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Autobusemzadarmo?Pomysł
jest,aletomelodiaprzyszłości
A Na razie mieszkańcom wystarczyć musi nowa linia autobusowa do Rybnika
Komunikacja

Nowa linia 33

Mieszkańcy całej gminy
Świerklany nie mają już żadnego problemu z dojazdem do sąsiedniego Rybnika. Od kilku dni
po gminie kursuje bowiem nowa linia autobusowa, wysłana
na trasę przez rybnicki Zarząd
Transportu Zbiorowego. Utworzenie nowej linii ZTZ było
możliwe po tym, jak zgodę
na podpisanie stosownej umowy dała rada gminy.
- Mieszkańcy od dawna
zwracali uwagę na to, iż
na przykład jest problem z dostaniem się ze Świerklan Dolnych do Rybnika. Dotychczas
kursująca przez naszą gminę linia ZTZ dojeżdżała tylko w zasadzie do Świerklan Górnych.
Teraz mieszkańcy całej gminy
mogą bez problemu dojechać
do Rybnika - mówi Tomasz
Pieczka, wójt gminy
Umowa z rybnickim ZTZ,
który organizuje kursy na terenie całego regionu, sporo gminę kosztuje. Łącznie za wszystkie autobusy zatrzymujące się
w Świerklanach, urząd przelewa na konto rybnickiego przedsiębiorstwa 381 tysięcy złotych.
To jeszcze nie wszystkie kosz-
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b Pomysł wprowadzenia darmowej komunikacji bardzo mi się
podoba - mówi nam mieszkanka Jankowic, Anna Buzyń
ty, bowiem gmina dopłaca także do kursów autobusów dojeżdżających ze Świerklan
i Jankowic w kierunku
Wodzisławia i Żor. W obu tych
przypadkach komunikacja dla
mieszkańców jest darmowa,
ale gmina płaci. I to też całkiem

niemało. Do komunikacji
do Żor średnio rocznie dopłacana jest kwota ok. 33 tysięcy złotych, a do Wodzisławia 199 tysięcy złotych. Nic dziwnego
więc, że dziś w gminie rozważana jest opcja, by w przyszłości, być może za rok, czy dwa,

A Linia33,któraodkilkudni
dojeżdżadoŚwierklan,swój
początekmawJejkowicach,
lubpowrotna
wŚwierklanach,przySzybie.
Zatrzymuje się na aż 12 przystankach w Rybniku - przejeżdża
przez dzielnicę Zebrzydowice,
potem Maroko-Nowiny, zatrzymuje się pod gmachem sądu,
czyli w najbliższym sąsiedztwie
rybnickiego targowiska, a potem
także pod komendą policji.
Po zaliczeniu kilku przystanków
w Chwałowicach wjeżdża już
do Jankowic. W gminie zatrzymuje się aż na 10 przystankach.
Autobusy oznaczone numerem
33 kursują wyłącznie w dni robocze, nie kursują natomiast w weekend. Od poniedziałku do piątku przez gminę przejeżdża 11
kursów - w stronę Rybnika
i z Rybnika. Bilet z Rybnika
do Świerklan czy Jankowic kosztuje 3 zł (ulgowy 1,50 zł). (KUB)
komunikacja na terenie gminy
była całkowicie darmowa.
- Rozważamy taką możliwości. Trzeba by było ogłosić
przetarg i wyłonić przewoźnika, który woziłby pasażerów takimi ok. 20 czy 30-osobowymi
busami. Wystarczyłoby zorga-
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nizować wówczas takie linie,
które kursowałyby po poszczególnych sołectwach i dowoziły
pasażerów w miejsca, z których
można by było dojechać zarówno do Rybnika, Żor czy
Wodzisławia - mówi wójt Tomasz Pieczka.
Gminna, darmowa komunikacja, rozwiązałaby także problem dowożenia miejscowych
dzieci do szkół. Uczniowie nie
raz, nie dwa muszą być dowożone do szkół przez rodziców,
albo przejeżdżać na rowerze
nawet kilka kilometrów.
- Chcielibyśmy, żeby te
gminne autobusy jeździły
w godzinach szczytu - rano
i po południu częściej, a w tych
pozostałych godzinach kursów było by troszkę mniej mówi wójt. Póki co jednak
wprowadzenie darmowej komunikacji to tylko plany. Plany,
które trzeba przeanalizować
i przekalkulować.
- Pomysł wydaje się ciekawy. Chciałbym, żeby mój syn
mógł dojechać do kolegi
w Świerklanach za darmo,
a matka na przykład bez problemu dojechać do kościoła mówi nam Marcin Krawczyk,
mieszkaniec gminy. a
ą
Więcej a
WWW.RYBNIK.NASZE
MIASTO.PL

W skrócie
INWESTYCJE

CBA tylko bada
sprawę budowy
Nowy urząd gminy
w Świerklanach na pewno
powstanie. Nie ma mowy
o przerwaniu tej ważnej, choć
bardzo kosztownej inwestycji.
Zmieni się jedynie data oddania do użytku nowego gmachu. Już dziś wiadomo, że termin 2016 roku, jest niemożliwy do zrealizowania. Tym
bardziej, że wciąż nie wiadomo, kto tę inwestycję będzie
kontynuował.
STR. 4
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Wpuść ankietera
do swojego domu
Do drzwi twojego domu zapukali ankieterzy z miarami i dokumentami w rękach? Nie
zdziwcie się! Na terenie
Jankowic i Świerklan prowadzone są bowiem prace geodezyjne, polegające na dokonywaniu pomiarów budynków i sporządzaniu dokumentacji.
STR. 4
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Plac zabaw w każdej
gminie
W każdym sołectwie powstać
ma plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy,
oraz siłownia na wolnym powietrzu dla tych starszych. Taki jest plan włodarzy na najbliższe cztery lata.
STR. 10
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RYBNIK, UL. KORFANTEGO 1
KORNOWAC, UL.RACIBORSKA 175
Umów się na bezpłatne konsultacje tel. 661-103-103
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Informator

Oni nami rządzą. Pierwsza kadencja wójta i kobieta na czele Rady Miasta

a KomendaMiejskaPolicji
tel. 997, 32-429-52-00
fax. 32-429-52-44
a KomendaMiejskaPaństwowejStrażyPożarnej
tel. 998, 32-439-58-00
fax. 32-422-88-67
a OSPJankowice
tel. 32-430-45-55
a OSPŚwierklany
tel. 32-430-41-77
a PowiatoweCentrum
ZarządzaniaKryzysowego
tel. 32-422-10-00
fax. 32-439-58-10
a PogotowieRatunkowe
w Rybniku999,
tel. 32- 422-36-66
a CentrumPowiadamiania
Ratunkowego112
a PowiatowaStacjaSanitarno-Epidemiologiczna
tel. 32-456-38-10
fax. 32-455-15-96
a Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
tel. 32-422-83-00
fax. 32-422-86-58
a PowiatowyInspektorat
Weterynarii
tel. 32-422-86-36
fax. 32-422-86-36
a GminnyZakład
WodociągówZgłaszanie awarii
wodno-kanalizacyjnych
tel. 32-422-96-60
fax. 32-422-96-62
kom. 509-296-660
a Bezdomnepsy(pogodzinachpracy)
tel. 697-219-197, 693-161-695
a PogotowieGazowe
wWodzisławiuŚl.
tel. 32-455-24-02
a PogotowieEnergetyczne
wGliwicach
tel. 32-303-21-39
(CIS)

Rybnik
ADRES REDAKCJI
41-200 Rybnik
ul. Sobieskiego 15
rybnik.naszemiasto.pl
REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY
Jacek Bombor, tel. 32 634-24-50

a HenrykMincer-zastępca
wójta,pok. nr 22, tel. 32 4327 522
e-mail: wicewojt@swierklany.pl
a ZbigniewKowalczyk-sekretarzgminy, pok. nr 27,
tel. 32 4327 527
e-mail: sekretarz@swierklany.pl
a AnnaStępień-skarbnikgminy pok. nr 35,
tel. 32 4327 535
e-mail: skarbnik@swierklany.pl

a Radagminy:
Rada Gminy jest organem stanowiącym gminy. Aktualnie liczy 15
radnych. Odbywa sesje zwyczajne
przeważnie raz w miesiącu, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Sesje Rady Gminy odbywają się
w Urzędzie Gminy, w sali posiedzeń (I piętro, pokój nr 28). W kadencji 2014-2018 Rada Gminy
działa w następującym składzie:
Przewodnicząca:
Justyna Błatoń, pok. nr 22,
tel.: 32 4327 532; 32 4327 511
Wiceprzewodniczący:
Leszek Kosior; Jerzy Rugor

Radni:
Ireneusz Błatoń
Gabriela Cofalik
Magdalena Figura
Sebastian Karkoszka
Urszula Kasparek
Marian Kotyrba
Anna Kula-Piecha
Mirosław Pełka
Hubert Sobocik
Adam Szulik
Sylwia Szulik
Przy Radzie Gminy działają 3 komisje, które obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie

