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W drewnianym koœció³ku
pw. Bo¿ego Cia³a w Jankowicach
zamontowany zosta³ system
przeciwpo¿arowy i antyw³amaniowy.

Kościółek
pod
ochroną

Obiekt z szatniami, magazynami i biurami, budowany w s¹siedztwie
boisk pi³karskich w Œwierklanach od marca ubieg³ego roku, zosta³
oficjalnie otwarty 26 wrzeœnia. Wydarzeniu towarzyszy³ piknik rodzinny i rozgrywki pi³ki no¿nej.
Na murawie mecze rozegrali
trampkarze LKS Fortecy Œwierklany
z dru¿yn¹ z Mszanej, odby³ siê te¿
mecz ligowy juniorów: Forteca Œwierklany i Górnik Boguszowice, mecz ligi
okrêgowej LKS Forteca Œwierklany
i Naprzód Czy¿owice oraz Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Wójta Gminy
Œwierklany, w którym rywalizowa³y
dru¿yny oldbojów: LKS Forteca Œwierklany, LKS Orze³ Jankowice, Gminny
Zak³ad Wodoci¹gów i Gminny Zak³ad
Gospodarki Komunalnej. Przeciêcia
wstêgi na nowym obiekcie dokona³
wójt Stanis³aw Gembalczyk, w asyœcie
prezesa LKS Fortecy Œwierklany Jaros³awa Macionczyka oraz proboszcza œwierklañskiej parafii, ks. Jana
Klyczki, który obiekt poœwiêci³.
Zaplecze sportowe budowa³a firma REMBUD z Gorzyc. Prace zakoñczy³y siê w sierpniu. Budynek jest
dwukondygnacyjny i posiada trzy
zdj.: tg

Uroczystej prezentacji nowych
urz¹dzeñ dokonano 30 sierpnia br.
Do zaopatrzenia parafii w nowoczesne technologie przygotowywano
siê ju¿ w zesz³ym roku. Archidiecezja
wytypowa³a 17 koœcio³ów, w których
mia³y byæ przeprowadzone prace.
W kurii odbywa³y siê spotkania, na
których omawiano szczegó³y.
Prace w jankowickiej parafii trwa³y pó³tora miesi¹ca, wykonawc¹ by³a
jedna z krakowskich firm. 85 proc.
kosztów zosta³o pokryte z funduszy
unijnych, pozosta³¹ kwotê wy³o¿y³a
parafia. Na prezentacji urz¹dzeñ
obecna by³a m.in. komisja kurialna,
która bardzo dobrze oceni³a wykonanie zadania.

Sportowa
gmina

zdj.: archiw. UG

wejœcia – g³ówne, do czêœci gospodarczo-technicznej i wyjœcie dla sportowców na teren boiska. Wykonane
zosta³y przy³¹cza do budynku sieci
wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz przy³¹cze
gazowe i energetyczne. Na parterze
mieœci siê czêœæ ogólnodostêpna
– obszerny hall g³ówny, sala klubowa
z zapleczem sanitarnym oraz zespó³
pomieszczeñ do przechowywania
i prania odzie¿y sportowej, pomieszczenie socjalne pracowników i aneks
kuchenny oraz czêœæ gospodarczo–
techniczna – pomieszczenia gospodarcze i kot³ownia gazowa. Na piêtrze
znajduj¹ siê szatnie z ³azienkami, pokój trenera, magazyn sprzêtu sportowego, pomieszczenie biurowe mog¹ce s³u¿yæ jako pokój narad, pomieszczenie pierwszej pomocy oraz toalety
ogólnodostêpne. Budynek przystoso-

cd. na str. 3
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Sprawozdanie Wójta Gminy
z działalności pomiędzy sesjami
Rady Gminy Świerklany
 28 czerwca podpisano umowê na aran¿acjê
wnêtrz budynku zaplecza
gminnego obiektu sportowego w Œwierklanach;
 9 sierpnia podpisano
umowê na przewóz uczniów
niepe³nosprawnych do szkó³
i oœrodków w Rybniku;
 W okresie od 16
czerwca do 25 sierpnia: zakoñczono i odebrano remont
bocznej od ulicy Henryka
Pobo¿nego o nawierzchni
z kostki betonowej; zakoñczono i odebrano budowê ul.
Wrzosowej o nawierzchni asfaltowej; zakoñczono i odebrano remont nawierzchni
ulic: Ho³y i Koœcielnej w Jankowicach. Koszt przedsiêwziêcia – 229 tys. z³; zakoñczono i odebrano remont nawierzchni ulicy Po³omskiej,
Parytetycznej oraz Górnoœl¹skiej w Œwierklanach – koszt
259 tys. z³; podpisano umowê na wykonanie dokumentacji projektowej,w tym zg³oszenie remontu ulicy Leœnej
w Œwierklanach, o d³ugoœci
oko³o 500 mb; wykonano
dwa progi zwalniaj¹ce wraz
z oznakowaniem na ulicy
Boguszowickiej w Jankowicach; zakupiono grunty pod
„centrum przesiadkowe”
przy ul. Koœciuszki w Œwierklanach; og³oszono przetarg
na remont ulic: Weso³ej
i Przyjemnej. Koszt modernizacji – 165 tys. z³.
 od 25 sierpnia do 24
wrzeœnia:
* Budowa kanalizacji
sanitarnej w zlewni PII-1
w Œwierklanach Dolnych.
Wykonano roboty zwi¹zane
z budow¹ kanalizacji sanitarnej na ul. Kucharzówka oraz
na ulicach bocznych przyleg³ych do Kucharzówki. Od-

tworzono nawierzchniê asfaltow¹ ul. Kucharzówka.
Wykonano roboty zwi¹zane
z zagospodarowaniem terenu pompowni „Gogo³owska” – drogê dojazdow¹
oraz dojœcie do pompowni.
Nawierzchnie zosta³y wykonane z kostki betonowej.
Trwaj¹ roboty kanalizacyjne
– wzd³u¿ autostrady A1
i prace przy budowie kana³u K11 biegn¹cego od pocz¹tku ul. Kucharzówka,
m.in. wzd³u¿ ul. 3 Maja.
* Budowa kanalizacji
sanitarnej w zlewni P1
w so³ectwie Jankowice:
Wykonano roboty budowlane zwi¹zane z budow¹ kanalizacji sanitarnej na ul.
Polnej i Równoleg³ej, tj. kana³y K11, K13 i K13.1. Odtworzono nawierzchniê asfaltow¹ na ul. Polnej, na odcinku od skrzy¿owania z ul.
Równoleg³¹. Trwaj¹ roboty
zwi¹zane z budow¹ kanalizacji na ul. Polnej, tj. budowa kana³ów K12, K12.3. 23
wrzeœnia odby³o siê spotkanie z wykonawc¹ oraz inspektorami nadzoru. Celem
spotkania by³o ustalenie
przyczyn opóŸnienia w wykonaniu robót. W³aœciciel firmy osobiœcie zobowi¹za³ siê,
¿e do koñca paŸdziernika
zostan¹ nadrobione wszelkie
zaleg³oœci, a kolejne roboty
bêd¹ wykonywane zgodnie
z harmonogramem robót za³¹czonym do umowy.
* Budowa parkingu przy
koœciele w Œwierklanach.
W ramach inwestycji wykonano kanalizacjê deszczow¹,
u³o¿ono warstwy podbudowy, u³o¿ono krawê¿niki, wykonano schody terenowe.
Nawierzchniê parkingu wykonano z kostki betonowej,

