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Witajcie pierwszoklasiści
O takim pierwszym dniu w szkole marz¹ chyba
wszystkie dzieci. Piêkna pogoda, ³adny,
jasny budynek szko³y, uœmiechniête panie,
dumni ze swych pociech rodzice, tylu goœci
i te wszystkie przygotowania....
Uroczystoœæ inauguracji
roku szkolnego na d³ugo zapadnie w pamiêæ szczególnie dzieciom z klas pierwszych jankowickiej szko³y
podstawowej. Nim z zaproszonymi goœæmi, nauczycielami, rodzicami i kolegami ze
starszych klas ustawi³y siê

w d³ugim pochodzie od wejœcia na teren szko³y do
drzwi do budynku, uczestniczy³y w uroczystej mszy
w jankowickim koœció³ku.
Swoje pierwsze kroki
w szkolne ¿ycie postawi³y
w rytm marsza wygrywanego przez prowadz¹c¹ wszyst-

kich orkiestrê kopalni „Jankowice”. Pochód na chwilê zatrzyma³ siê przed wejœciem do
szko³y. Wkrótce rozleg³ siê
dŸwiêk syreny i zza budynku
wybiegli przebrani w niemieckie mundury gimnazjaliœci,
którzy w symbolicznym geœcie przekroczenia granicy
Polski, przypomnieli wszystkim o przypadaj¹cej w tym
dniu 70. rocznicy wybuchu II
wojny œwiatowej. W chwilê
po tym, jak za pomalowanym
na bia³o-czerwono szlabanem,
oznaczonym god³em Polski,

stanêli uczniowie, trzymaj¹c
w d³oniach flagi – polsk¹ i Unii
Europejskiej, wszyscy udali siê
do du¿ej sali gimnastycznej.
Nim jeszcze rozpoczê³a
siê czêœæ artystyczna uroczystoœci, pierwszoklasiœci,
w tym 17 szeœciolatków, spotka³o siê z ksiêdzem arybiskupem, metropolit¹ katowickim, Damianem Zimoniem i sekretarzem stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej, Krystyn¹ Szumilas. Dostojni goœcie przywitali
siê z dzieæmi i ich rodzicami
w przygotowanych na ich przyjêcie klasach – wyposa¿onych

cd. na str. 8
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100 lat...
97. urodziny
obchodzi³a pani
Anna Gruszczyk
ze Œwierklan.
96. rocznicê
urodzin œwiêtowa³a
pani Maria Rugor
ze Œwierklan.
Pani Angela Skiba,
równie¿ ze Œwierklan,
obchodzi³a niedawno
swoje 94. urodziny.
Sk³adamy
serdeczne
¿yczenia wszelkiej
pomyœlnoœci.

Œwiêto
ma³¿onków
Jubileusz 50-lecia
po¿ycia ma³¿eñskiego
obchodzi w tym roku
w naszej gminie a¿ 26
par. Pó³ wieku razem –
piêkna rocznica, rodzinne œwiêto, którego
wartoœæ doceniaj¹ nie
tyko najbli¿si jubilatom –
ich dzieci i wnuki.
9 wrzeœnia, w œwierklañskiej remizie odby³a siê
doroczna uroczystoœæ
odznaczenia ma³¿onków
Medalami za D³ugoletnie
Po¿ycie Ma³¿eñskie.
Dekoracji, w imieniu
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej,
dokona³ Wójt Gminy
Œwierklany.
Taka uroczystoœæ, to dla
wielu jej uczestników
okazja do „spotkania
po latach” i wielu
wspomnieñ z lat
m³odoœci.
Jubilatom wrêczono
okolicznoœciowe
prezenty.
Nie oby³o siê te¿ bez
pami¹tkowego zdjêcia.
Relacja z uroczystoœci
- w nastêpnym numerze.

Sprawozdanie Wójta Gminy
z działalności pomiędzy
sesjami Rady Gminy
 Rozstrzygniêto przetarg
na remont ul. Wrzosowej, na
odcinku: ul. Tulipanowa – ul.
Stokrotkowa. W bud¿ecie
gminy na remont bêd¹cy
przedmiotem przetargu zarezerwowano 840.000 z³. Najni¿sz¹ ofertê – wartoœci:
669.300 z³ z³o¿y³o Rybnickie
Przedsiêbiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Umowê na realizacjê zadania podpisano 13 lipca.
 27 czerwca odby³ siê III
Ogólnopolski Zjazd Jankowiczan w Jankowicach, w gminie KuŸnia Raciborska. W
zjeŸdzie wziê³o udzia³ 400 jankowiczan z wielu gmin. Jankowice w naszej gminie by³y
gospodarzami zjazdu w 2007
roku.
 6 lipca, w hotelu Airport
w Warszawie, z inicjatywy
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, we
wspó³pracy z W³adz¹ Wdra¿aj¹c¹ Programy Europejskie,
zorganizowano konferencjê,
podczas której zaprezentowano realizowane w Polsce, dotowane przez Uniê, programy
“przeciw wykluczeniu cyfrowemu”. Realizacjê pierwszego etapu projektu w naszej
gminie, w ramach którego
otrzymaliœmy œrodki na zakup
50 komputerów wraz z oprogramowaniem i dostepem do
Internetu, relacjonowa³ wójt
Stanis³aw Gembalczyk.
 Równie¿ 6 lipca podpisano umowê na wymianê kot³a gazowego z dostosowaniem instalacji grzewczej w
budynku Gminnego Oœrodka
Zdrowia w Œwierklanach.
Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowny termin zakoñczenia prac wyznaczono
na 15 wrzeœnia br. Dokonano te¿ wyboru wykonawcy instalacji oœwietlenia ewakuacyjego II piêtra budynku Oœrod-

ka. Termin zakoñczenia robót
min¹³ 30 sierpnia.
 Po raz czwarty Gmina
og³osi³a konkurs na stanowisko
kierownika Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej.
Nowym kierownikiem GZGK
zosta³ Marian Werner, który na
tym stanowisku rozpocz¹³ pracê z dniem 1 sierpnia. W tym
samym dniu, prace na stanowisku dyrektora GZW podj¹³
Adam Badura.
 Rozstrzygniêto przetarg
na skanalizowanie czêœci terenu gminy, w obrêbie zlewni
PII-1. Gmina zarezerwowa³a
na ten cel 7.795 000 z³. Wykonawc¹ kanalizacji wybrano
konsorcjum firm Zak³ad Robót Specjalnych Budowlanych
Sp. z o.o. Oraz Zak³ad Robót
Specjalnych Budowlanych A.
Motyczka, którego oferta realizacji inwestycji opiewa na
kwotê 4.525 000 z³. Umowê
podpisano 6 sierpnia. W
zwi¹zku z wyst¹pieniem przez
Gminê do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach o po¿yczkê na
wykonanie kanalizacji w obszarze zlewni PII-1, w WFOŒiGW trwa weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z innymi dokumentami, które Gmina musia³a uaktualniæ po przetargu na
roboty budowlane. Po pozytywnej opinii w³aœciwych merytorycznie wydzia³ów Funduszu, nast¹pi podpisanie umowy o po¿yczkê umo¿liwiaj¹c¹
realizacjê inwestycji. W sierpniu mia³o równie¿ miejsce rozstrzygniêcie przetargów odnoœnie nadzoru inwestorskiego
inwestycji, w bran¿ach sanitarnej, drogowej i elektrycznej.
 Odnoœnie budowy kanalizacji sanitarnej w zlewni P1
w Jankowicach, jeszcze w lipcu Gmina z³o¿y³a wniosek

o œrodki pomocowe, w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013, Dzia³anie 3.2.1. “Podstawowe us³ugi
dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej”. We wniosku ujêto
koszty budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Polnej,
Biasowickiej, Równoleg³ej Spokojnej, Górniczej i Piaskowej,
na ³¹czn¹ kwotê 3.999.858 z³.
Wyniki pierwszego etapu naboru wniosków bêd¹ znane
prawdopodobnie pod koniec
tego roku.
 6 sierpnia dokonano odbioru zmodernizowanego
i rozbudowanego budynku
OSP Jankowice. 12 sierpnia
odby³o siê tam pierwsze spotkanie – z udzia³em w³adz
gminy, rad so³edckich i przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych.
 Zgodnie z informacj¹
z KWK “Jankowice”, ul.
Koœcielna w Jankowicach
wyremontowana zostanie
w terminie do 31 paŸdziernika. Koszt remontu, to
264 000 z³, z czego 30 procent pokryje bud¿et gminy.
 Trwaj¹ prace na budowie zaplecza dla boiska
w Œwierklanach. Dobiegaj¹
koñca prace murarskie na
parterze wewn¹trz i na zewn¹trz budynku.
 24 lipca podpisano umowê na wykonanie osuszenia
œcian i odwodnienie dziedziñca Szko³y Podstawowej nr 2
w Œwierklanach. Umowny
termin zakoñczenia robót
przed³u¿ono do 30 wrzeœnia.
 Trwaj¹ rozmowy
z w³aœciwymi merytorycznie
organami spó³ki Gazsystem
S.A. Odnoœnie formy przekazania kanalizacji oraz treœci umowy. Sprawa wykupu
kanalizacji zostanie sfinalizo-
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wana prawdopodobnie jeszcze w paŸdzierniku.
 Ustalono zakres prac
zwi¹zanych z oœwietleniem w
gminie. W so³ectwie Jankowice: oœwietlenie bocznej ulicy od ul. Nowej (3 oprawy).
W so³ectwie Œwierklany Dolne: oœwietlenie bocznej ulicy
od ul. Spacerowej (1 oprawa),
ul. Wodzis³awskiej (1 oprawa), ul. Szybowej (2 oprawy
wraz z wykonaniem projektu budowlanego).So³ectwo
Œwierklany Górne: oœwietlenie ul. Zimowej (3 oprawy),
ul. £¹kowej (1 oprawa), ul.
Pogodnej (5 opraw – na drodze dojazdowej do oczyszczalni z wykonaniem projektu budowlanego), ul. Rajskiej
(zabudowanie nowego uk³adu pomiarowego dla 5
opraw). Pierwszy etap prac
zostanie zakoñczony w terminie – do 15 wrzeœnia br. Obejmuje on: so³ectwo Jankowice – ca³oœæ zadania, so³ectwo
Œwierklany Dolne – bez ul.
Szybowej i w so³ectwie
Œwierklany Górne – ulice: Zimow¹, £¹kow¹ i Rajsk¹.
 Na skutek wszczêcia
postêpowania podatkowego
w stosunku do Kompanii Wêglowej, Wójt Gminy wyda³ decyzjê okreœlaj¹c¹ wysokoœæ
podatku od nieruchomoœci,
który Kompania winna jest
Gminie za lata 2003-2006.
£¹czna suma nie zap³aconego podatku wynosi za te lata
5.687.915,50 z³. W wyniku
ujawnienia istotnych dla sprawy okolicznoœci i nowych dowodów istniej¹cych w dniu
wydania decyzji, a nie znanych organowi podatkowemu
jakim jest Wójt Gminy, dosz³o
do wznowienia postêpowania
i okreœlenia prawid³owej wysokoœci podatku.
 Wójt Gminy osobiœcie
uczestniczy³ w trawj¹cych niemal przez ca³e wakacje przygotowaniach do uroczystoœci
Wojewódzkiej Inauguracji
Roku Szkolnego 2009/2010 w
Szkole Podstawowej im. St.
Staszica w Jankowicach.
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Zlewnia PII-1
obejmuje teren
czêœci so³ectwa
Œwierklany Dolne,
rejon ulic 3 maja
i Kucharzówki.

na zdj.: Podpisanie umowy z wykonawc¹ robót
kanalizacyjnych.

Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej o dofinansowanie inwestycji z³o¿ono jeszcze
w kwietniu. Ju¿ w maju zapad³a decyzja o dofinansowaniu przedsiêwziêcia
kwot¹ w wysokoœci do 5 mln
z³. Podpisanie umowy
z WFOŒiGW nast¹pi najdalej w koñcu listopada. Istnieje te¿ szansa umorzenia 64
procent dotacji, pod warunkiem, ¿e gmina œrodki te przeznaczy na realizacjê kolejnych proekologicznych inwestycji.
W ramach zadania wybudowanych zostanie 4,79
km kanalizacji i pompownia
œcieków. Ca³oœæ odprowa-

dzanych z tego rejonu œcieków trafiaæ bêdzie do
oczyszczalni w Œwierklanach. Liczbê przy³¹czy domostw do kanalizacji oszacowano na ok. 130. Natomiast,
liczba mieszkañców rejonu
zlewni, to blisko 600 osób.
Iloœæ odprowadzanych z tego obszaru œcieków wyliczono na 75,81 metra szeœciennego na dobê.
Roboty kanalizacyjne ruszaj¹ najpierw wzd³u¿ ul. 3
Maja (ju¿ w ub. roku wykonano tu przejœcie pod autostrad¹). Potem powstanie
pompownia. Trzeci etap prac
obejmowa³ bêdzie kanalizacjê Kucharzówki.
Kanalizacja zostanie oddana do u¿ytku po zakoñcze-

niu ca³oœci inwestycji. Dopiero wówczas bêdzie mo¿na
dokonywaæ przy³¹czy – na
zasadach powszechnie obowi¹zuj¹cych w gminie, tj. we
w³asnym zakresie i na swój
w³asny koszt. Koniec realizacji zadania wyznaczono na
rok 2011. W rejonie Kucharzówki, roboty kanalizacyjne
rusz¹ w drugim kwartale
przysz³ego roku i potrwaj¹ do
koñca listopada 2010.
Przypominamy, ¿e jedyn¹
alternatyw¹ wobec przy³¹czenia siê do kanalizacji jest
zainstalowanie przydomowej
oczyszczalni œcieków.
W rejonie ul. 3 Maja
trwaj¹ ju¿ wykopy – plac pod
budowê kanalizacji przekazano tu ju¿ 6 sierpnia.

Jakie zapotrzebowanie na komputery?
W gminie realizowany jest projekt „Przeciwdzia³anie
wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion”, w ramach
którego 50 rodzin korzysta z bezp³atnego sprzêtu
komputerowego wraz z dostêpem do Internetu.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie tematem, gmina planuje w przysz³oœci wyst¹piæ
z kolejnym wnioskiem do
W³adzy Wdra¿aj¹cej Programy Europejskie.
I tym razem, o bezp³atny
komputer mog³yby siê staraæ
rodziny wielodzietne o niskim
statusie materialnym (troje
dzieci w przypadku rodzin

pe³nych i dwoje w sytuacji,
w których matka b¹dŸ ojciec
to rodzice samotnie je wychowuj¹cy dzieci) oraz osoby niepe³nosprawne o niskich dochodach. Dodatkowo, oferta
poszerzona zosta³aby o rodziny zastêpcze i inne, wymagaj¹ce szczególnego wsparcia
(na przyk³ad rodziny dwudzietne, pe³ne, gdzie jedno

b¹dŸ oboje rodziców wymagaj¹ leczenia odwykowego).
Konieczne jest rozeznanie
sytuacji w zakresie zapotrzebowania na bezp³atny sprzêt
komputerowy – informacje
na ten temat, oka¿¹ siê niezbêdne, gdy we wniosku trzeba bêdzie podaæ iloœæ potrzebnych w gminie komputerów.
Dlatego te¿, potencjalnych beneficjentów, którzy staraæ siê
bêd¹ o bezp³atny komputer
i Internet prosimy o telefoniczny kontakt z Urzêdem
Gminy – tel. 032 432 75 18.
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Inwestycje Gminne 2010
W zakresie uporz¹dkowania gospodarki wodno-œciekowej – budowa kanalizacji
sanitarnej:
1.

skanalizowanie czêœci terenu gminy w zakresie zlewni PII-1 z odprowadzeniem œcieków do oczyszczalni
w Œwierklanach (inwestycja realizowana przy finansowym wspó³udziale WFOŒiGW); termin zakoñczenia inwestycji
– 2011 rok;
2. skanalizowanie czêœci terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem œcieków
do oczyszczalni w Œwierklanach (trwa rozpatrywanie wniosku o dotacjê z Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013); termin zakoñczenia inwestycji – 2011 rok.

W zakresie oœwiaty i wychowania:
3. Gimnazjum nr 2 w Œwierklanach – budowa zaplecza socjalnego dla obiektów sportowych; w chwili
obecnej trwaj¹ prace murarskie na zewn¹trz i od wewn¹trz parteru budynku usytuowanego w s¹siedztwie
boiska do gry w pi³kê no¿n¹; projekt budynku zaplecza zak³ada wygospodarowanie w nim miejsca
na ogólnodostêpny hall g³ówny, salê klubow¹ z zapleczem sanitarnym oraz zespó³ pomieszczeñ do
przechowywania odzie¿y sportowej, szatnie damsk¹ i mêsk¹ z ³azienkami, pokój trenera, magazyn sprzêtu
sportowego, pomieszczenie pierwszej pomocy z punktem aptecznym i toalety. termin zakoñczenia
inwestycji – 2010 rok.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony œrodowiska – ochrona wód i gruntów:
4. skanalizowanie cieków wód powierzchniowych w obrêbie dzia³ek gminnych Strefy Przemys³owej; za³o¿enia
projektowe inwestycji obejmuj¹ przebudowê urz¹dzeñ wodnych w obrêbie strefy wraz z odprowadzeniem wód
z jej terenu do rowu melioracyjnego; termin zakoñczenia zadania – 2010 rok. Inwestycja u³atwi funkcjonowanie
w obrêbie Strefy zlokalizowanym w niej firmom.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
5. rozbudowa budynku Galerii Malarstwa Twórców Nieprofesjonalnych „Jan” o segment wejœcia z adaptacj¹
pomieszczeñ przyziemia dla GZW; termin zakoñczenia inwestycji – 2010 rok.

W zakresie transportu i ³¹cznoœci:
6. budowa centrum przesiadkowego w Œwierklanach; termin zakoñczenia zadania – 2010 rok.
7. budowa ul. Polnej na odcinku: od wjazdu do Szko³y Podstawowej – do ul. Biasowickiej; termin zakoñczenia inwestycji
– 2011 rok.
8. budowa parkingu przy koœciele w Œwierklanach Dolnych; termin realizacji inwestycji – 2010 rok.
9. budowa ul. Tulipanowej na odcinku – od ul. Nowej – do istniej¹cej ju¿ nawierzchni
ul. Tulipanowej; koniec zakoñczenia zadania – 2011 rok.
10 budowa ul. Wrzosowej na odcinku – od ul. Tulipanowej – w kierunku skrzy¿owania z ul. Stokrotkow¹; termin
zakoñczenia zadania – 2011 rok.

Wydatki poniesione na inwestycje zwi¹zane z budow¹ i modernizacj¹ dróg gminnych w okresie od 2005 do 2009 roku:
W roku 2005 wydatkowano: 624.217,00 z³, co stanowi 2,23 % wydatków ogó³em; w roku 2006 wydatkowano: 523.880,23
z³, co stanowi 0,94 % wydatków ogó³em; w roku 2007, pierwszym roku nowej kadencji obecnego samorz¹du wydatkowano: 1362.894,74 z³, co stanowi 4,70 % wydatków ogó³em; w roku 2008 wydatkowano: 1.606.688,47 z³, co stanowi
5,79 % wydatków ogó³em; w roku 2009 wydatkowano: 2.407.900, 00, co stanowi 6,22 % wydatków ogó³em.

Uwaga rodzice uczniów
Przypominamy, i¿ 17
sierpnia 2009 r. ruszy³a procedura przyjmowania
wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wnio-

ski te, mo¿na sk³adaæ do 15
wrzeœnia 2009 r. w Urzêdzie Gminy Œwierklany (pokój 34). Do wniosków nale¿y do³¹czyæ zaœwiadcze-

nie o dochodach, zaœwiadczenie o korzystaniu ze
œwiadczeñ pieniê¿nych
z pomocy spo³ecznej, jak
równie¿ rachunki i inne dokumenty potwierdzaj¹ce
poniesione wydatki na za-

kup podrêczników i przyborów szkolnych. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu – 032 432 75 30, oraz na
stronie internetowej Urzêdu Gminy Œwierklany.
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Wykonanie budżetu za I. półrocze 2009
Po up³ywie po³owy roku bud¿etowego Radzie Gminy przedstawiana jest informacja o wykonaniu bud¿etu za I pó³rocze. Dwa g³ówne aspekty tej informacji to dochody i wydatki. Ujête w bud¿etach samorz¹dowych i planach finansowych jednostek bud¿etowych:
- dochody – stanowi¹ prognozy ich wielkoœci, zaœ
- wydatki – stanowi¹ nieprzekraczalny limit.
Poni¿ej przedstawiamy realizacjê bud¿etu w tych aspektach do koñca czerwca 2009.
Zestawienie rachunkowe dochodów bud¿etu Gminy Œwierklany za I pó³rocze 2009.
Bud¿et wg uchwa³y na rok 2009

Bud¿et po zmianach Wykonanie

%

Dochody ogó³em, w tym:

30.201.724,00

31.827.590,38

17.186.797,82

54,00

Dochody w³asne

12.556.903,00

13.623.004,60

8.212.568,12

60,28

Udzia³ w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa

7.862.768,00

7.862.537,00

3.174.655,42

40,38

Subwencja oœwiatowa

7.834.685,00

8.094.791,00

4.981.408,00

61,54

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ zleconych

1.910.068,00

1.932.259,10

780.483,10

40,39

Dotacje celowe otrzymane na zasadach
porozumieñ pomiêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego

0,00

300,00

300,00

100,00

Œrodki pomocowe, w tym

37.300,00

314.698,68

37.383,18

11,88

- z bud¿etu Unii Europejskiej

37.300,00

280.366,73

36.205,73

12,91

- z bud¿etu pañstwa

0,00

34.331,95

1.177,45

3,43

Zestawienie rachunkowe wydatków bud¿etu Gminy Œwierklany za I pó³rocze 2009 roku
Bud¿et wg uchwa³y na rok 2009

Bud¿et po zmianach Wykonanie

%

Wydatki ogó³em, w tym:

