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Świerklany

Mieszkańcy całej gminy
Świerklanyniemają jużżadne-
goproblemuzdojazdemdosą-
siedniegoRybnika.Odkilkudni
pogminie kursuje bowiemno-
wa linia autobusowa, wysłana
na trasę przez rybnicki Zarząd
TransportuZbiorowego.Utwo-
rzenie nowej linii ZTZ było
możliwe po tym, jak zgodę
napodpisanie stosownejumo-
wydała rada gminy.

- Mieszkańcy od dawna
zwracali uwagę na to, iż
na przykład jest problem z do-
staniem się ze Świerklan Dol-
nych do Rybnika. Dotychczas
kursującaprzeznaszągminęli-
nia ZTZ dojeżdżała tylkow za-
sadzie do Świerklan Górnych.
Terazmieszkańcy całej gminy
mogą bez problemu dojechać
do Rybnika - mówi Tomasz
Pieczka,wójt gminy

Umowa z rybnickim ZTZ,
któryorganizujekursyna tere-
nie całego regionu, sporo gmi-
nękosztuje.Łączniezawszyst-
kie autobusy zatrzymujące się
w Świerklanach, urząd przele-
wanakontorybnickiegoprzed-
siębiorstwa381tysięcyzłotych.
To jeszcze nie wszystkie kosz-

ty,bowiemgminadopłaca tak-
żedokursówautobusówdojeż-
dżających ze Świerklan
i Jankowic w kierunku
Wodzisławia i Żor.W obu tych
przypadkach komunikacja dla
mieszkańców jest darmowa,
alegminapłaci. I toteżcałkiem

niemało. Do komunikacji
doŻorśrednioroczniedopłaca-
na jestkwotaok.33tysięcyzło-
tych, a doWodzisławia 199 ty-
sięcy złotych. Nic dziwnego
więc, że dziś w gminie rozwa-
żana jestopcja,bywprzyszłoś-
ci, być może za rok, czy dwa,

komunikacja natereniegminy
była całkowicie darmowa.

- Rozważamy taką możli-
wości. Trzeba by było ogłosić
przetarg i wyłonić przewoźni-
ka,którywoziłbypasażerówta-
kimi ok. 20 czy 30-osobowymi
busami.Wystarczyłoby zorga-

nizować wówczas takie linie,
które kursowałybypoposzcze-
gólnychsołectwach idowoziły
pasażerówwmiejsca,zktórych
możnabybyłodojechaćzarów-
no do Rybnika, Żor czy
Wodzisławia - mówi wójt To-
masz Pieczka.

Gminna,darmowakomuni-
kacja, rozwiązałabytakżeprob-
lem dowożenia miejscowych
dzieci do szkół. Uczniowienie
raz, nie dwamuszą być dowo-
żone do szkół przez rodziców,
albo przejeżdżać na rowerze
nawet kilka kilometrów.

- Chcielibyśmy, żeby te
gminne autobusy jeździły
w godzinach szczytu - rano
ipopołudniuczęściej, awtych
pozostałych godzinach kur-
sów było by troszkę mniej -
mówi wójt. Póki co jednak
wprowadzenie darmowej ko-
munikacji totylkoplany.Plany,
które trzeba przeanalizować
i przekalkulować.

- Pomysł wydaje się cieka-
wy. Chciałbym, żeby mój syn
mógł dojechać do kolegi
w Świerklanach za darmo,
amatka na przykład bez prob-
lemu dojechać do kościoła -
mówi namMarcin Krawczyk,
mieszkaniec gminy.a

ą

Autobusemzadarmo?Pomysł
jest,aletomelodiaprzyszłości
A Na razie mieszkańcomwystarczyć musi nowa linia autobusowa do Rybnika

BarbaraKubica
b.kubica@dz.com.pl

Komunikacja

bPomysłwprowadzenia darmowej komunikacji bardzomi się

podoba -mówi nammieszkanka Jankowic, Anna Buzyń
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Więceja
WWW.RYBNIK.NASZE
MIASTO.PL

ALinia33,któraodkilkudni
dojeżdżadoŚwierklan,swój
początekmawJejkowicach,
lubpowrotna
wŚwierklanach,przySzybie.
Zatrzymujesięnaaż12przystan-
kachwRybniku-przejeżdża
przezdzielnicęZebrzydowice,
potemMaroko-Nowiny,zatrzy-
mujesiępodgmachemsądu,
czyliwnajbliższymsąsiedztwie
rybnickiegotargowiska,apotem
takżepodkomendąpolicji.
Pozaliczeniukilkuprzystanków
wChwałowicachwjeżdża już
doJankowic.Wgminiezatrzy-
mujesięażna10przystankach.
Autobusyoznaczone numerem
33kursująwyłączniewdni robo-
cze,niekursująnatomiastwwe-
ekend.Odponiedziałkudopiąt-
kuprzezgminęprzejeżdża11
kursów-wstronęRybnika
izRybnika.BiletzRybnika
doŚwierklanczyJankowickosz-
tuje3zł (ulgowy1,50zł). (KUB)

Nowa linia 33

INWESTYCJE

CBAtylkobada
sprawębudowy
Nowyurząd gminy
wŚwierklanachnapewno
powstanie.Niemamowy
oprzerwaniu tejważnej, choć
bardzo kosztownej inwestycji.
Zmieni się jedynie data odda-
nia doużytkunowegogma-
chu. Jużdziświadomo, że ter-
min 2016 roku, jest niemożli-
wydozrealizowania. Tym
bardziej, żewciąż niewiado-
mo, kto tę inwestycję będzie
kontynuował.
STR. 4

BADANIA

Wpuśćankietera
doswojegodomu
Dodrzwi twojegodomuzapu-
kali ankieterzy zmiarami i do-
kumentamiw rękach?Nie
zdziwcie się! Na terenie
Jankowic i Świerklanprowa-
dzone są bowiemprace geo-
dezyjne, polegającenadoko-
nywaniupomiarówbudyn-
ków i sporządzaniudokumen-
tacji.
STR. 4

REKREACJA

Placzabawwkażdej
gminie
Wkażdymsołectwie powstać
maplac zabawdla najmłod-
szychmieszkańcówgminy,
oraz siłownia nawolnympo-
wietrzudla tych starszych. Ta-
ki jest planwłodarzynanaj-
bliższe cztery lata.
STR. 10

Wskrócie

Rozmowa zHalinąKarwot zGOKiR-u o planowanych na ten rok imprezach STR.2
PROMOCJA 005133584

www.swierklany.pl

REKLAMA 005126348

usługi
na 

raty

RYBNIK, UL. KORFANTEGO 1

KORNOWAC, UL.RACIBORSKA 175

METAMORFOZY W TRZY DNI!

Umów się na bezpłatne konsultacje tel. 661-103-103

www.artdent.org
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ADRESREDAKCJI
41-200 Rybnik
ul. Sobieskiego 15
rybnik.naszemiasto.pl
REDAKTORODPOWIEDZIALNY
Jacek Bombor, tel. 32 634-24-50

Rybnik

Waszośrodekcorokustarasię
przygotowaćkilkadużychim-
prezplenerowych.
Zdążyłysię jużonenadobre
wpisaćwkalendarzgminnych
wydarzeń?
Tak.Wtymroku jedna zwięk-
szych imprez odbędzie się 4
lipca. Będzie to
festynna rozpoczęcie lata.
Możemy się pochwalić, że
gwiazdąwieczorubędzie ze-
spół Piersi. Impreza odbędzie
się na terenie naszegoośrodka
wŚwierklanach.Natomiast
naośrodkuw Jankowicach
planujemywiększą imprezę
wsierpniu. Tam zaprosimy
jedną z gwiazdmuzyki disco
polo iKabaretMłodychPa-
nów.
Koncertyprzyciągająsporąpub-
liczność?
Co rokuplenerowe zabawy
gromadzą kilkutysięcznąpub-
liczność. Tonie tylko
mieszkańcynaszej gminy, ale
praktycznie całegowojewódz-
twa śląskiego.
CzygwiazdępokrojuDodyczy
zespołuPiersi trudnozaprosić
doŚwierklan?
Niemamyz tymproblemów.
Zazwyczaj robi się to na rok
wcześniej.Wpłacamy
zaliczkę i potemczekamy
naprzyjazd. W innej sytuacji,
gdybyśmywcześniej
nie zarezerwowali gwiazdy, to
wokresie letnim trudno już
wygospodarować termin, że-
by zespół miałwolne.
Jaktorobicie,żeściągacie
gwiazdy?Jesteściestosunkowo
niewielkągminą…
Gwiazdy sprowadzamy już
odwielu lat, chociaż jedną

na sezon iwefekcie dziś prak-
tycznie niemamy już z czego
wybierać.Większość polskich
artystów jużunas grała. Cie-
szynas to, że koncerty przy-
padłydo gustumieszkańcom.
Oni częstomailowo czy telefo-
nicznie jużnakilka tygodni
czymiesięcyprzedwakacjami
pytają: ktounas zagraw tym
roku? To, żewakacje otwie-
ramyhucznie, to już tradycja.
Robimy te imprezynieodpłat-
nie, dobrzenamsięwspółpra-
cuje z radą gminy i wójtem.
Cieszymy się , że budżet , któ-
ry namprzyznają, pozwala
naorganizację imprez iwyda-
rzeńkulturalnych, które
wspierają rozwój kultury oraz
promująnaszą gminęna zew-
nątrz.Mamy również firmy,
które nas sponsorują, także

udaje się to jakoś organizo-
wać.
Wszyscymówią,żecoraztrud-
niejosponsorównaimprezę
kulturalną.
Tak, alemy jakoGOKiR ma-
mygronowiernychprzyja-
ciół. To firmynie tylko z
naszej gminy, ale i zmiejsco-
wości ościennych. Cieszymy
się , że okazują oni pomoc
i zrozumienie dla naszych
działań kulturalnych. Fir-
mom, którewsposób szcze-
gólnywdanymrokuwspiera-
ły nasządzialalność, przyzna-
jemy tytułMecenasaKultury
Lokalnej. Dodatkowe środki ,
którewspierają budżet nasze-
go ośrodka, pozadotacją
iwsparciemsponsorów ,to
wynajemośrodków oraz
organizacjawszelakich im-
prezdla firm i zakładówpracy.
Towszystko zasila
budżet naszej jednostki.
Czymjeszczezajmujesię
GOKiR?
Imprezyplenerowe, tonie je-
dyna rzecz, którą się zajmuje-
my.Wczasie wakacji letnich
i zimowychorganizujemy za-
jęcia dla naszychdzieci.Wy-
jazdy,wycieczki, zajęcia
naośrodkach, baliki i dyskote-
ki. Latemprowadzimyzajęcia
sportowo-rekreacyjne , które
trwają podwa tygodnie. Sta-
ramy sięw ten sposób zapew-
nić najmłodszymrozrywkę
na czaswakacji. Zajęcia pro-
wadzone są i na salach,
i na ośrodkach. Nanudęnikt
niemożenarzekać.W trosce
o tradycje i kulturę lokalną,
opiekujemy się zespołami fol-
klorystycznymi,współpracu-
jemyzkoła gospodyń
wiejskich ochotniczymi stra-
żami i innymi organizacjami
działającymina
terenie naszej gminy. Prowa-
dzimy równieżmłodzieżowy
zespół rockowy. (B.KUBICA)