wykonano te¿ nawierzchniê
asfaltow¹ drogi dojazdowej
do parkingu. Ponadto, od
strony cieku „Szotkówka”
wzmocniono skarpê i zamontowano bariery ochronne.
* Budowa zaplecza dla
boiska w Œwierklanach.
Roboty budowlano-monta¿owe zakoñczono w terminie umownym tj. 30 wrzeœnia, a nastêpnie wszczêto
procedurê zmierzaj¹c¹ do
uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie obiektu.
* Rozbudowa budynku
przy ul. Prostej 2 w Jankowicach o segment wejœcia,
z adaptacj¹ pomieszczeñ
przyziemia dla Gminnego
Zak³adu Wodoci¹gów.
Wykonano roboty izolacyjne
pod³o¿y pod posadzki wraz
z wylewk¹ cementow¹.
Osadzono stolarkê okienn¹,
wykonano ¿elbetowe schody zewnêtrzne oraz przebudowano wewnêtrzne schody wejœciowe do „ Galerii.”
W czêœci remontowanej,
tj.w pomieszczeniach przyziemia budynku zamontowano grzejniki c.o. i stela¿e sufitów podwieszonych.
* Zagospodarowanie terenu przy OSP Œwierklany.
Wykonanie robót budowlanych polegaj¹cych na odwodnieniu terenu dzia³ki
przy OSP Œwierklany powierzono Przedsiêbiorstwu
In¿ynieryjno – Projektowemu „Anallon”. 27 wrzeœnia
zarz¹dzono odbiór prac.
* Remont dachu gara¿u
przy budynku Szko³y Podstawowej Nr 1 w Œwierklanach. Roboty zakoñczono 20 sierpnia i odebrano
30 sierpnia.
* Pokrycie dachu czêœci
przychodni zdrowia w bu-

dynku OSP w Jankowicach.
Roboty zakoñczono i odebrano 28 czerwca.
* Oœwietlenie terenu
gminy: ul. Jaworowej, bocznej od ul. Plebiscytowej, parkingu przy ul. Zamkowej.
Koszt wykonania zadania, to
36 450, 44 z³.
* Projekt budowlany
izolacji œcian piwnic segmentu B Szko³y Podstawowej nr 1 w Œwierklanach.
* Wykonanie izolacji
œcian i odwodnienie czêœci
terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Œwierklanach.
* Instalacja zasilania
komputerów w budynku
Urzêdu Gminy w Jankowicach.
 W terminie od 26
sierpnia do 24 wrzeœnia zakoñczono remont odcinka ul.
Rycerskiej (ok. 80 mb) o nawierzchni z kostki betonowej; przekazano plac budowy na przeprowadzenie remontu nawierzchni ul. Wolnoœci na odcinku od posesji
nr 32 do ostatniej posesji
przed nasypem kolejowym.
Remont finansuje kopalnia
„Chwa³owice”; przekazano
plac budowy na remont nawierzchni fragmentów ulic:
Weso³ej i Przyjemnej w Jankowicach; og³oszono przetarg na remont nawierzchni
ul. W³adys³awa £okietka
w Œwierklanach; trwa opracowywanie dokumentacji
projektowej na przebudowê
odcinka ulicy Boryñskiej od
skrzy¿owania z Szerock¹
w kierunku Skrzeczkowic.
Przebudowa obejmowaæ bêdzie budowê odwodnienia
i chodnika. Zadanie prowadzi Zarz¹d Dróg Powiatowych.
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Wójt gminy Stanis³aw
Gembalczyk ju¿ po raz
drugi zosta³ nagrodzony w rankingu „Samorz¹dowiec Roku”,
przygotowanym przez
Wydawnictwo Regiony,
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej
Polskiej i Zwi¹zek
Zag³êbiowski.

Złoty
Klucz
dla wójta
W ubieg³ym roku
zdoby³ wyró¿nienie
wraz z radnymi Lidi¹
Ma³ys¹ i W³odzimierzem
Barwinkiem, zaœ podczas
tegorocznej edycji konkursu nagrodzony zosta³ „Z³otym Kluczem” w kategorii
samorz¹dowców w gminach do 15 tys. mieszkañców. Znalaz³ siê tym samym
w gronie liderów samorz¹dów gminnych, miejskich
oraz powiatowych w województwie œl¹skim. W sk³ad
kapitu³y konkursu weszli
przedstawiciele œrodowisk
artystycznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych oraz trzeciego
sektora.

Sportowa
gmina
cd. ze str. 1
wany zosta³ do potrzeb
osób niepe³nosprawnych
– posiada podjazd dla wózków inwalidzkich i toaletê
dla niepe³nosprawnych.
- Zgromadzi³a nas dzisiaj wyj¹tkowo radosna
dla naszej ma³ej spo³ecznoœci uroczystoœæ – otwarcie zaplecza dla naszego
boiska - mówi³ wójt podczas
otwarcia. - Cieszê siê, ¿e
przypad³ mi w udziale mi³y
obowi¹zek przeciêcia wstêgi. Najpierw chcia³bym
w imieniu ca³ej spo³ecznoœci podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê
do powstania nowego
obiektu. Myœlê tu o projektantach, wykonawcach,
radnych, którzy zaakcep-

towali mój pomys³. Wybudowanie tego piêknego
obiektu jest dowodem
wspólnej troski o rozwój
kultury fizycznej. By osi¹gn¹æ sukces sportowy niezbêdne s¹ dwa podstawowe czynniki. Pierwszym
z nich jest zaanga¿owanie cz³owieka, którego
Wam nie brakuje. Drugim
zaœ s¹ narzêdzia, a jednym, g³ównym z nich jest
nowo otwarty obiekt.
Dzieñ dzisiejszy jest nie-
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powtarzaln¹ okazj¹ do
zwiedzenia obiektu oraz
dokonania oceny, ¿e uczciwie i z trosk¹ dysponujemy
publicznymi pieniêdzmi
- zakoñczy³ wójt.

Liczy się
każda minuta
Gmina będzie miała własną stację pogotowia ratunkowego.
O tym, jak bardzo jest
potrzebna, nikogo nie trzeba przekonywaæ. Pogotowie ratunkowe, które stacjonuje na terenie gminy,
szybciej przyjedzie do tych,
którzy potrzebuj¹ specjalistycznej pomocy. Pacjenci
³atwiej dotr¹ do szpitala.
W sytuacji zagro¿enia ¿ycia
liczy siê ka¿da minuta.
Na potrzeby stacji pogotowia ratunkowego gmina
udostêpni lokal wraz z miejscem postojowym dla samochodu ratownictwa medycznego, w Jankowicach

przy ul. Prostej 2. Przygotowane w tej sprawie porozumienie pomiêdzy Urzêdem Gminy Œwierklany
a Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym w Rybniku dok³adnie okreœla warunki, na jakich dzia³aæ bêdzie u nas terenowa stacja
pogotowia. Gmina zaadaptuje na potrzeby s³u¿b ratowniczych pomieszczenia
w budynku, w którym mieœci siê m.in. Galeria Twórców Nieprofesjonalnych
„Jan”. Bêd¹ to: pomieszczenie socjalne i pomiesz-

czenie sanitarne dla cz³onków zespo³u wyjazdowego,
który tworzyæ bêdzie dwóch
ratowników medycznych
i kierowca-ratownik. Gmina
ponosiæ bêdzie wszystkie
koszty zwi¹zane z utrzymaniem stacji, ³¹cznie z wydatkami na wyposa¿enie, media i ewentualne modernizacje. Porozumienie poprzedzone zosta³o spotkaniem
wójta i dyrektora szpitala,
którzy razem obejrzeli
przysz³¹ siedzibê stacji. Jej
otwarcie zaplanowano
w przysz³ym roku.
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Sprzątanie świata
nie musi być nudne
W Szkole Podstawowej
w Jankowicach dzieñ 17
wrzeœnia zosta³ nazwany
Dniem Ekologów. Po³¹czono przyjemne z po¿ytecznym,
dziêki czemu uczniowie poczuli siê prawdziwymi ekologami.
Rano odby³y siê lekcje.
W czasie przerw mo¿na by³o
kupiæ sadzonki kwiatów doniczkowych i smaczne ciasta
upieczone przez rodziców
uczniów z Ko³a Ekologicznego. Po trzeciej lekcji, uczniowie wyruszyli z nauczycielami na plac przed budynkiem
szko³y, aby przyst¹piæ do miê-

dzyklasowej rywalizacji, polegaj¹cej na konstruowaniu
wê¿y z puszek. Uczniowie
przeœcigali siê w zawodach,
a emocje, które towarzyszy³y
wykonaniu zadania, by³y
ogromne. Ka¿dy zespó³ klasowy, marz¹c o zwyciêstwie,
dba³ o to, by pracê wykonaæ
szybko i prawid³owo. Nie do
pokonania okazali siê uczniowie klasy IV a. Zrobiony
przez nich w¹¿ nie mieœci³
siê w wyznaczonym dla niego obszarze i wi³ siê daleko
po dró¿ce prowadz¹cej w kierunku boisk. Inne klasy równie¿ œwietnie poradzi³y sobie

