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podręcznikowej
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odbioru odpadów

czyt. na str. 5

WA Ż N E

O podatku od nieruchomości

Razem można więcej

czyt. na str. 7

czyt. na str. 12

Dożynki – piękna tradycja

W związku z przeprowadzoną w roku bieżącym przez
przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Rybniku,
modernizacją ewidencji gruntów i budynków na
terenie powiatu, zmianie uległ rodzaj niektórych
gruntów. W przypadku wielu mieszkańców
wzrośnie przez to podatek od nieruchomości, gdyż
dokonane pomiary wykazały, że oprócz budynków
mieszkalnych czy gospodarczych posiadają oni
altany, kominki ogrodowe i tarasy.
Grunty, na których znajdują
się tego typu obiekty, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (Dz.U.2015.542)
wchodzą w skład terenów
mieszkaniowych i mają wpływ
na wysokość podatku od nieruchomości.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, do terenów mieszkaniowych zalicza się grunty

niewchodzące w skład działek siedliskowych:
1) zajęte pod budynki zaliczone
w PKOB do działu 11 - budynki mieszkalne;
2) zajęte pod budynki gospodarcze i techniczne, związane
funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi, o których
mowa w pkt 1, oraz urządzenia, w szczególności: podwórza,
czytaj dalej na str. 2

Co z tą pracą?

Jak cię robota w ręce parzy, zapisz się do straży –
zachęcali członkowie OSP Jankowice, którzy wzięli
udział w korowodzie dożynkowym, jaki w niedzielę
6 września przejechał przez teren naszej gminy.
Oprócz nich, w święcie plonów wzięli udział przedstawiciele
władz gminy i kościoła, świerklańskiego koła Ruchu Autonomii
Śląska, kół gospodyń wiejskich i zespołów śpiewaczych, a także
gminnych placówek oświatowych oraz najważniejsi tego dnia rolnicy. Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych były
Świerklany – czyt. na str. 8/9.

Zwycięskie GAUDEO

Ostatni dzień sierpnia upłynął w gminie na prezentowaniu ofert pracy, przygotowanych przez Powiatowy
Pierwsze miejsce w kategorii
Urząd Pracy w Rybniku oraz przedstawicieli prywat- muzycznej na VII Powiatonych firm poszukujących pracowników.
wym Przeglądzie Zespołów
Miejscem spotkania pracodawców z osobami bezrobotnymi
oraz tymi, które planują zmienić
dotychczasowe miejsce zatrudnienia, stała się sala w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Jankowicach przy
ul. Kościelnej 19. Był to już II
Objazdowy Jarmark Ofert Pracy, jaki pod patronatem Wójta Gminy Świerklany odbył

się w naszej gminie (pierwszy
zorganizowany został w miesiącu marcu br. w GOKiR-ze
w Świerklanach). Informacja
o odbywającym się 31.08 jarmarku pojawiła się na plakatach
oraz stronie internetowej Urzędu
Gminy Świerklany. O pomoc
w jej rozpowszechnieniu gminny magistrat poprosił również
czytaj dalej na str. 2

Artystycznych 2015 zajął Chór
GAUDEO Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej
przy Gimnazjum i SP nr 1
w Świerklanach. Z kolei, reprezentujący naszą gminę w kategorii tanecznej, zespół STEP BY
STEP uplasował się na miejscu
drugim. W przeglądzie, który 19
września odbył się w gimnazjum
w Jejkowicach, udział wzięły

formacje z wszystkich pięciu
gmin z terenu powiatu.
Zwycięskie GAUDEO prowadzone jest przez Marię Skrobol
i posiada na swoim koncie liczne
nagrody oraz wyróżnienia, m.in.
tytuł Grand Prix oraz statuetkę
„Złotego Szczyglika” zdobyte na
XXII Przeglądzie Pieśni „Śląskie
Śpiewanie” w Koszęcinie, I m.
w kat. chórów zajęte w finale
XXII Przeglądu Pieśni „Śląskie
Śpiewanie” w Chorzowie, naczytaj dalej na str. 12
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ciąg dalszy ze str. 1
- Co z tą pracą?
świerklańską i jankowickie parafie oraz Radio 90.
Zaprezentowanych w ramach
targów pracy, 150 ofert dotyczyło branży budowlanej,
gastronomicznej, językowej
i wielu innych. Poszukiwani byli
m.in.: opiekun osób starszych,
kucharz, kasjer, magazynier,
sprzedawca, woźny, sprzątaczka i murarz. Nie brakowało też
ofert dla telemarketerów i ankieterów, które jednak cieszyły się
mniejszym zainteresowaniem
niż pozostałe.
- Trudno byłoby mi podjąć pracę
jako telemarketer. Nie ze względu na wiek, ale moje predyspozycje – nie lubię tego rodzaju
kontaktu z klientami, bo często
bywają oni niegrzeczni. Sama
tracę cierpliwość, kiedy dzwoni
do mnie ktoś z firmy i próbuje mi
coś sprzedać. Wolałabym stanąć
za ladą, albo znaleźć coś w swoim zawodzie – krawiectwie.
Złożyłam papiery do powstałej
w Jankowicach Biedronki; zobaczymy, może coś z tego wyjdzie
i zadzwonią - powiedziała nam
napotkana podczas jarmarku
mieszkanka Jankowic, pani
Halina. Towarzysząca jej pani
Mariola szukała ofert w branży
budowlanej:
- Wzięłam namiary na dwie
obecne tu firmy; jedna oferuje
sprzedaż i montaż okien, druga
– pracę na budowie. Syn studiuje zaocznie i szuka pracy, którą
mógłby wykonywać w tygodniu.
Może uda mu się dorobić do

czesnego.
Wśród mieszkańców, którzy w upalne poniedziałkowe
przedpołudnie odwiedzili GOKiR w Jankowicach, znalazły
się osoby w różnym wieku i z
różnym wykształceniem, także
absolwenci studiów magisterskich, którzy do tej pory bezskutecznie poszukiwali zatrudnienia
na własną rękę. Prezentowane
oferty pochodziły nie tylko od
prywatnych właścicieli firm, ale
również m.in. ze spółdzielni socjalnych, które także potrzebują
księgowych czy kucharzy, jeżeli
akurat działają w branży gastronomicznej. – Warto spróbować
pracy w takim miejscu, bo zawsze człowiek nauczy się czegoś
nowego i zdobędzie cenne doświadczenie, a siedząc w domu
nic nie osiągnie – przekonywały
pracownice rybnickiego pośredniaka.
Znaleźć dobrą pracę nie jest łatwo, ale trzeba próbować. Urząd
Gminy Świerklany dokłada
wielu starań, aby mieszkańcy
gminy mieli jak najlepszy dostęp
do pojawiających się na rynku,
ofert pracy. Także Powiatowy
Urząd Pracy podczas takich akcji, jak ta, realizuje swoją misję,
jaką jest pomoc bezrobotnym
w znalezieniu zatrudnienia i organizowanie dla nich różnego

ciąg dalszy ze str. 1
dojazdy, przejścia, przydomowe
place gier, zabaw i odpoczynku,
studnie, zbiorniki, przewody naziemne, urządzenia do gromadzenia i oczyszczenia ścieków,
śmietniki, składowiska odpadów, obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne,
ogródki skalne;
3) położone między budynkami
i urządzeniami, o których mowa
w pkt 1 i 2, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków
i urządzeń i niewykorzystywane
do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej
grupy użytków gruntowych,
w tym zajęte pod trawniki, ra-

baty, kwietniki, warzywniki.
Organ podatkowy, jakim jest
Wójt Gminy Świerklany, ustalając wysokość podatków zobowiązany jest opierać się na
danych z ewidencji gruntów
i budynków Starostwa Powiatowego w Rybniku. Zgodnie
z ustawą Prawo geodezyjne
i kartograficzne, projekt operatu opisowo-kartograficznego
podlega na okres 15 dni roboczych wyłożeniu do wglądu
osób fizycznych i prawnych
w siedzibie starostwa. W przypadku modernizacji ewidencji
gruntów i budynków dot. Gminy
Świerklany projekt ten został
wyłożony do wglądu do dnia

rodzaju szkoleń.
Statystyki pokazują, że w miesiącach wiosenno-letnich, kiedy
rośnie zapotrzebowanie na pracowników sezonowych, stopa
bezrobocia spada. Jest to jednak
efekt tymczasowy i wciąż wiele
osób poszukuje zatrudnienia.
Szczegóły przedstawiają się
następująco: w II kwartale br.
liczba bezrobotnych w gminie
Świerklany wyniosła 252, z czego 165 osób stanowiły kobiety.
Dla porównania – w ubiegłym
roku w tym samym czasie (koniec II kwartału 2014 r.) bezrobotnych było u nas 279, w tym
166 kobiet, ale na przykład pięć
lat temu - w 2010 roku (dane
na koniec IV kwartału) pracy
szukały „zaledwie” 223 osoby,
w tym 150 kobiet. Jeśli chodzi
o strukturę bezrobocia, to bez
zatrudnienia, niezmiennie od
kilku lat, najczęściej pozostają osoby w wieku 25-34 lata
oraz 18-24. Pokazuje to, że
najtrudniej jest przebić się na
rynku pracy absolwentom szkół,
którym brakuje doświadczenia,
a często i konkretnego zawodu,
oraz matkom po zakończonym
urlopie wychowawczym. Najciężej jest znaleźć pracę osobom
posiadającym wykształcenie
policealne i średnie zawodowe
oraz osobom z wykształceniem
zasadniczym zawodowym - co
może być pewnym zaskoczeniem w sytuacji, kiedy wiele
mówi się o tym, że na rynku
brakuje fachowców – osób
posiadających konkretny fach
w ręku. ■
12.08.2015 r., o czym informowaliśmy wcześniej. Mieszkańcy
wciąż jednak mają możliwość
zweryfikowania danych ze stanem faktycznym i zgłaszania
ewentualnych uwag do danych
zebranych przez Starostwo.
Mogą to uczynić do 30 dni, licząc od momentu ogłoszenia
ww. danych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
- czyli do 9 października br.
Szczegóły – art. 24 a ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520).
Wszelkich informacji na ten temat udziela Starostwo Powiatowe w Rybniku.

