donal-
da Tuska, nie podlega dysku-
sji, czego wyrazem jest podjê-
ta przez Radê Gminy uchwa-
³a (nr XXXIV/204/09). jc



6

Wyniki sprawdzianu

po klasie szóstej i egzaminu

gimnazjalnego uczniów szkół

naszej gminy
2 kwietnia br. ju¿ po raz

ósmy odby³ siê ogólnopolski
sprawdzian dla uczniów klas
szóstych szkól podstawo-
wych. Sprawdzian bada³ opa-
nowanie umiejêtnoœci zawar-
tych w piêciu standardach
wymagañ egzaminacyjnych:
czytanie (1), pisanie (2), ro-
zumowanie (3), korzystanie
z informacji (4) oraz wykorzy-

stanie wiedzy w praktyce (5).
Standardowy zestaw za-

dañ egzaminacyjnych zawie-
ra³ 25 zadañ, w tym 20 za-
dañ zamkniêtych i 5 zadañ
otwartych. Maksymalna licz-
ba punktów, któr¹ uczeñ
móg³ uzyskaæ za poprawne
rozwi¹zanie wszystkich za-
dañ, wynosi³a 40, w tym 20
za zadania zamkniête punk-

towane w skali 0 – 1.
Uczniowie szkó³ podstawo-
wych z terenu naszej gminy
napisali sprawdzian nieco
powy¿ej œredniej powiatu
rybnickiego i œredniej woje-
wództwa. Œredni wyniki
uczniów oraz wyniki mini-
malny i maksymalny przed-
stawia poni¿sze zestawienie.

W dniach 22, 23 i 24
kwietnia odby³ siê ogólnopol-
ski egzamin dla uczniów klas
trzecich gimnazjum. Przed-
miotem sprawdzania na eg-
zaminie gimnazjalnym by³y
umiejêtnoœci i wiadomoœci

opisane w standardach egza-
minacyjnych do ka¿dej czê-
œci egzaminu: humanistycz-
nej, matematyczno-przyrod-
niczej i jêzyka nowo¿ytnego.

Czas trwania czêœci hu-
manistycznej i matematycz-

no-przyrodniczej egzaminu
gimnazjalnego wynosi³ 120
minut, a czêœci z jêzyka no-
wo¿ytnego – 90 minut

Zdaj¹cy w ka¿dej czêœci
egzaminu mogli uzyskaæ
maksymalnie 50 punktów.

Standardowy zestaw za-
dañ egzaminacyjnych zawie-
ra³ 29 zadañ, w tym 20 za-
dañ zamkniêtych i 9 otwar-
tych. Podstawowe wskaŸni-

czêœæ humanistyczna:
ki statystyczne osi¹gniête
przez trzecioklasistów gim-
nazjów z terenu naszej gmi-
ny przedstawia poni¿sze ze-
stawienie.

Œredni wynik – œrednia
arytmetyczna osi¹gniêtych
punktów jest w obydwu gim-
nazjach wy¿sza od œredniej
powiatu i województwa.

Szko³a Podstawowa nr1
im. Ludwika Holesza w Œwierklanach

Szko³a Podstawowa nr 2
im. Œwiêtej Jadwigi w Œwierklanach

Szko³a Podstawowa
im. Stanis³awa Staszica w Jankowicach

powiat rybnicki

województwo œl¹skie

54

40

47

837

44 263

7 - 37

9- 38

9 - 39

*

1 - 40

22,30

22,35

23,72

21,24

22,26

liczba uczniów min. – max. œredni wynik

Wyniki uczniów: sprawdzian po klasie VI

Gmina Œwierklany uzy-
ska³a dofinansowanie z rz¹-
dowego programu “Radosna
Szko³a”, którego beneficjen-
ci mog¹ uzupe³niaæ i uatrak-
cyjniaæ szkolne bazy pomo-
cy naukowych. Program ad-
resowany jest g³ównie do
szkó³, w których naukê roz-
poczê³y dzieci 6-letnie. Wnio-
sek o dofinansowanie z³o¿o-
no w Urzêdzie Wojewódz-
kim. Dwie z trzech ubiegaj¹-
cych siê o dofinansowanie
szkó³ podstawowych – szko-
³a w Œwierklanach Górnych
i szko³a w Jankowicach,
otrzymaj¹ na zakup pomocy
dydaktycznych 24 tys. z³ do
podzia³u.

Na 353 rekomendowane
do dofinansowania wnioski
z terenu ca³ego województwa
œl¹skiego, nasza gmina zajê³a
17 (SP Górne) i 27 miejsce
(SP Jankowice), uzyskuj¹c
odpowiednio 131 i 127 punk-
tów. Umowê dofinansowania
wójt gminy podpisa³ w Urzê-
dzie Wojewódzkim, 15 paŸ-
dziernika. Z³o¿ono te¿ ju¿ do-
datkowy wniosek o dofinan-
sowanie dla szko³y w Œwier-
klanach Dolnych. Szko³a ma
szansê na dotacjê w wysoko-
œci 12 tys. z³.

Ponadto, uda³o siê pozy-
skaæ pomoce dydaktyczne
o wartoœci 3 tys. z³ przezna-
czone dla uczniów klas I – III
wszystkich trzech szkó³ pod-
stawowych w gminie. Pomo-
ce trafi¹ do nas w ramach
akcji pn. “Mamo, tato, wolê
wodê” organizowanej jest
przez firmê “¯ywiec Zdrój”,
pod patronatem Ministra
Zdrowia.

Wartoœæ jednego zestawu
(w sumie jest ich 6) wynosi
500 z³. S¹ to zeszyty æwiczeñ,
p³yty CD, podrêczniki dla na-
uczycieli, a tak¿e plakaty po-
œwiêcone tematyce picia

wody przez dzieci. Akcji to-
warzyszy konkurs plastyczny,
w którym g³ówn¹ nagrodê
stanowi¹ zabawki – pacynki
“Zdrojusia”. Nowe pomoce
dydaktyczne trafi³y do szkó³
juz w pierwszym tygodniu
paŸdziernika. jc

Na dobryNa dobryNa dobryNa dobryNa dobry

początek rpoczątek rpoczątek rpoczątek rpoczątek rokokokokokuuuuu
szkszkszkszkszkolnegolnegolnegolnegolnegooooo

Zapraszamy najm³odszych mieszkañców
do oœrodka GOKiR w Œwierklanach
na miko³ajkow¹ zabawê - 7 grudnia.

Szczegó³y – na plakatach.

Niezawodny Mikołaj
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Uczniowie gimnazjów
naszej gminy przyst¹pili do
czêœci trzeciej egzaminu
gimnazjalnego z jêzyka an-
gielskiego. Maksymalna
liczba punktów, któr¹ uczeñ
móg³ uzyskaæ za poprawne

Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego
w Jankowicach

Gimnazjum im. Karola Miarki
w Œwierklanach

powiat rybnicki

województwo œl¹skie

81

103

891

49 748

11 - 46

6 - 50

*

2 - 50

27,90

25,01

25,07

25,84

liczba uczniów min. – max. œredni wynik

Wyniki uczniów gimnazjów: czêœæ matematyczno-przyrodnicza.

Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego
w Jankowicach

Gimnazjum im. Karola Miarki
w Œwierklanach

powiat rybnicki

województwo œl¹skie

81

103

846

42 459

14 - 46

10 - 49

*

0 - 50

33,90

30,02

29,36

30,50

liczba uczniów min. – max. œredni wynik

Wyniki uczniów gimnazjów: czêœæ z jêzyka obcego nowo¿ytnego (jêzyk angielski).

Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego
w Jankowicach

Gimnazjum im. Karola Miarki
w Œwierklanach

powiat rybnicki

województwo œl¹skie

81

103

891

49 748

13 - 38

10 - 50

*

2 - 50

35,83

32,76

31,51

31,98

liczba uczniów min. – max. œredni wynik

Wyniki uczniów: czêœæ humanistyczna.

czêœæ matematyczno-przyrodnicza:
Standardowy zestaw

zadañ egzaminacyjnych
sk³ada³ siê z 36 zadañ,
w tym 25 zadañ zamkniê-
tych i 11 zadañ otwartych.