z tym zadaniem, a ich dzie³a
niewiele ró¿ni³y siê od zwyciêskiego.
Wszystkie podjête w tym
dniu dzia³ania by³y podyktowane pozyskaniem œrodków
na pomoc zwierzêtom
w schronisku. Idea motywowa³a uczestników do pracy
tak¿e w dniach poprzedzaj¹cych akcjê.
Dzieñ Ekologów zakoñczono sprz¹taniem najbli¿szej
okolicy. W ten sposób szko³a
zintegrowa³a siê ze spo³ecznoœci¹ ogólnoœwiatow¹, podejmuj¹c¹ dzia³ania sprzyjaj¹ce ochronie œrodowiska na-

turalnego. W organizacjê akcji w³¹czy³ siê Urz¹d Gminy
Œwierklany, zaopatruj¹c
uczniów w worki i rêkawice, a Gminny Zespó³ Gospodarki Komunalnej zutylizowa³ zgromadzone œmieci.
Rezultatów przeprowadzonej akcji nie sposób przeceniæ. Ze sprzeda¿y puszek
pozyskano 260 z³otych, pozosta³e dzia³ania przynios³y zysk
w kwocie 550 z³otych. Pieni¹dze przekazano na pokarm
dla psów i kotów ze schroniska dla zwierz¹t w RybnikuWielopolu. Danuta Zoñ

Informacja na temat dotacji do urządzeń grzewczych
Rozpoczêcie udzielania
dotacji do urz¹dzeñ grzewczych – kot³ów C.O. planowane jest w I kwartale
przysz³ego roku. Wczeœniejsze podjêcie tego tematu uniemo¿liwia³y przepisy, a raczej ich brak, po
zlikwidowaniu pod koniec
ubieg³ego roku Gminnego

Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Dnia 27 wrzeœnia br.
Rada Gminy Œwierklany
podjê³a uchwa³ê nr XLIII/
263/10 w sprawie zasad
i trybu udzielania dotacji,
która zacznie obowi¹zywaæ najprawdopodobniej

jeszcze w tym roku. Jednak z uwagi na zmianê
ustawy Prawo Ochrony
Œrodowiska z 29 paŸdziernika 2010 roku, która jeszcze nie wesz³a w ¿ycie,
konieczne bêdzie podjêcie
przez Radê Gminy Œwierklany nowej uchwa³y. Potem nast¹pi og³oszenie Za-

rz¹dzeniem Wójta naboru
wniosków o dofinansowanie, po wczeœniejszym
ustaleniu przedmiotu i wysokoœci dofinansowania inwestycji w zakresie ochrony œrodowiska.
O temacie bêdziemy
Mieszkañców informowaæ
na bie¿¹co.

OG£OSZENIE

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 7 paŸdziernika 2010 r. powsta³o Ko³o
Ruchu Autonomii Œl¹ska
w Œwierklanach. Tworz¹
je: przewodnicz¹cy - Andrzej Kie³kowski, zastêpca przewodnicz¹cego
- Jerzy Rugor, skarbnik
- Roman Piszeczek, sekretarz - Józef Krakowczyk, cz³onkowie zarz¹du - Sylwester KoŸlik,
Tadeusz K¹sek. Ko³o Autonomii Œl¹ska w Œwierklanach liczy 15 cz³onków
oraz 5 cz³onków wspieraj¹cych.

Minê³y cztery lata, odk¹d Kurier Gminy Œwierklany ukazuje siê jako bezp³atna gazeta. W tym czasie opisywaliœmy to wszystko, co ciekawego dzia³o siê w Waszym otoczeniu – prowadzone w gminie inwestycje, szkolne wydarzenia i jubileusze czy interesuj¹ce spotkania z Waszym udzia³em. Docieraliœmy do najstarszych
mieszkañców gminy, aby z³o¿yæ im ¿yczenia urodzinowe i pogratulowaæ Z³otych
Godów. Ukazuj¹cy siê co dwa miesi¹ce Kurier Gminy Œwierklany sta³ siê ponadto miejscem prezentowania zamierzeñ i planów na przysz³oœæ, jak budowa centrum przesiadkowego w Œwierklanach czy utworzenie punktu terenowego pogotowia ratunkowego w Jankowicach, które chcemy zrealizowaæ.
Docieraliœmy do Was poprzez jednostki i zak³ady bud¿etowe gminy, parafie
i Urz¹d Gminy. Kurier by³ tak¿e rozprowadzany w sklepach na terenie wszystkich
trzech so³ectw. Ponadto pismo by³o i bêdzie zamieszczane na stronie internetowej
www.swierklany.pl. Sprawdzi³a siê bezp³atna formu³a gazety – wyszliœmy z za³o¿enia, ¿e Mieszkañcy nie powinni p³aciæ za informacje o gminie, które bezpoœrednio
ich dotycz¹.
Dziêkuj¹c za cztery wspólnie spêdzone lata wyra¿amy nadziejê, ¿e Kurier Gminy
Œwierklany pozostanie dla Was g³ównym Ÿród³em informacji o tym, co ciekawego
dzieje siê w Waszym otoczeniu. 
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Tegoroczne do¿ynki
rozpoczê³y siê tradycyjnie uroczyst¹ msz¹
œwiêt¹. Nastêpnie
rolnicy wziêli udzia³
w korowodzie, który
wystartowa³ z Jankowic
i ulicami gminy dotar³
do Œwierklan.
Do¿ynki PowiatowoGminne odby³y siê przy Gminnym Oœrodku Kultury i Rekreacji 29 sierpnia. Na pocz¹tku imprezy wszyscy goœcie
zostali poczêstowani chlebem
oraz ko³oczem. Nie zabrak³o
oczywiœcie w³adz gminy i powiatu. O dobr¹ zabawê zadba³ zespó³ „Boys”. Wœród
zaproszonych byli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Adam Zdzieb³o, europose³ Bogdan Marcinkiewicz
i czteroosobowa delegacja
z partnerskiego miasta Enying na Wêgrzech.
Poni¿ej prezentujemy
tekst podziêkowañ wystosowanych na rêce Wójta Gminy przez pana Tibora Viplaka, cz³onka wêgierskiej delegacji.

zdj.: ak

Chlebem i solą

Pan Wójt
Stanis³aw Gembalczyk,
Szanowny Panie,
Byliœmy bardzo zadowoleni z tego, ¿e nasza delegacja mog³a odwiedziæ Pana i Pañsk¹ gminê z okazji
œwiêta do¿ynek, co mia³o miejsce w ostatnim tygodniu.
Chcielibyœmy podziêkowaæ Panu i Pañskiej gminie, ¿e
mogliœmy uczestniczyæ w tak wyj¹tkowym i mi³ym œwiêcie. Ludzie w Pana kraju s¹ bardzo mili i uprzejmi.
Dziêkujemy Panu i Pañskim kolegom/pracownikom,
którzy wykonali wspania³¹ pracê w tym dniu, przy organizacji œwiêta, jak równie¿ pracê zwi¹zan¹ z naszym
pobytem w gminie.
Dziêkujê bardzo za wszystko.
Szczerze Panu oddany
Tibor Viplak
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Podziwiane
od 65 lat
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Jankowicach œwiêtowa³o w tym roku swoje 65-lecie. KGW nr 1 obchodzi³o urodziny 9 wrzeœnia, a jubileusz KGW nr 2
zorganizowano 30 wrzeœnia w sali bankietowej
OSP Jankowice.
Pocz¹tki KGW Jankowice
siêgaj¹ 1945 roku. Z chwil¹ zakoñczenia dzia³añ wojennych,
mieszkanki przyst¹pi³y do tworzenia swojej organizacji. Ko³o
powo³ano dziêki aktywistkom
i powiatowym instruktorkom.
Jedn¹ z za³o¿ycielek by³a Hildegarda Sobik, obecna na obydwu jubileuszach. Na pocz¹tku Ko³o zrzesza³o 45 gospodyñ, a przewodnicz¹c¹ zosta³a
El¿bieta KuŸnik. Gospodynie
pomaga³y sobie, organizowa³y
kursy szycia, gotowania, robótek rêcznych i pieczenia, a w czasie ¿niw zak³ada³y przedszkola
i organizowa³y przedstawienia.
Z roku na rok liczba kobiet powiêksza³a siê. Ko³o rozros³o siê
do 240 osób, postanowiono
wiêc podzieliæ je na dwa mniejsze, co nast¹pi³o w kwietniu
1952 roku. Przewodnicz¹c¹
KGW nr 1 zosta³a Bronis³awa
Herok, a w 1993 roku zast¹pi³a
j¹ obecna przewodnicz¹ca Urszula Kasparek. Przewodnicz¹c¹ Ko³a nr 2 zosta³a Anna
Orlik, której nastêpczyni¹
w 1975 roku zosta³a Hildegar-

