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Wszystkim mieszkañcom Œwierklan ¿yczymy,
aby spe³ni³y siê Wasze najœmielsze plany, marzenia i nadzieje,
a œwi¹teczny nastrój pe³en mi³oœci i pokoju trwa³ przez ca³y rok.
Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Ma³gorzata Rduch
Parafia Œwiêtej Barbary w Boguszowicach
i Dom Kultury w Boguszowicach
zapraszaj¹ na
KONCERT KOLÊD i PASTORA£EK
„PójdŸmy a¿ do Betlejem”
17 stycznia (niedziela) – godz. 16.45
Dom Kultury – Boguszowice – osiedle
wyst¹pi¹: chór mieszany “Concerto”
(Dom Kultury – Boguszowice
“Karolinki” - chór regionalny GOKiR Œwierklany
m³odzie¿owy zespó³ “Cantate”
(DK Boguszowice)
chór mieszany parafii Œwiêtej Anny
w Œwierklanach
WSTÊP WOLNY
ZAPRASZAMY

Wójt Gminy Œwierklany
Stanis³aw Gembalczyk

Ręczna
robota
El¿bieta Piercha³a, Gertruda Mika,
Iwona Sobik, Piotr Korpecki, Krystyna
Niemczyk, Barbara Buszka, Danuta
Bluszcz, Gertruda Oleœ, Natalia Œliwa,
Agnieszka Chudzik, Renata Wawrzyñczyk, Monika Konsek, Danuta Ho³a –
to autorzy prac zaprezentowanych na
wystawie rêkodzie³a w jankowickiej galerii „Jan”. Goœci wernisa¿u zaskoczy³a
zapewne ró¿norodnoœæ prac i technik
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PRZYPOMINAMY
Wypełnij ankietę
Prosimy o wype³nienie
anonimowej ankiety odnoœnie
pracy Urzêdu Gminy (formularz dostêpny w UG). Wype³nienie jej zajmuje zaledwie kilka minut, ale zawarte
w niej Pañstwa uwagi pomog¹ usprawniæ pracê
Urzêdu i pozwol¹ na poprawê jakoœci œwiadczonych
przez Urz¹d us³ug. Termin
wype³nienia i dostarczenia
do Urzêdu ankiety mija
z koñcem grudnia. Ankietê
nale¿y wrzuciæ do urny na
parterze budynku Urzêdu lub
przys³aæ na adres: Urz¹d
Gminy, ul. Œwierklañska 54.

Hydranty
do naprawy
- Poniewa¿ ka¿dy cz³owiek musi byæ odpowiedzialny za wypowiadane
s³owa, chcia³bym przeprosiæ za b³êdn¹ informacjê co
do stanu technicznego hydrantów – mówi³ wójt gminy podczas jednego ze spotkañ, którego tematem by³a
infrastruktura komunalna
gminy. - To co mówi³em opiera³em na informacjach podanych mi przez by³ego dyrektora Gminnego Zak³adu
Wodoci¹gów, mianowicie,
¿e hydranty s¹ sprawne,
a stra¿acy nie umiej¹ ich
obs³ugiwaæ. Nowy dyrektor
GZW stwierdzi³ zupe³nie coœ
innego, co niestety znajduje potwierdzenie przy okazji akcji gaszenia po¿arów.
I tak, w chwili obecnej
mamy na naszym terenie ok.
20 niezdatnych do u¿ytku
hydrantów. Stanowi to
oczywiœcie du¿e zagro¿enie
dla bezpieczeñstwa ludzi
i ich mienia, dlatego te¿
podjêliœmy wszelkie œrodki,
by szybko i sprawnie naprawiæ zaistnia³¹ sytuacjê.

Opłatek
pokoju
Tradycja dzielenia siê
op³atkiem jest wy³¹cznie polskim zwyczajem, który sta³
siê powszechny w XVII
wieku. Jego Ÿród³a siêgaj¹
pierwszych wieków chrzeœcijañstwa, kiedy to ³amanie siê chlebem nie mia³o
zwi¹zku z Bo¿ym Narodzeniem. By³ to symbol duchowej komuni cz³onków
wspólnoty. W œredniowieczu, op³atek mia³ zapewniæ
domowi dostatek i obfitoœæ
chleba. Okruch wrzucony
do studni mia³ oczyszczaæ
wodê i zapewniaæ zdrowie.
Op³atek jest symbolem mi³oœci, pojednania, braterstwa i jednoœci chrzeœcijan.
Dzielenie siê nim wyra¿a
chêæ bycia razem, a symbolika chleba nawi¹zuje do
modlitwy „Ojcze nasz”.

N

a zdjêciu: Radni Rady
Gminy Œwierklany podczas uroczystej sesji op³atkowej zorganizowanej w Gminnym Oœrodku Kultury w œrodê, 16 grudnia, z udzia³em zaproszonych goœci, m.in. wyró¿nionych Nagrod¹ Wójta
Gminy uczniów wraz z rodzicami, wyro¿nionych nauczycieli i pracowników gminnych
jednostek organizacyjnych.

Problemy
z autostradą
Nie jest bez znaczenia,
jak nazywaæ siê bêdzie
wêze³ autostrady budowany na terenie naszej
gminy. Dla wielu ma³ych miejscowoœci,
w tym równie¿ dla
gminy Œwierklany
- to szansa zaistnienia
na drogowej mapie
Polski i we wskazaniach
najbardziej atrakcyjnych
inwestycyjnie terenów
w kraju. Jest o co
zabiegaæ.
Obok prezentowanego
w ostatnim numerze Kuriera
Gminy Œwierklany stanowiska wójtów gminy Œwierklany i Mszana, swoje poparcie
dla dzia³añ na rzecz utrzymania nazwy „Œwierklany” dla
wêz³a autostrady A-1 na terenie naszej gminy zadeklarowa³a równie¿ Rada Powiatu
w Rybniku. „Udziela siê poparcia dla stanowiska Gminy
Œwierklany wyra¿aj¹cego
sprzeciw wobec zmiany nazewnictwa wêz³a komunikacyjnego „Œwierklany” na nazwê „Wodzis³aw Œl¹ski” –
czytamy w uchwale podjêtej
przez Radê Powiatu. „Wyra¿a siê zaniepokojenie tendencj¹ do zmiany nazw wê-
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Radni radzą
Podczas sesji Rady Gminy, 4 listopada i 16 grudnia podêto uchwa³y: w sprawie stawek
i zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci, obowi¹zuj¹cych w 2010 roku, w sprawie przysz³orocznego podatku od œrodków transportu, wysokoœci op³aty od posiadania psów, a tak¿e
w sprawie przysz³orocznej op³aty targowej i inkasa podatku od nieruchomoœci, rolnego i leœnego. Podjêto równie¿ uchwa³ê o udzieleniu Miastu Rybnik pomocy finansowej na zakup
agregatu sprê¿arkowego dla Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Wójt Gminy przedstawi³ radnym
informacjê o z³o¿onych oœwiadczeniach maj¹tkowych. Ponadto, radni przyjêli program wspó³pracy Gminy Œwierklany z organizacjami pozarz¹dowymi, w tym dzia³aj¹cymi na terenie
gminy organizacjami po¿ytku publicznego. Podjêto uchwa³y w odnoœnie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków i w sprawie dop³at do nich.
Rada Gminy zajê³a równie¿ stanowisko w sprawie nazwy wêz³a Autostrady A1 w Œwierklanach. (treœci uchwa³ – patrz: Biuletyn Informacji Publicznej: www.swierklany.pl)
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Problemy z autostradą
z³ów komunikacyjnych na
autostradzie A-1 w sposób
uwzglêdniaj¹cy wy³¹cznie interesy wielkich aglomeracji
miejskich, z pominiêciem
nazw gmin, w których wêz³y
te usytuowano, a których faktycznie dotknê³y ciê¿ary
i uci¹¿liwoœci zwi¹zane z budow¹ autostrady” – stwierdzaj¹ w uchwale radni powiatowi. Do katowickiego biura
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad dotar³o te¿ pismo ze Starostwa Powiatowego w Rybniku, w którym, dla wêz³a autostrady
w Œwierklanach akceptuje siê
nazwê „Œwierklany”. Z kolei,
w piœmie pos³a do Parlamentu Europejskiego, Bogdana
Marcinkiewicza czytamy:
„(...) wyra¿amy g³êbokie zaniepokojenie prób¹ zmieniania
rzeczywistoœci. Stoimy na stanowisku, ¿e nie powinno siê
przyw³aszczaæ efektów prac
wspomnianych wy¿ej Gmin
(Œwierklany i Mszana –
przep. red.) i próbowaæ w nie
do koñca zrozumia³y sposób
„przemyciæ” nazwy wêz³ów
miast, z którymi wspomniane
gminy nie maj¹ powi¹zañ administracyjnych (ró¿ne powiaty), a nadto Gmina Œwierklany nie s¹siaduje nawet z Miastem Wodzis³aw.
Zasady nazywania wêz³ów drogowych w Polsce nie

zosta³y dot¹d prawnie usankcjonowane. Drogowcy nadaj¹c im nazwy staraj¹ siê pos³ugiwaæ zasadami m.in. by
odwo³ywa³y siê do nazw najbli¿szych miejscowoœci, a tak¿e by³y jak najkrótsze (…).
Najbli¿sz¹ miejscowoœci¹
z racji samej lokalizacji wêz³ów s¹ odpowiednio Œwierklany i Mszana. Dlatego dziwi nas fakt próby innej interpretacji rzeczywistoœci. Niezrozumia³e jest dla nas równie¿ t³umaczenie, ¿e nazwy
wêz³ów powinny wskazywaæ
kierunki zjazdu – do tego celu
s³u¿¹ bowiem odpowiednie
znaki drogowe.
Pragniemy jednoczeœnie
wskazaæ, ¿e to w³aœnie te
gminy ponosz¹ najwiêksze
konsekwencje prowadzonych prac (w postaci szeregu utrudnieñ na etapie budowy autostrady) i w zwi¹zku
z tym nie powinno siê im odbieraæ mo¿liwoœci komercyjnych, promocyjnych i innych
jakie daj¹ w³aœciwe nazwy
wêz³ów czyli: Wêze³ Œwierklany i Wêze³ Mszana.”
Ale k³opoty z najkorzystniejszym dla naszej gminy rozwi¹zaniem sprawy nazewnictwa wêz³a zbieg³y siê w ostatnim czasie z problemem jaki
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad ma
z wykonawstwem budowy.