ą

Gwiazdychętnie
nasodwiedzają
Rozmowa

O koncertowychplanach
OśrodkaKulturyiRekreacji
rozmawiamyzdyrektorką
placówki,HalinąKarwot.

bDyrektor Halina Karwot
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Zdrowie

aUrządGminy Świerklany
zsiedzibąwJankowicach
ul.Świerklańska54,
44-264Jankowice
tel.324327500,
fax324327501
e-mail:ug@swierklany.pl
Godzinyurzędowania:
poniedziałek-środa7.30–15.30
czwartek 7.30–17.00
piątek 7.30–14.00.

aUrządStanuCywilnego
tel.324327526;324327527
e-mail:ug@swierklany.pl
kierownik:ZbigniewKowalczyk,
pok.nr27,tel.324327527

aReferatSpraw
Obywatelskichpok.nr23,26.
tel.324327500,324327526
e-mail:rso@swierklany.pl

aReferatKsięgowości
iFinansówpok.nr 33,34,36.
tel.324327530;324327533,
tel.324327535;324327536.
e-mail:rf@swierklany.pl

a ReferatInwestycjiiZamó-
wieńPublicznychpok.nr16,17.
tel.324327516-inwestycje
tel.324327506-zamówienia
publiczne
e-mail: inwestycje@swierklany.pl

aReferatGospodarki
Przestrzennej,Komunalnej
iOchronyŚrodowiska
pok.nr 13, 14.
tel. 32 4327503-drogi,komuni-
kacja;
tel.324327513-podziały ina-
dawanienumerówdlanieru-
chomości;
tel.324327518–budownictwo
iplanyzagospodarowaniaprze-
strzennego;
tel.324327529–odpadykomu-
nalneinieczystościciekłe;
tel.324327538–zezwolenia
nawycinkędrzew,melioracje,
dotacje.
e-mail:rgp@swierklany.pl

aReferatPodatków
pok.nr24,25
tel.324327520;324327524
tel.324327525 -(kasa).
e-mail:rp@swierklany.pl

aSamodzielnestanowiska:
Inspektords.ObronyCywilnej
AndrzejJob,pok.nr34,
tel.324327514
e-mail:oc@swierklany.pl
Inspektords.InformatykiiBez-
pieczeństwaInformacji
GrzegorzNogły,pok.nr34,
tel.324327510
e-mail:admin@swierklany.pl
Inspektords.rozwojulokalnego
ipromocjiGminy
BarbaraZientek,pok.nr33,
tel.324327531
e-mail:rip@swierklany.pl
Inspektords.pozyskiwania
irozliczaniaśrodkówzew-
nętrznychIlonaNowrotek,pok.
nr34,tel.324327537 ,
e-mail:fundusze@swierklany.pl
(CIS)

Informator

PRZYCHODNIE
Usługizzakresupodstawowejopie-
kimedycznejnatereniegminy
świadczyNiepublicznyZakładOpie-
kiZdrowotnejŚwierklany,Węgrzyk
iPartnerzySpółkaLekarska:
a GminnyOśrodekZdrowia
wŚwierklanach
ul.Kościelna79,
44-266Świerklany
tel.324304731,324304310
Zakresusług:
PoradniaOgólna-czynnagodz.8–18
PracowniaUSG-czynnagodz.8–18
MedycynaSzkolna
Punktpobrańbadańlab.czynny:
wtorek-piątek 7.30-9.00
Lekarzeprzyjmujący:
lek.med.EugeniuszWęgrzyk,
lek.med.LudmiłaBorek-Sławik
lek.med.NataliaŁytkowska-
Węgrzyk
lek.med.JadwigaŚwitała
PoradniaDlaDzieci
czynna:poniedziałekgodz.11-17,
wtorek,środagodz.10.30-15,
czwartekgodz.8-12.30,
piątekgodz.8-14,
Przyjmujelek.pediatraAdam
Szymura
PoradniadlaKobiet
tel.324308929
PoradniaStomatologiczna
tel.324304151
aWiejskiOśrodekZdrowia
wJankowicach
ul.Kościelna19,44-264Jankowice
tel.324305140
Poradniaogólnaczynna:
poniedziałek-czwartekgodz.8-14.30
piątekgodz.8-16
Punktpobrańbadańlaboratoryj-
nych-czynny:środagodz.8-9
lekarzeprzyjmujący:
lek.med.PiotrKulok,
lek.med.EugeniuszWęgrzyk

APTEKI
a AptekaprywatnaSANUS
wŚwierklanach,ul.Kościelna79,
44-266Świerklany,tel.324304732
czynna:poniedziałek,środa,czwar-
tek:godz.8.30-15.30
wtorek,piątek:godz.8.30-19.00
sobota:godz.8.30-12.00
aPunktAptecznyprywatnyAVE
wJankowicach
ul.Wolności42,44-264Jankowice
tel.324229373
czynny:odponiedziałkudopiątku:
godz.8-15.
(CIS)

Oni nami rządzą. Pierwsza kadencjawójta i kobieta na czele RadyMiasta

aTomaszPieczka,
wójtgminy–nowy
wójtŚwierklan.
Wpierwszej turzepo-
konałurzędującego
wójtaAntoniego
Mrowcazdobywając2891głosów
(AntoniMrowieczdobył 1389).To
jednaznajwiększychniespodzia-
nekubiegłorocznychwyborów.
TomaszPieczkaprzedobjęciem
fotelawójtabyłnauczycielemwy-
chowania fizycznego.Większość
mieszkańcówpoznałagopodczas
organizowaniablokadwsprawie
remontuulicyWodzisławskiej.

pok.nr22, tel.324327512
e-mail:wojt@swierklany.pl

a HenrykMincer-zastępca
wójta,pok.nr22, tel.324327522
e-mail:wicewojt@swierklany.pl

aZbigniewKowalczyk-sekre-
tarzgminy,pok.nr27,
tel.324327527
e-mail: sekretarz@swierklany.pl

aAnnaStępień-skarbnikgmi-
nypok.nr35,
tel.324327535
e-mail: skarbnik@swierklany.pl

aRadagminy:
RadaGminy jestorganemstano-
wiącymgminy.Aktualnie liczy15
radnych.Odbywasesjezwyczajne
przeważnierazwmiesiącu,nie
rzadziej jednakniż raznakwartał.
SesjeRadyGminyodbywająsię
wUrzędzieGminy,wsaliposie-
dzeń(Ipiętro,pokójnr28).Wka-
dencji2014-2018RadaGminy
działawnastępującymskładzie:
Przewodnicząca:
JustynaBłatoń,pok.nr22,
tel.:324327532;324327511
Wiceprzewodniczący:
LeszekKosior; JerzyRugor

Radni:
IreneuszBłatoń
GabrielaCofalik
MagdalenaFigura
SebastianKarkoszka
UrszulaKasparek
MarianKotyrba
AnnaKula-Piecha
MirosławPełka
HubertSobocik
AdamSzulik
SylwiaSzulik
PrzyRadzieGminydziałają3komi-
sje,któreobradująnaposiedze-
niachzwoływanychprzezprze-
wodniczącychkomisji, zgodnie

zzatwierdzonymplanempracy
orazwmiarępotrzeb:
KomisjaRewizyjna,
KomisjaBudżetu iRozwojuGminy,
KomisjaSprawSpołecznych.
a Inspektords.ObsługiRadyGmi-
nyiSekretariatuWójta
UrszulaSkibapok.nr11,
tel.324327511
e-mail:radagminy@swierklany.pl
a Inspektords.ObsługiKomisji
RadyGminyiPrzedsiębiorczości
ElżbietaCiupek,pok.nr21,
tel.324327521
e-mail:krgip@swierklany.pl
(CIS)

aKomendaMiejskaPolicji
tel.997,32-429-52-00
fax.32-429-52-44
a KomendaMiejskaPań-
stwowejStrażyPożarnej
tel.998,32-439-58-00
fax.32-422-88-67
aOSPJankowice
tel.32-430-45-55
aOSPŚwierklany
tel.32-430-41-77
aPowiatoweCentrum
ZarządzaniaKryzysowego
tel. 32-422-10-00
fax.32-439-58-10
aPogotowieRatunkowe
wRybniku999,
tel.32-422-36-66
aCentrumPowiadamiania
Ratunkowego112
aPowiatowaStacjaSanitar-
no-Epidemiologiczna
tel.32-456-38-10
fax.32-455-15-96
aPowiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
tel.32-422-83-00
fax.32-422-86-58
aPowiatowyInspektorat
Weterynarii
tel.32-422-86-36
fax.32-422-86-36
aGminnyZakład
WodociągówZgłaszanieawarii
wodno-kanalizacyjnych
tel.32-422-96-60
fax.32-422-96-62
kom.509-296-660
aBezdomnepsy(pogodzi-
nachpracy)
tel.697-219-197,693-161-695
aPogotowieGazowe
wWodzisławiuŚl.
tel.32-455-24-02
aPogotowieEnergetyczne
wGliwicach
tel.32-303-21-39
(CIS)

Bezpieczeństwo
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100dniwójta. Jaksobieporadził?
A Tomasz Pieczka, nowy wójt gminy, urzęduje
już od kilku miesięcy. Sprawdza się w nowej roli?

A Jest bardzo otwarty: mówią o nim zwolennicy.
Przeciwnicy: brakuje mu doświadczenia

Zbytmłody,niedoświadczony,
szybko się pogubi w polityce -
wyrokowalizarazpolistopado-
wych wyborach samorządo-
wych Ci mieszkańcy gminy,
którzyniedokońca zadowole-
ni byli z faktu, iż nowymwój-
tem gminy został Tomasz
Pieczka.WłodarzŚwierklanma
jużza sobąpierwszych 100dni
pracy na nowym stanowisku.
Jak sobie poradził?