Dla uczniów wojewódz-
twa œl¹skiego zestaw egza-

minacyjny w czêœci mate-
matyczno-przyrodniczej
okaza³ siê umiarkowanie
trudny. Œredni wynik uzy-
skany przez uczniów Gim-
nazjum w Jankowicach by³
wy¿szy zarówno od œredniej

województwa jak i œredniej
powiatu rybnickiego.
Uczniowie Gimnazjum
w Œwierklanach nie osi¹-
gnêli œredniego wyniku wo-
jewództwa i powiatu.

czêœæ z jêzyka obcego nowo¿ytnego:
rozwi¹zanie wszystkich za-
dañ wynosi³a 50. Zadania
obejmowa³y nastêpuj¹ce
obszary standardów: odbiór
tekstu s³uchanego (I), od-
biór tekstu czytanego (II),
redagowanie jêzykowe

(III). Podstawowe wskaŸ-
niki statystyczne osi¹gniê-
te przez trzecioklasistów
gimnazjów z czêœci jêzyko-
wej przedstawia zestawie-
nie poni¿ej.

7 tys. z³ otrzyma³y szko³y
podstawowe w Œwierkla-
nach, œwierklañskie gimna-
zjum i GOKiR na urz¹dzenie
ogródków i placyków z po-
moc¹ drzewek, na zakup któ-
rych przyznano im dofinan-
sowanie. Stosowne wnioski
nale¿a³o z³o¿yæ w biurze Fun-
dacji Ekologicznej Silesia
w Katowicach.  Dofinanso-
wania udziela WFOŒiGW.
O dotacje staraæ siê mog¹
szko³y, przedszkola, inne pla-
cówki oœwiatowo - wycho-
wawcze, oœrodki pomocy
spo³ecznej, oœrodki zdrowia i
organizacje spo³eczne. Wnio-
skodawcy mog¹ ubiegaæ siê
o dotacjê w wysokoœci do 3
tys. z³. Wype³niaj¹ oni formu-
larz, w którym podaj¹ infor-
macjê odnoœnie asortymen-
tu drzewek i krzewów, iloœci
planowanych do wysadzenia
roœlin i planu nasadzeñ. Po
up³ywie trzech miesiêcy od
wysadzenia roœlin uczestnik
akcji zobowi¹zany jest prze-
s³aæ do Fundacji „raport o
stanie roœlin” wed³ug wzoru.
Przedstawiciele  WFOŒiGW
i Fundacji Silesia przepro-
wadz¹ kontrolê w terenie. W
przypadku stwierdzenia za-
niedbania wysadzonych ro-
œlin ze strony uczestnika ak-
cji  bêdzie on zobowi¹zany do
zwrotu przekazanych mu
œrodków. jc

Wiêcej informacji na stronie:
www.rcee.katowice.pl

Posadź

swoje

drzewko

Natalia Wita, uczenni-
ca SP-2 w Œwierklanach
zwyciê¿y³a w ogólnopol-
skim konkursie na projekt
znaczka pocztowego „Pol-
ska moja ojczyzna” w ka-

ZnaczZnaczZnaczZnaczZnaczek Natalii najpiękniejszyek Natalii najpiękniejszyek Natalii najpiękniejszyek Natalii najpiękniejszyek Natalii najpiękniejszy
tegorii szkó³ podstawowych,
zorganizowanego przez Pol-
ski Zwi¹zek Filatelistyczny.
24 paŸdziernika Natalia po-
jecha³a do Warszawy na
uroczyst¹ galê, gdzie wrê-

czono jej g³ówn¹ nagrodê.
Odby³a siê tam równie¿
prezentacja wszystkich na-
grodzonych prac. Kto wie,
byæ mo¿e wkrótce otrzy-
mamy list lub pocztówkê ze
znaczkiem jej projektu.

info. SP-2

Teresa G³adysz
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Utrzymano podzia³ gminy
na rejony, wprowadzaj¹c na-
stêpuj¹ce standardy i kolej-
noœæ utrzymania:

1. Standard I – przejezd-
noœæ ca³odobowa, jezdnia od-
œnie¿ona na ca³ej szerokoœci,
jezdnia posypana materia³em
uszorstniaj¹cym na ca³ej d³u-
goœci, dopuszcza siê: zalega-
nie œniegu luŸnego oraz b³ota
poœniegowego w czasie do 2
godzin po ustaniu opadów
œniegu oraz wystêpowanie
go³oledzi i lodowicy przez
okres 2 godzin od stwierdze-
nia wystêpowania zjawiska.

2. Standard II – jezdnia
odœnie¿ona na ca³ej d³ugoœci,
co najmniej jeden pas ruchu,
z wykonaniem mijanek, jezd-
nia posypana na odcinkach
decyduj¹cych o mo¿liwoœci
ruchu (skrzy¿owania, pochy-
³oœci powy¿ej 5%, ³uki). Do-
puszcza siê: zaleganie luŸne-
go œniegu, b³ota poœniegowe-
go oraz zaje¿d¿onego œniegu,
jêzyków œnie¿nych oraz zasp
w czasie 3 godzin od ustania
opadów œniegu, powstanie
go³oledzi poœniegowej i lodo-
wicy oraz w wyj¹tkowych
przypadkach czasow¹ nie
przejezdnoœæ dróg.

3. Przejezdnoœæ dróg
w standardzie I powinna byæ
zapewniona do godziny 5.30
rano, aby umo¿liwiæ w³a-
œciw¹ komunikacjê i mo¿li-
woœæ dojazdu do pracy
mieszkañcom  oraz przejazd
komunikacji publicznej.

4. W przypadku wyst¹-
pienia zawiei i zamieci œnie-
¿nych nale¿y zwiêkszyæ wie-
lokrotnoœæ przejazdów sprzê-
tem odœnie¿aj¹cym tak, aby
maksymalnie zapobiec nie
przejezdnoœci dróg. Iloœæ
przejazdów ustalana bêdzie
na bie¿¹co przez prowadz¹-
cych akcjê.

5.  W przypadku du¿ej ilo-
œci zalegaj¹cego œniegu oraz
b³ota poœniegowego, powo-

Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie
Gminy Świerklany w sezonie zimowym 2009/2010

duj¹cego znaczne utrudnienia
w ruchu drogowym, bêdzie on
wywo¿ony przez prowadz¹-
cych akcjê na: sk³adowisko od-
padów komunalnych w Janko-
wicach, a w przypadku braku
mo¿liwoœci dojazdu w miejsca
wskazane przez Urz¹d Gminy.

6. W czasie czynnej ak-
cji prowadzone bêd¹ dy¿ury
ca³odobowe przez prowa-
dz¹cych akcjê.

7. Akcjê czynn¹ zawiesza
siê w przypadku, gdy tempe-
ratura powietrza o godzinie
6.00 wynosiæ bêdzie powy-
¿ej +5oC w okresie trzech ko-
lejnych dni. Akcja w tym cza-
sie mo¿e byæ podjêta jedynie
na wezwanie telefoniczne
odpowiedzialnych za akcjê.

Telefony kontaktowe
w sprawie akcji zima: 

� Gminny Zak³ad Gospo-
darki Komunalnej (koor-
dynacja akcji) 032
4304497, 032 4308469
� P.U.H Spó³dzielnia
Rolnicza w Jankowi-
cach 032 4305188, 
032 4309815
� Marian Sobik, us³ugi
transportowe ci¹gnikiem
032 4309207, 0501934021
� Urz¹d Gminy Œwierklany
z/s w Jankowicach 
032 4327500
� Zarz¹d Dróg
Powiatowych w Rybniku
032 4227478, 032 4227874
� Przedsiêbiorstwo
Remontowo-Utrzymaniowe
i Sprzêtowo Projektowe
“DOMINIK”
� Lider Konsorcjum
ul. Rogowska 1
44-352 Czy¿owice
� osoba odpowiedzialna za
zimowe utrzymanie dróg
Pan W¹sik tel. 728 855 706  

Rejony i standardy
zimowego utrzymania
dróg gminnych: 

Obs³ugiwane przez PUH
Spó³dzielniê Rolnicz¹.

