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- Prezydent pamiêta³ o wszyst-
kich, nawet o naszej gminie – przy-
pomina wójt Stanis³aw Gembalczyk.

W ca³ej Polsce, tak i nasi miesz-
kañcy silnie prze¿yli czas ¿a³oby na-
rodowej. W sekretariacie Urzêdu
Gminy zosta³a wystawiona ksiêga
kondolencyjna. Flagi zosta³y opusz-
czone do po³owy masztu. Odprawio-
no te¿ dwie msze œwiête w koœcio-
³ach w Jankowicach oraz w Œwier-

Jubileusz istnienia jednostki OSP
Œwierklany œwiêtowano 2 maja
przy budynku remizy. Uroczy-

stoœci rozpoczêto od przemarszu

Już 1Już 1Już 1Już 1Już 1111110 lat OSP!0 lat OSP!0 lat OSP!0 lat OSP!0 lat OSP!
Tak¹ rocznicê obchodz¹ w tym roku stra¿acy Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Œwierklanach. By³y listy gratulacyjne, odznaczenia
i wielu znamienitych goœci.

cd. na str. 5

Smutek i żałobaSmutek i żałobaSmutek i żałobaSmutek i żałobaSmutek i żałoba
Gdy w ostatnim numerze Kuriera drukowaliœmy list
z ¿yczeniami podpisanymi przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego,
nikt nie móg³ przypuszczaæ, ¿e to bêd¹ ostatnie jego noworoczne
¿yczenia. Tragedia 10 kwietnia spad³a na mieszkañców naszej
gminy nagle i niespodziewanie, tak jak na wszystkich Polaków.

„Drogi Panie Wójcie, piszê do
Pana w imieniu w³adz Enying.
Proszê przyj¹æ nasze najg³êbsze
wyrazy sympatii i wspó³czucia
z powodu œmierci prezydenta Pol-
ski i cz³onków jego delegacji. Tra-
gedia ta jest z pewnoœci¹ bardzo
smutnym wydarzeniem dla Polski
i reszty œwiata. Proszê o przyjêcie
naszych kondolencji” – czytamy
w piœmie, jakie burmistrz Toth Dez-
so wys³a³ do wójta gminy Œwier-
klany Stanis³awa Gembalczyka.

Z pewnoœci¹ nie bêdzie prze-
sadnym stwierdzenie, ¿e wszyscy
czuliœmy ogromny ¿al, który trudno
wyraziæ s³owami. Wraz z ca³ym na-
rodem nadal op³akujemy parê pre-
zydenck¹, parlamentarzystów, pozo-
sta³ych pasa¿erów oraz za³ogê samo-
lotu. tg

klanach w intencji pary prezydenckiej
oraz wszystkich ofiar. Uczestniczyli
w nich wójt gminy Œwierklany, przed-
stawiciele Urzêdu Gminy, niektórzy
radni oraz oczywiœcie mieszkañcy
gminy.  W przedszkolach i szko³ach
odby³y siê apele, rozmowy z dzieæ-
mi i m³odzie¿¹. Do Urzêdu Gminy
nap³ynê³y równie¿ kondolencje z za-
przyjaŸnionego miasta Enying na Wê-
grzech:

i mszy œwiêtej w Koœciele pw. œw.
Anny w Œwierklanach. Po mszy
uczestnicy wrócili pod remizê, gdzie

Nie da się
wymazać z pamięciwymazać z pamięciwymazać z pamięciwymazać z pamięciwymazać z pamięci
Mowa o ofiarach Marszu Œmierci.
We wspólnym grobie w Œwierklanach
pochowano 10 osób. Wprawdzie ich na-
zwiska by³y ju¿ wczeœniej znane history-
kom i dokumentalistom zajmuj¹cym siê
holokaustem, jednak to organizacje takie
jak Yad Vashem dbaj¹ o ich zapisanie,
nie tylko w dokumentach. W niedzielê 25
kwietnia br. odby³a siê uroczystoœæ od-
s³oniêcia tablicy przy mogile tych ofiar,
gdzie obok numerów obozowych poja-
wi³y siê nazwiska piêciu kobiet ¿ydow-
skiego pochodzenia. Uroczystoœæ odby-
³a siê z inicjatywy ¿ydowskiej organiza-
cji Yad Vashem oraz przy udziale licznej
grupy goœci z Izraela - pracowników Izra-
elskich Linii Lotniczych.

cd. na str. 4
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� Trwa budowa kanali-
zacji sanitarnej w zlewni PII-
1 (so³ectwo Œwierklany Dol-
ne). Zakoñczono roboty zwi¹-
zane z wykonaniem zadania
2, tj. od pierwszej studni za
autostrad¹, dalej wzd³u¿ cie-
ku „Szotkówka” a¿ do ul. Sta-
wowej, a nastêpnie równole-
gle do ul. Gogo³owskiej a¿ do
przepompowni. Trwaj¹ prace
zwi¹zane z wykonaniem za-
dania 3, tj. budowa pompow-
ni „Gogo³owska” oraz zbior-
nika retencyjnego w rejonie
tej pompowni.

Rozpoczêto równie¿ robo-
ty kanalizacyjne na ul. Kucha-
rzówka. Jest to kolejne zada-
nie przewidziane do realizacji
w zakresie tej inwestycji.
� 31 marca br. ostatecz-

nie rozstrzygniêto przetarg
na wykonanie zadania pn.
„Skanalizowanie czêœci te-
renu gminy w zakresie
zlewni P1 w Jankowicach,
z odprowadzeniem œcieków
do Oczyszczalni w Œwier-
klanach”. Najkorzystniejsz¹
ofertê z³o¿y³o Konsorcjum
firm: 1.Hydro-Instal Zak³ad
Instalacji Sanitarnych Homa-
Homa Spó³ka Jawna z Ma-
zañcowic (lider), 2.Przedsiê-
biorstwo Produkcyjno-Us³o-
gowo-Handlowe „Lebex”
z Bielska-Bia³ej (partner).
27.04.2010 r. zosta³a podpisa-
na umowa z Wykonawc¹.
Umowna wartoœæ robót
wynosi 2.057.861,16 z³
brutto.
� W zwi¹zku z niewy-

konaniem naprawy wszyst-
kich usterek stwierdzonych
podczas przegl¹dów gwaran-
cyjnych w zlewni PII-1, Za-
k³ad Robót Specjalnych Bu-
dowlanych „Motyczka” zobo-
wi¹za³ siê do ich naprawy.
Trwaj¹ obecnie prace z tym
zwi¹zane.

� Wykonawca robót –
MULTIDOMEX z Rybnika
w okresie I kwarta³u br. wy-
kona³ prace przy budowie ka-
nalizacji deszczowej w Stre-
fie Przemys³owej, koncentru-
j¹c siê na górnym odcinku
przebiegu kolektora fi 600
wraz ze studniami kontrolny-
mi.W marcu prace przebie-
ga³y w okolicy ul. Stra¿ac-
kiej. W chwili obecnej  inwe-
stycja jest zakoñczona.
� Trwaj¹ prace zwi¹za-

ne z budow¹ zaplecza spor-
towego dla boiska w Œwier-
klanach. W okresie od stycz-
nia do marca wykonawca za-
fakturowa³ roboty na ³¹czn¹
kwotê 311 598 z³. Zlecono
opracowanie projektu aran¿a-
cji wnêtrz pomieszczeñ u¿yt-
kowych. Wykonawc¹ projek-
tu jest Pracownia bz-02 arch.
Sz. Zdziebczok z Rybnika.
Wartoœæ projektu to 4 880 z³.
� 10 marca br. zosta³a

podpisana umowa na pro-
jekt modernizacji kot³owni
w budynku Oœrodka Zdro-
wia w Œwierklanach. Ter-
min wykonania opracowania:
31 maja 2010 r.
� Podpisano umowê na

„Remont drogi gminnej bocz-
nej od ul. H. Pobo¿nego
w Œwierklanach wraz z prze-
budow¹ pobocza”. Wartoœæ
umowy: 88.594,57 z³. Termin
realizacji: 31.05.2010 r.
� Podpisano umowê na