38.420.176,00

36.036.744,70

13.010.546,19

36,10

Wydatki na realizacjê zadañ
w³asnych bie¿¹cych

24.201.337,00

24.927.833,90

10.912.114,43

43,77

Wydatki na realizacjê inwestycji
w³asnych

12.253.771,00

8.921.351,70

1.344.089,85

15,07

Wydatki na zadania zlecone

1.910.068,00

1.932.259,10

754.341,91

39,04

Wydatki na pomoc finansow¹ dla
innych jednostek samorz¹du terytorialnego

55.000,00

255.000,00

0,00

0,00

Wydatki na zadania w zakresie
prozumieñ pomiêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego

0,00

300,00

0,00

0,00

Jak wynika z powy¿szych danych, wykonanie dochodów jest wysokie, natomiast wydatkowanie pieniêdzy
zrealizowane zosta³o na poziomie 36%. Udzia³ wydatków na zadania w³asne bie¿¹ce w strukturze wydatków
ogó³em wyniós³ 73,87%, zaœ udzia³ wydatków na realizacjê inwestycji – 10,33%. Na stosunkowo niskie wykonanie wydatków w I pó³roczu znacz¹cy wp³yw ma realizacja zadania inwestycyjnego dotycz¹cego budowy
kanalizacji sanitarnej w zlewni PII-1, która rozpoczyna siê w II pó³roczu bie¿¹cego roku. W miesi¹cu sierpniu
podpisana zosta³a umowa z wykonawc¹. Równie¿ pozosta³e zadania inwestycyjne s¹ w trakcie realizacji, zaœ
wydatki nast¹pi¹ w II pó³roczu.
Natomiast najwiêkszy udzia³ w strukturze dochodów maj¹ dochody w³asne, które stanowi¹ 48%, osi¹gniêtych dochodów ogó³em. Na kolejnym miejscu plasuje siê czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla gmin (29%
dochodów ogó³em) oraz udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa (18,5% dochodów ogó³em). Ponadto realizowano zadania zlecone i w³asne, na które otrzymano dotacje celowe z bud¿etu pañstwa.
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INFORMACJA
Wójt Gminy Œwierkla.
ny przypomina, ¿e
ka¿dy rolnik, który
chce uzyskaæ zwrot
podatku akcyzowego,
zawartego w cenie
oleju napêdowego
wykorzystywanego
do produkcji rolnej,
powinien, w terminie
do 30 wrzeœnia 2009
roku, z³o¿yæ odpowiedni wniosek wraz
z do³¹czonymi fakturami VAT, stanowi¹cymi dowód zakupu
oleju napêdowego
w okresie od 1 marca
do 31 sierpnia 2009
roku. Wnioski mo¿na
pobraæ w Urzêdzie
Gminy, w pokoju nr
24. Szczegó³owe
informacje – pod
numerem telefonu:
032 43 27 524.

Szerokiej drogi
N

a koniec sierpnia
przysz³ego roku
planowany jest odbiór obu
œwierklañskich odcinków
autostrady. To termin, który zgodnie deklaruj¹ firmy
Alpine – wykonawca robót
na odcinku Œwierklany-Gorzyczki i Strabag – wykonawca wêz³a Be³k. Termin
odbioru nie jest jednak jednoznaczny z terminem oddania drogi do u¿ytku. Prace koncentruj¹ siê w tej
chwili w rejonie wêz³a przy
granicy z ¯orami. Niestety,

Pod no
wym kier
ownictw
em
nowym
kiero
wnictwem
Z dniem 1
sierpnia,
stanowisko
kierownika
Gminnego
Zak³adu
Gospodarki Komunalnej,
w wyniku konkursu og³oszonego na to stanowisko, powierzono p. Marianowi Wernerowi. Do g³ównych zadañ kierownika GZGK nale¿y nadzór nad prawid³ow¹ realizacj¹ statutowych zadañ Zak³adu odnoœnie utrzymania
porz¹dku i czystoœci w gminie i w³aœciwego gospodarowanie odpadami. Marian
Werner posiada wymagane
na tym stanowisku wykszta³cenie i doœwiadczenie zawodowe. Ukoñczy³ studia na

Wydziale In¿ynierii Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wczeœniej pracowa³ miêdzy innymi
w Urzêdzie Gminy Mszana w
referacie gospodarki komunalnej i ochrony œrodowiska
(13 lat), a tak¿e referacie planowania i inwestycji.
Do chwili og³oszenia wyników konkursu i dnia objêcia
stanowiska przez Mariana
Wernera, funkcjê tê pe³ni³a p.
Lidia Owczarek – kierowniczka Gminnego Sk³adowiska Odpadów Komunalnych
w Jankowicach, zatrudniona
w GZGK na stanowisku –
pe³ni¹cej obowi¹zki kierownika. Funkcjê tê powierzono
jej do czasu wyboru kierownika GZGK. Ze wzglêdu na

nie da siê unikn¹æ trudnoœci komunikacyjnych, nie
tylko ze wzglêdu na budowê w Œwierklanach. Inwestycje drogowe prowadzone s¹ obecnie we wszystkich niemal oœciennych
gminach. Zwiêksza siê natê¿enie ruchu poza zamkniêtymi odcinkami dróg.
Wielu kierowców, chc¹c
unikn¹æ korków gdzie indziej, wybiera trasê przez
Jankowice i Œwierklany.
Uci¹¿liwy jest równie¿
tak dla u¿ytkowników ruchu

drogowego, jak i mieszkañców domów w s¹siedztwie
wiod¹cych na budowê autostrady dróg, transport
materia³ów budowlanych.
Szczêœliwie, aura wydaje
siê sprzyjaæ ograniczeniu
pylenia, nie da siê jednak
unikn¹c ruchu samochodów ciê¿arowych, choæ
w du¿ej mierze przebiega
on drogami tzw. technicznymi.
Wszystkich kierowców
i mieszkañców prosimy
o wyrozumia³oœæ.

to, ¿e stanowiska p.o. kierownika nie mo¿na traktowaæ jako stanowiska urzêdniczego, gdy¿ stanowisko takie nie istnieje w wykazie stanowisk pracowniczych – nabór na powy¿sze stanowisko
og³aszano a¿ cztery razy. Dopiero w chwili obecnej uda³o
siê wy³oniæ kandydata, który
spe³nia wymagania kwalifikacyjne, potrzebne na zajmowanym stanowisku. Lidia
Owczarek nadal pozostaje
pracownikiem Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Œwierklanach.
Równie¿
z dniem 1
sierpnia,
jako dyrektor Gminnego Zak³adu
Wodoci¹gów w Œwierkla-

nach rozpocz¹³ pracê p.
Adam Badura, który nadzorowaæ bêdzie prawid³owe
funkcjonowanie Zak³adu, do
którego zadañ nale¿y zaopatrzenie w wodê, odbiór
i oczyszczanie œcieków, konserwacja sieci i urz¹dzeñ, usuwanie awarii, remonty i inwestycje, opracowywanie planów rozbudowy sieci, wydawanie warunków technicznych pod³¹czenia do sieci
wodno-kanalizacyjnej i opiniowanie pojektów. Pan Adam
ukoñczy³ Wydzia³ Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Ostatnich
piêæ lat przepracowa³ w Referacie Inwestycji Urzêdu
Gminy Œwierklany.
Dotychczas funkcjê tê
sprawowa³, pe³ni¹cy obocd. na str. 10
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Witajcie
w szkole
W tym roku, po raz pierwszy w historii polskiej powojennej oœwiaty, dzwonek zabrzmi równie¿ dla dzieci szeœcioletnich. W gminie Œwierklany powstan¹ dwie klasy
pierwsze, z³o¿one z szeœciolatków – jedna w szkole podstawowej im. Ludwika Holesza w Œwierklanach, a druga w Szkole Podstawowej
im. Stanis³awa Staszica
w Jankowicach.
Tak naprawdê, to ¿aden
z dyrektorów nie musia³ przekonywaæ rodziców do podjêcia takiej decyzji. To oni sami
skorzystali z prawa do decydowania o mo¿liwoœci wczeœniejszej edukacji w³asnych
dzieci. Wójt Gminy, Stanis³aw
Gembalczyk jest bardzo zadowolony z takiej postawy rodziców. Równoczeœnie informuje, i¿ w³adze Œwierklan
przyk³adaj¹ du¿e znaczenie
zarówno do podnoszenia poziomu edukacji, jak i do przygotowania dzieci i m³odzie¿y
w doros³e ¿ycie.
Na terenie gminy znajduj¹
siê: trzy przedszkola wyposa¿one w nowoczesny sprzêt
i pomoce dydaktyczne, trzy
szko³y podstawowe, których
baza i wyposa¿enie niczym
nie odbiegaj¹ od przedszkoli
i dwa nowoczesne gimnazja
– mówi Wójt Gminy. – Z wymienionych obiektów oœwiatowych najnowszy jest Kompleks Oœwiatowy w Jankowicach, który zosta³ oddany do
u¿ytku w 2003 roku, a w sk³ad
którego wchodz¹: przedszkole, szko³a podstawowa i gimnazjum. Pozosta³e budynki

maj¹ ju¿ swoj¹ historiê, ale
ci¹gle s¹ unowoczeœniane
i modernizowane. Zale¿y
nam na tym, aby stworzyæ
optymalne warunki dla rozwoju m³odego pokolenia. Dlatego staramy siê odpowiadaæ
na potrzeby zg³aszane przez
dyrektorów szkó³.
Jak twierdzi Stanis³aw
Gembalczyk, w ostatnich latach uda³o siê równie¿ zakoñczyæ szereg inwestycji oœwiatowych. Oprócz nich, gmina
podejmuje ró¿ne inne dzia³ania, które maj¹ za zadanie
b¹dŸ to wspieraæ oœwiatê,
b¹dŸ te¿ pomagaæ dzieciom
i m³odzie¿y rozwijaæ swoje zainteresowania. W ramach takich dzia³añ zaadaptowano
pomieszczenia by³ego budynku gimnazjum na Galeriê
Twórców Œl¹skich. Przy Galerii, w ramach projektu „Wioska Internetowa” – kszta³cenie na odleg³oœæ na terenach
wiejskich” udostêpniona zosta³a sala multimedialna, wyposa¿ona w wielofunkcyjny
i nowoczesny sprzêt komputerowy z oprogramowaniem
i dostêpem do Internetu.
W Galerii prowadzone s¹ tak¿e zajêcia plastyczne i muzyczne. Gmina uczestniczy
w programie „Uczeñ na wsi”,
w ramach którego dofinansowuje koszty nauki osób niepe³nosprawnych. Najbardziej
utalentowani uczniowie,
o szczególnych osi¹gniêciach,
maj¹ szansê otrzymaæ „Nagrodê Wójta dla Najbardziej
Utalentowanych”, przeznacza równie¿ dodatkowe œrodki finansowe, dziêki którym s¹