Gwiazdy chętnie
nas odwiedzają
Rozmowa
O koncertowych planach
Ośrodka Kultury i Rekreacji
rozmawiamy z dyrektorką
placówki, Haliną Karwot.
Wasz ośrodek co roku stara się
przygotować kilka dużych imprez plenerowych.
Zdążyły się już one na dobre
wpisać w kalendarz gminnych
wydarzeń?
Tak. W tym roku jedna z większych imprez odbędzie się 4
lipca. Będzie to
festyn na rozpoczęcie lata.
Możemy się pochwalić, że
gwiazdą wieczoru będzie zespół Piersi. Impreza odbędzie
się na terenie naszego ośrodka
w Świerklanach. Natomiast
na ośrodku w Jankowicach
planujemy większą imprezę
w sierpniu. Tam zaprosimy
jedną z gwiazd muzyki disco
polo i Kabaret Młodych Panów.
Koncerty przyciągają sporą publiczność?
Co roku plenerowe zabawy
gromadzą kilkutysięczną publiczność. To nie tylko
mieszkańcy naszej gminy, ale
praktycznie całego województwa śląskiego.
Czy gwiazdę pokroju Dody czy
zespołu Piersi trudno zaprosić
do Świerklan?
Nie mamy z tym problemów.
Zazwyczaj robi się to na rok
wcześniej. Wpłacamy
zaliczkę i potem czekamy
na przyjazd. W innej sytuacji,
gdybyśmy wcześniej
nie zarezerwowali gwiazdy, to
w okresie letnim trudno już
wygospodarować termin, żeby zespół miał wolne.
Jak to robicie, że ściągacie
gwiazdy? Jesteście stosunkowo
niewielką gminą…
Gwiazdy sprowadzamy już
od wielu lat, chociaż jedną

FOT. BARBARA KUBICA

Bezpieczeństwo

pok. nr 22, tel. 32 4327 512
e-mail: wojt@swierklany.pl
FOT. ARC

a TomaszPieczka,
wójtgminy–nowy
wójt Świerklan.
W pierwszej turze pokonał urzędującego
wójta Antoniego
Mrowca zdobywając 2891 głosów
(Antoni Mrowiec zdobył 1389). To
jedna z największych niespodzianek ubiegłorocznych wyborów.
Tomasz Pieczka przed objęciem
fotela wójta był nauczycielem wychowania fizycznego. Większość
mieszkańców poz nała go podczas
organizowania blokad w sprawie
remontu ulicy Wodzisławskiej.

b Dyrektor Halina Karwot
na sezon i w efekcie dziś praktycznie nie mamy już z czego
wybierać. Większość polskich
artystów już u nas grała. Cieszy nas to, że koncerty przypadły do gustu mieszkańcom.
Oni często mailowo czy telefonicznie już na kilka tygodni
czy miesięcy przed wakacjami
pytają: kto u nas zagra w tym
roku? To, że wakacje otwieramy hucznie, to już tradycja.
Robimy te imprezy nieodpłatnie, dobrze nam się współpracuje z radą gminy i wójtem.
Cieszymy się , że budżet , który nam przyznają, pozwala
na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych, które
wspierają rozwój kultury oraz
promują naszą gminę na zewnątrz. Mamy również firmy,
które nas sponsorują, także

udaje się to jakoś organizować.
Wszyscy mówią, że coraz trudniej o sponsorów na imprezę
kulturalną.
Tak, ale my jako GOKiR mamy grono wiernych przyjaciół. To firmy nie tylko z
naszej gminy, ale i z miejscowości ościennych. Cieszymy
się , że okazują oni pomoc
i zrozumienie dla naszych
działań kulturalnych. Firmom, które w sposób szczególny w danym roku wspierały naszą dzialalność, przyznajemy tytuł Mecenasa Kultury
Lokalnej. Dodatkowe środki ,
które wspierają budżet naszego ośrodka, poza dotacją
i wsparciem sponsorów ,to
wynajem ośrodków oraz
organizacja wszelakich imprez dla firm i zakładów pracy.
To wszystko zasila
budżet naszej jednostki.
Czym jeszcze zajmuje się
GOKiR?
Imprezy plenerowe, to nie jedyna rzecz, którą się zajmujemy. W czasie wakacji letnich
i zimowych organizujemy zajęcia dla naszych dzieci. Wyjazdy, wycieczki, zajęcia
na ośrodkach, baliki i dyskoteki. Latem prowadzimy zajęcia
sportowo-rekreacyjne , które
trwają po dwa tygodnie. Staramy się w ten sposób zapewnić najmłodszym rozrywkę
na czas wakacji. Zajęcia prowadzone są i na salach,
i na ośrodkach. Na nudę nikt
nie może narzekać. W trosce
o tradycje i kulturę lokalną,
opiekujemy się zespołami folklorystycznymi, współpracujemy z koła gospodyń
wiejskich ochotniczymi strażami i innymi organizacjami
działającymi na
terenie naszej gminy. Prowadzimy również młodzieżowy
zespół rockowy. ( B.KUBICA)
ą

z zatwierdzonym planem pracy
oraz w miarę potrzeb:
Komisja Rewizyjna,
Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy,
Komisja Spraw Społecznych.
a Inspektords.ObsługiRadyGminyiSekretariatuWójta
UrszulaSkibapok.nr11,
tel.324327511
e-mail:radagminy@swierklany.pl
a Inspektords.ObsługiKomisji
RadyGminyiPrzedsiębiorczości
ElżbietaCiupek,pok.nr21,
tel.324327521
e-mail:krgip@swierklany.pl
(CIS)

Zdrowie
PRZYCHODNIE
Usługizzakresupodstawowejopiekimedycznejnatereniegminy
świadczyNiepublicznyZakładOpiekiZdrowotnejŚwierklany,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.NataliaŁytkowskaWęgrzyk
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
a WiejskiOśrodekZdrowia
wJankowicach
ul.Kościelna19,44-264Jankowice
tel.324305140
Poradniaogólnaczynna:
poniedziałek-czwartekgodz.8-14.30
piątekgodz.8-16
Punktpobrańbadańlaboratoryjnych-czynny:środagodz.8-9
lekarzeprzyjmujący:
lek.med.PiotrKulok,
lek.med.EugeniuszWęgrzyk
APTEKI
a AptekaprywatnaSANUS
wŚwierklanach,ul.Kościelna79,
44-266Świerklany,tel.324304732
czynna:poniedziałek,środa,czwartek:godz.8.30-15.30
wtorek,piątek:godz.8.30-19.00
sobota:godz.8.30-12.00
a PunktAptecznyprywatnyAVE
wJankowicach
ul.Wolności42,44-264Jankowice
tel.324229373
czynny:odponiedziałkudopiątku:
godz.8-15.
(CIS)

a UrządGminy 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.
a UrządStanuCywilnego
tel.324327526;324327527
e-mail:ug@swierklany.pl
kierownik:ZbigniewKowalczyk,
pok.nr27,tel.324327527
a ReferatSpraw
Obywatelskichpok.nr23,26.
tel.324327500,324327526
e-mail:rso@swierklany.pl
a ReferatKsięgowości
iFinansówpok.nr 33,34,36.
tel.324327530;324327533,
tel.324327535;324327536.
e-mail:rf@swierklany.pl
a ReferatInwestycjiiZamówieńPublicznychpok.nr16,17.
tel.324327516-inwestycje
tel.324327506-zamówienia
publiczne
e-mail:inwestycje@swierklany.pl
a Referat Gospodarki
Przestrzennej, Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pok. nr 13, 14.
tel. 32 4327503-drogi,komunikacja;
tel. 32 4327 513 - podziały i nadawanie numerów dla nieruchomości;
tel.324327518–budownictwo
iplanyzagospodarowaniaprzestrzennego;
tel.324327529–odpadykomunalneinieczystościciekłe;
tel.324327538–zezwolenia
nawycinkędrzew,melioracje,
dotacje.
e-mail:rgp@swierklany.pl
a ReferatPodatków
pok.nr24,25
tel.324327520;324327524
tel.324327525 -(kasa).
e-mail:rp@swierklany.pl
a Samodzielnestanowiska:
Inspektords.ObronyCywilnej
AndrzejJob,pok.nr34,
tel.324327514
e-mail:oc@swierklany.pl
Inspektords.InformatykiiBezpieczeństwaInformacji
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
irozliczaniaśrodkówzewnętrznychIlonaNowrotek,pok.
nr34,tel.324327537 ,
e-mail:fundusze@swierklany.pl
(CIS)
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100 dni wójta. Jak sobie poradził?
A Tomasz Pieczka, nowy wójt gminy, urzęduje

A Jest bardzo otwarty: mówią o nim zwolennicy.

już od kilku miesięcy. Sprawdza się w nowej roli? Przeciwnicy: brakuje mu doświadczenia