Znany jest fakt zerwania
umowy z firm¹ „Alpine”, jednym z dwóch budowniczych
autostrady na odcinku
w Œwierklanach.
Jeszcze niedawno, bo 25
listopada, ustalaliœmy z kierownictwem firmy ALPINE
termin napraw naszych dróg
gminnych, u¿ywanych do
transportu przez budowniczych autostrady, terminy oddawania do u¿ytkowania wiaduktów wybudowanych na
terenie Œwierklan, poruszaliœmy temat czyszczenia dróg,
itp., gdy dotar³a do nas informacja o wypowiedzeniu umowy tej¿e firmie przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad. Fakt ów
uznaliœmy za niepokoj¹cy, bowiem skutkuje to przede
wszystkim wyd³u¿onym okresem budowy autostrady, wielce uci¹¿liwej dla mieszkañców naszej gminy. Oczekiwaliœmy terminowego jej ukoñczenia, co mia³o nast¹piæ
4 sierpnia 2010 roku, naprawy wyrz¹dzonych szkód oraz
wycofania siê ekip budowlanych wraz z ciêzkim sprzêtem. Sta³o siê jednak inaczej,
o czym zapewne nasi mieszkañcy dowiedzieli siê z gazet
i telewizji. Zapoznaj¹c siê
z oœwiadczeniem ALPINE,
a tak¿e wys³uchuj¹c 21 grudnia wyjaœnieñ dyrektora
GDDKiA, racjê mo¿na przyznaæ ka¿dej ze stron. Nie zastanawiano siê jednak, co po-

Uchwa³a Nr XXXVI/214/09 Rady Gminy Œwierklany z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie stanowiska Rady Gminy Œwierklany
w sprawie nazwy wêz³a Autostrady A1 w Œwierklanach.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póŸniejszymi zmianami).

Rada Gminy Œwierklany uchwala:
§1
Opowiedzieæ siê za utrzymaniem dotychczasowej nazwy „Œwierklany” wêz³a Autostrady A-1 po³o¿onego na terenie Gminy Œwierklany, zgodnie z argumentacj¹ zawart¹
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

wiedz¹ na to mieszkañcy
gmin na terenie których budowane s¹ autostrady. Trudno siê dziwiæ ich oburzeniu.
Z radiowej informacji wynika, ¿e firma ALPINE odwo³a³a siê od decyzji GDDKiA.
Co z tego bêdzie i jak d³ugo
bêd¹ trwa³y procedury, nie
wiemy. Wiadomo tylko, ¿e
jeœli nie dojdzie do porozumienia, to GDDKiA przewidzia³a nastêpuj¹ce procedury:
1) do 31 stycznia 2010
roku zakoñczona zostanie
inwentaryzacja wykonanych robót,
2) w kwietniu 2010 roku
og³oszony zostanie przetarg
na nowego wykonawcê,
3) do 31 sierpnia 2010
roku nast¹pi podpisanie
umowy z terminem realizacji 18 miesiêcy,
4) od 1 wrzeœnia 2010
roku nowa firma przyst¹pi
do roboty,
5) 2012 rok – zakoñczenie budowy.
Do 29 grudnia b.r. za plac
budowy odpowiada ALPINE, a od 30 grudnia, odpowiedzialnoœæ przejmuje
GDDKiA. Pocieszaj¹c¹
wiadomoœci¹ jest to, ¿e
wkrótce wybudowane wiadukty oddane zostan¹ do
u¿ytku i ruch na tych drogach
wróci do poprzedniego porz¹dku. S¹ to wiadukty na ulicach 3-go Maja i £okietka.
Roszczenia osób fizycznych i firm (podwykonawców), wynikaj¹ce z budowy
autostrady A-1, odcinek Gorzyczki-Œwierklany, winne
byæ sk³adane na adres
GDDKiA: In¿ynier Kontraktu, 44-304 Wodzis³aw
Œl¹ski, ul. Mszañska 1a.
O ile to bêdzie w naszej
mocy, bêdziemy staraæ siê
pomagaæ w rozwi¹zywaniu
problemów, zwi¹zanych
z uci¹¿liwoœciami. Jesteœmy
do Pañstwa dyspozycji
w Urzêdzie naszej Gminy.
Wójt Gminy
Stanis³aw Gembalczyk
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Spr
awozdanie Wójta Gminy z działalności między
Spra
sesjami, od 13 października do 16 grudnia
 13 paŸdziernika Wójt Gminy podpisa³ umowê na wykup
odcinka kanalizacji sanitarnej
o d³ugoœci 585 m od spó³ki akcyjnej „Gazsystem”. Umowa
opiewa na kwotê 140 600 z³.
 W pierwszym tygodniu
paŸdziernika dokonano odbioru
oœwietlenia zainstalowanego
przy ulicy bocznej od ul. Nowej
w Jankowicach; przy ul. Spacerowej, Powstañców i Wodzis³awskiej w Œwierklanach Dolnych;
przy ul. Zimowej, £¹kowej, Pogodnej (piêæ opraw na ulicy dojazdowej do oczyszczalni z wykonaniem projektu budowlanego projekt w realizacji - i ul. Rajskiej
(budowa nowego uk³adu pomiarowego dla piêciu opraw).
 W Urzêdzie Wojewódzkim, wójt gminy podpisa³ umowê na dofinansowanie dla
szkó³ w ramach rz¹dowego programu „Radosna Szko³a”. Przypomnijmy, Gmina Œwierklany
uzyska³a dofinansowanie, którego beneficjenci mog¹ uzupe³niaæ i uatrakcyjniaæ szkolne bazy pomocy naukowych.
Program adresowany jest
g³ównie do szkó³, w których
otwarto klasy szeœciolatków.
Z terenu naszej gminy dofinansowanie uzyska³y szko³y
podstawowe w Œwierklanach
Górnych i w Jankowicach,
które na zakup pomocy dydaktycznych otrzyma³y 24
tys. z³ do podzia³u. Z³o¿ono
ju¿ kolejny wniosek, na dofinansowanie zakupów pomocy naukowych w szkole
w Œwierklanach Dolnych, która ma szansê na dotacjê w wysokoœci 12 tys. z³.
 Gmina Œwierklany uzyska³a tytu³ „Samorz¹d Równych
Szans 2009” za dzia³ania na rzecz
osób niepe³nosprawnych.
 Trwaj¹ rozmowy w sprawie koniecznych remontów
na ul. Plebiscytowej, Wodzis³awskiej i Koœcielnej. Wystosowano pisma do Urzêdu Miasta w Rybniku i Zarz¹du Dróg
Powiatowych. Po wielu negocjacjach z kopalni¹ „Jankowice”, uda³o siê wreszcie dopro-

wadziæ do koñca remont ul. Koœcielnej w Jankowicach.
Na ulicy Wrzosowej wykonano kanalizacjê deszczow¹ na
ca³ej d³ugoœci drogi. Wymieniono te¿ podbudowê na odcinku
od ul. Tulipanowej do Bratkowej.
Termin ukoñczenia robót w tym
rejonie up³ywa 15 czerwca przysz³ego roku.
Urz¹d Gminy wystosowa³
równie¿ pismo o zwiêkszenie
œrodków na remont chodników
przy przebiegaj¹cych przez teren
gminy drogach powiatowych.
W przesz³oœci takie œrodki otrzyma³y ju¿ gminy Gaszowice i Lyski, a poniewa¿ gmina Œwierklany jest wa¿nym wêz³em komunikacyjnym w regionie wiêc szansa, ¿e dodatkowe œrodki na remont chodników zasil¹ gminny
bud¿et jest du¿a. Wiadomo ju¿,
¿e w przysz³ym roku, dziêki zabiegom Urzêdu Gminy, wraz z powiatem rybnickim wyremontowane zostan¹: chodnik przy ul.
Boryñskiej (tu dobudowany zostanie nowy odcinek) i chodnik
w obrêbie wiaduktu na ul. Nowej.
Otrzymamy na ten cel 91 tys.
Gmina wy³o¿y 100 tys. z³.
Trwa remont ulic: Dygasiñskiego, Wowry i Rybnickiej.
Wykonawc¹ jest kopalnia
“Chwa³owice”. Zakoñczy³ siê
remont ul. Kopernika – w ramach
naprawy szkód górniczych (wykonawca – KWK Chwa³owice).