„Pe³nienie nadzoru inwe-
storskiego nad realizacj¹
zadania pn.: Skanalizo-
wanie czêœci terenu gmi-
ny w zakresie Zlewni P1
w Jankowicach z odpro-
wadzeniem œcieków do
Oczyszczalni w Œwierkla-
nach” w zakresie: czêœæ
I – bran¿a kanalizacyjna,
czêœæ II – bran¿a drogowa.
Wartoœæ umowy: 84.180,00

z³. Termin realizacji:
31.08.2014 r.
� Podpisano umowê na

„Remont drogi gminnej
bocznej od ul. Kucharzówki
w m. Œwierklany wraz
z przebudow¹ pobocza
w zakresie nawierzchni
i podbudowy”. Wartoœæ
umowy: 141.893,44 z³. Ter-
min realizacji: 15.06.2010 r.
� Podpisano umowê

i rozpoczê³a siê rozbudowa
budynku „GALERIA” o seg-
ment wejœcia z adaptacj¹ po-
mieszczeñ przyziemia dla
GZW Œwierklany przy ul.
Prostej 2 w Jankowicach.
Wykonawc¹ robót zosta³a fir-
ma P.U.H. „PROMIL”
z Jankowic. Umowny termin
zakoñczenia robót budowla-
nych to 29.10.2010 r.
� Podpisano umowê na

„Skanalizowanie czêœci te-
renu gminy w zakresie
Zlewni P1 w Jankowicach
z odprowadzeniem œcieków
do Oczyszczalni w Œwier-
klanach”. Wartoœæ umowy:
2.057.861,16 z³. Termin reali-
zacji: 31.08.2011 r.
� Wy³oniono wykonaw-

cê na remont drogi gminnej
bocznej od ul. Boguszowickiej
w Jankowicach wraz z prze-
budow¹ pobocza. Wartoœæ
umowy: 176.074,82 z³.
� Podpisano umowê na

dostawê dwóch agregatów
pr¹dotwórczych napêdzanych
silnikami wysokoprê¿nymi
o mocy 50 kW ka¿dy. War-
toœæ umowy: 116.998,00 z³.
� Trwaj¹ prace na ul.

Wrzosowej od ul. Tulipanowej
do ul. Stokrotkowej. Termin
wykonania: 15.06.2010 r.
�  Trwaj¹ rozmowy

z GDDKiA w sprawie napra-
wy ulic przyleg³ych do Auto-
strady A1 (dotyczy ul. £okiet-
ka, ul. Stawowej, ul. W³ady-

s³awa Jagie³³y oraz ul. Po-
wstañców).
� Podpisano umowê na

wykonanie projektu centrum
przesiadkowego w Œwierkla-
nach Górnych wraz z uzy-
skaniem decyzji o zezwoleniu
na realizacjê inwestycji dro-
gowej. Termin wykonania
umowy: 31.12.2010 r.
� Rozpoczêto remont od-

cinków dróg gminnych w ra-
mach naprawy szkód górni-
czych na nastêpuj¹cych dro-
gach: ul. Boguszowicka w re-
jonie skrzy¿owania z ul.
Œwierklañsk¹; ul. Wolnoœci –
obszar górniczy KWK Janko-
wice; ul. Poprzeczna w rejo-
nie przedszkola oraz przy skle-
pie Gminnej Spó³dzielni „Sa-
mopomoc Ch³opska”; ul.
Wowry od posesji nr 3 do 13.
� Przyznano dotacje dla

organizacji realizuj¹cych za-
dania gminy.
� Prowadzone by³y roz-

mowy i korespondencja
w sprawie uzupe³nienia po-
mnika Marszu Œmierci o ta-
blice z nazwiskami zmar³ych,
w ramach programu „Zwró-
ciæ to¿samoœæ ludzk¹”. De-
legacja z Izraela odwiedzi³a
gminê 25.04.2010 r. Nast¹pi-
³o uroczyste ods³oniêcie tabli-
cy - szczeg. str. 4.
� Prowadzono kontrolê

w Urzêdzie Gminy dotycz¹c¹
sfinansowania i poprawnoœci
rozliczenia dotacji zewnêtrz-
nej na zalewniê PII-1.
� Z programu „Rado-

sna Szko³a” Gmina pozyska-
³a dotacjê dla SP w Œwierkla-
nach Dolnych (zakup pomo-
cy dydaktycznych). Zajêliœmy
180 miejsce na 591 wniosków
- kwota 12 tys. z³.
� Wed³ug ustaleñ w Sta-

rostwie Rybnickim nasza gmi-
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na ponownie bêdzie organiza-
torem II Przegl¹du Zespo-
³ów Folklorystycznych (22
maja br.), jak te¿  i do¿ynek
gminno-powiatowych (29
sierpnia br.).
� W dniu 1.04.2010 r.

podpisano umowê na pro-
jekt budowlany izolacji œcian
piwnic segmentu B Szko³y
Podstawowej nr 1 w Œwier-
klanach, z terminem wyko-
nania opracowania do 1 lipca
2010 r.
� Podpisano umowê na

Remont drogi gminnej bocz-
nej od ul. Kucharzówki wraz
z przebudow¹ pobocza w za-
kresie nawierzchni i podbu-
dowy. Wartoœæ umowy:
141.893,44 z³. Termin realiza-
cji: 15.06.2010 r.

Oœwietlenie terenu
gminy Œwierklany:

Zakres rzeczowy robót:
� so³ectwo Jankowice:
oœwietlenie ulicy Jaworo-
wej (4 oprawy),
� so³ectwo Œwierklany
Górne: oœwietlenie ulicy
bocznej Plebiscytowej
(5 opraw),
� so³ectwo Œwierklany
Dolne: oœwietlenie parkin-
gu przy ul. Zamkowej
(w³¹czenie istniej¹cego
oœwietlenia parkingu do
sieci oœwietleniowej).

Obecnie trwa przygotowa-
nie zakresu do zebrania
ofert na wykonanie ww.
robót.

Kanalizacjê wykona
konsorcjum dwóch firm:
HYDRO-INSTAL Zak³ad
Instalacji Sanitarnych
Homa-Homa Sp.j. z Ma-
zañcowic i PPUH LEBEX
in¿. Leszek Beniuk z Biel-
ska-Bia³ej. Prace zosta³y
rozpoczête ju¿ na pocz¹tku
maja i obejmuj¹ rejon ulic:
Polnej, Biasowickiej, Pia-
skowej i Górniczej. £¹czna

Ruszyła budowa

kanalizacji
W pierwszej po³owie maja ruszy³y prace
nad budow¹ kanalizacji w Jankowicach.
27 kwietnia w jankowickiej galerii
zawarta zosta³a umowa w tej sprawie.

Na zdj.: w³aœciciel firmy z Mazañcowic – przedstawiciel

lidera konsorcjum Benedykt Homa i wójt gminy Stanis³aw

Gembalczyk podpisuj¹ umowê na wykonanie inwestycji.

d³ugoœæ sieci sanitarnej gra-
witacyjnej wyniesie 5,4 km.
Dziêki niej 100 kolejnych
budynków bêdzie mo¿na
przy³¹czyæ do sieci.

Wed³ug szacunkowych
obliczeñ inwestycja mia³a
kosztowaæ ponad 6 mln z³,
z czego 75 proc. mia³a sta-
nowiæ unijna dotacja w ra-
mach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Po

przetargu okaza³o siê jed-
nak, ¿e ceny s¹ ni¿sze od
zak³adanych – bielskie
konsorcjum zadanie wyko-
na za 2 mln 057 tys. 861
z³. Proporcjonalnie zmniej-
szy siê wiêc kwota dota-
cji. Zakoñczenie zadania

pn. „Skanalizowanie czêœci
terenu gminy w zakresie
Zlewni P1 w Jankowicach
z odprowadzeniem œcie-
ków do oczyszczalni
w Œwierklanach” plano-
wane jest na 31 sierpnia
2011 roku. tg

Na sesji Rady Gminy, która odby³a siê 28 kwietnia br.
radni podjêli uchwa³ê o ustaleniu op³at za œwiadczenia
publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminê Œwier-
klany. Uchwa³a ta dotyczy op³at za te œwiadczenia przed-
szkoli, które wykraczaj¹ ponad podstawê programow¹
wychowania przedszkolnego. W naszej gminie s¹ to trzy
rodzaje œwiadczeñ: zajêcia profilaktyczne maj¹ce nie do-
puszczaæ do powstawania wad postawy dziecka, profi-
laktyka logopedyczna i profilaktyka psychologiczna. Rad-
ni ustalili, ¿e godzinowa stawka za ka¿dy z wy¿ej wymie-
nionych rodzajów œwiadczeñ wynosiæ bêdzie 1 z³oty za
ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê zajêæ. Iloœæ œwiadczeñ dla da-
nego dziecka oraz ich jednostkowy koszt okreœlaæ bêdzie
umowa zawierana pomiêdzy dyrekcj¹ danego przedszko-
la a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka. tg

Ile i za co zapłacimIle i za co zapłacimIle i za co zapłacimIle i za co zapłacimIle i za co zapłacimyyyyy
w przw przw przw przw przedszkedszkedszkedszkedszkolach?olach?olach?olach?olach?