-Moimzdaniemdobrze.Wi-
daćzmianępodejściadomiesz-
kańców. Dziś wchodząc
dourzęduzazwyczajwidzę,że
drzwigabinetuwójtasąotwar-
te.Wczasach poprzednika by-
ło inaczej - mówi nam pan
Adam,mieszkaniec Jankowic.

Tomasz Pieczka władzę
w gminie przejął w niezbyt
sprzyjającymklimacie.Wgmi-
nie wciąż jeszcze nie milkły
echa referendum na temat

ewentualnego podziału
na dwie mniejsze jednostki:
Jankowice iŚwierklany.Kłopo-
ty były także z największą in-
westycjąostatnichlat -budową
nowegourzędugminy.Tomasz
Pieczka nie zdążył jeszcze
nadobrerozsiąśćsięwnowym
fotelu,a jużdodrzwi jegogabi-
netu zapukałoCBA.

-Naglesięokazało,że inwe-
stor upada, a za nim ciągną się
nie do końcawyjaśnione spra-
wy. Nie mamwątpliwości, że
jakodebiutantw roliwójta To-
mek, poradził sobie dobrze -
mówi nam jeden z radnych ze
Świerklan. - Co mnie bardzo
cieszy, to fakt iżwogóle sięnie
zmienił po wyborach. Władza
nie uderzyła mu do głowy. To
wciążtensamfacet.Biega,cho-
dzidokościoła,żartuje, tak, jak
przedwyborem -dodaje.

Jak sam wójt przyznaje
w nowym urzędzie zdążył się
już zadomowić i polubić swoją
nowąpracę.

-Zaczynamdzieńwcześnie,
wzasadzie jużposiódmejrano.
Praktyczniecodziennirobięob-

chód gminy i patrzę na to, co
można by poprawić - mówi
namTomaszPieczka.

Czym nowy wójt zajął się
wpierwszej kolejności? Zaczął
od sprzątania. - Naszymcelem
jest dbanie o czystość i wize-
runekgminy,którywostatnich
latach był znacząco zaniedba-
ny,wspomnętylko,żeprzypo-
rządkachnawiosnęnaszGmin-
ny Zakład Gospodarki Komu-
nalnejprzykażdejz ulic zebrał
poprawie 100workówśmieci,
zaznaczę również, że drzewa
często wrastały w chodniki
i nikt tego do tej pory nie wi-
dział, teraz to się diametralnie
zmieni,gdyżzmiany jużpowo-
lizauważająmieszkańcynaszej
gminy -mówiwójt

A pracy - trzeba przyznać -
będzie miał w najbliższych la-
tach sporo. Gmina Świerklany
jest dość rozległa i powstaje
w niej wiele nowych domów.
A każdy mieszkaniec chce
doswojejposesjibezproblemu
dojechać, dojść oświetlonym
iprostymchodnikiem.A

ą

BarbaraKubica
b.kubica@dz.com.pl

Polityka

b Tomasz Pieczka, zanim został wójtem, był członkiem rady

gminy. Pracował także jak nauczyciel wmiejscowej szkole

AW listopadzieubiegłegoro-
kuTomaszPieczkawwyścigu
ofotelwójtagminypokonał
AntoniegoMrowca.
Tenrządziłgminąprzezostatnie
cztery lata.Sztandarową inwe-
stycjąwójtabyłabudowanowe-
gourzędugminy.Za jegokaden-
cji rozpoczęłasię takżebudowa
nowegoprzedszkola
wŚwierklanach. Mówiłosię tak-
żeobudowiekrytejpływalni.
Ostateczniewiększychplanów
wtejdziedzinieniepoczyniono.
Największymtestemdlapo-
przedniegowójta,byłoreferen-
dumzainicjowaneprzezmiesz-
kańcówJankowic,którzychcieli
sięodłączyćodŚwierklan.Nie-
wielezabrakło,by głosowanie,
potoczyłosiępo myśli
jankowiczan,boabyreferendum
byłoważnezabrakłoniewiele
głosów.Otympomyślewójtpo-
czątkowowypowiadałsię lekce-
ważąco.Potemapelował,by
wreferendumniebraćudziału.

Opoprzednikach
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REKLAMA 005133772 REKLAMA 005125131

Sprawdź nas na naszej stronie 

www.ogrodyXXI.pl
Rybnik, ul. Gliwicka 157 (Wielopole Górka)

tel./faks 32 42 46 366

POBUDKA DLA OGRÓDKA
•  nasiona - wysoka jakość, 

szeroki wybór

•  wiosenne cebulki kwiatowe

•  drzewka owocowe

•  atrakcyjne krzewy 
liściaste i iglaste 

oraz 

WSZYSTKO 
TO, CZEGO TWÓJ OGRÓD 
POTRZEBUJE WIOSNĄ! 
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Drugiprzetargnanowyurząd już
wkrótce.Z inwestycji nie rezygnują
A Inwestycja pochłonie ok. 11 mln zł. Do tej pory wydano ok. miliona. Każdej wydanej złotówce,
a także umowie z pierwszymwykonawcą, wciąż przygląda się CBA. - Badamy sprawę - mówią

Nowy urząd gminy
w Świerklanach na pewno
powstanie. Nie ma mowy
o przerwaniu tej ważnej, choć
bardzo kosztownej inwestycji.
Zmieni się jedynie data odda-
niadoużytkunowegogmachu.
Już dziś wiadomo, że termin
2016 roku, jest niemożliwy
do zrealizowania. Tym bar-
dziej, że wciąż nie wiadomo,
ktotę inwestycjębędziekonty-
nuował.

- Przygotowujemy się
do drugiego przetargu. Ma on
zostać rozpisany w drugim
kwartale tego roku. Teren,
po tym jak zerwano umowę
zpoprzednimwykonawcą,zo-
stał zabezpieczony, trwa in-
wentaryzacja - mówi Tomasz
Pieczka,wójt Świerklan.

Informacje na temat inwe-
stycji analizuje także wciąż
CentralneBiuroAntykorupcyj-
ne, która już kilkamiesięcy te-
muzainteresowałosiębudową.
Konkretów jednak, czy będzie
w tej sprawie prowadzone
śledztwo, nie ma. - Do CBA
wpłynęła informacjaoewentu-

alnych nieprawidłowościach.
Dlatego też Biuro zwróciło się
do Urzędu Gminy
w Świerklanach o dokumenty,
które zostaną przeanalizowa-
ne. Na tym etapie nie przesą-
dzamy czy doszło w tymwy-
padku do złamania lub naru-
szenia prawa - zastrzega Jacek
Dobrzyński, rzecznik prasowy
CBA.

W związku z tym faktem
orazproblemamizsamąbudo-
wą,wgminie coraz częściej da
się słyszeć głosy, że zamiast
stawiać kosztowny gmach,
wójtpowinienz inwestycji zre-
zygnować i pieniądze wydać
na inny cel

- Na przykład na budowę
placów zabaw dla dzieci, czy
nowegoboiskadokoszykówki.
Potrzeb jest mnóstwo, a nowy
urząd jest moim zdaniem
naszarymkońcu tej listy -mó-
winampanKarol,mieszkaniec
gminy.

O tym jednak w urzędzie
nie ma na dzień dzisiejszy
wogólemowy.Dlaczego?Prze-
de wszystkim ze względu
na już poniesione nakłady.
Pierwsze prace ziemne
na działce położonej tuż
przyruchliwymskrzyżowaniu,
kosztowałygminę okołomilio-
nazłotych.Szkodabybyłogdy-

by tak ogromna kwota została
wyrzuconawbłoto.

-Jużnaetapiekampaniiwy-
borczej zaznaczałem, że inwe-
stycja zostanie zrealizowana,
choć nie w takim tempie, jak
początkowo planowano.
Nadzieńdzisiejszykosztbudo-
wyurzęduwynosiokoło11mi-
lionów złotych. Mamy taką
kwotę zapisanąwWieloletniej
Prognozie Inwestycyjnej. Nie
wiemy jednak, czy po drugim
przetargu ta kwota jeszcze nie
ulegniezmianie,dlategochciał-
bym tę inwestycję rozłożyć
nawięcej lat -mówiwójt .Nie-
wykluczonewięc,żenaotwar-
cie urzędupoczekamyitrzy la-
ta. Póki co niema także pomy-
słunato, jakzagospodarowany
zostanie budynek dzisiejszego
gmachu, mieszczącego się
wJankowicach.Tosporybudy-
nek,będącywłasnościągminy.
A ponieważ do nowego gma-
chu przenieśćmają się nie tyl-
kopracownicywójta, ale także
pozostałe jednostki gminne,
niemasensuprzeznaczać tego
budynkupodkolejnebiura.Ga-
leriaJantakżemaswojąsiedzi-
bę,wgminieniebrakujenawet
ośrodkówzdrowia. Towszyst-
ko sprawia, że tematwciążpo-
zostaje otwarty.A

ą

BarbaraKubica
b.kubica@dz.com.pl

Inwestycje

bNowyurząd gminymiał być gotowyw2016 roku. Jużwiadomo, że termin jest nierealny
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ŚWIERKLANY

Podarujszkoleswój
podatek
Przekażcie nam1procent
swojegopodatku - apelują
pracownicy Szkoły Podstawo-
wejw Jankowicach. - Jeśli za-
stanawiacie się Państwo,
na coprzeznaczyć 1 procent
podatku, tomożewarto zain-
westowaćwszkołę swojego
dziecka? - zachęcają. Jak co
roku szkoła prowadzi akcję
„Przekaż 1%” poprzez funda-
cję „Młodzi-Młodym”. Zauzy-
skane środki zakupionomate-
riały i sprzęt dla uczniów.
Wubiegłym roku swój 1 pro-
cent podatkuprzekazało aż 17
osób i instytucji. Aby we-
sprzeć szkołę,wystarczywze-
znaniuwpisać numerKRS:
0000270261 oraz cel szczegó-
łowy: SP Jankowice 1530.
(KUB)

ą

JANKOWICE

Nabudowiemarketu
robota jużwre
WJankowicach, nadziałce
położonej naprzeciwkogma-
chuurzędugminy, rozpoczęła
się budowamarketunależące-
godo znanejw całymkraju
sieci Biedronka.Wjazd
do sklepumabyćmożliwy
od strony istniejącegopawilo-
nuhandlowego.
(KUB)

ą

ŚWIERKLANY

Dyżurygminnej
spółkiwodnej
ZarządGminnej SpółkiWod-
nej przypominamieszkańcom
oswoichdyżurachwbudyn-
kubyłegoprzedszkola
wŚwierklanachprzyul.
Boryńskiej 6, którewmiesią-
cu kwietniu orazwkolejnych
miesiącachprowadzonebędą
wkażdypierwszywtorek
miesiącawgodz. 9.-12.
(KUB)

ą

Wskrócie GMINA ŚWIERKLANY

Natereniegminytrwająpracegeodezyjne.
Specjaliścipukająoddrzwidodrzwi
Dodrzwi twojegodomuzapu-
kali ankieterzy zmiarami i do-
kumentamiw rękach?Nie
zdziwcie się! Na terenie
Jankowic i Świerklanprowa-
dzone są bowiemprace geo-
dezyjne, polegającenadoko-
nywaniupomiarówbudyn-
ków i sporządzaniudokumen-
tacji. Celemdziałań jest stwo-
rzeniew ramachprojektupn.
„ZintegrowanySystem Infor-
macji PrzestrzennejwPowie-
cieRybnickim”, cyfrowejma-
py zasadniczej, która swoim
zasięgiemobejmie również
gminę Świerklany.

