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Szanowni
Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych r¹k
nowy numer Kuriera Gminy
Œwierklany, który tak jak poprzednie wydanie i kolejne - zaplanowane na miesi¹ce: kwiecieñ,
czerwiec, sierpieñ, paŸdziernik
i grudzieñ, jest bezp³atny. Zmieniliœmy formê gazety – zosta³a
ona zmniejszona do formatu A4,
a liczbê stron zwiêkszyliœmy do
16. Nak³ad pisma wynosi 1500
egzemplarzy.
W Kurierze zamieszczamy
wa¿ne dla mieszkañców informacje, zarówno urzêdowe (komunikaty, og³oszenia, uchwa³y), jak
i te dotycz¹ce szkó³, organizowanych w gminie uroczystoœci i innych. Gazetê mo¿na bêdzie tak¿e poczytaæ na stronie internetowej Urzêdu Gminy Œwierklany,
pod adresem www.swierklany.pl

Wkrót
ce wybory
Wkrótce
uzupełniające
W niedzielê 12 listopada ubieg³ego roku odby³y siê wybory samorz¹dowe do Rady Gminy Œwierklany i wybór wójta, a dwa tygodnie póŸniej – 26 listopada druga
tura wyborów na stanowisko wójta gminy. Mieszkañcy zdecydowali
siê powierzyæ tê funkcjê Stanis³awowi Gembalczykowi. Wybór wójta
spowodowa³ wygaœniêcie jego mandatu jako radnego i powstanie wakatu w Radzie Gminy, jeœli chodzi o so³ectwo Jankowice. W zwi¹zku z powy¿szym wojewoda œl¹ski zarz¹dzi³
przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych. Odbêd¹ siê one 4 marca
2007 roku.
Na g³osowanie zapraszamy
mieszkañców Jankowic, do Szko³y
Podstawowej w Jankowicach przy
ul. Równoleg³ej 5 (siedziba Obwodowych Komisji Wyborczych),
w godzinach od 6.00 do 20.00.
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Bal Walentynkowy

bz
W tym roku, to w Walentynki – 14 lutego odby³ siê bal karnawa³owy
dla najm³odszych mieszkañców gminy. Organizatorem zabawy by³ Gminny
Oœrodek Kultury i Rekreacji z siedzib¹ w Œwierklanach. W³aœnie tam, w sali
bankietowej GOKiR-u odby³ siê bal. Dzieci przeœciga³y siê w pomys³ach
dotycz¹cych przebrania, a prowadz¹cy spotkanie wodzirej – w wymyœlaniu dla nich konkursów i zabaw. Szkoda, ¿e to koniec karnawa³u!

Sport, który jednoczy

Sportowa rywalizacja zawodników i prawdziwe szaleñstwo kibiców – tak w kilku s³owach mo¿na by³oby opisaæ to, co 17 stycznia
dzia³o siê w szkole podstawowej w Œwierklanach Dolnych. W tamtejszej sali gimnastycznej zosta³ rozegrany I Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Œwierklany. Tak
wspania³ego dopingu mogliby pozazdroœciæ m³odym sportowcom
pi³karze Realu Madryt! - czytaj str. 15
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Gmina
w Związku
W styczniu br. Przeprowadzone zosta³y rozmowy ze wszystkimi przewoŸnikami obs³uguj¹cymi
linie autobusowe na terenie naszej
gminy. Po analizie zebranych informacji stwierdzono, ¿e przewoŸnikiem, który najlepiej spe³nia³by
oczekiwania mieszkañców jest
Miêdzygminny Zwi¹zek Komunikacyjny w Jastrzêbiu Zdroju.
W swej ofercie proponuje on:
 komunikacjê na wysokim
poziomie z nowym, dobrze oznaczonym taborem;
 wyraŸne i estetyczne
oznaczenie przestanków,
 punktualnoœæ, ze wzglêdu na
dobrze opracowane rozk³ady jazdy;
 jasno okreœlony system cen
biletów i przys³uguj¹cych ulg.
Rada Gminy Œwierklany na sesji w dniu 14 lutego 2007 roku podjê³a Uchwa³ê nr IV/22/07 o przyst¹pieniu Gminy do Miêdzygminnego Zwi¹zku Komunikacyjnego
w Jastrzêbiu Zdroju, przeznaczaj¹c na ten cel odpowiednie œrodki
finansowe. Natomiast, Zgromadzenie MZK w dniu 26 marca br. zdecyduje o cz³onkostwie naszej gminy w Zwi¹zku. Do tego czasu, na
mocy umowy cywilno-prawnej z
dniem 26 lutego br. uruchomione
dla gminy zostan¹ linie 102 i 212
z przed³u¿eniem do Œwierklan Górnych. Pozosta³e linie autobusowe,
obs³ugiwane przez innych przewoŸników pozostan¹ na razie bez
zmian.
W kwestii komunikacji niezwykle istotne s¹ uwagi i spostrze¿enia mieszkañców korzystaj¹cych z tych us³ug na co dzieñ.
W zwi¹zku z powy¿szym prosimy zainteresowanych o kontakt:
 telefoniczny – z pani¹
Alin¹ Hora – tel. 0 32 432 75 34
 lub mailowy ug@swierklany.pl
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Nasz w Izbie
W pierwsz¹ niedzielê lutego
odby³y siê wybory do izb rolniczych. Mieszkañcy naszej gminy
wybierali swego reprezentanta do
Rady Powiatowej Œl¹skiej Izby
Rolniczej. Zosta³ nim Jan Ochojski ze Œwierklan.
Wybory cieszy³y siê nik³ym
zainteresowaniem, o czym mo¿e
œwiadczyæ fakt, i¿ na 726 osób
uprawnionych do g³osowania do
urn posz³o zaledwie 18 (za to
wszystkie oddane g³osy by³y wa¿ne). W sk³ad komisji wyborczej,
która czuwa³a nad prawid³owym
przebiegiem g³osowania, a po jego
zakoñczeniu przeliczy³a g³osy,
weszli: Jerzy Rugor, Andrzej Karp,
Anna S³awik, Ilona Michalska oraz
pani Cecylia Chromik, która do tej
pory reprezentowa³a naszych rolników w Izbie.
Pan Jan Ochojski by³ jedynym
kandydatem do Œl¹skiej Izby Rolniczej z terenu naszej gminy.

Por
ozumienie
orozumienie
z Instytutem Jana
Pawła II w R
ybnik
u
Rybnik
ybniku
Na podstawie uchwa³y Rady
Gminy Œwierklany nr X/98/99 z 28
czerwca 1999 roku zosta³o zawarte
porozumienie z miastem Rybnikiem
w zakresie udzielania œwiadczeñ rehabilitacyjnych dzieciom niepe³nosprawnym – z nastêpstwami
uszkodzenia centralnego uk³adu nerwowego – mieszkañcom gminy
Œwierklany. Koszty rehabilitacji
i pobytu w “Oœrodku” pokrywa
Urz¹d Gminy Œwierklany.
Do Oœrodka przyjmowane s¹
dzieci na podstawie pisemnego skierowania lekarza – specjalisty, zaopiniowanego przez Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Œwierklanach i skarbnika gminy Œwierklany.
Porozumienie zawarto na czas
nieokreœlony, pocz¹wszy od 8 lutego 2000 roku.

Realizacja:
Wydawnictwo Solo Press
Żory, ul. Moniuszki 10
tel./fax: 4346130
na zlecenie
Urzędu Gminy Świerklany
Jankowice, ul. Świerklańska 54
Redaktor wydania:
Barbara Zientek

nowy kurier œw.p65

2

Trudna rola gospodarza
Pierwsze miesi¹ce pracy na stanowisku wójta gminy by³y dla Stanis³awa
Gembalczyka niezwykle pracowite. – W swoich dzia³aniach kierujê siê przede
wszystkim dobrem mieszkañców i odpowiadaniem na ich potrzeby, co idzie
w parze z rozwojem gminy – zapewnia wójt.
Stanis³aw Gembalczyk za najwa¿niejsze, jeœli chodzi o inwestowanie w gminie, uwa¿a kwestiê
bezpieczeñstwa, na które z³o¿y siê
budowa i modernizacja oœwietlenia
ulicznego przez Vattenfall (inwestycja bêdzie sp³acana z pozyskanych
oszczêdnoœci), modernizacja skrzy¿owania w Œwierklanach wraz
z przejœciami dla pieszych (na podstawie posiadanej dokumentacji),
modernizacja dróg transportu rolnego – w oparciu o przygotowan¹
uchwa³ê o drogach gminnych, budowa chodników przy ul. 3 Maja
i Œwierklañskiej, modernizacja budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Jankowicach oraz budowa ogrodzeñ przy placówkach oœwiatowych w Œwierklanach i Jankowicach. Drug¹ wa¿n¹ spraw¹ jest
ochrona œrodowiska, która realizowana bêdzie miêdzy innymi poprzez dokoñczenie rozpoczêtych
inwestycji kanalizacyjnych oraz
w³¹czenie do planu skanalizowania
pozosta³ych obszarów gminy
(zlewnia PII-1, Jankowice i inne),
jak równie¿ poprzez budowê kanalizacji deszczowej wokó³ strefy
przemys³owej, a w ramach poprawy stanu powietrza – wprowadzenie programu likwidacji tzw. niskiej
emisji.
Planów jest wiele. Jedne ju¿ s¹
w trakcie realizacji, inne czekaj¹
w kolejce. Wiadomo na pewno, ¿e
równie wielk¹ uwagê co do bezpie-

czeñstwa i ochrony œrodowiska,
w³adze gminy przywi¹zuj¹ do rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Tu zadania s¹ nastêpuj¹ce: rozbudowa boiska w Jankowicach, budowa trybun z miejscami siedz¹cymi dla kibiców oraz szatni; budowa wyci¹gu narciarskiego wraz
z oœwietleniem na ha³dzie szybu
VI KWK Jankowice, budowa k¹pieliska oraz oœrodka uprawiania
sportów wodnych i terenów do
wêdkowania w Jankowicach, budowa œlizgawki w Jankowicach,
a w wyremontowanym budynku
dawnego gimnazjum utworzenie
oœrodka organizacji imprez sportowo-kulturalnych i plenerowych
oraz œwietlicy socjoterapeutyczno-integracyjnej. Zmiany nast¹pi¹
tak¿e w przypadku œwierklañskiej “Fortecy”, dla której zbudowane zostanie zaplecze socjalne,
obok boiska.
Kolejne zadania mieszcz¹ siê
w nastêpuj¹cych dzia³ach: ochrona zdrowia – m.in. stworzenie
mo¿liwoœci oddawania krwi
w jankowickim oœrodku, obs³uga
ludnoœci – nawi¹zanie partnerskiej
wspó³pracy z gmin¹ Mszana
i Marklowice oraz utworzenie
w Urzêdzie Gminy Œwierklany
stanowiska do obs³ugi osób niepe³nosprawnych, oœwiata i wychowanie – dokoñczenie rozpoczêtych inwestycji oœwiatowych
w Œwierklanach, transport – szyb-

kie i wygodne przemieszczanie siê
we wszystkich kierunkach, mo¿liwoœæ dojazdu z terenu gminy
na basen kryty w Po³omii, instytucje pozarz¹dowe – wsparcie
dla instytucji pozarz¹dowych realizuj¹cych zadania gminy.
- Realizacja zamierzeñ zale¿eæ
bêdzie od posiadanych œrodków
finansowych – t³umaczy wójt
Gembalczyk. – Chcê powiedzieæ,
¿e ich wielkoœæ jest skromna, poniewa¿ ostatni okres gospodarowania gmin¹ nie by³ oparty
o skalkulowane ryzyko, którym
powinien kierowaæ siê ka¿dy gospodarz. Potwierdza³y to póŸniejsze wydarzenia. Brak synchronizacji w dzia³aniach pomiêdzy budowan¹ na “¿ywio³” kanalizacj¹
i obiektami sportowymi skutkuje
nie odtworzonymi drogami, za
które wykonawca robót otrzyma³
zap³atê (po³o¿enie asfaltu zosta³o
wyliczone w u³o¿enie 1m bie¿¹cego kanalizacji).
Pocz¹wszy od dnia 6 grudnia ubieg³ego roku, kiedy to Stanis³aw Gembalczyk oficjalnie
obj¹³ funkcjê wójta gminy, zaasfaltowano 9 ulic w Œwierklanach.
- W sprawie naprawy dalszych dróg prowadzone s¹ rozmowy z wykonawcami kanalizacji.
O ile warunki atmosferyczne pozwol¹, bêd¹ prowadzone dalsze
prace w tym zakresie – podsumowuje wójt.

Zjazd Jankowiczan
Czy zastanawialiœcie siê kiedyœ, ile miejscowoœci o nazwie Jankowice jest
w Polsce? Okazuje siê, ¿e nasze Jankowice s¹ jedn¹ z 25 miejscowoœci
nosz¹cych tê nazwê. Ju¿ wkrótce nadarzy siê okazja, by poznaæ ich mieszkañców.
Rada So³ecka Jankowic, kontynuuj¹c ideê Zjazdu Jankowiczan ks. Edwarda Musio³a z Jankowic Radomskich, postanowi³a
zorganizowaæ II Zjazd Jankowiczan. Zaplanowany on zosta³ na
30 czerwca tego roku. Pierwsze
spotkanie zorganizowa³y Jankowice licz¹ce zaledwie 170 mieszkañców (najmniejsze licz¹ po 80
osób). Dodajmy, ¿e nasze Jankowice s¹ najwiêksze.