W zwi¹zku z panuj¹cymi krytycznymi warunkami
atmosferycznymi – zagro¿enie powodzi¹ w Raciborzu,
akcja w ambulansie do poboru krwi w miejscowoœci
Œwierklany w dniu 18.05.2010 r. trwa³a krócej ni¿ za-
planowano. Za zaistnia³¹ sytuacjê wszystkich chc¹-
cych oddaæ krew w tym dniu serdecznie przeprasza-
my. Zachêcamy jednoczeœnie do oddania krwi w in-
nym, przewidzianym harmonogramem terminie.

Z powa¿aniem
Maria Wiecha

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu
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W gminie trwa szaco-
wanie strat bêd¹cych skut-
kiem obfitych opadów desz-
czu. Wójt gminy Œwierkla-
ny Stanis³aw Gembalczyk
pragnie podziêkowaæ za za-
anga¿owanie i wyraziæ
uznanie dla cz³onków

Po powodzi Ochotniczych Stra¿y Po-
¿arnych w Jankowicach
i Œwierklanach, pracow-
ników gminnych jedno-
stek organizacyjnych oraz
wszystkich osób, które
w jakikolwiek sposób po-
mog³y w czasie akcji zwi¹-
zanej z powodzi¹ i usuwa-
niem jej skutków.
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UCHWA£A NR XXXIX/234/10
RADY GMINY ŒWIERKLANY

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2009 oraz udzielenia
absolutorium wójtowi z tego tytu³u.

Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z póŸn. zm.), art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241), art.199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z póŸn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania
Wójta Gminy Œwierklany z wykonania bud¿etu za rok 2009

Rada Gminy Œwierklany
na wniosek Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu siê z opini¹

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
uchwala:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za 2009 rok w zakresie:
1. Zadañ w³asnych i zleconych

- dochodów bud¿etowych na kwotê z³otych: 31.434.494,10
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
- wydatków bud¿etowych na kwotê z³otych: 30.015.677,15
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2;

2. Planu finansowego przychodów i wydatków zak³adu bud¿etowego za rok 2009
    zamykaj¹cego siê w:

- przychodach kwot¹ z³otych: 2.696.808,56
- wydatkach kwot¹ z³otych: 2.644.552,67
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3;

3. Planu finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
     gminie ustawami zgodnie z za³¹cznikiem nr 4;
4. Przychodów i rozchodów gminy

zgodnie z za³¹cznikiem nr 5;
5. Dotacji z bud¿etu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych
     realizuj¹cych zadania gminy zgodnie z za³¹cznikiem nr 7;
6. Planu zadañ wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumieñ pomiêdzy
     jednostkami samorz¹du terytorialnego

zgodnie z za³¹cznikiem nr 9;
7. Dochodów z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
     które zamykaj¹ siê kwot¹ z³otych: 183.290,79.

Wydatków na realizacjê zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych, zamykaj¹cych siê kwot¹ z³otych: 184.406,67;

8. Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009
     zamykaj¹cych siê:

- w przychodach kwot¹ z³otych: 242.851,96
- w wydatkach kwot¹ z³otych: 120.905,59
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6;

Udziela wójtowi gminy absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu gminy za 2009 rok.
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty.

Radni gminy Œwierklany zdecydowali o udzieleniu absolutorium wójtowi gminy
Stanis³awowi Gembalczykowi z tytu³u wykonania bud¿etu za rok 2009. G³osowanie
odby³o siê podczas sesji Rady Gminy 28 kwietnia. Poni¿ej przedstawiamy treœæ
uchwa³y na ten temat. Wraz z za³¹cznikami dostêpna jest ona na stronie interneto-
wej urzêdu gminy: www.swierklany.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej. W tym
numerze Kuriera natomiast, na str. 8-11 zamieszczamy szczegó³owe wykonanie
zesz³orocznego bud¿etu.

Absolutorium dla wójta

Wszystkich zgromadzo-
nych na tej uroczystoœci przy-
wita³ wójt gminy Œwierklany
Stanis³aw Gembalczyk, który
przypomnia³, ¿e tego typu
spotkania to nie tylko kulty-
wowanie pamiêci o ofiarach
tragicznych wydarzeñ, ale
te¿ wa¿na lekcja historii dla
najm³odszego pokolenia, aby
wiêcej podobne tragedie nie
mia³y miejsca.

Po krótkim przywitaniu
g³os oddano goœciom z Izra-
ela. Zosta³ odczytany miêdzy
innymi list dyrektora general-
nego Izraelskich Linii Lotni-
czych, który wyrazi³ wdziêcz-
noœæ za mo¿liwoœæ oddania
ho³du pomordowanym:

- Dziêki temu, i¿ miesz-
kañcy Œwierklan 65 lat
temu zorganizowali godny
pochówek tych osób i zapi-
sali na mogile ich obozowe
numery. 5 rodzin doczeka-
³o siê wreszcie informacji
o miejscu pochówku swo-
ich bliskich.

Z tego w³aœnie powodu
wdziêcznoœæ za zdobyte infor-
macje wyrazi³a rodzina Paci-
fici z W³och. Jej cz³onkowie nie
mogli przybyæ na uroczystoœæ
osobiœcie z powodu innych
wa¿nych rocznic rodzinnych,
jednak ich s³owa wdziêczno-
œci za uzyskanie informacji
o krewnej zosta³y odczytane
wszystkim uczestnikom.

Po uroczystym ods³oniê-
ciu pomnika przyszed³ czas
na z³o¿enie wieñców, zapa-
lenie zniczy oraz modlitwê,
któr¹ rozpocz¹³ ksi¹dz pro-
boszcz Jan Klyczka, a konty-
nuowa³ rabin Boaz Pasz. tg

Nie da się
wymazać z pamięciwymazać z pamięciwymazać z pamięciwymazać z pamięciwymazać z pamięci

cd. ze str. 1
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Akcjê, w ramach której
na zakup roœlin do wykorzy-
stania mieliœmy blisko 10 tys.
z³, wspomaga³ Wojewódzki
Fundusz Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

W akcji „PosadŸ swoje
drzewko” gmina wziê³a
udzia³ po raz drugi. Wcze-
œniej uda³o siê stworzyæ b¹dŸ
doposa¿yæ ogródki przy
Gimnazjum im. Karola Miar-
ki i dwóch szko³ach podsta-

Zielono namZielono namZielono namZielono namZielono nam
W ostatnim czasie
na terenie gminy
pojawi³o siê kolejnych
kilkaset drzew i krze-
wów, które zakupione
zosta³y z dotacji przy-
znanej nam przez
Fundacjê Ekologiczn¹
„Silesia”.

wowych w Œwierklanach –
SP im. Œw. Jadwigi i L. Ho-
lesza, a tak¿e zadbaæ o te-
ren nowo powsta³ego par-
kingu przy Galerii Twórców
Nieprofesjonalnych „Jan”
w Jankowicach. Wartoœæ
roœlin posadzonych w ubie-
g³ym roku, to ok. 7 tys. z³.

Tym razem pomoc trafi-
³a do obu gimnazjów w gmi-
nie, a tak¿e do przedszko-
la w Jankowicach i po-
nownie do szko³y podsta-
wowej w Œwierklanach
Górnych. Wnioski o przy-
znanie dotacji z³o¿one zo-
sta³y w fundacji w lutym
bie¿¹cego roku. Krzewy
i drzewa ozdobne zasadzo-
ne zosta³y przez uczniów przy
pomocy nauczycieli i pracow-
ników gospodarczych placó-
wek oœwiatowych, a tak¿e
przedstawicieli dostawców
drzew i krzewów.

rozpoczê³a siê oficjalna czêœæ
uroczystoœci. Najpierw
ksi¹dz proboszcz Jan
Klyczka poœwiêci³ figurkê
œw. Floriana. Nastêpnie
przedstawiono krótk¹ histo-
riê OSP Œwierklany. Potem
przyszed³ czas na odzna-
czenia i listy pochwalne.

Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ z pewnoœci¹
stra¿acy odznaczeni za
wieloletni¹ pracê w Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej. Tak
wiêc druh Joachim Trybuœ
zosta³ odznaczony z okazji
60-lecia pracy dla OSP,
druh Brunon Marek  obcho-
dzi w tym roku 35-lecie,
a druh Józef Krakowczyk
zwi¹zany jest ze Œwier-
klañsk¹ OSP ju¿ 20 lat. By³
te¿ czas na gratulacje sk³a-
dane przez zgromadzonych
licznie goœci, wœród któ-
rych byli m.in.: przedstawi-
ciele Urzêdu Gminy Œwier-
klany na czele z wójtem,
przewodnicz¹ca Rady
Gminy Œwierklany Ma³go-
rzata Rduch, przedstawi-
ciele Zarz¹du Wojewódz-
kiego OSP, Zarz¹du Po-
wiatowego oraz Zarz¹du

Gminnego OSP, wicesta-
rosta Powiatu Rybnickie-
go Krzysztof Kluczniok,
wiceburmistrz Miasta
i Gminy Czerwionka-Lesz-
czyny Andrzej Raudner.
Wœród gratulacji p³yn¹cych
ze wszystkich stron nie
brak³o wyrazów uznania za
trud spe³niania swoich obo-
wi¹zków, czasem z nara-
¿eniem ¿ycia i zdrowia
przez stra¿aków.