Najlepsze ¿yczenia
Tradycją stało się
odwiedzanie przez władze
gminy Świerklany
najstarszych mieszkańców
Jankowic i Świerklan,
świętujących 90 lat
i więcej, oraz par
obchodzących rocznicę
pożycia małżeńskiego
i starszych stażem.
W ostatnim czasie
życzenia od władz
gminy odebrali:
Pani Otylia Konsek
ze Świerklan
- 90 rocznica urodzin
Pani Anna Hoła
z Jankowic
- 91 rocznica urodzin
Pani Maria Koryciak
z Jankowic
- 91 rocznica urodzin
Pan Ludwik Szulik
ze Świerklan
- 94 rocznica urodzin
Pan Brunon Pochcioł
ze Świerklan
- 92 rocznica urodzin
Pan Roman Gojny
ze Świerklan
- 91 rocznica urodzin

bazy.ngo.pl
to największy zbiór danych na
temat polskich fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów,
których działalność związana
jest z sektorem pozarządowym.
Dzięki zawartym w bazie informacjom dowiesz się, co ciekawego robią działające na terenie
kraju organizacje, z jakim stowarzyszeniem mógłbyś związać
się jako wolontariusz lub komu
przekazać 1 proc. podatku.
Z bazy.ngo.pl warto korzystać
także po to, aby uzyskać informacje o bezpłatnych szkoleniach
i kursach organizowanych przez
stowarzyszenia czy fundacje.
R e a l i z a c j a :

Fundacja Sztuka
Żory, Rynek 24/3
na zlecenie
Urzędu Gminy Świerklany
Jankowice
ul. Świerklańska 54
tel.: 32 432 75 00
Redaktor wydania:
Barbara Zientek
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Niełatwy pierwszy rok
Rozmowa z Wójtem Gminy Świerklany
Tomaszem Pieczką.

Budowa przedszkola na finiszu
Czterooddziałowe przedszkole dla około setki dzieci,
z przestronnymi salami zajęciowymi oraz kuchnią
i stołówką powstaje przy kompleksie oświatowym
w sołectwie Świerklany Dolne. Prace mają się
zakończyć niebawem, bo pod koniec września br.
Przewiduje się, że do końca roku Urzędowi Gminy
uda się uzyskać niezbędne zezwolenia, tak aby wraz
z nastaniem nowego roku budynek oficjalnie mógł
zostać oddany do użytku.
O tym, w jak trudnych warunkach uczą się i bawią wychowankowie placówki przy ul.
3 Maja pisaliśmy na łamach
Kuriera Gminy Świerklany
wielokrotnie. Przedszkolu brakuje przestronności, nie jest też
funkcjonalne, głównie dlatego,
że powstało po części w byłym
mieszkaniu nauczycielskim.
Już niedługo dzieci ze Świerklan i okolic korzystać będą
z przedszkola z prawdziwego
zdarzenia, choć i to niestety
może okazać się za małe.
Projekt nowego przedszkola
przygotowała dla gminy Pracownia Projektowa „Domino”, a przetarg na wykonanie
prac wygrała firma F-BUD
z Wodzisławia Ślaskiego. Oto
szczegółowe dane na temat powstałej inwestycji: powierzchnia zabudowy - 589,92 m.kw.;
kubatura - 5970 m.sześc., powierzchnia całkowita - 1687,52
m.kw. Koszt całości prac polegających na budowie obiektu
i jego wyposażeniu wyniesie
ok. 5 mln 300 tys. zł.
- W budynku przy ul. 3 Maja
powstaną pomieszczenia użytkowe w postaci sal do prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Utworzona
zostanie kuchnia i stołówka,
gdzie będą podawane posiłki
dla uczniów i nauczycieli z są-

siedniej szkoły podstawowej
i gimnazjum. W kuchni tej będą
również przygotowywane posiłki dla dzieci z przedszkola,
dowożone do sal windą towarową. Ponadto utworzone zostaną pomieszczenia w postaci
szatni, pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych
oraz toalet i innych - informują
urzędnicy. Budynek jest podpiwniczony, posiada parter
i piętro. Przedszkole zostanie
przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych – zostanie
zabudowana w nim winda oraz
specjalna platforma schodowa
umożliwiająca poruszanie się
osobom na wózkach inwalidzkich z terenu gimnazjum na
stołówkę.
Na koniec dodajmy, że gmina stara się o refundację części kosztów poniesionych
w związku z budową i wyposażeniem nowego obiektu.
W tym celu przygotowywany
jest w Urzędzie Gminy Świerklany wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
w ramach Osi Priorytetowej
XII Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu
Zachodniego. ■
zdj. archw. UG

Za Panem blisko rok urzędowania na stanowisku Wójta
Gminy Świerklany. Jak podsumowałby Pan ten czas?
Do tego pełnego roku brakuje
jeszcze trzech miesięcy. Mogę
już jednak powiedzieć, iż te
dziewięć miesięcy był to czas
intensywnej pracy dla naszej
gminy, co większość mieszkańców – mam taką nadzieję - zauważyło. Są jednakże
również osoby, które mówią,
iż „nic w gminie się nie dzieje”. Niestety, jest to kategoria
ludzi, którzy praktycznie sami
nic nie robią, a potrafią tylko
rzucać „kłody pod nogi”. Muszę też z przykrością stwierdzić,
że w tym gronie są niektórzy
radni, którzy zamiast ze mną,
wspólnie jako z wójtem, winni
dążyć do dalszego owocnego
rozwoju gminy, a raczej tylko
przeszkadzają, nadto próbując
na siłę udowadniać, iż „młody
wójt się nie nadaje”. Jednakże daremne ich trudy i próby
wszczynania konfliktów. Ja
mam jasną wizję rozwoju tej
gminy i będę się konsekwentnie tego trzymał. Przeciwników mogę tylko pozdrowić
i życzyć opamiętania.
Dla Pana to pierwsza kadencja. Jest ciężej, niż Pan
przypuszczał, czy może mile
jest Pan zaskoczony?
Powiem krótko, zaskoczony jestem tym, co dostałem
w spadku po poprzedniku.
Wiedziałem, że są planowane
czy już prowadzone gminne
inwestycje, nie wiedziałem
jednak, iż w znacznej mierze
są to zamierzenia słabo czy
też w ogóle nieprzemyślane.
Jest tego niestety sporo, jak
osławiona już budowa nowego
urzędu gminy, która jakoś tak
szybko ruszyła przed wyborami. Trzeba tu podkreślić, iż nie
byłoby obecnych problemów
z tą budowa, gdyby przetarg
(obowiązkowo publiczny)
był należycie przemyślany
i przygotowany, np. poprzez

dokładne sprawdzenie startujących wykonawców. Druga
trochę kłopotliwa inwestycja, to
nowe przedszkole, które może
będzie „ładne”- ale niestety,
po prostu za małe! Już dzisiaj
mamy sygnały, że dzieci nie dostały się do przedszkola, a to
nowe problemu nie rozwiązuje.
Nie trzeba być chyba wielkim
matematykiem, żeby nie potrafić policzyć, jaki jest poziom
urodzeń, kiedy jest obowiązek
przedszkolny i jak kształtują
się prognozy na następne lata.
Teraz widać dopiero, że chyba poprzednia ekipa rządząca
omijała w szkole lekcje matematyki. Dodatkowo należy podnieść kwestie niedokończonej
kanalizacji w gminie. Jest jeszcze oczywiście wiele innych,
mniejszych ale tak samo ważnych spraw, ale na ich omawianie zabrakłoby miejsca w tym
wydaniu Kuriera.
W ostatnim czasie gminę
obiegła informacja o pojawieniu się kilku poważnych inwestorów, zainteresowanych
rozpoczęciem u nas działalności i zatrudnieniem mieszkańców. Inwestorzy ci jednak
z powodu braku gminnych
terenów inwestycyjnych wycofali się do innych miast. To
prawda?
Tak, to prawda. Jedną z tych
firm jest „Kraft–Foods”, która
zadeklarowała chęć inwestycji,
ale w przypadku posiadania
przez gminę odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych. Z przykrością muszę
stwierdzić, iż u nas w gminie
nikt o takie właśnie tereny nie
zadbał. Tylko pan Piotr Zniszczoł w swojej kadencji jako
wójt podjął działania w tym
kierunku i spowodował utworzenie strefy przemysłowej,
gdzie obecnie jest m.in. Becker
Warkop. Nikt jednak nie pomyślał o tym, aby wykupić tereny
przy autostradzie, o przebiegu
której wiadomo było od wielu
czytaj dalej na str. 4
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lat; właśnie na tych gruntach
można by obecnie lokować
inwestycje. To są niestety rażące zaniedbania, które teraz
się pojawiają, co przy zewnętrznych okolicznościach
– tj. trudnościach w górnictwie
powoduje, iż bezrobocie w naszej gminie rośnie w szybkim
tempie. To jest najważniejszy
problem, z jakim borykają się
mieszkańcy – kwestia dobrej
i stałej pracy, której niedługo
być może nie zapewnią już
kopalnie. Zorganizowaliśmy
już dwa jarmarki pracy, aby
pomóc ludziom w poszukiwaniach pracy; trzeci odbędzie
się najprawdopodobniej w okolicach października lub listopada. Jednakże to nie rozwiązuje
całości problemu, jakim jest
bezrobocie w naszej gminie.
Ostatnie lata, to niestety lata
„przespane ”w zakresie nowych inwestycji gospodarczych
w gminie.
Czy gmina posiada jakiekolwiek tereny inwestycyjne?
Jest strefa przemysłowa, o której wcześniej wspomniałem,
jednakże nie jest ona położona
bezpośrednie przy autostradzie.
Niestety, z powodu zaniedbań
i zaniechań ostatnich kilkunastu lat, gmina takich terenów
nie posiada i raczej nie będzie
mogła posiadać.
Jaka będzie wobec tego polityka gminy w tym zakresie
na najbliższe lata? Będzie
prowadziła wykup terenów
od mieszkańców? A może
podejmie się roli pośrednika pomiędzy potencjalnymi
inwestorami a właścicielami ziemi, którzy chcieliby
ją sprzedać?
Inwestorzy, którzy chcą zainwestować, szukają terenów
głównie od jednego właściciela. Wiemy jak ciężko jest