-Wzwiązku zpowyższym
apelujemydomieszkańców
owspółpracę i umożliwienie
przedstawicielomwykonaw-
cywejściaw teren i dokonania
czynności pomiarowych.Oso-
by te powinnyposiadać
przy sobie kopię zgłoszenia
pracy geodezyjnej, potwier-
dzonąprzez StarostwoPowia-
towewRybniku, którą okażą

na żądaniewłaścicielowi lub
osobie zarządzającej nieru-
chomością - informują urzęd-
nicy.

Te osoby, które stosow-
nychdokumentównie będą
miały, lub teżnie będąwsta-
nie ichprzedstawić, niemu-
szą byćwpuszczonena teren
posesji.

Zgłoszenie , któremają
przy sobiewykonawcy syste-
mu, jest dokumentemupo-
ważniającymwykonawcę
prac geodezyjnychdowstępu
nagrunt prywatny, zgodnie
z odpowiednimi przepisami.

- Jednocześnie, osobywy-
konujące czynności pomiaro-
wenie są upoważnione
dowykonywania pomiarów
wewnątrz budynków - alar-
mują urzędnicy.

Prace geodezyjne już się
rozpoczęły i potrwają domie-
siąca czerwca tego roku.
(KUB)

ą

Świerklany, Jankowice

ParafiazeŚwierklanistowarzy-
szeniezLublinazajmąsięorga-
nizacjąkoloniidladzieciztere-
nugminy

Koloniedla
najmłodszych
Parafia podwezwaniemśw.
Annyw Świerklanachoraz
StowarzyszenieWspierania
InicjatywOświatowo-Wycho-
wawczych zLublina - to dwie
organizację, które zajmą się
organizacją letnich kolonii dla
dzieciakówz terenugminy.
Dotacje na ten cel przyznał
wójt gminy, TomaszPieczka.
Wkoloniachudziałwezmą
dzieci z rodzin, które znajdują
sięw trudnej sytuacji życio-
wej.

I tak parafia św.Anny zor-
ganizujewyjazddla 35-osobo-
wej grupydzieciaków. Łącznie
na ten cel otrzymała z urzędu
gminydotacjęwwysokości 32
tysięcy złotych. Z kolei druga
zorganizacji, stowarzyszenie

z odległegoLublina, zajmie
się przygotowaniem letniego
wyjazdudla 28 kolejnych
dzieciaków.Na ten cel gmina
przekazała 18 tysięcy złotych.
Kolonie, na którewyjadądzie-
ci, będąmiały charakter
terapeutyczno-profilaktyczny.
Oznacza to, że dzieci zamiast
spędzaćwyłącznie czas
na grach i zabawach czy też
na zażywaniu letnich kąpieli
słonecznych,wezmąudział
wpogadankach, spotkaniach
zpedagogiem. (KUB)
ą

bDwie organizacje zadbają

o letni wypoczynek dzieci
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bW przyszłym roku przedszkolakimają się już
przenieść do nowego gmachu, budowanego tuż obok
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bW przedszkolu nie brakuje ciekawych zajęć - dzieci uczyły sięmiędzy innymi
zasad zdrowego odżywiania i przygotowywały sok z owoców

bNaukęwprzedszkolu rozpoczynają już dzieci wwieku 3 lat. Nawet ci
najmłodsi, świetnie się bawiąw towarzystwie starszych kolegów

bPlacówka częstoma gości - zwizytą była tamm.in.
policyjnamaskotka - Sznupek
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Ale fajne jestnaszeprzedszkole!
A Kolorowe ściany, mnóstwo zabawek i świetna atmosfera - odwiedziliśmy przedszkole nr 2
A Już wkrótce maluchy opuszczą stare mury i przeniosą się do budowanego dla nich gmachu

bWprzedszkolu numer 2wŚwierklanachDolnych jest sześć grup.Maluchymają do dyspozycji przestronne sale lekcyjne. Awnich?W równych rzędach stoją stoliki i krzesełka, przy których dzieci jedzą
śniadania, kolorują i uczą się pierwszych literek.Wplacówce nie brakuje nowoczesnych sprzętów, pomocy naukowych.Mały Krzyś, najchętniej sięga po piłki. - Uwielbiamgrać - zdradza nam

bMaluchomze Świerklan czasmija na grach, zabawach i nauce.
Dzieciaki są zachwycone!
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� Strategia pozwoli 
sięgnąć po unijne  
dotacje 

Wykorzystać najbliższe lata, kie-
dy to po raz kolejny szeroki stru-
mień unijnych dotacji popłynie 
do naszego kraju i  zrealizować 
jak najwięcej inwestycji, wyko-
rzystując właśnie te środki – taki 
cel postawili sobie włodarze gmi-
ny Świerklany. Aby było to moż-
liwe, potrzebny jest konkretny 
plan, strategia, która jasno wska-
że, w  którym kierunku gmina 
powinna się rozwijać. W  stwo-
rzeniu takiego planu pomagają 
mieszkańcy, którzy wypełnili 
odpowiednie ankiety. Jak widzą 
przyszłość gminy? Na jakie cele 
powinny iść pieniądze?

Dokończenie budowy kanali-
zacji, remonty i  budowa nowych 
dróg, budowa przedszkola w  so-
łectwie Świerklany Dolne i  roz-
budowa przedszkola w  Jankowi-
cach, a  także utworzenie żłobka 
i  nowoczesnych placów zabaw 
wraz z siłowniami „pod chmurką” 
– to najczęściej zgłaszane przez 
mieszkańców i instytucje zadania 
na najbliższe lata. Część z  nich 
– jak choćby budowa nowego 
przedszkola w Świerklanach Dol-
nych jest już w trakcie realizacji.

Na niektóre z  pozostałych 
gmina będzie się starała pozy-
skać dotacje zewnętrzne, nie 

tylko unijne. – To dla nas ostatni 
dzwonek na realizację niektó-
rych z tych zadań.

Z  myślą o  nich w  gminie po-
wstaje dokument pn. „Strategia 
Rozwoju Gminy Świerklany 2015-
2020”, który pozwoli na określe-
nie potrzeb mieszkańców oraz 
tego, w  jakim kierunku powinien 
pójść nasz rozwój. W  pierwszej 
kolejności w  ramach tworzenia 

strategii poproszono mieszkań-
ców odwiedzających miejscowy 
Urząd Gminy o  wypełnienie spe-
cjalnych ankiet. Oprócz tego an-
kiety trafiły do radnych i  władz 
sołeckich, a także do działających 
w gminie placówek oświatowych, 
zakładów, organizacji pozarzą-
dowych. Kolejną grupą respon-
dentów byli właściciele firm 
działających na terenie Jankowic 

i  Świerklan, do których wysłano 
kilkadziesiąt ankiet.

– Pytaliśmy w nich między inny-
mi o  to, jak respondenci oceniają 
jakość życia w gminie oraz jakość 
realizacji zadań publicznych w za-
kresie stanu dróg i  komunikacji, 
zaopatrzenia w  wodę i  odbioru 
ścieków komunalnych, dostęp-
ności do usług edukacyjnych 
i kulturalno-rekreacyjnych, opieki 

nad osobami potrzebującymi po-
mocy czy dostępności do służby 
zdrowia. Wiele miejsca poświę-
cono inwestycjom powstałym do 
tej pory na terenie gminy oraz 
tym, które należałoby zrealizować 
– w  ankiecie prosiliśmy o  wska-
zanie trzech obszarów, które po-
winny stanowić priorytet działań 
gminy w latach 2015-2020 – mó-
wią urzędnicy z  Urzędu Gminy. 

Wypełnione przez mieszkańców,
pracowników jednostek oraz
przedsiębiorców ankiety są obec-
nie analizowane.

Kolejnym krokiem będzie po-
wołanie zespołu roboczego,
którego zadaniem będzie prowa-
dzenie prac nad strategią; zapla-
nowano również panele dysku-
syjne między innymi z  udziałem
radnych. 

Strategia rozwoju gminy

Świąteczne spotkanie dla mieszkańców 
� Żurek, wielkanoc-
ne babki i mazurki 
królowały na stołach 
ustawionych w sali 
bankietowej Gminnego 
Ośrodka Kultury i Re-
kreacji w Świerklanach 
podczas spotkania 
wielkanocnego.

Impreza, po raz pierwszy w histo-
rii gminy, zorganizowana została 
dla podopiecznych miejscowe-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Wielkanocne spotkanie zostało 
zainicjowane przez wójta To-

masza Pieczkę i  zorganizowane 
wspólnymi siłami Gminnego 
Ośrodka Kultury i  Rekreacji oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. – Chcielibyśmy, by takie 
spotkania dla osób samotnych 
i mających trudną sytuację życio-
wą stały się tradycją. Następne 
na pewno odbędzie się z  okazji 
kolejnych, tym razem bożonaro-
dzeniowych świąt – mówi Tomasz 
Pieczka, wójt gminy Świerklany.
Siedzibę ośrodka na zaprosze-
nie władz gminy odwiedziło 24 
marca kilkadziesiąt osób. Wystą-
piły dla nich zespoły śpiewacze: 
Karolinki i  Paulinki. Rozmowom 
i  biesiadnym śpiewom nie było 
końca. – To wspaniała inicjatywa, 
szczególnie dla osób, które świę-
ta spędzają samotnie – mówili 
mieszkańcy gminy.
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Objazdowy Jarmark Ofert Pracy 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem

Podsumowanie projektu u Holeszów: 

Przeszłość stanęła otworem 

� Wystarczyły dwie 
godziny, by na pierw-
szym, objazdowym 
Jarmarku Pracy, zorga-
nizowanym w gminie 
Świerklany, pojawiło 
się kilkudziesięciu 
mieszkańców gminy. 