Polityka

Zbyt młody, niedoświadczony,
szybko się pogubi w polityce wyrokowali zaraz po listopadowych wyborach samorządowych Ci mieszkańcy gminy,
którzy nie do końca zadowoleni byli z faktu, iż nowym wójtem gminy został Tomasz
Pieczka. Włodarz Świerklan ma
już za sobą pierwszych 100 dni
pracy na nowym stanowisku.
Jak sobie poradził?
- Moim zdaniem dobrze. Widać zmianę podejścia do mieszkańców. Dziś wchodząc
do urzędu zazwyczaj widzę, że
drzwi gabinetu wójta są otwarte. W czasach poprzednika było inaczej - mówi nam pan
Adam, mieszkaniec Jankowic.
Tomasz Pieczka władzę
w gminie przejął w niezbyt
sprzyjającym klimacie. W gminie wciąż jeszcze nie milkły
echa referendum na temat

REKLAMA

FOT. BARBARA KUBICA

Barbara Kubica
b.kubica@dz.com.pl

b Tomasz Pieczka, zanim został wójtem, był członkiem rady
gminy. Pracował także jak nauczyciel w miejscowej szkole

005133772

ewentualnego
podziału
na dwie mniejsze jednostki:
Jankowice i Świerklany. Kłopoty były także z największą inwestycją ostatnich lat - budową
nowego urzędu gminy. Tomasz
Pieczka nie zdążył jeszcze
na dobre rozsiąść się w nowym
fotelu, a już do drzwi jego gabinetu zapukało CBA.
- Nagle się okazało, że inwestor upada, a za nim ciągną się
nie do końca wyjaśnione sprawy. Nie mam wątpliwości, że
jako debiutant w roli wójta Tomek, poradził sobie dobrze mówi nam jeden z radnych ze
Świerklan. - Co mnie bardzo
cieszy, to fakt iż w ogóle się nie
zmienił po wyborach. Władza
nie uderzyła mu do głowy. To
wciąż ten sam facet. Biega, chodzi do kościoła, żartuje, tak, jak
przed wyborem - dodaje.
Jak sam wójt przyznaje
w nowym urzędzie zdążył się
już zadomowić i polubić swoją
nową pracę.
- Zaczynam dzień wcześnie,
w zasadzie już po siódmej rano.
Praktycznie codzienni robię ob-

chód gminy i patrzę na to, co
można by poprawić - mówi
nam Tomasz Pieczka.
Czym nowy wójt zajął się
w pierwszej kolejności? Zaczął
od sprzątania. - Naszym celem
jest dbanie o czystość i wizerunek gminy, który w ostatnich
latach był znacząco zaniedbany, wspomnę tylko, że przy porządkach na wiosnę nasz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej przy każdej z ulic zebrał
po prawie 100 worków śmieci,
zaznaczę również, że drzewa
często wrastały w chodniki
i nikt tego do tej pory nie widział, teraz to się diametralnie
zmieni, gdyż zmiany już powoli zauważają mieszkańcy naszej
gminy - mówi wójt
A pracy - trzeba przyznać będzie miał w najbliższych latach sporo. Gmina Świerklany
jest dość rozległa i powstaje
w niej wiele nowych domów.
A każdy mieszkaniec chce
do swojej posesji bez problemu
dojechać, dojść oświetlonym
i prostym chodnikiem. A
ą

O poprzednikach
A W listopadzieubiegłegorokuTomaszPieczkawwyścigu
ofotelwójtagminypokonał
AntoniegoMrowca.
Ten rządził gminą przez ostatnie
cztery lata. Sztandarową inwestycją wójta była budowa nowego urzędu gminy. Za jego kadencji rozpoczęła się także budowa
nowego przedszkola
w Świerklanach. Mówiło się także o budowie krytej pływalni.
Ostatecznie większych planów
w tej dziedzinie nie poczyniono.
Największym testem dla poprzedniego wójta, było referendum zainicjowane przez mieszkańców Jankowic, którzy chcieli
się odłączyć od Świerklan. Niewiele zabrakło, by głosowanie,
potoczyło się po myśli
jankowiczan, bo aby referendum
było ważne zabrakło niewiele
głosów. O tym pomyśle wójt początkowo wypowiadał się lekceważąco. Potem apelował, by
w referendum nie brać udziału.

REKLAMA

POBUDKA DLA OGRÓDKA

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

• nasiona - wysoka jakość,
szeroki wybór
• wiosenne cebulki kwiatowe
• drzewka owocowe
• atrakcyjne krzewy
liściaste i iglaste
oraz
WSZYSTKO
TO, CZEGO TWÓJ OGRÓD
POTRZEBUJE WIOSNĄ!
Sprawdź nas na naszej stronie

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

tel./faks 32 42 46 366

005125131
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Drugi przetarg na nowy urząd 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 pierwszym wykonawcą, wciąż przygląda się CBA. - Badamy sprawę - mówią

Inwestycje

Nowy
urząd
gminy
w Świerklanach na pewno
powstanie. Nie ma mowy
o przerwaniu tej ważnej, choć
bardzo kosztownej inwestycji.
Zmieni się jedynie data oddania do użytku nowego gmachu.
Już dziś wiadomo, że termin
2016 roku, jest niemożliwy
do zrealizowania. Tym bardziej, że wciąż nie wiadomo,
kto tę inwestycję będzie kontynuował.
- Przygotowujemy się
do drugiego przetargu. Ma on
zostać rozpisany w drugim
kwartale tego roku. Teren,
po tym jak zerwano umowę
z poprzednim wykonawcą, został zabezpieczony, trwa inwentaryzacja - mówi Tomasz
Pieczka, wójt Świerklan.
Informacje na temat inwestycji analizuje także wciąż
Centralne Biuro Antykorupcyjne, która już kilka miesięcy temu zainteresowało się budową.
Konkretów jednak, czy będzie
w tej sprawie prowadzone
śledztwo, nie ma. - Do CBA
wpłynęła informacja o ewentu-

FOT. ARC

Barbara Kubica
b.kubica@dz.com.pl

b Nowy urząd gminy miał być gotowy w 2016 roku. Już wiadomo, że termin jest nierealny

W skrócie

Świerklany, Jankowice
ParafiazeŚwierklanistowarzyszeniezLublinazajmąsięorganizacjąkoloniidladziecizterenugminy

ŚWIERKLANY

Podaruj szkole swój
podatek

Parafia pod wezwaniem św.
Anny w Świerklanach oraz
Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych z Lublina - to dwie
organizację, które zajmą się
organizacją letnich kolonii dla
dzieciaków z terenu gminy.
Dotacje na ten cel przyznał
wójt gminy, Tomasz Pieczka.
W koloniach udział wezmą
dzieci z rodzin, które znajdują
się w trudnej sytuacji życiowej.
I tak parafia św. Anny zorganizuje wyjazd dla 35-osobowej grupy dzieciaków. Łącznie
na ten cel otrzymała z urzędu
gminy dotację w wysokości 32
tysięcy złotych. Z kolei druga
z organizacji, stowarzyszenie

FOT. ARC

Kolonie dla
najmłodszych
b Dwie organizacje zadbają
o letni wypoczynek dzieci
z odległego Lublina, zajmie
się przygotowaniem letniego
wyjazdu dla 28 kolejnych
dzieciaków. Na ten cel gmina
przekazała 18 tysięcy złotych.
Kolonie, na które wyjadą dzieci, będą miały charakter
terapeutyczno-profilaktyczny.
Oznacza to, że dzieci zamiast
spędzać wyłącznie czas
na grach i zabawach czy też
na zażywaniu letnich kąpieli
słonecznych, wezmą udział
w pogadankach, spotkaniach
z pedagogiem. (KUB)
ą

Przekażcie nam 1 procent
swojego podatku - apelują
pracownicy Szkoły Podstawowej w Jankowicach. - Jeśli zastanawiacie się Państwo,
na co przeznaczyć 1 procent
podatku, to może warto zainwestować w szkołę swojego
dziecka? - zachęcają. Jak co
roku szkoła prowadzi akcję
„Przekaż 1%” poprzez fundację „Młodzi-Młodym”. Za uzyskane środki zakupiono materiały i sprzęt dla uczniów.
W ubiegłym roku swój 1 procent podatku przekazało aż 17
osób i instytucji. Aby wesprzeć szkołę, wystarczy w zeznaniu wpisać numer KRS:
0000270261 oraz cel szczegółowy: SP Jankowice 1530.