da Sobik. W 1991 roku Ko³u
przewodniczyæ zaczê³a Krystyna Neuman, a po czterech latach
– Aniela Drewnowska. W 1996
roku przewodnictwo objê³a Felicyta Kowalska. Wanda Liszka,
obecna przewodnicz¹ca, stoi na
czele Ko³a nr 2 od 2008 roku.
Ko³a organizuj¹ Dzieñ Babci, spotkania przy choince, zabawy karnawa³owe, œledzika,
t³uste czwartki, Dzieñ Kobiet,
Dzieñ Matki, wycieczki, spotkania op³atkowe; bior¹ udzia³
w uroczystoœciach z udzia³em
pocztów sztandarowych - podczas œwi¹t koœcielnych i pañstwowych. Gospodynie przygotowuj¹ sto³y i stroiki bo¿onarodzeniowe i wielkanocne, kompozycje z suchych kwiatów, dekoracje z serwetek, gotuj¹,
szyj¹, haftuj¹ i szyde³kuj¹.
Wspó³pracuj¹ ze szko³ami w ramach projektów, takich jak np.
„Ca³a Polska Czyta Dzieciom”.
Je¿d¿¹ na wycieczki i bior¹
czynny udzia³ w ¿yciu wsi.
Na pierwszej z uroczystoœci, goœci powita³a przewodnicz¹ca Ko³a nr 1 - Urszula Ka-
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sparek. Dzia³aczki ko³a zapewni³y weso³¹ atmosferê spotkania poprzez wystêpy, w których
nie zabrak³o humorystycznych
akcentów. Gospodynie us³ysza³y serdeczne ¿yczenia i ciep³e s³owa od zaproszonych
goœci. Wójt Stanis³aw Gembalczyk nie szczêdzi³ komplementów. - Patrzê na was, drogie
panie i nie mogê siê nadziwiæ.
Jak to jest, ¿e macie ju¿ 65 lat,
a dalej wygl¹dacie tak m³odo? Nawi¹za³ te¿ do s³ów Urszuli Kasparek, która witaj¹c
goœci, nie zapomnia³a wspomnieæ o swym ma³¿onku, który
od 17 lat razem z ni¹ dzia³a
w kole. - Tak, jak pani przewodnicz¹ca przywita³a mê¿a,
tak ja witam moj¹ ¿onê, która
ju¿ 40 lat jest moj¹ gospodyni¹. Wójt z³o¿y³ na rêce przewodnicz¹cej pami¹tkow¹ tabliczkê ze s³owami Jana Paw³a
II - „Cz³owiek jest wielki nie
przez to, co posiada, lecz przez
to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli siê
z innymi”. Cz³onkinie ko³a
otrzyma³y podziêkowania od
wójta. - Niektóre z pañ nie mog³y byæ dziœ z nami, ze wzglêdu
na stan zdrowia. Odwiedzimy
je jednak w domu i przeka¿emy podziêkowania – obieca³a
Urszula Kasparek.
Gospodynie bawi³y goœci,
w wyj¹tkowy sposób prezentuj¹c sw¹ dzia³alnoœæ. - Ci¹gle
patrzê w stronê drzwi, bo zaproszenie wys³a³am te¿ do
Brukseli – oœwiadczy³a w pewnym momencie przewodnicz¹ca ko³a. Wreszcie pojawi³ siê
d³ugooczekiwany goœæ – depu-

towana Jankowiczanek do
KGW Euro. - To nasza Berta,
która walczy o nasze prawa
w Brukseli – przedstawi³a j¹ Urszula Kasparek. Berta przekaza³a swoim kole¿ankom najlepsze
¿yczenia z Europy i wrêczy³a prezent – rajtuzy, czekoladê, kawê
i kartki na towar. W humorystyczny sposób opowiedzia³a
o pocz¹tkach dzia³alnoœci ko³a. Chodzi³yœmy po pañskich polach, a po powrocie trzeba by³o
w domu robiæ. Jak ju¿ wszystko zrobi³yœmy, to znajdowa³yœmy sobie kolejn¹ robotê
– wspomnia³a. Wœród jej anegdotek znalaz³a siê i taka: - ¯eby
by³ sos bronzowy, taki richtik,
to trzeba by³o przibronzowiæ. To
kupi³am miêsa. Tak bronzowi³am, ¿e brytfana do dziœ czorna
zosta³a. Tylko pies siê nie pozno³
– dolej je z tej brytfany i nic mu
nie jest. Sw¹ opowieœæ Berta
skwitowa³a s³owami, ¿e wiele
jeszcze rzeczy robi³y w KGW, bo
w ¿yciu wszystko siê przyda.
Goœcie obecni na spotkaniach wyrazili podziw dla gospodyñ za to, ¿e s¹ zawsze chêtne
do pomocy i z sercem dziel¹ siê
wszystkim. Panie us³ysza³y
¿yczenia szczêœcia, si³y i co najmniej kolejnych 65 lat. - B¹dŸcie takie fajne, zgrane,
uœmiechniête i chêtne do roboty, jak by³yœcie do tej pory
- ¿yczyli goœcie. Otrzyma³y
kwiaty i prezenty, w tym ksi¹¿kê kucharsk¹ wraz z ¿yczeniami.
Przewodnicz¹ce Ko³a Gospodyñ Wiejskich nr 1 i nr 2
w Jankowicach sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania dla
sponsorów i cz³onkiñ kó³.
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Wybieramy „Darczyńcę Roku”,
nagradzamy nauczycieli i uczniów
Do 10 grudnia w Urzêdzie Gminy Œwierklany
mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie corocznej Nagrody „Darczyñcy Roku” oraz o wyró¿nienie zdolnych uczniów i pomagaj¹cych im
w odnoszeniu sukcesów, nauczycieli.
„Darczyñca Roku” to
nagroda stanowi¹ca uhonorowanie dzia³añ podejmowanych na rzecz organizacji pozarz¹dowych, placówek oœwiatowych oraz innych instytucji. Przyznawana jest instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom,
firmom i osobom wspieraj¹cym, niekoniecznie finansowo, dzia³ania z zakresu
edukacji i oœwiaty, sportu,
ekologii, kultury i sztuki,
pomocy spo³ecznej i ochrony zdrowia, wpierania osób
niepe³nosprawnych, organizowania czasu wolnego

dzieci i m³odzie¿y. Wniosek
o przyznanie nagrody z³o¿yæ
mo¿e Wójt Gminy Œwierklany oraz jego Zastêpca, Rada
Gminy oraz indywidualnie
radni Rady Gminy, laureaci
nagrody z lat poprzednich,
organizacje, stowarzyszenia
i zwi¹zki wyznaniowe dzia³aj¹ce w gminie oraz kierownictwa firm i instytucji
maj¹cych siedzibê na terenie gminy. Wnioski musz¹
zawieraæ pe³n¹ nazwê lub
imiê i nazwisko zg³aszanego
kandydata, dok³adny adres
siedziby kandydata lub adres miejsca zamieszkania

osoby, opis dokonañ kandydata w roku podlegaj¹cym
ocenie i w latach poprzednich, nazwê i podpis wnioskodawcy oraz zgodê kandydata na zg³oszenie do konkursu. Ka¿dy wnioskodawca mo¿e zg³osiæ tylko jedn¹
osobê.
Dzia³aj¹ce na terenie
gminy gimnazja i szko³y
podstawowe mog¹ zg³aszaæ kandydatów do Nagrody dla Utalentowanego
Ucznia, jak równie¿ kandydatów do Wyró¿nienia dla
Nauczycieli. Oferta dotycz¹ca wyró¿nieñ dla kadry
pedagogicznej skierowana
jest ponadto do gminnych
przedszkoli.
Nagroda przyznawana
jest wybitnym uczniom za
osi¹gniêcia artystyczne
i sportowe. Mog¹ j¹ otrzy-