Rejon I:
Standard I:

1. Jankowice ulice: Ko-
œcielna, ³¹cznik Feliksa Ho³y-
Koœcielna, Rybnicka, Wolno-
œci, Wowry oraz ³¹cznik Wow-
ry-Nowa, Równoleg³a dojazd
do kompleksu szkolne-
go, ks.Walentego, Przemys³o-
wa, Polna.

2. Œwierklany ulice: Sze-
rocka, Stawowa, ks.Ligonia.
Standard II:

1. Jankowice ulice: Biaso-
wicka, Bema, Borowików,
Dygasiñskiego, Gra¿yñskiego,
Ho³y, Kopernika, Korfantego,
Krótka, Liœciasta, Lompy,
Miarki, Morcinka, Nowa-
boczne, Podkoœciele-od strony
ul. Rybnickiej i od ul. Dygasiñ-
skiego do posesji zamieszka-
nych, Podlesie, Poprzeczna,
Prosta, Reymonta, Skargi,
Sportowa, Ukoœna, Równole-
g³a- od Polnej do Nowej, Kor-
czaka, Iglasta, parking przy ko-
œciele w Jankowicach.

2. Œwierklany ulice: Sze-
rocka-boczne, Kucharzówka
oraz boczne, Aleja + bocz-
ne, Jankowicka, Spacero-
wa+boczne, Hutnicza+bocz-
ne, Szklarnia, Ks.Jani-
ka+boczne, Pobo¿nego, Ja-
gie³³y, £okietka, Granice,
Powstañców+boczne, Po-
³omska, Warneñczyka, Jana
Kazimierza, Zygmunta Stare-
go, K.Wielkiego, Korytarzo-
wa, Kasztelañska, Z³ota, Szy-
bowa, Gogo³owska, Stra¿ac-
ka, Piekarnicza, Rolnicza, Ma-
larska, Zamkowa, Basztowa
oraz boczne, Zielona, Rajska,
B³êkitna, parking ul Ligonia.

Obs³ugiwane przez
p. Mariana Sobik.

Rejon II
Standard I:

Jankowice ulice: Bogu-
szowicka, Spokojna + bocz-

ne, Weso³a, Tulipanowa,
Przyjemna.
Standard II:

1. Jankowice ulice: Aka-
cjowa, Brzozowa, Górnicza +
boczna, Jarzêbinowa, Jawo-
rowa,  Piaskowa, Radosna,
Œwierklañska – boczna, To-
polowa, Wierzbowa.

2. Œwierklany ulice: Wrzo-
sowa, Bratkowa, Stokrotko-
wa, Makowa, Fio³kowa,
boczne Plebiscytowej, bocz-
na Rybnickiej.

Obs³ugiwane przez GZGK.

Rejon III
Standart I:

Œwierklany ulice: Pogod-
na, Koœciuszki (³¹cznik miê-
dzy Rybnick¹ i Koœcieln¹)
Standart II:

Œwierklany ulice: Ko-
œciuszki – od ³¹cznika do
koñca, Têczowa, Letnia, Je-
sienna, Zimowa, S³oneczna,
Gajowa, Œwierkowa, Górna,
Szkolna(do ostatnich posesji
zamieszkanych), Rybacka,
¯eglarska, Rycerska, Jana III
Sobieskiego, Koœcielna-bocz-
na, Ogrodnicza, Parytetyczna,
Górnoœl¹ska + boczne, Wiej-
ska, Mieszka I, Leœna,  £¹ko-
wa, Budowlana, Sosnowa,
parking remiza Œwierklany.

Za akcjê zima na drogach
powiatowych i wojewódz-
kich odpowiadaj¹ Zarz¹-
dy Dróg.

Dodatkowo informacja
o odbiorze okien.

Gminny Zak³ad Go-
spodarki Komunalnej in-
formuje, ¿e istnieje mo¿li-
woœæ wywozu we w³a-
snym zakresie okien i szyb
okiennych za odp³atnoœci¹
od tony w punkcie „EKO-
MAR” zlokalizowanym
w Jastrzêbiu Zdroju przy
ul. Armii Krajowej 1 (Ko-
palnia Moszczenica)
w godzinach od 7.00 do
15.00 nr tel: 513151818.



9

w sprawie nazewnictwa wêz³ów budowanej Autostrady A1,  biegn¹cej przez obszar naszych gmin
Z wielk¹ przykroœci¹ zapoznaliœmy siê ze stanowiskiem Zarz¹du Zwi¹zku Gmin i Powiatów

Subregionu Zachodniego Województwa Œl¹skiego z siedzib¹ w Rybniku, w sprawie wprowa-
dzenia nowych nazw na autostradzie A1 biegn¹cej przez obszar Subregionu Zachodniego Woje-
wództwa Œl¹skiego.

Propozycja nazwania wêz³ów: Œwierklany – „Wodzis³aw Œl¹ski”, Mszana – „Jastrzêbie Zdrój”
jest dla nas nie do przyjêcia. Propozycja nazwania wêz³ów nazwami miast, w których powiatach
wêz³y te nie le¿¹ (Œwierklany – powiat rybnicki, Mszana – powiat wodzis³awski) jest dla nas
wrêcz kuriozalna. Nie przypominamy sobie, aby Œwierklany zosta³y przy³¹czone do Wodzis³awia
Œl¹skiego (dziel¹ nas przecie¿ Marklowice i Mszana), a Mszana do Jastrzêbia Zdroju.

Nie rozumiemy dlaczego dotychczasowe nazwy, wystêpuj¹ce zarówno w projektach zlecanych
przez inwestora (GDDKiA), jak i we wszelkich materia³ach promocyjnych naszych gmin sta³y siê
nagle niewygodne. Nazwy te funkcjonuj¹ od lat i dotychczas nikt nie wnosi³ do nich zastrze¿eñ.
Gminy nasze prowadz¹ dzia³ania promocyjne w celu pozyskania potencjalnych inwestorów. Ma-
gnesem tych dzia³añ by³y zabiegi o zlokalizowanie zjazdów z autostrady na terenie naszych gmin,
w zwi¹zku z czym nie ustaniemy w dzia³aniach aby zjazdy z autostrady, zlokalizowane na naszym tere-
nie zosta³y nazwane w sposób w³aœciwy. Stanowisko Zarz¹du Subregionu Zachodniego, mówi¹ce o tym,
¿e „niezmiernie istotna jest rozpoznawalnoœæ lokalizacyjna zwi¹zana z infrastruktur¹ gospodarcz¹,
turystyczn¹ i kulturaln¹(…) Propozycja wiêkszoœci samorz¹dów jest tak¿e bardzo istotna w odniesie-
niu do prawa identyfikowania siê mieszkañców gmin i powiatów z prowadzonymi inwestycjami dro-
gowymi, które s¹ w du¿ej mierze zas³ug¹ ich udzia³u w pracy samorz¹dów”, najwyraŸniej nie uwzglêd-
ni³o zdania samorz¹dów tymi nazwami najbardziej zainteresowanych. Ponadto to w³aœnie mieszkañcy
naszych gmin ponosz¹ najwiêksze niedogodnoœci zwi¹zane z budow¹ zjazdów z autostrady na naszym
terenie. Nie przypominamy sobie, aby w³odarze Wodzis³awia Œl¹skiego i Jastrzêbia Zdroju „identyfiko-
wali siê” w jakikolwiek sposób z prowadzonymi inwestycjami drogowymi na terenie naszych gmin.