Pod koniec uroczystoœci
zosta³y te¿ rozdane pami¹t-
kowe statuetki tym wszyst-
kim, którzy na co dzieñ
w ró¿ny sposób wspieraj¹
s³u¿bê œwierklañskich stra-
¿aków. Statuetki te zosta³y
wrêczone wójtowi gminy
Stanis³awowi Gembalczy-
kowi, Komendzie PSP
w Rybniku, Starostwu Po-
wiatu Rybnickiego, Urzêdo-
wi Miasta i Gminy Czer-
wioka-Leszczyny, Zarz¹do-
wi oddzia³u OSP w Rybni-
ku, proboszczowi parafii
pw. œw. Anny w Œwierkla-
nach Janowi Klyczce oraz
pani dyrektor Gminnego
Oœrodka Kultury i Rekre-
acji Halinie Karwot. tg

na zdj. zas³u¿eni stra¿acy: Józef Krakowczyk,

Brunon Marek  i Joachim Trybuœ.

Już

110 lat OSP!

Już

110 lat OSP!

Rozbudowany zostanie parking przy koœciele w Œwier-
klanach Dolnych. 10.05.2010 r. wszczêto postêpowanie
w tej sprawie. W planach jest m.in zbudowanie parkin-
gu dla samochodów osobowych, jezdni manewrowej we-
wn¹trz parkingu, drogi ³¹cz¹cej nowy parking z ju¿ ist-
niej¹cym, zbudowanie chodników oraz kanalizacji desz-
czowej. Oferty sk³adano do 25 maja. Zrealizowanie in-
westycji planuje siê do 29.10.2010 r. Zamówienie finan-
sowane bêdzie ze œrodków bud¿etu gminy.

RRRRRuszył przuszył przuszył przuszył przuszył przetaretaretaretaretarggggg
na wykna wykna wykna wykna wykonanie parkinguonanie parkinguonanie parkinguonanie parkinguonanie parkingu

Plan naprPlan naprPlan naprPlan naprPlan napraaaaawy szkód górniczywy szkód górniczywy szkód górniczywy szkód górniczywy szkód górniczychchchchch
w obiektach należącyw obiektach należącyw obiektach należącyw obiektach należącyw obiektach należących do Gminych do Gminych do Gminych do Gminych do Gminy
Świerklany na 20Świerklany na 20Świerklany na 20Świerklany na 20Świerklany na 20111110 r0 r0 r0 r0 r.....
Zaplanowano nastêpuj¹ce remonty:
� remont nawierzchni asfaltowych na ulicach: Bogu

szowickiej, Wolnoœci, Poprzecznej, Wowry, Rybnickiej,
Koœcielnej, Wolnoœci, Dygasiñskiego;

� remont odwodnienia ul. Walentego;
� remont zbiornika na sk³adowisku odpadów;
� remont sieci wodoci¹gowej GZW,
� naprawy awaryjne nawierzchni drogi wojewódzkiej

nr 929 w Jankowicach bêd¹cej w zarz¹dzaniu przez
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

£¹czna kwota napraw wyniesie 221,4 tys. z³.

cd. ze str. 1
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3 maja wójt gminy Stanis³aw Gembalczyk wraz z przedstawicielami lokalnego
œrodowiska z³o¿y³ kwiaty na jankowickim cmentarzu, przy pomniku upamiêt-
niaj¹cym poleg³ych uczestników powstañ œl¹skich. Warto pamiêtaæ, ¿e œwiêto

3 maja ma na Œl¹sku podwójne znaczenie: to nie tylko dzieñ ustanowienia pierwszej
polskiej konstytucji, ale tak¿e pocz¹tek III Powstania Œl¹skiego.

Trwaj¹cy ponad miesi¹c
remont sali bankietowej
w Œwierklanach zakoñczy³
siê powodzeniem.

Planowana pocz¹tkowo
wymiana sufitu okaza³a siê
wielkim przedsiêwziêciem,
bowiem ze wzglêdu na bez-
pieczeñstwo u¿ytkowników
niezbêdn¹ okaza³a siê ca³-
kowita wymiana podsufitki
stropodachowej. Pomimo
¿e prace przeprowadzone
zosta³y w trybie
a w a r y j n y m ,
wszystkie robo-
ty wykonane
zosta³y zgodnie
z technologi¹
i sztuk¹ budow-
lan¹. Moderni-
zacji i przebu-

Sala bankietowa jak nowa
dowie poddana zosta³a tak-
¿e klimatyzacja i wentylacja
sali, a tak¿e ca³a instalacja
elektryczna. Na koniec
zmianie uleg³a dekoracja
i wystrój sali bankietowej.
Obecnie œwierklañska sala,
podobnie jak ta w Jankowi-
cach, jest pomieszczeniem
eleganckim i wytwornym,
przez co sta³a siê kolejn¹
wizytówk¹ naszej gminy.

N.Rojek, GOKiR

Podczas Ogólnopolskie-
go Forum Kultury Samorz¹-
dowej zosta³y przyznane
specjalne wyró¿nienia dla
wyj¹tkowo aktywnych dzia-
³aczy kultury lokalnej. Wœród
wyró¿nionych znalaz³y siê
Halina Karwot - dyrektor
gminnego Oœrodka Kultury
i Rekreacji w Œwierklanach
oraz Nina Rojek – kierow-
nik filii Gminnej Biblioteki
w Œwierklanach.

Forum odby³o siê 24-26
marca br. w Zakopanem.
Wyró¿nienia zosta³y przyzna-
ne za „pracê na rzecz bu-
dowy wiêzi kulturowych,
spo³ecznych i gospodar-

Wyróżnione
na ogólnopolskim

forum

czych s³u¿¹cych integracji
i wpieraj¹cych rozwój Na-
szych Ma³ych Ojczyzn”.
Spoœród 120 uczestników
konferencji wyró¿nienia
otrzyma³o zaledwie 17 osób.
Warto podkreœliæ, ¿e w tak
w¹skim gronie osób uhono-
rowanych znalaz³y siê a¿
dwie osoby z naszej gminy.

- To wyró¿nienie jest
dla nas wielkim sukcesem.
Cieszymy siê, ¿e nasze
dzia³ania zosta³y zauwa-
¿one. Jest to równie¿ Ÿró-
d³em ogromnej satysfak-
cji, tym bardziej, ¿e zosta-
³yœmy zauwa¿one na
ogólnopolskim forum.
Jednoczeœnie jest to dla
nas motywacj¹ dla dalszej
pracy na rzecz rozwoju
kultury lokalnej – mówi¹
zgodnie obie wyró¿nione.

Jankowiczanie z naszej
gminy byli gospodarzami
zjazdu w 2007 roku. By³ to
drugi zjazd mieszkañców
miejscowoœci o tej nazwie.
Pierwszy odby³ siê w Jan-
kowicach Radomskich,
a ostatni – trzeci w gminie
KuŸnia Raciborska. Ju¿
dziœ so³ectwo Janokowice
przygotowuje siê do tej
uroczystoœci ³¹cz¹cej Jan-
kowiczan z ró¿nych stron
Polski. tg

OgólnopolskiOgólnopolskiOgólnopolskiOgólnopolskiOgólnopolski

Zjazd
JankJankJankJankJankooooowiczanwiczanwiczanwiczanwiczan

tuż, tuż

26 czerwca zaplano-
wany zosta³ IV Ogólno-
polski Zjazd Jankowi-
czan. Tym razem
do swoich Jankowic
zapraszaj¹ nas miesz-
kañcy gminy Babice
niedaleko Krakowa.
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W kolejnych latach przyst¹piono do realizacji po-
mys³ów, z których obecnie wiele jest kontynuowanych.
Gmina miêdzy innymi stara siê o œrodki unijne na re-
mont dróg i pozyska³a ju¿ dotacjê na budowê kanali-
zacji. Wszystko to wymaga czasu, dlatego nasuwa siê
wniosek, i¿ przy ocenianiu osi¹gniêæ gminy trzeba mieæ
perspektywê d³u¿sz¹ ni¿ czteroletni¹. Wszystkie in-
westycje wymagaj¹ czasu i tylko ci¹g³oœæ w³adzy sa-
morz¹dowej zapewni ich realizacjê. Istnieje bowiem
niebezpieczeñstwo, ¿e nowa w³adza „odetnie siê” od
rozpoczêtych inwestycji i zechce podj¹æ nowe, gor-
sze rozwi¹zania.