alnych nieprawidłowościach.
Dlatego też Biuro zwróciło się
do
Urzędu
Gminy
w Świerklanach o dokumenty,
które zostaną przeanalizowane. Na tym etapie nie przesądzamy czy doszło w tym wypadku do złamania lub naruszenia prawa - zastrzega Jacek
Dobrzyński, rzecznik prasowy
CBA.
W związku z tym faktem
oraz problemami z samą budową, w gminie coraz częściej da
się słyszeć głosy, że zamiast
stawiać kosztowny gmach,
wójt powinien z inwestycji zrezygnować i pieniądze wydać
na inny cel
- Na przykład na budowę
placów zabaw dla dzieci, czy
nowego boiska do koszykówki.
Potrzeb jest mnóstwo, a nowy
urząd jest moim zdaniem
na szarym końcu tej listy - mówi nam pan Karol, mieszkaniec
gminy.
O tym jednak w urzędzie
nie ma na dzień dzisiejszy
w ogóle mowy. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu
na już poniesione nakłady.
Pierwsze
prace
ziemne
na działce położonej tuż
przy ruchliwym skrzyżowaniu,
kosztowały gminę około miliona złotych. Szkoda by było gdy-

by tak ogromna kwota została
wyrzucona w błoto.
- Już na etapie kampanii wyborczej zaznaczałem, że inwestycja zostanie zrealizowana,
choć nie w takim tempie, jak
początkowo
planowano.
Na dzień dzisiejszy koszt budowy urzędu wynosi około 11 milionów złotych. Mamy taką
kwotę zapisaną w Wieloletniej
Prognozie Inwestycyjnej. Nie
wiemy jednak, czy po drugim
przetargu ta kwota jeszcze nie
ulegnie zmianie, dlatego chciałbym tę inwestycję rozłożyć
na więcej lat - mówi wójt . Niewykluczone więc, że na otwarcie urzędu poczekamy i trzy lata. Póki co nie ma także pomysłu na to, jak zagospodarowany
zostanie budynek dzisiejszego
gmachu, mieszczącego się
w Jankowicach. To spory budynek, będący własnością gminy.
A ponieważ do nowego gmachu przenieść mają się nie tylko pracownicy wójta, ale także
pozostałe jednostki gminne,
nie ma sensu przeznaczać tego
budynku pod kolejne biura. Galeria Jan także ma swoją siedzibę, w gminie nie brakuje nawet
ośrodków zdrowia. To wszystko sprawia, że temat wciąż pozostaje otwarty. A
ą

JANKOWICE

GMINA ŚWIERKLANY

Na budowie marketu
robota już wre

Na terenie gminy trwają prace geodezyjne.
Specjaliści pukają od drzwi do drzwi

W Jankowicach, na działce
położonej naprzeciwko gmachu urzędu gminy, rozpoczęła
się budowa marketu należącego do znanej w całym kraju
sieci Biedronka. Wjazd
do sklepu ma być możliwy
od strony istniejącego pawilonu handlowego.

Do drzwi twojego domu zapukali ankieterzy z miarami i dokumentami w rękach? Nie
zdziwcie się! Na terenie
Jankowic i Świerklan prowadzone są bowiem prace geodezyjne, polegające na dokonywaniu pomiarów budynków i sporządzaniu dokumentacji. Celem działań jest stworzenie w ramach projektu pn.
„Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim”, cyfrowej mapy zasadniczej, która swoim
zasięgiem obejmie również
gminę Świerklany.
- W związku z powyższym
apelujemy do mieszkańców
o współpracę i umożliwienie
przedstawicielom wykonawcy wejścia w teren i dokonania
czynności pomiarowych. Osoby te powinny posiadać
przy sobie kopię zgłoszenia
pracy geodezyjnej, potwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w Rybniku, którą okażą

(KUB)

ą
ŚWIERKLANY

Dyżury gminnej
spółki wodnej
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej przypomina mieszkańcom
o swoich dyżurach w budynku byłego przedszkola
w Świerklanach przy ul.
Boryńskiej 6, które w miesiącu kwietniu oraz w kolejnych
miesiącach prowadzone będą
w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 9.-12.

(KUB)

(KUB)

ą

ą

na żądanie właścicielowi lub
osobie zarządzającej nieruchomością - informują urzędnicy.
Te osoby, które stosownych dokumentów nie będą
miały, lub też nie będą w stanie ich przedstawić, nie muszą być wpuszczone na teren
posesji.
Zgłoszenie , które mają
przy sobie wykonawcy systemu, jest dokumentem upoważniającym wykonawcę
prac geodezyjnych do wstępu
na grunt prywatny, zgodnie
z odpowiednimi przepisami.
- Jednocześnie, osoby wykonujące czynności pomiarowe nie są upoważnione
do wykonywania pomiarów
wewnątrz budynków - alarmują urzędnicy.
Prace geodezyjne już się
rozpoczęły i potrwają do miesiąca czerwca tego roku.
(KUB)

ą
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Ale fajne jest nasze przedszkole!

FOT. BARBARA KUBICA

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

b W przyszłym roku przedszkolaki mają się już
przenieść do nowego gmachu, budowanego tuż obok

FOT. BARC

FOT. BARBARA KUBICA

b Placówka często ma gości - z wizytą była tam m.in.
policyjna maskotka - Sznupek

FOT. BARBARA KUBICA

b Naukę w przedszkolu rozpoczynają już dzieci w wieku 3 lat. Nawet ci
najmłodsi, świetnie się bawią w towarzystwie starszych kolegów

FOT. ARC

FOT. ARC

b W przedszkolu numer 2 w Świerklanach Dolnych jest sześć grup. Maluchy mają do dyspozycji przestronne sale lekcyjne. A w nich? W równych rzędach stoją stoliki i krzesełka, przy których dzieci jedzą
śniadania, kolorują i uczą się pierwszych literek. W placówce nie brakuje nowoczesnych sprzętów, pomocy naukowych. Mały Krzyś, najchętniej sięga po piłki. - Uwielbiam grać - zdradza nam

b W przedszkolu nie brakuje ciekawych zajęć - dzieci uczyły się między innymi
zasad zdrowego odżywiania i przygotowywały sok z owoców

b Maluchom ze Świerklan czas mija na grach, zabawach i nauce.
Dzieciaki są zachwycone!
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Strategia rozwoju gminy

005133574

 Strategia pozwoli

sięgnąć po unijne
dotacje
Wykorzystać najbliższe lata, kiedy to po raz kolejny szeroki strumień unijnych dotacji popłynie
do naszego kraju i zrealizować
jak najwięcej inwestycji, wykorzystując właśnie te środki – taki
cel postawili sobie włodarze gminy Świerklany. Aby było to możliwe, potrzebny jest konkretny
plan, strategia, która jasno wskaże, w którym kierunku gmina
powinna się rozwijać. W stworzeniu takiego planu pomagają
mieszkańcy, którzy wypełnili
odpowiednie ankiety. Jak widzą
przyszłość gminy? Na jakie cele
powinny iść pieniądze?
Dokończenie budowy kanalizacji, remonty i budowa nowych
dróg, budowa przedszkola w sołectwie Świerklany Dolne i rozbudowa przedszkola w Jankowicach, 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 Dolnych jest już w trakcie realizacji.
Na niektóre z pozostałych
gmina będzie się starała pozyskać dotacje zewnętrzne, nie

tylko unijne. – To dla nas ostatni
dzwonek na realizację niektórych z tych zadań.
Z myślą o nich w gminie powstaje dokument pn. „Strategia
Rozwoju Gminy Świerklany 20152020”, który pozwoli na określenie potrzeb mieszkańców oraz
tego, w jakim kierunku powinien
pójść nasz rozwój. W pierwszej
kolejności w ramach tworzenia

strategii poproszono mieszkańców odwiedzających miejscowy
Urząd Gminy o wypełnienie specjalnych ankiet. Oprócz tego ankiety traﬁły do radnych i władz
sołeckich, a także do działających
w gminie placówek oświatowych,
zakładów, organizacji pozarządowych. Kolejną grupą respondentów byli właściciele ﬁrm
działających na terenie Jankowic

i Świerklan, do których wysłano
kilkadziesiąt ankiet.
– Pytaliśmy w nich między innymi o to, jak respondenci oceniają
jakość życia w gminie oraz jakość
realizacji zadań publicznych w zakresie stanu dróg i komunikacji,
zaopatrzenia w wodę i odbioru
ścieków komunalnych, dostępności do usług edukacyjnych
i kulturalno-rekreacyjnych, opieki

nad osobami potrzebującymi pomocy czy dostępności do służby
zdrowia. Wiele miejsca poświęcono inwestycjom powstałym do
tej pory na terenie gminy oraz
tym, które należałoby zrealizować
– w ankiecie prosiliśmy o wskazanie trzech obszarów, które powinny stanowić priorytet działań
gminy w latach 2015-2020 – mówią urzędnicy z Urzędu Gminy.

Świąteczne spotkanie dla mieszkańców
 Żurek, wielkanoc-

ne babki i mazurki
królowały na stołach
ustawionych w sali
bankietowej Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach
podczas spotkania
wielkanocnego.
Impreza, po raz pierwszy w historii gminy, zorganizowana została
dla podopiecznych miejscowego 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 Społecznej. – Chcielibyśmy, by takie
spotkania dla osób samotnych
i mających trudną sytuację życiową stały się tradycją. Następne
na pewno odbędzie się z okazji
kolejnych, tym razem bożonarodzeniowych świąt – mówi Tomasz
Pieczka, wójt gminy Świerklany.
Siedzibę ośrodka na zaproszenie władz gminy odwiedziło 24
marca kilkadziesiąt osób. Wystąpiły dla nich zespoły śpiewacze:
Karolinki i Paulinki. Rozmowom
i biesiadnym śpiewom nie było
końca. – To wspaniała inicjatywa,
szczególnie dla osób, które święta spędzają samotnie – mówili
mieszkańcy gminy.