prowadzone w szko³ach zajêcia pozalekcyjne. Do najciekawszych nale¿y „Ko³o astronomiczne” dzia³aj¹ce przy
Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego w Jankowicach. W³adze Œwierklan wspieraj¹ tak¿e dzia³ania szkó³ zwi¹zane
z obecnoœci¹ w wielkiej rodzinie europejskiej. Program Comenius realizowany jest prawie we wszystkich placówkach oœwiatowych na terenie
gminy. Koncentruj¹c siê na
zadaniach zwi¹zanych z w³aœciwym przygotowaniem
dzieci i m³odzie¿y do aktywnego udzia³u w procesach integracyjnych Polski w strukturach Unii Europejskiej, du¿y
nacisk k³adzie siê na naukê
jêzyków obcych w szko³ach.
Przeznaczone s¹ œrodki na dodatkowe godziny jêzyka angielskiego w gimnazjach i na
jêzyk niemiecki w szko³ach
podstawowych. Maj¹c na
uwadze wszechstronny rozwój m³odego pokolenia, w³adze Œwierklan nawi¹za³y
wspó³pracê z kilkoma europejskimi pañstwami, m.in.
Francj¹, Rumuni¹, Wêgrami.
Dziêki programowi Comenius
oraz wymienionej wspó³pracy miêdzynarodowej, dzieci
i m³odzie¿ maj¹ okazjê poznania szeroko pojêtej kultury, nawi¹zania nowych znajomoœci,
wymiany doœwiadczeñ, doskonalenia jêzyków obcych.
Dla w³adz gminy bardzo
wa¿ny jest rozwój fizyczny
uczniów, które od lat finansuj¹
zajêcia w ramach SKS we

wszystkich placówkach
oœwiatowych na swoim terenie. W³adze Œwierklan wspieraj¹ równie¿ proekologiczne
dzia³ania dzieci i m³odzie¿y.
Pomagaj¹ finansowo przy organizacji Gminnego Konkursu
Ekologicznego, finansuj¹ zazielenianie terenów szkolnych,
dotuj¹ warsztaty ekologiczne
i wyjazdy na koncerty w ramach edukacji ekologicznej.
Dum¹ gminy s¹ laureaci
Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Jêzyka
Polskiego i Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego
z Matematyki, zaœ jej niew¹tpliw¹ wizytówk¹ jest chór
„Gaudeo”, który odnosi du¿e
sukcesy w wielu festiwalach
i konkursach. W roku szkolnym 2007/2008 zdoby³ Srebrny Kamerton w XXIX Ogólnopolskim Konkursie Chórów a capella Dzieci i M³odzie¿y w Bydgoszczy. – Doceniam pracê wszystkich placówek oœwiatowych, dzia³aj¹cych na terenie gminy
Œwierklany – mówi Stanis³aw
Gembalczyk – ale zaszczyt
Wojewódzkiej Inauguracji
Roku Szkolnego 2009/2010
móg³ przypaœæ w udziale tylko jednej. Zosta³a wybrana
Szko³a Podstawowa im. Stanis³awa Staszica w Jankowicach. Zdecydowa³ o tym
fakt, ¿e w³aœnie w tej szkole,
ju¿ w miesi¹cu marcu, najwiêcej rodziców zadeklarowa³o
chêæ pos³ania dzieci szeœcioletnich do klasy pierwszej.

cd. na str. 9
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Witajcie
pierwszoklasiści
cd. ze str. 1
w meble dostosowane do
wzrostu maluchów i nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Klasa, w której uczyæ siê bêd¹
szeœciolatki przypomina trochê
salê w przedszkolu – pe³no tu
kolorów i przyjaznych sprzêtów. Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e dzieciom bêdzie tu
dobrze.
- 1 wrzeœnia nie zawsze
by³ dniem tak radosnym –
przypomnia³ dyrektor gimnazjum Norbert Niestolik i poprosi³ zebranych o powstanie
i uczczenie pamiêci ofiar II
wojny minut¹ ciszy. Po niej
w okaza³ej sali gimnastycznej
rozbrzmia³ hymn Gaude Mater Polonia w wykonaniu utytu³owanego podczas licznych
konkursów, szkolnego chóru
Gaudeo. Na salê wkroczy³y
poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystoœci odœpiewali
mazurka D¹browskiego.
W gronie zaproszonych do
Jankowic na Wojewódzk¹
Inauguracjê Roku Szkolnego
goœci, obok arcybiskupa Damiana Zimonia i sekretarz
Krystyny Szumilas, znaleŸli siê
tak¿e: wicewojewoda œl¹ski –
Adam Matusiewicz, Œl¹ski
Kurator Oœwiaty – Stanis³aw
Faber, dyrektor Okrêgowej
Komisji Egzaminacyjnej –
Roman Dziedzic, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Rybnickiego - Franciszek Mazur, przewodnicz¹ca Rady
Gminy Œwierklany – Ma³gorzata Rduch, starosta powiatu rybnickiego – Damian
Mrowiec, dyrektor Centrum
Wydobywczego „Po³udnie”
Kompanii Wêglowej S.A. –
Stanis³aw Konsek, dyrektor
kopalni „Jankowice” – Aleksander Wardas, eurodeputowany Jan Olbrycht, pos³owie,

burmistrzowie i wójtowie,
a tak¿e dyrektorzy gminnych
placówek oœwiatowych. –
Czujemy siê wielce zaszczyceni – mówi³ witaj¹c goœci,
wójt Stanis³aw Gembalczyk.
– Dziêkujemy wojewodzie
œl¹skiemu za wybór naszej
placówki na tak donios³¹
uroczystoœæ. –
W gminie Œwierklany
utworzone zosta³y dwie klasy pierwsze szeœciolatków –
w szkole w Œwierklanach
Górnych i w szkole w Jankowicach. Dyrektor Danuta Dudek, zapytana przez dziennikarzy o to, czy nie zaskoczy³a jej
iloœæ zg³aszanych do klasy
pierwszej w Jankowicach szeœciolatków, odpowiada³a ¿e –
nie a¿ tak bardzo. Rodzice
znaj¹ realia naszej szko³y
i myœlê, ¿e dlatego nie mieli
problemu z podjêciem decyzji. Jesteœmy tak dobrze
przygotowani, ¿e nic nie powinno nas zaskoczyæ. - Warto pamiêtaæ o wrzeœniu «39 roku, planuj¹c
przysz³oœæ – mówi³a na wstêpie swego wyst¹pienia Krystyna Szumilas. – Nadchodz¹cy
rok szkolny obfituje w wiele
rocznic historycznych, dlatego og³oszono go Rokiem Historii Najnowszej. Gratulujê
w³adzom samorz¹du, dyrekcji szko³y i nauczycielom zaufania spo³ecznoœci gminy,
która odda³a wam pod opiekê swoje szeœcioletnie dzieci. To œwiadczy o tym, ¿e dobrze pracujecie. Co do przysz³oœci szko³y – niesie ona,
wymuszone przez pozaszkoln¹
rzeczywistoœæ, zmiany w systemie edukacji. Wszystkie klasy pierwsze gimnazjum bêd¹
siê od dziœ uczy³y dwóch jêzyków obcych – to krok do
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przodu w zwi¹zku z nasz¹
obecnoœci¹ w Unii Europejskiej. Rozpoczynaj¹cy siê
rok szkolny – to powrót obowi¹zkowego egzaminu z matematyki na maturze. Ale pamiêtajmy, ¿e, nic siê w szkole
nie uda bez zaanga¿owania
nauczycieli. Jesteœmy w trakcie negocjacji ze zwi¹zkami
zawodowymi i proponujemy
pañstwu siedmioprocentow¹
podwy¿kê od 1 wrzeœnia –
mówi³a pani sekretarz.
Po oficjalnych wyst¹pieniach przyszed³ czas na œlubowanie. W imieniu ca³ej spo³ecznoœci pierwszoklasistów
z³o¿yli je œwie¿o upieczeni
uczniowie szko³y w Jankowicach i Œwierklanach. Dzieci
z przejêciem powtarza³y s³owa przysiêgi, obiecuj¹c pracowitoœæ, sumiennoœæ i dba³oœæ o dobre imiê szko³y, spogl¹daj¹c w stronê dodaj¹cych
im otuchy mam i tatusiów.
„Witamy w szkole” –
brzmia³ tytu³ programu artystycznego przygotowanego
przez uczniów szko³y im. St.
Staszica. Na wstêpie przypomnieli oni legendê o powstaniu Jankowic, opowiedzian¹
w zainscenizowanej scence
piêkn¹ gwar¹. Potem przekonywali pierwszaki o tym, ¿e

w szkole jest czas na naukê
i czas na zabawê. W finale tej
czêœci uroczystoœci wyst¹pili jej
bohaterowie – dzieci z klas
pierwszych. Taniec na scenie
i oklaski zachwyconej publicznoœci sprawi³y im nieukrywan¹
satysfakcjê. To ich pierwsza
nagroda za trud w³o¿ony
w przygotowanie siê do wystêpu. Nie ma³o pracy w przygotowanie dzieci i ca³ej uroczystoœci w³o¿yli te¿ nauczyciele.
Ju¿ niejako na deser, organizatorzy inauguracji przygotowali dla jej uczestników
niespodziankê. By³ ni¹ krótki recital solistów chóru i orkiestry zespo³u Œl¹sk. Mogliœmy us³yszeæ najbardziej
znane z repertuaru zespo³u
piosenki œl¹skie. Na pami¹tkê koncertu w Jankowicach
Wójt Gminy podarowa³ zas³u¿onym dla regionu artystom, odnaleziony w jankowickiej parafii jeden z obrazów przedstawiaj¹cy jankowicki koœció³ek.
 Organizatorami Wojewódzkiej Inauguracji Roku
Szkolnego 2009/2010:
Wojewoda Œl¹ski
Œl¹ski Kurator Oœwiaty
Starosta Powiatu Rybnickiego
Wójt Gminy Œwierklany

Witajcie w szkole
Jako dyrektor szko³y, ogromnie siê cieszê, ¿e wszyscy
pierwszoklasiœci i ci szeœcioletni, i ci siedmioletni – bêd¹ mieli
mo¿liwoœæ wypowiedzieæ s³owa roty œlubowania w obecnoœci w³adz pañstwowych, wojewódzkich i samorz¹dowych.
Zaszczyt jest tym wiêkszy, ¿e
wybrana placówka jest szko³¹
wiejsk¹. Nie mamy siê czego
wstydziæ, gdy¿ jest to budynek
bardzo nowoczesny, pozbawiony barier architektonicznych. Wiêkszoœæ dzia³¹ñ szko³y nawi¹zuje do miejscowych
tradycji i kultury, gdy¿ w³aœnie
te dzia³ania spotykaj¹ siê
z aprobat¹ œrodowiska i przyci¹gaj¹ do szko³y rodziców.

