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Mecenasi
Kultury
Lokalnej
Po raz drugi wyró¿niono
sponsorów dzia³alnoœci
kulturalnej w naszej gminie.
Tegoroczne „Spotkanie w gronie
przyjació³” odby³o siê 14 lutego w sali
bankietowej w Œwierklanach. Jest to
cykliczna impreza kulturalna skierowana do wszystkich „ludzi dobrej woli
i wielkiego serca”: w³aœcicieli firm
i przedsiêbiorstw, które wspieraj¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹ GOKiR-u w Œwierklanach; przedstawicieli instytucji spo³ecznych, jednostek bud¿etowych, radnych i w³adz gminy Œwierklany. Myœl¹
przewodni¹ tej imprezy jest chêæ podziêkowania za wspó³pracê, zrozumienie i pomoc wszystkim przyjacio³om
GOKIR-u. Jest to równie¿ doskona³a
okazja, by uhonorowaæ i podziêkowaæ
za wsparcie finansowe, dziêki któremu
nasze dzia³ania kulturalne s¹ znane
w szerokich krêgach, a co za tym idzie
– nasza gmina jest dobrze postrzegana i podziwiana. Impreza ta, to z jednej
strony czas podsumowania minionego
roku, a z drugiej – inauguracja nowego,
pracowitego sezonu kulturalnego.
- W czasie ca³ego roku, czy te¿
na imprezach nie zawsze mamy czas,
by siê spotkaæ i spokojnie porozmawiaæ, wiêc uwa¿am ¿e ta impreza jest
do tego wspania³¹ okazj¹. Jest to
równie¿ w³aœciwy moment, aby
w sposób szczególny podziêkowaæ
firmom, które nie tylko w minionym

cd. na str. 4

Wyróżnieni samorządowcy
Pod koniec lutego poznaliœmy wyniki konkursu na
„Samorz¹dowca Roku 2009”, organizowanego pod
patronatem Wydawnictwa Regiony, Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP i Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Œl¹skiego. W gronie laureatów znalaz³ siê
wójt gminy Stanis³aw Gembalczyk oraz radni: Lidia
Ma³ysa i W³odzimierz Barwinek.
cd. na str. 5

Najlepsze ¿yczenia
z okazji Œwi¹t Wielkanocnych,
du¿o ciep³a i radoœci,
zdrowia i odpoczynku
w gronie najbli¿szych
¿ycz¹
Przewodnicz¹ca Rady
Gminy Œwierklany
Ma³gorzata Rduch

Wójt Gminy Œwierklany
Stanis³aw Gembalczyk
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Sprawozdanie Wójta Gminy
z działalności między sesjami
Rady Gminy
INWESTYCJE
 Trwaj¹ prace zwi¹zane budow¹ kanalizacji
sanitarnej w Œwierklanach
Dolnych w rejonie ul. Stawowej i Gog o³owskiej.
Rozpoczêto prace przygotowawcze (wykonanie dojazdu do placu budowy)
zwi¹zane z budow¹ pompowni „Gogo³owska”.
Aktualnie trwa przetarg pn. „Skanalizowanie
czêœci terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach, z odprowadzeniem
œcieków do oczyszczalni
w Œwierklanach”. Szacunkowa wartoœæ zamówienia
to 6 564 623,87 z³ brutto.
 Zlecono wykonanie
telewizyjnej inspekcji kanalizacji sanitarnej wzd³u¿
cieku „Szotkówka”, wybudowanej we wczeœniejszych latach. Celem inspekcji jest sprawdzenie
szczelnoœci najbardziej
newralgicznej czêœci kanalizacji sanitarnej.
 Zakoñczono rozbudowê remizy OSP w Jankowicach i oddano obiekt do
u¿ytkowania.
 Trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ zaplecza sportowego boiska. Ze wzglêdu
na warunki klimatyczne
przeniesiono front robót do
wewn¹trz. Wykonywane
s¹ instalacje wewnêtrzne
oraz tynki.
Stan zaawansowania
robót: wykonano stan surowy zamkniêty wraz z pokryciem dachowym oraz
przy³¹cze wodoci¹gowe
i kanalizacyjne. Czêœciowo
wykonano prace zwi¹zane
z wyposa¿eniem budynku

w system wentylacji i klimatyzacji. Œciany zewnêtrzne
obiektu ocieplono warstw¹
styropianu. Ocieplono stropodach we³n¹ mineraln¹
oraz pokryto membran¹.
 W sprawie projektu
muszli koncertowej w Jankowicach zdecydowano siê
na odst¹pienie od umowy ze
wzglêdu na brak zaanga¿owania wykonawcy, jak
i brak postêpów prac projektowych. Zaawansowanie prac na miesi¹c przed
oddaniem oszacowano na
ok. 15-20%. Ze wzglêdu na
przesuniêcie budowy w planie inwestycyjnym o jeden
rok nast¹pi wybór nowego
projektanta.
 Zakres prac ustalony
przez so³ectwa: so³ectwo
Œwierklany Górne: oœwietlenie ulicy Pogodnej (kabel
zasilaj¹cy 5 opraw na ulicy
dojazdowej do oczyszczalni), odbiór dnia 23 grudnia
2009 r.; koszt zrealizowanych robót – 15 999,68 z³.
 Projekt nowego chodnika. 15 stycznia zosta³ z³o¿ony wniosek o ujêcie zadania w planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w ramach programu WID na wykonanie
projektu budowy chodnika
przy ul. Wodzis³awskiej
w Œwierklanach. Zadeklarowany udzia³ finansowy
gminy w zakresie wykonania projektu wynosi 91%.
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE
 Wybrano dostawcê
energii elektrycznej do
oœwietlenia ulicznego w gmi-

nie. Podpisano umowê z Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.
na kwotê 198 916,27 z³ brutto, na okres 12 miesiêcy.
 Wybrano te¿ wykonawcê œwiadczenia us³ugi
oœwietleniowej na terenie
gminy. Podpisano umowê
z Vattenfall Distrribution
Poland S.A. na kwotê 243
799,92 z³.brutto, na okres 24
miesiêcy.
 Wszczêto postêpowanie w sprawie zamówienia dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oœwietlenia ulicznego. Szacowana wartoœæ zamówienia:
423 476,90 z³ brutto.
 Zakupiono 2 agregaty pr¹dotwórcze napêdzanych silnikami wysokoprê¿nymi o mocy 50 kW
ka¿dy. Wartoœæ zamówienia to 99 226,75 z³ brutto.
Przekazano agregaty do
u¿ytkowania GZW.
 Og³oszono przetargi
na remont nastêpuj¹cych
dróg gminnych o nawierzchni z kostki betonowej: boczna ul. Boguszowicka w Jankowicach, boczna ul. H. Pobo¿nego w Œwierklanach,
boczna ul. Kucharzówka
w Œwierklanach. Planowany termin wykonania
wszystkich powy¿szych
dróg: 30 czerwca b.r.
INNE
 Wójt Stanis³aw Gembalczyk informuje, ¿e b³êdy
w ostatnim „Kurierze Gminy Œwierklany” wynik³y nie
z jego winy. Redakcja przeprasza za nie w tym numerze „Kuriera”. Wójt wyst¹pi³ równie¿ o zmianê redaktora prowadz¹cego.

 7 stycznia wójt odby³
spotkanie w Urzêdzie Marsza³kowskim z dyr. Wydzia³u Komunikacji i Transportu na temat remontu ul.
Koœcielnej w Œwierklanach
i budowy chodnika na ul.
Wodzis³awskiej.
 Wg kosztorysu budowa parkingu przy koœciele w Œwierklanach wyniesie 1 260 000 z³, podczas
gdy gminny bud¿et zabezpiecza 800 000 z³. Po zbilansowaniu i okreœleniu
kwoty brakuj¹cej, w kwietniu b.r. nast¹pi uzupe³nienie
œrodków i og³oszenie przetargu.
 18 Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy odby³ siê tak¿e
w naszej gminie. Nazbierano 10 700 z³. tg

Podatki
i opłaty
na 20
10 rrok
ok
201
W tym roku zaczê³y
obowi¹zywaæ nowe stawki podatków i op³at, przyjête stosownymi uchwa³ami Rady Gminy Œwierklany. Wp³at mo¿na dokonywaæ w kasie Urzêdu Gminy, czynnej pn. 8.00 –
16.00, wt.- pt. 7.30 – 15.30,
u so³tysów b¹dŸ przelewem – na rachunek UG nr:
828470 0001 2001 0012
9323 0007 Bank Spó³dzielczy Jastrzêbie Zdrój. Formularze deklaracji, kopie
uchwa³ oraz szczegó³owe
informacje na temat sposobów dokonywania p³atnoœci znajduj¹ siê na tronie
internetowej: www:swierklany.pl/Podatki2010.html
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Informacja dla właścicieli gruntów
w Świerklanach
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê w ostatnim czasie
ró¿nymi informacjami i w¹tpliwoœciami ze strony
mieszkañców (cz³onków spó³ki) na temat dzia³alnoœci Spó³ki Wodnej Œwierklany wyjaœniamy najistotniejsze zagadnienia dotycz¹ce tej sprawy.
Chcieli poprawiæ
a wysz³o nieporozumienie
W ostatnim kwartale minionego roku do Urzêdu
Gminy dotar³a ustna informacja od Przewodnicz¹cego
Spó³ki Wodnej o tym, ¿e
z dniem 1 stycznia 2010 r.
Spó³ka Wodna Œwierklany
rozpocznie dzia³alnoœæ samodzielnie jako nie zrzeszona
w Rejonowym Zwi¹zku
Spó³ek Wodnych, w strukturach którego do tej pory dzia³a³a i którego zadaniem jest
m.in. prowadzenie spraw
administracyjnych, organizacyjnych i rachunkowo – ksiêgowych zrzeszonych w nim
spó³ek. Urz¹d Gminy nie posiada ani pisemnej ani z przekazu ustnego informacji
o tym, jak i kto podj¹³ decyzjê o wyst¹pieniu z Rejonowego Zwi¹zku Spó³ek Wodnych. Prawo nie zobowi¹zuje organów Spó³ki do przekazywania informacji Urzêdowi Gminy, jednak co najmniej dziwi fakt, ¿e cz³onkowie Spó³ki, a wiêc zainteresowani w³aœciciele nieruchomoœci po³o¿onych w Œwier-

klanach, nie posiadaj¹ ¿adnych informacji i nie wiedz¹
o podjêtych decyzjach.
W tym miejscu nale¿y
dodaæ, ¿e o istotnych dla
cz³onków Spó³ki sprawach
rozstrzyga Walne Zgromadzenie Cz³onków Spó³ki
Wodnej o decyzjach którego w odpowiednim trybie
powinni zostaæ poinformowani cz³onkowie spó³ki. Prasa lokalna jak np. „Kurier
Gminy Œwierklany” dociera
do szerokiego grona mieszkañców, jednak do chwili
obecnej nikt z Zarz¹du Spó³ki nie wyst¹pi³ o przekazanie informacji poprzez Kurier. Brak przekazywania
informacji lub niepe³ne informacje rodz¹ niepokoje i nieporozumienia, a w konsekwencji podzia³y i niezgodê.
Spó³ka Wodna
Œwierklany – gminna
czy nie gminna
Spó³ka Wodna Œwierklany nie jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy i w
zwi¹zku z tym nie podlega
ani Wójtowi Gminy ani Ra-

dzie Gminy. Spó³ka nie posiada równie¿ siedziby
w Urzêdzie Gminy. Nazwa
„Gminna Spó³ka Wodna
Œwierklany” jest zwi¹zana
z terenem dzia³ania spó³ki.
Jest to nazwa jaka zosta³a
przyjêta w pocz¹tkowym
okresie dzia³alnoœci Spó³ki,
kiedy to jej dzia³aniem objêty by³ tak¿e teren So³ectwa
Jankowice, a wiêc wszystkie so³ectwa w gminie
Œwierklany.
Aktualnie dzia³alnoœæ
Spó³ki Wodnej Œwierklany
obejmuje teren Œwierklan.
Spó³ka Wodna Œwierklany jest to zupe³nie niezale¿ny od Gminy podmiot, który dzia³a w oparciu o przepisy Prawa Wodnego. Zgodnie z art. 178
Prawa Wodnego nadzór
nad dzia³alnoœci¹ spó³ek
wodnych sprawuje starosta.
Spó³ka Wodna Œwierklany pod koniec wrzeœnia
zesz³ego roku wyst¹pi³a do
Gminy o dotacjê na utrzymanie rowów w roku 2010
w wysokoœci 24 000,00 z³.
Po uchwaleniu bud¿etu
Gminy z zarezerwowaniem
wnioskowanych œrodków
dokonano weryfikacji wniosku i Spó³ka zosta³a pisemnie poproszona o jego uzupe³nienie o brakuj¹ce do-