 W wyniku przetargu rozstrzygniêtego 15 grudnia, wy³oniono wykonawcê remontu
dwóch odcinków bocznych ulic
od ul. Bratkowej. Remont zlecony zostanie firmie „Promil”. Koszt
– 240 491 z³. Na dzieñ ukazania
siê Kuriera roboty zakoñczono.
 Trwaj¹ dzia³ania na rzecz
utrzymania pierwotnie ustalonej
dla wêz³a autostrady A-1 w naszej gminie nazwy „Œwierklany”
wbrew propozycji Zwi¹zku
Gmin Subregionu Zachodniego, który dla wêz³a w Œwierklanach forsuje nazwê „Wodzis³aw
Œl¹ski”. Urz¹d Gminy prowadzi
szeroko zakrojon¹ akcjê na rzecz
korzystniejszego dla naszej gminy rozwi¹zania. Do odpowiednich organów wys³ano ju¿ oficjalne stanowiska gmin Œwierklany i Mszana. Wójt Gminy
zwróci³ siê do Rady Powiatu
Rybniciego i eurodeputowanego Bogdana Marcinkiewicza,
zyskuj¹c ich poparcie. Na podstawie ich oficjalnych stanowisk, wicestarosta rybnicki,
w obronie nazwy “Œwierklany”
dla znajduj¹cego siê na naszym
terenie wêz³a autostrady, wystosowa³ pismo do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 Przyznano nagrody dla
utalentowanych uczniów szkó³
z terenu naszej gminy i studen-

tów. Zdecydowano te¿ o przyznaniu wyró¿nieñ nauczycielom. Dokonano wyboru „Darczyñcy Roku”.
 Trwa budowa zaplecza
boiska w Œwierklanach Dolnych. Odby³o siê spotkanie
z wykonawc¹ w sprawie rozliczenia dotychczasowych robót.
 Opracowany zosta³ program dzia³ania maj¹cy zaradziæ
problemom zwi¹zanym z odprowadzaniem œcieków, szczególnie dotkliwym w czasie ulewnych deszczy. I tak, je¿eli w dniu
bezdeszczowym sp³ywa 300 m
szeœæ. wody, to ju¿ w dni deszczowe – 1026 m szeœæ. Ze wzglêdu na obszernoœæ programu, zostanie on zaprezentowany oddzielnie.
 Do Urzêdu Gminy dotar³a decyzja prezydenta miasta
Jastrzêbie Zdrój zatwierdzaj¹ca
projekt kopalni “Borynia” dotycz¹cy realizacji zamierzenia
pod nazw¹ „budowla krajobrazowa”. Chodzi o tak uci¹¿liw¹
dla gminy Œwierklany ha³dê kopalni. Niestety, w œwietle obowi¹zuj¹cego prawa prezydent
Jastrzêbia móg³ podj¹æ tak¹ decyzjê, nie bacz¹c na sprzeciw
naszej Gminy.

INFORMACJA

Dla organizacji, klubów i stowarzyszeń
Dzia³aj¹c na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póŸn. zm.), Wójt Gminy Œwierklany og³asza otwarte konkursy ofert na realizacjê zadañ publicznych w 2010 roku w zakresie:
 upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 podtrzymywania tradycji narodowych i pielêgnowania polskoœci
oraz rozwoju œwiadomoœci narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój wspólnot i spo³ecznoœci lokalnej
przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym poprzez naukê, edukacjê, oœwiatê
i wychowanie
 dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych
Termin sk³adania ofert up³ywa 22 stycznia 2010 r. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
zakresu realizowanych zadañ mo¿na znaleŸæ w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.swierklany.pl) oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Œwierklany.

5
100 lat...
93. urodziny
obchodzi³a pani
Gertruda Woryna
ze Œwierklan.
90. rocznicê
urodzin œwiêtowa³a
Pani
Wiktoria Fajkis
ze Œwierklan.
Pani
El¿bieta Lampert
z Jankowic,
obchodzi³a niedawno
swoje 92. urodziny.
Równie¿ 92.
urodziny obchodzi³
Pan
Franciszek Wawoczny
z Jankowic.
63. rocznicê œlubu
obchodzili Pañstwo
Emilia i Ludwik
Habraszkowie
ze Œwierklan.
61. rocznicê œlubu
obchodzili Pañstwo
Maria i Józef
Dziwoki
ze Œwierklan.
Pañstwo
Amalia i Mieczys³aw
Drynda
ze Œwierklan
obchodzili 63.
rocznicê œlubu,
a Pañstwo
Anna i Alojzy
Hofstede,
równie¿ ze Œwierklan
60. rocznicê œlubu.
61. lat po œlubie
œwiêtowali niedawno
Pañstwo
Anna i Franciszek
Œciborscy z Jankowic.
Sk³adamy
serdeczne
¿yczenia wszelkiej
pomyœlnoœci.

Szanowni Mieszkańcy
Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Jaki by³ dla gminy rok
2009? Pracowity i pe³en wyzwañ – tak w kilku s³owach mo¿na
by³oby podsumowaæ prowadzone przez nas dzia³ania.
W mijaj¹cym roku uda³o nam siê zakoñczyæ kilka
wa¿nych inwestycji, a inne,
takie jak budowa kanalizacji czy budowa zaplecza
socjalnego dla obiektów
sportowych przy Gimnazjum w Œwierklanach, s¹
w trakcie realizacji.
Do u¿ytku oddany zosta³ powiêkszony i zmodernizowany budynek Gminnego Oœrodka Kultury
i Rekreacji w Jankowicach, w którym mieœci siê
remiza OSP. Remontowano drogi i doœwietlano ulice we wszystkich trzech
so³ectwach. Przy Galerii
Twórców Nieprofesjonalnych „Jan” w Jankowicach powsta³ parking
z prawdziwego zdarzenia.
Wykonane zosta³o osuszenie œcian i odwodnienie dziedziñca Szko³y Podstawowej nr 2 w Œwierklanach, jak równie¿ zaadaptowanie pomieszczeñ po by³ym przedszkolu w Œwierklanach przy
ul. Boryñskiej na potrzeby archiwum GZOPO
oraz wymiana kot³a gazowego z dostosowaniem instalacji grzewczej w budynku Gminnego Oœrodka
Zdrowia Œwierklanach
przy ul. Koœcielnej. Prace
remontowe prowadzone
by³y te¿ w budynku Urzêdu Gminy.
Z w³asnych œrodków
gmina do³o¿y³a do remontu zabytkowego koœcio³a
pw. Bo¿ego Cia³a w Jankowicach, na który przekaza³a kwotê 70 tys. z³.
Aktywnie wspiera³a dzia³aj¹ce na jej terenie organizacje pozarz¹dowe, jak

równie¿ dzia³alnoœæ lokalnych twórców.
Bardzo wa¿na dla nas
by³a i jest wspó³praca z placówkami oœwiatowymi
oraz wspieranie rozwoju
m³odych mieszkañców.
W 2009 roku, z rz¹dowego programu „Radosna
Szko³a” pozyskaliœmy blisko 24 tys. z³. na stworzenie k¹cików dydaktycznych w szkole podstawowej w Œwierklanach Górnych i Jankowicach.
Wnioski innych placówek
czekaj¹ na rozpatrzenie.
Ponadto, gmina nawi¹za³a
wspó³pracê z katowick¹
Fundacj¹ Ekologiczn¹ „Silesia”, która przekaza³a
œrodki na zakup drzewek
dla gminnych szkó³ oraz
GOKiR-u (akcja „PosadŸ
swoje drzewko”). Akcjê
zamierzamy kontynuowaæ,
dziêki czemu mamy nadziejê zazieleniæ wszystkie
tereny przyszkolne.
W 2009 roku mia³y
u nas miejsce dwa wa¿ne
wydarzenia: Powiatowy
Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych oraz Wojewódzka Inauguracja Roku
Szkolnego 2009/2010.
Gmina zdoby³a te¿ tytu³
„Samorz¹d Równych
Szans”, przyznany jej za
dzia³ania podejmowane
wzglêdem osób niepe³nosprawnych przez Fundacjê
Instytut Rozwoju Regionalnego w Warszawie, a tak¿e – ju¿ po raz drugi z rzêdu – wyró¿nienie w rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto w woj.
œl¹skim”, zorganizowanym przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego,