Mamy wra¿enie, i¿ taka zbójecka polityka ma na celu wypromowanie miast wchodz¹cych
w sk³ad Zwi¹zku Subregionu Zachodniego kosztem mniejszych gmin poprzez odebranie im pra-
wa do nazwania wêz³ów autostrady w sposób jednoznacznie wskazuj¹cy na ich lokalizacjê.
Przypominamy jednak, ¿e to nasze gminy znosz¹ i znosiæ bêd¹ najwiêksze uci¹¿liwoœci zwi¹za-
ne z lokalizacja zjazdów z autostrady na ich terenie.

Co do „nazw skorelowanych z kierunkiem zjazdu do najbli¿szego i kluczowego komunikacyjnie
miasta/powiatu”, stoimy na stanowisku, i¿ wskazaniom kierunku jazdy do pobliskich miejscowoœci
s³u¿¹ na autostradach tablice informacyjne i odpowiednie znaki drogowe, a nie nazwy wêz³ów.

W zwi¹zku z powy¿szym stanowczo protestujemy przeciw prowadzeniu podobnych, nieko-
rzystnych dla naszych gmin praktyk. Jesteœmy ponadto g³êboko oburzeni tym, ¿e nikt nie skon-
sultowa³ stanowiska Zarz¹du Subregionu Zachodniego z naszymi gminami, bêd¹cymi cz³onka-
mi Zwi¹zku Subregionu Zachodniego Województwa Œl¹skiego.

Ostrzegamy, ¿e dalsze niekorzystne dla nas dzia³ania Zarz¹du Zwi¹zku doprowadziæ mog¹
do naszego rych³ego wyst¹pienia ze Zwi¹zku jako organizacji dzia³aj¹cej na niekorzyœæ jej
cz³onków.

Przypominamy, i¿ Gmina Œwierklany prze¿ywa³a ju¿ takie niekorzystne dla siebie sytuacje w la-
tach poprzednich, kiedy to zosta³y tak zmienione jej granice administracyjne, ¿e kopalnie „Janko-
wice” i „¯ory” w³¹czono do pobliskich miast. Podobn¹ sytuacjê prze¿ywa³a te¿ gmina Mszana
z terenu, której wy³¹czono kopalniê „ 1 Maja”. W wyniku tych dzia³añ pozbawieni zostaliœmy
zysków materialnych i niematerialnych z dzia³alnoœci na naszym terenie tak du¿ych zak³adów,
zaœ wszelkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z ich dzia³alnoœci¹ ponosimy do dziœ.

Œwierklany, Mszana 30 paŸdziernika 2009 r.

STANOWISKO GMINY ŒWIERKLANY i GMINY MSZANA

Wójt Gminy Œwierklany
Stanis³aw Gembalczyk

Wójt Gminy Mszana
Jerzy Grzegoszczyk

Od 15 lipca 2008 roku, w bu-
dynku Galerii Twórców Œl¹skich
„Jan”, odbywaj¹ siê regularne za-
jêcia umuzykalniaj¹ce, w których
bior¹ udzia³ dzieci i m³odzie¿. Spo-
tkania maj¹ za zadanie rozwin¹æ
wrodzone umiejêtnoœci wokalne,
grê na instrumentach muzycz-
nych, wiedzê i wra¿liwoœæ mu-
zyczn¹, umiejêtnoœæ zespo³owe-
go œpiewania i gry, pielêgnowanie
œl¹skiej gwary, jak równie¿ zinte-
growaæ osoby pe³nosprawne
i sprawne inaczej.

W programie warsztatów
znajduje siê nauka poprawnego
œpiewu (efektywnego œpiewania
bez wysi³ku), podstaw gry na for-
tepianie, keybordzie i flecie pro-
stym. Rozbudza siê zdolnoœæ im-
prowizacji rytmicznej i melodycz-
nej. Dzieci ucz¹ siê czytaæ i pisaæ
nuty. Podczas zajêæ s¹ prowadzo-
ne nied³ugie audycje, przybli¿aj¹-
ce ¿ycie i twórczoœæ kompozyto-
rów, b¹dŸ te¿ znanych muzyków
i zespo³ów muzycznych, tworz¹-
cych sztukê.

Zajêcia s¹ prowadzone
w swobodnej atmosferze. Wyma-
gania dostosowywane s¹ do in-
dywidualnych umiejêtnoœci
uczestników.

Grupa z³o¿ona z mi³oœników
muzyki ma za sob¹ publiczne wy-
stêpy, m.in. podczas spotkania ze
œw. Miko³ajem w Szkole Podsta-
wowej w Jankowicach, wystêp
podczas koncertu kolêdowego
„Venite Adoremus” w koœciele
pw. Œw. Anny w Œwierklanach,
w grudniu 2008 roku oraz podczas
Powiatowego Dnia Osoby Nie-
pe³nosprawnej na Oœrodku GO-
KiR w Œwierklanach.

Do osi¹gniêtych celów nale-
¿y zaliczyæ utworzenie repertuaru
pieœniowego, w sk³ad którego
wchodz¹ dawne pieœni ludowe,
pieœni nowo powsta³e do tekstów
Reginy Sobik oraz piosenki autor-
stwa Wojciecha Kacperskiego do
s³ów Leona Sêka. Uczestnictwo
w zajêciach przyczyni³o siê do kre-
atywnoœci uczestników warszta-
tów i zainteresowania siê sztuk¹
w muzyce.  Adam Kuœka

Warsztaty
muzyczne

W wyniku zaistnia³ej sytuacji odnoœnie nazw wêz³ów autostrady w Œwierkla-
nach i Mszanie (informacja na stronie Subregionu Zachodniego), uzgodniono
wspó³ne stanowisko podane do wiadomoœci Zwi¹zku Subregionu,
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i massmediów. Poni¿ej podajemy jego
treœæ w celu zapoznania siê mieszkañców.
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Œwiêto szko³y powi¹za-
ne jest ze œwiêtem œw. Ja-
dwigi, które przypada 16
paŸdziernika. Szkolna uro-
czystoœæ rozpoczê³a siê o 9.00
msz¹, celebrowan¹ przez abp
Zimonia. Nastêpnie ucznio-
wie, nauczyciele, rodzice oraz
zaproszeni goœcie, wœród któ-
rych nie zabrak³o wójta – Sta-
nis³awa Gembalczyka, przed-
stawicieli Kuratorium Oœwia-
ty, Wojskowej Komendy Uzu-
pe³nieñ w Rybniku i ksiê¿y
udali siê do szko³y na wyj¹t-
kow¹ akademiê.

Dyrektor szko³y powita-
³a wszystkich goœci, wyrazi-
³a te¿ wielk¹ radoœæ z przy-
bycia arcybiskupa i pozosta-
³ych goœci, wœród nich kom-
batanta, por. Szczepana Jar-
czyka i pp³k Zbigniewem
Kozyr¹, komendanta WKU
w Rybniku. Orkiestra KWK
Jankowice odegra³a „Sto lat”
dla abp Zimonia, który dzieñ
wczeœniej otrzyma³ nagrodê
za ca³okszta³t dorobku lite-

Uczcili święto szkoły
W poniedzia³ek, 19 paŸdziernika, w Szkole
Podstawowej nr 2 im. œw. Jadwigi Œl¹skiej
w Œwierklanach Dolnych, odby³y siê uroczy-
ste obchody œwiêta szko³y. Swoj¹ obecnoœci¹
uœwietni³ je m.in.: abp Damian Zimoñ.

rackiego, podczas 40-tych
Rybnickich Dni Literatury.
Po oficjalnym powitaniu, od-
œpiewano hymn narodowy.

Motywem przewodnim
akademii by³o has³o: „Nasza
szko³a wpisana w dzieje
Polski i Œl¹ska”. Ucznio-
wie postanowili uczciæ 70.
rocznicê wybuchu II wojny
œwiatowej oraz obchody
roku Wojciecha Korfantego.
Przedstawili historiê Polski,
od chrztu w 966 r., a¿ do
wst¹pienia do Unii Europej-
skiej. Wszystko ubarwione
by³o utworami w wykonaniu
uczniów oraz szkolnego ze-
spo³u Puls. Prezentowane
wydarzenia historyczne ilu-
strowane by³y prezentacj¹
multimedialn¹.