kumenty i informacje: m.in.
dane teleadresowe, szczegó³owy opis zadania, kosztorys planowanych do wykonania robót, uchwa³ê o powo³aniu Zarz¹du oraz inne informacje potrzebne do podpisania umowy dotacji. Na
dzieñ dzisiejszy wniosek
zosta³ uzupe³niony i bêdzie
rozpatrywany.
Spó³ka Wodna wyst¹pi³a tak¿e do Gminy o pomieszczenie na prowadzenie swojej dzia³alnoœci. OdpowiedŸ Gminy by³a odmowna z powodu braku
wolnego pomieszczenia.
Wzorem lat ubieg³ych
wezwania do zap³aty sk³adek
mia³y byæ dostarczane wraz
z decyzjami podatkowymi.
Jednak Spó³ka na czas nie
przygotowa³a wezwañ, a decyzje o wymiarze podatku
musia³y byæ dostarczone
w wymaganym przepisami
terminie tj. do 28 lutego.
Mam nadziejê, ¿e wy¿ej
przedstawione wyjaœnienia
uzmys³owi¹ osobom zainteresowanym fakt, ¿e Gmina
w ramach swoich mo¿liwoœci prawnych, organizacyjnych i finansowych podejmuje wspó³pracê ze Spó³k¹
Wodn¹, jednak nie ingeruje
w zasadnoœæ podejmowanych przez organy Spó³ki
decyzji, poniewa¿ to nale¿y
do jej cz³onków i organów
kontrolnych prawnie do
tego powo³anych.
Wójt Gminy Œwierklany
Stanis³aw Gembalczyk

PRZYPOMINAMY
Z³ó¿ zeznanie podatkowe w Urzêdzie Gminy
Podobnie jak w ubieg³ym roku, w Urzêdzie Gminy zorganizowana zosta³a akcja przyjmowania zeznañ podatkowych
od mieszkañców Œwierklan i Jankowic. Pracownicy Urzêdu Skarbowego z Rybnika zeznania podatkowe mieszkañców gminy odbierali 12 i 26 marca br. Bêdzie jeszcze okazja rozliczyæ siê w Urzêdzie Gminy 16 kwietnia br.,
w godz. 9.00-13.00.
Od tego roku zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu mo¿na przesy³aæ tak¿e poczt¹ elektroniczn¹,
czyli mailem. Zeznania roczne: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2009 r. mo¿na wysy³aæ za poœrednictwem
internetu bez tzw. e-podpisu (inaczej podpisu kwalifikowanego), po wype³nieniu interaktywnego formularza na stronie:
www.e-deklaracje.gov.pl. Jednoczeœnie informujemy, ¿e korekty zeznañ rocznych mog¹ byæ sk³adane tylko w formie
papierowej lub elektronicznie z e-podpisem.
W razie pytañ dotycz¹cych rozliczenia podatku dochodowego mo¿na zwróciæ siê do Krajowej Informacji Podatkowej,
wybieraj¹c z telefonu stacjonarnego numer 0 801 055 055 lub z telefonu komórkowego numer 22 330 0330. tg
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Mecenasi Kultury
Lokalnej cd. ze str. 1
roku, ale i w latach ubieg³ych wspiera³y nas i pomaga³y w dzia³alnoœci
kulturalnej - mówi Halina
Karwot dyrektor GOKiR-u.
W roku ubieg³ym powsta³a inicjatywa nadania
tytu³u Mecenasa Kultury
Lokalnej. Wówczas ten
tytu³ otrzymali: Przedsiê-

biorstwo Prefabrykacji
Górniczej „PREFROW”
w Rybniku, firma BeckerWarkop oraz pan Jan Œliwa
- wielki mi³oœnik sztuki.
W tym roku dyrekcja GOKiR-u postanowi³a nadaæ
ten tytu³ nastêpuj¹cym firmom: Zak³adowi Robót
Specjalnych Budowla-

na zdj.: wystêp w wykonaniu grupy „IWIA”.

na zdj.: od lewej: Halina Karwot - dyrektor GOKiR-u,
Danuta Motyczka - Zak³ad Robót Specjalistycznych
Budowlanych w Rydu³towach, Stanis³aw Gembalczyk - Wójt
Gminy Œwierklany.

nych Sp. z o.o. w Rydu³towach – Danuta i Antoni
Motyczka oraz Zak³adowi Wêdliniarskiemu Andrzeja i Joanny Stania ze
Œwierklan – za szczególn¹
aktywnoœæ i ca³okszta³t dokonañ sponsorskich maj¹cych na celu wspieranie inicjatyw kulturalnych na terenie gminy Œwierklany.
Wyj¹tkow¹ niespodziank¹ dla wszystkich pañ
zebranych na uroczystoœci

by³y walentynkowe ró¿e,
które w imieniu Wójta Gminy Œwierklany Stanis³awa
Gembalczyka wrêczyli pracownicy GOKiR-u. Wszyscy zebrani mieli równie¿
okazjê pos³uchaæ najwiêkszych przebojów operetkowych w wykonaniu gliwickiej grypy „IWIA” oraz niezapomnianych hitów zespo³u „Modern Talking”.
Nina Rojek
GOKiR

Na liœcie firm, którym GOKiR pragnie podziêkowaæ, znajduj¹ siê:
BROWARY TYSKIE, które reprezentuje firma P.P.U.H. „GASTRONOM”, Przedsiêbiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW”; ZAK£AD ROBÓT SPECJALNYCH BUDOWLANYCH – Danuta Motyczka; ZAK£AD WÊDLINIARSKI Andrzej i Joanna Stania; P.U.H. „PROMIL”; P.P.U.H. „FABET”;
Przedsiêbiorstwo „GEO-WIERT” w ¯orach; ZAK£AD PRODUKCJI CIEP£A „¯ORY”; „CETUS” –
ENERGETYKA GAZOWA w Œwierklanach; firma „BECKER-WARKOP”„URZ¥DZENIA I KONSTRUKCJE” w ¯orach; ŒL¥SKA AGENCJA KONCERTOWA „TOTEM”- K. Klimek; „WODY BORUCIN”; Firma HANDLOWO-US£UGOWO-PRODUKCYJNA - Bernard Dudek; PRZEDSIÊBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWE – Krystian Lubszczyk; firma „NAM-PLAN”; HUHTAMAKI POLSKA; „AGDO” - Krzysztof Gojny; BLACHARSTWO-MECHANIKA POJAZDOWA - Eugeniusz Górecki; Przedsiêbiorstwo „EKO-¯ORY”; CENTRUM ZAOPATRZENIA BUDOWLANEGO „HADEX”; FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA „KOTULA”- Genowefa i Witold Kotula; „ACCESSNET”
S.C. w Œwierklanach; US£UGI UBEZPIECZENIOWE - Marek Pytlik; „IKAD-ELEKTRO” - Andrzej
Cichy; „KRIS-DOM” – Krzysztof Cyrankowski; F.H. „PIK” Krystyna i Hubert Piksa; „VEDA-KAR”
Dariusz Wêglarek; F.H. „U JOLI” Jolanta i Andrzej Ficek; SKLEP WIELOBRAN¯OWY - Stefania Kopiec; P.P.U. „PIOMET” Piotr Adamczyk; „U PIEKARZA” Hubert i Marcin Sobocik; „SUMAREX” Miros³aw Gniado; OGRODNICTWO - Marian Œmiatek; GMINNA SPÓ£DZIELNIA „SAMOPOMOC
CH£OPSKA” w Jankowicach; „KEEROS” STUDIO POD£ÓG OBIEKTOWYCH; PIEKARNIA - Micha³ Ptak; Hurtownia „EWA” - Joachim Antoñczyk; SKLEP WIELOBRAN¯OWY - Teresa i Jacek Szweda;
Hurtownia elektryczna „ELEKTRO-CAK”; Hurtownia motoryzacyjna „GÓRECKI” - Bronis³aw Górecki;
Sklep zielarsko-medyczny „AGA”; Sk³ad materia³ów budowlanych „BUMART”; Bank Spó³dzielczy
w Jastrzêbiu Zdroju; P.U.H. SPÓ£DZIELNIA ROLNICZA w Jankowicach; ZAK£AD ODMETANOWANIA KOPALÑ „ZOK II” w Rybniku; ZAK£AD PIEKARNICZY - Wies³aw Broda; firma „DUDZIAK”
- Andrzej Dudziak; przedsiêbiorstwo „AD ACTA” z ¯or.
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Choæ dzia³alnoœæ samorz¹dowa ma w Polsce doœæ
d³ug¹ praktykê, to tak naprawdê zmiany, którym
zosta³a poddana w XX wieku, mia³y silny wp³yw
na charakter funkcjonowania samorz¹du terytorialnego wspó³czeœnie.

Wyróżnieni
samorządowcy

Rocznica dwudziestolecia
Samorządu w Polsce

cd. ze str. 1

Pierwszy krok w tym
kierunku wykonano uchwalaj¹c Ustawê z dn. 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym, która nie tylko
formalnie, ale i faktycznie
wprowadzi³a w kraju podzia³ struktury administracyjnej na centraln¹ i samorz¹dow¹, poszerzaj¹c w ten
sposób autonomiê i kompetencje (w tym zakres dzia³añ) polskich gmin. Z tej
równie¿ racji wynika obchodzona w 2010 r. rocznica 20-lecia samorz¹du
w Polsce, który przeszed³
przez te lata kilka istotnych
przemian zwi¹zanych m. in.
z og³oszeniem 5 czerwca
1998 r. ustaw o samorz¹dzie
powiatowym i wojewódzkim, zmieniaj¹c jego charakter strukturalny z dualistycznego na trójszczeblowy, jak
równie¿ w zwi¹zku ze zmianami w 2002 roku dotycz¹cymi ordynacji wyborczej,
w wyniku czego od tej w³aœnie pory wójta, burmistrza
czy prezydenta miasta wybiera spo³ecznoœæ lokalna,
a nie jak wczeœniej – Rada.
Pozwoli³o to na zacieœnienie
relacji i poczucia wspó³zale¿noœci pomiêdzy mieszkañcami a w³adz¹ lokaln¹,
jak równie¿ wi¹za³o siê ze
stale zmieniaj¹c¹ siê rol¹
wójta. Sta³ siê on swego rodzaju powiernikiem „ woli
ludu”, który wynikiem bezpoœredniego wyboru udzieli³
mu legitymizacji w³adzy i zaufania oraz sprawi³, ¿e rola
ta nabra³a znaczenia stricte
publicznego.
Z du¿ymi uprawnieniami w³adzy wykonawczej

samorz¹du terytorialnego
wi¹¿¹ siê równie istotne
obowi¹zki na³o¿one na ni¹
tj. realizacja spójnej polityki lokalnej, która by³aby satysfakcjonuj¹ca i zgodna
z opini¹ publiczn¹ oraz
„wolna wola” w³adz samorz¹dowych od jakichkolwiek nacisków ze strony
w³adzy centralnej. Wynikaj¹ce z tych praw i zobowi¹zañ relacje i dzia³ania spo³ecznoœci lokalnej oraz jej
w³adz, pomimo dwudziestoletnich praktyk nadal napotykaj¹ na ograniczenia, których Ÿród³em s¹ niewystarczaj¹ce œrodki finansowe
przekazywane na realizacjê
celów gminom przez administracjê rz¹dow¹, jak równie¿ brak jasnoœci wspó³czesnego prawodawstwa
okreœlaj¹cego spójnoœæ zadañ le¿¹cych w gestii samorz¹du, w tym dostosowanie prawa krajowego
oraz dorobku prawa wspólnotowego UE. Problemy te
jednak nie hamuj¹ w znacz¹cy sposób aspiracji lokalnych i dzia³añ w³adz, które nabieraj¹ doœwiadczenia
ucz¹c siê nawzajem od siebie partycypacji i aktywizacji polityczno- spo³ecznej.
Obecnie Polska dzieli siê
na 16 województw, 379 powiatów (65 grodzkich i 314
ziemskich) i 2478 gmin (306
miejskich, 597 miejskowiejskich i 1575 wiejskich),
co œwiadczy o coraz sprawniejszym wykorzystaniu
potencja³u drzemi¹cego
w naszych spo³ecznoœciach
lokalnych.