cd. ze str. 7

W roku 2005 szko³a uzyska³a Certyfikat Œl¹skiej Szko³y
Jakoœci. Uczniowie notuj¹
równie¿ sukcesy na szczeblu
gminnym i powiatowym –
szczególnie we wspó³zawodnictwie sportowym. – Staramy siê pracowaæ dobrze
i dzielimy siê efektami naszej
pracy ze œrodowiskiem. Jesteœmy otwarci na wszelkie
innowacje i eksperymenty –
dodaje wójt. – Uwa¿amy, ¿e
nasza szko³a ju¿ jest radosna.
Jaka bêdzie dla szeœciolatków? Poka¿e to czas, a oceni¹ oni sami i ich rodzice.
Danuta Dudek, dyrektor
szko³y, Magazyn Szkolny, lipiec
2009
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ZUS wypłaca więcej
- Cieszê siê, ¿e ci¹gle roœnie liczba osób, które otrzymuj¹ od Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ekwiwalent pieniê¿ny za deputat
wêglowy. Na skutek wielu
moich interwencji ZUS rozpocz¹³ procedurê, któr¹ zaleci³ Minister Gospodarki,
tj. wycofywanie apelacji.
Docieraj¹ do mnie te¿ sygna³y, ¿e s¹ jeszcze drobne
problemy, ale wszystko jest
na dobrej drodze. Liczba
pozytywnie rozpatrzonych
wniosków wzrasta – mówi
pose³ Krzysztof Gadowski,
który jest wspó³twórc¹ ustawy o ekwiwalencie pieniê¿nym i od pocz¹tku czuwa nad
jej realizacj¹.
Wszystkie te dzia³ania
zgodne s¹ z nowymi wytycznymi Ministra Gospodarki,
który jest dysponentem œrodków przeznaczonych na sfinansowanie wyp³at ekwiwalentów. Przypomnijmy tylko
najwa¿niejsze ustalenia:
w odniesieniu do przedsiêbiorstw, co do których w
orzecznictwie s¹dowym
uprawnienia zosta³y jednoznacznie przes¹dzone, organy rentowe bêd¹ wydawa³y
decyzjê w sprawie przyznania po raz pierwszy ekwiwalentu pieniê¿nego bez koniecznoœci kierowania takiej
sprawy na drogê postêpowania s¹dowego. Drugie
ustalenie mówi, ¿e w sprawach, w których organy
rentowe odmówi³y przyznania ekwiwalentu pieniê¿nego z uwagi na uwzglêdnienie w podstawie wymiaru
emerytury lub renty równowartoœci deputatu lub jego
ekwiwalentu, a s¹d I instancji zas¹dzi ekwiwalent, nie
bêd¹ wnoszone apelacje.
Dane liczbowe mówi¹, ¿e
na koniec marca 2009 roku
spraw s¹dowych o deputat
jednoznacznie rozstrzygniê-

tych by³o blisko 3700,
w tym prawie 3000 na korzyœæ ubezpieczonych.
Prezes ZUS precyzuje
jeszcze, ¿e wœród zak³adów,
których sytuacja jest jednoznacznie okreœlona i potwierdzona prawomocnymi wyrokami s¹dów, znajduj¹ siê:
PRG Gliwice, PRG Bytom,
PRG Wa³brzych, PRG Mys³owice, PRG Katowice,
PRG Jastrzêbie, PRG w
Rybniku i PBSz w Bytomiu.
Zgodnie z informacj¹ z Centrali ZUS, porównuj¹c dostêpne dane z roku 2007
i 2008, iloœæ wniosków pozytywnie rozpatrzonych wzros³a o ponad 218%. /w roku
2007 wynosi³a 972, w 2008
– ju¿ 2123/. Na pokrycie tych
œwiadczeñ bud¿et pañstwa
przekaza³ w tych latach ponad 2 mln 500 tys. z³otych.
- Otrzyma³em te¿
zbiorcz¹ informacjê z poszczególnych oddzia³ów
ZUS. Z danych wynika, ¿e
oddzia³y sukcesywnie wycofuj¹ apelacje i po uprawomocnieniu siê wyroków s¹dów I instancji realizuj¹ wyp³aty – mówi
pose³ Krzysztof Gadowski,
podsumowuj¹c efekt swej
interwencji – od momentu
wejœcia w ¿ycie nowych
wytycznych, tj. od maja
tego roku ZUS wycofa³ a¿
2375 1 spraw, które na
swój fina³ oczekiwa³y
w s¹dzie apelacyjnym.
Ka¿da z tych spraw, to jedna osoba. Myœlê, ¿e tylko
w tym roku liczba osób
otrzymuj¹cych deputat
mo¿e ju¿ wynieœæ ponad
5 000 i bêdzie wzrastaæ.
Musimy jednak pogodziæ
siê z faktem, ¿e nie wszystkie osoby otrzymaj¹ deputat.
Na pewno nie dostan¹ go ci,
których prawa do niego pozbawi³ ich macierzysty zak³ad pracy. Tak jest zdaniem

s¹dów apelacyjnych w przypadku osób wywodz¹cych
uprawnienie do deputatu
z Uk³adu Zbiorowego Pracy
z roku 1980, a szczególnie dotyczy to by³ych pracowników
PRG Jastrzêbie i PRG
w Rybniku. Te zak³ady wypowiedzia³y bowiem skutecznie uk³ady zbiorowe pracy –
podstawê przyznania deputatu, co wyraŸnie podkreœli³
Trybuna³ Konstytucyjny.
Do s¹dów trafiaj¹ te¿
sprawy, w których ZUS odmawia uprawnienia z nastêpuj¹cych przyczyn: wniosek
wp³yn¹³ po ustawowym terminie, wnioskodawca nie by³
uprawniony do deputatu
w okresie, którego wniosek
dotyczy lub wysokoœæ deputatu wliczona jest w podstawê wymiaru œwiadczenia
emerytalnego lub rentowego. Choæ i w tym przypadku, jeœli s¹d I instancji zas¹dzi³ zainteresowanemu
ekwiwalent, ZUS nie powinien ju¿ wnosiæ apelacji.
Jak zatem staraæ siê
o ekwiwalent?
Przede wszystkim trzeba sk³adaæ wnioski! Bez
nich ZUS nie dokona wyp³aty. Przypominam, ¿e termin na z³o¿enie wniosku
up³ywa zawsze z koñcem
marca roku, w którym ma
nast¹piæ wyp³ata – radzi na
zakoñczenie pose³ Krzysztof
Gadowski – w przypadku
pytañ proszê o kontakt
z pani¹ Monik¹ Lotz, pracownikiem biura poselskiego, która udzieli szczegó³owych informacji i postara siê pomóc. Kontakt
do Biura Poselskiego mo¿liwy jest pod nr telefonu
032 47 54 055 lub poprzez
elektroniczn¹ skrzynkê:
biuro@gadowski.pl.
info: BP K. Gadowskiego
 Dane pochodz¹ z oddzia³ów ZUS w Rybniku, Bielsku-Bia³ej, Sosnowcu, Chorzowie i Zabrzu.

W kr
ainie bajki
krainie
Sierpniowa wycieczka do
jaskini Raj w Chêcinach pod
Kielcami i wizyta w kieleckim
Muzeum Zabawek – to tylko
jedna z atrakcji wakacyjnej
oferty przygotowanej w tym
roku przez Gminny Oœrodek
Kultury i Rekreacji. W wycieczce wzi¹³ udzia³ komplet
uczestników wraz z opiekunami. Najm³odsze dzieci mog³y jechaæ z rodzicami. Dla
nich mo¿liwoœæ zobaczenia
tylu zabawek w jednym miejscu by³a prawdziw¹ gratk¹,
tym bardziej, ¿e by³y to lalki,
misie, samochodziki i klocki
z ca³ego niemal œwiata, wykonane z ró¿nego materia³u –
od lalki z liœci bananowca po
poczciwego Uszatka. Z kolei,
wyprawa w g³¹b ziemi i 45
minutowy spacer w czeluœciach najs³awniejszej polskiej
jaskini móg³ przyprawiæ
o dreszczyk emocji. A po niej
– okaza³y widok zamku
w Chêcinach, w ruinach którego krêcono Pana Wo³odyjowskiego.

Pod nowym
kier
ownictw
em
kiero
wnictwem
cd. ze str. 6
wi¹zki dyrektora, p. Krystian
Pawela, któremu powierzono
to zadanie do czasu wyboru
dyrektora GZW. Po nierozstrzygniêtym naborze na powy¿sze stanowisko, w ramach
awansu wewnêtrznego, podjêto decyzjê o przeniesieniu
pracownika Urzêdu Gminy
Œwierklany na stanowisko dyrektora GZW. Krystian Pawela pozostaje pracownikiem
GZW, na stanowisku, które
zajmowa³ przed powierzeniem
mu funkcji p.o. dyrektora.
Obu panom – Marianowi
Wernerowi i Adamowi Badurze – ¿yczymy sukcesów
w codziennej pracy na rzecz
polepszania warunków ¿ycia
wszystkich mieszkañców naszej gminy.
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ieszcz¹ca siê na
drugim piêtrze –
sala bankietowa dla 120 osób
wraz z zapleczem, kuchnia
z zapleczem – na pierwszym
piêtrze i zmodernizowany parter budynku, na którym znalaz³o siê miejsce na pomieszczenia gara¿owe OSP wraz
z zapleczem magazynowym
i sanitarno-higienicznym – oto
czym pochwaliæ siê mo¿e
Gmina i administruj¹cy budynkiem Gminny Oœrodek
Kultury I Rekreacji.
Po raz pierwszy remizê po
gruntownym remoncie zobaczyæ mogli uczestnicy spotkania w³adz gminy z przedstawicielami dzia³aj¹cych w so³ectwach organizacji pozarz¹dowych. Dzieñ otwarty
w siedzibie jankowickiej OSP
zorganizowano przy okazji
festynu 22 sierpnia.
- Budynek by³ w op³akanym stanie. Trzeba by³o
dociepliæ dach i œciany,

Remiza
jak się patrzy
wymieniæ instalacjê CO
wraz z grzejnikami, wymieniæ kot³y olejowe na opalane groszkiem wêglowym
– wyjaœnia³ wójt gminy
cz³onkom organizacji pozarz¹dowych zakres wykona-

nych w remizie robót. Budynek wyposa¿ono w windê dla osób niepe³nosprawnych oraz dwa dŸwigi towarowe przeznaczone do
transportu naczyñ, zapewniaj¹ce komunikacjê pomiê-

dzy kuchni¹ na pierwszym
piêtrze a sal¹ bankietow¹ na
drugim piêtrze. W trakcie
modernizacji uda³o siê równie¿ powiêkszyæ kuchniê, czemu przys³u¿y³a siê adaptacja
nieu¿ywanego gara¿u. Za
specjalnym parawanem znajduje siê miejsce na instrumenty orkiestry.
Koszt inwestycji wyniós³
2.238.950 z³.
 Uwaga: Teren oœrodka jest monitorowany. Ze
wzglêdu na liczne dewastacje sceny, altanek i ³awek,
i pozostawiane œmieci – zainstalowano tu monitoring.
Obraz z kamery jest nagrywany. Du¿y zoom pozwala
na odczytanie nawet numerów rejestracyjnych samochodów. Kierownictwo
GOKiR ma nadziejê, ¿e
pozwoli to ograniczyæ
znacznie szkody, których naprawa nadwyrê¿a bud¿et
oœrodka.

Sala oœrodka w Jankowicach gotowa jest na przyjêcie 120 osób. W przygotowaniach do rodzinnych uroczystoœci pomo¿e
nowoczesne wyposa¿enie kuchni – zdodne z wymaganiami UE.