sercu leży urząd gminy, że ta
budowa będzie kontynuowana. A tym, którzy widzą tylko
jeden problem, czyli problem
budowy urzędu gminy, chciałbym powiedzieć, że w gminie
są ważniejsze sprawy, którymi
też trzeba się zająć. W gminie
dzieje się – i to pozytywnie –
o wiele więcej, niż tylko budowa urzędu :-)

się dogadać, jeżeli takich
właścicieli jest np. około 10.
Oczywiście chcielibyśmy wykupić tereny inwestycyjne, tylko
należy chyba zapytać – za co?
Mamy przecież ogromne inwestycje – powstający budynek
urzędu gminy (ok. 15 mln zł),
przedszkole za 5 mln zł i kanalizację za 12 mln zł. Do tego
dochodzą bieżące wydatki, np.
na utrzymanie szkół i rozważania, jak powiększyć opisane
wyżej, już za małe przedszkole.
Nie wiem zatem czy uda nam
się takie, przecież duże środki
finansowe, zgromadzić.
Przejdźmy do tematu budowy nowego urzędu, który
powstaje w Świerklanach.
W Urzędzie Gminy Świerklany rozstrzygnięty został
właśnie przetarg i wyłoniony
wykonawca, który dokończy
rozpoczęte prace. Kiedy to
nastąpi i za jaką kwotę?
Tak, przetarg jest rozstrzygnięty, jednakże czekamy na
ewentualne odwołania. Kwota
wynagrodzenia za realizację
budowy to 14 mln 286 tys. zł.
Myślę, że jak dobrze pójdzie,
to jeszcze w tym roku prace
się rozpoczną. Planujemy zakończyć budowę w roku 2018,
by zminimalizować i rozłożyć
na kolejne lata budżetowe już
i tak ogromne koszty. Chciałbym uspokoić tych, którym na

Wciąż zdarzają się ataki
w internecie na Pana osobę.
Niektórzy krytykują każdy
Pana ruch, poddając w wątpliwość wszystko, co Pan
robi. Jak Pan się do tego odniesie?
Myślę, że ataki będą, bo są
pewni ludzie, którzy tylko
czekają na jakieś potknięcie
z mojej strony; nawet gdyby się
robiło bardzo dużo dobrego, to
i tak się znajdą tacy, co im się
nawet to nie będzie podobać.
W internecie może i są jakieś
ataki, powiem tyle, że nie zajmuję się takimi sprawami, bo
zależy mi na tym, żeby nasza
gmina się rozwijała. Ci, którzy piszą i oczerniają, to sami
sobie tylko szkodzą. Sądzę,
że takie ataki świadczą tylko
o ich dziecinnym zachowaniu.
Powiem też krótko - każdy ma
jakieś hobby, ich hobby polega
na tym, żeby ciągle utrudniać
i przeszkadzać w działaniu.
Czego nauczył Pana ten
ostatni rok?
Nauczyłem się tego, że pomimo
ciągłych ataków, jak wcześniej
wspomniałem, rzucaniu kłód
pod nogi, trzeba robić swoje
i dążyć do tego, żeby nasza
mała ojczyzna się rozwijała. Jestem świadomy, że nie
wszystko wszystkim będzie
pasowało, ale myślę, że większość ludzi jest i będzie jeszcze
bardziej zadowolona z działań,
jakie podejmuję.

A czego życzyć Panu na kolejne lata pracy na stanowisku wójta?
Pomyślnego załatwienia zaplanowanych przeze mnie działań.
Dziękuję za rozmowę.

Walka
z dopalaczami
W ostatnim czasie głośna
stała się sprawa dopalaczy
i związanych z nią przypadków zatruć, w tym śmiertelnych, wśród młodzieży
i dorosłych osób. Wydaje
się, że o dopalaczach powiedziano już wszystko,
wciąż jednak na rynku pojawiają się nowe substancje,
których działania nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Oto numery telefonów,
pod które można dzwonić,
jeśli ty lub ktoś z twojego otoczenia ma problem
z dopalaczami:
800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia
Głównego Inspektora Sanitarnego;
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży;
800 100 100 – Telefon
dla rodziców i nauczycieli
w sprawach bezpieczeństwa dzieci;
pomoc@800100100.pl;
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka;
112 – Jednolity numer
alarmowy obowiązujący
na terenie całej Unii Europejskiej

Urząd zapowiada kolejne kontrole szamb
Urząd Gminy Świerklany apeluje do mieszkańców o przestrzeganie przepisów w zakresie wywozu nieczystości. Sprawa
dotyczy właścicieli posesji, którzy nie skorzystali z możliwości
podłączenia się do gminnej sieci kanalizacji, a jednocześnie nie
posiadają przydomowej oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy ci

powinni systematycznie korzystać z usług szambowozów i posiadać potwierdzenie wykonania usługi wywozu ścieków z szamba.
Urząd Gminy zapowiada kolejne kontrole w tym zakresie. Przestrzegamy przed samowolnym opróżnianiem szamb - przypadki
takie każdorazowo będą surowo karane!
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Witamy w nowym roku szkolnym
Rok 2015 to drugi rok obowiązywania tzw. ustawy
podręcznikowej. W roku szkolnym 2015/2016 prawo
dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych mają
uczniowie klas I, II i IV szkół podstawowych oraz
uczniowie klas I gimnazjów.
W Gminie Świerklany z powyższego wsparcia skorzysta
675 uczniów, z czego 203
uczniów klas I SP, 203 uczniów
klas II SP i 114 uczniów klas
IV SP oraz 155 uczniów klas
I gimnazjów. Wnioskowana
kwota dotacji na realizację
ustawowego obowiązku zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpłatnego dostępu

nach jest ich 265. W sumie,
w roku szkolnym 2015/2016
naukę rozpoczęło w gminnych
SP 939 osób, zgrupowanych
w 44 oddziałach klasowych.
Z kolei, w gminnych gimnazjach uczniów w tym roku
szkolnym mamy 407, w tym
251 w Gimnazjum im. Karola
Miarki w Świerklanach i 156
w Gimnazjum im. Ks. Walentego w Jankowicach.
Poniżej prezentujemy dane dotyczące liczby wychowanków
przedszkoli, jak również szczegółowe informacje na temat
liczby uczniów SP i G, z podziałem na oddziały klasowe
w poszczególnych placówkach
oświatowych.

bezpłatnych podręczników dla
uczniów jest pierwszym krokiem ku nowoczesnej edukacji.
A teraz słów kilka o tym, jak
przedstawia się liczba uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie
naszej gminy w nowym roku
szkolnym.
Najliczniejszą podstawówką
w gminie pozostaje niezmiennie od lat SP nr 1 im. Ludwika
Holesza w Świerklanach, ze
341 uczniami w bieżącym roku
szkolnym. Na drugim miejscu
plasuje się SP im. Stanisława Staszica w Jankowicach,
w której wiedzę zdobywa 333
uczniów; zaś w SP nr 2 im.
Świętej Jadwigi w Świerkla-

do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach
nauczania ustalonych dla tych
szkół, wynosi w naszej gminie
94 804,98 zł.
Wprowadzenie dostępu do

Informacja dodatkowa - zajęcia
odbywające się w oddziałach
sportowych:
Gimnazjum w Jankowicach oddziały sportowe : kl. I A i kl.
III A (piłka ręczna), kl. I a – 21
uczniów, kl. III a – 25 uczniów;
Gimnazjum w Świerklanach
– oddział sportowy kl. III A –
20 uczniów (piłka nożna, piłka
siatkowa).

Tabela nr 1. Liczba oddziałów/dzieci w przedszkolach - rok szk. 2015/2016*
Lp

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

1.

Przedszkole nr 1, ul. Boryńska 6, 44-266 Świerklany

2.
3.
4.

Przedszkole nr 2, ul. 3 Maja 18, 44-266 Świerklany
Przedszkole, ul. Równoległa 5, 44-264 Jankowice
RAZEM

6
w tym 1 oddział
integracyjny
6
5
17

Liczba
dzieci
140
19
111
117
368

*wg stanu na dzień 1.09.2015 r.

Tabela nr 2. Liczba oddziałów/uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach - rok szk. 2015/2016.*
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wyszczególnienie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. L. Holesza,
ul. Boryńska 6, 44-266 Świerklany
Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jadwigi,
ul. 3 Maja 18, 44-266 Świerklany
Szkoła Podstawowa im. St. Staszica,
ul. Równoległa 5, 44-264 Jankowice
Szkoły podstawowe RAZEM
Gimnazjum im. Ks. Walentego,
ul. Równoległa 5, 44-264 Jankowice
Gimnazjum im. K. Miarki,
ul. 3 Maja 20, 44-266 Świerklany
Gimnazja RAZEM

w tym, w klasach
III
IV
V

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

I

II

16

341

63

84

50

51

59

34

13

265

67

54

50

36

22

36

15

333

73

66

61

25

57

51

44

939

203

204

161

112

138

121

7

156

64

42

50

-

-

-

12

251

90

79

82

-

-

-

19

407

154

121

132

-

-

-

VI

*wg stanu na dzień 1.09.2015 r.