Przygotowaniem zjazdu zajmie siê powo³any w tym celu
komitet organizacyjny. Honorowy patronat nad czerwcowym
przedsiêwziêciem obj¹³ wójt gminy Œwierklany Stanis³aw Gembalczyk.
Podobnie jak pierwszy zjazd,
nasz równie¿ rozpocznie siê
msz¹ œwiêt¹. Po jej zakoñczeniu
udamy siê korowodem do oœrodka sportowo-rekreacyjnego, gdzie
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odbêd¹ siê prezentacje poszczególnych miejscowoœci Jankowice, a po nich zabawa do bia³ego
rana.
- Wys³aliœmy ju¿ 21 zaproszeñ, a teraz zaproszenie kierujemy do was, drodzy mieszkañcy – mówi¹ organizatorzy œwiêta Jankowiczan. – Serdecznie zachêcamy do w³¹czenia siê w organizacjê tego przedsiêwziêcia
i licznego uczestnictwa w zjeŸdzie.
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Zerwało
dach
Silna wichura, jaka
nawiedzi³a nasze tereny w
nocy z 18 na 19 stycznia,
spowodowa³a uszkodzenie
dachu w dobudowanym do
szko³y podstawowej
w Œwierklanach Górnych
segmencie. Uszkodzony
obiekt stanowi³ inwestycjê
w toku realizacji, dlatego
naprawa zostanie wpisana
w koszt wykonawcy
i ubezpieczyciela.
Oderwaniu uleg³a górna warstwa blachy fa³dowej poszycia
powsta³ej niedawno sali gimnastycznej.
O zdarzeniu powiadomione
zosta³y w³adze gminy, kierownictwo budowy, a tak¿e policja
i stra¿ po¿arna – jednostki z Rybnika i OSP Œwierklany, które zabezpieczy³y teren, uniemo¿liwiaj¹c tym samym wstêp osób postronnych na miejse zdarzenia (bliskie s¹siedztwo obiektu z drog¹
powiatow¹). O mo¿liwoœci zagro¿enia bezpieczeñstwa osób i mienia zostali ponadto powiadomieni
mieszkañcy posesji przyleg³ych do
szkolnej dzia³ki. W porozumieniu
cd. na str. 4

Trudnoœci, jakie napotyka siê
przeje¿d¿aj¹c przez to skrzy¿owanie, daj¹ siê we znaki osobom
podró¿uj¹cym w kierunku Jastrzêbia, ¯or, Wodzis³awia i Rybnika. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
problem musi zostaæ rozwi¹zany
i to jak najszybciej.
- Na dzieñ dzisiejszy, po wielu trudnoœciach opracowany zosta³ projekt architektoniczny –
mówi wójt gminy Stanis³aw
Gembalczyk. – Poniewa¿ skrzy¿owanie to obejmuje drogi wojewódzkie, realizacja zadania bêdzie nale¿a³a do Urzêdu Marsza³kowskiego. Rozwi¹zania projektowe zak³adaj¹ usytuowanie przystanków autobusowych poza obrêbem skrzy¿owania, budowê
trzeciego pasa, przebudowê samych skrzy¿owañ (g³ównego
oraz skrzy¿owania, które ³¹czy
siê z drog¹ w kierunku Boryni)
i wprowadzenie sygnalizacji
œwietlnej.
W celu zapoznania siê z projektem, w Urzêdzie Gminy
Œwierklany odby³y siê dwa spotkania, z udzia³em radnym powiatowych reprezentuj¹cych
nasz¹ gminê w starostwie rybnickim, zainteresowanych tym tematem cz³onków Rady Gminy
Œwierklany, a tak¿e w³adz i s³u¿b
gminych oraz projektanta.
- Mo¿na powiedzieæ, ¿e spotkania zakoñczy³y siê sukcesem.
Wobec d³ugo oczekiwanego postêpu w rozwi¹zaniu problemu
kolizyjnego i prze³adowanego ru-

Skrzyżowanie
wciąż kolizyjne

bz

Nie od dziœ wiadomo, ¿e mieszkañcy Œwierklan –
w³aœciciele pojazdów i piesi, a tak¿e osoby
przeje¿d¿aj¹ce przez nasz¹ gminê, zmuszeni s¹
korzystaæ z kolizyjnego skrzy¿owania na “Górnioku”,
gdzie wielokrotnie dosz³o do kolizji samochodów
i wypadków.
chem skrzy¿owania, zosta³o zaakceptowane rozwi¹zanie, chocia¿
mo¿e nie w pe³ni zadawalaj¹ce
mieszkañców. Jednak, jakiekolwiek
zmiany polegaj¹ce na doradzaniu
Urzêdowi Marsza³kowskiemu, mog³yby spowodowaæ, ¿e temat œwierklañskiej inwestycji trafi³by w “odstawkê” na kolejne lata – argumentuje Stanis³aw Gembalczyk.
Uczestnicy spotkañ zobowi¹zali wójta gminy do z³o¿enia wizyty w Urzêdzie Marsza³kowskim, co
mia³o miejsce 24 stycznia tego roku.
- Uzyska³em odpowiedŸ, ¿e za-

danie polegaj¹ce na przebudowie
skrzy¿owania zosta³o ujête w projekcie bud¿etu na rok 2007. By³o to zdaniem dyrektora Jacka Stumpfa - dyrektora Wydzia³u Komunikacji i
Transportu Urzêdu Marsza³kowskiego - bardzo trudne i nie s¹dzi³ on,
¿e którykolwiek projektant siê tego
podejmie. Koszt przebudowy wynosi
a¿ 6 mln z³. Mimo tego uzyska³em
zapewnienie, ¿e projekt bêdzie przez
niego wspierany.
Z ostatnich informacji wynika,
¿e skrzy¿owanie zosta³o ujête w
planie realizacji na lata 2007-2008.

Ujednolicono nazwy sołectw
W kraju zaczê³o obowi¹zywaæ rozporz¹dzenie Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzêdowych nazw
niektórych miejscowoœci oraz
obiektu fizjograficznego. Dla naszej gminy oznacza to zatwierdzenie propozycji mieszkañców,
zg³oszonych podczas spo³ecznych konsultacji w styczniu
2005 roku i zak³adaj¹cych ujednolicenie nazewnictwa so³ectw:
“Œwierklany” i “Jankowice”.
Mieszkañcy opowiedzieli siê za
tym, by w³aœnie tak brzmia³a oficjalna nazwa so³ectw, a nie jak do
tej pory – ró¿ne stosowanie
w ró¿nych dokumentach – Jankowice Rybnickie, Œwierklany
Górne i Œwierklany Dolne.
Konsultacje by³y konieczne
ze wzglêdu na potrzebê uporz¹d-
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kowania nazewnictwa i sporz¹dzenie nowego, aktualnego wykazu nazw wszystkich polskich
miast i wsi. W naszej gminie, podobnie zreszt¹ jak
w innych gminach,
których
nazwy
trzeba by³o ujednoliciæ, nie cieszy³y siê
one zbyt du¿ym zainteresowaniem.
Uprawnionych do
g³osowania mieszkañców by³o
u nas 8478, wyboru nazw so³ectw dokona³o zaledwie 155.
W Œwierklanach Górnych – 61
mieszkañców, z czego tylko 3
opowiedzia³o siê za stowaniem
nazwy “Œwierklany Górne”,
a pozostali za “Œwierklanami”.
W g³osowaniu na Dolnioku
uczestniczy³o 39 osób, wszystkie by³y za jednocz³onow¹ nazw¹

so³ectwa. Tak¿e mieszkañcy Jankowic byli zdania, ¿e nie nale¿y
wprowadzaæ do nazwy ich miejscowoœci okreœlnika “Rybnickie”.
Za t¹ propozycj¹ opowiedzia³y siê 54 osoby,
a tylko 1 by³a przeciw.
- W dokumentach lepiej niech bêdzie napisane: miejsce zamieszkania
– Œwierklany czy Jankowice, a potocznie zawsze
mo¿na mówiæ dla odró¿nienia:
Œwierklany Górne, Œwierklany
Dolne czy Jankowice Rybnickie –
argumentowali mieszkañcy bior¹cy udzia³ w g³osowaniu.
Wyniki spo³ecznych konsultacji poparte zosta³y uchwa³¹
Rady Gminy Œwierklany poprzedniej kadencji, któr¹ radni zatwierdzili proponowane zmiany.
- Chodzi o po³¹czenie miej-
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scowoœci Œwierklany Górne
i Dolne i utworzenie “Œwierklan”, z zachowaniem odrêbnoœci czêœci wsi. W przypadku Jankowic, które dla odró¿nienia od
innych czêsto nazywano potocznie i w dokumentach Jankowicami Rybnickimi, po zmianach pozostanie jednocz³onowa nazwa –
“Jankowice” – powiedziano nam
w Urzêdzie Gminy w Œwierklanach.
Rozporz¹dzenie w sprawie
ustalenia, zmiany i znoszenia
urzêdowych nazw niektórych
miejscowoœci oraz obiektu fizjograficznego zosta³o podpisane
15 grudnia
2006 roku,
a w ¿ycie
wesz³o na
pocz¹tku
tego roku.
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DZIAŁAJ LOKALNIE
Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo³ecznych
w Rybniku og³asza LOKALNY KONKURS
GRANTOWY w ramach Programu “Dzia³aj
Lokalnie V” Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci, realizowanego we wspó³pracy
z Akademi¹ Rozwoju Filantropii w Polsce.
Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnych spo³ecznoœci do rozwi¹zywania problemów i zaspokajania potrzeb
oraz pobudzanie ¿yciowych
aspiracji mieszkañców ma³ych
miejscowoœci.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji
na projekty, które:
 wynikaj¹ z potrzeb danej
spo³ecznoœci,
 maj¹ jasno okreœlony cel,
dobrze zaplanowane dzia³ania,

wymierne rezultaty i rozs¹dne
koszty realizacji;
 przyczyni¹ siê do poprawy sytuacji i osi¹gania trwa³ych
zmian spo³ecznych np. w zakresie kultury, edukacji, spraw spo³ecznych, rozwoju lokalnego i innych;
 bêd¹ realizowane wspólnymi si³ami mieszkañców i instytucji ¿ycia lokalnego – samorz¹dów, przedsiêbiorców i organizacji spo³ecznych;
 bêd¹ umiejêtnie i w spo-

OGŁOSZENIE
GMINNEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW
Dzia³aj¹c na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz.U. 72 poz. 747 z póŸniejszymi zmianami),
Gminny Zak³ad Wodoci¹gów w Œwierklanach z/s w Jankowicach informuje, ¿e z dniem 1 lutego 2007 roku wesz³a w ¿ycie nowa taryfa
oraz zasady rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê oraz odprowadzanie œcieków, obowi¹zuj¹ca na terenie gminy Œwierklany.
Z dniem 1 lutego 2007 roku nowe ceny wynosz¹:
WODA

3,30 z³/m.szeœc. + 7% VAT

ŒCIEKI BYTOWE
- o ³adunku do 4000 CHZT
3,37 z³/m.szeœc. + 7% VAT
- o ³adunku od 4000 do 10000 CHZT 6,52 z³/m.szeœc. + 7% VAT
- o ³adunku powy¿ej 10000 CHZT 8,69 z³/m.szeœc. + 7% VAT
ŒCIEKI PRZEMYS£OWE
- o ³adunku do 10000 CHZT

6,52 z³/m.szeœc. + 7% VAT

ŒCIEKI KOMUNALNE

2,77 z³/m.szeœc. + 7% VAT

OP£ATA STA£A
- wodomierz g³ówny
- podlicznik

3,50 z³/miesi¹c + 7% VAT
2,30 z³/miesi¹c + 7% VAT

Jednoczeœnie informujemy, ¿e pracownikiem odpowiedzialnym za
kontakty z osobami ubiegaj¹cymi siê o przy³¹czenie do sieci wodnokanalizacyjnej jest Kierownik Dzia³u Sieci Krystian Pawela
– tel. 502 687 420 lub (0 32) 432 75 31.
W pozosta³ych sprawach prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Zak³¹du Wodoci¹gów pod nr telefonu (0 32) 422 96 60, w dniach:
poniedzia³ek od 8.00 do 16.00, wtorek-pi¹tek od 7.30 do 15.30.
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sób przemyœlany anga¿owa³y
zasoby lokalne – naturalne, spo³eczne, ludzkie i finansowe;
 przyczyni¹ siê do rozwi¹zania okreœlonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej
potrzeby mieszkañców.
Fundacje i stowarzyszenia,
lokalne instytucje oraz grupy
nieformalne, które potrafi¹
wspólnie z mieszkañcami zdefiniowaæ lokalne problemy, ale nie
maj¹ pomys³u na to, jak im przeciwdzia³aæ b¹dŸ ³agodziæ ich
skutki, mog¹ skorzystaæ z doœwiadczeñ innych. Program
“Dzia³aj Lokalnie” to ju¿ ponad
1400 zrealizowanych projektów
oraz ponad 9 miliona z³otych
przekazanych w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane
s¹ na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Czêœæ z nich to uniwersalne rozwi¹zania, które z po-

wodzeniem mog¹ byæ zastosowane w ka¿dej polskiej gminie.
Program adresowany jest do
organizacji nie nastawionych na
zysk:
 podmiotów maj¹cych status fundacji lub stowarzyszenia
zarejestrowanego w KRS,
 lokalnych instytucji publicznych posiadaj¹cych osobowoœæ prawn¹ (szkó³, domów
kultury, bibliotek, klubów sportowych, itp.)
 grup nieformalnych,
w imieniu których wniosek z³o¿y organizacja lub instytucja
posiadaj¹ca osobowoœæ prawn¹.

Serdecznie zapraszamy
na spotkanie informacyjne,
które odbêdzie siê w Pañstwa Gminie 5 marca 2007
roku o godz. 16.00.

Zerwało dach
cd. ze str. 3
z Kuratorium Oœwiaty, dyrekcja
szko³y odwo³a³a w pi¹tek 19
stycznia zajêcia lekcyjne. W poniedzia³ek 22.01. lekcje odbywa³y siê ju¿ normalnie.
- Nast¹pi³o uszkodzenie poszycia, na ok. dwóch trzecich powierzchni po³aci poziomej dachu.
Oderwaniu uleg³y te¿ niektóre
³¹czniki typu “omega” pomiêdzy
górn¹ i doln¹ warstw¹ blachy
stanowi¹cej pokrycie dachowe.
Tam, gdzie nast¹pi³o najwiêksze
ssanie wiatru, ocieplenie z we³ny
mineralnej zosta³o oderwane i
rozrzucone po terenie dzia³ki
szkolnej. Uszkodzeniu uleg³y
tak¿e kominki central nagrzewnic, wystaj¹ce nad powierzchni¹
dachu – tak urzêdnicy opisuj¹
straty.
W feralny weekend, kiedy
dosz³o do zniszczeñ, ekipy budowlane Przedsiêbiorstwa Budowlanego Katowice zabezpieczy³y dach przed przeciekami,
jakie mog³yby nast¹piæ na skutek opadów atmosferycznych,
jak równie¿ usunê³y pogiête fragmenty pow³oki górnej dachu,
które mog³yby stanowiæ zagro¿enie dla osób i mienia, gdyby
dosz³o do kolejnej wichury.
19 stycznia odby³a siê te¿
kontrola ze strony powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który po oglêdzinach miejsca zdarzenia sporz¹dzi³ sto-
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sowny protokó³. Na bazie tego
protoko³u, 23 stycznia wyda³
postanowienie o wstrzymaniu
robót budowlanych - do momentu dostarczenia opinii technicznej odnoœnie przyczyny wyst¹pienia zniszczenia pokrycia,
zgodnoœci wykonania z projektem, jak te¿ i opinii technicznej
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W
zwi¹zku z powy¿szym, 1 lutego br. na terenie budowy nast¹pi³o spotkanie architekta Andrzeja Kaczmarczyka, konstruktora Jana Kozika, kierownictwa
budowy, a tak¿e inspektora nadzoru inwestycyjnego i gminnych
s³u¿b referatu inwestycji i remontów. Ustalono, ¿e Pracownia Projektowa w terminie do 6
lutego br. ma wydaæ stosown¹
opiniê w tej sprawie, w nawi¹zaniu do postanowienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Zobligowano te¿
Pracowniê do przedstawienia
rozwi¹zania mocowania obróbek
blacharskich i blach po³aciowych, które zdolne bêd¹ do bezpiecznego przejêcia ponadnormatywnego obci¹¿enia wiatrem.
Wed³ug oceny kierownictwa
robót, naprawienie szkody na
dachu sali gimnastycznej i zakoñczenie robót na obiekcie powinno zakoñczyæ siê do koñca
marca 2007 roku.
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Witamy zastępcę wójta

narzekaæ na nudê.