Lato z kulturą
Nie wystraszy³a pogoda mieszkañców gminy,
którzy skorzystali z zaproszenia do udzia³u w festynie w Jankowicach, 22
sierpnia. Deszcz la³ jak
z przys³owiowego cebra,
mimo to organizator festynu, Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji, na frekwencje narzekaæ nie móg³.
A wszystko to za spraw¹
zaproszonych na festyn

wykonawców. Gwiazd¹
wieczoru by³ zespó³ Video
znany z tego, ¿e towarzyszy podczas koncertów Dodzie. Podoba³y siê równie¿
wykonane wczeœniej piosenki na bawarsk¹ nutê
w wykonaniu zespo³u Die
Slilinger. Komu nie uda³o
siê zaj¹æ miejsca przy
³awach pod zadaszeniem,
ten s³ucha³ muzyki, stoj¹c
przed scen¹ pod parasolem.

na zdj.: Zespó³ Turnioki na festynie w Jankowicach.

cd. na str. 12
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Razem można więcej
Lato
sierpnia, w nowo wyremontowanej siedzibie
z kulturą 12Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Jankowicach, odby³o
cd. ze str. 11

Mo¿na te¿ by³o posiedzieæ
w sali bankietowej otwartego
tego dnia dla wszystkich budynku oœrodka po remoncie.
Mieszkañcy gminy chêtnie
ogl¹dali du¿¹, dobrze wyposa¿on¹ kuchniê, salê bankietow¹, lœni¹ce toalety i windy.
„Kulturalne lato anno domini 2009” mo¿na uznaæ za
udane. Przez sceny GOKiR-u
przewinê³o siê mnóstwo wykonawców i zespo³ów. Za najwiêksze wydarzenie, mo¿na
chyba uznaæ w tym wzglêdzie
koncert zespo³u Big Cyc.
Trudno by³oby jednak nie
wspomnieæ chocia¿by o miêdzynarodowym przegl¹dzie
orkiestr dêtych towarzysz¹cym obchodom Powiatowego
Dnia Osób Niepe³nosprawnych czy wystêpie zespo³u
Turnioki podczas festynu w
Jankowicach.

stêpca wójta. W zwi¹zku z tym zaproponowano, by dzia³aj¹ce
w Œwierklanach i Jankowicach
organizacje, pisemnie zg³asza³y
swoje sugestie odnoœnie przysz³ej
wspó³pracy w terminie do koñca
sierpnia. – Uwa¿am, ¿e poszczególnym organizacjom mo¿na dodaæ wiêcej dzia³añ i przeznaczyæ
na ich realizacjê wiêksze œrodki.
Dlatego te¿ chêtnie napiszê pismo w tej sprawie – mówi³ jeden
z zaproszonych na zebranie goœci.
– Oczywiœcie, jak najbardziej do
tego zachêcam. Trzeba jednak
mieæ na uwadze, ¿e byæ mo¿e nie
wszystkie proœby uda siê spe³niæ.
Zale¿y to od stanu naszego bud¿etu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e na
pocz¹tku roku jesteœmy bardzo
bogaci, bo mamy do dyspozycji 30 – 35 mln z³. Ale wierzcie,
¿e nie dzia³amy jak multimilionerzy. Wszystkie wydatki gminy

musz¹ byæ dok³adnie zbilansowane i zabezpieczone – wyjaœnia³ wójt Stanis³aw Gembalczyk.
Poruszono równie¿ kwestiê
do¿ynek. Pad³a propozycja, by
w tym roku zmieniæ trasê korowodu, który mia³by wyruszyæ z ul.
Tulipanowej, przez ul. Rybnick¹
i Koœciuszki, a¿ do Oœrodka Gminnego. – Mo¿na by te¿ zebraæ siê
na parkingu przy koœciele
i przejechaæ ulicami: Koœcieln¹
oraz Œwierklañsk¹, po czym do³¹czyæ do korowodu na Tulipanowej – zaproponowa³ jeden
z obecnych. Pozosta³ym bli¿ej
by³o jednak do pierwszej opcji.
Omówiono tak¿e dekoracjê sceny i koœcio³a, sprawy ju¿ za³atwione, tj. orkiestrê czy prowadz¹ca
imprezê, a tak¿e te, wymagaj¹ce
za³atwienia. Wójt zwróci³ siê do
so³tysów z proœb¹, by zachêcili
mieszkañców do udzia³u w dozynkach powiatowych, które odbêd¹ siê 30 sierpnia w Jejkowicach.
– Dobrze by by³o, by mieszkañcy
posesji znajduj¹cych siê na trasie
przejazdu korowodu, przystroili
obejœcia – zaproponowa³ Wójt
Gminy.

stwa, gdzie zwiedzili równie¿ modelow¹ pasiekê, i w Maciejowie
– w stacji hodowli i unasienniania pszczó³. – Pszczelarzom coraz trudniej – przyzna³ pan Leon
Zbawicki – bo i pszczo³om nie
lekko. Stosowane w uprawach
chemiczne œrodki ochrony roœlin, os³abiaj¹ owady, sprawiaj¹,
¿e trac¹ odpornoœæ i ³atwiej zapadaj¹ na choroby wirusowe.
Wœród stosowanych powszechnie chemikaliów s¹ i takie, które upoœledzaj¹ pszczo³y,
przez co trudno im trafiæ do swoich uli, gubi¹ siê, trac¹ drogê
i gin¹, nara¿aj¹c na straty swoich gospodarzy. – Do tego
wszystkiego zmienia siê
„moda” obowi¹zuj¹ca w przy-

domowych ogródkach. Coraz
mniej w nich kwiatów, a coraz
wiêcej jedynie równo przyciêtych trawników – zauwa¿a pan
Leon. – A przecie¿ wszyscy tak
bardzo cenimy miód – jego s³odycz, smak i walory zdrowotne.
Któ¿ z nas nie siêga po herbatê z miodem w ch³odne jesienne wieczory? Ka¿da mama
trzyma w zapasie s³oiczek na
wypadek zimowego przeziêbienia. Ludzie, którzy regularnie
jedz¹ miód, robi¹ to przez wzgl¹d
na to, ¿e wi¹¿e on i neutralizuje
w organizmie szkodliwe substancje. Wrzesieñ, to w pasiekach czas plonów. Warto zadbaæ o to, by by³y one jak najobfitsze.

siê spotkanie Wójta Gminy Œwierklany z przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych.
Celem zebrania w którym
uczestniczyli: ko³a gospodyñ
wiejskich, pszczelarze, lokalne
zespo³y, so³tysi i stra¿acy OSP,
by³o podsumowanie ich dotychczasowej wspó³pracy
z Gmin¹ i omówienie dalszej. –
Dzisiejszy dzieñ jest dniem
konsultacji spo³ecznych. My,
jako gmina, mamy ró¿ne problemy, dlatego pytamy was o zdanie, odnoœnie ich rozwi¹zywania
– powiedzia³ na przywitanie wójt
Stanis³aw Gembalczyk.
Zastêpca wójta, Bo¿ena KoŸlik, wyjaœni³a, ¿e na Urzêdzie Gminy ci¹¿y coroczny obowi¹zek
przygotowania programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. – Na pocz¹tku naszej
wspó³pracy by³o sporo problemów, np. z wype³nianiem wniosków. Teraz jest coraz lepiej –
mówi³a podczas spotkania za-

Podróże kształcą
Letnia wyprawa do pu³awskiego Instytutu Sadownictwa
i Kwiaciarstwa oraz wizyta na
Oddziale Pszczelnictwa na d³ugo zapadn¹ w pamiêæ amatorom
pszczelarstwa – uczestnikom
wycieczki do Pu³aw.
A to za spraw¹ nie tylko
piêknej okolicy i uroku zabytkowej siedziby Instytutu – Pa³acu
Marynki, ale tak¿e goœcinnoœci
gospodarzy – pracowników oddzia³u, którzy przyszli w tym
dniu do pracy, ¿eby spotkaæ siê
z mieszkañcami naszej gminy,
pomimo tego, ¿e wycieczka mia³a miejsce w sobotê.
Trudno przeceniæ korzyœci
p³yn¹ce z wizyty w tak zas³u¿onej dla polskiego ogrodnictwa
i pszczelarstwa placówce badawczej. O tym, jak wa¿na jest jej dzia³alnoœæ œwiadczy chocia¿by iloœæ
publikacji naukowych, podrêczników i poradników pszczelarstwa, stanowi¹cych pokaŸny do-

robek wydawniczy Instytutu. To
tutaj prowadzi siê m.in. badania
jakoœci miodu i produktów pszczelich, i sprawdza stan zdrowia
pszczó³. W Instytucie mo¿na te¿
podziwiaæ najwiêksz¹ w Polsce
kolekcjê roœlin miododajnych
z ca³ego œwiata i zaopatrzyæ siê
w cenne nasiona. Jednak, najwiêcej zas³ug po³o¿y³ Instytut
w zakresie doskonalenia metod
hodowli pszczó³, a poniewa¿ na
naukê nigdy nie jest za póŸno,
na wyjazd do Pu³aw nikogo nie
trzeba by³o d³ugo namawiaæ.
W wycieczce wziêli udzia³ pszczelarze z naszej gminy, a tak¿e
z Gogo³owej, Po³omii, Marklowic i Boguszowic – w sumie 41
osób. Nie by³ to pierwszy wyjazd zorganizowany przez Ko³o
Pszczelarzy w Œwierklanach.
Wczeœniej odwiedzili oni Karwinê – przy okazji wystawy pszczelarstwa, byli te¿ w Kluczborku,
w tamtejszym muzeum pszczelar-
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o¿ynkowego korowodu mog¹ naszej gminie
pozazdroœciæ wszyscy. D³ugi
i kolorowy – go³ym okiem widaæ
by³o ogrom pracy w³o¿ony
w przygotowania do Œwiêta Plonów. Obchody zainaugurowa³a
msza dziêkczynna sprawowana
przez ks. Jana Klyczkê. Do¿ynkowy pochód poprowadzili
stra¿acy. Za wozem stra¿ackim
obwieszczaj¹cym syren¹ alarmow¹ pocz¹tek dorocznego
œwiêta, kroczy³y dostojnie piêkne konie z pobliskich stadnin,
a za nimi – d³ugo oczekiwany
przez wszystkich korowód.
Otwarcia do¿ynek dokona³a
przewodnicz¹ca Rady Gminy,
Ma³gorzata Rduch. Po przywitaniu goœci do¿ynek, wœród których obok europarlamentarzystów, znaleŸli siê równie¿ so³tysi Dorota Tyman ze Œwierklan
Górnych, Jerzy Rugor z Jankowic i Krzysztof Klyta ze Œwierklan Dolnych, w asyœcie tradycyjnych do¿ynkowych pieœni
na scenê œwierklañskiego
oœrodka wkroczy³i starostowie
Renata Wolny i Marek Antoñczyk ze Œwierklan, nios¹cy przed
sob¹ dorodny bochen chleba,
by przekazaæ go gospodarzowi
gminy – wójtowi Stanis³awowi
Gembalczykowi. Jak dobry jest
do¿ynkowy chleb mogli potem
spróbowaæ wszyscy, czêstuj¹c
siê kawa³eczkami z chrupi¹c¹
skórk¹, roznoszonymi przez gospodynie na ogromnych tacach. Zaczê³o siê œwiêtowanie.
Pogoda sprzyja³a do¿ynkowym
goœciom. W altanach oœrodka
trudno by³o znale¿æ wolne miejsce. Ciasno te¿ by³o przy
³awach. Na jednej z nich obok
kawa³ków chleba ustawiono
du¿y sagan smalcu – dla
wszystkich, którzy mieli ochotê
na “coœ konkretnego”. Dla tych,
którzy wol¹ s³odkie by³ ko³ocz
z makiem, serem i jab³kami –
mo¿na by³o skosztowaæ ka¿dego. Na do¿ynkowej scenie
oœrodka jako pierwsza wyst¹pi³a orkiestra kopalni Chwa³owice,
po niej Kwaœnica Bawarian
Show, chór szkolny Gaudeo,
Paulinki, Karolinki i zespó³ taneczny dzia³aj¹cy przy szkole
w Jankowicach. Gwiazd¹ wieczoru by³a grupa Banda i Wanda.