Były wśród nich osoby, które po-
szukują zajęcia na stałe, zasta-
nawiają się nad podjęciem pracy 
sezonowej albo zwyczajnie chcą 
zmienić dotychczasowe miejsce 
zatrudnienia. To właśnie z  my-
ślą o  nich do siedziby Gminne-
go Ośrodka Kultury i  Rekreacji 
w  Świerklanach włodarze gminy 
zaprosili przedstawicieli Powia-

towego Urzędu Pracy oraz lokal-
nych przedsiębiorców. Zaintere-
sowanie pierwszym jarmarkiem 
było ogromne.

Jeszcze przed rozpoczęciem 
spotkania w  kolejce do praco-
dawców i doradców zawodowych 
czekało ponad 30 osób. – Nie 
spodziewaliśmy się takiego za-

interesowania, ale to tylko po-
kazuje, że organizacja jarmarku 
pracy cyklicznie, powiedzmy 3 
razy do roku, to dobra inicjatywa. 
Myślę, że na dobre wpisze się do 
kalendarza gminnych wydarzeń 
– mówi Tomasz Pieczka, wójt 
gminy Świerklany.

Prezentowane na targach ofer-
ty zatrudnienia pochodziły od 
krajowych i  zagranicznych pra-
codawców i dotyczyły najczęściej 
branży budowlanej, językowej 
oraz telemarketingowej. Infor-
mowali o  nich przedstawiciele 
fi rm oraz pracownicy Powiato-
wego Urzędu Pracy w  Rybniku, 
którzy dodatkowo pomagali oso-
bom poszukującym pracy two-
rzyć dokumenty aplikacyjne oraz 
zaznajamiali zainteresowanych 
ze szczegółami dotyczącymi ot-
warcia własnej działalności go-
spodarczej.

� „Przeszłość staje 
otworem” – to hasło 
przewodnie artystycz-
nego projektu, którego 
realizacja właśnie do-
biegła końca. 

Projekt realizowany przez Sto-
warzyszenie na rzecz Kultu-
ry i  Edukacji „JAN” w  ramach 

programu Działaj Lokalnie VIII 
Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności i  przy współpracy 
z  Funduszem Lokalnym „Ram-
ża”, został właśnie uroczyście 
podsumowany.
Inicjatywa zakończyła się wy-

miernym efektem. Światło 
dzienne ujrzała bowiem nowa 
publikacja o  śląskich tradycjach, 
która jest swoistym zwieńcze-
niem działań prowadzonych 
w  dwóch galeriach na terenie 
gminy.

Projekt lokalnego stowarzyszenia 
polegał na zorganizowaniu spot-
kań z udziałem dzieci i młodzieży 
z  przedstawicielami starszego po-
kolenia. Po tych spotkaniach udało 
się spisać wspomnienia seniorów, 
a także ich opowiastki i anegdoty. 
I to one stanowią treść projektowej 
publikacji.
Całości dopełniły ilustra-

cje wykonane przez uczniów, 
którzy byli także autorami 
tekstów. Wcześniej młodzież 
wzięła udział w  specjalnych 

warsztatach, by do tej pracy 
odpowiednio się przygotować. 
- Zaczęliśmy od zajęć dzien-
nikarskich, żeby przygotować 
młodzież do dalszego etapu 
realizacji projektu, który miał 
polegać na odbyciu spotkań ze 
starszymi mieszkańcami gminy 
i  spisaniu ich wspomnień i  za-
słyszanych opowiastek – mówił 
podczas spotkania Szymon Kam-
czyk, dziennikarz, na co dzień 
związany z  jankowickim stowa-
rzyszeniem. Zebrane materiały 

zmieniono w publikację książko-
wą, do wydania której posłużyło 
zakupione ze środków projektu 
urządzenie wielofunkcyjne.
Inauguracja projektu miała miej-

sce kilka miesięcy temu w  Gale-
rii JAN w  Jankowicach, zaś jego 
podsumowanie odbyło się w  Ga-
lerii Rodziny Holesz w  sołectwie 

Świerklany Dolne. Obie placówki
były bezpośrednio zaangażowa-
ne w  realizację działań projekto-
wych, a efektem fi nalnym, oprócz 
wspomnianej książki, był zakup
drukarki i  krzeseł, które pozo-
staną na wyposażeniu jankowi-
ckiego i świerklańskiego centrum
kultury.

��������	
���������
������
����������
��������
���
�����������
��������
������
��

�������� !�"
#�����$�����
�����%&��������'����'�����
��������	
��������	������������������������������������������������	��
�����������	
 ���!�����"�	��

(��
��
���)
• $���������������������������	��������������������	
 �������%&�'(��	�������

���������	���������"����"����!
• ����)�������*�������	���	

• +�������,������������*�����	


*������� !�"�
+
,-��������������������.�/

#���������
����	
�����0��
�������
����������
�������
(��
��
���)

• ����)�������*�������	���	

• -��	�������������	�����./�$�01�$2/��2

 1���
����� !�"�
+
2��
������
������3����������

.������������������	
��������	�������������������������������������������������
������	�����3������	�	
 ������,���4���)�,)������������������)����	
����,�����
����������	�5����!�

������������������"�����)��-�,�����6*���	
�$����!�

4��
������5



08// WOKÓŁNAS Świerklany
Piątek, 10 kwietnia 2015

GminnaDarmowaKomunikacja

LINIAS(05)
ŚwierklanyDolne(Pętla)
Kierunek:Al.JPII -Bajerówka
aDnirobocze : 7:02D,9:02,
11:02, 14:02D, 15:37D, 16:37, 18:32.
aDnirobocze-beznauki:7:02D,
9:02,11:02,14:02D,15:37D,16:37,18:32.
Soboty:9:02,15:32.
Al.JanaPawłaII-Bajerówka.
Kierunek:Boguszowicka
aDnirobocze:4:55K,6:25S,
6:45G,7:45G,9:25,10:25S,11:10G,
11:55,12:55K,13:25S,13:40G,
14:45G,17:00,18:00S,18:55,19:55.
Dnirobocze-beznaukiszkolnej:
4:55K,6:25S,9:25,10:25S,11:10G,
11:55,12:55K,13:25S,17:00,18:00S,
18:55,19:55,

Soboty:5:55K,7:20,8:25S,9:55G,
10:55,12:05G,13:05,14:05G,
14:55S,16:05G,17:05,18:05G,
18:55G,20:05,21:05G.
Niedzieleiświęta:8:34,10:45,
12:55,14:55,18:55,20:55
Objaśnienia:
D–kursdo:Dw.Autobusowy.Rozkład
pokazujepołączeniazliniąS(połącze-
niebezkoniecznościprzesiadaniasię):
G–kursdo:Gwarków-Osiedle
K–kursdo:KopalniaJankowice
S–kursdo:ŚwierklanyDolne(pętla)
LiniaS-odgranicyŻordoprzystanku
ŚwierklanyDolne(Kościół-pętla)
iwkierunkuodwrotnym(liniabezpłat-
na,finansowanaprzezŚwierklany).
(CIS)

NajważniejszeOśrodki
aGaleriaJan
44-264Jankowice,ul.Prosta2
(budynekdawnegoprzedszkola
igimnazjum)
tel.324210418
internet:www.galeria-jan.pl
e-mail:galeria@swierklany.org.pl
e-mail:biuro@galeria-jan.pl
aGminnyOśrodekKulturyiRe-
kreacjiul.Strażacka1,
44-266Świerklany
tel.324304140;324332098
internet:www.swierklany.org.pl
czynnyponiedziałek,środaipiątek:
od12.00do19.00;
wtorekod8.00do15.00
Dyrektor:HalinaKarwot
GminnyOśrodekKultury iRekreacji
zostałutworzony1marca2001roku
namocyuchwałyRadyGminy.Jego
zadaniemjestorganizowanieżycia
kulturalnegoiartystycznegospo-
łecznościgminy.Wtymzakresie
ośrodekprzejąłczęśćobowiązków
GminnejBibliotekiPublicznej
wŚwierklanach.Jestorganizatorem
rozmaitychimprezozasięgulokal-
nym,regionalnymatakżeogólnopol-
skim.Corokujednostkaorganizuje
szeregimprezplenerowych,które
ciesząsięogromnymzainteresowa-
niemwśródmieszkańcówcałegore-
gionu.
GOKiRprowadzącswojądziałalność
współpracujezjednostkamiOSPze
ŚwierklaniJankowic.Administruje
takżedwomaobiektami,wktórych
organizowanesąimprezykulturalne
isportowe-saląbankietowąwremi-
zieOSPwŚwierlanachiOśrodkiem
Sportu iRekreacjiwJankowicach.
GOKiR zajmujesięorganizacją im-
prezdladzieci imłodzieży.Podszyl-
demjednostkidziałają lokalnezespo-
łypieśniczeoraz zespółrockowy.
aGaleriaSztukiRodzinyHoleszów
ul.Kucharzówka28a,
44-266ŚwierklanyDolne
tel.324304127
Galeriasztuki rodzinyHoleszówzo-
stałaotwartaw1986roku,wrodzin-
nymdomuartystyamatoraLudwika
Holesza.Wotynkowanymnabiało
budynkuznalazłymiejscetrzysale
wystawowepołączone, imitującym
kopalnianychodnik,korytarzem,
przyozdobionymrzeźbami„karboń-
skichstworów”.(CIS)

Informator kulturalny

Mamy rokwielkich, gminnych
jubileuszy!Okazjidozajadania
siękołoczemniepowinnonam
zabraknąć. Do obchodów szy-
kująsię jużkołagospodyńwiej-
skichorazmiejscowejednostki
Ochotniczych Straży Pożar-
nych. A żewszystkie te działa-
jącenatereniegminyorganiza-
cje przyciągają mieszkańców,
angażująsięwżyciespołeczne,
to też gości na jubileuszowych
zabawach i życzeń płynących
zkażdejstrony,powinnobyćaż
nadto.

Już za kilka tygodni, jako
pierwsi swoje wielkie święto
będąmieli członkowie Ochot-
niczej Straży Pożarnej
w Świerklanach. Ta jednostka
działa już bowiemod 115 lat.

- Na pewno nie zabraknie
mszy świętej i imprezy dla na-
szych strażaków - słyszymy
wOSP.Dziśto jednazlepiejwy-
posażonych straży w regionie.
Dodyspozycjimająsporychro-
zmiarów remizę oraz okazały
plac sąsiadujący z terenem
gminnego Ośrodka Kultury
iRekreacji. -Miejscenaorgani-
zację pikniku jest znakomite.
Jeśli tylko zaprosząmieszkań-
ców na grilla i zabawę z okazji

jubileuszu, na pewno pójdzie-
my.Nanaszychstrażakówzaw-
sze można liczyć - mówi nam
panAntoni, jeden zmieszkań-
ców Świerklan.