cd. na str. 6

Konkurs mia³ na celu wyró¿nienie najlepszych dzia³aczy samorz¹dowych w poszczególnych miastach i powiatach woj. œl¹skiego. Zadaniem kapitu³y nagrody by³
wybór osób ciesz¹cych siê
powszechnym szacunkiem
i pozytywn¹ opini¹ mieszkañców. Pod uwagê brane by³y
zas³ugi kandydatów w zakresie rozwoju gminy i ich zaanga¿owanie w dzia³anie samorz¹du, a tak¿e podejmowane
inicjatywy w temacie kszta³towania spo³eczeñstwa obywatelskiego. A¿ trzy wyró¿nienia w konkursie powêdrowa³y do przedstawicieli naszej gminy: wójta oraz radnej so³ectwa Œwierklany Dolne i radnego z Jankowic.
Warto dodaæ, ¿e nasi s¹siedzi – miasto Jastrzêbie
Zdrój, reprezentowane przez
Mariana Janeckiego – prezydenta, otrzyma³o g³ówn¹
nagrodê – „Z³oty Klucz”.
W gronie laureatów znaleŸli
siê ponadto: Piotr Uszok –
prezydent Katowic, Marek
Kopel – prezydent Chorzowa, Ma³gorzata Mañka-Szulik – prezydent Zabrza i An-

drzej Stania – prezydent
Rudy Œl¹skiej.
Wrêczenie okolicznoœciowych statuetek odby³o siê
26 lutego br. roku w D¹browie Górniczej. Wydarzenie to
stanowi³o dla gminy Œwierklany doskona³¹ promocjê na forum województwa œl¹skiego.
- Cieszê siê, ¿e dostrze¿ono nasz¹ gminê i ¿e jako jedna z trzech osób zosta³em
uhonorowany wyró¿nieniem
w konkursie „Samorz¹dowiec
Roku 2009”. W naszej gminie
wiele siê dzieje: trwa rozbudowa i modernizacja obiektów
u¿ytecznoœci publicznej, w Galerii Twórców Œl¹skich w Jankowicach dzia³a Wioska Internetowa, funkcjonuj¹ oddzia³y integracyjne w szkole
i przedszkolu w Œwierklanach Górnych, odnosimy
sukcesy w pozyskiwaniu
œrodków unijnych, jak równie¿ realizujemy trudny temat
œci¹gania podatku od wyposa¿enia wyrobisk górniczych. Nagroda stanowi dla
mnie wielkie wyró¿nienie
i motywacjê do dalszej pracy – podsumowuje wójt gminy
Stanis³aw Gembalczyk.

Dotacja na kanalizację w Jank
owicach
Janko
22 lutego 2010 r. zosta³a podpisana umowa na finansowanie zadania pn. „Skanalizowanie czêœci terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach, z odprowadzeniem œcieków do Oczyszczalni w Œwierklanach”. Gmina otrzyma ze œrodków unijnych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich pomoc finansow¹ o wartoœci do 3 999 858 z³.
Inwestycja bêdzie obejmowa³a budowê 5,40 km sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic: Polnej, czêœciowo Biasowickiej i Spokojnej oraz ulicy Górniczej i Piaskowej. Dziêki tej inwestycji do kanalizacji
zostanie pod³¹czonych w sumie ok. 100 budynków.
Obecnie trwaj¹ procedury wyboru wykonawcy. Rozpoczêcie robót przewiduje siê w po³owie roku 2010.
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Rocznica dwudziestolecia

Samorządu w Polsce
cd. ze str. 5
Wed³ug Marka Mirosa, burmistrza
Go³dapi, od czerwca 1990 r. i cz³onka
Zarz¹du Zwi¹zku Miast Polskich od
2003 r. o braku œwiadomoœci opinii publicznej w Polsce na temat wzrastaj¹cego potencja³u p³yn¹cego z utrzymania ci¹g³oœci w³adzy samorz¹du lokalnego œwiadczy fakt, ¿e przez kolejne 20 lat w ci¹gu 5 kadencji, ¿aden
prezydent nie utrzyma³ siê na swym
stanowisku. I choæ sytuacja ta wygl¹da nieco lepiej na najni¿szym szczeblu lokalnym – w gminach, to nadal
nie jest ona zadowalaj¹ca. Dane statystyczne na ten temat przedstawia on
w artykule na ³amach miesiêcznika
Samorz¹d Miejski, w oparciu o dokumenty MSWiA, Pañstwowej Komisji
Wyborczej, Fundacji Rozwoju Regionu Go³dap i Fundacji Dobro Lokalne.
Okazuje siê, ¿e na 2478 gmin ci¹g³oœæ
w³adzy zosta³a utrzymana w 242
z nich, przy czym na liczbê tê sk³ada
siê 206 wójtów i 36 burmistrzów. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e wyniki te
w porównaniu z pañstwami o ugruntowanym systemie demokratycznym,
œwiadcz¹ o braku stabilnoœci naszych
rodzimych w³adz, zw³aszcza ¿e mówimy tu o ca³oœciowym sprawowaniu

w³adzy wykonawczej w okresie 20 lat,
jak równie¿ o tym, ¿e relacje procentowe osób pe³ni¹cych te funkcje przez
5 kadencji do liczby ogó³em wynosz¹,
wœród grupy burmistrzów 4,5 %, zaœ
wœród wójtów 13,1 %, co daje nam
bardziej przejrzysty obraz znaczenia
zachowania ci¹g³oœci sprawowania
w³adzy.
Autor artyku³u stwierdza tym samym, i¿ dzieje siê to z dwóch g³ównych przyczyn: ze wzglêdu na fakt, ¿e
z rozpoczêciem dzia³ania samorz¹du
w 1990 r. wi¹¿e siê sytuacja niejednokrotnego obejmowania stanowisk
przez osoby niekompetentne i przypadkowe, które z racji nieprzygotowania do ww. roli przegrywa³y kolejne
wybory oraz to, i¿ z ka¿dymi kolejnymi wyborami rosn¹ wymagania spo³eczne. To nierzadko doprowadza do
zmian, które bywaj¹ czêsto skrajne
i wzajemnie siê wykluczaj¹ce, a to
z kolei sprzyja niestabilnoœci systemu
wyborczego i gospodarczego.
Dlatego te¿ przysz³y wójt czy burmistrz nie mo¿e byæ nieznany spo³ecznoœci lokalnej. Osoba ta musi istnieæ
w œwiadomoœci mieszkañców, nie jako
przedstawiciel danej grupy interesu

b¹dŸ partii, ale jako cz³onek grupy wyborczej, która jest sk³onna powierzyæ
mu swoje zaufanie. W tym wzglêdzie
wœród mieszkañców danego samorz¹du terytorialnego wystêpuje tendencja do niepowierzania interesów z jednej strony osobom anonimowym,
z drugiej zaœ przedstawicielom partii
politycznych, co sta³o siê form¹ braku akceptacji upartyjnienia kandydatów ubiegaj¹cych siê o stanowisko
w w³adzach lokalnych.
Porównuj¹c trzy kadencje ( 19901994, 1994-1998 i 1998-2002), gdy
wyboru w³adz samorz¹dowych dokonywa³y rady gminne, z dwiema ostatnimi (2002-2006 i 2006-2010), kiedy
to nast¹pi³y wybory bezpoœrednie na
stanowisko wójtów, burmistrzów
i prezydentów, widaæ wyraŸnie ró¿nicê. Odpartyjnienie w³adzy wykonawczej w samorz¹dzie spowodowa³o, ¿e
dwie trzecie tj. 68 % osób pe³ni¹cych
ww. funkcje w poprzedniej kadencji
zosta³o ponownie wybrane, co jest realnym dowodem na ci¹g³y wzrost zaufania wyborców i p³yn¹ce z takiego
uk³adu korzyœci.
Pamiêtajmy równie¿, ¿e dwudziestolecie samorz¹du w Polsce i zwi¹zane z nim obchody s¹ istotnym krokiem w stronê dalszego jego rozwoju, jak i mo¿liwoœci¹ poszczycenia siê
dokonanymi przemianami, które zasz³y w postkomunistycznej rzeczywistoœci RP.
Paulina Szymura

Radni radzą
Papieski pomnik dla R
umunii
Rumunii
Gmina Œwierklany, wraz z innymi miejscowoœciami Powiatu Rybnickiego sfinansuje wykonanie pomnika Papie¿a Jana Paw³a II dla gminy Cacica w Rumunii.
Tak¹ decyzjê nasi radni podjêli w trakcie sesji Rady Gminy 20 stycznia 2010 r. By
wykonaæ to zadanie zawarte zosta³o porozumienie miêdzy Powiatem Rybnickim, miastem i gmin¹ Czerwionka Leszczyny oraz gminami Gaszowice, Lyski i Œwierklany.
Porozumienie to okreœli³o szczegó³owo sposób i warunki finansowania budowy pomnika. Kwota, któr¹ gmina przeznaczy na ten cel, to 13 970 z³. tg

Pomożem
y po
wiat
owi
omożemy
powiat
wiato
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy podjêto uchwa³ê w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul.
Nowej w Jankowicach oraz projekt przebudowy ul. Boryñskiej w Œwierklanach wraz
z budow¹ chodnika z kostki betonowej. W przypadku ulicy Nowej kwota pomocy
wyniesie 82 500 z³, zaœ w przypadku projektu przebudowy ulicy Boryñskiej 17 500 z³.
Obydwie ulice s¹ drogami powiatowymi. Za ich utrzymanie i w³aœciwy stan techniczny odpowiada ziemski powiat rybnicki, w sk³ad którego wchodzimy. tg