Zarz¹dzeniem wójta gminy Œwierklany, z dniem 15 stycznia bie¿¹cego roku
powo³ana zosta³a na stanowisko zastêpcy wójta pracownica Urzêdu Gminy
Bo¿ena KoŸlik.
Wbrew wczeœniejszym zapowiedziom Stanis³awa Gembalczyka, i¿ nie zamierza on nikogo powo³ywaæ na swego zastêpcê, obowi¹zuj¹ce przepisy,
a tak¿e zastana sytuacja
w chwili przejêcia przez niego
stanowiska wójta, zmusi³y go
do wyboru swego zastêpcy.
- Najbardziej korzystnym
wyjœciem z sytuacji by³o moim
zdaniem powierzenie obowi¹zków wicewójta osobie pracuj¹cej ju¿ w Urzêdzie, dobrze zorientowanej w temacie dzia³alnoœci samorz¹du – t³umaczy
Stanis³aw Gembalczyk. – Wybór pad³ na pani¹ Bo¿enê KoŸlik, która jest sprawdzonym,
d³ugoletnim pracownikiem,
osob¹ rzeteln¹ i uprzejm¹.
Poni¿ej prezentujemy rozmowê z Bo¿en¹ KoŸlik, nowym wicewójtem gminy Œwierklany:
Kurier: Od kiedy pe³ni pani
funkcjê zastêpcy wójta?
Bo¿ena KoŸlik: Od po³owy

stycznia, kiedy to pan wójt zdecydowa³ siê powierzyæ mi to stanowisko.
Zdziwi³a pani¹ decyzja wójta?
Nie bêdê ukrywaæ, trochê tak.
Nie spodziewa³am siê takiej pro-

pozycji, dlaczego akurat mnie
wójt wybra³. Myœlê, ¿e wp³yw na
tê decyzjê móg³ mieæ po czêœci
mój 25-letni sta¿ pracy w Urzêdzie Gminy. Jestem tu zatrudniona od 1982 roku.
Czym zajmowa³a siê pani do
tej pory w Urzêdzie Gminy?
Ostatnio pracowa³am w Referacie Finansowym, zajmuj¹c siê
ksiêgowoœci¹ bud¿etow¹ i sprawozdawczoœci¹.

bz
Bo¿ena KoŸlik, 43 lata,
wykszta³cenie wy¿sze
ekonomiczne. Od po³owy
stycznia br. pe³ni funkcjê zastêpcy
wójta gminy Œwierklany.

Co teraz nale¿y do pani obowi¹zków?
Czêœæ spraw, którymi zajmowa³am siê do tej pory, a oprócz tego
zosta³y mi powierzone sprawy
dotycz¹ce komunikacji, wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi, szeroko rozumiana problematyka spo³eczna i wspó³praca z mediami. Poza tym, moim
obowi¹zkiem bêdzie zastêpowanie wójta gminy, je¿eli taka bêdzie jego wola. Trochê siê tego
nazbiera³o, z pewnoœci¹ nie bêdê

Jak pani spêdza wolny czas?
Nie mam jednego ulubionego
zajêcia czy hobby. Zim¹ lubiê
jeŸdziæ na nartach, latem jechaæ
gdzieœ odpocz¹æ. Generalnie to
nie skar¿ê siê na nadmiar wolnego czasu.
Czym bêdzie siê pani kierowaæ w swojej pracy?
Tym, czym powinien siê kierowaæ
ka¿dy urzêdnik – dobrem mieszkañców. Przez 25 lat mojej pracy, odk¹d jestem zatrudniona
w Urzêdzie Gminy, zd¹¿y³am poznaæ ich problemy i przekonaæ
siê, ¿e drobne sprawy, jak dziura w chodniku czy spóŸnienie autobusu, potrafi¹ byæ bardzo dokuczliwe. Jestem przekonana
o tym, ¿e jeœli mieszkañcy bêd¹
mieli zabezpieczone podstawowe
potrzeby, z aprobat¹ i wsparciem
bêd¹ odnosili siê do decyzji
w³adz gminy dotycz¹cych du¿ych
inwestycji.
Dziêkujemy za rozmowê i ¿yczymy powodzenia w pracy na
nowym stanowisku.
Bardzo dziêkujê i pozdrawiam
wszystkich czytelników Kuriera
Gminy Œwierklany.

Wart
o b
yć aktywnym
arto
być

Nagrody dla najlepszych
Za wybitne osi¹gniêcia w sporcie uhonorowani
zostali pod koniec ubieg³ego roku uczniowie
z terenu gminy Œwierklany. Nagrod¹, oprócz
pami¹tkowych dyplomów i gratulacji wójta by³y dla
nich odtwarzacze muzyczne mp3.
Spotkanie odby³o siê
w kompleksie oœwiatowym
w Jankowicach, w œrodowe popo³udnie 20 grudnia. Oprócz
cz³onków Rady Gminy Œwierklany, radnych powiatowych,
so³tysów, dyrektorów szkó³,
kierowników gminnych zak³adów i jednostek bud¿etowych
oraz innych zaproszonych goœci, wziêli w nim udzia³ rodzice zdolnych uczniów i oni
sami. Poniewa¿ zosta³o ono
zorganizowane tu¿ przed œwiêtami, jego uczestnicy prze³amali siê op³atkiem i obejrzeli
kolêdowe wystêpy w wykonaniu dzia³aj¹cego w jankowickiej
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szkole podstawowej zespo³u
wokalnego oraz œwierklañskiego chóru “Scherzo”.
W gronie wyró¿nionych
uczniów znaleŸli siê: Weronika
Buchta, któr¹ w³adze gminy
doceni³y za wysokie noty uzyskiwane w zawodach minisiatkówki, Bartosz Czaja – za wybitne osi¹gniêcia w gimnastyce
sportowej i £ukasz Piecha, odnosz¹cy sukcesy na zawodach
¿u¿lowych.
Podobne spotkania organizowane bêd¹ cyklicznie, w gminie
Œwierklany nie brakuje bowiem
zdolnych uczniów, których warto nagradzaæ i promowaæ.

Weronika Buchta

£ukasz Piecha

Bartosz Czaja

bz
Wystêp zespo³u z jankowickiej podstawówki wszystkim
bardzo siê podoba³.
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Z nałogiem
trzeba walczyć
W Polsce pije alkohol oko³o 84% wszystkich
doros³ych. Zdecydowana wiêkszoœæ konsumentów
alkoholu - 85% pije go w sposób, który nie powoduje
¿adnych problemów dla nich i dla innych osób.
Taki wzorzec picia okreœlany jako „towarzyski”, „w normie”, „rozs¹dny” charakteryzuje
siê ma³¹ czêstotliwoœci¹ picia,
ograniczon¹ iloœci¹ wypijanego
alkoholu oraz uzasadnionymi
spo³ecznie okolicznoœciami.
Oczywiœcie w ró¿nych kulturach
wzorce picia znacznie ró¿ni¹ siê
od siebie. Typowy model picia
nie zak³ada codziennego spo¿ywania alkoholu, polega raczej na
okazjonalnym piciu wiêkszej iloœci napojów alkoholowych. Kiedy badamy indywidualny model
spo¿ywania alkoholu interesuje
nas: iloœæ i czêstotliwoœæ wypijanego alkoholu jednorazowo w czasie tygodnia czy roku;
wp³yw iloœci i czêstotliwoœci picia na stan zdrowia i funkcjonowanie spo³eczne; funkcje, jakie
spe³nia alkohol w ¿yciu osoby
pij¹cej i okolicznoœci spo¿ywania
alkoholu.
Wzór codziennego spo¿ywania alkoholu budzi zaniepokojenie, zw³aszcza kiedy dochodzi do
sytuacji upijania siê. Jednak nawet wtedy, gdy alkohol spo¿ywany jest w niewielkich iloœciach
(lampka wina, jedno piwo), codzienne picie mo¿e i powinno
niepokoiæ, zw³aszcza kiedy:
stopniowo zwiêksza siê iloœæ
spo¿ywanego alkoholu; zmienia
siê funkcja picia i rola alkoholu
w ¿yciu osoby pij¹cej (picie staje siê lekarstwem na stres, smutek, samotnoœæ, niepokój itp.; postêpuje przywi¹zanie do sytuacji
picia, narasta koncentracja na sytuacjach zwi¹zanych z piciem,
oczekiwanie na moment picia, celebrowanie picia, niepokój w sytuacji niemo¿noœci napicia siê).
Nadu¿ywanie alkoholu
wczeœniej czy póŸniej poci¹ga za
sob¹ negatywne skutki: zatrucia
alkoholowe, problemy zdrowotne, urazy, wypadki; konflikty
z bliskimi, rozluŸnienie lub zerwanie wiêzi rodzinnych; straty
finansowe, gafy towarzyskie,
naruszenie norm moralnych,
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prawnych; zachowania agresywne itp.
W przypadku m³odych konsumentów napojów alkoholowych, konsekwencje nadu¿ywania alkoholu s¹ trudne do zdiagnozowania mimo bardzo niebezpiecznego modelu picia. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e je¿eli styl picia nie ulegnie zmianie, tzn. nie
zmniejszy siê iloœæ i czêstotliwoœæ picia, konsekwencje nieuchronnie nast¹pi¹.
Maj¹c na uwadze powy¿sze
zagro¿enia, w Polsce realizowany jest Narodowy Program
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, który zak³ada
priorytet podejmowanych dzia³añ antyalkoholowych na poziomie lokalnym. Znowelizowana 12.09.1996 r. ustawa
o wychowaniu w trzeŸwoœci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi stworzy³a samorz¹dom warunki do kreowania lokalnej polityki wobec alkoholu i rozwi¹zywania problemów alkoholowych. Ustawa okreœla miêdzy
innymi zadania w³asne gmin oraz
sposoby ich realizacji w zakresie
profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych.
Podstawowe zadania gminy:
zwiêkszanie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od
alkoholu oraz ich rodzin - tworzenie punktów konsultacyjnych,
wspieranie placówek terapeutycznych, zwiêkszanie liczby
klubów, grup abstynenckich i samopomocowych, systematyczne
szkolenia osób zajmuj¹cych siê
leczeniem odwykowym, tworzenie telefonów zaufania dla osób
z problemem alkoholowym;
udzielanie rodzinom, w których
wystêpuj¹ problemy alkoholowe
pomocy psychospo³ecznej
i prawnej, a w szczególnoœci
ochrony przed przemoc¹ w rodzinie - tworzenie punktów-zespo³ów interwencji kryzysowej
oferuj¹cych wszechstronn¹ po-

moc psychologiczn¹, medyczn¹,
prawn¹ i socjaln¹ dla ofiar przemocy, tworzenie schronisk dla
bitych kobiet i dzieci itp.; prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej
dla dzieci i m³odzie¿y - realizowanie w szko³ach i placówkach
oœwiatowo-opiekuñczych nowoczesnych programów profilaktycznych dla m³odzie¿y, rodziców, wychowawców, tworzenie
œwietlic profilaktyczno-wychowawczych, wprowadzenie i rozszerzanie programów zajêæ psychokorekcyjnych i rehabilitacyjnych, organizowanie aktywnych
form wypoczynku dla dzieci
i m³odzie¿y ze œrodowisk zagro¿onych, alkoholowych, dysfunkcyjnych; wykonywanie kontroli
przestrzegania przepisów ustawy przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z napojami alkoholowymi
- prowadzenie m.in. kampanii
edukacyjnych we wspó³pracy
z lokaln¹ pras¹, radiem, telewizj¹, zwracaj¹c na zakaz sprzedawania i podawania napojów
alkoholowych osobom poni¿ej
18 roku ¿ycia oraz osobom nietrzeŸwym, prowadzenie dzia³añ
interwencyjnych zwi¹zanych
z nielegaln¹ reklam¹ alkoholu;
wspomaganie dzia³alnoœci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych; monitorowanie stanu
problemów alkoholowych na
terenie gminy, wdra¿anie wartoœciowych programów profilaktycznych i naprawczych.
Wspomniana ustawa okreœli³a równie¿ Ÿród³a finansowania
owych przedsiêwziêæ. Œrodki na
ich realizacjê powinny pochodziæ ze: œrodków bud¿etu gminy przeznaczonych na realizacjê zadañ w³asnych gminy wynikaj¹cych z ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci; œrodków
pochodz¹cych z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych.
Realizacja zadañ, o których
mowa powy¿ej prowadzona jest
w oparciu o Gminny Program
Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych corocznie uchwalany przez radê
gminy.
Rady gmin powo³uj¹ ponadto Gminne Komisje Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, podejmuj¹ce m.in. czynnoœci zmierzaj¹ce do orzeczenia
o zastosowaniu wobec osoby
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uzale¿nionej od alkoholu obowi¹zku poddania siê leczeniu odwykowemu. Do wa¿nych zadañ
Komisji nale¿y opiniowanie, proponowanie oraz organizowanie
dzia³añ o charakterze profilaktycznym, psychokorekcyjnym
i rehabilitacyjnym realizowanym
na terenie gmin.
W zwi¹zku z ró¿norodnoœci¹
zadañ realizowanych przez
KRPA w jej sk³ad wchodz¹ osoby – profesjonaliœci przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych - psycholodzy, specjaliœci terapii uzale¿nieñ, pedagodzy,
policjanci, pracownicy opieki
spo³ecznej, s¹du, duchowni.
Za sformu³owanie i realizacjê
gminnego programu profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych od strony merytorycznej i finansowej odpowiada
zarz¹d gminy przed rad¹ miasta
gminy.
Bior¹c pod uwagê specyfikê
i rozleg³oœæ zadañ jak podaj¹
specjaliœci korzystnym jest powo³anie osoby lub wskazanie
placówki merytorycznie przygotowanej do koordynowania
i nadzorowania realizacji tych
zadañ.
Trudno realizowaæ zadania
zwi¹zane z rozwi¹zywaniem
problemów alkoholowych bez
œcis³ej wspó³pracy miêdzy ró¿nymi podmiotami zajmuj¹cymi
siê miêdzy innymi pomaganiem,
egzekwowaniem prawa itp. Dobry przep³yw informacji miêdzy
placówkami, instytucjami oraz
organizacjami mo¿e w znacznym
stopniu przyczyniaæ siê do zapobiegania, identyfikowania oraz
rozwi¹zywania trudnych problemów lokalnej spo³ecznoœci.
Podobnie jak w innych gminach Wójt Gminy Œwierklany zarz¹dzeniem z dnia 20.12.2006 r.
powo³a³ Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. W jej sk³ad wchodz¹:
Kazimierz Kornatowski – przewodnicz¹cy KRPA; Zbigniew
Kowalczyk – z-ca przewodnicz¹cego, El¿bieta Ciupek – sekretarz KRPA oraz cz³onkowie:
Krystyna Marek, Czes³aw Mrowiec, Piotr Wolak i Alina Sirdak.
Spotkania Komisji odbywaj¹
siê raz w miesi¹cu w budynku
Urzêdu Gminy Œwierklany.
Opracowanie:
Alina Sirdak
Dyrektor Oœrodka Terapii
Uzale¿nieñ w Wodzis³awiu Œl.
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§6
1. Wprowadza siê do bud¿etu gminy dochody z tytu³u wydawania
zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie z³otych:
150.000,00.
2. Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie
z³otych: 120.000,00,oraz wydatki na przeciwdzia³anie narkomanii
w kwocie z³otych:
30.000,00