W starzikowej izbie
Podczas uroczystoœci 10-lecia nadania szkole podstawowej na „Górnioku”
imienia Ludwika Holesza, 30 wrzeœnia odby³o siê premierowe przedstawienie
„W starzikowej izbie, czyli wesele na Œl¹sku”. Spektakl sfinansowany zosta³
ze œrodków programu „Dzia³aj Lokalnie VII”.
Projekt „Dzia³aj Lokalnie VII” Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, realizowany przez
Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokaln¹ Organizacjê Grantow¹ w Rybniku ma na

celu wspieranie zadañ
w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych
i pielêgnowanie polskoœci
oraz rozwoju œwiadomoœci
narodowej, obywatelskiej
i kulturowej. Spektakl zorganizowa³o dzia³aj¹ce przy

szkole Stowarzyszenie
„Inicjatywa”. Prace przebiega³y w trzech etapach.
Pierwszym z nich by³y zajêcia prowadzone przez
instruktora teatralnego.
Oprócz przygotowania do
przedstawienia, obejmo-

maæ laureaci konkursów
z literatury, muzyki, sztuk
plastycznych lub zwyciêzcy
zawodów sportowych co
najmniej na poziomie regionu, osi¹gaj¹cy dobre wyniki
w nauce. Dyrektorzy szkó³
sk³adaj¹ wnioski o przyznanie nagrody z danymi osobowymi kandydata (kandydatów) do nagrody, œredni¹
ocen na koniec roku, informacjami dotycz¹cymi osi¹gniêæ, za które nagroda ma
byæ przyznana wraz z dokumentacj¹ oraz uzasadnienie
wniosku. Kopertê nale¿y
opisaæ nazw¹ szko³y oraz
dopiskiem: „Nagroda dla
utalentowanych uczniów”.
Regulaminy, kwestionariusze, wnioski i zgodê kandydata na „Darczyñcê
Roku” mo¿na pobraæ ze
strony www.swierklany.pl
wa³y warsztaty regionalizmu, przeprowadzone
przez ekspertów z zakresu tradycji œl¹skiej i gwary z Muzeum Miejskiego
w ¯orach i Raciborzu.
Drugim etapem by³o przygotowanie przez dzieci inscenizacji w gwarze œl¹skiej, na podstawie utworu Stanis³awa Ligonia
„Wesele na Górnym Œl¹sku” oraz udzia³ w XVI
Dzieciêcym Festiwalu Teatralnym w Czerwionce.
Pokaz fina³owy ostatniego
dnia wrzeœnia by³ zwieñczeniem projektu.

UWAGA!
Ruszy³ nowy projekt - „Teatr z babci¹, teatr z dziadkiem”, realizowany przez Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Œwierklanach. Zajêcia warsztatowe prowadz¹ instruktorzy teatralni z Regionalnego
Oœrodka Kultury z Katowic. Uczestnicy warsztatów poznaj¹ tajniki emisji g³osu i ruchu scenicznego, zapoznaj¹ siê ze
œwiatem teatralnych dŸwiêków oraz æwicz¹ rytmikê i wokal. Dzieci i dziadkowie przygotuj¹ inscenizacjê pt. „Z³odziej
czasu”, której premiera odbêdzie siê w szkole. Planowana jest tak¿e wycieczka do Teatru „Banialuka” w Bielsku- Bia³ej.
Zachêcamy wszystkich dziadków, babcie i wnuczêta do udzia³u w projekcie. Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt telefoniczny pod numerem 607 674 224, lub mailowy: stowarzyszenie.inicjatywa@op.pl
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Złoty jubileusz
Karolinek
Dzia³alnoœæ rozpoczê³y w 1960 roku, przy Kole
Gospodyñ Wiejskich Jankowice, z inicjatywy
Hildegardy Sobik. Ich pierwsza próba odby³a
siê w domu instruktora muzycznego Kazimierza Ambro¿ego. Zespó³ „Karolinki”14 wrzeœnia obchodzi³ 50 lat istnienia.
Spotkanie jubileuszowe
w jankowickim Oœrodku
Kultury i Rekreacji rozpoczê³o siê od toastu za zdrowie „Karolinek” i wszystkich goœci. Wójt Stanis³aw
Gembalczyk z³o¿y³ ¿yczenia
i podziêkowania za ogromny wk³ad w ¿ycie gminy. –
Mogê czuæ siê tu jako
swój. Tym bardziej, ¿e proponowano mi œpiew w zespole, ale ja nie mia³bym
czasu – mówi³. „Karolinki”
otrzyma³y od wójta dyplomy
i tablicê pami¹tkow¹. Od
goœci us³ysza³y ¿yczenia, by
przesz³y przez ¿ycie œpiewaj¹co, a do zespo³u przychodzi³ zdolny narybek. – ¯yczê
wam zdrowych garde³ do
œpiewania! – mówi³a Ur-
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szula Kasparek, przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich nr 1. Komplementom
nie by³o koñca. – Ale piêknie wygl¹dacie, jak te
kwiaty na ³¹ce – us³ysza³y
panie, które tego dnia po raz
pierwszy wyst¹pi³y w nowych strojach.
Na pocz¹tku w zespole
by³o szeœæ pañ. Teraz jest ju¿
dwudziestu czterech cz³onków. Po Kazimierzu Ambro¿ym, instruktorem muzycznym zosta³ Leon Mañka.
Obecnie funkcjê tê pe³ni
Adam Kuœka. W 2004 roku
sk³ad powiêkszy³ siê o sekcjê mêsk¹, staj¹c siê zespo³em mieszanym. Od 2005
roku patronat nad zespo³em
obj¹³ GOKiR. Kierownikiem

zespo³u jest pani Cecylia
Chromik. Zespó³ „Karolinki”
obecnie tworz¹: Elfryda Szulik, Irena Nog³y, Stefania
i Stanis³aw Kuczera, Iwona
i Józef Kuœka, Halina Kluczniok, Danuta Bluszcz, Weronika i Ryszard Urbanek, Janina Kula, Krystyna Marek,
Krystyna Neuman, Aniela
Szulik, Natalia Œliwa, Wanda
Liszka, Maria Kozak, Franciszek Szulik, Edward Pakura, Marian Brzezina, Jerzy
Rugor i Jan KuŸnik.
Przez 50 lat pracy zespó³
zdoby³ wiele nagród, wyró¿nieñ, dyplomów oraz podziêkowañ. Niektóre osi¹gniêcia
z ostatnich lat: III miejsce
w Brzeszczach w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Zespo³ów Pieœni Okolicznoœciom
Towarzyskich i Biesiadnych,
III miejsce w Festiwalu
Przyœpiewek Wiejskich
w Szczytnej, Puchar Magazynu „Têcza Polska”
w przegl¹dzie Spó³dzielczych
Zespo³ów Artystycznych
województwa œl¹skiego
w Mys³owicach w 2004
roku, III miejsce w przegl¹dzie Spó³dzielczych Zespo³ów Artystycznych województwa œl¹skiego w Mys³owicach w 2005 roku, III miejsce w Festiwalu Zespo³ów
Ziem Pogranicznych w Kudowie – Pstr¹¿nej w 2005
roku, wyró¿nienie i III nagroda w Miêdzynarodowym

Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych „Têcza Polska”
w Polanicy Zdroju w 2005
roku, Srebrna Ró¿a K³odzka
w Festiwalu Zespo³ów Ziem
Pogranicznych w Kudowie –
Pstr¹¿nej w 2006 roku, wyró¿nienie, II miejsce i nagroda w Festiwalu Zespo³ów
Ziem Pogranicznych w Kudowie – Pstr¹¿nej w 2009
roku, wyró¿nienie w Miêdzynarodowym Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych „Têcza Polska” w Polanicy
Zdroju, 8-10 paŸdziernika
2010 roku, specjalne wyró¿nienie w XXX edycji Spotkañ z Folklorem w Wodzis³awiu – czerwiec 2010 roku,
wyró¿nienie za wartoœciowy
repertuar w Brennej i wiele
innych.
Zespó³ wykonuje pieœni
regionalne Górnego Œl¹ska
w unisonie i wielog³osie, jak
równie¿ proste utwory chóralne muzyki powa¿nej
oraz pieœni koœcielne. „Karolinki” poprzez œpiew i grê na
instrumentach od pó³ wieku
przekazuj¹ i kultywuj¹ tradycje œl¹skie. Nie tylko urozmaicaj¹ uroczystoœci w gminie,
ale równie¿ reprezentuj¹
swoj¹ ma³¹ ojczyznê na zewn¹trz. W 2008 roku zaprezentowa³y swój repertuar
w Rumunii, do której pojecha³y na zaproszenie Domu
Polskiego w miejscowoœci
Kaczika.
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onad sto osób uczestniczy³o w tegorocznej, trzeciej edycji warsztatów
gospelowych w Jankowicach.
Spotkania „Gospel w ROW-ie”
odbywa³y siê od 1 do 3 paŸdziernika w Galerii „Jan” oraz w szkole w Jankowicach. Organizatorem warsztatów by³ zespó³ RiOGospel, chór Duszpasterstwa
Akademickiego Rybnik i Stowarzyszenie Inicjatyw M³odzie¿owych.
Chêtni mogli zapisywaæ siê
na warsztaty od sierpnia. W pi¹tek, 1 paŸdziernika, zajêcia SLS
Speech Level Singing poprowadzi³ Bartosz Caboñ. Bartek od
kilku lat jest nauczycielem emisji g³osu technik¹ SLS. Jest absolwentem Wydzia³u Jazzu
i Muzyki Estradowej UMCS
w Lublinie. Wspó³pracuje m.in.
z Budk¹ Suflera, Urszul¹ oraz
MyKey. Na spotkanie z instruktorem zapisa³o siê 10 osób. Ka¿da z nich wziê³a udzia³ w indywidualnej lekcji, podczas której
otrzymywa³a porady i wskazówki dotycz¹ce œpiewu. – Na te
zajêcia prowadziliœmy osobne
zapisy. Nie ka¿dy jest przygotowany do spotkania z instruktorem w cztery oczy – t³umaczy
Anna Zniszczo³, jedna z organizatorek warsztatów.
Przez dwa kolejne dni, 113
osób æwiczy³o œpiew pod okiem

Gospel w ROW-ie
zdj.: archiw. organizatora
instruktorów Gabrieli Rudawskiej, Bartosza Cabonia i Piotra
Pawlickiego. O oprawê muzyczn¹, podobnie jak podczas
poprzedniej edycji „Gospel
w ROW-ie” zadba³ zespó³ Holy
Noiz i Wojciech Œwierczyna. Zajêcia trwa³y ca³¹ sobotê i w niedzielê do po³udnia. W sobotê
wieczorem zorganizowany zosta³ „wieczór uwielbienia”, który uczestnicy spêdzili wspólnie,
modl¹c siê i œpiewaj¹c. – Warsztaty to wspania³a okazja do poznania nowych ludzi, kochaj¹cych to samo co ja, czyli muzykê i Boga – mówi Adam Lasota, wspó³organizator projektu.
To, czego nauczyli siê warszta-

towicze, zaprezentowali podczas niedzielnej „Litanii loretañskiej”, mszy gospel w intencji
uczestników warsztatów i sponsorów oraz koncertu fina³owego w koœciele pw. Królowej
Aposto³ów w Rybniku. Nowatorskie ujêcie „Litanii loretañskiej”, popularnej modlitwy ku
czci Matki Bo¿ej, oparte jest na
ró¿nych stylach muzycznych.
£¹czy wielowiekow¹ tradycjê
z nowoczesnoœci¹. Dzie³o
skomponowane w ca³oœci przez
Andrzeja Wojaczka zachêca do
uwa¿nego pochylenia siê nad
starodawnym tekstem modlitwy, wykorzystuj¹c jednoczeœnie wspó³czesne, nierzadko

Zapraszamy do muzyki
Dzieci i m³odzie¿ z terenu Jankowic i Œwierklan
mog¹ korzystaæ z bezp³atnych zajêæ umuzykalniaj¹cych, jakie co tydzieñ odbywaj¹ siê w Galerii
Twórców Nieprofesjonalnych „Jan”.
Celem spotkañ jest rozwijanie umiejêtnoœci wokalnych m³odych s³uchaczy,
nauka gry na fortepianie,
keyboardzie i flecie prostym, a tak¿e pielêgnowanie œl¹skiej gwary i integracja z osobami niepe³nosprawnymi.
Pomys³ na stworzenie
grupy narodzi³ siê ponad
dwa lata temu. M³odzi mi³oœnicy muzyki maj¹ ju¿ za

sob¹ publiczne wystêpy m.
im. podczas Spotkania
z Œwiêtym Miko³ajem
w Szkole Podstawowej
w Jankowicach, koncertu
kolêdowego „Venite Adoremus” w koœciele pw. Œwiêtej Anny w Œwierklanach
w grudniu 2008 r., Powiatowego Dnia Osób Niepe³nosprawnych czy podczas
prezentacji projektu systemowego pn.: „Jesteœmy

potrzebni – dzia³ajmy razem”. Do osi¹gniêtych celów zaliczyæ nale¿y równie¿
stworzenie repertuaru, na
który sk³adaj¹ siê dawne
pieœni ludowe oraz nowe
utwory.
Cotygodniowe
warsztaty prowadzi
Adam Kuœka. Osoby,
które przynajmniej przez
jedno pó³rocze szkolne
uczestniczyæ bêd¹ w zajêciach, otrzymaj¹ zaœwiadczenie, które pomo¿e im w zdobywaniu
wiedzy w szkole muzycznej.

nowatorskie rozwi¹zania. Utwór
³¹czy œredniowieczny chora³
gregoriañski z romantyczn¹
form¹ klasycznego bolera, afro
amerykañskiego gospel czy reggae, uzupe³nionego o hard rock
lat 70. i twórczoœæ ery mistrzów
muzyki elektronicznej. W tym
roku zaœpiewano na koncercie
wyj¹tkowo du¿o utworów w jêzyku polskim. – Ufam, ¿e spowodowa³o to lepszy odbiór ich
treœci zarówno przez uczestników warsztatów, jak i s³uchaczy – mów Adam Lasota.
S³owo GOSPEL to staroangielski zlepek dwóch wyrazów
GOD oraz SPELL, czyli S³owo
Bo¿e lub te¿ jak mówi¹ inni – po
prostu Ewangelia. Pocz¹tki gospel siêgaj¹ XVIII wieku, kiedy
to amerykañscy czarni niewolnicy, zmuszeni do przyjêcia obcej im wiary, odnaleŸli w niej si³ê
do ¿ycia w niewoli. Porównywali siebie do narodu wybranego,
który by³ uciskany przez Egipcjan. Ciê¿k¹ pracê umilali sobie
œpiewaj¹c pieœni, które opowiada³y o biblijnych wydarzeniach.
Pieœni te przetrwa³y do dziœ
i wci¹¿ s¹ dla ludzi Ÿród³em nadziei na lepsze jutro. Gospel to
s³owa Dobrej Nowiny ubrane
w ciekawy rytm i zwykle prost¹
harmoniê. W Polsce ruch gospel rozwija siê od 10 lat.
www.row.gospel.com.pl

Je¿eli zauwa¿asz, ¿e
twoje dziecko ma wokalne
predyspozycje, interesuje siê
gr¹ na instrumencie i lubi
wystêpowaæ, te zajêcia s¹
w³aœnie dla niego. W sprawie naboru na bezp³atne
warsztaty muzyczne nale¿y
kontaktowaæ siê pod numerem telefonu: 32 430 49 37.