Dożynki 2009

Podziêkowania
Wójt Gminy Œwierklany Stanis³aw Gembalczyk sk³ada serdeczne podziêkowania mieszkañcom Jankowic i Œwierklan za przystrojenie trasy korowodu do¿ynkowego oraz pomoc w przygotowaniu
i udzia³ w Do¿ynkach Gminnych 2009

Sponsorzy Do¿ynek 2009
Browary Tyskie, Przedsiêbiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” w Rybniku, Firma „IKAD-ELEKTRO” – Andrzej Cichy, Firma „PROMIL”- Kazimierz Fieroch, Parkieciarstwo – Krzysztof Bogacki, Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna w Jankowicach, Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska” w Œwierklanach, Sklep Meblowy „Pik”, Przedsiêbiorstwo „Kotula” (sklep ABC”) w Œwierklanach, Sklep „U Joli”Jalanta i Andrzej Ficek, Zak³ad Robót Specjalnych Budowlanych – Danuta Motyczka, „CETUS” Energetyka Gazowa w Œwierklanach, „VEDA-KAR” Dariusz Wêglarek, Firma „KRIS-DOM” Krzysztof Cyrankowski, Zak³ad Wêdliniarski – Andrzej i Joanna Stania, Bank Spó³dzielczy w Jastrzêbiu Zdroju, Mechanika Pojazdowa – Eugeniusz Górecki, Przedsiêbiorstwo BUMART”, Firma ACCESS-NET” – systemy komputerowe w Œwierklanach, Firma „KEROOS” Studio Pod³óg Obiektowych, Ogrodnictwo Marian Œmiatek, Zak³ad Piekarniczy –Hubert i Marcin Sobocik, Zak³ad Piekarniczy – Wies³aw Broda, Zak³ad Piekarniczy – Micha³ Ptak, Us³ugi Ubezpieczeniowe-Marek Pytlik.
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P

rzy parafii œw. Anny
w Œwierklanach, od
szeœciu lat prowadzona jest
dla dzieci œwietlica. Mieœci siê
w parafialnym „Domu Spotkañ”, gdzie znajduj¹ siê trzy
du¿e sale, zaplecze kuchenne, pe³ny wêze³ sanitarny.
W dolnej czêœci budynku jest
stó³ bilardowy, pi³karzyki i stó³
do tenisa. W górnej sali znajduj¹ siê dwa stanowiska komputerowe z drukark¹ i dostêpem do Internetu, które zosta³y zakupione z grantu pozyskanego w 2009 roku z fundacji „Dzia³aj Lokalnie”.
Obok jest du¿y teren rekreacyjny z boiskiem wielofunkcyjnym, które wiosn¹ tego
roku zosta³o pokryte sztuczn¹
nawierzchni¹. Jest kolorowe
i bardziej bezpieczne. Projekt
– „Dzia³anie œwietlicy œrodowiskowej – ogólnodostêpnej”,
od wrzeœnia 2007 roku dziêki
przychylnoœci wójta Gminy,
pana Stanis³awa Gembalczyka oraz naszych Radnych jest
wspó³finansowany przez
Gminê Œwierklany. W ci¹gu
roku szkolnego jest czynna od
wtorku do pi¹tku od 15.00 do
17.00. a w soboty od 10.00 do
13.00. Œwietlica ma ciekaw¹
ofertê zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y: zajêcia z rêkodzie³a artystycznego, origami, modelarstwa, szachowe, komputerowe, tañca towarzyskiego,
aerobiku, gry na gitarze, pomoc w nauce. Podczas ferii
zimowych organizujemy
„Dyskusyjny Klub Filmowy”,
a podczas wakacji letnich
„Wakacyjn¹ Szko³ê”. Dzieci
bior¹ce udzia³ w zajêciach
zbieraj¹ punkty i na koniec
roku szkolnego zostaje wy³oniony najlepszy uczestnik z tytu³em „Œwietlik Roku”. Z pozyskanych funduszy, zgodnie
z projektami ubogacamy wyposa¿enie sal w których odbywaj¹ siê zajêcia, co czyni
je bardziej atrakcyjnymi. Jednym z przyk³adów s¹ stepy
i inne przyrz¹dy do aerobiku,
czy te¿ p³yta do wypieku naleœników. Œrodki przeznaczo-

Dla naszych dzieci
ne na wycieczki wykorzystaliœmy na wyjazdy na basen:
do Paw³owic, Gorzyc, Skoczowa. Najbardziej atrakcyjne s¹ ca³odniowe wycieczki.
W sierpniu zesz³ego roku
dzieci wraz opiekunami pojecha³y na Górê œw.Anny, gdzie
zapozna³y siê z histori¹ Powstañ Œl¹skich; w Kamieniu
Œl. pozna³y kompleks pa³acowy, a nad Jeziorem Turawskim pla¿owa³y. W tym roku
na trasie wycieczki znalaz³
siê „Œwiat Marzeñ” w Inwa³dzie, Wadowice ze s³ynnymi
kremówkami, oraz poci¹g
papieski, którym pojechaliœmy do £agiewnik. Tam poznaliœmy miejsca zwi¹zane
z s. Faustyn¹ Kowalsk¹, której sam Pan Jezus przekaza³
prawdê o Bo¿ym Mi³osierdziu. Œwietlica to miejsce
gdzie w szczególnoœci spotykaj¹ siê dzieci, które wyje¿d¿aj¹ na letnie kolonie organizowane przez parafiê od
14 lat, a które równie¿
w znacznej mierze finansuje
Gmina Œwierklany. Zajêcia
zintegrowa³y uczestników co
prze³o¿y³o siê na bardzo dobre zachowanie podczas kolonii w Istebnej. Dzieci, które
po raz pierwszy przyjecha³y
do „Halniaka” by³y pod
ogromnym wra¿eniem same-

go budynku jak i zaplecza.
Szczególnie zachwyci³y siê
obejœciem i zapleczem z boiskami i basenem. Wychowawcy w³o¿yli wiele wysi³ku, aby dzieci korzystaj¹c
z uroków tego miejsca wypoczywa³y aktywnie. Organizowali dla nich w wodzie i na
boiskach, sportowo – rekreacyjne konkurencje z nagrodami i zabawy w ma³ych grupach. Program profilaktyczny oparty na ksi¹¿ce pt. „Ma³y
Ksi¹¿ê” w ciekawy sposób
wskaza³ uczestnikom drogê
ku wielu cennym wartoœciom.
Prawie codzienna Msza œw.
z homili¹, sprawowana
przez ks. Proboszcza Jana
Klyczkê, który lubi jeŸdziæ na
kolonie z dzieæmi, bardzo
wspomog³a oddzia³ywanie
tego programu. Kolonie to
tak¿e okazja do zwrócenia
siê ku tradycji. Na spotkaniach w altanie œpiewaliœmy
piosenki znane dzieciom ze
szko³y czy koœcio³a, ale tak¿e uczyliœmy siê nowych.
Konkursy piosenki, tañca,
skeczu ubogaci³y wieczorne
spotkania z okazji urodzin kolonistów. Na dyskotekach
opiekunki aktywizowa³y m³odsze dzieci ucz¹c ich krótkich
uk³adów choreograficznych.
Dzieci uczestniczy³y w co-

dziennych porannych æwiczeniach co na pewnowzmocni³o
ich koordynacjê wzrokowo –
ruchow¹. Uczestnicy kolonii
zwiedzali najbli¿sz¹ okolicê
podczas pieszych wêdrówek.
Odwiedzili galerie miejscowych artystów: wybitnego
malarza Wa³acha oraz rzeŸbiarza Konarzewskiego. Na
wycieczkach autokarowych
mieli okazjê zwiedziæ dalsze
okolice: Kubalonkê z gór¹
Ochodzit¹, poznaæ folklor
w Starej Cha³upie w Milówce, czy prze¿yæ fantastyczn¹
przygodê w Muzeum Piwowarstwa w ¯ywcu.
Wizyty Przyjació³ Fali
Radoœci, (festynu, który s³u¿y zgromadzeniu funduszy
na kolonie) jak i niektórych
rodziców kolonistów,
a przede wszystkim wizyta
pana Wójta Stanis³awa
Gembalczyka równie¿ zostawi³y trwa³y œlad w sercach dzieci. Przekona³y siê,
¿e s¹ ludzie, których dobre
intencje i troska o ich wypoczynek s¹ autentyczne.
Wszystkim ludziom, którzy w jakikolwiek sposób
wspomagaj¹ dzia³anie parafialnej œwietlicy i kolonijny wyjazd serdecznie
dziêkujemy.
Uczestnicy i opiekunowie
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Historia krzyża przy ul. Spokojnej
Kiedy rozpoczêto budowê kompleksu szkolnego w obrêbie ulic Równoleg³ej i Polnej, plan
zagospodarowania tego¿ terenu przewidywa³
plac zabaw pod budowê nowego koœcio³a obok
posiad³oœci pañstwa Rugor.
Przypadkowa rozmowa
prezesa Ko³a Emerytów
i Rencistów, pana Józefa
Brychcego z naszym proboszczem Tadeuszem Stachoniem dotyczy³a miejsca,
w którym to planowano wybudowaæ koœció³. Uzgodnili
obaj, ¿eby ufundowaæ symboliczny krzy¿ i postawiæ go
w tym miejscu. Prezes, na
najbli¿szym spotkaniu cz³onków Ko³a poruszy³ m.in.
kwestiê ufundowania krzy¿a. Postanowiono wiêc zebraæ pieni¹dze na drzewo,
z którego mia³by byæ wykonany krzy¿ i czekaæ na
dalsz¹ decyzjê zwi¹zan¹
z postawieniem krzy¿a na
konkretnym miejscu. Drzewo zosta³o zakupione i postument krzy¿a wyprofilowany. Po zakonserwowaniu przechowywany by³
w budynku gospodarczym
u pana Józefa Brychcego.
Tymczasem okaza³o siê,
¿e miejsce pod budowê koœcio³a jest za ma³e i teren jest
nierówny..., a krzy¿ dalej
czeka³ na swoje miejsce.
W miêdzyczasie, Ko³o
Emerytów i Rencistów
zmniejsza³o siê pod wzglêdem
liczebnoœci cz³onków. Czêœæ
zrezygnowa³a z cz³onkostwa,
wielu zmar³o, a nowych cz³onków nie przybywa³o, co uniemo¿liwia³o organizowanie jakichkolwiek wycieczek i spotkañ z powodu braku chêtnych. W grudniu 2006 roku,
na ostatnim spotkaniu emerytów z Ko³a nr 19 – „op³at-