Budżet 2007
Uchwa³a Nr IV/21/07
Rady Gminy Œwierklany
z dnia 14 lutego 2007 roku.
w sprawie bud¿etu gminy na rok 2007
Na podstawie przepisów:
art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit d, art. 51,57,58,61
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.); art. 165, 173 ust. 1,184,188
ust 2, 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz 2104 z póŸniejszymi
zmianami); art.28 ust 3 i art. 32 ust 3 ustawy z dnia 25.10.1991
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (tekst
jednolity Dz.U. Nr 13 poz 123 z 2001 roku z póŸn. zm.);
Statutu Gminy Œwierklany zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady Gminy
Nr XXXIX/294/01 z dnia 14.08.2001 r. oraz uwzglêdniaj¹c okreœlon¹ w Uchwale Rady Gminy Œwierklany Nr XXIV/138/04 z dnia
26 maja 2004r. procedurê uchwalania bud¿etu
Rada Gminy Œwierklany
na wniosek Wójta Gminy i Komisji
Bud¿etu i Rozwoju Gminy uchwala:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy
w wysokoœci:
31.200.342,75
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy
w wysokoœci:
32.214.230,80
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.
3. Ustala siê limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny
Gminy Œwierklany
Na lata 2007-2009
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10.
§2
Tworzy siê rezerwê ogóln¹:
– w wysokoœci:

287.000,00

§3
Deficyt bud¿etu Gminy wynosi:
1.013.888,05
•ród³em pokrycia deficytu jest:
po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wysokoœci:
1.013.888,05
o czym stanowi szczegó³owo zestawienie przychodów i rozchodów
Gminy Za³¹cznik Nr 5
§4
1.Ustala siê przychody i wydatki dla zak³adu bud¿etowego
w wysokoœci:
1.953.264,00
- Przychody:
1.953.264,00
- Wydatki:
1.857.264,00
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.
2. Ustala siê dotacjê przedmiotow¹ z bud¿etu gminy dla zak³adu
bud¿etowego w wysokoœci:
338.713,20
w tym:
dotacja dla zak³adu bud¿etowego GZW
z przeznaczeniem na dop³aty do 1 m3 œcieków
13,99
z przeznaczeniem na dop³atê do 1 m3 wody
0,24
§5
Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci
- Przychody:
- Wydatki:
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.

nowy kurier œw.p65
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Ochrony
302.939,13
302.939,13
302.939,13

§7
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami
w wysokoœci:
1.717.423,00
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.
§8
Ustala siê dotacje z bud¿etu gminy dla podmiotów realizuj¹cych
zadania gminy w wysokoœci:
170.000,00
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.
§9
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ na
zasadach porozumieñ pomiêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoœci:
10.108,00
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.
§ 10
Upowa¿nia siê Wójta do:
- zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty
realizowane ze œrodków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
œrodków zagranicznych do wysokoœci
okreœlonych w za³¹cznikach Nr 9 i 10.
b) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym (2008) jest
niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin
zap³aty up³ywa w 2008 roku na ³¹czn¹ kwotê
1.000.000,00
- dokonywania przeniesieñ wydatków w bud¿ecie Gminy w ramach
dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej
- przekazania kierownikom jednostek bud¿etowych uprawnieñ do
dokonywania przeniesieñ w planie
Wydatków w ramach rozdzia³u
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych
Gminy uprawnieñ do dokonywania
przeniesieñ w planie wydatków w ramach rozdzia³u
- do lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach
w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy
obs³ugê bud¿etu Gminy.
§ 11
Szczegó³owy podzia³ wydatków ze œrodków pochodz¹cych
z funduszy strukturalnych
W wysokoœci:
5.602.598,12
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9
§ 12
Za³¹cza siê prognozy ³¹cznej kwoty d³ugu Gminy i sp³aty zobowi¹zañ na 2007 rok i lata nastêpne, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11 i 12.
§ 13
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Œl¹skiego, |z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
1 stycznia 2007 roku oraz zostaje podana do publicznej wiadomoœci
w sposób zwyczajowo przyjêty.
Za³¹czniki do uchwa³y s¹ do wgl¹du w Biurze Rady Gminy oraz na
stronie internetowej www.swierklany.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej.

2007-02-21, 14:58
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O zzebr
ebr
aniach sołeckich
ebraniach

zaplecza dla “Fortecy”. Konkretne zamierzenia w tym zakresie planujê przedstawiæ na jesiennym zebraniu so³eckim – koñczy
wójt.

Mieszkańcy pytają
Pod koniec stycznia odby³y siê w naszej gminie zebrania so³eckie
– 22 stycznia w Œwierklanach Górnych i 24 stycznia w Œwierklanach Dolnych.
Przedmiotem spotkañ by³o zatwierdzenie sprawozdañ rad so³eckich za ubieg³y
rok, jak równie¿ przedstawienie planów finansowych na rok 2007.
Oba zebrania by³y prawomocne, z uwagi na iloœæ mieszkañców, jak równie¿ mo¿liwoœci
przedstawienia zamierzeñ programowych przez nowo wybranego wójta Stanis³awa Gembalczyka. Ten typ spotkañ i konsultacji z mieszkañcami gminy
zosta³ w³aœnie przez niego zaproponowany. W swojej pracy
zapowiedzia³ kontynuacjê spotkañ so³eckich, w okresie wiosennym i jesiennym.
Oprócz wójta gminy, udzia³
w styczniowych zebraniach
wziêli pracownicy Urzêdu Gminy, a tak¿e osoby odpowiedzialne za nadzór i wykonawstwo
kanalizacji w gminie.
Z protoko³ów zebrañ, jakie
zosta³y dorêczone do Urzêdu
Gminy wynika, ¿e dalszych wyjaœnieñ wymaga kwestia uruchomienia Podstacji Zespo³u Wyjazdowego w Œwierklanach, które
mylnie kojarzy siê z pogotowiem ratunkowym, a tak¿e “za³atwienie” przez by³ego wójta 10
mln z³ od Jastrzêbskiej Spó³ki
Wêglowej na budowê basenu
i remont dróg gminnych.
Nie wszystkie tematy uda³o
siê rozwin¹æ, nie na wszystkie
pytania udzieliæ wyczerpuj¹cych odpowiedzi. Warto wiêc
poruszyæ te sprawy na ³amach
Kuriera Gminy Œwierklany.

To nie pogotowie
Jedno z pytañ zadanych
podczas zebrania w Œwierklanach Dolnych dotyczy³o uruchomienia stacji pogotowia ratunkowego. WypowiedŸ by³ego
wójta o rzekomym sfinansowaniu pogotowia przez podmioty
zewnêtrzne nie znajduje potwierdzenia w oœwiadczeniach
pracowników Urzêdu Gminy,
brakuje jakichkolwiek notatek ze
spotkañ czy rozmów w tej sprawie. Urz¹d Gminy jest w posiadaniu pisma Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej z dnia 5 paŸdziernika
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2006 roku, dotycz¹cego uruchomienia Podstacji Zespo³u Wyjazdowego w Œwierklanach, z treœci
którego wynika, ¿e by³y prowadzone rozmowy i dokonana wizja lokalna pomieszczeñ by³ego
przedszkola. Nie jest zrozumia³e, co znaczy “by³e przedszkole”, poniewa¿ takiego w Œwierklanach nie ma i na skutek zerwania dachu w sali gimnastycznej – przez jakiœ czas nie bêdzie
(roboty zosta³y wstrzymane na
czas nieokreœlony przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego). Dalsza czêœæ pisma
mówi o tym, ¿e na przygotowanie pomieszczeñ s¹ potrzebne
œrodki finansowe i nie wiadomo,
kto ma je zapewniæ. Dodaæ nale¿y, ¿e gmina nie mo¿e finansowaæ zadañ, w sytuacji gdy nie
jest organem za³o¿ycielskim. Nie
nale¿y to równie¿ do jej zadañ
ustawowych. Dlatego do problemu trzeba podejœæ z nale¿yt¹
rozwag¹, przy uwzglêdnieniu
obowi¹zuj¹cych przepisów.

odpadów w danym roku. Szacujemy, ¿e op³ata za ca³y rok mo¿e
wynieœæ 3-4 mln z³. Jednak przepisy POS okreœlaj¹ limit dla
gminnych funduszy ochrony
œrodowiska, który za rok 2006
dla naszej gminy wynosi ok.
1.400.000 z³. Nadwy¿kê gmina
jest zobowi¹zana przekazaæ do
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Warto te¿ wspomnieæ o budowie kompleksu wraz z basenem, którego wartoœæ kosztorysowa wynosi 8.540 tys. z³
i trwa³aby ok. szeœciu lat (nie licz¹c inflacji, która spowodowa³aby w tym czasie wzrost kosztów inwestycji). Zwa¿yæ trzeba, ¿e na samo boisko “Fortecy”
w Œwierklanach wydano z gminnej kasy ponad 9,5 mln z³, a starania o œrodki unijne w tej kwestii zakoñczy³y siê niepowodzeniem. Spodziewany zwrot za
dotychczasowe boisko pi³karskie wynosi 1 mln z³.

Co z 10 milionami?

Kwestia basenu

Na obu spotkaniach, by³y
wójt gminy Antoni Mrowiec
mówi³ o za³atwionych z KWK
Borynia 10 milionach z³otych,
stanowi¹cych rekompensatê dla
mieszkañców Œwierklan za sk³adowanie ska³y z KWK Borynia,
z przeznaczeniem na basen.
- Niezrozumia³e jest “za³atwienie” pieniêdzy, bo uwa¿am,
¿e je¿eli siê z mocy prawa nale¿¹,
to nie trzeba ich za³atwiaæ –
mówi obecny wójt Stanis³aw
Gembalczyk. – Ówczesna Rada
Gminy doradza³a by³emu wójtowi co do sposobu postêpowania
z kopalni¹, wystarczy³o tylko z³o¿yæ podpis pod odpowiednim pismem. Obowi¹zuj¹ce przepisy
okreœlaj¹ warunki i op³aty za
sk³adowanie ska³y.
Roczny przychód dla Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska z tego tytu³u bêdzie uzale¿niony od iloœci sk³adanych

Na zebraniu w Œwierklanach
Dolnych, jeden z mieszkañców
zada³ pytanie: „kto jest za tym,
by nasze dzieci mia³y proste krêgos³upy?”, chc¹c przekonaæ zebranych o koniecznoœci budowy
basenu.
- Ka¿dy wie, ¿e istniej¹ znacznie tañsze metody pomagaj¹ce
cz³owiekowi utrzymaæ w³aœciw¹
postawê – twierdzi wójt Stanis³aw Gembalczyk. Przekonuje,
¿e zarówno jemu, jak i jego pracownikom w Urzêdzie Gminy
zale¿y na dobru mieszkañców.
Trzeba jednak wiedzieæ, ¿e wraz
z powiêkszeniem p³yty boiska,
teren przeznaczony na budowê
zaplecza wraz z basenem uleg³
znacznemu uszczupleniu i niemo¿liwe jest, by k¹pielisko powsta³o w wyznaczonym miejscu
i kszta³cie.
- Przyst¹pimy do prac projektowych nad nowym kszta³em

2007-02-21, 14:58

Remonty na ulicach
Inne pytanie, zadane przez
Ryszarda Wowrê, dotyczy³o
remontu ul. S³onecznej, na co
wójt Gembalczyk odpowiedzia³, ¿e jest w gminie projekt
na ww. remont.
- Projekt opracowany zosta³ w 2001 roku. 31 lipca
2002 roku uzyskano pozwolenie na budowê, jednak nie podjêto siê tego zadania. W rezultacie, zarówno projekt w chwili
obecnej wymaga aktualizacji,
jak te¿ ponownie trzeba bêdzie
wyst¹piæ do starostwa o pozwolenie na budowê, gdy¿ to
wczeœniejsze straci³o wa¿noœæ.
Na tamte czasy wartoœæ kosztorysowa remontu wynosi³a
475 tys. z³. Teraz temat zosta³
od³o¿ony a¿ do momentu zakoñczenia inwestycji w szko³ach i tych dotycz¹cych budowy
kanalizacji w gminie – na jakieœ trzy lata. Przy okazji pragnê dodaæ, ¿e Urz¹d Gminy
Œwierklany jest w posiadaniu
dokumentacji projektowych,
sporz¹dzonych w latach 20012005 i dotycz¹cych planowanego remontu ulicy Tulipanowej,
Wrzosowej i Kasztelañskiej.
Remonty te nie doczeka³y siê realizacji, gdy¿ nie zosta³y ujête
w bud¿ecie gminy. £¹cznie wydano na te dokumentacje ponad
48 tys. z³.