Bezpłatne
dowody
Wraz z nastaniem 2010 roku
zniesiona zosta³a op³ata za wydanie dowodu osobistego. Dziêki
zmianom w ustawie o ewidencji ludnoœci, dokument
to¿samoœci wydawany jest
teraz bezp³atnie. Wczeœniej
nale¿a³o uiszczaæ op³atê
w wysokoœci 30 z³. Osoba
zamierzaj¹ca wyrobiæ dowód
osobisty, bez wzglêdu na to,
czy wyrabia go po raz pierwszy czy po raz kolejny (zniszczenie, utrata, zmiana adresu, itd.), zap³aci jedynie za
wykonanie zdjêæ do dowodu.
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Wybory bez barier
Równi w prawach i w powinnoœciach wobec dobra wspólnego.
W³adza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej nale¿y do Narodu.
Naród sprawuje w³adzê przez swoich przedstawicieli lub bezpoœrednio.
Stwierdzenia te wyp³ywaj¹ce wprost z Konstytucji, to
prawa i wolnoœci, które przys³uguj¹ ka¿demu cz³owiekowi
bez wzglêdu na rasê, p³eæ, jêzyk, wyznanie, przekonania
polityczne, pochodzenie narodowe i spo³eczne. Ka¿demu
cz³owiekowi przys³uguj¹ pewne prawa, wynikaj¹ce z godnoœci cz³owieka, które s¹ niezbywalne, nienaruszalne (istniej¹ niezale¿nie od w³adzy i nie mog¹ byæ przez ni¹ regulowane), naturalne (gdy¿ obowi¹zuj¹ niezale¿nie od ich
potwierdzenia przez w³adzê), niepodzielne i przyrodzone.
Jesteœmy równi w prawach, ale powinniœmy byæ tak¿e
równi w powinnoœciach wobec dobra wspólnego. Okazuje siê jednak, ¿e nie ka¿dy mo¿e korzystaæ z podstawowego prawa obywatelskiego, jakim jest udzia³ w wyborach. Niektóre osoby s¹ wykluczone z udzia³u w ¿yciu publicznym i nie mia³y dot¹d mo¿liwoœci wyboru swoich
przedstawicieli. Zarzuca siê im zbyt ma³¹ aktywnoœæ spo³eczn¹, ich skromny udzia³ w wyborach ma byæ tego najlepszym przyk³adem. Pomimo i¿ osobom niepe³nosprawnym przys³uguj¹ takie same prawa i wolnoœci jak innym
obywatelom, w tym czynne prawo wyborcze, to realizacja tego prawa nie jest dla nich ³atwa. Dlaczego? Poniewa¿ nie mog¹ wyjœæ z domu ze wzglêdu na stan zdrowia
albo wyjœcie wi¹¿e siê z du¿ym wysi³kiem fizycznym i k³opotami z dotarciem do lokalu wyborczego. Czeka wiele
przeszkód do pokonania: schody, brak porêczy i ³awek na
odpoczynek po drodze. Œwiadomoœæ, ¿e trzeba w³o¿yæ
wiêcej wysi³ku, aby wzi¹æ udzia³ w powszechnych wyborach, dodatkowo zniechêca. Nie bez racji osoby chore i niepe³nosprawne twierdz¹, ¿e powinny mieæ u³atwion¹ mo¿liwoœæ g³osowania. Jedn¹ z najwiêkszych przeszkód w rozwoju autonomicznego, aktywnego ¿ycia, jest brak wiedzy
o mo¿liwoœci korzystania z praw, jakie osoby niepe³nosprawne posiadaj¹. Osoby te s¹ œwiadome tego, i¿ nie bior¹c udzia³u w wyborach same odbieraj¹ sobie prawo do g³osu, prawo do wybierania ludzi, którzy je reprezentuj¹ i maj¹ zadbaæ o prawo do ich normalnego aktywnego ¿ycia. Obowi¹zkiem w³adz publicznych wynikaj¹cym nie tylko z przepisów prawa, ale tak¿e z zasad solidaryzmu spo³ecznego,
jest troska o wyrównanie szans osób niepe³nosprawnych
i usuwanie barier nie tylko architektonicznych, ale tak¿e tych
oddzielaj¹cych ich od ¿ycia spo³ecznego i politycznego. W³adze staraj¹ siê w pe³ni realizowaæ na³o¿ony na nie obowi¹zek, gdy¿ stworzy³y osobom niepe³nosprawnym i starszym
realn¹ mo¿liwoœci skorzystania z konstytucyjnego prawa,
jakim jest prawo wyborcze.
Teraz pojawiaj¹ siê nowe mo¿liwoœci. Nie nale¿y siê ju¿
obawiaæ siê, ¿e z powodu niepe³nosprawnoœci czy choroby
nie bêdzie siê w stanie zag³osowaæ w lokalu wyborczym.
Mo¿e to zrobiæ za osobê niepe³nosprawn¹ – pod jej dyktando – ka¿da inna osoba, oprócz cz³onka komisji i mê¿a za-

ufania. Ju¿ w najbli¿szych wyborach samorz¹dowych i prezydenckich, które odbêd¹ siê w 2010 roku, osoby powy¿ej
75 roku ¿ycia i niepe³nosprawne bêd¹ mog³y g³osowaæ przez
pe³nomocnika.
Wed³ug ustawy prawo g³osowania przez pe³nomocnika
bêd¹ posiadali:
 wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci albo orzeczenie organu rentowego bez wzglêdu na datê jego wydania,
 wyborcy, którzy najpóŸniej w dniu g³osowania ukoñczyli 75 lat.
Pe³nomocnikiem zaœ mo¿e byæ tylko osoba wpisana do
rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do g³osowania lub posiadaj¹ca zaœwiadczenie o prawie do g³osowania (drugi wymóg dotyczy wyborów prezydenckich). Pe³nomocnictwo do g³osowania mo¿na przyj¹æ tylko od jednej osoby. Ustawa przewiduje, i¿ pe³nomocnictwo mo¿na przyj¹æ tak¿e od dwóch osób, je¿eli
co najmniej jedn¹ z nich jest wstêpny, zstêpny, ma³¿onek,
brat, siostra lub osoba pozostaj¹ca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pe³nomocnika.
Wyborca, który chce udzieliæ pe³nomocnictwa, musi z³o¿yæ wniosek do Wójta najpóŸniej w 10 dniu przed dniem
wyborów. Wniosek powinien zawieraæ: nazwisko i imiê, imiê
ojca, datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma
byæ udzielone pe³nomocnictwo do g³osowania, a tak¿e wyraŸne oznaczenie wyborów, których dotyczy pe³nomocnictwo do g³osowania.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
 kopiê aktualnego orzeczenia w³aœciwego organu orzekaj¹cego o ustaleniu stopnia niepe³nosprawnoœci osoby
udzielaj¹cej pe³nomocnictwa do g³osowania,
 pisemn¹ zgodê osoby maj¹cej byæ pe³nomocnikiem,
zawieraj¹c¹ jej nazwisko i imiê oraz adres zamieszkania,
a tak¿e nazwisko i imiê osoby udzielaj¹cej pe³nomocnictwa
do g³osowania.
Pe³nomocnictwa do g³osowania udziela siê przed Wójtem lub przed innym pracownikiem urzêdu gminy upowa¿nionym przez Wójta do sporz¹dzania aktów pe³nomocnictwa do g³osowania. Akt pe³nomocnictwa do g³osowania, po
sprawdzeniu, na podstawie dostêpnych urzêdowo dokumentów, danych zawartych we wniosku, niezw³ocznie sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, w miejscu zamieszkania
wyborcy udzielaj¹cego pe³nomocnictwa do g³osowania.
Wszyscy, którzy do tej pory mieli ograniczone mo¿liwoœci uczestniczenia w wyborach, mog¹ teraz wyci¹gn¹æ rêkê
po narzêdzie, jakie w³adza publiczna im daje i dokonaæ wyboru swojego przedstawiciela, aby on z kolei zadba³ o ich
prawo do normalnego, aktywnego ¿ycia.
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W

tym roku minê³a
okr¹g³a, 65 rocznica
Marszu Œmierci – wydarzenia z 1945 roku, kiedy
to przez teren naszej gminy przesz³y kolumny
wiêŸniów ewakuowanych
z obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau. Mogi³a poleg³ych znajduje siê
na cmentarzu przy koœciele pw. œw. Anny w Œwierklanach. W³aœnie tam,
w poniedzia³ek 18 stycznia
o godz. 10.00 z³o¿one zosta³y kwiaty i zapalone znicze.
Udzia³ w rocznicowych obchodach wziê³y
w³adze gminy oraz przedstawiciele gminnych zak³adów i jednostek. Nie
zabrak³o uczniów szkó³
podstawowych oraz gimnazjów, dla których rocznica Marszu Œmierci by³a
wa¿n¹ lekcj¹ historii.

W rocznicę
Marszu Śmierci
Goœcie z Izraela
O ofiarach sprzed 65 lat
pamiêtaj¹ nie tylko mieszkañcy gminy. W drugiej po³owie kwietnia spodziewana jest wizyta goœci z Izraela, którzy postanowili podczas pobytu w Polsce
uczciæ pamiêæ ofiar Marszu

Œmierci. Gmina ¿ydowska
dowiedzia³a siê bowiem ze
stron internetowych o tym,
jak co roku wracamy pamiêci¹ do tamtych smutnych wydarzeñ. Organizacja pod nazw¹ YAD VASHEM postanowi³a pomóc
w rozszyfrowaniu imion i

KOMUNIKACJA

Pr
oblem
y z uruchomieniem no
wej linii aut
obuso
wej
Problem
oblemy
now
autobuso
obusow
Od paru miesiêcy tocz¹ siê rozmowy z Urzêdem Miasta Rybnik i Zarz¹dem Transportu Zbiorowego w Rybniku odnoœnie uruchomienia nowej linii autobusowej na trasie
Œwierklany Dolne Szyb – Rybnik lub ewentualne wyd³u¿enie ju¿ funkcjonuj¹cych linii.
Póki co nie ma zgody ze strony Rybnika. Powstanie nowej linii wi¹¿e siê ze zwiêkszeniem wydatków nie tylko w bud¿ecie naszej gminy, ale tak¿e w bud¿ecie Rybnika. Natomiast na przed³u¿enie linii 26 gmina Jejkowice wyra¿a zgodê pod warunkiem niezwiêkszenia wartoœci wozokilometra, co niestety nie bêdzie mo¿liwe do utrzymania. Wstêpne
analizy odnoœnie nape³nienia linii przeprowadzone przez Zarz¹d Transportu Zbiorowego
œwiadcz¹ o ma³ym zainteresowaniu powy¿sz¹ lini¹ na naszym terenie. O dalszej sytuacji
bêdziemy informowaæ mieszkañców w nastêpnych numerach Kuriera.

Zmiany w k
omunikacji na liniach obsługiw
any
ch prz
ez
komunikacji
obsługiwany
anych
przez
Międzygminny Związ
ek
K
omunikacyjny
w
Jastrzębiu
Zdr
oju
Związek Komunikacyjny
Zdroju
MZK na podstawie badañ nape³nieñ przygotowa³
propozycjê ograniczenia
w kursowaniu na linii 212.
Rozmowy w tej sprawie s¹
prowadzone. Ponadto,
w wyniku likwidacji jednej
z linii R-bus kursuj¹cej na trasie Rybnik – Jastrzêbie przez
Gogo³ow¹ zaproponowano
zmianê trasy linii 104, która
zast¹pi³aby w czêœci zlikwidowan¹ liniê, a tym samym
umo¿liwi³aby dojazd z Œwierklan Dolnych m.in. do szko-

³y w Gogo³owej i do Jastrzêbia. Zmianie uleg³ rozk³ad jazdy linii 301 poprzez wyd³u¿enie trasy w trzech kursach do
przystanku „¯ory PKP”
w celu dowozu m³odzie¿y do
szkó³ usytuowanych w tym
rejonie. W zwi¹zku z powy¿szym zmianie ulegn¹ nastêpuj¹ce kursy:
1. Kursy z przystanku
„Œwierklany Szyb” do przystanku „¯ory Zajezdnia”
z godz. 8:50 na godz. 8:45,
z godz. 14:50 na godz. 14:56

i z godz. 16:00 na godz. 16:01.
2. Kursy z przystanku
„¯ory Zajezdnia” do przystanku „Œwierklany Szyb”
z godz. 8:10 na godz.8:05
i z godz.15:20 na godz. 15:15.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e gmina prowadzi rozmowy na temat uruchomienia b¹dŸ przesuniêcia na linii
301 jednego kursu w godzinach przedpo³udniowych. Linia 102 pozostanie bez zmian
– w dalszym ci¹gu zachowane zostan¹ 3 kursy.

nazwisk osób spoczywaj¹cych w zbiorowej mogile
na cmentarzu w Œwierklanach. Byæ mo¿e mieszkañcy gminy bêd¹ mogli przeczytaæ nazwiska czêœci
ofiar spoczywaj¹cych w
mogile, a nie tylko ich obozowe numery. tg