Ministerstwo Finansów
i Gazetê Prawn¹. Wyró¿nienie to odebra³em osobiœcie, 17 czerwca tego roku
w Katowicach.
W gminie realizowany
jest programu eInclusion,
w ramach którego 50 gospodarstw domowych wyposa¿onych zosta³o w darmowy komputer wraz
z bezp³atnym dostêpem do
internetu na okres oœmiu
lat. Ze œrodków unijnych
zrealizowany zosta³ tak¿e
projekt dokszta³cania nauczycieli na studiach podyplomowych (w tym roku
zakoñczyli swoj¹ edukacjê). Staramy siê pozyskaæ
œrodki unijne na remont ulicy Tulipanowej i kontynuowanie budowy kanalizacji – gmina z³o¿y³a stosowne wnioski i czeka na ich
rozpatrzenie.
Rok 2009 by³ rokiem
wyzwañ i wytê¿onej pracy.
Przysz³y rok zapowiada podobnie. Czeka nas remont
i modernizacja budynku jankowickiej galerii, w której
docelowo siedzibê ma znaleŸæ Gminny Zak³ad Wodoci¹gów, jak równie¿ ci¹g
dalszy prac maj¹cych na
celu skanalizowanie cieków
wód powierzchniowych
w obrêbie dzia³ek gminnych
Strefy Przemys³owej. Nast¹pi budowa parkingu przy
koœciele œw. Anny i kontynuacja remontu ul. Wrzosowej. Najwiêksz¹ pod
wzglêdem finansowym inwestycj¹ pozostaje budowa
kanalizacji.
Mam nadziejê, ¿e dziêki Waszej przychylnoœci
rok 2010 bêdzie równie
udany, co mijaj¹cy.
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W ten wyjątkowy
świąteczny czas...
Koñcz¹cy siê rok
2009 obfitowa³ w wiele
wydarzeñ. Najradoœniejsze z nich to spotkania wigilijne organizowane przez organizacje dzia³aj¹ce w Gminie. I tak na ich zaproszenie uczestniczy³em we
wszystkich. Oprócz mnie
zapraszana by³a Przewodnicz¹ca
Rady
Gminy jako przedstawiciel organu stanowi¹cego. Z tego miejsca chcia³bym podziêkowaæ wszystkim organizacjom, od których
otrzyma³em kartki z ¿yczeniami i zaproszenia.
Nie bêdê ich tu wymienia³, bo nie chcia³bym
nikogo pomin¹æ. Pragnê podkreœliæ, ¿e nasza gmina aktywnie
wspó³pracuje z organizacjami spo³ecznymi.
S¹ one kwieciem upiêkszaj¹cym nasz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹.
Spotkania wigilijne wynikaj¹ z uszanowania
tradycji i zasad zwyczajowych. W tym roku na
moj¹ proœbê dyrektorzy
wszystkich
naszych

Ręczna
robota
cd. ze str. 1
w jakich zosta³y wykonane.
A by³o na co popatrzeæ –
takiej wystawy nie powstydziliby siê pewnie organizatorzy niejednej presti¿owej imprezy ludowej. Hafty, obrazki i figurki z masy solnej, bombki z nici
i papieru, œwieczniki –
ka¿dy w niepowtarzalnej
formie, wyroby z wikliny,
rzeŸby – to tylko niektóre
z rêcznie wykonanych
cacek. Prace mo¿na by³o
kupiæ albo zamówiæ
u autora coœ podobnego.
Wystawa sta³a siê okazj¹
do wyjatkowego spotkania twórców i amatorów
rêkodzie³a.
Wernisa¿ uœwietni³ wystêp Magdy P³onki – œpiew
i Justyny Szustkiewicz – flet
poprzeczny. Organizatorem
wystawy jest Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji.

O, choinka
Tradycji sta³o siê zadoœæ. I w tym roku, choinkê na parterze Urzêdu
przystroili uczniowie jednej
ze szkó³ na terenie gminy.
Tym razem byli to uczniowie klas III jankowickiego gimnazjum. Œwi¹teczn¹
dekoracjê wykonali 1 grudnia. Oprócz ozdób na choinkê zatroszczyli siê równie¿ o girlandy zdobi¹ce
wejœcie i parter budynku.

szkó³
przygotowali
przedstawienia teatralne, które uczestnikom
spotkañ przybli¿y³y klimat nadchodz¹cych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Uczestnicz¹c osobiœcie w tych spotkaniach
mogê poznaæ problemy
lokalnej spo³ecznoœci
i nabraæ wiary w drugiego cz³owieka. Jan
Pawe³ II powiedzia³, ¿e
„obchodz¹c uroczyœcie
narodzenie Jezusa, dajemy œwiadectwo, ¿e
ka¿dy cz³owiek jest kimœ
jedynym i niepowtarzalnym”. Dziêki tegorocznym spotkaniom wigilijnym, mog³em siê bezpoœrednio prze³amaæ op³atkiem z ponad 500-set
mieszkañcami gminy, mog³em podziwiaæ przedstawienia naszych uczniów,
wyró¿niæ uczniów naszych szkó³, studentów,
nauczycieli oraz przyznaæ kolejny tytu³ „Darczyñca Roku”. Serdecznie dziêkujê Wam za
okazywane mi wsparcie
i ¿yczliwoœæ.
Wójt Gminy
Stanis³aw Gembalczyk
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agroda „Darczyñca Roku”
przyznawana
jest corocznie 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.
Celem konkursu jest
promocja spo³ecznego zaanga¿owania przedsiêbiorców, a tak¿e zachêcenie
lokalnej spo³ecznoœci do
wspierania dzia³alnoœci
charytatywnej.
Wnioski o przyznanie nagrody musz¹ zawieraæ:
 pe³n¹ nazwê lub imiê
i nazwisko zg³aszanego kandydata,
 dok³adny adres siedziby kandydata lub jego adres
zamieszkania,
 opis dokonañ kandydata w roku podlegaj¹cym ocenie i w latach poprzednich,
 nazwê i podpis wnioskodawcy oraz zgodê kandydata na zg³oszenie do konkursu.

T

Darczyńca Roku 2009
Firma „Cetus”

Tytu³ „Darczyñcy Roku 2009” przyznano firmie
„Cetus”. Pami¹tkow¹ statuetkê z r¹k wojta gminy odebra³a prezes zarz¹du gminy Gabriela Marcinkiewicz.
Do nagrody zg³oszeni zostali w tym roku równie¿ „Sklep
u Joli” Jolanty Ficek i firma „Promil” Kazimierza Fierocha. - Przyznaliœmy dzisiaj tytu³ „Darczyñcy Roku”
dobrze znanej w gminie z dobroczynnoœci, firmie
„Cetus” - mówi³ wójt gminy ju¿ po wrêczeniu statuetki. - Tak siê sk³ada, ¿e jej prezesem jest pani Gabriela Marcinkiewicz, ale nasz¹ intencj¹ by³o oczywiœcie
nagrodzenie charytatywnej dzia³alnoœci ca³ej firmy.
Za rok pani prezes zasi¹dzie w jury konkursu. Tak
ustaliliœmy w regulaminie, ¿e osoba lub przedstawiciel firmy, która otrzymuje tytu³ „Darczyñcy”, w nastêpnym roku zasiada w gronie jurorów.

– Energetyka Gazowa, powsta³a 6 kwietnia 2000 r.
Zatrudnia ok. 200 osób, posiada du¿e doœwiadczenie
bran¿owe i rynkowe. Firma
œwiadczy us³ugi z bran¿y gazowniczej i naftowej, komunalnej i górniczo-energetycznej. Obs³uguje sieæ gazow¹ wysokiego, œredniego
i niskiego ciœnienia, stacje redukcyjno-pomiarowe, wêz³y
rozdzielcze oraz obiekty
ochrony antykorozyjnej.
Poza ekspolatacj¹, wa¿nym obszarem dzia³alnoœci
firmy, jest realizacja dzia³añ
inwestycyjnych, tj. budowê,
remonty i modernizacje gazoci¹gów oraz obiektów gazowych. Cetus dysponuje
wykwalifikowan¹ kadr¹ in¿ynieryjno-techniczn¹, a tak¿e nowoczesnym zapleczem
sprzêtowo-transportowym.
Upowa¿nionymi do zg³aszania kandydatów do nagród
s¹: Wójt Gminy Œwierklany
oraz jego Zastêpca, Rada
Gminy oraz indywidualnie
cd. str. 13

wórc¹ jase³ek by³ œw. Franciszek z Asy¿u, który urz¹dzi³ przedstawienie bo¿onarodzeniowe w 1223 roku w skalnej
grocie w Greccio. Pocz¹tkowo postaci by³y nieruchome, za spraw¹ zakonów franciszkañskich i bernardyñskich
wprowadzono marionetki. W XVIII wieku, jase³ka wysz³y poza mury klasztorów – z szopkami zaczêli kolêdowaæ
¿acy i czeladnicy. Na zdj.: Dzieci z Przedszkola w Œwierklanach Górnych i uczniowie Szko³y Podstawowej w Œwierklanach Dolnych, którzy 15 i 17 grudnia odwiedzili Wójta Gminy z przedstawieniem jase³kowym.
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Gmina równych szans
Na ostatniej sesji Rady Gminy przyjêto program
wspó³pracy Gminy Œwierklany z organizacjami
pozarz¹dowymi. Wiele z nich zajmuje siê osobami
niepe³nosprawnymi: proponuje ró¿ne formy aktywnoœci, kursy dokszta³caj¹ce, oferuje turnusy
rehabilitacyjne i wycieczki z udzia³em pe³nosprawnej m³odzie¿y.
Przypomnijmy: Gmina
Œwierklany znalaz³a siê
w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu na
najlepsze praktyki jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie polityki
wobec osób niepe³nosprawnych. Konkurs og³osi³a
w tym roku po raz 15. warszawska fundacja “Instytut
Rozwoju Regionalnego”.
Na konkurs wp³ynê³o 58
zg³oszeñ województw,
miast i gmin w ca³ym kraju, g³ównie z du¿ych oœrodków samorz¹dowych.
Gmin ma³ych, takich jak
Œwierklany – z 11 tys.
mieszkañców, zg³osi³o siê
do konkursu niewiele.
Z wyró¿nionych 51 powiatów, miast i gmin, tytu³ “Samorz¹du równych szans”
zdobyliœmy jako jedna
z trzech gmin w Polsce
(wraz z Gmin¹ Pa³ecznica z woj. Ma³opolskiego
i Gmin¹ D¹browa Tarnowska, równie¿ z woj.
Ma³opolskiego) – tym samym jesteœmy w tym gronie jedyn¹ z gmin w naszym regionie. Równie¿
spoœród tych gmin mieœcimy siê w dwójce gmin
wiejskich (obok Gminy
Pa³ecznica), która zosta³a
w ten sposób uhonorowana. Wœród laureatów s¹
te¿ 3 województwa, 30 powiatów i 5 miast, w tym
z woj. œl¹skiego: Zabrze,
Czêstochowa, Siemianowice Œl¹skie, Ruda Œl¹ska
i Tychy, a najbli¿sze nam
województwo, to województwo dolnoœl¹skie.