Nowy
kasjer
w Urzędzie
Z dniem 30 listopada 2006
roku, na wniosek pracownika
zosta³a rozwi¹zana umowa o pracê, na mocy porozumienia stron
z inspektorem ds. rozrachunków
z kontrahentami – pani¹ Halin¹
Brachman. Z uwagi na planowane przeniesienie pracownika obs³uguj¹cego kasê Urzêdu do ksiêgowoœci bud¿etowej og³oszono
nabór na stanowisko kasjera.
Konkurs wygra³a pani Izabela
Neuman, z któr¹ wójt Stanis³aw
Gembalczyk podpisa³ umowê
o pracê na trzymiesiêczny okres
próbny.
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Listy do redakcji

Sprawê trzeba wyjaœniæ
By³y wójt gminy Œwierklany Antoni Mrowiec, podczas zebrañ
so³eckich, które odby³y siê w Œwierklanach Górnych i Œwierklanach
Dolnych, zaatakowa³ mnie – Ryszarda Wowrê, zarzucaj¹c mi, ¿e
przyczyni³em siê do wstrzymania dotacji z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Œl¹skiego na realizacjê najwa¿niejszych inwestycji gminnych – budowy boiska sportowego i sieci kanalizacji.
W zwi¹zku z tym, ¿e w trakcie zebrañ nie mia³em mo¿liwoœci zajêcia stanowiska wobec stawianych mi zarzutów, pragnê to zrobiæ teraz, na ³amach Kuriera Gminy Œwierklany, by ka¿dy z mieszkañców móg³ obiektywnie oceniæ, po czyjej stronie le¿y racja.
Przypominam, ¿e w lutym ubieg³ego roku, podczas zebrania wiejskiego zwróci³em siê do ówczesnego wójta z pytaniem dotycz¹cym
wywozu piasku z terenu budowy boiska w Œwierklanach. Chcia³em
wiedzieæ, dlaczego nale¿¹cy do gminy materia³ jest wykorzystywany przez firmê zajmuj¹c¹ siê budow¹ sieci kanalizacyjnej do tzw.
podsypki. Interesowa³o mnie przede wszystkim to, czy firma p³aci
gminie za piasek. Odpowiedzi nie uzyska³em. Swoje pytanie ponowi³em jako radny, podczas sesji Rady Gminy Œwierklany. I tym razem wójt nie raczy³ udzieliæ mi odpowiedzi na stawiane pytania.
Uzna³em, ¿e ma coœ do ukrycia. Skoro stawiane przeze mnie pytania by³y dla niego niewygodne i nie wykaza³ choæby odrobiny dobrej woli, by rozwiaæ moje w¹tpliwoœci, postanowi³em spraw¹ zainteresowaæ organy œcigania. Podkreœlam, ¿e zadaj¹c oficjalnie pytania podczas zebrania i obrad Rady Gminy wyczerpa³em ustawowe
mo¿liwoœci, jakie posiada³em jako radny, by uzyskaæ odpowiedŸ od
wójta.
Z³o¿y³em zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Rybniku
o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa przez firmy wykonuj¹ce
zadanie “Budowa sieci kanalizacji w gminie Œwierklany”. Dopiero
po zbadaniu sprawy przez prokuraturê sporz¹dzona zosta³a notatka do marsza³ka województwa œl¹skiego. Prokuratura wyst¹pi³a
w niej o wstrzymanie wyp³aty dotacji w wysokoœci 6 mln z³ dla
gminy Œwierklany, w zwi¹zku z wyst¹pieniem uchybieñ przy realizacji tej inwestycji.
Kiedy informacja o wstrzymaniu dotacji dotar³a do Urzêdu Gminy Œwierklany, na polecenie by³ego wójta Antoniego Mrowca zorganizowane zosta³o spotkanie przez sekretarza i skarbnika gminy. Zaproszono mnie i próbowano przekonaæ, bym wycofa³ doniesienie
z prokuratury. Uzna³em, ¿e dla dobra gminy i jej mieszkañców tak
bêdzie lepiej. Zastrzeg³em jednak, ¿e sprawê trzeba wyjaœniæ do koñca. Po spotkaniu wycofa³em doniesienie z prokuratury. Postêpowanie w tej sprawie umorzono, a dotacja zosta³a gminie wyp³acona.
Tymczasem by³y wójt zarzuci³ mi, ¿e pok³osiem mojej dzia³alnoœci by³o “nas³anie” przez marsza³ka województwa œl¹skiego kontroli do Urzêdu Gminy Œwierklany. Nie jest to prawda. Urz¹d Marsza³kowski – z urzêdu podejmuje kontrolê wszystkich inwestycji
zrealizowanych w oparciu o dofinansowanie z Unii Europejskiej. To
kontrole rutynowe, maj¹ce na celu wykazanie, czy dotacja zosta³a
wykorzystana zgodnie z zadaniami zawartymi we wniosku oraz czy
zosta³a prawid³owo rozliczona. Ku niezadowoleniu by³ego w³odarza gminy kontrola ta wykaza³a szereg nieprawid³owoœci w dokumentach w sprawie inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci kanalizacji w Œwierklanach. Czynnoœci pokontrolne jeszcze trwaj¹, ale ju¿
wiadomo, ¿e gmina straci³a dotacjê ok. 10 mln na wykonanie tego
zadania. Nie jest to jednak efektem podejmowanych przeze mnie
dzia³añ. Uchybienia ujrza³y œwiat³o dzienne dopiero po wejœciu do
Urzêdu Gminy kontrolerów z Urzêdu Marsza³kowskiego. Wbrew
opiniom wyg³aszanym obecnie przez by³ego wójta, dostrzeg³em nieprawid³owoœci i próbowa³em uzyskaæ wyjaœnienie. Wójt zatai³
przede mn¹, a zarazem przed mieszkañcami gminy to, co teraz odkryli kontrolerzy. I teraz próbuje zrzuciæ winê na innych.
Ryszard Wowra
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dla niepełnosprawnych
W jednym z ostatnich numerów Kuriera Gminy Œwierklany
informowaliœmy o dzia³aj¹cym od niedawna Stowarzyszeniu
Osób Niepe³nosprawnych, Inwalidów, ich Opiekunów SONIO.
Temat wraca na ³amy naszego pisma z uwagi na zmiany
osobowe we w³adzach tej organizacji.
Stowarzyszenie dzia³a od kilku miesiêcy, zarejestrowane zosta³o w Krajowym Rejestrze S¹dowym i Starostwie Powiatowym
w Rybniku. 20 wrzeœnia ubieg³ego roku odby³o siê spotkanie organizacyjne, podczas którego
wybrano jego w³adze. Na czele
organizacji stan¹³ Stanis³aw Gembalczyk, który z uwagi na objêcie
funkcji wójta gminy Œwierklany
nied³ugo póŸniej zrezygnowa³
z przewodniczenia pracom SONIO, przekazuj¹c swe obowi¹zki
Józefowi Kuœce.
Dzia³alnoœæ SONIO obejmuje teren gminy Œwierklany. Dziêki
swej formie organizacyjnej mo¿e
ono miêdzy innymi przyjmowaæ
darowizny, spadki i zapisy, a tak¿e otrzymywaæ dotacje, o które
bêdzie siê stara³o. Mo¿e tak¿e
korzystaæ z ofiarnoœci publicznej,
by nieœæ pomoc niepe³nosprawnym i inwalidom z terenu naszej
gminy. Za poœrednictwem Kuriera cz³onkowie SONIO pragn¹ zaprosiæ do wspó³pracy wszystkich
tych, którzy w jakikolwiek sposób chcieliby pomóc chorym i pokrzywdzonym przez los mieszkañcom Œwierklan i Jankowic.
Jednym z za³o¿eñ stowarzyszenia, do realizacji których jego
cz³onkowie przyst¹pi¹ w pierwszej kolejnoœci, jest poznanie skali

i rodzaju potrzeb chorych. Umo¿liwi im to okreœlenie w³aœciwych
kierunków dzia³añ. Dziêki wieloletniemu doœwiadczeniu za³o¿ycieli organizacji, SONIO bêdzie
nios³o pomoc w rozwi¹zywaniu
problemów zwi¹zanych z niekorzystnymi dla poszkodowanych
przez los decyzjami urzêdników,
a tak¿e reprezentowaæ ich w urzêdach. Za cel stawia sobie ponadto
nawi¹zanie wspó³pracy z innymi
organizacjami i lekarzami, prowadzenie szkoleñ na temat postêpowania przed instytucjami oraz
szkoleñ w celu przyuczenia do
zawodu. W planach jest te¿ utworzenie punktu poradnictwa zawodowego dla niepe³nosprawnych.
Maj¹c na uwadze fakt, jak
wa¿na jest integracja spo³ecznoœci
ludzi chorych i zdrowych, stowarzyszenie bêdzie organizowaæ
wspólne wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, spotkania okolicznoœciowe, a tak¿e imprezy maj¹ce na
celu gromadzenie œrodków do leczenia i rehabilitacji swoich podopiecznych.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich chêtnych do podjêcia
wspó³pracy z SONIO. Zainteresowanych prosimy o kontakt
z Gminnym Oœrodkiem Pomocy
Spo³ecznej w Œwierklanach – tel.
(0 32) 430 42 54.

zdj. archw. przedszkola
Jeszcze w grudniu, przed Bo¿ym Narodzeniem cz³onkowie
Stowarzyszenia SONIO wziêli udzia³ w spotkaniu op³atkowym (21.12).
O œwi¹teczny nastrój zadbali wychowankowie Przedszkola
w Œwierklanach Górnych – cz³onkowie grupy teatralnej “Aha”,
wystêpuj¹c w przedstawieniu pt. “Œwiêta jak marzenie”. Uczestnicy
œwi¹tecznego spotkania spêdzili w jankowickiej szkole mi³y wieczór.
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Jak się mają inwestycje?
W gminie realizowanych jest kilka wa¿nych inwestycji. O stopniu ich
zaawansowania – poni¿ej.
Oczyszczalnia œcieków –
powstaje na podstawie projektu
budowlanego autorstwa Biura
Projektów “Hydrosan” z Gliwic,
w zakresie modernizacji oraz rozbudowy docelowej zdolnoœci
przep³ywu œcieków 1632 m3/
dobê realizuje Przedsiêbiorstwo
Us³ugowe “Borbud” z Raciborza.
Zaawansowanie robót na prze³omie roku 2006/2007 zamknê³o siê
kwot¹ 5 mln z³, co stanowi 84
proc. ca³oœci zadania. Termin zakoñczenia robót budowlanych
przewidziano na koniec miesi¹ca
kwietnia 2007 roku. Inwestycja
jest wspó³finansowana ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wysokoœæ dofinansowania wynosi 75 proc. wartoœci
kosztów kwalifikowanych.
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – dokonuje siê na podstawie projektu biura “Hydrosan” z Gliwic i prowadzona jest
na terenie Œwierklan, w obszarze
zlewni PII-2 i PII-3 przez konsorcjum firm: ZRSB Antoni Motyczka (lider konsorcjum), CETUS Energetyka Gazowa ze
Œwierklan i BUDEXIM z Rybnika. Inwestycja równie¿ jest
wspó³finansowana ze œrodków
EFRR-ZPORR w wysokoœci 75
proc. kosztów kwalifikowanych
projektu. Koszty budowy przy³¹czy domowych s¹ kosztami
niekwalifikowanymi. Od pocz¹tku realizacji zadania, tj. od trzeciego kwarta³u 2005 r. do koñca
2006 r. wybudowano 50,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi 88,6 proc. zaawansowania robót.
Co do zlewni PII-1, to zgodnie z opracowanym projektem
budowy kanalizacji sanitarnej
prace obejmuj¹ rejon ulic: 3 Maja,
Zamkowej, Basztowej, Alei,
Kasztelañskiej, Kucharzówki,
Z³otej, Stawowej, Gogo³owskiej,
Jana Kazimierza i W³adys³awa
Warneñczyka w Œwierklanach
Dolnych. Opracowana dokumentacja projektowa przewiduje, ¿e
dla skanalizowania ca³ej zlewni
PII-1 nale¿y zrealizowaæ nastêpuj¹ce obiekty: sieæ kanalizacji
grawitacyjnej o ³¹cznej d³ugoœci
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26,73 km, kolektory t³oczne –
2,81 km, pompownie sieciowe –
4 sztuki i przy³¹cza domowe
o ³¹cznej d³ugoœci 2,07 km, do ok.
328 budynków.
Realizacjê budowy kanalizacji rozpoczêto w kwietniu 2006
roku, w ramach rozszerzenia
wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach ZPORR.
Po stwierdzeniu, ¿e rozszerzenie
wniosku o zakres zlewni PII-1
jest niezgodne z zawart¹ umow¹
podstawow¹, dofinansowanie budowy tej zlewni zosta³o wstrzymane. Tym samym wstrzymano
tak¿e roboty.
W roku 2006 wykonano nastêpuj¹ce zadania: sieæ kanalizacji grawitacyjnej o ³¹cznej d³.
12,08 km i kolektory t³oczne –
1,16 km. A¿eby skanalizowaæ
ca³¹ zlewniê PII-1 zgodnie z opracowan¹ dokumentacj¹ projektow¹, nale¿y wykonaæ: sieæ kanalizacji grawitacyjnej o ³¹cznej
d³. 14,65 km, kolektory t³oczne
– 1,65 km, pompownie sieciowe
– 4 szt., przy³¹cza domowe
o d³ugoœci 2,07 km do ok. 328 budynków.
Zwrot nak³adów objêtych
dofinansowaniem ze strony
ZPORR na koniec 2006 wyniós³
75 proc. kosztów kwalifikowanych przy projekcie budowy kanalizacji w tych zlewniach oraz
budowie oczyszczalni i zamkn¹³
siê kwot¹ 18,87 mln z³. Przewidywany termin zakoñczenia robót kanalizacyjno-sanitarnych to
koniec miesi¹ca maja tego roku.
W roku bie¿¹cym gmina bêdzie czyniæ starania o pozyskanie dalszych œrodków z funduszy unijnych na kontynuacjê budowy, z za³o¿eniem, ¿e w przypadku uzyskania œrodków nast¹pi ona na pocz¹tku przysz³ego
roku.