Na zakoñczenie uroczy-
stoœci, goœcie podziêkowali
dyrekcji, personelowi szko-
³y oraz uczniom, za pracê
w³o¿on¹ w przygotowanie
uroczystoœci. Wójt zapewni³,
¿e gmina w dalszym ci¹gu

bêdzie wspieraæ szko³ê,
równie¿ od strony finanso-
wej. Abp Zimoñ oraz pp³k
Kozyra, zapowiedzieli, ¿e
z pewnoœci¹ nie jest to ich
ostatnia wizyta w SP 2 i ¿y-
czyli uczniom wytrwa³oœci
w zdobywaniu wiedzy. Przy
wyjœciu rozdawane by³y tzw.
chlebki œw. Jadwigi oraz p³y-
ty i broszury o szkole.

Rok temu szko³a w Œwier-
kalnach Dolnych obchodzi³o
80-lecie istnienia. Z tej okazji
Alina Konsek i Barbara
Mrozek napisa³y ksi¹¿kê –
„80 lat szko³y podstawowej
w Œwierklanach Dolnych”.
Autorkom uda³o siê dotrzeæ do
uczniów i nauczycieli ze sta-
rych fotografii. W publikacji
mo¿na znaleŸæ informacje
o tym, jak wygl¹da³y pierwsze
dni istnienia szko³y, jak j¹ od-

budowywano ze zniszczeñ
wojennych i jak szko³a wygl¹-
da dziœ. Nie zabrak³o tam rów-
nie¿ nauczycieli, którzy uczyli
w SP 8 na przestrzeni 80 lat
oraz fotografii – zarówno tych
ju¿ po¿ó³k³ych, jak i najnow-
szych. Alina Konsek i Barba-
ra Mrozek przygotowa³y rów-
nie¿ listy absolwentów po-
szczególnych roczników.

Drugim wydawnictwem
przygotowanym z tej okazji jest
p³yta DVD, na której znajduje
siê zapis obchodów uroczysto-
œci z okazji 80. lecia szko³y –
od uroczystego koncertu
i mszy w koœciele pw. œw.
Anny, po obchody w szkole.
Obie pozycje s¹ cennym Ÿró-
d³em informacji o historii
SP 8, a tak¿e okazj¹ do po-
wspominania czasów w³asne-
go dzieciñstwa. ak

Cz³onkowie dzia³aj¹cego na
terenie gminy Stowarzyszenia
Osób Niepe³nosprawnych, In-
walidów, Ich opiekunów „SO-
NIO” wybrali siê na wycieczkê
do pobliskiej, ale jak¿e malowni-
czej dzielnicy Rybnika – chêtnie
odwiedzanych przez mieszkañ-
ców dawnego Rybnickiego
Okrêgu Wêglowego i nie tylko –
Stodó³. PaŸdziernik i „z³ota polska
jesieñ” sprzyjaj¹ rekreacji na
œwie¿ym powietrzu, tym razem
jednak pogoda nie dopisa³a wy-
cieczkowiczom. Mimo to uda³o
im siê obejrzeæ stadninê koni
i oœrodek hipoterapii w Oœrodku
JeŸdzieckim „Indeks”. Chêtni

mogli odbyæ tu przeja¿d¿kê 20-
osobowym wozem taborowym,
a co odwa¿niejsi skorzystaæ z in-
dywidualnej jazdy na koniu.
Jeszcze w promieniach s³oñca
odby³ siê rejs ³odzi¹ motorow¹
po Zalewie Rybnickim, którego
¿aden z uczestników nie móg³
sobie odmówiæ. Ostatnim punk-
tem programu wycieczki by³o
zwiedzenie Dino Parku na tere-
nie Oœrodka Pod ¯aglami nad
Zalewem, niestety ju¿ w stru-
gach deszczu. Mo¿na w nim zo-
baczyæ ponad 40 modeli dino-
zaurów naturalnej wielkoœci.
Modele poruszaj¹ siê i wydaj¹
dŸwiêki.

To nie pierwsza wycieczka
w Stowarzyszeniu SONIO. Po-
przednie wyprawy, to wyjazdy
do Brennej i Ustronia. Miejsca,
do których organizowane s¹ wy-
cieczki nie s¹ przypadkowe. Or-
ganizatorzy staraj¹ siê w ten spo-
sób wskazywaæ miejsca, w któ-

rych ich niepe³nosprawni pod-
opieczni obok mo¿liwoœci wypo-
czynku i rekreacji mog¹ równie¿
zyskaæ pomoc, np. w rehabilita-
cji. Dbaj¹ te¿ o to, by nie by³o do
nich zbyt daleko, a oferowane
w nich atrakcje – niezbyt kosz-
towne. DB

Przyjemne z pożytecznymPrzyjemne z pożytecznymPrzyjemne z pożytecznymPrzyjemne z pożytecznymPrzyjemne z pożytecznym
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P
lacówka pocz¹tkowo
mieœci³a siê w bu-

dynku SP 2. 1 wrzeœnia
2003 r. oddano do u¿ytku
nowoczesny obiekt, w któ-
rym ulokowano gimnazjum.
W nowym budynku ucznio-
wie mieli mo¿liwoœæ rozwi-
jania swoich zaintereso-
wañ, powsta³y m.in. zespó³
taneczny “Aerofit”, szkol-
ny chór – “Gaudeo” oraz
kó³ko teatralne.

Po 10 latach od otwar-
cia gimnazjum, uczniowie
postanowili uczciæ œwiêto
swojej szko³y w szczególny
sposób. Przeprowadzili
swoist¹ lekcjê historii, prze-
platan¹ wystêpami szkolne-
go chóru i scenkami rodza-
jowymi. Obecni goœcie, ab-
solwenci, rodzice, ucznio-
wie i personel, odbyli nie-
zwyk³¹ podró¿ poprzez naj-
wa¿niejsze wydarzenia
w historii Polski.

- Drodzy uczniowie,
zwracam siê g³ównie do
Was, bo to przecie¿ Wy je-
steœcie tutaj najwa¿niejsi
– powiedzia³ wójt, Stanis³aw
Gembalczyk. – Nied³ugo
bêdziecie doros³ymi ludŸ-

Niecodzienna

lekcja historii
To my tworzymy przysz³oœæ, która wkrótce stanie
siê histori¹ – takie przes³anie towarzyszy³o obcho-
dom 10. rocznicy powstania Gimnazjum im. Karola
Miarki w Œwierklanach Dolnych. Uroczystoœæ
odby³a siê 23 paŸdziernika, kilka dni po œwiêcie
patrona szko³y.

mi i sami bêdziecie tworzyæ
historiê. Mówi siê, ¿e cza-
sy s¹ z³e, ale to niepraw-
da. Czasy s¹ takie, jacy s¹

ludzie i w Was nasza na-
dzieja. Dyrektor gimna-
zjum, wœród wielu podziêko-
wañ, podkreœli³a, ¿e jest

dumna ze swoich uczniów
i absolwentów. Podziêko-
wa³a równie¿ wójtowi za
opiekê nad jej placówk¹,
w tym za wszelk¹ pomoc
finansow¹ ze strony gminy.

Gimnazjaliœci przygoto-
wali równie¿ prezentacjê
multimedialn¹, w której
przedstawili, jak wygl¹da³a
szko³a od czasu swego po-
wstania w 1999 r., do dziœ.
Pokazali równie¿ najwa¿-
niejsze wydarzenia z jej 10-
letniej historii.