Tam gdzie jest zachowana ci¹g³oœæ w³adzy, s¹ suk-
cesy. Widaæ to na przyk³adach s¹siednich miast czy
gmin takich jak: Rybnik, ¯ory, Marklowice czy Paw-
³owice. Poczynione tam inwestycje ca³kowicie zmie-
ni³y obraz tych miejscowoœci. Trwa³o to jednak lata-
mi. Œmia³o mo¿na powiedzieæ, i¿ tamtejsze w³adze
dopiero w kolejnych swoich kadencjach wykona³y in-
westycje zwi¹zane z popraw¹ standardu ¿ycia miesz-
kañców.

Nasza gmina mo¿e równie¿ poszczyciæ siê licznymi
udanymi inwestycjami w infrastrukturê gminn¹ tj.:
w drogi, szko³y, sale gimnastyczne, boiska, kanalizacjê.
Planów jest jeszcze wiele i wiele pozosta³o te¿ do zro-
bienia, ale tylko kontynuacja w³adzy pozwoli na ich re-
alizacjê, gdy¿ jak widaæ ci¹g³oœæ w³adzy jest gwarancj¹
najszybszego rozwoju gminy.
Oprócz d³ugotrwa³ej inwestycji w postaci budowy kana-
lizacji chcielibyœmy zrealizowaæ nastêpuj¹ce inwestycje:
� budowa centrum przesiadkowego w Œwierklanach

Górnych,
� budowa zaplecza do boiska w Jankowicach,
� budowa nowej sceny na oœrodku w Jankowicach,
� budowa lodowiska stanowi¹cego obiekt

wielofunkcyjny na lato i zimê w Jankowicach
� zagospodarowanie dziedziñca szkolnego

w Œwierklanach Dolnych,
� budowa przedszkola w Œwierklanach Dolnych,
� zagospodarowanie terenu po szkole i przedszkolu

na ulicy Koœcielnej i Poprzecznej w Jankowicach,
� modernizacja placów zabaw,
� budowa dróg i oœwietlenia,
� dalsza poprawa komunikacji.
Od Waszej akceptacji zale¿eæ bêdzie ich realizacja.

Szanowni Mieszkañcy Gminy Œwierklany, zbli¿aj¹ce siê wybory samorz¹dowe to okazja, która
sk³ania do pewnych podsumowañ. Ocenie podlega czteroletni okres prac Wójta i Rady Gminy,
ich wywi¹zywanie siê z obowi¹zków i zadañ s³u¿¹cych zaspokojeniu potrzeb naszej wspólnoty.

Podsumowanie
pracy Urzędu Gminy
w ostatnich czterech latach

Zadania gminy mo¿emy podzieliæ na obowi¹zko-
we, z realizacji których gmina nie mo¿e zrezygnowaæ
i musi zapewniæ w bud¿ecie œrodki na ich realizacjê
oraz na zadania fakultatywne, które gmina realizuje
w takim zakresie, w jakim jest to mo¿liwe ze wzglêdu
na posiadane przez ni¹ œrodki finansowe. To g³ównie
z tych zadañ rozliczamy wybrane przez nas w³adze.

Pierwszy rok pracy Wójta i Rady Gminy by³ ro-
kiem budowania pozycji „wyjœciowej”. Sporo czasu
zajê³a zmiana planów strategicznych gminy czy przy-
gotowanie frontu inwestycyjnego. Obejmuj¹c sw¹
funkcjê 6 grudnia 2006 roku, obecny wójt gminy przej¹³
i doprowadzi³ do koñca rozpoczête a niezakoñczone
inwestycje gminne.

I tak, wed³ug oœwiadczenia by³ego wójta, ni¿ej wy-
mienione inwestycje by³y zaawansowane w nastêpuj¹-
cych procentach:

� oczyszczalnia œcieków 80 %

� zlewnia P II – 1 41 %

� zlewnia P II – 2 75 %

� zlewnia P II – 3 72 %

� sala gimnastyczna przy SP
w Œwierklanach Górnych 98 %

� obiekt sportowy w Œwierklanach
Dolnych 95%

Nie zosta³ wyegzekwowany podatek od wyposa-
¿enia wyrobisk górniczych za lata 2003-2006, mimo
wczeœniejszego wydania postanowienia w tej sprawie.
Oddanie do u¿ytku zlewni P II – 2 i P II – 3 nast¹pi³o
dopiero 25 czerwca 2007 roku, a rozbudowê oczysz-
czalni œcieków ukoñczono 29 czerwca 2007 roku. Zlew-
nia P II – 1 oddana zosta³a czêœciowo 30 listopada 2008
roku. Wraz z og³oszeniem ostatniej p³atnoœci nast¹pi³y
kontrole z Urzêdu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska, Izby Skarbowej i Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej. W lutym 2008 roku
uczestniczyliœmy w audycie w Warszawie przed przed-
stawicielami Komisji Europejskiej. Na tej dacie zakoñ-
czy³ siê etap rozliczeñ realizowanych inwestycji. Drug¹
spraw¹, o której trzeba pamiêtaæ, to gromadzenie œrod-
ków na zap³atê powy¿szych inwestycji, bowiem obec-
ny wójt przej¹³ gminê zad³u¿on¹ na prawie 3 mln z³.
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� W Przedszkolu w Jankowicach mia³ miejsce
Miêdzygrupowy Konkurs Ekologiczny.

� 14 kwietnia w Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego
w Jankowicach odby³ siê II Miêdzygimnazjalny
Konkurs Jêzykowy.

� 22 kwietnia organizatorem Gminnego Konkursu
Ekologicznego by³a Szko³a Podstawowa nr 2 im.
Œwiêtej Jadwigi.

� 23 kwietnia jak co roku w Szkole Podstawowej
nr 2 w Œwierklanach obchodzono Miêdzynarodowy
Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich.

� 13 maja m³odzie¿ z Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego
w Jankowicach wziê³a udzia³ w akcji „PosadŸ swoje
drzewko”.

Osoba zainteresowa-
na otwarciem Klubu Ma-
lucha poszukuje do wy-
najêcia ca³ego domu
mieszkalnego lub parte-
ru domu (warunek – wy-
najmowany lokal musi
posiadaæ minimum 3 po-
mieszczenia oraz kuch-
niê i ³azienkê).

Mieszkañcy zaintere-
sowani odp³atnym udo-
stêpnieniem lokalu na

Poszukiwany lokal

na Klub Malucha
W gminie planowane jest otwarcie Klubu
Malucha, w którym opiekê znalaz³yby dzieci
od 5 miesi¹ca ¿ycia do 3 lat. Klub zamierza
stworzyæ prywatny inwestor – osoba posiadaj¹ca
dyplom z oligofrenopedagogiki z informatyk¹
w kszta³ceniu specjalnym. W zwi¹zku z tym
poszukiwany jest lokal do wynajêcia w Œwierkla-
nach lub Jankowicach, w którym dzieci by prze-
bywa³y i prowadzone by³yby zajêcia.

dzia³alnoœæ Klubu Malu-
cha proszeni s¹ o kontakt
pod numerem telefonu
664 339 824.

W następnym numerze...
W ci¹gu ostatnich dwóch

miesiêcy wydarzy³o siê
w gminnych szko³ach i przed-
szkolach bardzo wiele cieka-
wych rzeczy. Z uwagi na
ograniczone miejsce w gaze-
cie podajemy jedynie  ogólne
informacje na ten temat. Ar-
tyku³y w ca³oœci bêdzie mo¿-
na przeczytaæ w nastêpnym
numerze:
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Konkurs odby³ siê
w czterech kategoriach
wiekowych. W grupie:
przedszkola, I miejsce zaj¹³
Mateusz Nog³y, II miejsce
– Laura Krakowczyk,
III miejsce – Bartosz Ku-
fel. W grupie klas 1-3 zo-
sta³y nagrodzone: Hania
Fydrych (I miejsce), Kinga
Tomczyk (II miejsce) i Na-
talia Fydrych (III miejsce).

Z życia Galerii Twórców

Nieprofesjonalnych „Jan”

w Jankowicach
20 kwietnia 2010 r.
w naszej galerii odby-
³o siê podsumowanie
jesiennej edycji
Konkursu Plastyczne-
go „M³odzie¿ zapo-
biega po¿arom” –
eliminacji gminnych
i powiatowych.