Wypełnione przez mieszkańców,
pracowników jednostek oraz
przedsiębiorców ankiety są obecnie analizowane.
Kolejnym krokiem będzie powołanie zespołu roboczego,
którego zadaniem będzie prowadzenie prac nad strategią; zaplanowano również panele dyskusyjne między innymi z udziałem
radnych.
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Podsumowanie projektu u Holeszów:

Przeszłość stanęła otworem
 „Przeszłość staje

otworem” – to hasło
przewodnie artystycznego projektu, którego
realizacja właśnie dobiegła końca.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Edukacji „JAN” w ramach

zmieniono w publikację książkową, do wydania której posłużyło
zakupione ze środków projektu
urządzenie wielofunkcyjne.
Inauguracja projektu miała miejsce kilka miesięcy temu w Galerii JAN w Jankowicach, zaś jego
podsumowanie odbyło się w Galerii Rodziny Holesz w sołectwie

programu Działaj Lokalnie VIII
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i przy współpracy
z Funduszem Lokalnym „Ramża”, został właśnie uroczyście
podsumowany.
Inicjatywa zakończyła się wymiernym
efektem.
Światło
dzienne ujrzała bowiem nowa
publikacja o śląskich tradycjach,
która jest swoistym zwieńczeniem działań prowadzonych
w dwóch galeriach na terenie
gminy.

Projekt lokalnego stowarzyszenia
polegał na zorganizowaniu spotkań z udziałem dzieci i młodzieży
z przedstawicielami starszego pokolenia. Po tych spotkaniach udało
się spisać wspomnienia seniorów,
a także ich opowiastki i anegdoty.
I to one stanowią treść projektowej
publikacji.
Całości
dopełniły
ilustracje wykonane przez uczniów,
którzy byli także autorami
tekstów. Wcześniej młodzież
wzięła udział w specjalnych

Objazdowy Jarmark Ofert Pracy

cieszył się ogromnym zainteresowaniem

 Wystarczyły dwie

godziny, by na pierwszym, objazdowym
Jarmarku Pracy, zorganizowanym w gminie
Świerklany, pojawiło
się kilkudziesięciu
mieszkańców gminy.
Były wśród nich osoby, które poszukują zajęcia na stałe, zastanawiają się nad podjęciem pracy
sezonowej albo zwyczajnie chcą
zmienić dotychczasowe miejsce
zatrudnienia. To właśnie z myślą o nich do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Świerklanach włodarze gminy
zaprosili przedstawicieli Powia-

towego Urzędu Pracy oraz lokalnych przedsiębiorców. Zainteresowanie pierwszym jarmarkiem
było ogromne.
Jeszcze przed rozpoczęciem
spotkania w kolejce do pracodawców i doradców zawodowych
czekało ponad 30 osób. – Nie
spodziewaliśmy się takiego za-

interesowania, ale to tylko pokazuje, 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 oferty zatrudnienia pochodziły od
krajowych i zagranicznych pracodawców i dotyczyły najczęściej
branży budowlanej, językowej
oraz telemarketingowej. Informowali o nich przedstawiciele
ﬁrm oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku,
którzy dodatkowo pomagali osobom poszukującym pracy tworzyć dokumenty aplikacyjne oraz
zaznajamiali zainteresowanych
ze szczegółami dotyczącymi otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Świerklany Dolne. Obie placówki
były bezpośrednio zaangażowane w realizację działań projektowych, a efektem ﬁnalnym, oprócz
wspomnianej książki, był zakup
drukarki i krzeseł, które pozostaną na wyposażeniu jankowickiego i świerklańskiego centrum
kultury.

warsztatach, by do tej pracy
odpowiednio się przygotować.
- Zaczęliśmy od zajęć dziennikarskich, żeby przygotować
młodzież do dalszego etapu
realizacji projektu, który miał
polegać na odbyciu spotkań ze
starszymi mieszkańcami gminy
i spisaniu ich wspomnień i zasłyszanych opowiastek – mówił
podczas spotkania Szymon Kamczyk, dziennikarz, na co dzień
związany z jankowickim stowarzyszeniem. Zebrane materiały
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Ale świętujemy! To będzie dla
nas rok wielkich jubileuszy
A Lokalne Koła Gospodyń Wiejskich i jednostki OSP świętować będą jubileusze
Świerklany

Rys historyczny

Mamy rok wielkich, gminnych
jubileuszy! Okazji do zajadania
się kołoczem nie powinno nam
zabraknąć. Do obchodów szykują się już koła gospodyń wiejskich oraz miejscowe jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych. A że wszystkie te działające na terenie gminy organizacje przyciągają mieszkańców,
angażują się w życie społeczne,
to też gości na jubileuszowych
zabawach i życzeń płynących
z każdej strony, powinno być aż
nadto.
Już za kilka tygodni, jako
pierwsi swoje wielkie święto
będą mieli członkowie Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Świerklanach. Ta jednostka
działa już bowiem od 115 lat.
- Na pewno nie zabraknie
mszy świętej i imprezy dla naszych strażaków - słyszymy
w OSP. Dziś to jedna z lepiej wyposażonych straży w regionie.
Do dyspozycji mają sporych rozmiarów remizę oraz okazały
plac sąsiadujący z terenem
gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji. - Miejsce na organizację pikniku jest znakomite.
Jeśli tylko zaproszą mieszkańców na grilla i zabawę z okazji

715
LAT minęło także od pierwszej
wzmianki o Świerklanach. Z tej
okazji jednak wielkiego
jubileuszu nikt w gminie nie
planuje.

FOT. ARC

Barbara Kubica
b.kubica@dz.com.pl

b Koło Gospodyń Wiejskich Jankowice I świętuje w tym roku jubileusz. Organizacja w latach
największego szczytu liczyła sobie nawet 180 członkiń. Dziś aktywnie działa ok. 60 pań
jubileuszu, na pewno pójdziemy. Na naszych strażaków zawsze można liczyć - mówi nam
pan Antoni, jeden z mieszkańców Świerklan.
Zaledwie o 10 lat młodsza
jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach.
Tam strażacy świętować będą
105-lecie. Hucznych toastów
i tradycyjnego kołacza w tamtejszej remizie także nie zabranie.
Od mszy świętej w miejscowym kościele rozpoczną się
także jubileuszowe uroczystości Koła Gospodyń Wiejskich
Jankowice I. Tam panie zasiądą
do biesiadnego stołu już 29

września. - Termin mszy mamy
już zamówiony, a potem szykujemy zabawę dla członkiń
w miejscowym zajeździe. Liczymy, że przyjdzie wiele pań,
nawet tych, które już nie działają aktywnie w kole. Wiadomo, zdrowie, nie każdej z nas
już pozwala stawiać się na zebranie - mówi nam Urszula
Kasparek, szefowa Koła Gospodyń Wiejskich Jankowice I.
W latach największego boomu
w tej organizacji działało nawet
180 kobiet z całego sołectwa.
- W ostatnich latach panie
się wykruszają. Te najstarsze
umierają, a młode pracują,
opiekują się dziećmi i nie mają

czasu. Dziś aktywnych członkiń mamy około 60. Są też panie, które nie dają już rady przychodzić na nasze stałe spotkania, ale płacą składki. Kilka razy w roku staram się je wszystkie odwiedzić. Bywam po dniu
kobiet, bywam po albo
przed świętami - dodaje.
Z podobnymi kłopotami borykają się także dwa pozostałe
Koła Gospodyń Wiejskich
z gminy. Jankowice II, podobnie jak ich koleżanki z sołectwa
świętować będą w tym roku 70lecie. 65 lat istnienia obchodzą
natomiast panie skupione
w Kole Gospodyń Wiejskich
w Świerklanach Dolnych.

A Z1300rokupochodząteż
pierwszewzmiankidotycząceŚwierklan,zktórychwynika,żenależałyonedodóbrbiskupawrocławskiego. Ziemia
rybnicka aż do 1532 roku znajdowała się pod rządami lennych
książąt korony czeskiej. W tym
czasie miały miejsce wojny husyckie. Po raz pierwszy Husyci zajęli Rybnik i okolice Wodzisławia
w 1430 roku. W latach 1433-34
Husyci kolejny raz dotarli w okolice Rybnika i Żor - tym razem
jednak zostali pokonani
pod Rybnikiem. W Jankowicach
z rąk Husytów zginął ksiądz Walenty, udający się z posługą
do umierającej kobiety. Od 1532
roku Rybnik stał się stolicą państwa stanowego pod panowaniem Habsburgów i na krótko
Hohenzollernów. Przez okres
200 kolejnych lat państwo
rybnickie dość często zmieniało
właścicieli.
Członkinie tych organizacji,
choć z roku na rok ich ubywa,
starają się jednak wciąż zajmować tym, do czego zostały powołane. Goszczą w szkołach
i przedszkolach. Nie może ich
także zabraknąć podczas tradycyjnych dożynek.
- Bierzemy udział w przeróżnych festiwalach, bywamy
na Festiwalu Żuru, ostatnio byłyśmy na konkursie śląskiej palmy wielkanocnej w Jastrzębiu
- mówi Urszula Kasparek.
Szczególnie w najbliższych tygodniach świętującym należą
się gratulacje i najlepsze życzenia. a
ą

Gminna Darmowa Komunikacja

Gminna Darmowa komunikacja

Informator o pociągach

LINIAS(05)

LINIAS-BUS

a RozkładjazdyKoleiŚląskich
znajdziemy na stronie internetowej (kolejeslaskie.com). Najnowszy rozkład jazdy uwzględnia harmonogram prac remontowych
i modernizacyjnych prowadzonych przez PKP PLK.