Inwestycje w Œwierklanach Górnych – w roku 2005
rozpoczêto budowê sali gimnastycznej wraz z czterooddzia³owym przedszkolem, przy tutejszej szkole podstawowej. Kubatura obiektu, na podstawie projektu Biura Architekta A.Kaczmarczyka z Suchej Beskidzkiej,
wynosi 17 373 m.szeœc., zaœ powierzchnia u¿ytkowa – 2 987
m.kw. Wykonawca robót budowlanych zosta³ wy³oniony w drodze przetargu – Przedsiêbiorstwo
Budowlane Katowice S.A.
Z uwagi na zerwanie przez wichurê blachy poszycia dachowego oraz z powodu koniecznoœci
dostosowania obiektu do wymagañ protoko³ów Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Pañstwowego Terenowego
Inspektoratu Sanitarnego z Rybnika w sprawie dopuszczenia do
eksploatacji kuchni; zakoñczenie
robót na obiekcie planuje siê
z koñcem marca 2007 roku. Dopuszczenie obiektu do eksploatacji nast¹pi w miesi¹cu kwietniu
br. Wartoœæ robót budowlanomonta¿owych na koniec roku
2006 wynios³a 6,64 mln z³. Nadzór inwestycyjny prowadzi “Inwestprojekt Œl¹sk” z Katowic.
Wykonanie modernizacji boisk zewnêtrznych, po uchwaleniu
nowego bud¿etu, przewiduje siê
na okres wakacji letnich.
Boiska w Œwierklanach
Dolnych – z koñcem ubieg³ego
roku nast¹pi³o zakoñczenie robót
budowlano-monta¿owych na boiskach sportowych. Na podstawie projektu Pracowni “Ekobud”
z £odzi zrealizowano dwa boiska
pi³karskie, w tym jedno treningowe z bie¿ni¹. Nawierzchnia p³yty boisk zosta³a wykonana z trawy sztucznej “Prestige”, przez
firmnê “Masters” jako lidera konsorcjum ze Szczecina. Podstawo-

we roboty wykona³ konsorcjant
– firma “Promil” z Jankowic.
Zagospodarowanie kompleksu boisk sportowych przy gimnazjum w Œwierklanach Dolnych
obejmuje te¿ inne obiekty, takie
jak: zadaszona trybuna z 1310
siedziskami i sanitariatami pod
trybunami, skoczniê w dal, boisko do pi³ki pla¿owej oraz k¹cik
rekreacyjny z 2 drewnianymi altankami oraz ro¿nem. Teren boisk wraz z parkingiem zosta³
oœwietlony i ogrodzony. Koszt
robót budowlano-monta¿owych
na koniec 2006 roku wyniós³ 9,34
mln z³. Spodziewany termin
przekazania obiektów sportowych do u¿ytku, to miesi¹c marzec tego roku. Nadzór nad realizacj¹ prac budowlanych prowadzi Górnoœl¹skie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów, wspólnie
z “Inwestprojektem Œl¹sk”.
Remonty ulic – to poszerzenie ul. Polnej i Równoleg³ej
w Jankowicach na d³ugoœci ok.
pó³ kilometra wraz z przebudow¹ energetycznej linii napowietrznej niskiego napiêcia powierzono firmie wykonawczej
WPRIn¿. Asfalty Sp. z o.o.
z Rybnika-K³okocina. Realizacjê
zadania podzielono na dwa etapy – dokonano przebudowy linii energetycznej niskiego napiêcia oraz wykonano poszerzenie
koryta drogi wraz z warstwami
konstrukcyjnymi podbnudowy
drogowej. Wartoœæ robót zrealizowanych do koñca ub. roku wynios³a 31 proc. wartoœci ca³ego
zadania. W nowym roku bud¿etowym wykonawca zrealizuje
pozosta³y zakres robót (wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz
z umocnieniem skarp oraz oznakowaniem pionowym). Termin
umowny zakoñczenia robót, to
30 kwietnia 2007 r. Oddanie tego
zmodernizowanego odcinka drogi pozwoli na uzyskanie wiêkszego bezpieczeñstwa w rejonie
szko³y podstawowej i gimnazjum
w Jankowicach oraz dojazdu do
posesji po³o¿onych w górnym
odcinku ul. Polnej.

UWAGA
W zwi¹zku z przerwanymi pracami przy budowie kanalizacji zlewnia PII-1, umowy zawarte
w tym zakresie nie mog¹ byæ zrealizowane w ustalonych terminach. Urz¹d proponuje dwa rozwi¹zania dla mieszkañców:
* sk³adanie wniosków o zwrot dokonanych wp³at w terminie do 31 marca 2007 roku lub:
* po 31 marca 2007 roku podpisanie aneksów o przesuniêciu terminu pod³¹czenia do kanalizacji o jeden rok.
W przypadku zwrotu dokonanych wp³at, osoby staraj¹ce siê o ponowne pod³¹czenie uiszczaæ
bêd¹ zwaloryzowane (wiêksze) kwoty op³aty przy³¹czeniowej, natomiast osoby, które podpisz¹
aneks nie ponios¹ dodatkowych kosztów.
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Gminny Zakład Gospodarki O selektywnej zbiór
ce
zbiórce
Komunalnej inf
ormuje
odpadów (w w
orkach)
informuje
workach)
Od d³u¿szego czasu mieszkañcy Œwierklan napotykaj¹ du¿e
utrudnienia zwi¹zane z zanieczyszczeniem dróg, a tak¿e parkowaniem samochodów w pobli¿u koœcio³a w Œwierklanach,
z uwagi na prowadzone w tym
rejonie roboty kanalizacyjne.
Aby chocia¿ w czêœci z³agodziæ te uci¹¿liwoœci, pod koniec
ubieg³ego roku wspólnymi si³ami
Gminnego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Gminnego Zak³adu
Wodoci¹gów wykonano utwardzenie t³uczniem czêœci terenu od
strony ul. Janika, z przeznaczeniem pod parking dla samochodów osobowych. Ograniczono
równie¿ powierzchniê dostêpn¹
dla wykonawców pod sk³adowanie materia³ów do budowy kanalizacji. Dokoñczenie robót i powiêkszenie parkingu przewiduje
siê po zatwierdzeniu bud¿etu
gminy i przeprowadzeniu niezbêdnych procedur przetargowych. Póki co, mieszkañców
prosi siê o cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ.
Co z wywozem odpadów
komunalnych?
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym
„Regulaminem utrzymania czystoœci i porz¹dku w Gminie
Œwierklany” (Uchwa³a Rady
Gminy Œwierklany Nr XLVII/31/
06 z dnia 29.03.2006r.) w³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani
s¹ do zaopatrzenia siê w pojemniki na odpady komunalne niesegregowane (kub³y) w zale¿noœci
od iloœci osób przebywaj¹cych
lub rodzaju dzia³alnoœci prowadzonej na terenie tej nieruchomoœci, i tak np.
 nieruchomoœci zamieszkane przez 1-3 osoby powinny
byæ wyposa¿one w co najmniej
jeden kube³ o pojemnoœci 110 litrów, w przypadku 4-6 osób – 2
kub³y 110 litrów lub jeden 240
litrów, gdy jest wiêcej osób – od-
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powiednio wiêcej,
 lokale handlowe – 50 litrów na ka¿de 10 m2 powierzchni
ca³kowitej, jednak nie mniej ni¿ 1
kube³ o pojemnoœci 110 litrów,
 lokale gastronomiczne –
20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne,
 zak³ady rzemieœlnicze,
us³ugowe, produkcyjne – pojemnik 110 litrów na ka¿de 10 osób
zatrudnionych,
 szko³y, przedszkola
– 3 litry na ka¿dego ucznia i pracownika.
Iloœci powy¿sze wynikaj¹
z normatywów prawnych: ka¿dy
mieszkaniec wsi wytwarza rocznie
1,14m3 odpadów.
Przypominamy mieszkañcom Gminy, ¿e ka¿dy w³aœciciel
nieruchomoœci zobowi¹zany jest
do udokumentowania sposobu
gospodarowania odpadami na terenie swojej nieruchomoœci.
Umowy na wywóz odpadów mo¿na zawieraæ z firmami wywozowymi posiadaj¹cymi zezwolenia
w tym zakresie:
 Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej, ul. Stra¿acka 1,
44-266 Œwierklany, tel. 032/
4304497, 4308467,
 Przedsiêbiorstwo Us³ug
Komunalnych sp. z o.o. 44-335 Jastrzêbie Zdrój, ul.Armii Krajowej
1, tel. 032/4764744
 TRANSGÓR” 44-201
Rybnik, ul. Jankowicka 9, tel. 032
7555440, 7555494
 NAPRZÓD” sp.z o.o. 44280 Rydu³towy, ul. Raciborska
144b, tel. 032/457083,
 KOMUNALNIK” Jastrzêbie Zdrój, ul. Kolejowa 30,
tel. 032/ 476 26 28.
Przypominamy równie¿
kontrahentom GZGK Œwierklany, ¿e nie ulegaj¹ zmianie dostarczone mieszkañcom harmonogramy wywozu odpadów na I-szy
kwarta³ 2006r.

Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Sp. Z o.o. Informuje o terminach odbioru odpadów segregowanych (w workach) wed³ug poni¿szego harmonogramu:
Jankowice
27 luty
29 marca
24 kwietnia
31 maja
26 czerwca

Œwierklany
28 luty
28 marca
26 kwietnia
30 maja
27 czerwca

Obecnie trwaj¹ negocjacje w sprawie przejêcia zbiórki worków
przez inn¹ firmê w celu usprawnienia wywozu odpadów.
OG£OSZENIE
Zasady przy³¹czania do sieci kanalizacyjnej budynku mieszkalnego nie objêtego projektem kanalizacji sanitarnej w gminie Œwierklany
Osoba zainteresowana przy³¹czeniem nieruchomoœci
do kanalizacji powinna:
1. upewniæ siê w Gminnym Zak³adzie Wodoci¹gów b¹dŸ w Referacie
Inwestycji Urzêdu Gminy Œwierklany, ¿e dla jego nieruchomoœci
takie pod³¹czenie jest mo¿liwe;
2. wyst¹piæ do GZW o wydanie warunków technicznych za³¹czaj¹c
do wniosku w 1 egzemplarzu:
 mapê orientacyjn¹ 1:5000
 wyrys z mapy zasadniczej 1:1000
 plan zagospodarowania dzia³ki 1:500
3. na podstawie wydanych warunków wykonaæ projekt przy³¹cza
kanalizacyjnego i ponownie zg³osiæ siê do GZW celem akceptacji;
4. udaæ siê do Wydzia³u Architektury – Starostwo Rybnik;
5. wykonaæ roboty monta¿owe pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z zatwierdzonym projektem przy³¹cza, od studni znajduj¹cej siê w granicach posesji do budynku (podstawa: ustawa z dnia
7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu œcieków)
6. wykonaæ inwentaryzacjê geodezyjn¹ wykonanego przy³¹cza – zg³osiæ w/w roboty do GZW celem w³¹czenia do sieci kanalizacyjnej
i wyst¹piæ z wnioskiem o dokonanie odbioru koñcowego i zawarcie umowy na odprowadzenie œcieków.
Gminny Zak³ad Wodoci¹gów oferuje wykonanie przy³¹cza kanalizacyjnego wraz z nadzorem po minimalnych kosztach, na zlecenie
osoby zainteresowanej.

Rok w liczbach
Pod koniec ubieg³ego roku,
prowadzone w Urzêdzie Gminy
statystyki wskazywa³y, ¿e
nasz¹ gminê zamieszkuje 11 131
osób – 3 880 w Œwierklanach
Górnych, 3 415 w Œwierklanach
Dolnych i 3836 w Jankowicach.
Od kilku lat urzêdowe dane pokazuj¹, ¿e w gminie wiêcej jest
kobiet ni¿ mê¿czyzn. Na dzieñ
31 grudnia 2006 roku pañ by³o
5 691, a panów 5 440.
W ubieg³ym roku urodzi³o
siê u nas 125 dzieci – w Jankowicach i w Œwierklanach Dol-
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nych po 42, a na “Górnioku” —
41. Zgodnów by³o odpowiednio:
Jankowice — 37, Œwierklany
Górne i Dolne – po 23 w ka¿dym so³ectwie.
Z kolei, z danych Urzêdu
Stanu Cywilnego wynika, ¿e
w roku 2006 zawartych zosta³o
101 œlubów, w tym 6 za granic¹
(dokumenty sp³ynê³y do tutejszego USC). Wœród 95 œlubów,
które zawarto na miejscu,
20 by³o cywilnych, a a¿ 75 wyznaniowych (konkordatowych)
– œlubów zawartych w koœciele.
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Harcerze pną się wzwyż!
Znane s¹ wyniki rywalizacji jednostek harcerskich
za rok 2005/2006. B³êkitna Dziewiêtnastka zajê³a
wysok¹, bo czwart¹ lokatê na ponad 20 dru¿yn
Hufca Ziemi Rybnickiej!
Wyniki rywalizacji zosta³y
og³oszone na jednym ze spotkañ
instruktorów hufca. 19 DH
otrzyma³a dyplom i nagrodê
w postaci czeku, z wykorzystaniem na najpilniejsze potrzeby
harcerek i harcerzy. To ju¿ kolejne wyró¿nienie dla 19 DH za ca³oroczn¹ pracê – jednak w tym
roku jest ono najwy¿sze, bo zaledwie krok od podium. Dru¿yna zas³u¿y³a na to wyró¿nienie,
szczególnie dlatego, i¿ jako jedyna z nagrodzonych dru¿yn nie
posiada w³asnej harcówki, co nie
umknê³o uwadze dh. komendantki Hufca Ziemi Rybnickiej, hm.
Teresy Knury.

Jak maj¹ siê sprawy
bie¿¹ce?
Kolejny rok, to kolejne wyzwanie. Zacz¹³ siê on od kilku
wa¿nych wydarzeñ, przede
wszystkim od obchodów Rocznicy Marszu Œmierci. Przygotowaliœmy tak¿e kilka zbiórek
w czasie ferii, a w planach mamy
wiele ciekawych imprez nie tylko dla siebie, ale tak¿e dla innych
dru¿yn.
W pierwszym tygodniu ferii
jedna z naszych druhen wziê³a
udzia³ w kursie dru¿ynowych
dru¿yn harcerskich i starszoharcerskich, na którym poznawa³a
tajniki pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹, metodykê i formy pracy,

a tak¿e wiele ciekawych gier i zabaw. To tak¿e okazja do poznania innych œrodowisk z terenu
ca³ego województwa.

Mo¿na pomóc!
Istnieje mo¿liwoœæ przekazania – zgodnie z Ustaw¹ o po¿ytku publicznym i wolontariacie – 1 procenta podatku na
rzecz ZHP, z wyszczególnieniem naszej œwierklañskiej dru¿ y n y. Wystarczy obliczyæ 1
procent swojego podatku, nastêpnie zaznaczyæ odpowiedni¹ rubrykê w rocznym zeznaniu podatkowym i przelaæ pieni¹dze na konto Hufca Ziemi
Rybnickiej, koniecznie z dopiskiem „19 DH”. W ten sposób
1% podatku zostanie przekazany na rozwój Dru¿yny, czyli
rozwój œwierklañskich dzieci
i m³odzie¿y.