Zaledwie o 10 lat młodsza
jest jednostkaOchotniczejStra-
ży Pożarnej w Jankowicach.
Tam strażacy świętować będą
105-lecie. Hucznych toastów
i tradycyjnego kołacza w tam-
tejszej remizie takżenie zabra-
nie.

Odmszyświętejwmiejsco-
wym kościele rozpoczną się
także jubileuszoweuroczystoś-
ci Koła Gospodyń Wiejskich
JankowiceI.Tampaniezasiądą
do biesiadnego stołu już 29

września. -Terminmszymamy
jużzamówiony,apotemszyku-
jemy zabawę dla członkiń
wmiejscowym zajeździe. Li-
czymy, że przyjdziewiele pań,
nawet tych, które już nie dzia-
łają aktywnie w kole. Wiado-
mo, zdrowie, nie każdej z nas
już pozwala stawiać się na ze-
branie - mówi nam Urszula
Kasparek,szefowaKołaGospo-
dyń Wiejskich Jankowice I.
W latachnajwiększegoboomu
wtejorganizacjidziałałonawet
180kobiet z całego sołectwa.

- W ostatnich latach panie
się wykruszają. Te najstarsze
umierają, a młode pracują,
opiekują się dziećmi i niemają

czasu. Dziś aktywnych człon-
kińmamy około 60. Są też pa-
nie,któreniedają jużradyprzy-
chodzić na nasze stałe spotka-
nia, ale płacą składki. Kilka ra-
zy wrokustaramsię jewszyst-
kieodwiedzić.Bywampodniu
kobiet, bywam po albo
przed świętami - dodaje.

Zpodobnymikłopotamibo-
rykają się także dwa pozostałe
Koła Gospodyń Wiejskich
z gminy. Jankowice II, podob-
nie jak ichkoleżankizsołectwa
świętowaćbędąwtymroku70-
lecie. 65 lat istnienia obchodzą
natomiast panie skupione
w Kole Gospodyń Wiejskich
wŚwierklanachDolnych.

Członkinie tychorganizacji,
choć z roku na rok ich ubywa,
starają się jednakwciążzajmo-
wać tym, do czego zostały po-
wołane. Goszczą w szkołach
i przedszkolach. Nie może ich
takżezabraknąćpodczastrady-
cyjnychdożynek.

-Bierzemyudziałwprzeróż-
nych festiwalach, bywamy
naFestiwaluŻuru,ostatnioby-
łyśmynakonkursieśląskiejpal-
mywielkanocnej w Jastrzębiu
- mówi Urszula Kasparek.
Szczególnie w najbliższych ty-
godniach świętującym należą
sięgratulacje inajlepszeżycze-
nia. a

ą

A Lokalne Koła GospodyńWiejskich i jednostki OSP świętować będą jubileusze

Barbara Kubica
b.kubica@dz.com.pl

Świerklany

bKoło GospodyńWiejskich Jankowice I świętujew tym roku jubileusz. Organizacjaw latach
największego szczytu liczyła sobie nawet 180 członkiń. Dziś aktywnie działa ok. 60pań
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A Z1300rokupochodząteż
pierwszewzmiankidotyczą-
ceŚwierklan,zktórychwyni-
ka,żenależałyonedodóbrbi-
skupawrocławskiego. Ziemia
rybnickaażdo1532rokuznajdo-
wałasiępodrządami lennych
książątkoronyczeskiej.Wtym
czasiemiałymiejscewojnyhusy-
ckie.PorazpierwszyHusycizaję-
liRybnik iokoliceWodzisławia
w1430roku.Wlatach1433-34
Husycikolejnyrazdotarliwoko-
liceRybnika iŻor - tymrazem
jednakzostalipokonani
podRybnikiem.WJankowicach
zrąkHusytówzginąłksiądzWa-
lenty,udającysięzposługą
doumierającejkobiety.Od1532
rokuRybnikstał sięstolicąpań-
stwastanowegopodpanowa-
niemHabsburgówinakrótko
Hohenzollernów.Przezokres
200kolejnych latpaństwo
rybnickiedośćczęstozmieniało
właścicieli.

Rys historyczny

LATminęło także od pierwszej
wzmianki o Świerklanach. Z tej
okazji jednakwielkiego
jubileuszu niktwgminie nie
planuje.
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GminnaDarmowa komunikacja

LINIAS-BUS
ŚwierkalnyDolne(Pętla)
Kierunek:WodzisławŚl.Dwo-
rzecAutobusowy
a Dnirobocze:5:50,7:02,8:06,
9:02, 10:10, 11:00, 12:55, 14:06,
15:34, 16:38, 17:05, 18:32.
WodzisławŚląski
DworzecAutobusowy
Kierunek:ŚwierkalnyDolne(Pętla)
a Dnirobocze:6:19,7:35,8:34,
9:40, 11:38, 13:23, 14:35, 16:04,
17:40, 19:02.

ŚwierkalnyDolne(Pętla)
Kierunek:WodzisławŚl.Dwo-
rzecAutobusowy
a Sobota-niedzielaprzejazd

płatny:7:50,9:00, 14:20, 15:30,
WodzisławŚląski
DworzecAutobusowy
Kierunek:ŚwierkalnyDolne(Pętla)
a Sobota-niedzielaprzejazd
płatny:8:25, 14:55.
UWAGA:Darmowakomunikacja
gminnadlaosóbwsiadających
iwysiadającychwŚwierklanach,
obowiązujeodponiedziałku
dopiątku.Wweekndypłatna.
Cenybiletównormalnychiul-
gowych:Świerklany–Wodzisław-
3,50zł,2,50zł;
Marklowice–Wodzisław-3zł,2zł;
Wodzisław–Wodzisław-2zł;1,50zł
Świerklany-Świerklany-2zł,1,50zł.
(CIS)

Informator o pociągach

aRozkładjazdyKoleiŚląskich
znajdziemynastronie interneto-
wej (kolejeslaskie.com).Najnow-
szyrozkład jazdyuwzględniahar-
monogrampracremontowych
imodernizacyjnychprowadzo-
nychprzezPKPPLK.

aRozkładjazdyKoleiŚląskich
jest jużdostępnytakżenastronie:
www.jakdojade.pl.Korzyściądla
pasażerówjestmożliwośćzapla-
nowaniazapomocątejwyszuki-
warkipodróżypociągiemKoleiŚlą-
skich.Ważne!Telefon3242888
88-tonumerspecjalnej infolinii
KoleiŚląskich,podktórymmożna
uzyskaćszczegółowe informacje

natemat: rozkładu jazdypocią-
gów,taryfy,cenbiletów, regulami-
nuprzewozuosób. Infolinia jest
czynnacało-dobowoprzez7dni
wtygodniu.

aRozkładjazdyPrzewozów
Regionalnychznajdziemyzkolei
nastronie internetowej
(www.przewozyregionalne.pl)Info
liniaPrzewozówRegionalnychto
numer: 703202020.Znajdziemy
tampodstawoweinformacje
orozkładzie jazdypocišgówPrze-
wozówRegionalnych.Opłata
zaminutępołšczeniawynosi 1,29
złbrutto.
(CIS)

Aleświętujemy!Tobędziedla
nas rokwielkich jubileuszy
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Parafia Świętej Anny
wŚwierklanach
a ul. Ks. Ligonia 13,
44-266 ŚwierklanyGórne
tel: 32 43041 12
swierklany@archidiecezja.katowice.pl
www.swierklany.com.pl
Dekanat: Boguszowice
Proboszcz: ks. Jerzy Paliński
Wikariusze: ks. Krzysztof Szota,
ks. Dawid Szpek
Odpust:ostatnia niedziela lipca
Msze św. niedzielne: 6.30, 8.00,
9.30, 11.00, 12.30, 16.00, sobota:
18.00;
Msze św.w tygodniu: 7.00, 18.00
Liczba parafian: 6650
Kancelariaparafialnaczynna:
Poniedziałek: 18.30 - 19.30
Wtorek: 8.00 -9.00
Środa: 8.00 -9.00
Czwartek: 18.30 - 19.30
Piątek: 8.00 -9.00
Soboty, niedziele i święta -
nieczynna.

ParafiaBożegoCiała
wJankowicach
aul.Rybnicka34,
44-264Jankowicek.Rybnika
tel.324305138
e-mail: jankowice.rybnickie@
archidiecezja.katowice.pl
http://www.jankowice.rybnik.pl
Dekanat: Boguszowice
Proboszcz: ks.TadeuszStachoń
Inniksięża:ks.FlorianLudziarczyk-

rezydent
Dataodpustu:niedzielapouroczy-
stościNajśw.Ciała iKrwiChrystusa
Msześwięteniedzielne:6.30,
10.00, 16.00,sobota: 17.00
Msześw.wtygodniu:pn.-śr.6.30,
czw. 16.00,pt.-sob. 17.00
Liczbaparafian:2500

Parafia NajświętszejMaryi
PannyKrólowejRodzin
wJankowicach
aul.Górnicza2,
44-264JankowiceRybnickie
tel.327970295,663998993,
fax:327970297
jankowice.nmp@archidiecezja.ka-
towice.pl
www.parafia-jankowice.pl
Dekanat: Boguszowice
Proboszcz: ks.TadeuszKalisz
Liczbaparafian: 1650
Msześwięteniedzielne:8.00,
11.00, 15.00,sobota: 18.00
Dataodpustu:ostatnianiedziela
sierpnia
Mszeświętewtygodniu:ponie-
działek-środa:7.00,czwartek17.00,
piątek i sobota18.00(wokresiezi-
mowym17.00)
Kancelariaparafialnaczynna:
Wewtorekiśrodępoporannej
Mszyświętej.Wczwartekipiątek
poMszyświętejwieczornej.
Wsprawachprotokołówiślubów
bezpośrednikontaktzksiędzem.
(CIS)

Zwiedzali Lwów, Wilno,
Chocim,Zbaraż, a nawetmiej-
scowość Kaczyka w Rumunii.
Wycieczki w odległe strony, to
był tylko jeden z elementów
projektu„ „OdkrywamyKre-
syWschodniedawnejRzeczpo-
spolitej”,któryrealizowanybył
wGimnazjumim.KsiędzaWa-
lentego w Jankowicach, w la- tach2010-2014,wewspółpracy

z Gimnazjum im. Karola Miar-
ki w Świerklanach. Efektem
końcowymtegoprzedsięwzię-
cia jestwydanieksiążki zawie-
rającej informacje zdobyte
przez uczniów w czasie dale-
kichwypraw.