O przyznaniu nam wyró¿nienia zadecydowa³o
zaanga¿owanie gminy na
rzecz poprawy jakoœci
¿ycia niepe³nosprawnym
jej mieszkañcom, jak: realizacja programu „e-Inclusion”, w ramach którego
50 mieszkañców naszej
gminy mo¿e bezp³atnie korzystaæ w swoich domach
z komputera z dostêpem do
internetu przez okres 8 lat
(osób niepe³nosprawnych
jest wœród nich 20); wspieranie dzia³alnoœci Stowarzyszenia SONIO równie¿
finansowo (w kwocie 20
tys. z³); zamontowanie
wind w oœrodkach zdrowia; zainstalowanie windy
w oœrodku przy OSP Jankowice; utworzenie szko³y
podstawowej i przedszkola
integracyjnego w Œwierklanach; likwidacja barier architektonicznych w szko³ach; zamontowanie w budynku Urzêdu Gminy schodo³azu i przygotowanie toalety dla potrzeb osób niepe³nosprawnych; obni¿enie
krawê¿ników przy przejœciach dla pieszych; zainstalowanie „buczka” przy
œwiat³ach; prowadzenie
warsztatów muzycznych
i plastycznych. W mijaj¹cym roku Gmina by³a organizatorem Powiatowego
Dnia Osób Niepe³nosprawnych. W komisjach
gminnych zasiada przedstawiciel Stowarzyszenia
SONIO.
Dzieci objête pomoc¹
GOPS otrzymuj¹ stypendium z PFRON-u.

Nagroda dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów na terenie gminy
Œwierklany, przyznawana
jest za wybitne osi¹gniêcia
artystyczne oraz sportowe
w danym roku. Otrzymaæ j¹
mo¿e laureat konkursów z literatury, muzyki, sztuk plastycznych lub zawodów
sportowych, co najmniej na
szczeblu regionalnym. Nagrodzony uczeñ musi równie¿ osi¹gaæ dobre wyniki
w nauce.
- Po raz kolejny podsumowaliœmy wyniki szkó³
i uczniów, dziœ wrêczamy
nagrody. W tym roku
wzbogaciliœmy je o gratyfikacje pieniê¿ne dla studentów. Postanowiliœmy
tak¿e wyró¿niæ po dwóch
nauczycieli z ka¿dej placówki oœwiatowej – piêciu szkó³ i trzech przedszkoli – mówi³ wójt, Stanis³aw Gembalczyk. – Je¿eli
chodzi o nagrody wójta,
to dyrektorzy szkó³ przeprowadzili wstêpn¹ weryfikacjê. Z ka¿dej szko³y
typowali jednego ucznia
– my jedynie ten wybór
akceptowaliœmy. Je¿eli
jakaœ szko³a wytypowa³a
wiêcej osób, nasza rola
polega³a na wybraniu jednej z nich.
Nagrody s¹ równie¿
podziêkowaniem dla dzieci i rodziców. Uczniowie

byli ju¿ nagradzani w swoich szko³ach, dzisiejszej
uroczystoœci towarzyszy
jednak wyj¹tkowa oprawa.
Co roku, wójt przyznaje
nie wiêcej ni¿ piêæ nagród –
mog¹ to byæ zarówno nagrody indywidualne, jak i zbiorowe, o charakterze honorowym b¹dŸ rzeczowym.
Wnioski o przyznanie nagrody sk³adaj¹ w Urzêdzie Gminy dyrektorzy szkó³, do 10
grudnia ka¿dego roku.
W tym roku nagrodzeni
zostali:
Natalia Wita z SP 2 im.
Œwiêtej Jadwigi w Œwierklanach, za zdobycie I miejsca
w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym na projekt
znaczka pocztowego pod
has³em „Polska Moj¹ Ojczyzn¹”;
Emilia Gembalczyk
z SP im. Stanis³awa Staszica w Jankowicach, za I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym „Ju¿
wiemy, co pijemy”;
Justyna Szustkiewicz
z Gimnazjum im. Ksiêdza
Walentego w Jankowicach –
laureatka Wojewódzkiego
Konkursu na najlepszy reporta¿ „Wybitni Nauczyciele
w moim regionie. Nauczyciel
mistrz, przyjaciel, autorytet.”
i I miejsca w VIII Regionalnym Konkursie Dziennikarskim w kategorii wiekowej:
gimnazja;
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Nagrody dla nieprzeciętnych
Uroczystoœæ wrêczenia nagród wójta utalentowanym uczniom, odby³a siê 16 grudnia
w Gminnym Oœrodku Kultury i Rekreacji
w Œwierklanach. W tym roku po raz pierwszy
nagrodzono studentów za wybitne osi¹gniêcia, a tak¿e wyró¿niono nauczycieli.
Edyta Zniszczo³ z SP 1
im. Ludwika Holesza
w Œwierklanach, za zajêcie
II miejsca w ogólnopolskim
Przegl¹dzie Amatorskich Teatrów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krakowie,
I miejsca w XI Rejonowym
Konkursie Grafiki Komputerowej „Miêdzy ziemi¹ a niebem”, w kategorii: grafika
komputerowa, wyró¿nienie
w Ogólnopolskim Konkursie
Ekologicznym „Eko-Planeta” oraz liczne osi¹gniêcia na
ogólnopolskich wystêpach
z chórem „Gaudeo” oraz
przedstawieniach z zespo³em
teatralnym „Akuku”;
Wojciech
Smo³ka
z Gimnazjum im. Karola
Miarki – laureat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Matematyki i J.
Polskiego.
Gratyfikacje pieniê¿ne
otrzyma³o troje studentów,
którzy w minionym roku akademickim wykazali siê znacz¹cymi osi¹gniêciami.
Izabela Draga – studentka IV roku gospodarki
przestrzennej i gospodarowania nieruchomoœciami
w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie; jest
wspó³autork¹ publikacji
„Atrakcyjnoœæ inwestycyjna
gmin województwa mazowieckiego” – publikacja
w kwartalniku Przedsiêbiorstwa nr 3/2008.
Mateusz Kotryba –
student V roku Wydzia³u Fizyki Uniwersytetu Wiedeñskiego w Wiedniu, specjalnoœæ: fizyka atomowa. Jest

jednym z miêdzynarodowych liderów na polu fizyki kwantowej, kwantowej
komunikacji i informacji, zaanga¿owanym w badania
naukowe na najwy¿szym
œwiatowym poziomie w dziedzinie optyki kwantowej,
a tak¿e w z³o¿ony eksperyment z Kondensatem Bosego-Einsteina; obecnie
pracuje w grupie studentów
nad modu³ami mo¿liwych
komputerów kwantowych,
nad prototypem mo¿liwej
kwantowej kryptografii,
wspó³pracuj¹c z partnerem
przemys³owym ARCS Seibersdorf.
Bartosz Bernacki –
student III roku Wydzia³u Architektury i Urbanistyki Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach; zdoby³ I nagrodê za
projekt roku PAR-2 w kategorii „Projektowanie Zespo³ów Zabudowy Mieszkalnej”
– „Mieszkania dla Rudy”
oraz wyró¿nienie w konkursie studenckim na koncepcjê
rewitalizacji Zespo³u Pa³acowo-Parkowego w Rybnej
w Tarnowskich Górach.
- Bardzo wa¿ne jest,
aby gmina docenia³a m³odych ludzi. Nie mo¿emy
zajmowaæ siê tylko budowaniem, remontowaniem,
organizowaniem ró¿nych
przedsiêwziêæ. Najwa¿niejsi s¹ ludzie i cieszê siê,
¿e w mojej kadencji uda³o
mi siê ich dostrzec i stawiaæ
na pierwszym miejscu.
Wszystko inne ma mniejsz¹
wagê, cz³owiek jest najwa¿niejszy – podkreœli³ wójt.