zdj.: archiw. organizatora
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Nie wyrzucaj śmieci, gdzie popadnie
Wyrzucanie odpadów do kub³a czyli sk³adowanie
na wysypisku powinno byæ rozwi¹zaniem stosowanym w ostatecznoœci. Dlatego pamiêtaæ nale¿y
o segregacji odpadów.
SZK£O BEZBARWNE
– worek bia³y
SZK£O KOLOROWE
– worek zielony
Wrzucamy: butelki szklane,
s³oiki.
Nie mo¿na wrzucaæ: szk³a p³askiego (szyby okienne i samochodowe), szk³a zbrojonego
i luster – maj¹ inn¹ temperaturê topnienia od szk³a opakowaniowego i nie stopi¹ siê razem
z butelkami i s³oikami; szklanek,
kieliszków, szk³a kryszta³owego, naczyñ ¿aroodpornych,
ceramiki, ¿arówek, œwietlówek,
kineskopów, szklanych opakowañ farmaceutycznych i chemicznych z jak¹kolwiek pozosta³oœci¹ zawartoœci.
Nale¿y pamiêtaæ o umyciu szk³a
przed jego w³o¿eniem do worka
– wystarczy op³ukaæ, aby by³o
ono wzglêdnie czyste.
BATERIE
Najwa¿niejsze, by baterii i akumulatorów nie wyrzucaæ do
kosza ze œmieciami!
Miejsca, gdzie mo¿na oddawaæ zu¿yty sprzêt: Gminny
Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, znajduj¹cy siê
przy hali magazynowej GZGK
przy ul. Pogodnej (czynny
w pi¹tki w godz. 12.00 – 15.00);
specjalne pojemniki w szko³ach, remizach OSP i Urzêdzie
Gminy.
ELEKTROŒMIECI
Elektroœmieci to zu¿yty sprzêt
elektryczny i elektroniczny. S¹
nim nieu¿ywane, przestarza³e
lub zepsute pralki, lodówki,
komputery, telefony, œwietlówki i ¿arówki energooszczêdne, telewizory, sprzêt audio, ¿elazka, telefony, wiertarki i inne.
Nie wolno wyrzucaæ elektro-

œmieci do œmietnika! Wyrzucaj¹c je do œmietnika, nie tylko
stwarzamy zagro¿enie dla œrodowiska, ale tak¿e ³amiemy prawo, które obowi¹zuje w Polsce
od 29 lipca 2005 (ustawa
o ZSEE – Ustawa o zu¿ytym
sprzêcie elektrycznym i elektronicznym).
Elektroœmieci nie wolno wyrzucaæ do œmietników, ale mo¿na: bezp³atnie oddaæ je w terminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (2 razy w ci¹gu
roku), bezp³atnie oddaæ
w sklepie, jeœli kupujesz nowe
urz¹dzenie tego samego typu
(w stosunku 1:1 np. telewizor
za telewizor, œwietlówkê za
œwietlówkê); oddaæ do Punktu Zbiórki Zu¿ytego Sprzêtu
przy ul. Prostej 2 w Jankowicach (czynny ka¿dy wtorek
w godz. 15.00-16.00 oraz
w ka¿dy pi¹tek w godz. 9.0010.00). Utylizacj¹ urz¹dzeñ
elektrycznych i elektronicznych zajmuje siê P.P.H.U PCECO SYSTEM, ul. Spacerowa
11, Œwierklany.
PAPIER i TEKTURA
– worek niebieski
Wrzucamy: gazety, ksi¹¿ki i inny papier, tekturê, worki papierowe, œcinki drukarskie.
Nie mo¿na wrzucaæ: opakowañ
z jak¹kolwiek zawartoœci¹, lakierowanego lub foliowanego
papieru z folderów reklamowych, tapet, kalki, zat³uszczonego papieru.
Bardzo wa¿ne jest, ¿eby makulatura nie by³a mokra – wilgotnoœæ to istotny parametr jej jakoœci – oraz aby razem z papierem nie trafi³y do worka ¿adne
zanieczyszczenia mechaniczne
(np. metale, szk³o, tekstylia, piasek), chemiczne (np. kleje, farby) czy mikrobiologiczne
(pleœñ czy grzyby).

TWORZYWASZTUCZNE
I METALE – worek ¿ó³ty
Wrzucamy: puste butelki plastikowe po ró¿nych napojach
(np. typu PET), puste butelki
plastikowe po kosmetykach
i œrodkach czystoœci (np. po
szamponach, p³ynach), plastikowe opakowania po ¿ywnoœci
(np. kubki po jogurtach, margarynach), folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania
stalowe i aluminiowe (puszki,
pude³ka, folie itp.).
Nie mo¿na wrzucaæ: opakowañ
po medykamentach, opakowañ
i butelek po olejach i smarach,
puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowañ po
œrodkach chwasto- i owadobójczych.
Opakowania powinny byæ
wzglêdnie czyste!
ODPADYNIEBEZPIECZNE
farby, farby drukarskie, lakiery, tusze, kleje, lepiszcze, ¿ywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, œrodki ochrony roœlin, lekarstwa, oleje i t³uszcze inne
niejadalne, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj¹ce rtêæ.
Nale¿y je dostarczyæ do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych znajduj¹cego siê przy hali magazynowej GZGK przy ul. Pogodnej
(czynny w pi¹tki w godz. 12.00
– 15.00).
Co wa¿ne, odpady przyjmowane s¹ za darmo!
Nie nale¿y tych odpadów wyrzucaæ do kub³ów poniewa¿
Gminne Sk³adowisko Odpadów Komunalnych w Jankowicach nie jest przystosowane do
sk³adowania odpadów niebezpiecznych, ich wykrycie przez
kontrole œrodowiska mo¿e
skutkowaæ zamkniêciem sk³adowiska.
Natomiast pozbywanie siê ich
wprost do otoczenia stanowi
zagro¿enie dla œrodowiska
i zdrowia ludzi i zwierz¹t.

ODPADYULEGAJ¥CE
BIODEGRADACJI
Zachêcamy mieszkañców do
tworzenia przydomowych
kompostowników, poniewa¿
z bioodpadów powstaje cenny
kompost bêd¹cy bardzo przydatnym nawozem, którym mo¿na u¿yŸniæ glebê w ogródku
dzia³kowym, trawniku itp. Taka
ekologiczna gospodarka bioodpadami to zdrowy ogród,
a wiêc zdrowe warzywa, owoce i piêkne trawniki.
Co kompostowaæ?
Wszystkie materia³y organiczne: odpady kuchenne, pozosta³oœci po warzywach i owocach, inne resztki ¿ywnoœci
(tak¿e skorupki jaj), pozosta³oœci po parzeniu kawy i herbaty
(zu¿yte filtry do kawy, torebki
po herbacie), œwie¿e i suche liœcie (poza liœæmi orzecha w³oskiego), skoszon¹ œwie¿¹ trawê
i siano, s³omê, chwasty, resztki
roœlin posprz¹tane z grz¹dek,
obornik, drobne ga³¹zki. W niedu¿ej iloœci mo¿na dodaæ do
kompostu trociny i popió³
drzewny.
Najlepiej aby kolejne warstwy
pryzmy by³y mieszankami powy¿szych sk³adników. B³êdem
jest uk³adanie zbyt grubej warstwy œwie¿o œciêtej trawy i innych zbitych materia³ów –
utrudnia to dostêp powietrza do
pryzmy, przez co pogarsza siê
wydajnoœæ i jakoœæ procesu
kompostowania. Dlatego te¿ nie
powinno siê tak¿e ubijaæ kolejnych warstw sk³adników kompostu nak³adanych na pryzmê.
Jak zbudowaæ kompostownik?
Dla zapewnienia dobrego dostêpu powietrza do pryzmy,
najlepiej jest wykonaæ trzy œciany kompostownika np. z drewnianych ¿erdzi. Po wkopaniu
do ziemi czterech pionowych
naro¿ników, ¿erdzie stopniowo
uk³adamy wraz ze wzrostem
wysokoœci pryzmy. Jeden bok
bez ¿erdzi umo¿liwia nam swobodny dostêp do pryzmy komcd. na str. 11