Gmina pięknieje
Krok po kroku zmienia się oblicze naszej gminy.
Niedawno utworzona została na terenie jankowickiego
OSiR-u siłownia pod chmurką, a w sąsiedztwie
NZOZ-u w Świerklanach stanęła tablica informacyjna
przedstawiająca aktualną mapę gminy. W planach są
kolejne zmiany.
Kilka tygodni temu informowaliśmy o tym, że znajdująca się przy ul. Kościelnej 79
w Świerklanach tablica zosta-

ła powiększona i uzupełniona
o aktualny plan oraz herb gminy. Teraz zarówno mieszkańcy,
jak i osoby będące w Świerkla-

nach przejazdem, mogą zapoznać się ze spisem ulic i bez
problemu odszukać dany adres,
a dodatkowo obejrzeć ciekawe zdjęcia przedstawiające
obiekty i miejsca, które warto
odwiedzić. Koszt przygotowania tablicy w całości pokryli
lokalni sponsorzy, a wykonawcą zadania była zajmująca się
promocją przedsiębiorczości,
firma z Sosnowca.
Ta sama firma, na podobnych

zasadach dostarczy gminie tablicę promocyjno-informacyjną, która stanie w sąsiedztwie
budynku gminnego magistratu. Podpisana z wykonawcą
umowa przewiduje stworzenie i zamontowanie w miesiącu
październiku br., tablicy o powierzchni ok. sześciu metrów
kwadratowych. Także i w tym
przypadku gmina nie zapłaci
za tablicę ani złotówki.
czytaj dalej na str. 12
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WA Ż N E - Z M I A N A P R Z E P I S Ó W D O T Y C Z Ą C Y C H U S U WA N I A
DRZEW I KRZEWÓW
Urząd Gminy Świerklany informuje, że z dniem 28 sierpnia br.,
w związku ze zmianą zapisów Ustawy o ochronie przyrody, weszły
w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów.
Zgodnie z art. 83 f ustawy, obowiązek uzyskania zezwolenia nie
obejmuje m.in. usuwania:
* krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
* krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje
ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru
gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie
drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
* drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 35 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego,
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego;
- 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
* drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu
Ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach;
* drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
* drzew lub krzewów usuwanych w związku z prowadzeniem
akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub
inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy
osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
* drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
- jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa
w art. 49 K.C., zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej,
gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty
działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu;
- inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ
właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu,

potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
* drzew lub krzewów należących do gatunków obcych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2 f.
Przepisy wprowadzają także zmiany w zakresie:
• informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów;
• naliczania opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz zwolnień
z tych opłat,
oraz nowe definicje drzewa, krzewu, złomu, wywrotu, żywotności
drzewa i zadrzewienia.
Jednocześnie uszczegółowiono zagadnienia niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew, tzw. ogławiania (pozbawiania
drzew koron), które powoduje ich zniszczenie. Zgodnie z nowymi uregulowaniami usunięcie powyżej 30 proc. korony będzie
podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60 proc.
opłaty za usunięcie drzewa, a usunięcie powyżej 50 proc. korony
drzewa będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara
wyniesie 2-krotność opłaty.
Tak jak dotychczas, usunięcie (przesadzenie) drzew i krzewów
z terenu nieruchomości poza ww. przypadkami, kiedy zezwolenie nie jest wymagane, może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia
Wójta Gminy Świerklany na wniosek posiadacza nieruchomości.
Posiadacz nieruchomości w ustawowo wyznaczonych przypadkach ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, zgodnie
z Ustawą o ochronie przyrody. Opłaty ustalane są w wydanym
zezwoleniu, w oparciu o stawki opłat ustalone w przepisach
wykonawczych do ustawy.
W związku ze wprowadzonymi zmianami, od dnia 28 sierpnia
wnioski o wydanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
należy składać według nowego wzoru formularza, który jest
dostępny w Urzędzie Gminy Świerklany - pok. nr 13 oraz na
stronie internetowej www.swierklany.pl w zakładce SEKAP/
ochrona środowiska.

Uwaga właściciele lasów

Pojawił się nowy kontener do zbiórki
odpadów zielonych

Na terenie całego kraju prowadzona jest inwentaryzacja
stanu polskich lasów. Celem tworzonego dokumentu
jest określenie, a następnie monitorowanie stanu
lasów – także tych prywatnych oraz tempa i trendów
zachodzących w nich zmian. Informujemy, że czynności
mogą być prowadzone również na terenie naszej gminy.
Z apelem do prywatnych właścicieli lasów o to, aby umożliwili
oni przedstawicielom wykonawcy dokonanie badań, zwróciły
się kilka tygodni temu służby wojewody śląskiego. Prace nad
dokumentem pn. „Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów
w kraju w latach 2015-2019” prowadzone są przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, pod
egidą Ministerstwa Środowiska. Wyniki inwentaryzacji, która
przeprowadzona zostanie w cyklu pięcioletnim, będą w przyszłości
wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza
dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości
krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach będą również
służyły formułowaniu oraz realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.
Prace związane z realizacją powyższego przedsięwzięcia obejmą 20 proc. powierzchni lasów i będą polegały na dokonywaniu
pomiarów i obserwacji na wyznaczonych terenach każdego roku
w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu. W związku z powyższym, właściciele prywatnych lasów proszeni są o współpracę
z przedstawicielami przedsiębiorstwa i umożliwienie im wstępu na
teren lasów oraz przeprowadzenia koniecznych prac. ■

Przypominamy, że pod koniec lipca w gminie utworzony został
dodatkowy – tymczasowy punkt selektywnej zbiórki odpadów
zielonych, w sąsiedztwie Galerii „Jan” i Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Docelowo punkt ten mieścił się będzie
niedaleko tłoczni ścieków przy ul. Nowej w Jankowicach, jednak
póki co trwają tam prace przy budowie kanalizacji i mieszkańców
gminy zapraszamy na ul. Prostą 2.
Osoby chcące pozbyć się odpadów zielonych (traw, liści, gałęzi)
– w szczególności mieszkańcy Jankowic – będą to mogły zrobić
korzystając ze specjalnie oznakowanego kontenera, jaki stanął na
parkingu przy GZWiK i jankowickiej galerii.
Jednocześnie przypominamy, że w gminie działają dwa inne punkty
selektywnej zbiórki odpadów, z których można korzystać, a mianowicie punkt przy ul. Pogodnej 5 w Świerklanach (w sąsiedztwie
oczyszczalni ścieków), gdzie przyjmowane są również innego
rodzaju odpady, nie tylko zielone (punkt czynny od kwietnia do
listopada w poniedziałki i piątki w godz. 11.00-19.00 oraz w środy
w godz. 7.00-15.00, godziny otwarcia podczas pozostałych miesięcy
dostępne są na stronie www.swierklany.pl w zakładce „Gospodarka
Komunalna”); jak również punkt selektywnej zbiórki odpadów
zielonych przy ul. Gogołowskiej w Świerklanach (obok posesji
nr 21, w sąsiedztwie przepompowni ścieków).
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z ww. punktów,
odpady zielone można oddawać bezpłatnie.
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WA Ż N E - N O W E H A R M O N O G R A M Y O D B I O R U O D P A D Ó W
Przypominamy, że począwszy od 1.07.2015 r. obowiązują
nowe zasady gospodarki odpadami komunalnych i tym samym
nowe harmonogramy odbioru odpadów.
Zmiany w harmonogramach wywozu odpadów od lipca
2015 r. dotyczą:
• odpadów selektywnych (worki) – zmiana terminów
odbioru od sierpnia 2015 r.
• odpadów zielonych – nie będą odbierane
z nieruchomości;
• odpadów żużli i popiołów paleniskowych
– odbiór od października 2015 r.
• odpadów niesegregowanych – zmiana odbioru
od października 2015 r.
Nowe harmonogramy dostarczone zostały mieszkańcom przez
firmę wywozową w trakcie odbioru odpadów w miesiącu czerwcu
br. oraz podczas zebrań dotyczących gospodarki odpadami, które
odbyły się 29 i 30 czerwca br.
W przypadku braku harmonogramu mieszkańcy mogą się
lipiec
Z
S

w niego zaopatrzyć w Urzędzie Gminy Świerklany, Gminnym
Zakładzie Gospodarki Komunalnej lub poprzez stronę www.
swierklany.pl (do pobrania w zakładce gospodarka komunalna/
harmonogram zbiórek).
Jednocześnie informujemy, że w związku z tym, iż 1 października br. rozpoczyna się w gminie selektywna zbiórka żużli
i popiołów paleniskowych, należy odpad ten gromadzić w oddzielnym pojemniku (kuble) i wystawiać zgodnie z harmonogramem odbioru.
W związku z powyższym właściciel nieruchomości wnosi
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności
od ilości osób zamieszkałych na nieruchomości - nie ma więc
znaczenia ilość wystawianych pojemników z odpadami. Należy
się zaopatrzyć w taką ilość pojemników, aby nie dopuścić do ich
przepełnienia czy przeciążenia.
Firma wywozowa EKO z siedzibą w Rybniku zapewnia
możliwość zakupu lub dzierżawy pojemników. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do firmy - nr tel. 32 423 08 45.