ŚwierklanyDolne(Pętla)
Kierunek:Al. JP II - Bajerówka
a Dnirobocze: 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
a Dnirobocze: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(połączeniebezkoniecznościprzesiadaniasię):
G–kursdo:Gwarków-Osiedle
K–kursdo:KopalniaJankowice
S–kursdo:ŚwierklanyDolne(pętla)
LiniaS-odgranicy Żordoprzystanku
ŚwierklanyDolne(Kościół-pętla)
iwkierunkuodwrotnym(liniabezpłatna,finansowanaprzez Świerklany).
(CIS)

ŚwierkalnyDolne(Pętla)
Kierunek:Wodzisław Śl. Dworzec Autobusowy
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:Wodzisław Śl. Dworzec Autobusowy
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: Darmowa komunikacja
gminna dla osób wsiadających
i wysiadających w Świerklanach,
obowiązuje od poniedziałku
do piątku. W weekndy płatna.
Cenybiletównormalnychiulgowych: Świerklany – Wodzisław 3,50 zł, 2,50 zł;
Marklowice – Wodzisław - 3 zł, 2 zł;
Wodzisław–Wodzisław-2zł;1,50zł
Świerklany-Świerklany-2zł,1,50zł.
(CIS)

aRozkładjazdyKoleiŚląskich
jest już dostępny także na stronie:
www.jakdojade.pl. Korzyścią dla
pasażerów jest możliwość zaplanowania za pomocą tej wyszukiwarki podróży pociągiem Kolei Śląskich.Ważne! Telefon 32 428 88
88 - to numer specjalnej infolinii
Kolei Śląskich, pod którym można
uzyskać szczegółowe informacje

Informator kulturalny

Najważniejsze Ośrodki
a GaleriaJan
44-264 Jankowice, ul. Prosta 2
(budynek dawnego przedszkola
igimnazjum)
tel. 32 42 10 418
internet: www.galeria-jan.pl
e-mail: galeria@swierklany.org.pl
e-mail: biuro@galeria-jan.pl
a GminnyOśrodekKulturyiRekreacjiul. Strażacka 1,
44-266 Świerklany
tel. 32 430 41 40; 32 433 20 98
internet: www.swierklany.org.pl
czynnyponiedziałek, środa ipiątek:
od12.00 do 19.00;
wtorek od 8.00 do15.00
Dyrektor:Halina Karwot
Gminny Ośrodek Kultury iRekreacji
został utworzony 1 marca 2001 roku
namocy uchwały Rady Gminy. Jego
zadaniem jest organizowanie życia
kulturalnego i artystycznego społeczności gminy. Wtym zakresie
ośrodek przejął część obowiązków
Gminnej Biblioteki Publicznej
wŚwierklanach. Jest organizatorem
rozmaitych imprez ozasięgu lokalnym, regionalnym atakże ogólnopolskim. Co roku jednostka organizuje
szereg imprez plenerowych, które
cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców całego regionu.
GOKiR prowadząc swoją działalność
współpracuje zjednostkami OSP ze
Świerklan iJankowic. Administruje
także dwoma obiektami, wktórych
organizowane są imprezy kulturalne
isportowe - salą bankietową wremizie OSP w Świerlanach i Ośrodkiem
Sportu iRekreacji w Jankowicach.
GOKiR zajmuje się organizacją imprez dla dzieci imłodzieży. Pod szyldem jednostki działają lokalne zespoły pieśnicze oraz zespół rockowy.
aGaleriaSztukiRodzinyHoleszów
ul. Kucharzówka 28a,
44-266 Świerklany Dolne
tel. 32 430 41 27
Galeria sztuki rodziny Holeszów została otwarta w 1986 roku, w rodzinnym domu artysty amatora Ludwika
Holesza. Wotynkowanym na biało
budynku znalazły miejsce trzy sale
wystawowe połączone, imitującym
kopalniany chodnik, korytarzem,
przyozdobionym rzeźbami „karbońskich stworów”.(CIS)

na temat: rozkładu jazdy pociągów, taryfy, cen biletów, regulaminu przewozu osób. Infolinia jest
czynna cało-dobowo przez 7 dni
w tygodniu.
aRozkładjazdyPrzewozów
Regionalnych znajdziemy z kolei
na stronie internetowej
(www.przewozyregionalne.pl)Info
linia Przewozów Regionalnych to
numer: 703 20 20 20.Znajdziemy
tam podstawowe informacje
o rozkładzie jazdy pocišgów Przewozów Regionalnych. Opłata
za minutę połšczenia wynosi 1,29
zł brutto.
(CIS)
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Uczniowie poznawali
historię Kresowiaków
Edukacja
Efektem trwającego cztery lata projektu, jest wydana właśnie książka. Młodzież była bardzo zaangażowana w projekt

Zwiedzali Lwów, Wilno,
Chocim, Zbaraż, a nawet miejscowość Kaczyka w Rumunii.
Wycieczki w odległe strony, to
był tylko jeden z elementów
projektu „ „Odkrywamy Kresy Wschodnie dawnej Rzeczpospolitej”, który realizowany był
w Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach, w la-

Uczniowie
zwiedzali
na dawnych
kresach cmentarze,
kościoły

FOT. ARC SZKOŁY

Barbara Kubica
b.kubica@dz.com.pl

b Młodzież z jankowickiego gimnazjum co rusz przeprowadza
w szkole zbiórki darów dla mieszkańców Kresów
tach 2010-2014, we współpracy
z Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. Efektem
końcowym tego przedsięwzięcia jest wydanie książki zawierającej informacje zdobyte
przez uczniów w czasie dalekich wypraw.
- Dzięki życzliwości wójta
gminy zdołaliśmy wydać okolicznościową publikację doty-

czącą projektu. Znalazły się
w niej zdjęcia obrazujące nasze
działania, a także tekst: „Wielka i Mała Ojczyzna oraz Kresy
Wschodnie dawnej Rzeczpospolitej w edukacji patriotycznej”. Całość wzbogaca płytka
CD z nagraniami audycji redaktor Danuty Skalskiej, emitowanymi w programie Radia Katowice, zatytułowanym: „Lwow-

REKLAMA
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Informator o parafiach

Parafia Świętej Anny
w Świerklanach

ska Fala”, testami wypełnianymi przez uczniów uczestniczących w projekcie - mówi
Norbert Niestolik, dyrektor
jankowickiego Gimnazjum.
W projekt zaangażowanych
było
wielu
uczniów
jankowickiej placówki. W czasie wycieczek odwiedzali oni
między innymi znane nekropolie miejsca ważne dla naszej historii, a nawet uczyli się podstawowych słów w językach używanych przez mieszkańców
odwiedzanych krajów. - Białoruś wspominam jako bardzo
zielony kraj. Przepiękne widoki, a przede wszystkim jezioro
Świteź, jakby „żywcem wzięte”
z ballad Mickiewicza. Na jego
widok dech zaparło mi w piersiach - tak wspomina jeden
z wyjazdów Magda, uczennica
gimnazjum.
A po powrocie? Przygotowywali zbiórki słodyczy i innych
darów dla mieszkańców Kresów, naszych rodaków. Zebrane dary przesłano w kilku kartonach. a
ą

a ul. Ks. Ligonia 13,
44-266 Świerklany Górne
tel: 32 430 41 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
Kancelaria parafialna czynna:
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
a ul. Rybnicka 34,
44-264 Jankowice k. Rybnika
tel. 32 430 51 38
e-mail: jankowice.rybnickie@
archidiecezja.katowice.pl
http://www.jankowice.rybnik.pl
Dekanat: Boguszowice
Proboszcz: ks. Tadeusz Stachoń
Inni księża: ks. Florian Ludziarczyk -

rezydent
Data odpustu: niedziela po uroczystości Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa
Msze święte niedzielne: 6.30,
10.00, 16.00, sobota: 17.00
Msze św. w tygodniu: pn.-śr. 6.30,
czw. 16.00, pt.-sob. 17.00
Liczba parafian: 2500

Parafia NajświętszejMaryi
PannyKrólowejRodzin
wJankowicach
a ul. Górnicza 2,
44-264 Jankowice Rybnickie
tel. 32 79 70 295, 663 998 993,
fax: 32 79 70 297
jankowice.nmp@archidiecezja.katowice.pl
www.parafia-jankowice.pl
Dekanat: Boguszowice
Proboszcz: ks. Tadeusz Kalisz
Liczba parafian: 1650
Msze święte niedzielne:8.00,
11.00, 15.00, sobota: 18.00
Data odpustu: ostatnia niedziela
sierpnia
Msze święte wtygodniu: poniedziałek-środa: 7.00, czwartek 17.00,
piątek i sobota 18.00 (w okresie zimowym 17.00)
Kancelaria parafialna czynna:
We wtorek i środę po porannej
Mszy świętej. W czwartek i piątek
po Mszy świętej wieczornej.
W sprawach protokołów i ślubów
bezpośredni kontakt z księdzem.
(CIS)
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UBEZPIECZENIA
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.)