W

yró¿nienie otrzymali nauczyciele: Justyna Bajek
i Beata Nog³y z Gimnazjum Nr 1, Anita Gruszczyk i Julia Gruszczyk-Caba³a z Gimnazjum Nr 2, El¿bieta Szulik i Joanna Krawczyk ze SP Œwierklany Dolne, Bogumi³a Szmidt-Kruk i Agnieszka Bryja z SP
Œwierklany Górne, Danuta Zoñ i Katarzyna Szymik z SP
Jankowice, El¿bieta Bednorz i Miros³awa Frydecka
z Przedszkola w Œwierklanach Górnych, Janina Dani³
i Milena Maciejczyk z Przedszkola w Œwierklanach Dolnych oraz Marzena Lampart-Busse i Bo¿ena Nosiadek z Przedszkola w Jankowicach.
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Ocalić
od zapomnienia

T

Gospodynie, do boju!
Cztery Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Jankowic, Œwierklan Górnych i Œwierklan Dolnych, wziê³y udzia³
w eliminacjach do V Powiatowego Turnieju Kó³
Gospodyñ Wiejskich, pod has³em „Gwara na weso³o”.
Turniej odby³ siê 14 grudnia w Gminnym Oœrodku
Sportu i Rekreacji w Œwierklanach.
Panie musia³y zaprezentowaæ swoj¹ miejscowoœæ
w przyœpiewkach ludowych,
przygotowaæ dwie scenki
kabaretowe: „Szukam pracy – CV na weso³o” oraz
Obrzêdy Ludowe, a tak¿e
przygotowaæ œl¹ski deser.

Jury w sk³adzie: Nina
Rojek, Ewa Widuch, Ma³gorzata Greiner i Stanis³awa Niesporek, pierwsze
miejsce przyzna³o KGW
Jankowice II. Zwyciê¿czynie wezm¹ udzia³ w Powiatowym Turnieju Kó³ Gospodyñ Wiejskich, który odbêdzie siê 16 stycznia w Rybnickim Centrum Kultury.
Organizatorem imprezy

jest Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Rybniku. Turniej ma na celu
kultywowanie dziedzictwa
kulinarnego i kulturowego,
zachowanie tradycji, obrzêdów i zwyczajów ludowych, integracjê œrodowisk
oraz promocjê gmin i powiatu rybnickiego.

rwa gromadzenie
materia³ów do
drzewa genealogicznego rodów zamieszkuj¹cych tereny Jankowic
i Œwierklan. Materia³y
zostan¹ opublikowane
w formie albumu, w którym znajd¹ siê równie¿
stare fotografie wraz
z opisami.
Prosimy wszystkich
zainteresowanych o podzielenie siê wspomnieniami oraz udostêpnienie rodzinnych pami¹tek. Mog¹ siê one okazaæ bardzo cennym Ÿród³em informacji i znacznie wzbogaciæ wydawnictwo.Wiemy, ¿e fotografie maj¹ dla Was
du¿¹ wartoœæ osobist¹,
dlatego te¿ gwarantujemy ich zwrot.
Zapraszamy do udzia³u w konkursie, który towarzyszy gromadzeniu
materia³ów. Osoby,
którym uda siê odnaleŸæ najstarsze i najciekawsze zdjêcia, zostan¹
nagrodzone. W sprawie
przekazywania informacji i fotografii, prosim y kontaktowaæ siê
z Barbar¹ Zientek (sala
œlubów, parter UG), tel.
32 432 75 18.
Zapraszamy!

Urz¹d Gminy Œwierklany z siedzib¹ w Jankowicach
ul. Œwierklañska 54 , 44-264 Jankowice
tel. 032 43 27 500, fax: 032 43 27 501, e-mail: ug@swierklany.pl
godziny urzêdowania:
poniedzia³ek od 8 do 1600, od wtorku do pi¹tku od 730 do 1530
00
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„Inicjatywa”
rodziców
i nauczycieli
W Szkole Podstawowej
nr 1 w Œwierklanach,
grupa rodziców i nauczycieli postanowi³a za³o¿yæ
Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y Podstawowej
nr 1 im. Ludwika Holesza w Œwierklanach
„Inicjatywa”.
Celem stowarzyszenia
bêdzie nie tylko promocja
szko³y w lokalnym œrodowisku, wspieranie jej rozwoju
oraz wychowanków, ale
i wspó³organizowanie konkursów, wystaw, festiwali,
przegl¹dów, rozgrywek
sportowych, finansowanie
remontów klasopracowni,
zakup pomocy dydaktycznych, wspieranie finansowe
najubo¿szych i najzdolniejszych uczniów, dofinansowanie dzia³alnoœci samorz¹du uczniowskiego, ró¿nych
kó³, zajêæ pozalekcyjnych,
organizowanie i dofinansowanie wycieczek szkolnych, wyjœæ do teatru, kina,
filharmonii. Stowarzyszenie
mo¿e korzystaæ z wielu
Ÿróde³ finansowania. Otrzymuj¹c wpis do Krajowego
Rejestru S¹dowego, sta³o
siê podmiotem prawnym.

Świerklańskie
Gwarki Piwne
Gwarki tradycyjnie ju¿
organizowane s¹ na pocz¹tku grudnia przez Gminny
Oœrodek Kultury i Rekreacji.
W tym roku ze wzglêdu na
ogromne zainteresowanie
impreza odby³a siê w hali namiotowej przed siedzib¹
GOKiR-u w Œwierklanach.
Na Gwarkach bawi³o siê ponad 350 osób. Poza tradycyjn¹ rywalizacj¹ ³awy prawej i lewej, nie oby³o siê bez
œpiewania piosenek, a niesfornych biesiadników prezes
biesiady kara³ surowo surowo,
m.in. zamykaj¹c ich w dyby.
Atrakcj¹ wieczoru by³y wystêpy: „Szlagier Maszyny”
oraz Leszka i Kornelii Filec.
Na zakoñczenie do tañca zagra³ biesiadnikom zespó³
„Rytm”. Zabawa trwa³a do
póŸnych godzin nocnych.

 Sponsorami imprezy
byli: Browary Tyskie,
Zak³ad Robót Specjalnych Budowlanych Danuta i Antoni Motyczka,
Przedsiêbiorstwo Prefabrykacji Górniczej „Prefrow” w Rybniku, Zak³ad
Wêdliniarski Andrzej i Joanna Stania, Zak³ad Piekarniczy Wies³aw Broda,
„U Piekarza” - Hubert
i Marcin Sobocik, firma
„Pionet”- Piotr Adamczyk.

 Wszystkich zainteresowanych dzia³alnoœci¹
stowarzyszenia prosimy
o kontakt e-mail: stowarzyszenie.inicjatywa@op.pl.

Wyróżniona kadra

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

Nagrodê Dyrektora w Szkole Podstawowej nr 1 w Œwierklanach za rok szkolny 2008/
2009 otrzymali nauczyciele: Agnieszka Bryja (wicedyrektor, nauczyciel przyrody), Bogumi³a Szmidt-Kruk (nauczyciel jêzyka polskiego), Katarzyna Ciesielska (nauczyciel matematyki i informatyki), Monika Suchañska (nauczyciel informatyki i przyrody), Gra¿yna Szpyra (nauczyciel kszta³cenia zintegrowanego), Irena Wójcicka (nauczyciel nauczania
zintegrowanego), Anna Wilk (nauczyciel nauczania zintegrowanego) i Katarzyna Kosior (nauczyciel jêzyka angielskiego). Dyrektor szko³y przyznaje nagrodê nauczycielom
wzorowo wykonuj¹cym swoje obowi¹zki, a ponadto wyró¿niaj¹cemu siê w realizacji
zadañ ujêtych w planie pracy szko³y.
Bogumi³a Szmidt-Kruk
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Teatr z mamą i tatą Dzieci mają głos
Rada Rodziców SP1 w Œwierklanach z³o¿y³a
w sierpniu wniosek w konkursie grantowym
"DZIA£AJ LOKALNIE VI". Program "Blisko siebie,
bli¿ej innych" otrzyma³ dotacjê w wysokoœci 3866
z³ na realizacjê warsztatów teatralnych dla
uczniów klasy dziennikarsko-teatralnej "M³odzi
twórcy" i ich rodziców.
Pomys³ warsztatów zrodzi³ siê z za³o¿eñ programu
„Dzia³aj lokalnie” PolskoAmerykañskiej Fundacji
Wolnoœci realizowanego
przez Akademiê Rozwoju
Filantropii w Polsce i Centrum Rozwoju Inicjatyw
Spo³ecznych. Ma na celu
zaktywizowanie lokalnych
spo³ecznoœci wokó³ rozwi¹zywania problemów
i zaspokajania potrzeb oraz
pobudzanie ¿yciowych
aspiracji mieszkañców ma³ych miejscowoœci. Celem
projektu jest równie¿ przeciwdzia³anie postrzeganiu
rodziców, osób doros³ych
jako osób ma³o zaanga¿owanych w ¿ycie spo³ecznoœci lokalnej poprze z
umo¿liwienie dzieciom
i rodzicom wspó³tworzenia przedstawienia teatralnego oraz kszta³towa-

nie wizerunku rodzica jako
osoby otwartej, pe³nej inwencji twórczej.
W ramach projektu zaplanowano miêdzy innymi
wycieczkê do teatru "Banialuka" w Bielsku-Bia³ej
na spektakl "Sklep z zabawkami" i warsztaty aktorskie, a tak¿e wyjazd integracyjny dzieci i rodziców do Teatru Muzycznego w Gliwicach na balet
"Dziadek do orzechów".
Jednak najwa¿niejszym
wydarzeniem bêdzie prezentacja w szkole i na terenie gminy spektaklu
przygotowanego przez
dzieci i ich rodziców, pt.
"Ostatni tatuœ". Premiera
spektaklu odbêdzie siê
w lutym. Zapraszamy!
Autorzy i koordynatorzy
programu: Bogumi³a SzmidtKruk i Marzena Go³owacz