kowym” – po d³ugich rozmowach postanowiono zawiesiæ jego dzia³alnoœæ. Na to
spotkanie zaproszono równie¿ Wójta Gminy Œwierklany, Stanis³awa Gembalczyka. Jedna z rozmów dotyczy³a tego¿ w³aœnie krzy¿a.
– Gdzie mo¿na by go postawiæ? – zastanawiali siê zebrani. Zapad³a decyzja –
„Hanuski” – nowa dzielnica
Jankowic. – Ale w którym
miejscu?
Józef Brychcy postanowi³ porozmawiaæ z tutejszym
leœniczym, Tadeuszem Czarnuchem. Po uzgodnieniach
dosz³o do spotkania wójta
gminy, leœniczego i prezesa
Ko³a w dzielnicy Hanuski.Wspólnie wyznaczyli oni
miejsce pod wzniesienie
krzy¿a. Jeszcze tego samego dnia, pan Antoni Gajda
swoj¹ kopark¹ zdj¹³ humus
i zrobi³ wykop pod fundament krzy¿a.
Józef Brychcy z panem
Wincentym Nieszporkiem,
jako cz³onkowie Ko³a Emerytów, poprosili panów:
Ewalda Adamca i Jaros³awa
Pietrzaka, którzy to jako jedni
z pierwszych zamieszkali
w tej dzielnicy, o pomoc
w przygotowaniu miejsca pod
krzy¿. W kwietniu 2007 roku,
to w³aœnie oni w czwórkê zaczynali pracê. Bardzo zaanga¿owane i pomocne by³y równie¿ ich rodziny.
Równoczeœnie trzeba
by³o zorganizowaæ œrodki
potrzebne na pokrycie kosz-

tów wyposa¿enia i upiêkszenia tego miejsca. Odzew
mieszkañców by³ szybki –
ka¿dy kto móg³ z pobliskich
ulic ofiarowa³ wolne datki
na ten cel. Przy wyrównywaniu terenu i transporcie
potrzebnego materia³u pomóg³ równie¿ swoim sprzêtem mechanicznym pan
Czes³aw Piecha.
Dnia 1 maj¹ 2007 roku,
o godzinie 17.00, z udzia³em
mieszkañców, ksi¹dz proboszcz Tadeusz Stachoñ
poœwiêci³ stoj¹cy ju¿ krzy¿,
¿eby ludzie mogli siê modliæ
w tym miejscu na nabo¿eñstwach majowych.
I tak to Pan Jezus, którego krzy¿ zosta³ postawiony
na drewnianym postumencie,
patrzy w stronê naszego zabytkowego koœcio³a pw. Bo¿ego Cia³a. Mo¿e z biegiem
czasu, m³odsze pokolenie zainteresuje siê wyszukaniem

miejsca i powróci do idei budowy chocia¿by niewielkiego koœcio³a na terenie Micha³kowic.
Byæ mo¿e nie spisa³am
wszystkiego dok³adnie, jednak mimo to wszystkim,
którzy czymkolwiek przyczynili siê do powstania
tego¿ miejsca, serdecznie
dziêkujê, w imieniu by³ych
cz³onków Ko³a Emerytów
i Rencistów. Opisana historia krzy¿a bêdzie na pewno
pami¹tk¹ w Kronice naszego Ko³a istniej¹cego przez 20
lat. Miejsce to bêdzie symbolem zaanga¿owania emerytów i rencistów, cz³onków
spo³ecznoœci naszej ma³ej
ojczyzny jak¹ s¹ Jankowice, a modlitwa do Boga
w tym miejscu bêdzie wys³uchana i owocna.
Spisa³a: Elfryda Szulik
(skarbnik by³ego Ko³a Emerytów i Rencistów nr 19)

Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji zaprasza 19 wrzeœnia do Jankowic na festyn „Po¿egnanie
Lata”. Pocz¹tek - godzina 17.00. Gwiazd¹ wieczoru bêdzie Andrzej „Piasek” Piaseczny z zespo³em.
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Malownicza gmina
10-14 sierpnia, Gminny
Oœrodek Kultury i Rekreacji zorganizowa³ I Plener Malarski
w Galerii Malarstwa Twórców
Nieprofesjonalnych “Jan”. Inicjatork¹ pleneru by³a El¿bieta
Piercha³a. Komisarz pleneru
Ewa Rotter-P³óciennik znana
malarka z ¯or dokonywa³a korekt i udziela³a cennych porad
plenerowiczom.
W warsztatach plenerowych wziê³o udzia³ 11 osób.
Z terenu gminy byli to: Bo¿ena Kopiec, Urszula Piercha³a,
Adam Kuœka, Barbara Szulik
i dwie utalentowane nastolatki,
które uczêszczaj¹ na zajêcia malarskie do GOKiR-u – Roksana
Malczyk z SP Jankowice i Mag-

dalena Kad³ubek z Gimnazjum
Œwierklanach Dolnych. Udzia³
w Plenerze wziêli te¿ cz³onkowie ¿orskiej grupy Atelier: Maria Karska, Ewa Kowalczyk, Izabela Warachowska-Chmielewska, Wiktor Pitlok.
Organizatorzy warsztatów
przygotowali teren na okolicznoœæ pleneru, ale ze wzglêdu na
niesprzyjaj¹c¹ pogodê, zajêcia
odbywa³y siê w Galerii. Artyœci
malowali najpiêkniejsze miejsca
Gminy – m.in. Studzienkê, koœció³ki w Jankowicach i Œwierklanach. Pomoc¹ s³u¿y³y im
wykonane wczeœniej zdjêcia. 14
sierpnia odby³a siê „mokra”
wystawa z udzia³em wójta Stanis³awa Gembalczyka, dyrekto-

ra GOKiR-u Haliny Karwot,
krewnych i znajomych plenerowiczów.
– Chcielibyœmy, aby plener
malarski wszed³ na sta³e do kalendarza imprez kulturalnych
naszej Gminy – mówi El¿bieta
Piercha³a. Obrazy namalowane
przez artystów, wzbogaci³y dorobek Galerii „Jan”. Pod koniec
paŸdziernika rozpocznie siê wystawa poplenerowa, która potrwa oko³o miesi¹ca.
 Na ukoñczeniu jest budowa parkingu przed Galeri¹
Twórców Nieprofesjonalnych
„Jan” w Jankowicach. Po zakoñczeniu prac modernizacyjnych
w tym rejonie ³atwiej bêdzie dojechaæ do siedziby Galerii od
strony ul. Nowej, przez co odci¹¿ona zostanie ul. Krótka.
Z dojazdem pod budynek nie
bêdzie te¿ mia³a problemu stra¿
po¿arna. W budynku, obok Galerii, w której czêsto odbywaj¹
siê imprezy z udzia³em wielu
goœci, a tak¿e zajêcia plastyczne i muzyczne, mieœci siê równie¿ wioska internetowa. Korzystaj¹cy z oferty GOKiR mieszkañcy gminy nie bêd¹ mieli k³opotu z zaparkowaniem samochodu.

U W A G A !!!
Firma Transgór S.A. Rybnik, która za poœrednictwem GZGK prowadzi selektywn¹ zbiórkê odpadów, apeluje do mieszkañców gminy o przestrzeganie przepisów odnoœnie segregacji œmieci. W przypadku, niedostosowania siê do opisów na workach do selektywnej zbiórki, otrzymamy informacjê, ¿e zawartoœæ
worka nale¿y powtórnie przesegregowaæ, a jego odbiór nast¹pi przy najbli¿szej zbiórce.
Przypominamy równie¿, do czego przeznaczone s¹ poszczególne worki:
 ¯Ó£TE – przeznaczone s¹ na opakowania z tworzyw sztucznych i metalu; nale¿y wrzucaæ do
nich czyste: butelki po p³ynach i napojach PET, butelki po chemii gospodarczej stosowanej w gospodarstwach domowych, puszki po napojach, aluminium i drobny z³om ¿elazny. Do ¿ó³tych worków nie wolno
wrzucaæ: artyku³ów wykonanych z tworzyw sztucznych w po³¹czeniu z innymi materia³ami, zu¿ytych
akumulatorów i baterii, pojemników po smarach, puszek po lakierach i farbach, produktów po³¹czonych
z innymi materia³ami, opakowañ po aerozolach, zanieczyszczonych opakowañ.
 BIA£E – przeznaczone s¹ na opakowania ze szk³a bia³ego; nale¿y wrzucaæ do nich czyste: opakowania ze szk³a bezbarwnego, np. s³oiki, butelki (bez kapsli, zakrêtek, obr¹czek na szyjkach). Do bia³ych
worków nie wolno wrzucaæ: st³uczki szklanej, szk³a okiennego, samochodowego, luster, porcelany, fajansu, szk³a kolorowego i szk³a zbrojonego, zu¿ytych ¿arówek, lamp neonowych, termometrów.
 ZIELONE s¹ przeznaczone na opakowania ze szk³a kolorowego; nale¿y wrzucaæ do nich czyste:
opakowania ze szk³a kolorowego, np. s³oiki, butelki (bez kapsli, zakrêtek, obr¹czek na szyjkach). Do zielonych worków nie wolno wrzucaæ: st³uczki szklanej, szk³a bezbarwnego, szk³a okiennego, samochodowego, luster, porcelany, fajansu, szk³a kolorowego i szk³a zbrojonego, zu¿ytych ¿arówek, lamp neonowych
oraz termometrów.
 NIEBIESKIE – przeznaczone s¹ na papier – makulaturê; nale¿y wrzucaæ do nich czyste: ksi¹¿ki,
gazety, papier do pisania, zeszyty, torby papierowe, tekturê, kartony, foldery, katalogi, mapy. Do niebieskich worków nie wolno wrzucaæ: papieru z domieszk¹ tworzyw sztucznych, t³ustego zabrudzonego
i zwil¿onego papieru, toreb foliowych, opakowañ po napojach, kalki.

Uwaga,
pasażerowie
autobusów
D³u¿sza trasa
autobusów linii
13, 31, 32
W zwi¹zku z przebudow¹ wiaduktu w ci¹gu ul.
Nowej w Jankowicach,
trasy autobusów linii 13, 31,
i 32 ZTZ Rybnik zosta³y
wyd³u¿one o objazd ul.
Plebiscytow¹ w Œwierklanach. Od 1 wrzeœnia autobusy tych linii zatrzymuj¹
siê na przystankach: Œwierklany-Piekarnia, Œwierklany-Skrzy¿owanie i Œwierklany-Plebiscytowa. Rozk³ady jazdy powy¿szych linii zawieszono na przystankach. “Nape³nienie” tych
linii w okresie objazdu bêdzie sygna³em do ewentualnego utrzymania tych tras
po zakoñczeniu inwestycji.
Tym samym zosta³yby spe³nione oczekiwania mieszkañców Œwierklan odnoœnie po³¹czeñ autobusowych z Rybnikiem.

Po³¹czenie linii 30 i 33
Po roku uruchomienia linii 33, ³¹cz¹cej so³ectwo
Jankowice z Rybnikiem z analiz ZTZ Rybnik wynika - ¿e linia ta jest nieekonomiczna. Wobec powy¿szego faktu postanowiono
po³¹czyæ liniê 30 i 33.
Z dniem 7 wrzeœnia na wyd³u¿onej trasie kursuje autobus linii 30.
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