Kiedy
wybory
samorządo
we?
samorządow
Pañstwowa Komisja
Wyborcza og³osi³a, ¿e
zbli¿aj¹ce siê wybory
samorz¹dowe odbêd¹
siê w terminie pomiêdzy 14 listopada 2010
r. a 9 stycznia 2011 r.
Zakoñczenie kadencji
rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw
oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast) nast¹pi 12 listopada 2010 r., dok³adnie
cztery lata po dniu wyborów. Zgodnie z art. 25
ust. 1 ordynacji wyborczej, prezes Rady Ministrów zarz¹dza wybory
nie póŸniej ni¿ na 30 dni
przed up³ywem kadencji,
co oznacza, ¿e musi to
zrobiæ do 13 paŸdziernika 2010 r.
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Gmina przyznała dotacje
Co roku gmina Œwierklany pomaga dzia³aj¹cym
na jej terenie stowarzyszeniom i klubom. Tym razem,
na realizacjê zadañ gminy przez organizacje pozarz¹dowe Urz¹d rozdysponowa³ kwotê 170 tys. z³ z 220
tys. z³ zarezerwowanych na ten cel w bud¿ecie.
I tak, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu LKS „Orze³” Jankowice otrzyma³ 45.000,00 z³
dotacji, LKS „Forteca”
Œwierklany – 48.400,00 z³
i Uczniowski Klub Sportowy
„Dwójka” Œwierklany –
11.600,00 z³. W dziedzinie
podtrzymywania tradycji narodowych i pielêgnowania
polskoœci oraz rozwoju œwiadomoœci narodowej obywatelskiej i kulturowej, kwotê
3.000,00 z³ komisja oceniaj¹ca zdecydowa³a przyznaæ
LKS „Fortecy” Œwierklany –
sekcji skata sportowego oraz
Stowarzyszeniu Przyjació³
Szko³y Nr 1 im. Ludwika Ho-

lesza w Œwierklanach INICJATYWA -1.000,00 z³.
W ramach dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój wspólnot
i spo³ecznoœci lokalnej dotacjê
uzyska³y: Towarzystwo Sportowe JEDYNKA Jankowice – 11.600,00 z³. oraz
Uczniowski Klub Sportowy
JUNIOR Jankowice –
3.400,00 z³. Na przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym
poprzez naukê, edukacjê,
oœwiatê i wychowanie dofinansowanie uzyska³a Rzymsko-Katolicka Parafia Œw.
Anny w Œwierklanach –
22.000,00 z³. Dzia³ania na
rzecz osób niepe³nosprawnych zostan¹ wspomo¿one

przez gminê kwot¹ 20.000,00
z³ przyznan¹ Stowarzyszeniu
Osób Niepe³nosprawnych,
Inwalidów, ich Opiekunów
SONIO. Na koniec rozstrzygniêto tak¿e konkurs pt. „Pomoc spo³eczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji ¿yciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób”, w ramach którego
prowadzona bêdzie w tym
roku akcja do¿ywiania w naszej gminie. Dotacjê w wysokoœci 4.000,00 z³ na ten cel
otrzyma³ Dom PCK Chorzów. W tym roku odnotowano rekordow¹ iloœæ zg³oszeñ
organizacji pozarz¹dowych,
jednak nie wszystkie oferty
spe³nia³y warunki og³oszonych konkursów. Zdarzy³y
siê równie¿ takie, których
oferta by³a kompletna, a które jednak nie zdoby³y wymaganego minimum g³osów
komisji oceniaj¹cej.

Umiemy sięgać po unijną pomoc
Œwierklany zajê³y 7 pozycjê spoœród porównywalnych z nami miejscowoœci
w województwie œl¹skim
w rankingu Europejska
Gmina – Europejskie Miasto za 2009 rok.
Ranking, organizowany
co roku przez Gazetê
Prawn¹, wskazuje które samorz¹dy w Polsce mog¹
poszczyciæ siê najwiêkszy-

mi osi¹gniêciami w pozyskiwaniu œrodków unijnych.
Brane s¹ pod uwagê wszystkie programy pomocowe,
których beneficjentami s¹
zarówno w³adze samorz¹dowe, jak i przedsiêbiorstwa, rolnicy i organizacje
spo³eczne. Podstaw¹ do
oceny jest wartoœæ przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz

liczba mieszkañców wed³ug
GUS. Dane obejmuj¹ umowy podpisane do po³owy
kwietnia 2009 r. Do wyliczenia punktacji u¿yte zosta³y wskaŸniki wyra¿aj¹ce
wielkoœæ œrodków przypadaj¹cych na mieszkañca jednostki samorz¹dowej, wartoœæ œrodków przypadaj¹cych na 1 projekt oraz licz-

cd. na str. 16

Gmina Œwierklany
zdoby³a kolejne
œrodki na rozwój szkó³
w ramach rz¹dowego
programu „Radosna
Szko³a”.

Radosna
Szkoła
Tym razem – w ramach II edycji programu
z³o¿yliœmy wniosek na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Œwierklany
Dolne (100% dotacji).
Dotar³y ju¿ do gminy informacje, ¿e wniosek ten
uzyska³ akceptacjê i SP
Œwierklany Dolne otrzyma 12.000,00 z³ bezzwrotnej pomocy. W najbli¿szym czasie wójt podpisze
umowê w tej sprawie ze
Œl¹skim Urzêdem Wojewódzkim. Dodaæ nale¿y,
¿e w I edycji programu
„Radosna Szko³a”, dwie
podstawówki: w Jankowicach i Œwierklanach
Górnych otrzyma³y w sumie 24 tys. z³ na zakup pomocy dydaktycznych.

Realizacja:
Teresa Górecka
Wydawnictwo Solo-Press
Żory, ul. Moniuszki 10
tel./fax: 4346130
na zlecenie
Urzędu Gminy Świerklany
Jankowice, ul. Świerklańska 54

S P R O S T O WA N I E :
Do tekstów zamieszczonych w ostatnim, grudniowym wydaniu Kuriera Gminy Œwierklany wkrad³y siê b³êdy. Tytu³
Darczyñcy Roku 2009 otrzyma³a pani Gabriela Marcinkiewicz – prezes zarz¹du firmy „Cetus”, a nie jak napisa³am –
prezes zarz¹du gminy. Pañstwo Emilia i Ludwik Habraszkowie ze Œwierklan obchodzili niedawno 62. rocznicê œlubu,
a nie – jak napisa³am – 63. rocznicê, pañstwo Anna i Franciszek Œciborscy z Jankowic œwiêtowali 63 lata po œlubie,
a nie 61. Natomiast, treœæ œwi¹tecznych ¿yczeñ na pierwszej stronie Kuriera winna brzmieæ: Wszystkim mieszkañcom
Gminy Œwierklany ¿yczymy, aby spe³ni³y siê Wasze najœmielsze plany, marzenia i nadzieje, a œwi¹teczny nastrój
pe³en mi³oœci i pokoju trwa³ przez ca³y rok. Za niedopatrzenia i wynik³e z tego tytu³u nieœcis³oœci, bardzo przepraszam – Joanna Cyganek.
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Œwierklanach zwraca siê z proœb¹ o sprostowanie b³êdu w telefonach
kontaktowych do akcji zima. Zamiast informacji: osoba odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg: tel.: 728 855 706
powinno byæ: Przedsiêbiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzêtowo Projektowe “DOMINIK” tel.: 728 855 706
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Segr
egując śmieci dbam
y o nasz
e śr
odo
wisk
o
Segregując
dbamy
nasze
środo
odowisk
wisko
Produkujemy coraz wiêcej odpadów. Ich selekcja
i zbiórka sta³y siê problemem
globalnym, naszym wspólnym, który wymaga poparcia spo³ecznego. St¹d w³aœnie apelujemy do wszystkich
mieszkañców naszej Gminy
o wzmocnienie funkcjonuj¹cego systemu selektywnej
zbiórki odpadów. Nie jest to
rzecz trudna, ale wymaga minimalnego zaanga¿owania
i wyrobienia pewnego nawyku wprowadzonego w codzienne ¿ycie. Najlepszym
rozwi¹zaniem jest rozpoczêcie segregacji odpadów ju¿
w naszych domach i mieszkaniach.

Na czym to wszystko polega? Sprawa jest banalnie
prosta:
1. Nale¿y nabyæ komplet worków o ró¿nych kolorach, z ró¿nymi napisami.
Worki mo¿na nabyæ w biurze GZGK w Œwierklanach
ul. Stra¿acka 1 lub u kierowców „œmieciarek”.
2. Segregowanie œmieci.
Najlepiej pod zlewozmywakiem, gdzie zwykle znajduje
siê kosz na œmieci, nale¿y
ustawiæ pojemniki do segregacji. My, w naszym domu
u¿ywamy zwyczajnych kartonów. Segregacja nastêpuje w momencie wyrzucania
wszelkich odpadków. Chwi-

Przeciwdziałamy
bezrobociu
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œwierklanach z³o¿y³ w miesi¹cu styczniu br. w Urzêdzie
Marsza³kowskim Województwa Œl¹skiego wniosek
o dofinansowanie trzeciej edycji projektu systemowego pn. „Efektywne formy przeciwdzia³ania
wykluczeniu spo³ecznemu w gminie Œwierklany”.

W

niosek przeszed³ ju¿
pozytywnie ocenê
formaln¹ i w dalszej kolejnoœci oczekujemy na opiniê
merytoryczn¹.
Projekt by³ ju¿ realizowany w dwóch poprzednich
latach i jest skierowany do
osób bezrobotnych, nieak-

tywnych zawodowo, bêd¹cych w wieku aktywnoœci
zawodowej i korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej w gminie
Œwierklany.
W tym roku planujemy
obj¹æ wsparciem grupê 15
osób, z którymi pracownicy

la zastanowienia i odpowiedni œmieæ l¹duje w jednym
z kartonów. Trudne? Ale¿
sk¹d – trzeba tylko chcieæ!
3. Gdy któryœ z pojemników zape³ni siê nale¿y jego
zawartoœæ, zamiast do kontenera na œmieci, wyrzuciæ
do przygotowanego np.
w gara¿u odpowiedniego
worka. Wiêksze iloœci œmieci np. butelki po udanej imprezie mo¿na wyrzuciæ do
worka od razu.
4. W zaznaczony na kalendarzu dzieñ nale¿y wystawiæ zape³niony i zawi¹zany
worek przed bramê posesji
(najlepiej wczeœnie rano lub
wieczorem poprzedniego
socjalni tutejszego Oœrodka
podpisz¹ kontrakty socjalne.
Na ich podstawie zostan¹
zastosowane instrumenty
aktywizacji zawodowej,
zdrowotnej, edukacyjnej
i spo³ecznej.
Beneficjenci w ramach
projektu bêd¹ mieli mo¿liwoœæ korzystania ze szkoleñ podnosz¹cych ich umiejêtnoœci psychospo³eczne
jak te¿ uczestniczenia
w atrakcyjnych kursach zawodowych.
Ubieg³oroczny projekt
da³ mo¿liwoœæ 14 - osobowej grupie podopiecznych
pomocy spo³ecznej skorzystania z bezp³atnych warsztatów psychospo³ecznych,
jak te¿ z kursów podnosz¹-
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dnia) i worek zniknie. Œwietn¹
form¹ przypominania jest pamiêtaj¹cy s¹siad. Widok wystawionych worków u mojego s¹siada zawsze nastraja
mnie optymistycznie. Dziêki!
Pamiêtajmy!! Tworzywa
sztuczne s¹ cennym materia³em do powtórnego wykorzystania, który nie powinien trafiaæ na wysypiska. Odpady
z tworzyw sztucznych, poza
mo¿liwoœci¹ ich powtórnego
wykorzystania podczas recyklingu, stanowi¹ doskona³e
paliwo. Wykorzystane jako
alternatywne Ÿród³o energii
uczestnicz¹ w procesie
oszczêdzania zasobów naturalnych. Troska o odpady
z tworzyw sztucznych to element stylu ¿ycia. info: GZGK
cych kwalifikacje zawodowe. Zajêcia warsztatowe
prowadzone przez psychologów, terapeutê i doradcê
zawodowego obejmowa³y
psychoedukacjê, autoprezentacjê oraz wiedzê z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. W celu podwy¿szenia umiejêtnoœci
zawodowych beneficjenci
projektu wziêli udzia³
w atrakcyjnych szkoleniach
zawodowych z zakresu
kucharstwa, minimum sanitarnego, obs³ugi kas fiskalnych, fakturowania
i prawa jazdy kat.B.
Dokonuj¹c dzia³añ ewaluacyjnych zrealizowanego
projektu mo¿na jednoznacz-

cd. na str. 19
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W

okresie wakacji zimowych GOKiR
Œwierklany przygotowa³ bogat¹ ofertê dla m³odych
mieszkañców gminy. W Galerii Twórców Nieprofesjonalnych w Jankowicach prowadzone by³y zajêcia plastyczne, gdzie jeden z tematów prac pt. „Rosnê zdrowo, bo nie biorê” zwi¹zany
by³ z profilaktyk¹ uzale¿nieñ.
Odbywa³y siê zajêcia muzyczne oraz dostêpne by³y
stanowiska komputerowe
w „Wiosce Internetowej”.
Dla uczestników zajêæ organizator przygotowa³ s³odycze
i napoje.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ okaza³y siê jednak wycieczki na
kulig i do Wieliczki. Oba wyjazdy na kulig, zarówno w Jaworzynce, jak i w Koniakowie przebiega³y w iœcie wiosennej aurze, ale nawet to nie