W ostatnim tygodniu listopada
zakoñczy³ siê
VIII Regionalny
Konkurs Dziennikarski, organizowany przez Dom Kultury w Niewiadomiu
oraz „Tygodnik
Rybnicki”. Jury
by³o zaskoczone tak
wysokim poziomem
nades³anych prac.
Dzieci i ryby g³osu
nie maj¹? Uczestnicy
VIII Regionalnego Konkursu Dziennikarskiego
udowodnili, ¿e to nie
prawda. – Jury bardzo
wysoko ocenia poziom
tegorocznych 51 nades³anych na konkurs prac,
a ju¿ szczególnie tych,
których autorami s¹
uczniowie szkó³ podstawowych – mówi Aleksandra Liniany-Zejer,
dyrektor Domu Kultury.
I tak te¿ w kategorii

„Uczniowie szko³y podstawowej” pierwsze
miejsce zdoby³a 11- letnia Laura Tarabura za
pracê „Walka o ¿ycie”,
w której prostymi s³owami opisa³a emocje, jakie towarzyszy³y jej, gdy
dowiedzia³a siê o ciê¿kiej chorobie swojej kole¿anki. W uznaniu dla
umiejêtnoœci i determinacji m³odych dziennikarzy, na ³amach „Tygodnika Rybnickiego” opublikowano zwyciêskie prace konkursowe. (za „Tygodnik Rybnicki” 17 listopada 2009 r.)
Oto wyniki konkursu
w kategorii: uczniowie
szko³y podstawowej: 1.
Laura Tarabura „Walka
o ¿ycie” (SP1 w Œwierklanach) 2. Bart³omiej
P³owy „¯egnaj lato na
rok, czyli festyn w Boguszowicach–Osiedlu” (SP
18 w Rybniku) 3. Hanna
Wala i Natalia Go³owacz
„Blisko siebie, bli¿ej innych” (SP 1 w Œwierklanach).

Witaj Mikołaju
Spotkanie z najbardziej lubianym przez dzieci œwiêtym odby³o siê 7 grudnia w Gminnym Oœrodku Kultury
w Œwierklanach. Z zaproszenia skorzysta³o 250 dzieci, w wieku do 12 lat. Mali goœcie obejrzeli przedstawienie
pt.”Gdzie jesteœ œw. Miko³aju” i bra³y udzia³ w zabawach. Najwa¿niejszy by³ jednak Miko³aj, który ka¿demu podarowa³ s³odki upominek. Spotkanie mog³o siê odbyæ dziêki wsparciu sponsorów: Firmy Handlowo-Us³ugowej „Kotula”- pañstwa Genowefy i Witolda Kotula, Rad So³eckich Œwierklan Górnych i Dolnych, przedsiêbiorstwa „Wody
Borucin” oraz firmy „Pionet”- pana Piotra Adamczyka i Zak³adu Robót Specjalnych Budowlanych pañstwa Danuty
i Antoniego Motyczka, a tak¿e Przedsiêbiorstwa Prefabrykacji Górniczej „Prefrow” w Rybniku.

13
Szko³a Podstawowa
w Jankowicach czynnie
w³¹czy³a siê w kampaniê edukacyjn¹ „Wodanaturalnie ze Ÿród³a”.
Jej organizatorem
i pomys³odawc¹ jest
Krajowa Izba Gospodarcza „Przemys³ Rozlewniczy”. Zaproszenia
do udzia³u w programie
otrzyma³o 5500 szkó³
w ca³ej Polsce.
O kwalifikacji uczniowie
klasy VI B dowiedzieli siê
ju¿ w paŸdzierniku. W ramach kampanii zosta³ przeprowadzony cykl zajêæ
edukacyjnych maj¹cych
na celu propagowanie
zdrowego stylu ¿ycia,
w tym koniecznoœci picia
wody. Uczniowie nauczyli
siê rozró¿niaæ rodzaje wód
dostêpnych w sklepach.
Nabyli umiejêtnoœci prawid³owego odczytywania
etykiet wód i doboru wody
odpowiedniej do danych
potrzeb. Jednym z elementów kampanii by³o og³oszenie konkursu plastycznego„Ju¿ wiemy co pijemy”.
Wielk¹ radoœæ ca³ej spo³ecznoœci szkolnej sprawi³a informacja, ¿e laureatk¹

Darczyńca
Roku 2009
cd. ze str. 7
radni Rady Gminy, laureaci
nagrody z lat poprzednich, organizacje, stowarzyszenia
i zwi¹zki wyznaniowe dzia³aj¹ce na terenie gminy, kierownictwa firm i instytucji z siedzib¹ w gminie Œwierklany.
 Wnioski nale¿y sk³adaæ w terminie do 10 grudnia
ka¿dego roku w Urzêdzie
Gminy. Ka¿dy z wnioskodawców mo¿e zg³osiæ tylko
jedn¹ kandydaturê. W ka¿dym roku przyznaje siê nie
wiêcej ni¿ jedn¹ nagrodê.

Laury
dla Emilki
konkursu zosta³a Emilia
Gembalczyk. Jej praca
zosta³a oceniona najwy¿ej.
Nagrody dla zwyciê¿czyni
oraz dla szko³y wrêczyli
osobiœcie goœcie z Warsza-

wy: prezes Krajowej Izby
Gospodarczej pan Wojciech Rutkowski oraz dr
Mieczys³aw Kucharski –
ekspert kampanii „Woda –
naturalnie ze Ÿród³a. Drob-

ne upominki otrzymali te¿
wszyscy cz³onkowie klasy.
Dla nich równie¿ ufundowano wycieczkê do wytwórni
wód w Ustroniu.
Danuta Zoñ

Przerwa na radio
Czym interesuje siê m³odzie¿ mieszkaj¹ca w naszej gminie?
Z czym kojarzy ci siê
szko³a? Z nauk¹, ocenami,
a mo¿e z nud¹? Uczniom
Gimnazjum im. Ksiêdza
Walentego w Jankowicach, szko³a kojarzy siê
równie¿ z interesuj¹c¹ muzyk¹.
Dziêki inicjatywie
uczniów i dyrekcji, w szko-

le powsta³ radiowêze³. Na
d³ugich przerwach korytarze wype³nia muzyka. Ale,
¿eby uczniowie mogli jej
s³uchaæ, musi byæ ktoœ,
kto bêdzie j¹ emitowa³.
Mi³¹ atmosferê zapewnia
nam szóstka uczniów:
Angelika Wro¿yna, Dorota Mat³och, Justyna

Szustkiewicz, Rafa³ Filipowski, Krzysztof P³onka i Kamil Adamczyk.
Jedna z prezenterek –
Angelika, zdradzi³a, ¿e
obecnie uczniowie przygotowuj¹ audycjê œwi¹teczn¹ i wybieraj¹ siê na
wycieczkê do radia 90
FM.

Uczniowie prowadz¹ równie¿ stronê internetow¹ radia www.radioprzerwa.cba.pl,
do której odwiedzenia gor¹co wszystkich zachêcam. Justyna Szustkiewicz.
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Przedszkole w Jankowicach jest otwarte na
realizacje nowych
wyzwañ. Tym razem
podjêliœmy dzia³ania
w ramach obchodów
Tygodni eTwinning
2009, które trwa³y
od 1 do 30 paŸdziernika.
eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej, polegaj¹cy na
³¹czeniu oraz wspó³pracy
europejskich szkó³ i przedszkoli za poœrednictwem
mediów elektronicznych.
Program ten przewiduje
realizacjê ró¿nych projektów, które tworz¹ zarejestrowani na portalu partnerzy- nauczyciele.
Przygoda z programem
eTwinning rozpoczê³a siê ju¿
w ubieg³ym roku na konferencji w Go³kowicach. Koordynowaniem prac w ramach
programu zajê³a siê Marzena Lampart-Busse, która
ukoñczy³a kurs internetowy,
przygotowuj¹cy do realizacji
projektów eTwinning.
Nasze przedszkole w³¹czy³o siê do realizacji kilku
ciekawych projektów, dziêki którym nasze przedszkolaki mog¹ poznaæ swoich
rówieœników w innych krajach europejskich i pochwaliæ siê tym co robi¹ na co
dzieñ. W tym roku po raz
pierwszy przyst¹piliœmy do

Jestem
Europejczykiem
og³oszonych przez Centralne Biuro eTwinning, Tygodni eTwinning 2009.
W realizacji tego projektu
wziê³y udzia³ wszystkie dzieci wraz z nauczycielkami.
Realizowane by³y nastêpuj¹ce cele: zapoznanie dzieci
z programem eTwinning, poznanie innych kultur europejskich, kszta³towanie œwiadomoœci „Jestem Europejczykiem”, wykorzystanie technologii komputerowej. Dzieci pozna³y logo programu,
które nastêpnie wykona³y
w ró¿nych technikach plastycznych. Ich prace ozdobi³y sale zajêæ i szatniê. Nauczycielki przeprowadzi³y
z dzieæmi pogadanki na temat
wykorzystania komputera
jako sposobu poznania innych

kultur. Dzieci mog³y przekonaæ siê, ¿e komputer nie s³u¿y tylko do gier.
Ponadto ka¿da grupa
wybra³a jeden kraj, którego
kulturê poznawa³a przez
ca³y miesi¹c. W ka¿dej sali
zorganizowany zosta³ k¹cik
europejski z flag¹, map¹
oraz fotografiami i rysunkami zabytków danego kraju.
Na ca³y miesi¹c dzieci
„przenios³y siê” daleko poza
granice Polski.
Grupa „Pracowite Pszczó³ki” wraz z pani¹ H. Bochenek poznawa³a Francjê,
„Weso³e Nutki” pod opiek¹
pani B. Nosiadek poznawa³y zabytki W³och i Watykanu. Pani E. Traczyk zabra³a
„Zielone ¯abki” do Wielkiej
Brytanii. Najm³odsza grupa