Z okazji rocznicy istnie-
nia gimnazjum, powsta³o
równie¿ specjalne wydaw-
nictwo – Dziesiêciolecie
Gimnazjum im. Karola
Miarki w Œwierklanach.
Autorami ksi¹¿ki s¹ na-
uczyciele, a ca³oœæ sfinan-
sowa³a Rada Rodziców.
Znalaz³y siê tam istotne wy-
darzenia z ¿ycia szko³y, opis
projektów, w których bierze
ona udzia³, sukcesy uczniów
oraz nauczycieli. Nie zabra-
k³o równie¿ zdjêæ, dokumen-
tuj¹cych minione 10 lat. Pu-
blikacje by³ wrêczane go-
œciom przy wyjœciu z uro-
czystoœci. ak

Dziêkujê za zaanga¿owanie siê w organizacjê Wojewódz-
kiej Inauguracji Roku Szkolnego 2009/2010. Jestem szczegól-
nie wdziêczna za czas poœwiêcony tej sprawie i pracê z myœl¹
o wadze i randze tego wydarzenia. By³o to kolejne doœwiadcze-
nie, które, jak ka¿de Pana dzia³anie, wyró¿ni³o siê rzetelnoœci¹,
poczuciem obowi¹zku, odpowiedzialnoœci¹ i entuzjazmem.

Cieszy mnie, ¿e mogliœmy wspólnie uczestniczyæ w realiza-
cji tego nie³atwego przedsiêwziêcia, które spotka³o siê z bar-
dzo pozytywnym odbiorem ze strony wszystkich zaproszonych
goœci.

Chcia³abym przekazaæ równie¿ ¿yczenia wielu sukcesów
oraz nieustaj¹cego optymizmu u³atwiaj¹cego skuteczn¹ re-
alizacjê dalszych Pana planów i zamierzeñ oraz wytrwa³oœci
i pogody ducha we wszystkich poczynaniach.

Dyrektor Delegatury
mgr Maria Lipiñska

Szanowny Pan
Stanis³aw Gembalczyk
Wójt Gminy Œwierklany

Rybnik, 2 wrzeœnia 2009 rokuKuratorium
Oœwiaty w Katowicach
Delegatura w Rybniku

Z nowym rokiem kalen-
darzowym rozpoczyna dzia-
³alnoœæ Uczniowski Klub
Sportowy "Junior" utworzo-
ny w Gimnazjum im. Ks.
Walentego w Jankowicach.
Inicjatorami powstania klubu
s¹ Danuta i Pawe³ Kaszyca,
Jakub Brychcy oraz nauczy-
ciele i dyrekcja. G³ówn¹ ide¹
dzia³aczy tego klubu jest
stworzenie warunków dla
rozwoju kultury fizycznej
wœród uczniów szko³y pod-
stawowej i gimnazjum. Klub
ma za zadanie rozwijaæ
sprawnoœæ fizyczn¹, uczyæ
systematycznoœci i wytrwa-
³oœci w osi¹ganiu celów, re-
alizowaæ marzenia sportowe,
anga¿owaæ rodziców i opie-

kunów do uczestnictwa
i wspó³pracy w programie,
pog³êbiæ ich wiedzê na temat
roli kultury fizycznej w ¿y-
ciu dzieci i m³odzie¿y, zapo-
biegaæ patologiom i uzale¿-
nieniom wœród dzieci i m³o-
dzie¿y oraz popularyzowaæ
i upowszechniaæ sport w gmi-
nie i powiecie. Klub jest sto-
warzyszeniem po¿ytku pu-
blicznego a jego rejestra-
cja stwarza oficjalne mo¿li-
woœci pozyskiwania niezbêd-
nej pomocy od zwi¹zków
sportowych, instytucji pu-
blicznych oraz sponsorów.
Zapraszamy wszystkich do
wspó³pracy i wspierania
cz³onków klubu.

Jakub Brychcy

UcznioUcznioUcznioUcznioUczniowwwwwskiskiskiskiski
Klub SportKlub SportKlub SportKlub SportKlub Sportooooowy "Junior"wy "Junior"wy "Junior"wy "Junior"wy "Junior"
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Z chwil¹ objêcia stanowi-
ska Wójta Gminy Œwierklany
6 grudnia 2006 roku, w Gmi-
nie Œwierklany komunikacj¹
zajmowa³ siê prywatny prze-
woŸnik Krzysztof Klenart.
Z uwagi na niezadowolenie
szerokiej rzeszy mieszkañców,
Rada Gminy Œwierklany, 14 lu-
tego 2007 roku podjê³a uchwa-
³ê o ponownym przyst¹pieniu
Gminy do Miêdzygminnego
Zwi¹zku Komunikacyjnego
w Jastrzêbiu Zdroju, którego
podstawowym celem jest or-
ganizacja lokalnego transpor-
tu zbiorowego.

 W pierwszej kolejnoœci
uruchomione zosta³y linie auto-
busowe w Œwierklanach, tzn.
zaczê³y siê zatrzymywaæ na
naszych przystankach. Przez
parê lat autobusy – widma kur-
sowa³y, nie zatrzymuj¹c siê na
terenie gminy ze wzglêdu na
niewnoszenie przez Gminê
op³at za komunikacjê.

Obecnie MZK obs³uguje
na terenie gminy nastêpuj¹ce
linie autobusowe, tj.:

* Liniê 102 relacji: Jastrzê-
bie Zdrój – ¯ory, przez ul.
Szerock¹ w Œwierklanach (3
kursy w okresie objazdu),

* Liniê 212 relacji: Œwier-
klany Szyb – Wodzis³aw Œl¹-
ski z przed³u¿eniem do Œwier-
klan Górnych (20 kursów
w tym w soboty i niedziele),

* Liniê 301 relacji: K.W.K.
Jankowice – ̄ ory przez Œwier-
klany Górne (3 kursy) a pozo-
sta³e kursy relacji: Œwierklany
Szyb – ̄ ory (5 kursów).

Na podstawie umowy
z Zarz¹dem Transportu
Zbiorowego w Rybniku te-
ren naszej gminy obs³ugiwa-
ny jest przez nastêpuj¹ce linie
autobusowe:

* Linia 13 relacji: Grabow-
nia – Boguszowie przez Œwier-
klany Górne – z powrotem
lini¹ 32  (47 kursów w tym 30
w soboty i w niedziele),

* Linia 31 relacji: Rybnik
Orzepowice Szpital – Bogu-
szowie przez Œwierklany Gór-
ne (13 kursów w  tym 3 w so-
boty),

* Linia 30 relacji: Rybnik
DKM – Jankowice Pêtla ul.
Boguszowicka, Jankowice
Wieœ, Jankowice GS (15 kur-
sów w tym 3 w soboty).

Ponadto przez teren gmi-
ny przeje¿d¿a wielu innych
przewoŸników, z us³ug któ-
rych mieszkañcy mog¹ korzy-
staæ, a gmina z tego tytu³u nie
ponosi ¿adnych kosztów, tj:

* PPKS Rybnik relacji
Rybnik – ̄ ory,

* JUROB R-Bus relacji
Rybnik – Jastrzêbie Zdrój
przez Œwierklany ul. Szeroka,

* PrzewoŸnik Krzysztof
Klenart

* Linia P I  relacji: Œwier-
klany Szyb – Rybnik Dwo-
rzec KM

* Linia P II relacji: Œwier-
klany Sklep Szerocka – Ryb-
nik Dworzec KM

Pomimo doœæ bogatej sie-
ci komunikacyjnej przebiega-
j¹cej przez nasz¹ gminê s³y-
szy siê sygna³y niezadowole-
nia. Zgodnie z ustaw¹ Gmina
ma obowi¹zek zaspakajaæ
zbiorowe potrzeby w zakre-
sie lokalnego transportu zbio-
rowego, ale nie nale¿y trak-
towaæ komunikacji jako indy-
widualnego œrodka transpor-
tu, który musi ka¿demu paso-
waæ w danym momencie.
Czasami wymaga to wcze-
œniejszego wyjazdu w miejsce
przeznaczenia lub dalszego
udania siê na przystanek.