Wycieczka do Wieliczki
dostarczy³a wielu wra¿eñ
i atrakcji, gdy¿ poza tradycyjnym zwiedzaniem kopalni,
dzieci wziê³y udzia³ w specjalnym programie pt. „Œladami legend wielickiej kopalni”. W czasie zwiedzania
uczestniczy³y w konkursach

zepsu³o humorów uczestnikom. Po d³ugiej przeja¿d¿ce
zaprzêgami konnymi, po³¹czonej z pieczeniem kie³basek i zabaw¹ na œniegu, a raczej na jego resztkach, wszyscy dzielnie zjedli obiad przygotowany w regionalnych restauracjach.

i zabawach, rozwi¹zywa³y
testy i zadania. Du¿ym prze¿yciem by³o spotkanie ze
Skarbnikiem, który choæ
z pozoru srogi i groŸny, jest
dobrym duchem kopalni. Na
zakoñczenie zwiedzania dzieci wziê³y udzia³ w inscenizacji fragmentu legendy zwi¹-

Ferie z GOKiR-em
zanej z pierœcieniem œw. Kingi. Kilkugodzinna wêdrówka
zakoñczy³a siê obiadem
w podziemnej restauracji.
Zakoñczenie tegorocznych ferii odby³o siê na sportowo, bowiem 27 lutego na
sali gimnastycznej w Œwierklanach Dolnych odby³ siê
turniej tenisa sto³owego, który w ca³oœci przeprowadzi³
Marian Kotyrba. Patronat
honorowy nad zawodami
obj¹³ Pose³ do Parlamentu
Europejskiego Bogdan Marcinkiewicz. Rozgrywki odbywa³y siê w kilku kategoriach
wiekowych. Najlepszymi
graczami najm³odszej grupy

okazali siê: Mateusz Bernacki z Jankowic (I miejsce), Jakub Wita ze Œwierklan (II
miejsce) i Wojciech Rduch
ze Œwierklan (III miejsce).
W grupie starszej zwyciêzcy
to: Kamil Musiolik i Mateusz
Grzonka ze Œwierklan oraz
Rados³aw Kobel z Jankowic.
Wœród doros³ych na podium
stanêli: Zbigniew Or³owski,
Marian Kotyrba oraz Micha³
Grzonka – mieszkañcy
Œwierklan. Napoje, s³odki poczêstunek i nagrody dla najm³odszych graczy zapewni³
organizator, natomiast pozosta³e nagrody pochodzi³y
z biura poselskiego Bogdana
Marcinkiewicza. Na uwagê
zas³uguje fakt, i¿ najstarszym
uczestnikiem turnieju by³ p.
Jerzy Wajsman licz¹cy sobie
71 lat! Jak widaæ w ka¿dym
wieku mo¿na uprawiaæ sport
i czerpaæ z tego przyjemnoœæ.
Wszystkie atrakcje dla
dzieci i m³odzie¿y w okresie ferii finansowane by³y
przez GOKiR oraz Komisjê ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przy
Urzêdzie Gminy Œwierklany.
Nina Rojek
GOKiR

W tym roku kilka organizacji dzia³aj¹cych na terenie naszej
gminy obchodzi okr¹g³¹ rocznicê swego istnienia. Oprócz tego
odbywaæ siê bêd¹ sta³e imprezy kulturalno-sportowe, takie jak
festyn na po¿egnanie lata, czy zawody stra¿ackie o puchar wójta gminy. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Œwierklanach
obchodziæ bêdzie 110 urodziny, zaœ jankowiccy stra¿acy – okr¹g³e 100 lat. Uroczystoœci jubileuszowe toczyæ siê bêd¹
tak¿e w Ko³ach Gospodyñ Wiejskich nr 1 i nr 2 w Jankowicach oraz w KGW Œwierklany Dolne. W sierpniu odbêd¹ siê
u nas do¿ynki powiatowo-gminne, a we wrzeœniu œwiêtowane bêdzie 50-lecie zespo³u Karolinki. Rok 2010 zapowiada siê
zatem interesuj¹co. O odbywaj¹cych siê imprezach kulturalnych bêdziemy informowaæ mieszkañców na bie¿¹co.

Rok jubileuszowy
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A jak
się to
wszystko
zaczęło?
Reporta¿ ten otrzyma³
III miejsce w konkursie
dziennikarskim og³oszonym przez gazetê
„Tygodnik Rybnicki”.
Pomys³ warsztatów teatralnych „Blisko siebie, bli¿ej innych” dla dzieci i rodziców zrodzi³ siê w pewne pogodne, wtorkowe popo³udnie, kiedy to odby³a siê
premiera pierwszego spektaklu, przygotowanego
przez dzieci i ich rodziców
ze Szko³y Podstawowej nr
1 im. Ludwika Holesza
w Œwierklanach…
...górny korytarz w szkole wype³niony krzes³ami.
Trwaj¹ w³aœnie przygotowania do premiery spektaklu.
Aktorzy poprawiaj¹ makija¿,
kostiumy. WoŸna wraz
z konserwatorem pomaga
dopi¹æ wszystko na ostatni
guzik. Panuje lekkie zamieszanie. W powietrzu czuæ
niezwyk³¹ atmosferê. W bibliotece ostatnie poprawki
do swojego wystêpu przygotowuje Stary B³azen,
a obok niego stoi Smutna
Królewna, która tego dnia
wziê³a bezp³atny urlop. Na
koñcu d³ugiego korytarza
pojawiaj¹ siê z uœmiechem
na twarzy dzieci. Dla nich
wystêp to kolejna œwietna
zabawa.
Tato Hani jest zwyczajnym tat¹. Jednak niedawno dowiedzia³a siê, ¿e
ma on pewien ukryty talent.
Otó¿ okaza³o siê, ¿e lubi
graæ na scenie. Zaprosi³a go

cd. na str. 16

Dzieci i ich rodzice
na deskach teatru
Pluszowy niedŸwiadek szukaj¹cy swojej w³aœcicielki.
Ani to pocz¹tek wzruszaj¹cej historii, któr¹ przedstawili widzom uczniowie SP nr 1 oraz ich rodzice.
6 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludwika
Holesza odby³o siê niecodzienne przedstawienie. Teatr „Akuku” zaprezentowa³
kolejn¹ ju¿ premierê. „Ostatni tatuœ” to zabawna i jednoczeœnie wzruszaj¹ca historia ma³ej Ani, której tatuœ nigdy nie
ma czasu, aby siê
z ni¹ pobawiæ. Zupe³nie inaczej ni¿ rodzice m³odych aktorów, którzy w³¹czyli
siê w teatraln¹ zabawê swoich pociech.
- To ju¿ drugie
nasze wspólnie
dzie³o – mówi³a
re¿yserka spektaklu Bogumi³a Szmidt-Kruk. – W zesz³ym roku w maju przedstawialiœmy widzom „Smutn¹
królewnê” i wtedy po raz
pierwszy dzieci i ich rodzice zagrali wspólnie. Tym
razem zaanga¿owaliœmy
do gry aktorskiej g³ównie
ojców.
Sk¹d pomys³ na tak¹ inicjatywê?
- Pomys³ by³ mój – przy-

znaje re¿yserka spektaklu –
jednak to dzieci chcia³y
i zachêci³y swoich rodziców
do zaanga¿owania siê w to
przedsiêwziêcie. Rodzice
pomagaj¹ nam zreszt¹ nie
tylko na scenie, ale te¿ szyj¹
stroje, tworz¹ scenografiê.

Pomagaj¹ na ró¿ne sposoby.
Rodzice anga¿uj¹ siê
w pracê teatru wraz z nauczycielami w ramach Stowarzyszenia Przyjació³ SP
nr 1 im. Ludwika Holesza
w Œwierklanach. Zale¿y im
na rozwoju intelektualnym
i emocjonalnym w³asnych
dzieci.
Dziêki dzia³aniom stowarzyszenia uda³o siê pozyskaæ dofinansowanie ze

œrodków programu „Dzia³aj lokalnie VI” PolskoAmerykañskiej Fundacji
Wolnoœci realizowanego
przez Akademiê Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz
Lokalnej Organizacji Grantowej w Rybniku. To pozwoli³o m.in. na zorganizowanie warsztatów teatralnych z udzia³em rodziców.
Spektakl podoba³ siê
pewnie wszystkim
widzom. Jednym
z goœci by³ wójt Stanis³aw Gembalczyk,
który, zauroczony
wspania³¹ gr¹ starszych i m³odszych,
obieca³ sfinansowanie p³yty z nagraniem
spektaklu.
- Dochód ze sprzeda¿y bêd¹ pañstwo
mogli przeznaczyæ w ten
sposób na pracê stowarzyszenia – zapewni³ wójt.
A bêdzie co wspieraæ.
Ledwo przebrzmia³y ostatnie kwestie aktorów, wykonawcy jeszcze nie zd¹¿yli zejœæ ze sceny, a ju¿
pani re¿yser zapowiada³a
nastêpne dzie³o. Tym razem
uczniowie i ich rodzice
przygotuj¹ spektakl w œl¹skiej gwarze. tg
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A jak się
to wszystko

zaczęło?
cd. ze str. 15
wiêc do wspó³pracy nad
szkolnym spektaklem. Zagra³ jedn¹ z g³ównych ról –
Starego B³azna.
Mamê Natalii d³ugo
trzeba by³o namawiaæ na
udzia³ w przedstawieniu.
Ale uda³o siê i zosta³a królewn¹ - Smutn¹ Królewn¹.
Czas spêdzony na próbach
by³ dla niej nie lada wyzwaniem. Musia³a wypaœæ tak
dobrze jak jej córka.
Pomys³ stworzenia teatru z rodzicami bardzo
spodoba³ siê dzieciom i rodzicom, którzy choæ s¹
bardzo zajêci, znajduj¹
czas, by braæ udzia³ w próbach teatru uczniowsko –
rodzicielskiego.
Tata Hani i mama Natalii to dobry przyk³ad dla
innych rodziców. Mo¿na
byæ naprawdê zajêtym
i zapracowanym, ale jeœli
tylko siê chce, to mo¿na
pogodziæ pracê, rodzinê
i wspólne dzia³ania w szkole. Chyba wszyscy w szkole – nauczyciele i uczniowie – chcieliby, aby wiêcej
rodziców anga¿owa³o siê
w ¿ycie szko³y. Wszystkim
wysz³oby to na dobre.
Hanna Wala, lat 11
Natalia Go³owacz, lat 11

Podsumowanie
XVIII Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy w gminie
Przeprowadzona 10 stycznia 2010 roku akcja
zbiórki pieniêdzy na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy rozpoczê³a siê ju¿ o godzinie 6.00
rano. Wolontariusze ca³y dzieñ zbierali pieni¹dze na terenie gminy.
Sztab mieœci³ siê w Gimnazjum im. Karola Miarki
w Œwierklanach, gdzie pod
okiem p. wicedyrektor
Marii Rduch, p. Ewy Spandel i p. Grzegorza Wyciszczoka odbywa³y siê turnieje pi³ki halowej i siatkówki. £¹cznie do udzia³u zg³osi³o siê 25 dru¿yn, które
otrzyma³y pami¹tkowe puchary, statuetki oraz dyplomy uczestnictwa. Ponadto ka¿dy z uczestników
turnieju oraz ka¿dy wolontariusz zagwarantowany
mia³ ciep³y posi³ek oraz
s³odki poczêstunek.
Wszystko mog³o siê
odbyæ dziêki g³ównemu
wspó³organizatorowi,
którym by³ G m i n n y
Oœrodek Kultury i Rekreacji w Œwierklanach.
Dlatego te¿ za udzielon¹
pomoc i wsparcie w organizacji tak wa¿nej ogólnopolskiej imprezy serdecznie dziêkujemy.
Serdeczne podziêkowania za okazan¹ pomoc

kierujemy przy okazji do
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomogli
w sprawnym przeprowadzeniu akcji.
Pomimo ¿e w tym
dniu panowa³ siarczysty
mróz, wolontariusze nie
poddali siê i pobili swój
zesz³oroczny rekord!
Dziêki ludziom dobrego
serca uzbierali 10 742,55
PLN, 273 korony s³owackie, 210 halerzy, 2 euro,
15 eurocent, 70 lipa, 114
koron czeskich, 4kuna, 10
pensów oraz z³oty ³añcuszek z serduszkiem !
Serdecznie im gratulujemy. Przemarzniêci wolontariusze podczas zbiórki mogli liczyæ na ¿yczliwoœæ i dobroæ mieszkañców Œwierklan, którzy
czêstowali ich gor¹c¹
herbat¹, by mogli choæ na
chwilê siê rozgrzaæ i zapomnieæ o mrozie, jaki
w ten dzieñ panowa³.
Wszystkim osobom, które w³aœnie w taki sposób