W grupie klas 4-6, I miejsce
zajê³a Ewelina, II miejsce
– Paulina Fydrych, III miej-
sce – Agata Konsek. Wœród
gimnazjalistów najlepszy
okaza³ siê Mi³osz Mas³ow-
ski z Gimnazjum w Œwier-
klanach Dolnych. Fundato-
rem nagród eliminacji gmin-
nych by³ GOKiR.

W trakcie trwania wy-
stawy mo¿na by³o podzi-
wiaæ prace artystów
z Niemiec, Czech, Ukra-
iny, jak i naszych rodzi-
mych twórców. Podczas
otwarcia wystawy mo¿na
by³o wys³uchaæ nieco-
dziennego koncertu m³o-
dych muzyków.

Celem wystawy by³o
nie tylko pobudzenie wy-
obraŸni, emocji i zmys³ów,
ale równie¿ porównanie
twórczoœci profesjonali-
stów i twórców nieprofe-
sjonalnych. Dziêki wspó³-
pracy z Domem Kultury
w Chwa³owicach, który zor-
ganizowa³ plener, mieszkañ-
cy naszej gminy, a zw³asz-
cza uczniowie naszych

22 marca 2010 r. otwarty zosta³ w naszej galerii wernisa¿ wystawy poplenerowej
Miêdzynarodowego Pleneru Malarskiego „Artystyczne Zbli¿enia”, który odby³ siê jesieni¹
2009 r. w okolicach Rud Raciborskich i Rybnika.

14 stycznia 2010r. Komi-
sja Konkursowa Eliminacji
Powiatowych dokona³a oce-
ny prac i wy³oni³a najlepsze
prace w poszczególnych
grupach wiekowych. Z na-
szej gminy II miejsce zaj¹³
Mateusz Nog³y z Przedszko-
la nr 1 w Œwierklanach Gór-
nych, I miejsce: Hania Fy-

drych z SP w Œwierklanach
Dolnych, II miejsce: Eweli-
na Brudny ze SP w Œwier-
klanach Dolnych oraz I miej-
sce: Mi³osz Mas³owski
z Gimnazjum w Œwierkla-
nach Dolnych.

W uroczystoœci wrêcze-
nia nagród i dyplomów
wzi¹³ udzia³ wójt Gminy
Stanis³aw Gembalczyk, dy-
rektor GOKiRu Halina
Karwot, prezes Zarz¹du
OZOSP w Œwierklanach
Bruno Marek oraz wicepre-
zes Zarz¹du Powiatowego
OSP Gerard Kotula.

Najlepsza w naszej gmi-
nie okaza³a siê Hania Fy-
drych, która zajê³a pierwsze
miejsce na szczeblu woje-
wódzkim (na zdj. poni¿ej).

szkó³ i przedszkoli, mieli
mo¿liwoœæ obejrzenia inte-
resuj¹cych prac malar-
skich. Przy okazji warto

wspomnieæ, ¿e w po³owie
czerwca w galerii odbêdzie
siê indywidualna wystawa
znanego na Ukrainie arty-

sty Wiktora Stiepanowicza
Gritsina, na któr¹ serdecz-
nie Pañstwa zapraszamy!

El¿bieta Piercha³a

zdj.: z archiw. Galerii Jan
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Taka sama akcja zor-
ganizowana zosta³a
tydzieñ wczeœniej –

7 maja przy kopalni KWK
„Jankowice”, gdzie pracu-
je Rafa³.

Pomys³odawczyni¹ ak-
cji w jankowickiej galerii
by³a Sylwia Mas³owska,
nauczycielka i s¹siadka
Rafa³a.

- By³a to pierwsza
tego typu akcja na tere-
nie gminy i mam nadziejê,
¿e nie ostatnia – mówi El¿-
bieta Piercha³a, z GMTN
„Jan”.  Podczas akcji zare-
jestrowa³o siê 70 osób nie
tylko ze Œwierklan, ale
równie¿ z Rybnika, ¯or,
Paw³owic.

- Gdyby nasi mieszkañ-
cy mieli wiêksz¹ wiedzê
na temat pobierania szpi-
ku kostnego, frekwencja
podczas akcji by³aby
znacznie wiêksza – wyja-
œnia El¿bieta Piercha³a –
Dlatego tak wa¿ne jest
wsparcie medialne.

Bia³aczka to choroba
nowotworowa, znana tak-
¿e jako rak krwi. Co drugi
chory na bia³aczkê nie znaj-
duje dawcy szpiku kostne-
go, co z kolei jest jedyn¹
szans¹ ratunku dla chore-
go na bia³aczkê. Obecnie
niewiele osób wie cokol-
wiek o sposobie pobierania
szpiku kostnego, co spra-
wia, ¿e obawiaj¹ siê o w³a-
sne zdrowie i ¿ycie. Istnie-
je wœród nas b³êdne prze-
œwiadczenie, ¿e szpik jest
pobierany z krêgos³upa.
Tak jednak nie jest!

Istniej¹ dwie metody
pobrania:

- Pobranie komórek ma-
cierzystych z krwi obwodo-
wej – stosowane w ok.
80% pobrañ. Zabieg ten
trwa oko³o 3-4 godzin.

- Pobranie szpiku kost-
nego od znajduj¹cego siê
pod narkoz¹ dawcy, z tale-
rza koœci biodrowej (nie
z rdzenia krêgowego!)

Dzień Dawcy w Świerklanach
15 maja 2010 w Galerii Malarstwa Twórców Nie-
profesjonalnych „Jan” w Jankowicach odby³ siê
Dzieñ Dawcy Szpiku, organizowany przez Fundacjê
DKMS z Warszawy. Dzieñ Dawcy by³ dedykowany
Rafa³owi Siwulcowi, choremu na bia³aczkê miesz-
kañcowi naszej gminy oraz innym osobom, które
czekaj¹ na swoich „genetycznych bliŸniaków”.

Decyzja o wyborze me-
tody pobrania uzale¿niona
jest od stanu i preferencji
chorego na bia³aczkê pa-
cjenta.

Zostanie dawc¹ to
ogromnie powa¿na decyzja,
któr¹ podejmujemy na ca³e
¿ycie. Musimy liczyæ siê
z sytuacj¹, ¿e kiedyœ – za
miesi¹c, mo¿e rok, czy te¿
dopiero za kilka lat zadzwo-
ni do nas telefon z infor-
macj¹, ¿e jest cz³owiek,
który czeka na nasz¹ po-
moc, który czeka z na-
dziej¹ na nasz dar jakim
jest szansa na drugie ¿ycie.

- Dziêki Rafa³owi
i przeprowadzonej akcji
zrozumia³am, ile osób
jest chorych i jak ciê¿ka
jest droga do tego, aby
wyzdrowieæ. Ile trzeba
mieæ si³y i determinacji,
¿eby uratowaæ swoje
¿ycie – t³umaczy El¿bieta
Piercha³a. – W ostatnich
miesi¹cach sytuacja Rafa-
³a by³a momentami dra-

matyczna, ale on siê nie
poddawa³.

Dziœ ju¿ wiemy, ¿e Rafa³
znalaz³ dawcê (z Niemiec),
jest po przeszczepie i czuje
siê dobrze. Dlatego tak
wa¿ne jest, aby jak najwiê-
cej osób zarejestrowa³o siê
w bazie danych Fundacji
DKMS.

Fundacja DKMS Baza
Dawców Komórek Ma-
cierzystych Polska jest or-
ganizacj¹ niezale¿n¹. Ce-
lem Fundacji jest znalezie-
nie dawcy dla ka¿dego cho-
rego na bia³aczkê pacjenta.
Potencjalnym dawc¹ mo¿e
zostaæ ka¿dy cz³owiek
w wieku od 18 do 55 lat.
Rejestracja polega na wy-
pe³nieniu odpowiedniego
formularza oraz oddaniu
4 ml krwi potrzebnej do
okreœlenia cech zgodnoœci
antygenowej. Do³¹czaj¹c
do bazy dawców Fundacji
DKMS, mo¿esz zostaæ
dawc¹ dla chorych w Pol-
sce, jak i na ca³ym œwiecie.

Wiêcej informacji jest na
stronie www.dkms.pl.

Majowy Dzieñ Dawcy
nie bêdzie z pewnoœci¹
ostatni¹ tak¹ akcj¹ w na-
szej gminie. W niedalekiej
przysz³oœci zostanie zorga-
nizowana podobna akcja
dla po³o¿nej Marysi z jed-
nego z oœrodków zdrowia
w naszej gminie.