– „Biedronki” – pod okiem
pani K. Dziwoki poznawa³y
Niemcy.
Rodzice naszych przedszkolaków, dziêki wystawie
albumów i zdjêæ oraz gazetce informacyjnej, mogli
uczestniczyæ w tym co robi³y
ich dzieci.
Efekty naszych wspólnych dzia³añ to równie¿ wykonana przez pani¹ M.Juraszczyk prezentacja multimedialna pt. „Tygodnie
eTwinning 2009 w Przedszkolu w Jankowicach”.
Mo¿na bêdzie j¹ zobaczyæ
na stronie internetowej naszego przedszkola, gdzie
program eTwinning ma
swoje osobne miejsce.
Wszystko jednak mog³oby wygl¹daæ inaczej gdyby nie
otwartoœæ i twórcza postawa
pani dyrektor Wies³awy Miêsok. Program eTwinning
mo¿e byæ realizowany dziêki
temu, ze przedszkole posiada
odpowiedni¹ bazê komputerow¹ i multimedialn¹ a to ju¿
zas³uga Jej i Gminy, która
przekaza³a œrodki na ten cel.
Pomoc¹ w realizacji zadañ
s³u¿yli nam wszyscy pracownicy przedszkola.
Mamy nadziejê, ¿e nasze
zaanga¿owanie i dzia³ania
pozytywnie oceni Narodowe Biuro eTwinning w Warszawie.
Marzena Lampart-Busse
Logopeda, koordynator
projektów eTwinning

Na zdj.: Dzieci z przedszkoli w Œwierklanach Dolnych i Jankowicach w tradycyjnych bo¿onarodzeniowych jase³kach,
w Urzêdzie Gminy.
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Zwycięska

forteca
Sekcja Skata Sportowego LKS „Forteca” Œwierklany
z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci zorganizowa³a ju¿ po raz
osiemnasty Otwarty Turniej Skata
Sportowego o Puchar Wójta Gminy
Œwierklany, w kategorii indywidualnej i dru¿ynowej.
Turniej
rozegrano
w oœrodku GOKiR w Œwierklanach, 11 listopada. O zwyciêstwie decydowa³y wyniki
36 rozdañ w trzech seriach.
By³o o co powalczyæ, wartoœæ tegorocznej puli nagród,
opiewa³a na 3500 z³. Warto
dodaæ, ¿e istniej¹cy od osiemnastu lat „klub skaciorzy”
w Œwierklanach zainicjowa³
tak popularne dziœ w œwiecie
skata turnieje na okolicznoœæ
11 Listopada.
W tegorocznym turnieju wziê³o udzia³ 37 klubowych reprezentacji i 20 graczy niezrzeszonych z piêciu
okrêgów, m.in. z Rybnika,
Wodzis³awia, Katowic i Zabrza. Tym razem, karty
sprzyja³y gospodarzom.
Zwyciê¿y³ LKS Œwierklany.

na zdj.: Forteca Œwierklany mistrz jesieni klasy A sezonu 2009/2010.

Owocny sezon
Zakoñczy³y siê rozgrywki pi³ki no¿nej rundy
jesiennej sezonu 2009/2010 w Œwierklanach.
Dru¿yny FORTECY
Œwierklany mog¹ zaliczyæ
sezon do udanych. Ich udzia³em sta³y siê zwyciêstwa,
które zapewni³y im czo³owe
miejsca w swoich klasach.
Naprawdê dobra wiadomoœæ to ta, ¿e pierwsza dru¿yna FORTECY, która zgro-

madzi³a 46 punktów (15 wygranych, 1 remis) ma 13punktowa przewagê nad dru¿yn¹ Zucha Orzepowice
i uchodzi za faworyta do
awansu do ligi okrêgowej
w rundzie wiosennej. Niespodziank¹ jest te¿ to, ¿e dru¿yna
rezerw FORTECA II, która

zgromadzi³a 30 punktów równie¿ wyst¹pi jako faworyt
w klasie C do wygrania ligi
(dru¿yna wygra³a wszystkie
10 spotkañ) i posiada 8 punktów przewagi nad dru¿yn¹
Iskry Rowieñ. Na sukces
wszystkich dru¿yn pracowali
trenerzy: Piotr Hauder-Forteca I, S³awomir Sobik – Forteca II, juniorzy, trampkarze, Jakub Brychcy – trampkarze.

 FORTECA I klasa A 1 miejsce
 FORTECA II klasa C 1 miejsce
 Trampkarze m³odsi rocznik 1997/98 3 miejsce
 Trampkarze rocznik 1995/96 1 miejsce
 Juniorzy m³odsi rocznik 1994/95 4 miejsce
Info: Prezes Klubu LKS FORTECA Œwierklany
Jaros³aw Macionczyk

Niechaj Œwiêta Bo¿ego Narodzenia bêd¹ radosne,
pe³ne ciep³a i spokoju,
a nadchodz¹cy Nowy Rok,
nie zawiedzie pok³adanych w nim nadziei
¿ycz¹
Zarz¹d, dzia³acze i zawodnicy LKS FORTECA
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Wykaz telefonów alarmowych
w Gminie Świerklany a
Komenda Miejska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

32 439 58 00

998

Powiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego
Komenda Miejska Policji

32 422 10 00
32 429 52 00

997

Pogotowie Ratunkowe w Rybniku

32 422 36 66

999

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

112

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

32 456 38 10
32 422 83 00

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

32 422 86 36

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
– biuro powiatowe w Rybniku

32 433 77 71
32 423 99 30

Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego

32 423 77 71

Gminny Zak³ad Wodoci¹gów
– zg³aszanie awarii wodno-kanalizacyjnych

32 422 96 60

32 422 96 60

32 422 98 71
509 296 660
32 430 84 71
32 430 84 69
32 430 44 97
32 430 84 71
32 430 84 69
32 430 44 97

500 284 720
509 296 660

Oczyszczalnia Œcieków – sieæ wodoci¹gowa
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej

„Akcja Zima”

661 550 555
697 219 197

Bezdomne psy (po godzinach pracy)

697 219 197
693 161 695
32 20 77 101

Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ

32 422 34 46
32 422 34 47

OSP Jankowice
OSP Œwierklany

32 430 45 55
32 430 41 77

Pogotowie Gazowe w Wodzis³awiu Œl.

32 455 24 02

Pogotowie Energetyczne w Gliwicach

32 303 21 39

Telefony kontaktowe w sprawie akcji „Zima”
 Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej (koordynacja akcji):
32 430 44 97, 32 430 84 69
 P.U.H Spó³dzielnia Rolnicza w Jankowicach: 32 430 51 88, 32 430 98 15
 Marian Sobik, us³ugi transportowe ci¹gnikiem: 32 430 92 07, 501 934 021
 Urz¹d Gminy Œwierklany: 32 432 75 00
 Zarz¹d Dróg Powiatowych w Rybniku: 32 422 74 78, 32 422 78 74
 Przedsiêbiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzêtowo Projektowe “DOMINIK”
32 42 56 170.
 osoba odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg: tel.: 728 855 706

W nawi¹zaniu do „Instrukcji sprawie trybu i zasad postêpowania przy usuwaniu i zapobieganiu szkodom wyrz¹dzonym ruchem
zak³adu górniczego” zatwierdzonej uchwa³¹ zarz¹du Kompanii Wêglowej
S.A. (nr 862/2009 z 7 kwietnia 2009 r.) informujemy, ¿e:
„wniosek w sprawie szkód
w uprawach i zasiewach
winien byæ z³o¿ony w okresie wegetacyjnym uprawy,
nie póŸniej ni¿ 14 dni przed
dat¹ planowanego jej zbioru. Wniosek z³o¿ony w innym okresie musi byæ uzupe³niony o dokumenty potwierdzaj¹ce rodzaj uprawy
i jej area³ w okresie, którego wniosek dotyczy.”

PRZYPOMINAMY

O

„Acja Zima” po godzinach pracy

Œl¹ski Urz¹d Wojewódzki

OG£OSZENIE

d 1 listopada 2009 r.,
przy ubieganiu siê
o jednorazow¹ zapomogê
z tytu³u urodzenia siê dziecka, jak równie¿ o dodatek
do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka, wymagane bêdzie przed³o¿enie
zaœwiadczenia lekarskiego
potwierdzaj¹cego, ¿e matka dziecka pozostawa³a pod
opiek¹ lekarsk¹ przez okres
co najmniej od 10 tygodnia
ci¹¿y do porodu. Powy¿szy
warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka
i osób, które wyst¹pi³y do
s¹du o przysposobienie
dziecka. Wymóg ten nie dotyczy tak¿e osób, które
z³o¿¹ wnioski o ustalenie
prawa do jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia
siê dziecka lub dodatku do
zasi³ku rodzinnego z tytu³u
urodzenia dziecka przed
1 listopada 2009 r.

 Art. 7 i 18 ustawy z dnia

6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia
31.12.2008r. Nr 237, poz. 1654).