- Dzięki życzliwości wójta
gminy zdołaliśmywydać oko-
licznościową publikację doty-

czącą projektu. Znalazły się
wniejzdjęciaobrazującenasze
działania, a także tekst: „Wiel-
ka i Mała Ojczyzna oraz Kresy
Wschodnie dawnej Rzeczpo-
spolitej w edukacji patriotycz-
nej”. Całość wzbogaca płytka
CDznagraniamiaudycji redak-
torDanutySkalskiej, emitowa-
nymiwprogramieRadiaKato-
wice,zatytułowanym: „Lwow-

skaFala”, testamiwypełniany-
miprzezuczniówuczestniczą-
cych w projekcie - mówi
Norbert Niestolik, dyrektor
jankowickiegoGimnazjum.

Wprojekt zaangażowanych
było wielu uczniów
jankowickiej placówki.W cza-
sie wycieczek odwiedzali oni
międzyinnymiznanenekropo-
liemiejscaważnedlanaszejhi-
storii,anawetuczylisiępodsta-
wowych słóww językach uży-
wanych przez mieszkańców
odwiedzanychkrajów. -Biało-
ruś wspominam jako bardzo
zielony kraj. Przepięknewido-
ki, a przede wszystkim jezioro
Świteź, jakby„żywcemwzięte”
z ballad Mickiewicza. Na jego
widok dech zaparłomiwpier-
siach - tak wspomina jeden
zwyjazdówMagda,uczennica
gimnazjum.

Apopowrocie?Przygotowy-
wali zbiórki słodyczy i innych
darów dla mieszkańców Kre-
sów, naszych rodaków. Zebra-
ne dary przesłanow kilku kar-
tonach.a

ą

Uczniowiepoznawali
historięKresowiaków
Edukacja

Efektemtrwającegoczteryla-
taprojektu, jestwydanawłaś-
nieksiążka.Młodzieżbyłabar-
dzozaangażowana wprojekt

Uczniowie
zwiedzali

na dawnych
kresach cmentarze,

kościoły

b Młodzież z jankowickiego gimnazjum co rusz przeprowadza
w szkole zbiórki darówdlamieszkańcówKresów
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Informator o parafiach

BarbaraKubica
b.kubica@dz.com.pl

REKLAMA 005138225

KREDYTY, CHWILÓWKI,POŻYCZKI BEZ BIK

UBEZPIECZENIA
- NAJTAŃSZE OC

tel. 732 506 507
ul. Patriotów 18, Rybnik – Os. Boguszowice

naprzeciw Przychodni Dziecięcej

REKLAMA 015131467

AGART – CHWILÓWKI
A pożyczki krótkoterminowe do 1000 zł

A dla pracujących, emerytów i rencistów

A bez zastawu i opłat wstępnych

A natychmiastowa wypłata

A ponad 20 lat na rynku usług finansowych.

Nie przepłacaj za taką samą pożyczkę!
Sprawdź! 

Rybnik, 
 

ul. Powstańców Śląskich 7, 
 
tel. 32 433 10 83

 Jastrzębie Zdrój, 
 
ul. Wrzosowa 12A, 

 
tel. 32 471 18 02

Żory, 
 

ul. Moniuszki 28, 
 

tel. 32 434 02 06

Czynne 8.30 – 16.30 (pon. – pt.)
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Trasy rowerowe pełne ciekawychmiejsc

aOśrodekSportowo-Rekrea-
cyjnywJankowicach
ul.Kościelna19,44-264Jankowice
Zarządcaobiektu:GminnyOśro-
dekKulturyiRekreacji
czynny:codziennieod8.00
dozmroku.
Naterenieośrodkaznajdująsię:
korttenisowy,boiskodogrywsiat-
kówkę,boiskodogrywkoszyków-
kę,boiskodogrywpiłkęnożną,tor
przeszkód.Usytuowanotutajtak-
żemiejscedopieczenianarożnie
isystemkabinWC.Wośrodkuod-
bywająsięliczneimprezykultural-
nepołączonezwystępamiarty-
stycznymiwmuszlikoncertowej.
LatemwOśrodkuSportuiRekreacji
wJankowicachprzeprowadzatur-
niejepiłkinożnej,siatkówkiplażowej
itenisaziemnego,natomiastwokre-
siezimowym-turniejepiłkinożnej,
siatkówkioraztenisastołowego,
któreodbywająsięnasaligimna-
stycznejwSzkolePodstawowej
wŚwierklanachDolnych.

aOśrodekSportuiRekreacji
wŚwierklanach
ul.Strażacka1,44-266Świerklany
Zarządcaobiektu:GminnyOśro-
dekKulturyiRekreacji
czynny:codziennieod8.00
dozmroku
Ośrodekstanowiwielofunkcyjny
zespółobiektówobejmującym.in.

boiskodogrywsiatkówkę,boisko
dogrywsiatkówkęplażową,plac
zabawdladzieci,wybrukowany
placdlawidzówztrzemadrewnia-
nymialtanamiibudyneksceny
zzapleczemsocjalnymdlawystę-
pującychartystów.Budyneksceny
estradowejokubaturze1299m3
iołącznejpowierzchniużytkowej
185m2,mieścizadaszonąscenę
opowierzchni123m2,dwasanita-
riaty,garderobęipomieszczenie
tzw.sterownidlaobsługitechnicz-
nejwidowisk.
Poszczególneobiektykompleksu
połączonowybrukowanymialej-
kamiioświetlonowolnostojącymi
latarniamiparkowymi.
Obiekt.zewzględunadogodne
położenieiswojąwielofunkcyj-
nośćsłużymieszkańcom
Świerklaniprzybywającymgoś-
ciomzarównojakomiejsceimprez
ocharakterzerekreacyjnym,jak
równieżwczasielokalnychipo-
nadlokalnychuroczystościopo-
ważniejszymcharakterze.

aLKSFortecaŚwierklany
44-266Świerklany,ul.Zamkowa6A
tel.:502552059
Prezes-JarosławMacionczyk

aLKS„Orzeł”Jankowice
44-264Jankowice,ul.Sportowa2a
tel.:0324304473-siedzibaklubu
Prezes -JerzyAdamczyk
tel. 663210601
e-mail: tomekpilz@wp.pl
(CIS)

Informator

aNiebieska(5,6km)
PrzecinaonterenJankowic
odstronypółnocno-zachodniej
iudajesięwkierunkuwschodnim,
gdzie łączysięztrasąrybnicką,pro-
wadzącąwokółBoguszowic.Po-
czątekścieżki rowerowejmamiej-
scenagranicygminyŚwierklany
zmiastemRybnik.Trasałączysię
zrybnickączarnątrasąrowerową,
okalającąterenBoguszowic.
a Zielona(14km)
Tonajdłuższatrasarowerowanate-
reniegminyŚwierklany.Przecinaca-
łyterengminy,przebiegającprzez
Jankowice,ŚwierklanyGórne
iŚwierklanyDolne.Wtenotospo-
sóbtrasaprowadziodpółnocnej
częścigminy(przedłużenie
rybnickiejścieżkiwkierunkuJastrzę-
bia),mającswójpocząteknagranicy
zmiastemRybnikiemikończącsię
napołudniowo-wschodniejczęści
ŚwierklanDolnych,kierującsię
wstronęSzerockiej(dzielnicaJa-
strzębiaZdroju).Zewzględu
naznaczneubytkiwoznakowaniu,
trasajesttrudnadopokonaniaprzez
rowerzystów.
aCzerwona(6,5km)
Tworzyswoistąpętlępoterenie
gminy,mającpowiązanieztrasązie-
loną.Początekmamiejscenapol-
nymodcinkuul.Sportowej,którą
biegnietrasazielona.Trasabiegnie
ulicami:Biasowicką,Strażacką,
HenrykaPobożnego,Władysława
Łokietkaiłączysięponownieze
szlakiemzielonymnaul.Szerockiej.
Przecinakompleksleśny,przebiega

takżewpobliżukościołapw.św.An-
nywŚwierklanachDolnych.Podob-
niejaktrasazielona, jesttrudna
dopokonaniabezmapyzewzględu
naznaczneubytkiwoznakowaniu.
aŻółta(1,2km)
JestczęściąSzlakuPielgrzymko-
wegonr323,wiodącegoodŚwier-
klandoPszowa,wzdłużmiejsckul-
tureligijnegozabytkówkulturysa-
kralnej.Trasawcałościmadługość
17,4km.Rozpoczynasię
naprzyurokliwym,drewnianym
kościółkupw.BożegoCiała
wJankowicach.Następnieprowa-
dziwstronęcudownegoźródełka
Studzienki.Jadącdalejprostozoba-
czymybudynkiszybuVIkopalni
Jankowice. Pokonująckolejne
wzniesieniedojedziemydoskrzy-
żowania,naktórymnależyskręcić
wprawo.Zlewejstronyzobaczymy
polanę,popokonaniuktórejdoje-
dziemywprostdoStudzienki.To
miejscowesanktuarium(grota)po-
łożonejestnatereniepagórkowa-
tym,pośródbukowo-grabowego
lasu.Licznipątnicyprzybywają
doźródełkaŚwiętegoWalentego,
zktóregowodazasłynęławokolicy
jakocudowna,niosącauzdrowienie
wchorobach.Szlakdalejprowadzi
przezjaryiurwiska,któredlamniej
wprawnychrowerzystówmogąbyć
trudnedopokonania.Następnie
szlakbiegnieprzezlasiprzecinając
RybnikdocieradoRadlina.Szlakpo-
krywasięniemalnacałejdługości
(ażdogranicRadlina)ztrasąpieszą.
(CIS)

W każdym sołectwie ładny,
bezpieczny i ogólnodostępny
placzabaw,abyćmożetakżesi-
łownia na wolnym powietrzu.
Takiplannaurozmaicenieofer-
ty rekreacyjnej dla wszystkich
mieszkańców gminy na wójt
Świerklan,TomaszPieczka. Je-
śli wszystko pójdzie po myśli
urzędników, to takie miejsca
wypoczynku dla wszystkich
mieszkańców, miałyby pow-
staćwtrakcieobecnej,4-letniej
kadencjiwładzy.