Umiemy sięgać po unijną pomoc
bê projektów przypadaj¹cych na 1000 mieszkañców.
Spoœród 162 gmin województwa œl¹skiego ocenianych w tym rankingu Œwierklany po podliczeniu ogólnej
punktacji zdoby³y 1374, 89
pkt, co da³o 19 miejsce
w ogólnej klasyfikacji. Je¿eli
jednak nie liczyæ znacznie

wiêkszych od naszej miejscowoœci miast, a jedynie gminy o porównywalnej wielkoœci, to Œwierklany by³y wœród
nich siódme. Ogólna suma
przyznanych dotacji przez
UE dla gminy przez ca³y
dotychczasowy okres wynios³a 25.228.200,00 z³, czyli
na jednego mieszkañca przy-

cd. ze str. 9

pada 2.219,23 z³ unijnej pomocy. Najwiêcej œrodków
nasza gmina otrzyma³a w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR,
bo a¿ 24.200.300,00 z³,
w ramach którego plasujemy siê na 10 miejscu w skali
ca³ego województwa. tg

pomog³y i okaza³y swoje
dobre serce, bardzo gor¹co dziêkujemy ! Wolontariusze otrzymali równie¿
podziêkowania od Wójta
Gminy Œwierklany pana
Stanis³awa Gembalczyka,
który nie ukrywa³ swojego podziwu.
Zebrane pieni¹dze
w obecnoœci wolontariuszy, zosta³y przeliczone
przez specjalnie powo³an¹
komisjê w sk³adzie: p. Justyna Bochenek, p. Anita
Gruszczyk, p. Wioleta Klocek, p. Ewa Wojcieszek,
a nastêpnie wp³acone zosta³y na konto WOŒP.
Na zakoñczenie jeszcze raz chcia³abym podziêkowaæ wszystkim
wolontariuszom, ludziom
dobrego serca, którzy
wspomogli nasz¹ akcjê,
wszystkim wspó³organizatorom oraz osobom,
które zaanga¿owa³y siê
w XVIII Fina³ Orkiestry,
gdy¿ bez ich pomocy nie
mog³oby byæ Sztabu,
a tym samym Orkiestra
nie zagra³aby w Œwierklanach.
Dziêki tym jak¿e wa¿nym ludziom - wspó³organizatrom i wolontariuszom, mam nadziejê, ¿e
i za rok w Œwierklanach
zagra kolejny Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwiatecznej Pomocy, na który ju¿
teraz zapraszam wszystkich chêtnych. Do zobaczenia za rok !
Sie ma!
Ewa Spandel
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Liceum
w każdym

wieku
Od paŸdziernika 2008
roku przy Gimnazjum
w Œwierklanach Dolnych dzia³a Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych. Naukê w pierwszym naborze rozpoczê³o tam dwudziestu
s³uchaczy. Obecnie
koñcz¹ oni czwarty –
ostatni semestr nauki.

Żal odjeżdżać!
Pocz¹wszy od wrzeœnia 2008 r. Szko³a Podstawowa im. S. Staszica w Jankowicach bierze udzia³
w programie Comenius. Od 17 do 23 stycznia 2010
szko³a goœci³a nauczycieli ze szkó³ partnerskich
– Anglii, Pó³nocnej Irlandii, W³och, Grecji i Turcji.

Do koñca dotrwa³o
szesnastu s³uchaczy, w tym
piêcioro z nich zadeklarowa³o swój udzia³ w egzaminach maturalnych, rozpoczynaj¹cych siê w maju.
Liceum funkcjonuje
jako placówka zamiejscowa Siedleckiego Centrum
Edukacyjnego. Dziêki
przychylnoœci Wójta Gminy
Œwierklany, który wyrazi³
zgodê na jego otwarcie, doroœli mieszkañcy naszej gminy mog¹ uzupe³niæ swoje
wykszta³cenie.
Data ukoñczenia nauki
w liceum przypadnie na 30
kwietnia 2010r. Ju¿ teraz
planowane jest uroczyste
zakoñczenie dla wszystkich
wytrwa³ych s³uchaczy.
A tych, którzy chcieliby
pójœæ w ich œlady, zachêcamy do skorzystania z kolejnego naboru. Ju¿ w czerwcu rozpoczynaj¹ siê zapisy do liceum dla doros³ych
na rok szkolny 2010/2011.
Na naukê nigdy nie jest za
póŸno. tg

Goœcie prosto z lotniska
udali siê do pensjonatu w Wiœle. Nastêpnego dnia w godzinach porannych zwiedzili
centrum miasta, a po po³udniu wziêli udzia³ w kuligu.
Uczestniczyli w nim równie¿
nauczyciele z jankowickiej
szko³y. W radosnych nastrojach, jad¹c bryczkami, zwiedzili malownicze okolice pensjonatu. Wiêkszoœæ nauczycieli ze szkó³ partnerskich po
raz pierwszy w ¿yciu widzia³o taka du¿¹ iloœæ œniegu. Kulig zakoñczy³ siê wspólnym
pieczeniem kie³basek przy
ognisku.
We wtorek goœcie zwiedzali szko³ê. Wizyta rozpoczê-

³a siê od spotkania z pani¹
dyrektor Danut¹ Dudek, która powita³a wszystkich bardzo
serdecznie i omówi³a krótko
program tygodniowej wizyty.
Nastêpnie nauczyciele zobaczyli jak wygl¹da nauka
w klasach m³odszych i starszych. Odwiedzili równie¿
Izbê Pamiêci i obserwatorium. Goœciom najbardziej
spodoba³a siê du¿a sala sportowa, gdzie z klas¹ 5. zagrali
w pi³kê rêczn¹. Podczas spotkania roboczego nauczyciele wymienili siê doœwiadczeniami i omówili zadania projektowe.
20 stycznia przedstawiciele szkó³ partnerskich spo-

tkali siê w jankowickiej Galerii z Wójtem Gminy Œwierklany, panem Stanis³awem
Gembalczykiem. Goœcie
otrzymali pami¹tkowe tabliczki z tytu³em projektu
i dat¹ wizyty w Polsce. Wizyta przebiega³a w bardzo
przyjemnej atmosferze. Pan
Wójt przedstawi³ zebranym
goœciom strukturê organizacyjn¹ Urzêdu Gminy i zaprosi³ do zwiedzenia Galerii.
Po po³udniu odby³o siê
Œwiêto Szko³y. Impreza zosta³a zorganizowana pod has³em „Staszic w Europie”.
Klasy 4-6 przedstawi³y tradycje i zwyczaje pañstw
partnerskich, natomiast klasy 1-3 przygotowa³y program o polskich zwyczajach
bo¿onarodzeniowych. Po
czêœci oficjalnej Rada Rodziców zaprosi³a goœci zagranicznych na poczêstunek. Na spotkanie zostali
równie¿ zaproszeni Wójt
Gminy Œwierklany p. Stanis³aw Gembalczyk i so³tys
Jankowic p. Jerzy Rugor.
W czwartek goœcie zwiedzili Wieliczkê i Kraków, natomiast w pi¹tek zobaczyli
by³y obóz koncentracyjny
w Oœwiêcimiu.
Pobyt zakoñczy³ siê uroczysta kolacj¹. Goœcie wysoko ocenili organizacjê ich pobytu w Polsce.
Marta Augustowska
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Nasze miejsce w historii
Drodzy Czytelnicy,
rozpoczynamy cykl opowieœci, których tematem bêd¹ stare Jankowice i Œwierklany.
Ich autorem jest wójt gminy Œwierklany Stanis³aw Gembalczyk, który informacje
na temat historii powstania gminy i zwi¹zanego z ni¹, swego 9-pokoleniowego
drzewa genealogicznego zawar³ w ksi¹¿ce pt. „Nasze miejsce w historii”. Ksi¹¿ka
ta obejmuje okres ostatniego æwierætysi¹clecia.
W kwietniowym numerze prezentujemy I rozdzia³ ksi¹¿ki pt. „Rys historyczny”,
w którym czytelnicy poznaj¹ okolicznoœci powstania wsi Œwierklany i Jankowice.
W kolejnym numerze gazety zamieszczony zostanie II rozdzia³ ksi¹¿ki – „Dzia³alnoœæ koœcielna”.
Rys historyczny
Bezpotomna œmieræ
ksiêcia Jana Dobrego
w 1532 roku, uznawanego
za m¹drego, roztropnego
i bogatego, spowodowa³a
podjêcie decyzji przez w³adcê Austrii Ferdynanda
I Habsburga o wydzieleniu z ksiêstwa raciborskiego dwóch pañstw
stanowych: rybnickiego
i wodzis³awskiego.
Owe pañstwa stanowe
dzia³a³y na prawach
równych wiêkszym maj¹tkom ziemskim, których kolejni w³aœciciele,
na podobieñstwo ksi¹¿¹t, w³adzê zwierzchni¹
sprawowali na swym
terytorium. Pañstwa te
by³y miniaturowe i nie
uzyskiwa³y godnoœci
ksiêstw, a ich w³aœciciele – godnoœci ksi¹¿êcej.
Wed³ug Encyklopedii Powszechnej, g³ównym celem
by³o oddanie ich w dzier¿awê wierzycielom za zaci¹gniête d³ugi na prowadzenie wojen oraz podreperowanie królewskiej kasy.
Rybnik sta³ siê zatem stolic¹ wolnego pañstwa stanowego, w sk³ad którego
wchodzi³o 13 wsi, w tym
i Micha³kowice.
W 1581 roku obszar
pañstwa zosta³ powiêkszony o wioski znajduj¹ce siê
dotychczas w rêkach innych
w³aœcicieli, m.in. o Jankowi-

ce. Dalsze poszerzenie pañstwa rybnickiego mia³o
miejsce pomiêdzy 1640
a 1682 r., poprzez w³¹czenie do niego Roju i Œwierklan Górnych. Mo¿na zatem ustaliæ, ¿e do wolnego
pañstwa rybnickiego wchodzi³y nastêpuj¹ce wsie:

Z biegiem czasu, z powodu powa¿nego zad³u¿enia, które spowodowa³o
obni¿enie wartoœci owych
terenów, hrabia Jan Bernard von Oppersdorf sprzeda³ w 1682 roku pañstwo
rybnickie. Nabywc¹ by³a
wdowa, hrabina Julianna

Smolna, Orzepowice, Radoszowy, Jejkowice, Micha³kowice, Szczejkowice, Ksi¹¿nice, Biertu³towy, Niedobczyce, Boguszowice, Przegêdza, Ochojec, Wielopole,
Jankowice,
Pniowce,
Chwa³owice, Ligota, Gotartowice, K³okocin, Rój, Rowieñ, Górne Œwierklany,
Zamys³ów i Popielów, zakupiony dopiero w 1803 roku.
Gdzie zatem podzia³y siê
Œwierklany Dolne? Zapewne wesz³y w sk³ad wolnego
pañstwa wodzis³awskiego,
które spróbujemy przedstawiæ w osobnym rozdziale.