  Gmina ju¿ w tej chwili
przeznacza na lokalny trans-
port zbiorowy ok. 400 tys. z³.
a w planach na 2010 rok jest
kwota 460 tys. z³. Dalsze pod-
noszenie tej kwoty spowodu-
je rezygnacjê z innych równie
wa¿nych potrzeb naszej spo-
³ecznoœci. info. UG

PrzPrzPrzPrzPrzeobreobreobreobreobrażenia w każenia w każenia w każenia w każenia w komunikacjiomunikacjiomunikacjiomunikacjiomunikacji

zbiorowej po roku 2006

Parking w s¹siedztwie
Galerii Twórców Nieprofesjo-
nalnych w Jankowicach jest
ju¿ gotowy. 32 miejsca par-
kingowe, na powierzchni 452
m kw, asfaltowy odcinek dro-
gi d³ugoœci ok. 80 m – ³¹cznik
ul. Prostej i Nowej, a tak¿e
chodnik – z pewnoœci¹ u³a-
twi¹ komunikacjê w rejonie
Galerii, która wraz ze swoimi
zbiorami obrazów ma szansê
staæ siê jedn¹ z atrakcji regio-
nu. Przypomnijmy, ¿e w tym
samym budynku mieœci siê
„wioska internetowa”, której
bazê sprzêtow¹ wzbogacono
niedawno o telebim – bardzo
przydatny podczas wszelkich
konferencji, zjazdów i szkoleñ
z wiêksz¹ iloœci¹ uczestników.

Teraz nie bêdzie problemów
z zaparkowaniem samocho-
du. Dwa miejsca parkingowe
wydzielono dla osób niepe³no-
sprawnych. Teren obsadzono
drzewkami i krzewami, na
które œrodki pozyskano z do-
tacji w ramach programu:
„PosadŸ swoje drzewko”.

Na poprawê komunikacji
wp³ynie równie¿ oddanie do
u¿ytku wiaduktu nad auto-
strad¹ w ul. £okietka, dziêki
czemu roz³adowany zostanie
ruch w rejonie ulic: £okietka,
Powstañców Œl., H. Pobo¿-
nego, Ksiêdza Janika. Goto-
wy jest równie¿ wiadukt w ul.
Boryñskiej, a wkrótce do
u¿ytku oddany zostanie rów-
nie¿ wiadukt w ul. 3 Maja. jc

Łatwiej dojechać

Od ubieg³ego roku, w Ga-
lerii Malarstwa Twórców
Nieprofesjonalnych „Jan”
w Jankowicach, dwa razy
w tygodniu odbywaj¹ siê
warsztaty malarskie dla dzie-
ci i m³odzie¿y. Celem warsz-
tatów jest rozwijanie uzdolnieñ
plastycznych, stwarzanie oka-
zji do eksperymentowania
w³asn¹ wyobraŸni¹, wra¿li-
woœci¹ i postaw¹ twórcz¹,
umo¿liwianie wymiany do-
œwiadczeñ artystycznych.
Wa¿nym aspektem uczestnic-
twa w zajêciach jest skupie-
nie siê na pracy twórczej,
wspólnej, motywuj¹cej zaba-
wie w gronie rówieœników.

Namaluj swój świat
Efekty owej pracy prezento-
wane s¹ szerszej publiczno-
œci podczas wystaw w gale-
rii. Program warsztatów obej-
muje zagadnienia zwi¹zane
z malarstwem (farby plakato-
we, olejne – na p³ótnie), ry-
sunkiem (o³ówek, pastel), pla-
nami w obrazie, kolorem oraz
nastrojem w pejza¿u. Uczest-
nicy zajêæ kszta³tuj¹ swój
zmys³ obserwacji i wra¿liwoœæ
na i klimat w twórczoœci ma-
larskiej. Organizator warszta-
tów – Gminny Oœrodek Kul-
tury i Rekreacji – uczestnikom
warsztatów zapewnia mate-
ria³y plastyczne – nieodp³atnie.

El¿bieta Piercha³a
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Szanowni Mieszkañcy Gminy Œwierklany. Zapraszamy Pañstwa do wype³nienia
anonimowej ankiety, która na celu ma ocenê pracy Urzêdu Gminy Œwierklany.
Badanie pozwoli nam na jeszcze lepsze zarz¹dzanie gminnym magistratem
i odpowiadanie na Wasze potrzeby.

Prosimy o zaznaczenie w³aœciwych odpowiedzi poprzez wstawienie w okienku znaku „X”.

1. Jak czêsto za³atwia Pan/Pani sprawy w Urzêdzie Gminy Œwierklany?

       raz w miesi¹cu         raz na kwarta³         raz na pó³ roku         raz na rok         wcale

2. Czy odpowiadaj¹ Panu(i) godziny pracy Urzêdu Gminy – pon. 8.00-16.00,
wt.-pt. 7.30-15.30?

tak                    nie

 *jeœli nie, podaj propozycjê .....................................................................................

3. Czy jest Pan(i) œwiadomy(a), w którym biurze/referacie za³atwi swoj¹ sprawê?

tak                    nie

4. Proszê oceniæ jakoœæ obs³ugi przez urzêdnika w skali 1-5, gdzie 1 oznacza
bardzo z³a, a 5 – bardzo dobra, w nastêpuj¹cych obszarach:

fachowoœæ i kompetencje ................

sprawnoœæ dzia³ania ................

uprzejmoœæ urzêdnika ................

5. Jak ocenia Pan(i) dzia³ania Wójta Gminy w skali 1-5, gdzie 1 oznacza
bardzo Ÿle, a 5 – bardzo dobrze, w nastêpuj¹cych obszarach:

oœwiata ................

zdrowie i profilaktyka ................

inwestowanie w gminie ................

kultura i rozrywka ................

dzia³alnoœæ ekologiczna ................

promocja gminy ................
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6. Jak ocenia Pan(i) otwartoœæ Wójta Gminy na kontakty z mieszkañcami,
w skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo Ÿle, a 5 – bardzo dobrze, w nastêpuj¹cych
obszarach:

spotkania w szko³ach ................
spotkania okolicznoœciowe z mieszkañcami ................
zebrania wiejskie ................
przyjmowanie stron w Urzêdzie Gminy ................

7. Gdzie pozyskuje Pan(i) informacje na temat dzia³alnoœci Gminy?
(mo¿na zaznaczyæ wiêcej ni¿ jedn¹ odpowiedŸ)

bezp³atny dwumiesiêcznik „Kurier Gminy Œwierklany”

strona internetowa Urzêdu Gminy www.swierklany.pl

tablice og³oszeñ

inne – podaj jakie .................................................................................

8. Czy forma i czêstotliwoœæ przekazywania informacji o Gminie jest dla Pana(i)
wystarczaj¹ca?

tak                    nie

9. Czy uczestniczy Pan(i) w imprezach kulturalno-sportowych (festyny, wernisa¿e,
zawody i inne) organizowanych na terenie gminy?

tak                    nie

10. Jak ocenia Pan(i) ofertê kulturalno-rozrywkow¹ w naszej gminie w skali 1-5,
  gdzie 1 oznacza bardzo z³a, a 5 – bardzo dobra? ................

  co ewentualnie chcia³by Pan(i) dodaæ/zmieniæ? .........................................
  ...............................................................................................................
  ...............................................................................................................

11. Pana(i) dodatkowe uwagi dotycz¹ce kwestii poruszonych w ankiecie:

  ...............................................................................................................
  ...............................................................................................................

Metryczka

p³eæ: Kobieta Mê¿czyzna

wiek: do 25 roku ¿ycia 26-35 36-49 50 – wzwy¿

wykszta³cenie: podstawowe zawodowe œrednie wy¿sze

Dziêkujemy za wype³nienie ankiety. O jej wynikach poinformujemy Pañstwa
na ³amach Kuriera Gminy Œwierklany oraz na stronie internetowej Urzêdu Gminy.
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19 paŸdziernika Szko³a Podstawowa nr 2 im. Œw.
Jadwigi w Œwierklanach prze¿ywa³a swoje kolejne,
w tym roku osiemdziesi¹te pierwsze, urodziny.