Akcja Dnia Dawcy nie
mog³aby siê odbyæ, gdy-
by nie zaanga¿owanie
wolontariuszy personelu
medycznego gminy (pani
doktor Gabrieli Kalemby
oraz pielêgniarek: Gertru-
dy Miki, Teresy Trybuœ,
Danuty Szulik, Bo¿eny
Boczek, Ma³gorzaty Dur-
czok, Janiny Werber i £u-
cji Œwiêckiej), uczniów
(Eweliny Micha³owskiej,
Justyny Micha³owskiej,
Agnieszki Siwulec, Ani
Brzyszkowskiej, Domini-
ki Nog³y) oraz Dominiki
Kotas, Marii i Andrzeja
Siwulców. W tym miejscu
chcemy im serdecznie po-
dziêkowaæ. Ponadto s³o-
wa podziêkowania nale¿¹
siê pani Halinie Karwot,
dyr. GOKiR-u, pracowni-
kom Urzêdu Gminy, du-
chownym i anonimowym
osobom, które nag³oœni³y
akcjê. tg
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Nasze miejsce w historii

Dzia³alnoœæ koœcielna
Zród³a parafialne po-

daj¹, ¿e zarówno po³omski,
jak i œwierklañski koœció³
parafialny powsta³y bardzo
wczeœnie, zaraz po za³o¿e-
niu wsi – na prze³omie XIII
i XIV wieku. Parafie mia-
³y wówczas swoich pro-
boszczów. Wynika z tego,
¿e koœció³ parafialny
w Œwierklanach by³ prze-
znaczony dla samej wsi
Œwierklany. Z³¹czenie kil-
ku wsi w obwód parafial-
ny po³omski nast¹pi³o po
zlikwidowaniu reformacji
Lutra na Górnym Œl¹sku,
tj. w 1629 roku.

Po przepêdzeniu pasto-
rów brakowa³o ksiê¿y ka-
tolickich do obsadzenia
wszystkich probostw. Od
tego czasu koœció³ œwier-
klañski sta³ siê koœcio³em
filialnym (koœció³ wchodz¹-
cy w sk³ad danej parafii, ale
nie bêd¹cy jej koœcio³em
g³ównym), a¿ do 1929 roku.
Parafia po³omska od po-
cz¹tku swego istnienia na-
le¿a³a do diecezji wroc³aw-
skiej. Wraz z m.in. parafia-
mi Rybnik, Wodzis³aw,
Œwierklany i Radziejów
wchodzi³a w sk³ad dekana-
tu ¿orskiego. Dekanat ów
zosta³ podzielony, w wyniku
czego wyodrêbniony zosta³
dekanat wodzis³awski (1652
r.), obejmuj¹cy parafie: Wo-
dzis³aw, Jod³ownik, Pszów,
Rydu³towy, Po³omia, Ja-
strzêbie, Ruptawa, Mszana
i Skrzyszów. Trzy koœcio³y
zesz³y do rangi koœcio³ów
filialnych. By³y to Œwierkla-

Przedstawiamy II rozdzia³ ksi¹¿ki autorstwa wójta gminy Œwierklany
Stanis³awa Gembalczyka zatytu³owany „Dzia³alnoœæ koœcielna”.
Pierwszy rozdzia³ pt: „Rys historyczny” prezentowaliœmy w poprzed-
nim numerze. Trzeci rozdzia³, który bêdzie prezentowany w nastêpnym
numerze, nosi tytu³: „Panowanie pruskie”. Informujemy jednoczeœnie,
¿e ksi¹¿ka nie jest dostêpna na rynku ksiêgarskim.

ny, Godów i Moszczenica.
W póŸniejszym czasie, fi-
lialnymi sta³y siê tak¿e ko-
œcio³y w Radlinie, Marklo-
wicach i £aziskach.

Mówi¹c  o  koœc i e l e
w Œwierklanach nie spo-
sób nie wspomnieæ o s¹-
siedniej œwi¹tyni, obecnie
wchodz¹cej w sk³ad jednej

gminy, czyli o koœciele jan-
kowickim.

Znane jest podanie lu-
dowe o ksiêdzu Walentym
i husytach, nawi¹zuj¹ce do
pocz¹tków istnienia w XV
wieku, koœció³ka pod we-
zwaniem Bo¿ego Cia³a.
W 1631 roku w³aœciciel
pañstwa rybnickiego Wa-
c³aw Lobkowitz wzniós³
kaplicê, która dotrwa³a do
oko³o 1670 roku. Z dal-
szych Ÿróde³ dowiadujemy
siê, ¿e w 1670 roku wybu-
dowano koœció³ w obecnej
postaci. Koœció³ nale¿a³ do
parafii Matki Boskiej
Wniebowziêtej, a póŸniej
do Matki Boskiej Bolesnej
w Rybniku. Samodzieln¹
parafi¹ Jankowice sta³y siê
25.01.1897 roku.

Fundatorem koœcio³a
oraz Bractwa Najœwiêt-
szego Sakramentu by³ hra-
bia Ferdynand Leopold
Oppersdorf. Do dnia dzi-
siejszego ksiêga Bractwa
znajduje siê na probostwie
w Jankowicach.

Legenda o mêczeñ-
stwie kap³ana zd¹¿aj¹cego
do chorej kobiety z wiaty-
kiem, doprowadza nas do
po³o¿onej w jankowickim
lesie, Studzienki. Jest to
miejsce zaciszne, w któ-
rym znajduj¹ siê kaplice
i do którego pod¹¿a lud-
noœæ z ca³ego powiatu ryb-
nickiego; opisane w wier-
szach poetki Reginy Sobik.
Studzienka sta³a siê miej-
scem licznych uroczystoœci
religijnych i pielgrzymek.
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- Gratulujê wam przede
wszystkim wytrwa³oœci –
mówi³a podczas uroczystoœci
Krystyna Klocek, dyrektor
Gimnazjum w Œwierkla-
nach. – Wiem, ¿e nie by³o
³atwo pogodziæ wszystkie
obowi¹zki z nauk¹. Szko-
³ê rozpoczê³o dwa lata
temu 21 osób. Jeden spo-
œród was trzy razy mia³
zrezygnowaæ, a wtedy ko-
ledzy przyje¿d¿ali po nie-
go i przekonywali, aby siê
nie poddawa³. Dziêki temu
jest on z nami dzisiaj i od-
biera œwiadectwo.

Podziw dla wytrwa³oœci
i zaanga¿owania wyrazi³ te¿
wójt gminy Œwierklany Sta-
nis³aw Gembalczyk, który
zosta³ przez absolwentów
zaproszony na uroczystoœæ.
Wrêczaj¹c nagrody dla naj-
lepszych, nie móg³ wyjœæ
z podziwu dla tak wysokich
not. Sam wspomina³ czasy
swojej nauki.

- Doskonale wiem, jak
trudno zmagaæ siê jedno-
czeœnie z obowi¹zkami do-
mowymi, prac¹ i nauk¹. Ja
sam, kiedy podj¹³em stu-

dia, pracowa³em, uczy³em
siê, a obok bawi³y siê moje
dzieci. Tym bardziej podzi-
wiam tak wysokie noty nie-
których z was.

- Mnie moja najstarsza
córka pomaga³a w nauce
jêzyka angielskiego – opo-
wiada Ewa Woryna. – Dziê-
ki jej pomocy jakoœ to sz³o.

- Ja te¿ mog³em liczyæ
na pomoc rodziny – mówi
pan Piotr. – ¯ona przejê³a
czêœæ moich obowi¹zków,
a dzieci stara³y siê nie
przeszkadzaæ.

Dzielenie czasu miêdzy
dom, szko³ê, pracê nie by³o
³atwe dla pani Anny Olman
- samotnej matki, jednej
z trójki absolwentów, którzy
zdecydowali siê podejœæ do
matury.

– Ale dzieci bardzo do-
brze zareagowa³y na moj¹
naukê. Widz¹c, ¿e ja sia-
dam do ksi¹¿ek, same chêt-
niej zaczê³y siê uczyæ. Po-
prawi³y nawet swoje wyni-
ki - t³umaczy pani Ania.

Licealiœci wspierali siê te¿
nawzajem. Przez te dwa lata
mocno siê ze sob¹ z¿yli. Po

WWWWWytrwytrwytrwytrwytrwali liali liali liali liali licealiścicealiścicealiścicealiścicealiści
UczymUczymUczymUczymUczymy się przy się przy się przy się przy się przez całe żyez całe żyez całe żyez całe żyez całe życieciecieciecie

30 kwietnia br. w budynku Gimnazjum w Œwierklanach Dolnych odby³a siê
niecodzienna uroczystoœæ. Szesnastu absolwentów Uzupe³niaj¹cego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych odbiera³o swoje œwiadectwa. Niektórzy
z nich uzyskali bardzo wysokie œrednie - dwie osoby ze œredni¹ 4,8 oraz trzej
absolwenci ze œredni¹ 4,7.

ka¿dym zakoñczonym seme-
strze wspólnie œwiêtowali.