- NAJTAŃSZE OC

BEZ BIK
KREDYTY, CHWILÓWKI,POŻYCZKI

tel. 732 506 507

ul. Patriotów 18, Rybnik – Os. Boguszowice
naprzeciw Przychodni Dziecięcej
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Plac zabaw i siłownia
w każdym sołectwie

Informator

a OśrodekSportowo-RekreacyjnywJankowicach
ul.Kościelna19,44-264Jankowice
Zarządcaobiektu:GminnyOśrodekKulturyiRekreacji
czynny:codziennieod8.00
dozmroku.
Naterenieośrodkaznajdująsię:
korttenisowy,boiskodogrywsiatkówkę,boiskodogrywkoszykówkę,boiskodogrywpiłkęnożną,tor
przeszkód.Usytuowanotutajtakżemiejscedopieczenianarożnie
isystemkabinWC.Wośrodkuodbywająsięliczneimprezykulturalnepołączonezwystępamiartystycznymiwmuszlikoncertowej.
LatemwOśrodkuSportuiRekreacji
wJankowicachprzeprowadzaturniejepiłkinożnej,siatkówkiplażowej
itenisaziemnego,natomiastwokresiezimowym-turniejepiłkinożnej,
siatkówkioraztenisastołowego,
któreodbywająsięnasaligimnastycznejwSzkolePodstawowej
wŚwierklanachDolnych.

Rekreacja
Przybywa placów zabaw, boisk i ścieżek do nordic walking.
Mieszkańcy coraz chętniej
z nich korzystają.

a OśrodekSportuiRekreacji
wŚwierklanach
ul.Strażacka1,44-266Świerklany
Zarządcaobiektu:GminnyOśrodekKulturyiRekreacji
czynny:codziennieod8.00
dozmroku
Ośrodekstanowiwielofunkcyjny
zespółobiektówobejmującym.in.

a LKSFortecaŚwierklany
44-266Świerklany,ul.Zamkowa6A
tel.:502552059
Prezes-JarosławMacionczyk
a LKS„Orzeł”Jankowice
44-264Jankowice,ul.Sportowa2a
tel.:0324304473-siedzibaklubu
Prezes - Jerzy Adamczyk
tel. 663 210 601
e-mail: tomekpilz@wp.pl
(CIS)

b Siłownie na wolnym powietrzu jak grzyby po deszczu wyrastają w kolejnych gminach. Wójt
Świerklan chce, by pod chmurką mogli wkrótce ćwiczyć mieszkańcy jego gminy

FOT. BARBARA KUBICA

Trasy rowerowe pełne ciekawych miejsc

FOT.ARC

b Dziś efektownych placów zabaw w gminie
brakuje. Wkrótce ma się to zmienić

bHale sportowe przy szkołach są często
wykorzystywane na przeróżne turnieje

b Forteca Świerklany cały czas prowadzi nabór dzieci i młodzieży
do drużyn juniorskich. Zawodnicy trenują na pięknym stadionie

FOT. ARC

FOT.ARC KLUBU

W każdym sołectwie ładny,
bezpieczny i ogólnodostępny
plac zabaw, a być może także siłownia na wolnym powietrzu.
Taki plan na urozmaicenie oferty rekreacyjnej dla wszystkich
mieszkańców gminy na wójt
Świerklan, Tomasz Pieczka. Jeśli wszystko pójdzie po myśli
urzędników, to takie miejsca
wypoczynku dla wszystkich
mieszkańców, miałyby powstać w trakcie obecnej, 4-letniej
kadencji władzy.
- Mieszkańcy często w rozmowach ze mną ten temat podejmują. Ogólnodostępnych
placów zabaw, czy takich skwerów na których czas spędzić
mogą rodzice z dziećmi, u nas
nie ma. Chciałbym to zmienić mówi Tomasz Pieczka. Taki
plac zabaw powstać miałby
w każdym z trzech sołectw. To,
jaki będzie duży, uzależnione
będzie od ilości miejsca na danej działce, która pod dany plac
będzie przeznaczona. Jeśli teren będzie okazały, to oprócz
placu zabaw, powstanie tam
także siłownia na wolnym powietrzu. W takie miejsca
w ostatnich latach inwestowały niemal wszystkie gminy
w powiecie rybnickim. Kilka siłowni działa także w samym
Rybniku. W ubiegłym roku o taki obiekt wzbogaciły się
Jejkowice.
- Jeśli miejsca będzie dość,
to pomyślimy nawet nad ustawieniem kilku ławek na takim
skwerku - mówią urzędnicy.
To właśnie placów zabaw,
ścieżek rowerowych i miejsc
idealnych na niedzielny wypoczynek najbardziej potrzebują
dziś mieszkańcy Świerklan.
Ciepłe popołudnia chcą spędzać aktywnie. - Zaplecze w postaci stadionów mamy. Obiekty są piękne i nic dziwnego, że
drużyny piłkarskie z całej okolicy, rezerwują to miejsce całymi dniami. Chciałbym, by powstał 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
nam Mariusz Czaja, mieszkaniec gminy. Kiedy jego syn podrośnie, to znajdzie miejsce
w jednej z drużyn młodzików
Fortecy albo Orła Jankowice. a
ą

FOT.ARC

Barbara Kubica
b.kubica@dz.com.pl

boiskodogrywsiatkówkę,boisko
dogrywsiatkówkęplażową,plac
zabawdladzieci,wybrukowany
placdlawidzówztrzemadrewnianymialtanamiibudyneksceny
zzapleczemsocjalnymdlawystępującychartystów.Budyneksceny
estradowejokubaturze1299m3
iołącznejpowierzchniużytkowej
185m2,mieścizadaszonąscenę
opowierzchni123m2,dwasanitariaty,garderobęipomieszczenie
tzw.sterownidlaobsługitechnicznejwidowisk.
Poszczególneobiektykompleksu
połączonowybrukowanymialejkamiioświetlonowolnostojącymi
latarniamiparkowymi.
Obiekt.zewzględunadogodne
położenieiswojąwielofunkcyjnośćsłużymieszkańcom
Świerklaniprzybywającymgościomzarównojakomiejsceimprez
ocharakterzerekreacyjnym,jak
równieżwczasielokalnychiponadlokalnychuroczystościopoważniejszymcharakterze.

b W gminie korzystać można
także z boiska do siatkówki

a Niebieska (5,6 km)
Przecina on teren Jankowic
od strony północno-zachodniej
iudaje się w kierunku wschodnim,
gdzie łączy się z trasą rybnicką, prowadzącą wokół Boguszowic. Początek ścieżki rowerowej ma miejsce na granicy gminy Świerklany
z miastem Rybnik. Trasa łączy się
z rybnicką czarną trasą rowerową,
okalającą teren Boguszowic.
a Zielona (14 km)
TonajdłuższatrasarowerowanatereniegminyŚwierklany.Przecinacałyterengminy,przebiegającprzez
Jankowice,ŚwierklanyGórne
iŚwierklanyDolne.Wtenotosposóbtrasaprowadziodpółnocnej
częścigminy(przedłużenie
rybnickiejścieżkiwkierunkuJastrzębia),mającswójpocząteknagranicy
zmiastemRybnikiemikończącsię
napołudniowo-wschodniejczęści
ŚwierklanDolnych,kierującsię
wstronęSzerockiej(dzielnicaJastrzębiaZdroju).Zewzględu
naznaczneubytkiwoznakowaniu,
trasajesttrudnadopokonaniaprzez
rowerzystów.
a Czerwona (6,5 km)
Tworzyswoistąpętlępoterenie
gminy,mającpowiązanieztrasązieloną.Początekmamiejscenapolnymodcinkuul.Sportowej,którą
biegnietrasazielona.Trasabiegnie
ulicami:Biasowicką,Strażacką,
HenrykaPobożnego,Władysława
Łokietkaiłączysięponownieze
szlakiemzielonymnaul.Szerockiej.
Przecinakompleksleśny,przebiega