Motywem przewodnim tego roku jest has³o: Nasza
szko³a wpisana w dzieje Polski i Œl¹ska. Postanowili-
œmy wspólnie z nauczycielami, uczniami i rodzicami bli-
¿ej poznaæ nie³atwe losy naszej Ojczyzny i Œl¹ska,
uczciæ pamiêæ 70 rocznicy wybuchu II wojny œwiato-
wej oraz pokazaæ, jak piêknie potrafiliœmy walczyæ
o swoj¹ to¿samoœæ. Wzorem dla nas jest Patronka Szko³y
– Œwiêta Jadwiga Œl¹ska.

Bardzo serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy za-
szczycili nas swoj¹ obecnoœci¹ i razem z ca³¹ spo³ecz-
noœci¹ szkoln¹ wziêli udzia³ w obchodach Œwiêta Szko³y.
Dziêkujê nauczycielom, pracownikom administracji
i obs³ugi, rodzicom oraz uczniom, a szczególnie tym
z klasy IIIa i VIb, za przepiêkn¹ akademiê. Dziêkujê
równie¿ zaproszonym goœciom: Ksiêdzu Arcybiskupo-
wi Metropolicie Górnoœl¹skiemu Doktorowi Damiano-
wi Zimoniowi, za celebracjê Liturgii Eucharystycznej
i wyg³oszone S³owo Bo¿e, za obecnoœæ podczas akade-
mii, za ciep³¹ i ¿yczliw¹ atmosferê, któr¹ okaza³ wszyst-
kim obecnym. Dziêkujê Ksiêdzu Dziekanowi – Probosz-
czowi z Jankowic Tadeuszowi Stachoniowi oraz nasze-
mu Ksiêdzu Proboszczowi Janowi Klyczce za celebra-
cjê Mszy Œwiêtej i, jak zawsze, za wszelk¹ pomoc w przy-
gotowaniu uroczystoœci.

Cieszê siê, ¿e wœród nas goœcili przyjaciele szko³y,
rodzice oraz sponsorzy, za co serdecznie dziêkujê. A byli
to: Pan Wójt Gminy Œwierklany Stanis³aw Gembalczyk,
Pani Przewodnicz¹ca Rady Gminy Œwierklany, a zara-
zem by³a dyrektor szko³y Ma³gorzata Rduch, Pan Prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Rybnickiego Franciszek Ma-
zur, Pani Wizytator Delegatury w Rybniku Aleksandra

Dobrze, ¿e byliœmy razem

Derska, Sekretarz Arcybiskupa i nasz parafianin Ksi¹dz
Bart³omiej KuŸnik, ksi¹dz Eugeniusz Mencel, ksi¹dz
£ukasz Jarek, Pose³ Rzeczypospolitej Polskiej Pan Hen-
ryk Siedlaczek, Asystentka Pos³a Parlamentu Europej-
skiego Pana Bogana Marcinkiewicza – Pani Sylwia Or-
lik, Doktor Nauk Humanistycznych – obecnie Kierow-
nik Katedry Pedagogiki w Gliwicach Pan Herbert Ko-
piec, Komendant Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ
w Rybniku Pan Pu³kownik Zbigniew Kozyra, Pan Ka-
pitan Tomasz Suchanowski oraz weteran Pan Porucz-
nik Szczepan Jarczyk, Pan Dyrektor Centrum Wydo-
bywczego Po³udnie Stanis³aw Konsek, Wiceprezes Fir-
my Cetus Pan Mariusz Orlik, przedstawiciele Rady Ro-
dziców naszej szko³y: Przewodnicz¹ca Pani Gabriela
Marcinkiewicz, zastêpca Pani Beata Fydrych, skarb-
nik Pani Beata Szulik i sekretarz Pani Bo¿ena Filec,
Pan So³tys Krzysztofa Klyta, dyrektorzy szkó³ podsta-
wowych, gimnazjów i przedszkoli naszej gminy: Kry-
styna Klocek, Ewa Studnik, Jaros³awa Potysz; Radna
Powiatu Rybnickiego Pani Danuta Konsek, Radni
Gminy So³ectwa Œwierklany Dolne: Pani Lidia Ma³ysa,
Pan Czes³aw Andreczko, Pan Andrzej Kie³kowski, Pan
Jan Ochojski, Komendant OSP Œwierklany Pan Leon
Karwot, Komendant Stra¿y Powiatowej w Rybniku Pan
Gerard Kotula, Pañstwo Barbara i Wies³aw Broda –
w³aœciciele Zak³adu Piekarniczego i sponsorzy chleb-
ków œwiêtej Jadwigi, Poczty Sztandarowe naszych szkó³
oraz orkiestra KWK Jankowie pod kierunkiem Pana
Grzegorza Mañki, Pani Krystyna Banach – córka by-
³ego dyrektora szko³y Boles³awa Kuczery, Pan Franci-
szek Szulik – by³y dyrektor szko³y oraz emerytowani
nauczyciele i pracownicy administracji i obs³ugi.

Jeszcze raz dziêkujê Wszystkim za pamiêæ i obec-
noœæ, do zobaczenia za rok!

Dyrektor S.P. nr 2 w Œwierklanach
Alina Konsek

P O D Z I Ê K O W A N I A

Rotter-P³óciennik z ̄ or, znanej
malarki, inicjatorki plenerów
¿orskich i ich wieloletniego
komisarza. – Artystom gra-
tulujê takich prac, a Pañstwu

gratulujê takich artystów –
mówi³a na otwarciu wystawy
Ewa Rotter-P³óciennik. – To
by³a naprawdê ciê¿ka praca.
Teraz bêdziecie mogli zoba-
czyæ wasze rodzinne Œwier-
klany i Jankowice tak, jak byæ
mo¿e nigdy ich wczeœniej nie
widzieliœcie.

Wœród zaproszonych na
wernisa¿ wystawy goœci
znaleŸli siê równie¿ dwaj star-
si panowie – Franciszek Bu-
rzyk i Andrzej Marcol, któ-
rzy kilka tygodni temu przy-
jechali do Jankowic zwabie-
ni s³aw¹ tutejszej galerii.
I choæ nie uczestniczyli

Gmina
jak malojak malojak malojak malojak malowwwwwanaanaanaanaana

cd. ze str. 1

w plenerze postanowili jed-
nak, ¿e namaluj¹ obrazy z wi-
dokiem za gminê i podaruj¹
je na ekspozycjê. ZAPRA-

SZAMY – zobaczcie sami.
Wystawê ogl¹daæ mo¿na
w Galerii „Jan” w Jankowi-
cach, do 12 grudnia. jc
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Urz¹d Gminy Œwierklany
z siedzib¹ w Jankowicach

ul. Œwierklañska 54
44-264 Jankowice

tel. 32  43 27 500
fax: 32  43 27 501

e-mail: ug@swierklany.pl

godziny urzêdowania:
poniedzia³ek od 800 do 1600,

wtorek - pi¹tek  od 730 do 1530

100 lat...

102. urodziny
obchodzi³ Pan

Franciszek Woryna
ze Œwierklan.
91. urodziny

obchodzi³a Pani
Jadwiga Nosiadek

z Jankowic.
93. urodziny
œwiêtowa³a

Gertruda Welcel
z Jankowic.

Pani Marta Cyganek
z Jankowic

obchodzi³a niedawno
swoje 90. urodziny.

Pañstwo
Anna i Emil

Gembalczykowie
ze Œwierklan

œwiêtowali 63.
rocznicê œlubu.

Sk³adamy
serdeczne ¿yczenia

wszelkiej
pomyœlnoœci.

Gminny Oœrodek

Kultury i Rekreacji

zaprasza na

Zabawê

Andrzejkow¹

21 listopada
zespó³ RYTM

sala bankietowa –
GOKiR Œwierklany
cena: 110 z³ od pary