- Mieszkańcy często w ro-
zmowachzemnątentematpo-
dejmują. Ogólnodostępnych
placówzabaw,czytakichskwe-
rów na których czas spędzić
mogą rodzice z dziećmi, u nas
niema.Chciałbymtozmienić -
mówi Tomasz Pieczka. Taki
plac zabaw powstać miałby
wkażdymztrzechsołectw.To,
jaki będzie duży, uzależnione
będzie od ilości miejsca na da-
nejdziałce,którapoddanyplac
będzie przeznaczona. Jeśli te-
ren będzie okazały, to oprócz
placu zabaw, powstanie tam
także siłownia na wolnym po-
wietrzu. W takie miejsca
w ostatnich latach inwestowa-
ły niemal wszystkie gminy
wpowiecierybnickim.Kilkasi-
łowni działa także w samym
Rybniku.Wubiegłymrokuota-
ki obiekt wzbogaciły się
Jejkowice.

- Jeśli miejsca będzie dość,
to pomyślimy nawet nad usta-
wieniem kilku ławek na takim
skwerku -mówiąurzędnicy.

To właśnie placów zabaw,
ścieżek rowerowych i miejsc
idealnychnaniedzielnywypo-
czynek najbardziej potrzebują
dziś mieszkańcy Świerklan.
Ciepłe popołudnia chcą spę-
dzaćaktywnie. -Zapleczewpo-
staci stadionówmamy. Obiek-
ty są piękne i nic dziwnego, że
drużynypiłkarskie z całej oko-
licy, rezerwują tomiejsce cały-
midniami.Chciałbym,bypow-
stał w gminie właśnie taki
skwer, gdzie mógłbym pójść
z synem i pograć w piłkę. On
jest jeszcze za mały na grę
na stadionie Fortecy - mówi
namMariusz Czaja, mieszka-
niec gminy. Kiedy jego syn po-
drośnie, to znajdzie miejsce
w jednej z drużynmłodzików
FortecyalboOrłaJankowice.a
ą

Placzabawisiłownia
wkażdymsołectwie
Rekreacja

Przybywaplacówzabaw,bo-
isk iścieżekdonordicwalking.
Mieszkańcycorazchętniej
znichkorzystają.

b Siłownie nawolnympowietrzu jak grzyby po deszczuwyrastająw kolejnych gminach.Wójt
Świerklan chce, by pod chmurkąmogli wkrótce ćwiczyćmieszkańcy jego gminy
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BarbaraKubica
b.kubica@dz.com.pl

bHale sportowe przy szkołach są często
wykorzystywane na przeróżne turnieje
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bDziś efektownych placów zabawwgminie
brakuje.Wkrótcema się to zmienić
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b Forteca Świerklany cały czas prowadzi nabór dzieci imłodzieży
dodrużyn juniorskich. Zawodnicy trenują na pięknym stadionie
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bWgminie korzystaćmożna
także z boiska do siatkówki
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Wokół zabytkowego, drewnia-
nego kościółka, otoczonego
okazałymidrzewami ikrzewa-
mi, panuje idealny porządek.
Równoprzycięta trawa, czyste
alejki. Tomiejsce, obok które-
goniesposóbprzejśćobojętnie.
– Zdanie są podzielone, ale ja
uważam,żetonajładniejszyza-
kątek w całej gminie – mówi
namprzejeżdżającaoboknaro-
werze mieszkanka gminy
Świerklany. Kościół pod wez-
waniem Bożego Ciała
w Jankowicach, to prawdziwa
architektoniczna perełka i je-
den z najcenniejszych zabyt-
kówwgminie.

Nicdziwnegowięc,żewser-
cachmieszkańcówcałejgminy
zajmuje szczególnemiejsce.Ci
o swój drewniany kościółek
troszczą się niczym o własny
dom.

Idlategoteżswojegoskarbu
bronią ze wszystkich sił.
Wostatnichtygodniachmiesz-
kańcy Jankowic powiedzieli
stanowcze„nie”przeciwkopla-
nom pobliskiej kopalni
Jankowice, która chce pod za-
bytkowym kościółkiem fedro-
wać.

– Ściana miałaby fedrować
odprzyszłego roku–mówiTo-
masz Głogowski, rzecznik
KompaniiWęglowejwKatowi-
cach, która jest właścicielem
kopalni Jankowice. Obawy
mieszkańcówwzwiązkuzpla-
nowanym fedrunkiem doty-
czyły tylko jednego: czy z po-
wodu szkódgórniczych, histo-
ryczna,drewnianakonstrukcja
kościoła, nie ulegnie zniszcze-
niu. Obawiali się także o poło-
żonewokółkościoławłasnepo-
sesje. - Nie chciałem opinii
o rozpoczęciu wydobycia po-
dejmować sam, chciałem, by
wypowiedzieli się najbardziej
zainteresowani, czyli miesz-
kańcy. Nie ma co ukrywać, to
ich najbardziej dotknęłyby
skutki eksploatacji górniczej
prowadzonej w tym regionie -
mówi wójt gminy, Tomasz
Pieczka.

I dlatego też na spotkanie
zprzedstawicielamikopalniza-
prosił wszystkich zaintereso-
wanychmieszkańców.Aci jas-
no opowiedzieli się przeciwko
planom kopalni. Ich „veto”
choćdlawęglowegogigantanie
jest wiążące, to i tak zrobiło
swoje. -Naszgłos, to tylkoopi-
nia, ostateczną decyzję i tak
wydajeUrządGórniczy-mówi
wójt.Sprzeciwmocnodoserca
wzięli sobie jednakprzedstawi-
ciele Kompanii Węglowej oraz
dyrekcja kopalni.

-Będziemyoczywiściestar-
li sięwpłynąćna zmianędecy-
zji mieszkańców i włodarzy
gminy. Bardzo namna tymza-
leży, tym bardziej, że zarówno
przedstawiciele kościoła, jak
i ludzie usłyszeli od nas jasne
zapewniania: kościół na nasz
koszt zostanie kompleksowo
zabezpieczony przez ewentu-
alnymwpływem szkół górni-
czych - mówi Tomasz
Głogowski. Zastrzega jedno-
cześnie: nic na siłę.

- Jeśli nasze starania, apele
nie przyniosą efektów i zgody
niebędzie,niebędziemyforso-
wali tego pomysłu na siłę,
wbrewopiniimieszkańców.Je-
śli zgody nie będzie, poszuka-
my alternatywnego rozwiąza-
nia,czyli innychpólwydobyw-
czych. Żeby było jasne: byt ko-
palniJankowicenie jestuzależ-
nionyodtego,czybędziemyfe-
drowalipodkościołem,czynie
-mówi rzecznikKW.

A bronić jest rzeczywiście
czego, bo też z funkcjonowa-
niem drewnianego kościoła
wiąże się przepiękna legenda.
Byłrok1433,Husycipenetrując
Górny Śląsk dotarli w okolice
Rybnika mordując ludność,
grabiąc,niszczącipalącwszyst-
ko co stanęło im na drodze,
a zwłaszcza zaś symbole
chrześcijaństwa.Wtychstrasz-
liwychczasachpewnakobieta,
będąc na łożu śmierci, zaprag-
nęła, by przyszedł do niej
ksiądz z posługą sakramental-
ną. Do tego zadania oddelego-
wano ks. Walentego. Ten
po drodze, uciekając
przed zgraja Husytów, Naj-
świętszy Sakrament ukrył
na prędkowdziupli w jednym
z dębów. Został zamęczony
niedaleko. Ukryty w drzewie
sakrament odnaleziono po la-
tach. Na miejscu ustawiono
krzyż, drewniany ołtarz.
A w około 1675 roku zaczyna
się historia obecnej
jankowickiej drewnianej świą-

tyni. Kościół ma wymiary 25
na16metrów, jestorientowany
– czyli zwrócony prezbiterium
na wschód oraz zbudowany
na planie niezwykle rzadkiego
na Śląsku krzyża greckiego.
Świątyniastoiwcieniustarych
dębów i lip, pod którymi znaj-
dziemy kilka ciekawych na-
grobków i kolumnęMatki Bo-
żej, która do dzisiaj okryta jest
tajemnicą. Wnętrze koś-
ciołaniestetyzatraciłoswójza-
bytkowycharakterpogeneral-
nym remoncie w 1975 roku.
Ściany wewnętrzne zostały
wtedypokrytepionowąboaze-
rią.Wyposażeniekościoła two-
rzą trzy późnobarokowe ołta-
rze. Jeszczeprzeszło 100 lat te-
mumożnasiębyłodoliczyćkil-
kudziesięciudrewnianychkoś-
ciołównatereniecałegoŚląska.
Dziś pozostała tylko część.A

ą

Kopalniachcezabezpieczyćkościół
i fedrować...Mieszkańcymówią:nie

A Będziemy się jeszcze starali wpłynąć
na decyzję mieszkańców - mówią w Kompanii

A Decyzja o uruchomieniu ściany jest na razie
zablokowana. Miała ruszyć w przyszłym roku

BarbaraKubica
b.kubica@dz.com.pl
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AHistoriaks.Walentegości-
ślewiążesięzhistorią
JankowickiejStudzienki.
Historiaobohaterskimksiędzu

Walentymrozprzestrzeniłasię

szybkowśródokolicznychwsi,

awmiejscugdziezostałpocho-

wany,wytrysłoźródłoczystej

wody,któraokazałasiębyćwo-

dauzdrawiającą.Odtamtejpory

zaczęły tampodążaćpielgrzym-

kiwierzących,byzaczerpnąćze

źródłaczystejwody.Podania

mówią,żetysiące ludzizostało

uzdrowionychzasprawątejże

wody.

KaplicękuczciMatkiBoskiej sto-

jącąwStudziencewybudował

w1895rokuówczesnyks.parafii

Jankowice,EdwardBolik,który

złożył przyrzeczenie,że jeżeli

wyzdrowiejezciężkiej choroby

wmiejscupamiątkowym,zwa-

nymStudzienką,wybudujeka-

plicę.Obietnicydotrzymał,gdyż

jegosiływróciły.Wlatach1932-

1935–wybudowanowspaniała

grotę,powiększonokaplicę ido-

budowanodoniej2kaplice

boczne.Wkaplicyznajdujesię

rzeźbaMBzLourdesorazrzeźba

klęczącejBernadetty.

Historyczne fakty

Byt kopalni
Jankowice nie jest

uzależniony
od decyzji

mieszkańców

OSÓB ,mieszkańcówgminy
Świerklany zatrudnionych jest
obecniewKWK Jankowice
wRybniku

500
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bW pobliskiej kopalni Jankowice zatrudnionych
jest ok. 500mieszkańcówgminy

bMieszkańcy są przywiązani do swojej parafii,
dlatego nie chcą, by kościół uległ zniszczeniu

bKościół w Jankowicach, to jeden z najpiękniejszych zabytków architektury drewnianej na Śląsku

bHistoria drewnianej parafii zaczyna się ok. roku 1675. Do dziś pięknewnętrza zachwycają
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