Gmina Świerklany - terminy odbioru odpadów 2015
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Z - zmieszane (kosze) ; P - popiół ; S - segregowane (worki) ; UWAGA! Odpady zielone tylko na PSZOK
Rejony

Nazwy ulic

Budowlana, Jana III Sobielskiego, Kościelna (Świerklany), Kościuszki, Leśna, Letnia,Łąkowa, Ogrodnicza, Pogodna, Rybacka, Rycerska,
Tęczowa, Wiosenna, Żeglarska
Sektor 2
Aleja, Basztowa, Granice, Hutnicza, Jankowicka, Kasztelańska, Korytarzowa, 3Maja, Połomska, Spacerowa, Szklarnia, Zamkowa, Złota
Sektor 3 Górnicza, Ks. Ligonia, Malarska, Piekarnicza, Przyjemna, Radosna, Rolnicza, Sosnowa, Spokojna, Strażacka, Szkolna, Wesoła, Wodzisławska
Gogołowska, Kazimierza Wielkiego, Ks. Janika, Powstańców, Stawowa, Szerocka, Szybowa,Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka,
Sektor 4
Zygmunta Starego
Sektor 5
Bratkowa, Fiołkowa, Makowa, Piaskowa, Plebiscytowa, Stokrotkowa, Tulipanowa, Wrzosowa
Sektor 6
Henryka Pobożnego, Gajowa, Górnośląska, Jesienna, Mieszka, Parytetyczna, Słoneczna, Wiejska, Zimowa, Żorska
Dygasińskiego, Grażyńskiego, Hoły, K. Miarki, Kopernika, Korczaka, Korfantego, Kościelna (Jankowice), Lompy, Moczydła, Morcinka,
Sektor 7
Podkościele, Poprzeczna, P.Skargi, Reymonta, Rybnicka (Jankowice), Wolności, Wowry
Akacjowa, Bema, Boguszowicka, Borowików, Brzozowa, Iglasta, Jarzębinowa, Jaworowa, Księdza Walentego, Liściasta, Nowa, Podlesie,
Sektor 8
Równoległa, Sportowa, Topolowa, Ukośna, Wierzbowa
Błękitna, Boryńska, Górna, Jana Kazimierza, Kucharzówka, Przemysłowa, Rajska, Rybnicka (Świerklany), Świerkowa,
Sektor 9
Warneńczyka, Zielona
Sektor 10
Biasowicka, Krótka, Polna, Prosta, Świerklańska
3 Maja 92,92A,92B,127B; Basztowa 4D,4E; Boryńska 33A, 33B, 34B, 35A, Bratkowa 1; Dygasińskiego 20A, Górnośląska 50B,
Hoły 28B, Iglasta 27, Kościela(Jankowice) 66A,68,68B,67,72,72A,82A,82B, 86A,88A,88B, Kościelna (Świerklany) 45,45A,45B, 45C,
Ks. Janika 23A,23C, Kucharzówka 28B, 28D,29C,28C,38A,38B, Morcinka 5, Nowa 22A,22B,54, Parytetyczna 6A,6B,6C,22B, Piaskowa
małe auto
- tylko
16A,16B,18A,18B,18C,19, 20,20A,20B,20C,20D, Plebiscytowa 54,54A,54B,54G,54H,56,56B, Podkościelna 1,2,3,7, Pogodna 26A,
odpady
Polna 12B,14A,14B,14C,14D,18B,20A, 22C,22F, Równoległa 27, Rybacka 1,5,6,7,9, Rybnicka (Jankowice) 11A,43A,50B,57A,
zmieszane
60A, 62, 62A, 73A,75, 75A, Rybnicka (Świerklany) 28,28A,28B,28E,28F,38A, Stawowa 25A,25B,27C, Szybowa 11, Świerklańska
39A,39B,39D,93A, 93B, 107A, Wiosenna 17, Wowry 44A,56A, Wolności 11,24A, 26B,31, Zamkowa 7A, 8,8B,10,10B,10D,11,11A,12,12C,
12A, 12D,12E,13A,15,18,20, Zygmunta Starego 11, Żeglarska15A.
Sektor 1

Rejon „małe auto” dotyczy tylko odpadów zmieszanych. Odpady segregowane prosimy wystawiać przed posesję zgodnie z harmonogramami
dla poszczególnych sektorów, gdzie znajdują się dane ulice.
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Referendum – bez większego
zainteresowania

Znaczna przewaga odpowiedzi „tak” na pytania o jednomandatowe
okręgi wyborcze i rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika;
zdecydowane „nie” dla finansowania partii z budżetu państwa - taki
obraz wyłania się po referendum przeprowadzonym 6 września br.
Mieszkańcy naszej gminy nie odbiegali pod względem frekwencji
i udzielonych odpowiedzi od obywateli innych gmin.
Przypomnijmy - w referendum zadano trzy pytania: 1. Czy jest Pani/
Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? 2. Czy jest Pani/
Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania
partii politycznych z budżetu państwa? 3. Czy jest Pani/Pan za
wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do
wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?
Głosowanie polegało na postawieniu znaku „X” w kratce obok
odpowiedzi „Tak” lub „Nie”.
Mieszkańcy naszej gminy niechętnie wzięli udział w referendum.
Do lokali referendalnych poszło zaledwie 671 wyborców z grona
9330 uprawnionych, co dało frekwencję na poziomie 7,19 %. Na
pytanie o wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej twierdząco odpowiedziało 564 mieszkańców gminy, przeciw było 95, a 12 głosów
było nieważnych. Za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa było 94 wyborców,
natomiast 567 osób opowiedziało się na „nie” (10 głosów nieważnych). Z kolei, na trzecie pytanie twierdząco odpowiedziały 632
osoby, a przecząco – 24. Tu nieważne głosy oddało 15 wyborców.
Było to pierwsze od dwunastu lat referendum – poprzednie poświęcone zostało tematowi wejścia Polski do Unii Europejskiej
i cieszyło się nieporównywalnie większą frekwencją niż to wrześniowe. Z powodu nikłego zainteresowania ze strony wyborców
wyniki referendum 6.09 nie są wiążące i dają jedynie pogląd na
temat tego, jakie jest zdanie polskich obywateli na poruszane w głosowaniu kwestie.

Remontujemy drogi

W gminie prowadzone są remonty istniejących dróg. Prace toczą
się między innymi na ul. Strażackiej – w sąsiedztwie remizy osp
oraz na ul. Boryńskiej, w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Ludwika Holesza. Mieszkańców prosimy o cierpliwość, a kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się
do oznakowań na drogach.
Remont Strażackiej rozpoczął się w pierwszej połowie sierpnia
i zgodnie z umową z wykonawcą zadania potrwa on do końca
września br. Prace polegają na wymianie podbudowy i nawierzchni
drogi wraz z krawężnikami oraz na przebudowie istniejącego w tamtym rejonie odwodnienia. W czasie trwania remontu poszczególne
odcinki ulicy wyłączane są z użytku i stosowane jest specjalne
oznakowanie. Kierowców przestrzegamy przed jeżdżeniem „na
pamięć” – należy stosować się do oznakowań w tym miejscu.
Z kolei, w pierwszej połowie września rozpoczęły się prace na
ul. Boryńskiej w Świerklanach. Tu remont polega na przebudowie
drogi i chodników oraz utworzeniu miejsc parkingowych w rejonie
skrzyżowania z ul. Szkolną. Kierowcy będą mogli odtąd łatwiej
zaparkować, co szczególnie ucieszy osoby przywożące i odwożące
dzieci do szkoły i sąsiadującego z nią przedszkola.
Raz jeszcze apelujemy do mieszkańców i właścicieli pojazdów
o wyrozumiałość oraz o zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo uczniów i przedszkolaków.
Ewentualne pytania czy uwagi dotyczące prowadzonych na ul.
Boryńskiej i Strażackiej remontów można zgłaszać w Urzędzie
Gminy Świerklany pod numerem telefonu (32) 432 75 03.

W podzięce za rolniczy trud
Od ulicy Rybnickiej w Jankowicach do Strażackiej
w Świerklanach biegła trasa tegorocznego korowodu
dożynkowego, jaki w niedzielę 6 września przejechał
przez teren naszej gminy. Wcześniej odbyła się
w kościele pw. Św. Anny msza w intencji rolników,
zaś po zakończonym korowodzie nastąpiło uroczyste
otwarcie Dożynek Gminnych 2015, połączone
z występami artystycznymi.

Organizatorami rolniczego
święta byli tradycyjnie: Urząd
Gminy Świerklany, Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji
oraz Rady Sołeckie Świerklan
Górnych, Świerklan Dolnych
i Jankowic. Pomogły lokalne organizacje i prywatni sponsorzy.
Program dożynek, w których
udział wzięli m.in. parlamentarzyści, radni oraz przedstawiciele władz gminnych i sołeckich,
a także duchowni, dyrektorzy
kopalń i lokalni społecznicy, nie
odbiegał od tego z lat poprzednich. To wyjątkowe wydarzenie, będące podsumowaniem
ciężkiej pracy mieszkańców na
roli, zachowało swój charakter
– nastąpiło przekazanie dożynkowego chleba na ręce władz
gminy Świerklany, co uczynili
starostowie dożynek: państwo
Halina i Kazimierz Pustelnik.
Chleb ten następnie został podzielony wśród mieszkańców
gminy. Ci, którzy w pierwszą
niedzielę września odwiedzili
świerklański ośrodek, mogli
również skosztować pysznego
chleba ze smalcem i ogórków.
Wiele trudu zadali sobie uczestnicy wspomnianego korowodu,
wśród których znaleźli się m.in.
przedstawiciele ochotniczych
straży pożarnych, kół gospodyń
wiejskich, zespołów śpiewaczych i gminnych placówek
oświatowych oraz najważniejsi
tego dnia – rolnicy. Prześcigali
się oni w pomysłach na przy-

strojenie swoich pojazdów –
strażacy zachęcali do wstąpienia w szeregi osp, a gospodynie
przekonywały humorystycznie,
że: „Od myszy po cesarza, każdy żyje z gospodarza”.
Za ciężką pracę w polu dziękował rolnikom wójt Tomasz
Pieczka: - Zgodnie ze staropolskim zwyczajem świętujemy
dziś zakończenie prac w polu
i dziękujemy tym, którzy te plony
zebrali. To dzięki wam niczego
nam nie brakuje – mówił wójt
gminy, dziękując przy okazji
wszystkim tym, którzy pomogli
w przygotowaniu niedzielnej
uroczystości. Na temat dożynek
wypowiedział się również wiceprzewodniczący Rady Gminy
Świerklany Jerzy Rugor: - To
od wieków najważniejsze święto
polskiej wsi, najlepsza okazja,
aby wyrazić wdzięczność rolnikom za ich całoroczny trud
i zebrane plony.
Głos zabrali też zaproszeni na
uroczystość goście, a wśród
nich senator Izabela Kloc, która odczytała list prezydenta RP
Andrzeja Dudy, skierowany do
naszych rolników. Wszyscy wiemy, jak ciężka jest praca na roli,
gdzie natura rządzi się własnymi
prawami, a pogoda nie zawsze
sprzyja. Za plony zebrane w tak
trudnym roku, jak obecny, trzeba
wam dziękować podwójnie –
pisał prezydent.
Odwiedzając supermarkety,
w których pełno jest gotowych
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Starostowie dożynek
Halina i Kazimierz
Pustelnik
Mieszkańcy Świerklan, gospodarujący na 8 hektarach ziemi,
na której uprawiają głównie
zboża i kukurydzę (część stanowią również łąki). Posiadają
3 krowy i 43 byki.
Małżeństwo doczekało się
9 dzieci, które pomagają rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa.