A jakie maj¹ plany na
przysz³oœæ?

- To zale¿y jak mi pój-
dzie matura – mówi pani
Ania. – Jeœli zdam, to po-
myœlê o studiach. Jeœli nie
– zostanie jakieœ studium.
Teraz przecie¿ jeszcze nie-
wiele siê zmieni, ale studia
pozwoli³yby mi liczyæ na
lepsz¹ pracê.

Pani dyrektor Krystyna
Klocek ¿a³uje tylko jednego,
¿e tylko trzy osoby zdecydo-
wa³y siê zdawaæ maturê:

- Pocz¹tkowo by³o dzie-
siêciu chêtnych, ale wiele
osób przestraszy³o siê ma-
tematyki, a szkoda. Choæ
to i tak nic straconego. Je-
œli w przysz³ym roku uda
siê zrobiæ kolejny nabór, to
obecni absolwenci bêd¹
mieæ znów szansê przyst¹-
pienia do matury.

Szansa, ¿e pojawi¹ siê
nastêpni doroœli licealiœci
jest du¿a, choæ wszystko
zale¿y oczywiœcie od tego,
czy znajd¹ siê zaintereso-
wani ww. tematem. tg

RRRRRocznice Kółocznice Kółocznice Kółocznice Kółocznice Kół
GospodyńGospodyńGospodyńGospodyńGospodyń
WiejskichWiejskichWiejskichWiejskichWiejskich
na okrągłona okrągłona okrągłona okrągłona okrągło
W tym roku a¿ trzy
KGW w naszej gminie
obchodz¹ okr¹g³e
rocznice istnienia.
65 lat dzia³aj¹ ju¿
obydwa ko³a w Janko-
wicach, a 60-t¹ roczni-
cê obchodzi³y 19 maja
gospodynie z KGW
w Œwierklanach
Dolnych.

Uroczystoœci rocznicowe
œwierklañskiego ko³a rozpo-
czê³y siê o godzinie 14.00
msz¹ œw. w koœciele pw. œw.
Anny. Nastêpnie uczestnicy
przeszli do Gminnego Oœrod-
ka Kultury i Rekreacji, gdzie
w czêœci oficjalnej wiele in-
stytucji i osób z³o¿y³o gospo-
dyniom gratulacje i ¿yczenia
dalszej owocnej dzia³alnoœci.
¯yczenia sk³adali m.in. wójt
gminy Stanis³aw Gembal-
czyk, stra¿acy, dyrektorzy
szkó³. Nastêpnie przyszed³
czas na poczêstunek. Spe-
cjalny wystêp z okazji tej uro-
czystoœci przygotowali
uczniowie ze Szko³y Podsta-
wowej w Œwierklanach Dol-
nych. Na koniec ze swoim
repertuarem zaprezentowa³
siê zespó³ regionalny „Pau-
linki”. Wszystkim gospody-
niom ze Œwierklan Dolnych,
które obchodzi³y 60-te urodzi-
ny swego ko³a sk³adamy naj-
serdeczniejsze ¿yczenia. tg

Urz¹d Gminy Œwierklany
z siedzib¹ w Jankowicach

ul. Œwierklañska 54
44-264 Jankowice

tel.: 32  43 27 500
fax: 32  43 27 501

e-mail: ug@swierklany.pl
 godziny urzêdowania:

poniedzia³ek od 800 do 1600

od wtorku do pi¹tku
od 730 do 1530
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Prezentujemy
nazwiska

solenizantów
i jubilatów

z naszej gminy,
którzy w ostatnim
czasie obchodzili

swoje swiêto.

Pani
Gertruda Langer

z Jankowic
œwiêtowa³a

93. urodziny.
Pani Maria Wita

ze Œwierklan
ukoñczy³a 90 lat.

Pani Elfryda Gojny
z Jankowic
obchodzi³a

93. urodziny.
Pani

Wiktoria Kubica
ze Œwierklan

skoñczy³a 90 lat.

Pañstwo
Gertruda i Ernest
Brychcy obchodzili
62 rocznicê œlubu.

Pañstwo
£ucja i Ryszard

Bochenek
prze¿yli wspólnie

63 lata.
Pañstwo

Ró¿a i Emil Chroszcz
œwiêtowali tak¿e 63

rocznicê œlubu.
Pañstwo

Marta i Antoni
G³adysz spêdzili
ze sob¹ 63 lata.

Pañstwo
Anna i Alojzy

Szweda s¹ ju¿ 61 lat
po œlubie.

Wszystkim
im pragniemy

z³o¿yæ serdeczne
¿yczenia wszelkiej

pomyœlnoœci

03.07. –M OSiR Œwierklany POWITANIE WAKACJI

16.00 Rozpoczêcie z DJ-em „COSMO”
oraz bezp³atne korzystanie z urz¹dzeñ zabawowych
(zamek dmuchany, zje¿d¿alnia)

18.00 koncert zespo³u „BLACK FUSION”
20.00 Gwiazda wieczoru:„FORMACJA NIE¯YWYCH SCHABUFF”
21.30 DYSKOTEKA

18.07. – MOSiR Jankowice

15.30 MUZYKA DJ-a Micha³a, konkursy i zabawy dla dzieci z udzia³em
janowickich stra¿aków.

17.00 koncert DAMIANA HOLECKIEGO
18.30 koncert grupy „SALSA”
19.30 koncert czeskiej grupy „PRINCESS”-przeboje legendarnej grupy

„Queen”
21.00 DYSKOTEKA

Serdecznie zapraszamy!

Imprezy plenerowe zacząć czas!
Gminny Oœródek Kultury i Rekreacji w Œwierklanach zaprasza serdecznie

mieszkañców do udzia³u w imprezach plenerowych. Mamy nadziejê, ¿e ka¿dy
znajdzie dla siebie coœ ciekawego i mi³o spêdzi czas. Oto plan kilku najbli¿szych
imprez:

1. Przygotowano dokumenty do zmiany pozwolenia wodnoprawnego dla oczysz-
czalni œcieków, aby dostosowaæ je do obowi¹zuj¹cych przepisów i zaoszczêdziæ na
eksploatacji oczyszczalni œcieków (m.in. zakres badañ)

2. Pod³¹czenie Zak³adu Wêdliniarskiego „Stania” w zakresie œcieków przemys³o-
wych zyska³o jeden praktyczny wymiar – wstêpne ustalenie z projektem podczyszczal-
ni œcieków (z firmy Schneider) w zakresie technologii i doboru urz¹dzeñ podczyszczal-
ni. Po zleceniu przez przedsiêbiorcê badañ œcieków akredytowanemu laboratorium w po-
³owie kwietnia br., aby okreœliæ dok³adnie specyfikê œcieków z Zak³adu w Œwierkla-
nach, GZW okreœli zakres wskaŸników zniszczeñ i ich dopuszczalne wartoœci oraz mak-
symaln¹ wartoœæ strumienia objêtoœci œcieków.

Rozwa¿ana jest tak¿e wersja aby œcieki z ubojni z Jankowic by³y przewo¿one do
podczyszczalni przy Zak³adzie Stania i po wstêpnym oczyszczeniu kierowane do gmin-
nej sieci kanalizacyjnej.

3. Podpisano umowê na wywóz osadów œciekowych – cena w stosunku do roku
2009 spad³a z 68 z³ za tonê do 41 z³ za tonê – dziêki rozpisaniu przetargu, a nie zapy-
taniu o cenê. Przy zakresie do wywiezienia 850 ton daje to oszczêdnoœæ 22 950 z³.
Czêœciowo ta hipotetyczna oszczêdnoœæ (bo wywóz bêdzie odbywa³ siê w dwóch
etapach – do 3 wrzeœnia br.) zosta³a ju¿ przeznaczona na nieplanowany wydatek –
ok. 10 000 z³ zosta³o przeznaczonych na naprawê samochodu Crafter – u¿ywanego
samochodu dostawczego zakupionego w lutym 2009 r. bez gwarancji i sprawdzenia
stanu technicznego.

4. Nawi¹zano wspó³pracê z pracownikami Politechniki Œl¹skiej w zakresie okreœle-
nia kompleksowej oceny przyczyn i zapobiegania przenikania wód zewnêtrznych do
sieci kanalizacyjnej, w kontekœcie w³¹czenia kolejnej zalewni do sieci. Ich wstêpne
wnioski s¹ zgodne z wnioskami GZW – w szczególnoœci za taki stan rzeczy odpowiada
brak kanalizacji deszczowej w gminie.

Ważniejsze informacje z działalności
Gminnego Zakładu Wodociągów