Co z pieniêdzmi
za 2006 rok?
W ubieg³ym roku Dru¿yna
akcjê dopiero rozpoczyna³a. Pieni¹dze, które otrzyma³a od podatników zosta³y przekazane na
zakup bie¿¹cych materia³ów metodycznych, w tym zakup brystoli, farb, uzupe³nianie 4 apteczek, a tak¿e na wywo³anie zdjêæ
do kroniki Dru¿yny. Za wp³aty
serdecznie dziêkujemy!
sam. Karolina Krawczyk

Certyfikat
dla gimnazjum
Nasza placówka – Gimnazjum Nr 2 im. Karola Miarki
w Œwierklanach Dolnych od lat realizuje dzia³alnoœæ
profilaktyczno-prozdrowotn¹. Bardzo ciekawym
elementem dzia³añ by³y zorganizowane po raz
pierwszy w maju 2004 roku, Szkolne Dni Promocji
Zdrowia. Odby³y siê one w ramach I Regionalnych
Dni Promocji Zdrowia, we wspó³pracy z Regionalnym
Towarzystwem Oœwiaty Zdrowotnej w Rybniku.

bz
Pozytywne wra¿enia i emocje towarzysz¹ce tej imprezie
sk³oni³y nas do napisania programu, aby umo¿liwiæ szkole wst¹pienie do Œl¹skiej Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie. W opinii nauczycieli, Zespo³u Koordynuj¹cego Program “Szko³y Promuj¹cej Zdrowie”, uczniów i ich rodziców, wszystkie dzia³ania poedejmowane na terenie szko³y
spe³ni³y zamierzony cel. Wzros³a œwiadomoœæ gimnazjalistów,

Bal na sto par
Na pocz¹tku lutego (5.02.), uczniowie klas
pierwszych, drugich i trzecich Szko³y Podstawowej
im. Ludwika Holesza w Œwierklanach Górnych
wziêli udzia³ w pierwszym w historii tej szko³y balu
karnawa³owym.
Dziêki inicjatywie wychowawczyni klasy II a Ma³gorzacie Chrobok, wspó³pracy z rodzicami i wychowawcami klas,
zorganizowano zabawê z wieloma niespodziankami. Oprócz
piêknej, ¿ywej muzyki, przy
której tañczyli uczniowie, mogli
oni wzi¹æ te¿ udzia³ w konkursach i wspólnym œpiewaniu.
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12

Wdziêczni za wszystko, sk³adaj¹ podziêkowania dla rodziców
za zorganizowanie balu, panu Tomaszowi Go³owaczowi za muzykê prosto od serca i panu Grzegorzowi Wala za wykonanie pami¹tkowych zdjêæ.
Oby za rok mogli siê bawiæ
na kolejnym wspania³ym balu!
Zdjêcie: archw. szko³y.

2007-02-21, 14:58

ich rodziców i nauczycieli na temat zasadnoœci realizacji tematyki zdrowia w pojêciu bardzo szerokim. M³odzie¿ zdecydowanie
poszerzy³a swoj¹ wiedzê na temat zdrowia i dbania o nie na
wszelkich p³aszczyznach: fizycznej, psychicznej i spo³ecznej. Zauwa¿a siê poprawê w relacjach kole¿eñskich, otwartoœæ
na innych oraz lepsz¹ komunikacjê w relacjach uczeñ – nauczycd. na str. 15
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Świerklany górą

bz
Maria Skrobol

Jury przegl¹du podczas
og³aszania wyników.

Pierwsze miejsce i nagrodê
500 z³ przywioz³y z Wojewódzkiego Przegl¹du Pieœni “Bóg siê
rodzi” w ¯orach chórzystki ze
Œwierklan – podopieczne Marii
Skrobol, uczêszczaj¹ce do szko³y podstawowej i gimnazjum.

Formacja Powiatowego Ogniska
Pracy Pozaszkolnej wystartowa³a w kategorii chórów gimnazjalnych. Sam przegl¹d odby³ siê po
raz jedenasty.
Œwierklañski chór okaza³ siê
lepszy od chóru “Bel Canto”

z Raciborza, któremu przyznano miejsce drugie i laureata trzeciego miejsca – chóru z gimnazjum w Suszcu. W pozosta³ych
kategoriach zwyciêzcami zostali: w kategorii chórów doros³ych
– chór mieszany z I LO z Rybnika oraz w kategorii doroœli: zespo³y wokalno-instrumentalne –
zespó³ ze œwietlicy w Kaczycach, dzia³¹j¹cy pod egid¹ Gminnego Oœrodka Kultury w Zebrzydowicach. W innych kategoriach pierwszych miejsc nie
przyznano, by³y za to miejsca
drugie i trzecie oraz wyró¿nienia.
Do tegorocznego konkursu
zg³osi³o siê 750 artystów wystêpuj¹cych w 12 chórach, 10 zespo³ach wokalnych i 19 zespo³ach wokalno-instrumentalnych.
Oprócz mieszkañców naszej
gminy byli to reprezentanci Rybnika, ¯or, Wodzis³awia Œl¹skiego, Boguszowic, Pielgrzymowic
i innych miejscowoœci. W jury

zasiedli przedstawiciele œwiata
muzyki i duchowieñstwa: Jan
Ludwik – przewodnicz¹cy, Lothar Dziwoki, Ewa AdamczykŒcibik, Maciej Zygmunt i ks. dr
Wies³aw Hudek. Przes³uchania
trwa³y dwa dni – 10 i 11 stycznia w koœciele pw. œw. Filipa i Jakuba w centrum ¯or. Ich organizatorem by³ Miejski Oœrodek Kultury w ¯orach i Regionalny Oœrodek
Kultury w Katowicach. Honorowy patronat nad t¹ imprez¹ artystyczn¹ sprawowa³ marsza³e³ województwa œl¹skiego Janusz Moszyñski oraz prezydent miasta
¯ory Waldemar Socha, który swoj¹
nagrodê – kwotê 700 z³ postanowi³ przyznaæ ¿orskiemu chórowi
“Voce Segreto”.
Wyniki XI Wojewódzkiego
Przegl¹du Pieœni “Bóg siê rodzi”
zosta³y og³oszone 12 stycznia.
Wtedy te¿ odby³ siê koncert laureatów, podczas którego mo¿na by³o
pos³uchaæ najpiêkniejszych kolêd.

Nawiązujemy bliskie
kontakty z zagranicznymi
przedszkolami
Przedszkole Nr 1 w Jankowicach od kilku ju¿ lat
aktywnie wspó³pracuje z przedszkolem austriackim
w Uttendorfie. Placówkê tê odwiedziliœmy
dwukrotnie, co zaowocowa³o wymian¹
doœwiadczeñ. Skorzystaliœmy nawet z kilku
pomys³ów w sprawie wystroju sal i urz¹dzania
ró¿norodnych k¹cików, jak równie¿
korespondujemy ze sob¹, wysy³aj¹c
okolicznoœciowe ¿yczenia i drobne upominki.
Placówka w Uttendorfie nie
jest jedyn¹, z któr¹ wspó³pracujemy. W 2005 roku odwiedziliœmy przedszkole w Czechach,
w miejscowoœci Orechove. Spotka³yœmy siê z pani¹ dyrektor
i nauczycielkami, które zapozna³y nas z organizacj¹ ¿ycia przedszkolnego i systemem kszta³cenia

nowy kurier œw.p65
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nauczycieli przedszkoli.
Podobnie jak u nas, preferowan¹ form¹ pracy w przedszkolach jest opieranie siê na aktywnoœci dziecka, umo¿liwiaj¹cej mu
decydowanie i dokonywanie wyboru oraz poznawanie w³asnych
mo¿liwoœci. Przywi¹zuje siê du¿¹
wagê do wypracowania na pocz¹t-

zdj. archw. przedszkola
ku roku szkolnego zasad i norm
wspó³¿ycia w grupie. Zasady te s¹
wdra¿ane i konsekwentnie przestrzegane w ci¹gu ca³ego roku.
Mamy nadziejê, ¿e zapocz¹tkowana wspó³praca bêdzie nadal
kontynuowana.
W tym roku szkolnym goœciliœmy w naszej placówce pani¹ Ursulê Schlebrowski, nauczycielkê
z niemieckiego przedszkola. Zwiedzi³a nasz¹ placówkê i by³a ni¹ zachwycona. Podoba³y jej siê sale, ich
wyposa¿enie w nowoczesne pomoce oraz mo¿liwoœæ korzystania
przez dzieci z komputera, który
znajduje siê w ka¿dej sali. Rozmawia³a z pani¹ dyrektor i nauczycielkami o metodach i formach pracy, zajêciach dodatkowych, z których korzystaj¹ nasi wychowankowie. W ich placówce, na gazetce
œciennej wywieszone s¹ zdjêcia
z naszego przedszkola i informacje
na temat naszej wspó³pracy. Gazetka cieszy siê du¿ym zaintere-

2007-02-21, 14:58

sowaniem rodziców, którzy czêsto
zwracaj¹ siê do nauczycielki z ró¿norodnymi pytaniami dotycz¹cymi funkcjonowania naszego przedszkola. Pani Ursula Schlebrowski
przywioz³a z sob¹ s³odycze dla
dzieci oraz list od niemieckich kolegów.
Nasi wychowankowie tak¿e
postanowili, w dowód sympatii
narysowaæ kolorowe obrazki
i przes³aæ nowe zdjêcia z ró¿norodnych wycieczek i uroczystoœci.
Mimo ogromnych atutów przedszkoli w odwiedzanych przez nas
krajach, nie mamy powodów do
kompleksów. Kadra nauczycielska
w naszym kraju jest bardzo dobrze
wykszta³cona, a organizacja wychowania przedszkolnego stoi na
wysokim poziomie. Ciekawe i nowatorskie rozwi¹zania wzbogacaj¹
nasz warsztat pracy i wspomagaj¹
pracê dydaktyczno - wychowawcz¹ z dzieæmi.
El¿bieta Traczyk
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Z teatrem przez życie
Szkolna publicznoœæ w SP im. Ludwika Holesza
doczeka³a siê przedstawienia, które zastanawia,
poucza i – przede wszystkim – zachwyca. „Podró¿
przez ¿ycie” w re¿yserii Bogumi³y Szmidt-Kruk
i Mireli Ulbrych-Lanuszny, to wspania³a adaptacja
Dickensowskiej „Opowieœci wigilijnej”.
Wszyscy znaj¹ historiê niesympatycznego sk¹pca, Ebenezera Scrooge’a, któremu duchy
minionych, obecnych i przysz³ych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
pokazuj¹c jego nikczemnoœæ,
da³y szansê na wewnêtrzn¹ przemianê i stanie siê dobrym cz³owiekiem. Przedstawienie w wykonaniu szkolnego teatru „Bez
nazwy” zachwyci³o wszystkich.
Zaczê³o siê od szumnego wejœcia
na widowniê anio³a (Dagmara
Adamczyk), który wraz z Wiki
(œwietna Magdalena Kopiec) s¹
narratorami opowieœci. Opowieœæ

toczy siê w poetyce snu, gdzie
wszystko jest mo¿liwe. Raz ogl¹damy Wiki z przesz³oœci (Justyna Parka), a za chwilê k³ótniê jej
rodziców (Agnieszka Lubszczyk
i Adam Ucher) czy kole¿anek
z klasy (Dominika Kosior i Magdalena Stêpieñ). Nale¿y jeszcze
wspomnieæ o wspania³ych pomys³ach scenograficznych (drzewa
w parku s¹ jednoczeœnie wnêtrzem
pokoju), których efekt jest zas³ug¹
Mireli Ulbrych-Lanuszny.
W styczniu przedstawienie
zosta³o zaprezentowane podczas
II Integracyjnego Przegl¹du Wido-

wisk Jase³kowych, VII Przegl¹du Przedstawieñ Bo¿onarodzeniowych „A S³owo Cia³em siê
sta³o…” w Chwa³owicach oraz
na VI Gminnej Paradzie Jase³ek
w Czerwionce-Leszczynach.
- Chcieliœmy dotrzeæ szczególnie do m³odej publicznoœci,
poniewa¿ historia dotyczy³a trudnych chwil w ¿yciu ka¿dego m³odego cz³owieka, który nie potrafi
poradziæ sobie z problemami
w szkole, domu rodzinnym –
mówi opiekunka szkolnego teatru Bogumi³a Szmidt-Kruk.
W przegl¹dach wziê³o udzia³
kilkadziesi¹t grup teatralnych.
Wystêpy
oceniane
by³y
w dwóch grupach wiekowych.
Popisy m³odych aktorów ocenia³o jury, które naszych uczniów
doceni³o:
- w II Integracyjnym Przegl¹dzie Widowisk Jase³kowych
w Rybniku
 Najlepszy Aktor – Dagmara Adamczyk za rolê Anio³a

 Najlepsze Przedstawienie – za ciekawe po³¹czenie tradycji bo¿onarodzeniowej
z problemami wspó³czesnej
m³odzie¿y - w VI Gminnej Paradzie Jase³ek w CzerwionceLeszczynach
 Najlepszy aktor – Dagmara Adamczyk
 wyró¿nienie za osi¹gniêcie artystyczne dla Magdaleny Kopiec
 II miejsce dla zespo³u
- w VII Przegl¹dzie Przedstawieñ Bo¿onarodzeniowych
„A S³owo cia³em siê sta³o…”
w Chwa³owicach
 II miejsce dla zespo³u.
Cieszy wszystkich fakt, ¿e
dzia³aj¹cy w szkole podstawowej w Œwierklanach Górnych
teatr odnosi sukcesy. Nie jest
to pierwsze jego wyró¿nieniem
i z pewnoœci¹ nie ostatnie.
(na podst. informacji nades³anej przez Bogumi³ê SzmidtKruk) zdj. archw. szko³y

Co nowego w Gimnazjum Nr 2 w Świerklanach
WIZYTACJA „TRÓJEK”
MINISTERIALNYCH
W GIMNAZJUM
W czasie odwiedzin zespó³
wizytuj¹cy nasze Gimnazjum
odby³ rozmowy z dyrekcj¹, nauczycielami i z przedstawicielami rodziców oraz z uczniami,
którzy tak¿e wype³niali anonimowe ankiety dotycz¹ce poczucia bezpieczeñstwa w szkole. Cieszy fakt, ¿e nasze gimnazjum uznano za miejsce bezpieczne, wolne od stanu zagro¿enia przemoc¹ i innymi zjawiskami patologicznymi. Zakres
dzia³añ podejmowanych przez
organa szko³y uznano za efektywne i skuteczne. Komisja
wystawi³a naszej szkole ocenê
bardzo dobr¹, a to naprawdê
zobowi¹zuje… Dbajmy zatem
wszyscy w dalszym ci¹gu
o bezpieczeñstwo i mi³¹ atmosferê w szkole.
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SOCRATES COMENIUS
W naszym Gimnazjum kontynuujemy program SOCRATES, którego zadaniem jest rozszerzanie wspó³pracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Nasi
uczniowie goœcili ju¿ w Danii
i S³owenii. W paŸdzierniku nasze
Gimnazjum goœci³o uczniów
z tych krajów, a w marcu znowu
wybieramy siê do S³owenii. Tematyka realizowana w/w programie dotyczy problemów ochrony œrodowiska.