produktów, nie widzi się i nie
docenia ciężkiej pracy rolników. A przecież większość tych
produktów, mniej lub bardziej
przetworzonych, powstała na
bazie tego, co daje nam natura
i dzięki ciężkiej pracy rolników.
Dlatego właśnie dożynki są tak
piękną tradycją, o której warto
pamiętać w tych „nowoczesnych” czasach – dyskutowali
goście pomiędzy sobą.
Po części oficjalnej uroczystości
przyszedł czas na występy artystyczne. Na scenie pojawiło się
m.in. Śląskie Trio Piotra Szefera oraz gwiazda muzyki disco
polo – Andre. Całości dopełniły
występy lokalnych zespołów
śpiewaczych – „Karolinek”
i „Paulinek” oraz orkiestry
górniczej KWK Chwałowice.
Relację z niedzielnego wydarzenia przedstawiła na swojej
antenie Telewizja TVT. I choć
pogoda tego dnia nie dopisała,
Dożynki Gminne 2015 należy
uznać za udane.

10
Klub dla mam
i warsztaty teatralne
Realizację dwóch niezwykle ciekawych projektów,
skierowanych do młodszych i starszych mieszkańców
naszej gminy, rozpoczęło Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza
w Świerklanach „Inicjatywa”. – Położyliśmy nacisk
na szkolenie matek oraz integrację świerklańskich
i jankowickich rodzin – informuje prezes
stowarzyszenia, Bogumiła Szmidt-Kruk.

Pierwszy z projektów, to
Klub Młodych Mam, którego
działalność zainaugurowano
warsztatami udzielania pierwszej pomocy, w przedostatni
poniedziałek sierpnia. Projekt
realizowany jest ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Spotkania
odbywają się popołudniami,
dwa razy w miesiącu. Mamy
przychodzą na nie często wraz
z dziećmi, które w czasie wykładów i warsztatów mają za-

pewnioną opiekę wolontariuszy i mogą korzystać z kącika
zabaw. A wszystko to odbywa
się w Szkole Podstawowej nr 1
im. Ludwika Holesza w Świerklanach, która jest partnerem
projektu.
Pomysłodawcą działań
była grupa młodych dziewcząt, związanych na co dzień
z „Inicjatywą”, które zainteresowały się problemami kobiet
z dziećmi; trudnościami, jakie
napotykają one w łączeniu ma-

cierzyństwa z aktywną pracą
zawodową, a czasem także
w odnalezieniu się na rynku
pracy. Wychodząc naprzeciw
ich potrzebom organizowany
jest w gminie cykl warsztatów
tematycznych, aby mamy mogły rozwijać swoje pasje, a przy
tym miały dostęp do bezpłatnej
oferty doradczo–doskonalącej,
dzięki której będą mogły wpłynąć na poprawę jakości swojego
życia i życia swojej rodziny.
- Po warsztatach udzielania
pierwszej pomocy i zdrowego
odżywiania w planach mamy
zorganizowanie kolejnych zajęć: spotkań z masażystą, wizażystką i położną oraz warsztatów rękodzieła i fitnesu dla
mam - mówi Bogumiła Szmidt
-Kruk. Przypomina, że Klub
Młodych Mam nie jest pierwszym, jaki powstał w Świerklanach - od 2008 roku działa tam
Klub Dobrego Rodzica, a od
2012 roku Klub Seniora.
Drugi projekt, któremu
towarzyszy hasło „Z rodziną
razem”, to warsztaty teatralne
i warsztaty rękodzieła. Wraz
z Radą Rodziców SP 1, jako
grupą nieformalną, Stowarzyszenie „Inicjatywa” pozyskało
fundusze na jego realizację
w ramach programu „Działaj
Lokalnie”. A wszystko zaczęło

się od wspomnianego wcześniej Klubu Dobrego Rodzica
– uczestnicy organizowanych
od ośmiu lat zajęć wyrazili
chęć kontynuowania spotkań,
chcąc, by tym razem w projekcie wzięły udział także dzieci.
Proponowane zajęcia rozwiną
wyobraźnię rodziców i dzieci,
uruchomią ich twórczość i zainspirują do teatralnego eksperymentowania. Efektem wspólnych działań będzie spektakl
„Mama nic”, który zostanie zaprezentowany w grudniu, przed
świętami Bożego Narodzenia.
Uczestnicy projektu pojadą też
na spektakl do teatru „Banialuka” w Bielsku-Białej oraz
wezmą udział w warsztatach
z profesjonalnymi aktorami.
Dodatkową atrakcją będzie
udział w rodzinnych warsztatach artystycznych – decoupage, ceramiki, filcowania
i scrapbookingu. Warsztaty
„Z rodziną razem” rozpoczynają się we wrześniu br. i będą
prowadzone raz w tygodniu.
Zapisy do obu projektów
wciąż trwają! Wystarczy zadzwonić pod numer 607 674
224 i dowiedzieć się, kiedy odbywają się najbliższe zajęcia.
Udział w nich jest oczywiście
bezpłatny. Zapraszamy! ■
zdj. archw. stowarzyszenia

BLISKO A ZARAZEM DALEKO OD BŁĘDNEJ RZECZYWISTOŚCI
Wraz z nastaniem roku szkolnego rozpoczęła się w gminnych
gimnazjach realizacja projektu pn. „Blisko a zarazem daleko od
błędnej rzeczywistości”. Jego głównym celem jest rozwijanie,
przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej
liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania
uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowania życia bez uzależnień.
Projekt „Blisko a zarazem daleko od błędnej rzeczywistości” otrzymał dotację celową budżetu państwa w wysokości
19 600,00 zł, przyznawaną przez Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach w ramach rządowego programu „Bezpieczna
i przyjazna szkoła”. Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych
na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska
w szkołach i placówkach.
Realizację projektu przewidziano w okresie od 1 września do
30 listopada 2015 roku w gimnazjach na terenie Gminy Świerklany.
Uczestniczący w projekcie uczniowie będą mieli możliwości
skorzystania z różnych form działań, dzięki którym wzrośnie
ich świadomość na temat używek oraz narkotyków.
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
• Akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania
Narkomanii

• Prelekcje na temat przestępstw popełnianych
pod wpływem narkotyków
• Warsztaty plastyczne dotyczące narkomanii
• Wizyty studyjne do ośrodka dla osób uzależnionych
od narkotyków
• Produkcja spotu promującego życie bez uzależnień
• Warsztaty teatralne dotyczące uzależnień od substancji
psychoaktywnych
Realizator projektu
Gmina Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice
Ogólne informacje o projekcie
Wartość projektu: 24 640,00 zł
Dotacja celowa: 19 600,00 zł
Wkład własny: 5 040,00 zł
Kontakt w sprawie projektu: tel.: (32) 43-27-537,
e-mail: fundusze@swierklany.pl
Projekt finansowany jest z dotacji budżetu państwa
w ramach programu rządowego na lata 2014-2016
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”
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Nie marnuj jedzenia –
kupuj z głową!
Jesienny okres sprzyja robieniu zapasów na zimę.
Oznacza to nie tylko przygotowywanie kompotów czy
konfitur, ale też kupowanie różnorakich produktów
żywnościowych i ich przechowywanie do momentu,
aż trafią na nasz stół. Niestety, czasem produkty te
mają krótki termin przydatności do spożycia i psują
się po kilkunastu dniach czy tygodniach. Zakupy na
chybił-trafił oraz przyrządzanie nadmiernej ilości
jedzenia dla rodziny – to główne przyczyny problemu
marnowania jedzenia.
W obliczu skali niedożywienia, zbyt duże zakupy, przegapienie terminu ważności oraz
brak umiejętności odpowiedniego gospodarowania produktami spożywczymi powinny
zmusić nas do przyjrzenia się
temu problemowi i zmiany postępowania.
Jak wynika ze statystyk,
najczęściej wyrzucane przez
nas są: pieczywo, owoce, wędliny, warzywa, jogurty, sery
i mięso. Właśnie te produkty
powinniśmy kupować na bieżąco, w zależności od zapotrzebowania (nigdy na zapas!)
i przechowywać w odpowiednich warunkach. Marnowaniu
jedzenia sprzeciwiają się m.in.
Banki Żywności, których celem
jest walka z ubóstwem i niedożywieniem ludności. Do ich
zadań należy m.in. redystrybucja produktów żywnościowych i prowadzenie działań
edukacyjnych. Te ostatnie są
równie ważne co akcje żywienia - wiedzieć trzeba, że pro-

dukt spożywczy, to nie tylko,
to co konsumujemy, ale także
produkcja, opakowanie, transport, energia i emisja odpadów
przemysłowych. Wyrzucone
produkty spożywcze, to marnotrawstwo energii oraz wody
potrzebnej do wytworzenia,
transportu i dystrybucji żywności. Jednocześnie marnujemy koszty poniesione na zakup
i przygotowanie posiłków oraz
produkujemy więcej odpadów.
W Polsce do wyrzucania
niespożytej żywności przyznaje się 35 proc. badanych
(Millward Brown SMG/KRC
na zlecenie Federacji Polskich
Banków Żywności, wrzesień
2014 r. - dane za www.niemarnuje.pl). Statystyki pokazują,
że znacznie więcej żywności
marnuje się w mieście niż na
wsi, m.in. z uwagi na obecność zwierząt hodowlanych
w gospodarstwach domowych.
Znawcy tematu twierdzą, że
wpływ na umiejętne zagospodarowanie resztek jedzenia ma