takżewpobliżukościołapw.św.AnnywŚwierklanachDolnych.Podobniejaktrasazielona,jesttrudna
dopokonaniabezmapyzewzględu
naznaczneubytkiwoznakowaniu.
a Żółta (1,2 km)
JestczęściąSzlakuPielgrzymkowegonr323,wiodącegoodŚwierklandoPszowa,wzdłużmiejsckultureligijnegozabytkówkulturysakralnej.Trasawcałościmadługość
17,4km.Rozpoczynasię
naprzyurokliwym,drewnianym
kościółkupw.BożegoCiała
wJankowicach.Następnieprowadziwstronęcudownegoźródełka
Studzienki.JadącdalejprostozobaczymybudynkiszybuVIkopalni
Jankowice. Pokonująckolejne
wzniesieniedojedziemydoskrzyżowania,naktórymnależyskręcić
wprawo.Zlewejstronyzobaczymy
polanę,popokonaniuktórejdojedziemywprostdoStudzienki.To
miejscowesanktuarium(grota)położonejestnatereniepagórkowatym,pośródbukowo-grabowego
lasu.Licznipątnicyprzybywają
doźródełkaŚwiętegoWalentego,
zktóregowodazasłynęławokolicy
jakocudowna,niosącauzdrowienie
wchorobach.Szlakdalejprowadzi
przezjaryiurwiska,któredlamniej
wprawnychrowerzystówmogąbyć
trudnedopokonania.Następnie
szlakbiegnieprzezlasiprzecinając
RybnikdocieradoRadlina.Szlakpokrywasięniemalnacałejdługości
(ażdogranicRadlina)ztrasąpieszą.
(CIS)
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A Będziemy się jeszcze starali wpłynąć

na decyzję mieszkańców - mówią w Kompanii

//11

A Decyzja o uruchomieniu ściany jest na razie

zablokowana. Miała ruszyć w przyszłym roku

Kopalnia chce zabezpieczyć kościół
i fedrować... Mieszkańcy mówią: nie
500
Historia

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

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

FOT. ARC

FOT. ARC PARAFII

Wokół zabytkowego, drewnianego kościółka, otoczonego
okazałymi drzewami i krzewami, panuje idealny porządek.
Równo przycięta trawa, czyste
alejki. To miejsce, obok którego nie sposób przejść obojętnie.
– Zdanie są podzielone, ale ja
uważam, że to najładniejszy zakątek w całej gminie – mówi
nam przejeżdżająca obok na rowerze mieszkanka gminy
Świerklany. Kościół pod wezwaniem
Bożego
Ciała
w Jankowicach, to prawdziwa
architektoniczna perełka i jeden z najcenniejszych zabytków w gminie.
Nic dziwnego więc, że w sercach mieszkańców całej gminy
zajmuje szczególne miejsce. Ci
o swój drewniany kościółek
troszczą się niczym o własny
dom.
I dlatego też swojego skarbu
bronią ze wszystkich sił.
W ostatnich tygodniach mieszkańcy Jankowic powiedzieli
stanowcze „nie” przeciwko planom
pobliskiej
kopalni
Jankowice, która chce pod zabytkowym kościółkiem fedrować.
– Ściana miałaby fedrować
od przyszłego roku – mówi Tomasz Głogowski, rzecznik
Kompanii Węglowej w Katowicach, która jest właścicielem
kopalni Jankowice. Obawy
mieszkańców w związku z planowanym fedrunkiem dotyczyły tylko jednego: czy z powodu szkód górniczych, historyczna, drewniana konstrukcja
kościoła, nie ulegnie zniszczeniu. Obawiali się także o położone wokół kościoła własne posesje. - Nie chciałem opinii
o rozpoczęciu wydobycia podejmować sam, chciałem, by
wypowiedzieli się najbardziej
zainteresowani, czyli mieszkańcy. Nie ma co ukrywać, to
ich najbardziej dotknęłyby
skutki eksploatacji górniczej
prowadzonej w tym regionie mówi wójt gminy, Tomasz
Pieczka.

FOT. ARC PARAFII

Barbara Kubica
b.kubica@dz.com.pl

b W pobliskiej kopalni Jankowice zatrudnionych
jest ok. 500 mieszkańców gminy

FOT. ARC PARAFII

Byt kopalni
Jankowice nie jest
uzależniony
od decyzji
mieszkańców
b Historia drewnianej parafii zaczyna się ok. roku 1675. Do dziś piękne wnętrza zachwycają

I dlatego też na spotkanie
z przedstawicielami kopalni zaprosił wszystkich zainteresowanych mieszkańców. A ci jasno opowiedzieli się przeciwko
planom kopalni. Ich „veto”
choć dla węglowego giganta nie
jest wiążące, to i tak zrobiło
swoje. - Nasz głos, to tylko opinia, ostateczną decyzję i tak
wydaje Urząd Górniczy - mówi
wójt. Sprzeciw mocno do serca
wzięli sobie jednak przedstawiciele Kompanii Węglowej oraz
dyrekcja kopalni.
- Będziemy oczywiście starli się wpłynąć na zmianę decyzji mieszkańców i włodarzy
gminy. Bardzo nam na tym zależy, tym bardziej, że zarówno
przedstawiciele kościoła, jak
i ludzie usłyszeli od nas jasne
zapewniania: kościół na nasz
koszt zostanie kompleksowo
zabezpieczony przez ewentualnym wpływem szkół górniczych - mówi Tomasz
Głogowski. Zastrzega jednocześnie: nic na siłę.
- Jeśli nasze starania, apele
nie przyniosą efektów i zgody
nie będzie, nie będziemy forsowali tego pomysłu na siłę,
wbrew opinii mieszkańców. Jeśli zgody nie będzie, poszukamy alternatywnego rozwiązania, czyli innych pól wydobywczych. Żeby było jasne: byt kopalni Jankowice nie jest uzależniony od tego, czy będziemy fedrowali pod kościołem, czy nie
- mówi rzecznik KW.
A bronić jest rzeczywiście
czego, bo też z funkcjonowaniem drewnianego kościoła
wiąże się przepiękna legenda.
Był rok 1433, Husyci penetrując
Górny Śląsk dotarli w okolice
Rybnika mordując ludność,
grabiąc, niszcząc i paląc wszystko co stanęło im na drodze,
a zwłaszcza zaś symbole
chrześcijaństwa. W tych straszliwych czasach pewna kobieta,
będąc na łożu śmierci, zapragnęła, by przyszedł do niej
ksiądz z posługą sakramentalną. Do tego zadania oddelegowano ks. Walentego. Ten
po
drodze,
uciekając
przed zgraja Husytów, Najświętszy Sakrament ukrył
na prędko w dziupli w jednym
z dębów. Został zamęczony
niedaleko. Ukryty w drzewie
sakrament odnaleziono po latach. Na miejscu ustawiono
krzyż, drewniany ołtarz.
A w około 1675 roku zaczyna
się
historia
obecnej
jankowickiej drewnianej świą-

OSÓB , mieszkańców gminy
Świerklany zatrudnionych jest
obecnie w KWK Jankowice
w Rybniku
tyni. Kościół ma wymiary 25
na 16 metrów, jest orientowany
– czyli zwrócony prezbiterium
na wschód oraz zbudowany
na planie niezwykle rzadkiego
na Śląsku krzyża greckiego.
Świątynia stoi w cieniu starych
dębów i lip, pod którymi znajdziemy kilka ciekawych nagrobków i kolumnę Matki Bożej, która do dzisiaj okryta jest
tajemnicą.
Wnętrze kościoła niestety zatraciło swój zabytkowy charakter po generalnym remoncie w 1975 roku.
Ściany wewnętrzne zostały
wtedy pokryte pionową boazerią. Wyposażenie kościoła tworzą trzy późnobarokowe ołtarze. Jeszcze przeszło 100 lat temu można się było doliczyć kilkudziesięciu drewnianych kościołów na terenie całego Śląska.
Dziś pozostała tylko część. A
ą

Historyczne fakty
A Historiaks.Walentegościślewiążesięzhistorią
JankowickiejStudzienki.
Historia o bohaterskim księdzu
Walentym rozprzestrzeniła się
szybko wśród okolicznych wsi,
a w miejscu gdzie został pochowany, wytrysło źródło czystej
wody, która okazała się być woda uzdrawiającą. Od tamtej pory
zaczęły tam podążać pielgrzymki wierzących, by zaczerpnąć ze
źródła czystej wody. Podania
mówią, że tysiące ludzi zostało
uzdrowionych za sprawą tejże
wody.
Kaplicę ku czci Matki Boskiej stojącą w Studzience wybudował
w 1895 roku ówczesny ks. parafii
Jankowice, Edward Bolik, który
złożył przyrzeczenie, że jeżeli
wyzdrowieje z ciężkiej choroby
w miejscu pamiątkowym, zwanym Studzienką, wybuduje kaplicę. Obietnicy dotrzymał, gdyż
jego siły wróciły. W latach 19321935 – wybudowano wspaniała
grotę, powiększono kaplicę i dobudowano do niej 2 kaplice
boczne. W kaplicy znajduje się
rzeźba MB z Lourdes oraz rzeźba
klęczącej Bernadetty.
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