11
cd. ze str. 10
postowej. Mo¿na te¿ zastosowaæ gotowy estetyczny kompostownik, który mo¿na nabyæ
w niektórych sklepach ogrodniczych, wykonany najczêœciej
z tworzyw sztucznych. Koszty
zakupu takiego urz¹dzenia
zale¿¹ od jego pojemnoœci
i kszta³tuj¹ siê od 120z³ do 300z³.
Z posesji, gdzie nie jest mo¿liwe wykorzystanie bioodpadów
we w³asnym zakresie, mo¿liwy
jest ich odbiór po indywidualnym zg³oszeniu przez w³aœciciela. Odpady powinny znajdowaæ siê w workach: worek koloru szarego o pojemnoœci
min. 120 l – dla odpadów zielonych (np. skoszona trawa, liœcie, drobne ga³êzie, trociny),
worek koloru czarnego o pojemnoœci min 60 l – dla odpadów kuchennych (np. resztki
¿ywnoœci, przeterminowan¹
¿ywnoœæ, obierki warzyw
i owoców, skorupki jaj, fusy
po kawie i herbacie).
PAMIÊTAJ! Odpady organiczne wrzucone do kub³a przy posesji, na której s¹ warunki do
przydomowego kompostowania – to albo wyraz braku troski o œrodowisko mieszkaj¹cych tam osób, albo nieuœwiadamianie sobie przez nich faktu, ¿e nasze indywidualne postêpowanie mo¿e byæ rozstrzygaj¹ce w batalii o zachowanie
równowagi ekologicznej dla
przysz³ych pokoleñ.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA
ODPADÓW
ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTRONICZNYCH
Gminny Zak³ad Gospodarki
Komunalnej w Œwierklanach informuje, ¿e od dnia 25 paŸdziernika zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny tj. nieu¿ywane, przestarza³e lub zepsute:
urz¹dzenia ch³odnicze (lodówki,
ch³odziarki, zamra¿arki, urz¹dzenia klimatyzacyjne, lady ch³odnicze, automaty z funkcj¹ mro¿enia); wielkogabarytowy
sprzêt AGD (pralki, suszarki,
zmywarki, kuchenki, piece elek-

Zwyciêskim du¿ynom nie by³o ³atwo.

Strażacy na zawodach
W Jankowicach odby³y siê 18 wrzeœnia Zawody Sportowo-Po¿arnicze o Puchar Wójta Gminy Œwierklany. Wziê³o w nich udzia³ 10 ochotniczych stra¿y po¿arnych, dzia³aj¹cych na
terenie Rybnika, Jastrzêbia i ¯or.
Organizatorem zawodów
by³ Zwi¹zek Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP (ZOSP
RP) w Œwierklanach i Komenda Miejska Powiatowej
Stra¿y Po¿arnej w Rybniku.
W sk³ad ka¿dej dru¿yny
wesz³o 6 druhów i 1 rezerwowy.
Zawodnicy mieli do zaliczenia siedem konkurencji. W biegu sztafetowym
z przeszkodami musieli pokonaæ wszystkie przeszkody w jak najszybszym czasie, a za ominiêcie przeszkody mo¿na by³o otrzymaæ 20 pkt karnych. Do
pchniêcia kul¹ wytypowano trzy osoby z dru¿yny,

ka¿da odda³a po dwa rzuty.
Stra¿acy musieli wykazaæ
siê równie¿ umiejêtnoœci¹
zwijania wê¿y W-75 i celowania do s³upków wod¹
z wiadra. Sprawdzono tak¿e umiejêtnoœci kierowców,
którzy obowi¹zkowo musieli
mieæ wa¿ne uprawnienia, bo
za ich brak mo¿na by³o
otrzymaæ a¿ 60 pkt karnych.
Dru¿yny bra³y udzia³
w przeci¹ganiu liny, a dowódcy i po dwóch ratowników – w konkurencji specjalnej o puchar Komendanta Miejskiego PSP
w Rybniku. W konkurencji
tej ratownicy wyposa¿eni
w aparaty ochrony dróg

tryczne, elektryczne p³yty grzejne), mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne; ma³ogabarytowy sprzêt
AGD (odkurzacze, ¿elazka, wagi,
itp.), sprzêt IT (komputery, monitory, faksy, drukarki, kopiarki,
telefony, zasilacze UPS, itp.);
sprzêt audiowizualny (radia, kamery, sprzêt hi-fi, telewizory,
itp.); narzêdzia elektryczne np.
wiertarki; œwietlówki i lampy;
kartrid¿e i tonery (oryginalne);
baterie i akumulatory przenoœne
i inne podobne sprzêty, odbierane bêd¹ przez Firmê P.P.H.U
PC-ECO SYSTEM z siedzib¹
w Œwierklanach.

Odpady odbierane bêd¹
bezpoœrednio od klienta po
wczeœniejszym zg³oszeniu telefonicznym na numer: 32 760
67 22 lub mailowym na adres:
biuro@pc-ecosystem.pl.
Sprzêt odbierany jest w najkrótszym mo¿liwym czasie, zazwyczaj nawet nastêpnego
dnia po zg³oszeniu.
UWAGA!! Sprzêt powinien
byæ kompletny! Prosimy zatem
mieszkañców Gminy Œwierklany
o niewystawianie w/w sprzêtu
w czasie zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, poniewa¿ wystawiony w ten sposób
sprzêt czêsto jest nara¿ony na

oddechowych oraz maski
oddechowe z zas³oniêtymi
wizjerami, w kompletnej
ciemnoœci, maj¹ do przejœcia
specjalny tor przeszkód.
Ratownicy s¹ naprowadzani g³osem przez swojego
dowódcê, a o wygranej decyduje czas przejœcia toru.
Po zsumowaniu punktów,
I miejsce i Puchar Wójta
Gminy Œwierklany wywalczy³a dru¿yna z Jankowic,
miejsce II – OSP Œwierklany, III – OSP Palowice, IV
– OSP Radlin II. Za miejsca
II – IV dru¿yny otrzymywa³y Puchary So³tysów Gminy
Œwierklany. Kolejne miejsca
zdoby³y: OSP Popielów, OSP
Boguszowice, OSP Gaszowice, OSP Leszczyny oraz
OSP Czerwionka. Po zawodach wszyscy zawodnicy
mogli posiliæ siê kie³bask¹
z grilla i pobiesiadowaæ
w mi³ej atmosferze.
rozkradanie lub uszkodzenie
mechaniczne, a w ten sposób
mo¿na tego unikn¹æ.
Szczegó³owa lista odpadów
dostêpna jest na stronie internetowej www.pc-ecosystem.pl

Realizacja:
Wydawnictwo
Solo Press
Żory, ul. Moniuszki 10
tel./fax: 4346130
na zlecenie
Urzędu Gminy Świerklany
Jankowice, ul. Świerklańska 54
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100 lat...
Prezentujemy nazwiska solenizantów i jubilatów z naszej gminy,
którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje œwiêto.
Solenizanci
Angela Skiba – 95 lat – Œwierklany
Maria Szewczyk – 90 lat – Œwierklany
Ró¿a Chroszcz – 90 lat – Jankowice
Emil Konsek – 90 lat – Œwierklany
Jadwiga Nosiadek – 92 lata – Jankowice
Marta Cyganek – 91 lat – Jankowice
Alojzy Mrowiec – 90 lat – Œwierklany
Weronika Kowalska – 100 lat – Œwierklany

Jubilaci
Seweryna i Jan Wójcik – 60 lat po œlubie – Œwierklany
Agnieszka i Kazimierz Ambro¿y – 60 lat po œlubie
– Jankowice
Elfryda i Jan Dziwoki – 62 lata po œlubie – Œwierklany
Teresa i Zygfryd Piechaczek – 60 lat po œlubie
– Jankowice
Anna i Emil Gembalczyk – 64 lata po œlubie
– Œwierklany
Helena i Franciszek Sitek – 60 lat po œlubie
– Œwierklany
Emilia i Ludwik Habraszka – 63 lata po œlubie
– Œwierklany

zdj.: archiw. UG

Jubilaci obchodz¹cy rocznicê 50-lecia zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego: Zofia i Erwin Cofalik, Rozalia i Rafa³
Fizia, Maria i Hubert Groborz, Gerda i Kazimierz Idzikowscy, Cecylia i Henryk Karwot, £ucja i Józef Kula, Hilaria
i Bronis³aw Mrowiec, Marta i Karol Niemiec, Alicja i Hubert Pawela, Aniela i Maksymilian Pawliczek, Amalia i Zygmunt Stania, Maria i Eryk Szulik, Cecylia i Ryszard Szulik, Hildegarda i Ludwik Tarabura, Krystyna i Jan Waisman,
Aniela i Engelbert Zniszczo³. Pañstwo Zofia i Erwin Cofalik oraz Cecylia i Henryk Karwot byli nieobecni na uroczystoœci 14 paŸdziernika 2010 r., gdzie pary by³y odznaczane medalami za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.