Wejdź na www.orsip.pl
Mieszkańców naszej gminy zachęcamy do korzystania z Otwartego Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej (ORSIP), prowadzonego przez Śląskie
Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.
To geoportal województwa śląskiego, który został utworzony
w celu umożliwienia szybkiego dostępu do informacji przestrzennej, w postaci interaktywnych map i związanych z nimi
usług. W jednym miejscu można uzyskać dostęp do obszernych,
aktualnych danych i informacji z terenu naszego województwa,
pochodzących z różnych instytucji.
Jak informują realizatorzy tego przedsięwzięcia - system,

również kwestia wychowania
i światopoglądu – wciąż więcej osób na wsi niż w mieście
oszczędza jedzenie, bo ma do
niego szacunek, co w dzisiejszych czasach wydaje się prawdziwą rzadkością.
Kwestie dotyczące zagospodarowania odpadów żywnościowych w naszym kraju
regulowane są przez Ustawę
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z jej przepisami, wszystkie zakłady zajmujące się obrotem żywnością
(również placówki handlowe
i gastronomiczne) powinny
zawrzeć umowy z firmami posiadającymi specjalne uprawnienia w zakresie odbioru
ww. odpadów. Ponadto ww.
zagadnienia regulują przepisy
Ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które przewidują konieczność składania
deklaracji dotyczących wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Produkcja odpadów kuchennych
przy jednoczesnym braku ich
utylitarnego zagospodarowania jest obecnie dużym problemem. Ograniczony zakres
segregacji odpadów żywnościowych, a często całkowity
jej brak znacząco utrudnia ich
odzysk. Dodatkowym problemem jest rozkład odpadów
w trakcie ich powstawania
i przechowywania, co powoduje uciążliwości zapachowe.
Tymczasem odpady te są cennym materiałem organicznym,
bogatym w węgiel, azot, fosfor
i potas. Oznacza to, że mogą

one być wykorzystywane
w procesach biologicznych,
takich jak fermentacja metanowa czy kompostowanie.
Obecnie prowadzone są badania nad tym, jak przetwarzać
odpady kulinarne, aby stały się
one użyteczne. Zanim jednak
to nastąpi zmuszeni jesteśmy
sami zmierzyć się z problemem
dużej ilości odpadów kuchennych i restauracyjnych.
A jak to wygląda w twoim domu?
Żywność, która nie została
wykorzystana wywiera wielowymiarowe, negatywne skutki
społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. Jak temu zaradzić?
- zawsze planuj, co chcesz
kupić i sprawdzaj terminy ważności na opakowaniach;
- gotuj tyle, ile zjesz ty
i twoja rodzina, chyba że od
razu planujesz zamrożenie
części obiadu, by można było
go spożyć za jakiś czas. Wtedy
jednak pamiętaj o tym, że nie
wszystkie produkty nadają się
do zamrożenia, a część z nich
traci wartości odżywcze lub
jest po prostu niesmaczna po
ponownym podaniu;
- sporą część odpadów stanowią dania gotowe, których
termin ważności upłynął lub
które po przygotowaniu nie
smakują nam. Kupuj więc tylko
sprawdzone dania, a najlepiej
przygotowuj je sam;
- dziel się jedzeniem! Jeśli wiesz, że nie wykorzystasz
zapasów, a termin ważności
produktów jeszcze nie upłynął,
przekaż je rodzinie lub potrzebującym. ■

który powstał w ramach projektu pn.: „Budowa Otwartego
Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)”, przeznaczony jest w szczególności dla mieszkańców województwa
śląskiego, pracowników urzędów oraz przedsiębiorców, którzy
dzięki niemu mają możliwość korzystania z danych z zakresu
przyrody i ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, dotacji unijnych, transportu, inwestycji i turystyki, a także
kultury i zdrowia.
System wyróżnia się bogatą funkcjonalnością i umożliwia
m.in. wyszukiwanie obiektów, wykonywanie analiz przestrzennych, wykonywanie profili terenu, przeglądanie danych przy
użyciu paska czasu, wyświetlanie danych z zewnętrznych źródeł.
Jest on ciągle rozwijany i będzie uzupełniany nowymi danymi
oraz poszerzany o nowe funkcjonalności – czytamy na stronie.
Zachęcamy do korzystania z www.orsip.pl
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Razem można więcej

ciąg dalszy ze str. 5

W miesiącu wrześniu ruszyły ciekawe zajęcia dla
mieszkańców gminy Świerklany, które w ramach
dwóch projektów realizują pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej wraz rybnickim stowarzyszeniem „Razem”.

Co się zaś tyczy siłowni, to
mieszkańcy gminy i okolic
mogą zadbać o swoją kondycję
fizyczną i korzystać z ogólnodostępnych urządzeń zamontowanych przy Gminnym Ośrodku
Kultury i Rekreacji w Jankowicach. Znajdujący się tam orbitrek eliptyczny, wahadło, trenażer nóg i rąk czy tzw. wioślarz
służą do wykonywania ćwiczeń
siłowych i rekreacyjnych przez
osoby w różnym wieku. Oczywiście, osoby młode powinny
przebywać na terenie OSiR-u
i korzystać z urządzeń pod ścisłym nadzorem dorosłych.
Koszt utworzenia siłowni pod
chmurką wyniósł 47.404,20 zł
i w całości pokryty został z budżetu gminy. Istnieją plany, aby
podobna siłownia powstała na

terenie świerklańskiego OSiR-u
w przyszłym roku.
Urząd podejmuje ponadto działania w kierunku odnowienia
znajdujących się na terenie
gminy, przystanków. Pierwsze
dwa powinny się pojawić w sołectwie Świerklany Górne i posiadać ciekawą szatę graficzną.
Kolejne przystanki wymieniane
będą w miarę posiadanych przez
gminę środków. ■

BEZPŁATNA CYFROWA MAMMOGRAFIA

Centrum Onkologii w Gliwicach zaprasza wszystkie
ubezpieczone Panie w wieku 50-69 lat (roczniki: 1946-1965)
na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez
NFZ (od poprzedniej mammografii muszą upłynąć minimum
2 lata). Mammografię będzie można wykonać w mammobusie
Centrum Onkologii: przy GMINNYM OŚRODKU
ZDROWIA W ŚWIERKLANACH ul. Kościelna 79
8-9 PAŹDZIERNIKA (środa, czwartek)
w godz.: 8.30-15.30
12 PAŹDZIERNIKA (piątek) w godz.: 10.00-17.00
Nie ma znaczenia adres zamieszkania/zameldowania
(z badania mogą skorzystać również Panie z innych miejscowości).

Bez skierowania i zaproszenia. Bez zapisów. Wybór dnia
dowolny. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz jeśli
to możliwe, zdjęcia/płytę z poprzedniej mammografii, jeżeli
była wykonywana poza gliwickim Centrum Onkologii.

Więcej informacji pod nr tel.: 32 278 98 96

Od 2014 roku, mammobus gliwickiego Centrum Onkologii
wyposażony jest w najnowszej generacji cyfrowy mammograf
Mammomat Inspiration, pozwalający uzyskać najwyższą jakość
obrazu stosując bardzo niską dawkę promieniowania. Poprawił
się również komfort podczas badania dzięki doborowi ucisku w
zależności od wielkości i struktury piersi. Zastosowana w aparacie
cyfrowa technologia pozwala uzyskać wysoką jakość obrazu piersi
oraz cyfrową archiwizację, co ułatwia lekarzowi porównanie
wyniku z wcześniejszą mammografią i precyzyjny opis badania.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Nauka robienia makijażu,
stylizacja fryzur, profesjonalna
sesja zdjęciowa - oto co czeka na
uczestników projektu „Piękno –
MAMY TO!”. Drugi projekt, to
zajęcia mające pomóc osobom
doznającym przemocy w rodzinie w uzyskaniu profesjonalnej
pomocy oraz wsparcia. Pomysłodawcą obu inicjatyw jest Jarosław Tarnowski - kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, który razem z swoimi pracownikami i rybnickim
stowarzyszeniem „Razem” już
po raz drugi organizuje zajęcia
dla mieszkańców Świerklan.
Projekt Grupa wspierająco-rozwojowa dla osób doznających przemocy w rodzinie „Po
MOC”, to już druga edycja zajęć, z których korzystają kobiety
doznające przemocy ze strony
osób bliskich.
- Dzięki uczestnictwu w projekcie panie zdobędą wiedzę
o tym, jakie działania mogą
podjąć w sytuacji przemocy,
jak również zwiększą poczucie
samodzielności i odpowiedzialności za siebie. Podczas spotkań
będą miały okazję nauczyć się
asertywności i stawiania granic, podniosą poczucie własnej
wartości i poczucie świadomości swoich praw, dzięki czemu
zdobędą siłę, aby przeciwstawić
się przemocy – mówi Jarosław
Tarnowski, kierownik GOPS-u

i jednocześnie terapeuta prowadzący spotkania. Na uczestniczki czeka także spotkanie relaksacyjne, podczas którego będą
tworzyć biżuterię dla siebie.
Drugi projekt - „Piękno
- MAMY TO!” skierowany
jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością. Te zajęcia
już budzą spore zainteresowanie - na pierwszym spotkaniu,
poza uczestnikami pojawili się
również dziennikarze Radia
90 i Tygodnika Rybnickiego.
Organizatorzy przewidzieli dla
uczestników warsztaty psychologiczne fotocoachingu oraz
profesjonalną sesję zdjęciową,
poprzedzoną metamorfozą wizerunkową wykonaną przez fryzjerki, stylistkę i makijażystki.
Na zakończenie projektu odbędzie się wystawa fotografii
w Galerii „Jan” w Jankowicach.
Ten projekt daje możliwość
osobom z niepełnosprawnością spotkania w grupie osób
z podobnymi problemami oraz
szansę na wsparcie i wzmocnienie poczucia własnej wartości.
Realizacja obu projektów
jest możliwa dzięki wsparciu
finansowym z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
i Stowarzyszenia na rzecz
wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia
„Razem” z Rybnika.