SZKO£A MARZEÑ
W paŸdzierniku 2006 zakoñczyliœmy program „Szko³a Marzeñ”, który przysporzy³ naszej
szkole sporo splendoru. Byliœmy
jedn¹ ze szkó³ województwa
œl¹skiego, która wywi¹za³a siê na
„6” z za³o¿eñ programu. 18 stycznia 2007 r. odby³o siê oficjalne zakoñczenie projektu „Szko³a Ma-

rzeñ”. Szko³a nasza, podobnie jak
w³adze gminy, otrzyma³a specjalne podziêkowanie za pomoc w realizacji projektu.

W NASZEJ BIBLIOTECE
Podczas wakacji nasza biblioteka otrzyma³a Internetowe
Centrum Informacji Multimedialnej. W sk³ad wchodz¹ cztery nowe komputery z oprogramowaniem i urz¹dzeniem wielofunkcyjnym (skaner, ksero, drukarka). Szczególnie zadowoleni
s¹ uczniowie naszej placówki,
którzy maj¹ teraz szerszy i ³atwiejszy dostêp do internetu.

KONKURSY
Cieszymy siê bardzo, ¿e nasza uczennica Agnieszka Kwoka
zakwalifikowa³a siê do kolejnego
etapu – szczebla wojewódzkiego
konkursu z biologii. Gratulujemy
i trzymamy za Agnieszkê kciuki.

2007-02-21, 14:58

NARESZCIE FERIE!
Podczas ferii w naszym
Gimnazjum odbywaæ siê bêd¹
„Dni otwarte dla naszych
uczniów”.
W ramach tej akcji uczniowie
mog¹ korzystaæ:
 Z pracowni komputerowej –
codziennie od poniedzia³ku do
pi¹tku 9:00-12:00
 Z Sali gimnastycznej – liga tenisa sto³owego 12 i 13 luty
– pi³ka no¿na 19 i 20 lutego oraz
22, 23 i 24 luty
 Zajêæ bibliotecznych – wtorek
(20 luty 9:00 – 12:00)
 Wyjazdu na narty – 22 luty
Opiekunowie podczas w/w
zajêæ pracuj¹ w czasie ferii w ramach wolontariatu.
¯yczymy wszystkim naszym uczniom i nauczycielom odpoczynku i nabrania si³ do pracy.
Ewa Wojcieszek
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Certyfikat
dla gimnazjum
cd. ze str. 12
ciel. Poprawi³y siê równie¿ kontakty rodziców ze szko³¹ –
chêtniej zg³aszaj¹ siê oni po pomoc w sytuacjach problemowych dotycz¹cych ich dzieci.
29 listopada 2006 roku naszemu gimnazjum zosta³ przyznany Certyfikat Œl¹skiej Sieci
Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie.
Zosta³ nam wrêczony przez dyrektora Regionalnego Oœrodka
Metodyczno-Edukacyjnego
“Metis” Gra¿ynê Cybulê, podczas uroczystej akademii, na
której pojawili siê równie¿ zaproszeni goœcie: wizytatorzy
Kuratorium Zofia Goliñska
i Aleksandra Derska, przedstawiciel Rady Gminy Œwierklany
El¿bieta Piercha³a, przewodnicz¹ca Regionalnego Towarzystwa Oœwiaty Zdrowotnej
w Rybniku Mariola Kujañska,
dyrektor NZOZ Eugeniusz Wêgrzyk, a tak¿e pose³ na Sejm RP
Henryk Siedlaczek oraz przedstawiciele Rady Rodziców.
Podczas imprezy zaprezentowaliœmy nasze osi¹gniêcia w zakresie promocji zdrowia
w szkole, przedstawiaj¹c prezentacjê multimedialn¹ pt. “Jak
tworzyliœmy Szko³ê Promuj¹c¹
Zdrowie?”. Nastêpnie, uczniowie nale¿¹cy do Szkolnego Zespo³u Teatralnego zaprezentowali spektakl profilaktyczny
pt. “Na³ogowa wojna czyli jak
puœciæ wszystko z dymem!”.
Nasze dzia³ania, zwi¹zane
z promocj¹ zdrowia bêdziemy
nadal kontynuowaæ, aby nasi
uczniowie doskonale rozumieli
fraszkê Jana Kochanowskiego
“Na zdrowie” i sentencjê w niej
zawart¹: “Szlachetne Zdrowie,
nikt siê nie dowie, jako smakujesz, a¿ siê zepsujesz!”. Wyznaczyliœmy sobie równie¿ kolejne zadanie – ubieganie siê o Certyfikat Krajowej Sieci Szkó³
Promuj¹cych Zdrowie!
Informacje o wszystkich naszych dzia³aniach znajduj¹ siê na
stronie internetowej www.gimnazjum.swierklany.edu.pl
koordynatorzy Szko³y
Promuj¹cej Zdrowie
Ludmi³a Szulik
i Bogus³awa Piszek
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Sport, który jednoczy
Sportowa rywalizacja zawodników i prawdziwe szaleñstwo kibiców – tak
w kilku s³owach mo¿na by³oby opisaæ to, co 17 stycznia dzia³o siê w szkole
podstawowej w Œwierklanach Dolnych. W tamtejszej sali gimnastycznej zosta³
rozegrany I Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ Podstawowych o Puchar Wójta Gminy
Œwierklany. Tak wspania³ego dopingu mogliby pozazdroœciæ m³odym
sportowcom pi³karze Realu Madryt!

bz
W zawodach wziê³o udzia³
osiem dru¿yn: z Jankowic, Marklowic, Radziejowa, Golejowa,
Po³omii, Mszanej oraz Œwierklan
Górnych i Dolnych. Reprezentanci dwóch ostatnich stoczyli
walkê o pierwsze miejsce, podczas której emocje siêga³y zenitu. Ich zmagania obserwowali
koledzy i kole¿anki ze szko³y,
a tak¿e przedstawiciele gmin reprezentowanych w turnieju. Nagrody wrêczy³ uczestnikom turnieju wójt gminy Œwierklany Stanis³aw Gembalczyk, któremu towarzyszy³ wójt Mszanej Jerzy
Grzegoszczyk, cz³onek Rady
Gminy Œwierklany Ryszard
Wowra i dyrektor Szko³y Podstawowej im. œw. Jadwigi Alina
Konsek.
Zanim jednak do tego dosz³o,
na halowym boisku trwa³a prawdziwa walka. Szczególnie fina³owy mecz by³ emocjonuj¹cy, gdy¿
zakoñczy³ siê remisem i nie rozstrzygn¹³ o wygranej. Zawodnicy przyst¹pili wiêc do dogrywki
(po trzy rzuty z ka¿dej dru¿yny). Przy trzecim podejœciu
bramkê strzeli³ zawodnik dru¿yny SP Górne. W odpowiedzi na
udany rzut pad³a bramka ze strony SP Dolne. Zaraz potem sytuacja siê powtórzy³a: bramka zdobyta przez SP Górne i bramka dla
SP Dolne. – Id¹ ramiê w ramiê.
Bêd¹ graæ tak d³ugo, a¿ któraœ
z dru¿yn odpadnie – komentowa³
prowadz¹cy turniej Bogdan Cichy. Dopiero kolejna seria strza-

³ów przynios³a rozwi¹zanie: gospodarze zdobyli bramkê, co niestety nie uda³o siê SP Górne.
Pierwsza trójka zwyciêzców
przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
I miejsce SP Dolne, II miejsce SP
Górne i III miejsce SP Mszana.
Problem pojawi³ siê tak¿e
przy wy³anianiu króla strzelców.
Do tytu³u tego pretendowa³o
dwóch zawodników, z szeœcioma
strzelonymi golami ka¿dy: £ukasz
Mura i Mateusz Michalczyk. I tu
konieczna by³a dogrywka, z której zwyciêsko wyszed³ £ukasz
i to on zdoby³ tytu³ króla strzelców. Z kolei Mateusz zosta³ wybrany najlepszym pi³karzem turnieju. Przyznano tak¿e tytu³ najlepszego bramkarza, którym zosta³ £ukasz Liszka. Zwyciêzcy
odebrali puchary i medale. Warto
dodaæ, ¿e laureatów pierwszego
i drugiego miejsca przygotowa³
do zawodów nauczyciel wuefu
S³awomir Sobik, któremu równie¿ przyznano medal.
- Wygraliœcie wszyscy, bez
wzglêdu na zajête miejsce. Sportowa postawa i chêæ walki, to coœ,
co stawia was w czo³ówce najlepszych sportowców. Jestem pod
wielkim wra¿eniem – mówi³ wójt
Stanis³aw Gembalczyk, nie
szczêdz¹c pochwa³ m³odym zawodnikom.
Emocje opad³y, wszyscy jednak z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na
kolejny turniej. Mamy nadziejê,
¿e dostarczy on równie mocnych
wra¿eñ co pierwszy.

2007-02-21, 14:58
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Wycieczka
po Jankowicach
W Szkole Podstawowej im. S. Staszica
w Jankowicach obchodzono 1 lutego Œwiêto
Szko³y. Has³o tegorocznej imprezy brzmia³o:
„Opowiadamy Stanis³awowi Staszicowi o naszej
wsi”. G³ównym organizatorem by³ Samorz¹d
Uczniowski, prowadzony przez p. A. Niewelt.

Program uroczystoœci sk³ada³ siê z kilku punktów. Po
mszy w koœciele uczestnicy
œwiêta udali siê do szko³y. Zebranych w szkolnej auli goœci
powita³y dyrektor D. Dudek, K.
Szymik oraz reprezentacja
uczniów. S³owo
wstêpne wyg³osi³
patron szko³y Stanis³aw Staszic –
w tej roli Mateusz
Bernacki.
Na pocz¹tek
przedstawiono
SZKOLNY EKSPRES, w którym
podano informacje
sportowe, ekonomiczne i te z serii
zabawnych. Nie zabrak³o muzycznego hitu oraz wyst¹pienia
goœcia – pana Stanis³awa Gembalczyka, wójta gminy Œwierklany. Zosta³ on zaliczony do Grona Osób Pozytywnie Nastawionych do Szko³y. Potem wszyscy
wyruszyli na wêdrówkê po Jankowicach. Odwiedzili Plac Za-

baw, Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹
i Oœrodek Zdrowia. Ka¿demu
miejscu towarzyszy³y wystêpy
dzieci. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ
wizyty w Koœciele i w Studzience. Tym miejscom towarzyszy³
multimedialny pokaz oraz wystêp laureatów Szkolnego Festiwalu Kolêd i Pastora³ek. Kolejne
miejsca, jakie znalaz³y siê na trasie, to boisko LKS „Orze³” i Kopalnia Wêgla Kamiennego „Jankowice”. Taniec z pomponami
i uk³ad gimnastyczny w wykonaniu Bartosza Czaja, ucznia klasy
IV B, nawi¹zywa³ do klubu sportowego, a piosenka „Moplik” –
do kopalni. Nastêpnie rozdano

nagrody w konkursach: „Sk¹d
wzi¹³ siê herb Jankowic?” – konkurs literacki, „Staszic w oczach
czwartoklasisty”, „Jest takie
miejsce….” – konkursy plastyczne. Równolegle z wystêpami odbywa³y siê rozgrywki tenisa sto³owego. Ten rodzinny turniej wygra³ Dawid Liszka ze swoim wujkiem. Wspólne zaœpiewanie piosenki „Tu jest moje
miejsce” oraz po¿egnanie uczestników przez pani¹
dyrektor zakoñczy³o imprezê,
któr¹ z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na zaliczyæ do udanych.

Miód jak złoto
W tym roku mija dziesiêæ lat odk¹d w Œwierklanach
rozpoczê³o dzia³alnoœæ ko³o pszczelarzy. Dziœ
organizacja ta liczy 30 cz³onków, a niedawno (4.02.)
odby³o siê jej zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Nowym prezesem Œl¹skiego
Zwi¹zku Pszczelarzy w Katowicach – Ko³a w Œwierklanach zosta³ Leon Zbawicki. Funkcjê wiceprezesa obj¹³ Bronis³aw Bulanda, sekretarzem zosta³ Gerard
Kotula a skarbnikiem Adam Motyka. Cz³onkowie ko³a – mieszkañcy Œwierklan, Jankowic, Boryni, Gogo³owej, Po³omii, Marklowic i Boguszowic, spotykaj¹
siê w siedzibie LKS-u “Fortecy”
w Œwierklanach
Dolnych,
w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Latem spotkania odbywaj¹
siê w pasiekach. O tym, jak wygl¹da hodowla pszczó³ maj¹ okazjê przekonaæ siê tak¿e dzieci
z terenu gminy – wychowankowie przedszkoli i uczniowie
szkó³ podstawowych, którzy
uczestnicz¹ w organizowanych
cyklicznie u Leona Zbawickiego
lekcjach pokazowych. Pan Leon
w ciekawy sposób opowiada im
o ¿yciu pszczó³ i cennych w³aœciwoœciach miodu (zajêcia po³¹czone z degustacj¹).

Podczas jednej z lekcji pokazowych u pana Leona.
zdj.archw. domowe
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- O dobrych w³aœciwoœciach
miodu nikogo nie trzeba przekonywaæ, bez miodu po prostu nie
ma ¿ycia – przekonuje pan Leon.
On sam pszczelarstwem zajmuje
siê od 30 lat, a obecnie jego pasieka
liczy 70 rodzin. – Pszczo³y s¹
ogromnym, a zarazem gin¹cym
darem natury, dlatego tak wa¿ne
jest ich utrzymanie. W Unii Europejskiej o tym wiedz¹ i nie szczêdz¹
œrodków na organizowanie kursów
i szkoleñ dla hodowców. Raz wys³aliœmy próbki naszego miodu, by
sprawdzono je pod k¹tem zanieczyszczenia œrodowiska, w którym miód
powsta³. Okaza³o siê, ¿e s¹ bez zarzutu. Wniosek – organizm pszczo³y
jest w stanie przerobiæ nawet najbardziej zanieczyszczone sk³adniki i wytworzyæ idealny miód.
Uroczystoœæ 10-lecia œwierklañskiego ko³a obchodzona bêdzie
w grudniu, na œwiêtego Ambro¿ego, który jest patronem pszczelarzy. Wczeœniej pszczelarzy mo¿na bêdzie zobaczyæ podczas festynów i œwiêta do¿ynek.
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