Konstancja Wêgierska
z Pilchowic, której ród poniós³ du¿e zas³ugi w pomna¿aniu dziedzicznych dóbr.
Ród ów by³ w posiadaniu
pañstwa rybnickiego przez
106 lat, do³¹czaj¹c do niego drog¹ kupna w 1724
roku, Golejów. W 1740 roku
Œl¹sk przeszed³ na w³asnoœæ pañstwa pruskiego.
W 1788 roku ostatni w³aœciciel pañstwa rybnickiego,
hrabia Antoni Wêgierski,
sprzeda³ miasto Rybnik
i otaczaj¹ce go 24 wioski.
Nabywc¹ by³a Królewska
Izba ds. Wojennych i Do-

men Pañstwowych. W ten
sposób w³aœcicielem pañstwa rybnickiego sta³ siê król
Prus, Fryderyk Wilhelm II.
Na pocz¹tku XVI wieku Wodzis³aw sta³ siê stolic¹ miniaturowego pañstewka, wraz z otaczaj¹cymi go wsiami. Pañstwo to
funkcjonowa³o do pocz¹tku
XIX wieku.
W sk³adzie pañstwa
wodzis³awskiego nie wyszczególniono Œwierklan
Dolnych, natomiast w jego
sk³ad wesz³y s¹siednie
wsie, takie jak: Marklowice, Mszana, Moszczenica,
Po³omia i Radlin. Trzymaj¹c siê podobnego do dziejów Rybnika, okresu wymieñmy, ¿e ziemia wodzis³awska by³a w XVI wieku czêœci¹ sk³adow¹ pañstwa opawskiego. Do
pocz¹tku XVII wieku
przez d³ugie lata by³ on
w³asnoœci¹ Planknarów.
W roku 1612 przechodzi
pañstewko w posiadanie
P³aweckich, zaœ od roku
1670 do 1685 – arcybiskupa ostrzyhomskiego,
pochodz¹cego z Wêgier
Jerzego Szelephenyi.
Przez okres od 1685 do
1696 w³aœcicielem jest
cesarski fiskus, zaœ po
tym czasie nabywa go
hrabia Ferdynand von
Dittrichstein. Po œmierci
hrabiego, wdowa po nim
sprzeda³a ziemiê w roku
1774, Zofii Karolinie hr. von
Dyhrn, ta zaœ hrabiemu
Henrykowi Leopoldowi
Reichenbachowi. W wyniku sprzeda¿y, w styczniu
1780 r. Po³omia przesz³a
w prywatne posiadanie Antoniego von Reiswitza, przez
co sta³a siê rycersk¹ prywatn¹ wsi¹. Ju¿ w nastêpnym roku w³aœcicielem Po³omii zosta³ baron von Minnigerode. Wraz z wybuchem I wojny œwiatowej
(1914 r.) maj¹tek po³omski

cd. na str. 19
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Nasze miejsce w historii
cd. ze str. 18
nabywaj¹ bracia Salamonowie, ch³opi miejscowego
pochodzenia, którzy nastêpnie czêœæ maj¹tku rozparceluj¹. Brak wzmianki o wsi
Œwierklany Dolne, która
wchodzi³a w sk³ad parafii
Po³omia i której losy, jak
mo¿na mniemaæ, s¹ œciœle
z parafi¹ zwi¹zane.W
edykcie króla Fryderyka II
z 1773 roku okreœlono przynale¿noœæ kolonii do Wodzis³awia w latach 1776–78.
ZnaleŸæ tam mo¿na nazwê
„Altenstein”, co oznacza
Kucharzówka, obecnie

wchodz¹ca w sk³ad so³ectwa Œwierklany Dolne.
Istniej¹ rozbie¿noœci co
do powstania podzia³u wsi
na Œwierklany Górne i Dolne. W dokumentach potwierdzone zosta³o, ¿e pañstwo rybnickie naby³o w latach 1640-1682 Œwierklany
Górne. Inne Ÿród³a podaj¹,
¿e po w³¹czeniu Œl¹ska do
pañstwa pruskiego, w 1742
roku dosz³o do podzia³u
Œwierklan Górnych i Dolnych.
W kolejnym numerze –
„Dzia³alnoœæ koœcielna”

Mi³¹ niespodziank¹
dla bliskich i znajomych
z pewnoœci¹ oka¿e siê
internetowa pocztówka,
któr¹ mo¿na wys³aæ za
poœrednictwem strony
internetowej Urzêdu
Gminy Œwierklany.

Zbliżamy

E-kartka

Dzieci z przedszkola
w Jankowicach
aktywnie w³¹czy³y siê
w akcjê „Sprz¹tania
Œwiata” porz¹dkuj¹c
teren pobliskiego
lasu i otoczenia
przedszkola.

z gminy – wyślij
pozdr
owienia
pozdro
za darmo!
Pocztówka przedstawiaj¹ca gminne krajobrazy
z twoimi ¿yczeniami mo¿e
pojawiæ siê w poczcie mailowej wybranej przez ciebie
osoby. Kartka zamieszczona zosta³a w sta³ym miejscu,
po lewej stronie (nag³ówek:
„wyœlij pozdrowienia z gminy”). Po klikniêciu na pocztówkê pojawi siê ona w powiêkszonym formacie. Wystarczy wpisaæ adres mailowy adresata, swój adres
oraz treœæ pozdrowieñ i wys³aæ j¹ znajomemu. Do wyboru internauci maj¹ piêæ
kartek, miêdzy innymi przedstawiaj¹cych Œwierklany
z lotu ptaka i piêkne tereny
Podkoœciela. Wyœlij pozdrowienia z gminy!

Przeciwdziałamy cd. ze str. 13
tutejszy GOPS probezrobociu przez
jektów unijnych jest dopronie stwierdziæ, ¿e zastosowane instrumenty aktywnej
integracji (kursy, szkolenia,
warsztaty) wzmocni³y motywacjê uczestników do pozytywnych zmian w swoim
¿yciu oraz wiarê we w³asne
mo¿liwoœci i umiejêtnoœci.
Osoby te sta³y siê bardziej
atrakcyjne na rynku pracy,
czego efekty s¹ ju¿ zauwa¿alne, poniewa¿ a¿ 5 osób
bior¹cych udzia³ w projekcie
znalaz³o zatrudnienie.
G³ównym za³o¿eniem
i celem realizowanych

wadzenie do wzrostu
kompetencji ¿yciowych,
umiejêtnoœci spo³eczno-zawodowych odbiorcy tych
dzia³añ umo¿liwiaj¹c mu
powrót do ¿ycia spo³ecznego w tym docelowo powrót na rynek pracy i aktywizacjê zawodow¹.
Dotychczasowe dzia³ania w tym zakresie przyczyni³y siê w znacznym
stopniu do osi¹gniêcia zamierzonych rezultatów.
koordynator projektu
Krystyna Marek

zapomnianym prze¿yciem
dla dzieci. Troska o zwierzêta znalaz³a równie¿ odzwierciedlenie w przedstawieniu
dla rodziców. Dzieci wcieli³y siê w role zwierz¹t i przypomnia³y innym o koniecznoœci niesienia im pomocy,
zw³aszcza w okresie zimy.
Bardzo ciekaw¹ propozycj¹
by³o zorganizowanie w naszej placówce zajêcia z dogoterapii z udzia³em przesympatycznego psa i jego
opiekunki. Nasi wychowankowie mieli mo¿liwoœæ
w ramach tego zajêcia
swobodnie bawiæ siê
z psem, uczyæ siê wykonywania czynnoœci pielêgnacyjnych wobec psa (karmienie, czesanie), poznaæ
zasady bezpiecznego postêpowania z psami czy uczyæ

siê samodzielnoœci poprzez
opiekê nad psem.
W ramach zajêæ i zabaw
badawczych u dzieci wzros³o
poczucie odpowiedzialnoœci
za stan przyrody. Zdaj¹ sobie
sprawê z tego, ¿e niszcz¹c
kartki zubo¿aj¹ lasy, ¿e nale¿y segregowaæ œmieci,
oszczêdzaæ wodê i energiê.
Musimy sobie uœwiadomiæ,
¿e edukacja przyrodniczo-ekologiczna, to nie edukacja, któr¹
mo¿emy od³o¿yæ na póŸniej,
gdy dziecko bêdzie starsze.
Trzeba j¹ ju¿ zacz¹æ od przedszkola i pamiêtaæ, ¿e nie polega ona tylko na dostarczaniu wiedzy, ale w oparciu
o ni¹ nastêpuje wspólne rozwi¹zywanie z dzieæmi problemów i pobudzanie ich do samodzielnego dzia³ania.
El¿bieta Traczyk

dzieci
do natury

Wspólnie z rodzicami wykonane zosta³y karmniki, które zawieszone s¹ w ogrodzie
przedszkolnym. Dzieci pozna³y ró¿ne gatunki ptaków
i ulubione przez nie przysmaki. Dbaj¹ o to, by karmniki
pe³ne by³y po¿ywienia i by
¿aden ptak nie by³ g³odny.
W ramach wspó³pracy z panem leœniczym jak co roku
zorganizowaliœmy zbiórkê
po¿ywienia, które osobiœcie
zawieŸliœmy do paœnika. Obserwacja i spacer po zimowym lesie, poszukiwanie tropów na œniegu oraz spotkanie ze zwierzêtami by³o nie-
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Mieszkañcom Gminy przedstawiamy ¿yczenia, które nap³ynê³y
na rêce Wójta Gminy z Kancelarii Prezydenta RP.

100 lat...
Najserdeczniejsze
¿yczenia sk³adamy
jubilatom, którzy
w pierwszym kwartale
tego roku obchodzili
swoje œwiêto.
Nale¿¹ do nich:

Gminna Spółka Wodna w Świerklanach informuje
Gminna Spó³ka Wodna
w Œwierklanach zosta³a
wpisana do katastru wodnego w 1983 r. pod pozycj¹
34/GO i posiada osobowoœæ
prawn¹. Dzia³a w oparciu
o statut zatwierdzony w dniu
09.01.2004 r. przez Starostê
Rybnickiego. W kwietniu
2007r. Przewodnicz¹cym
Gminnej Spó³ki Wodnej
w Œwierklanach zosta³ wybrany P. Jan Mrowiec.
Cz³onkami Zarz¹du byli
P. Jan Ochojski - radny i P.

Krzysztof Klyta - so³tys
Œwierklan Dolnych.
W dn. 2.03.2009 r. na
Walnym Zgromadzeniu
Mieszkañców z³o¿yli oni
rezygnacjê a w ich miejsce
zostali wybrani P. Ryszard
Wowra - radny na sekretarza Spó³ki i P. Stanis³aw
Salamon - mieszkaniec
Œwierklan Dolnych jako
cz³onek.
W maju 2009 r. na zebraniu z mieszkañcami
Œwierklan,na wniosek Za-

rz¹du, zosta³a podjêta
Uchwa³a o wyst¹pieniu
z Rejonowego Zwi¹zku
Spó³ek Wodnych w Czerwionce - Leszczynach.
Powodem wyst¹pienia
by³y miêdzy innymi wzglêdy ekonomiczne.
W zwi¹zku z powy¿szym od 1 stycznia 2010 r.
Gminna Spó³ka Wodna
w Œwierklanach prowadzi
dzia³alnoœæ na w³asny rachunek (samodzielnie).
Zarz¹d Spó³ki

pan Emil Chroszcz
z Jankowic
obchodz¹cy
97 urodziny,
pani
Agnieszka Zmarz³y
ze Œwierklan
obchodz¹ca
96 urodziny,
pan Wiktor Lampert
z Jankowic
œwiêtuj¹cy
95 urodziny,
pani
Leopoldyna
Maciejonczyk
ze Œwierklan
równie¿ z okazji
95 urodzin,
pani Klara Grzomba
z Jankowic
œwiêtuj¹ca 90
urodziny
i pani
Maria Mrochen
ze Œwierklan,
która przyjmuje
¿yczenia tak¿e
w 90 urodziny.
¯yczymy nastêpnych
tak wspania³ych
jubileuszy.
Urz¹d Gminy Œwierklany
z siedzib¹ w Jankowicach
ul. Œwierklañska 54
44-264 Jankowice
tel.: 32 43 27 500
fax: 32 43 27 501
e-mail: ug@swierklany.pl
godziny urzêdowania:
poniedzia³ek od 800 do 1600
od wtorku do pi¹tku
od 730 do 1530