ciąg dalszy ze str. 1
grodę specjalną Młodzieżowego
Festiwalu Muzycznego w Czerwionce-Leszczynach czy wyróżnienie w Europejskim Konkursie
„Rozśpiewany Śląsk” w Koszęcinie. Chór bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Akademia
Chóralna-Śpiewająca Polska”,
realizowanym pod patronatem
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Równie dobrze wypadł przed
jury i publicznością zespół taneczny STEP BY STEP, prowadzony w SP nr 2 w Świerkla-

nach przez p. Martę Wojtczak.
Dziewczęta tańczą do każdego
rodzaju muzyki nowoczesnej. Na
swoim koncie mają kilka nagród
i wyróżnień, chętnie też występują podczas lokalnych imprez
artystycznych.
Podczas tegorocznego przeglądu mogliśmy zobaczyć występ
14-osobowej reprezentacji,
która przedstawiła dwa układy
taneczne: pierwszy pt. „Flash
Dance” i drugi – taniec do piosenki Megan Trainor „All about
that bass”.
Gratulujemy! ■
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Śląsk w oczach artystów
Za nami jubileuszowy - V Międzynarodowy Plener
Malarski z udziałem artystów z Polski, Czech, Armenii, Tadżykistanu, Białorusi i Ukrainy. To niezwykłe
spotkanie ze sztuką zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji JAN w Jankowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.
Tematem pracy malarzy był śląski krajobraz.

Sierpniowy plener odbył
się pod honorowym patronatem premiera RP prof. Jerzego Buzka oraz Wójta Gminy
Świerklany Tomasza Pieczki.
W tegorocznej – piątej jego
edycji udział wzięli następujący artyści: Renata Filipova z Czech (poprowadziła
warsztaty plenerowe z udziałem blisko 40-osobowej grupy
artystów-amatorów), Paweł
Wałach (Czechy), Roman Hudziec (Czechy), Suren Vardanian (Armenia), Timur Karim
(Tadżykistan), Jura Makarenko
(Białoruś) i Leonid Szmatko
(Ukraina) oraz czterech artystów z Polski: Jurek Kozieras
z Wrocławia, Ryszard Rogala z Pruszkowa, Małgorzata
Bogucka ze Środy Śląskiej,
Ewelina Białoch z Przemyśla oraz komisarz pleneru –
reprezentująca naszą gminę,
Elżbieta Pierchała.
Artyści zamieszkali w jednym z hoteli w Rybniku, gdzie
również tworzyli, a oprócz
tego spotykali się w jankowickiej galerii i w plenerze. Czas
wolny spędzili na zwiedzaniu
naszej gminy – w programie
ich pobytu znalazła się m.in.
wizyta w zaprzyjaźnionej Galerii Rodziny Holesz w Świerklanach oraz w zabytkowym
kościele pw. Bożego Ciała
w Jankowicach.
Sam plener rozpoczął się
17 sierpnia i połączony został z wernisażem Międzyna-

rodowej Wystawy Akwareli
w Galerii JAN oraz występem
artystycznym w wykonaniu
Szymona Kamczyka i Bogusławy Sznajder. Na spotkanie ze
sztuką przybyło wtedy kilkadziesiąt osób, a w programie,
oprócz prezentacji uczestników
pleneru i warsztatów, znalazło
się wystąpienie wspomnianego
już Ryszarda Rogali ze Stowarzyszenia Akwarelistów
Polskich, który opowiedział
o prezentowanej w jankowickiej galerii, wystawie. Głos
zabrała również uczestniczka
warsztatów plenerowych, Irena Szal, na co dzień związana
ze stowarzyszeniem działającym na rzecz osób chorych na
stwardnienie rozsiane. Pani
Irena zaapelowała do artystów
o pomoc i przekazanie swoich
prac organizacji, które następnie zlicytowane podczas jednej z imprez dobroczynnych,
pomogłyby zasilić konto organizacji.
Przez kolejnych kilkanaście dni artyści pracowali
przy sztalugach oraz zwiedzali
gminę i jej okolice. Stworzone podczas pleneru obrazy
zaprezentowali m.in. podczas
festynu na pożegnanie wakacji w Jankowicach, w ramach
tzw. mokrej wystawy. W planach organizatorzy pleneru
mają przygotowanie wystawy z prawdziwego zdarzenia,
w murach Śląskiej Galerii Malarstwa JAN w Jankowicach.

Plener zatacza coraz szersze kręgi. Może o tym świadczyć zarówno udział profesjonalnych artystów z dalekich
stron świata, jak Tadżykistan
(jako ciekawostkę podamy,
że w plenerze miał również
uczestniczyć Wietnamczyk,
który jednak z powodów rodzinnych w ostatniej chwili
odwołał swój przyjazd do gminy Świerklany), jak i uczestnictwo w warsztatach osób

z różnych miejscowości, nie
tylko z gminy - jak np. Żory,
Jastrzębie, Rybnik czy Skrbeńsko. Cieszy fakt, że tworzyć
próbują zarówno seniorzy,
jak i kilkuletnie dzieci, dla
których udział w towarzyszących plenerowi warsztatach
był niepowtarzalną okazją do
podpatrzenia pracy mistrzów.
Kto wie, może następca Picassa mieszka w naszej gminie? ■

Karolinki skończyły 55 lat
Pół wieku i pięć lat minęło od momentu założenia przy Kole Gospodyń Wiejskich w Jankowicach,
zespołu ludowego „Karolinki”. Dzień jubileuszu –
22 sierpnia obfitował we wspomnienia, dobrą zabawę
i wspólny śpiew.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się mszą św. w jankowickiej kaplicy, sprawowaną
w intencji członków i członkiń
zespołu - bo wiedzieć trzeba, że „Karolinki” to również
panowie, którzy dołączyli do
grupy w 2004 r. Druga część
uroczystości odbyła się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Jankowicach. Były gratulacje
ze strony zaproszonych gości:
władz gminnych, parlamentarzystów, przedstawicieli władz
sołeckich, placówek oświatowych i GOKiR-u oraz księży,
lokalnych kół gospodyń wiejskich i prywatnych sponsorów; a prezes Wojewódzkiego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Andrzej

Krawczyk wręczył członkom
zespołu pamiątkowe dyplomy.
W programie obchodów znalazł
się również poczęstunek i występy gospodarzy oraz zaprzyjaźnionych zespołów: „Paulinek”
ze Świerklan, „Połomianek”
i „Trojoków” z Czernicy. Mieli
też być obecni na uroczystości
członkowie zespołu śpiewaczego z Jankowic w gminie Babice,
którzy jednak z przyczyn losowych odwołali swój przyjazd.
Z okazji 55-lecia zespół
wydał okolicznościowy folder,
w którym zawarł informacje na
temat historii powstania „Karolinek” i ich najważniejszych
osiągnięć artystycznych. Czytamy w nim, że grupa została
czytaj dalej na str. 14
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Recepta na sukces
– upór i pracowitość
Koreańską sztuką walki Taekwon-do zainteresowała
się w wieku dziesięciu lat. W międzyczasie pojawiła
się fascynacja karate i siatkówką, ale taekwon-do
wygrało. Dzięki uporowi i wielkiej pracowitości
szybko zaczęła osiągać sukcesy na macie i dziś
z powodzeniem reprezentuje gminę Świerklany na
zawodach i turniejach, a od tytułu mistrza świata
dzieli ją zaledwie włos.
Mowa o mieszkance Świerklan,
Dominice Filec, dziś 17-letniej
zawodniczce Rybnickiego Centrum Sztuk Walki „Taekwon-do
Fighter - TKM”. A zaczęło się od
tego, że tata Dominiki przyniósł
do domu informację o odbywających się w okolicy, treningach
taekwon-do. Dziś Dominika nie
wyobraża sobie życia bez tej
sztuki walki, a zdobywane na
zawodach medale stanowią dla
niej silną motywację. Dominika
reprezentuje swój klub nie tylko
w taekwon-do, ale również w innych dyscyplinach walki, takich
jak kickboxing czy Muay Thai.
Za sukcesami stoi ciężka praca
świerklańskiej zawodniczki.
Zadaniem na przyszłość będzie
dla niej udział w mistrzostwach
świata.
Trudno wymienić wszystkie
osiągnięcia, jakie do tej pory
zgromadziła na swoim koncie –
z każdych zawodów wraca z medalami, a podczas mistrzostw
sieje postrach wśród nierzadko
starszych i mocniej zbudowanych przeciwniczek. Opowiemy
tylko o niektórych sukcesach:

I miejsce w konkurencji walk
- 50 kg w eliminacjach do Mistrzostw Polski Juniorów - Kłobuc 2013, miejsce na Otwartych
Mistrzostwach Holandii w konkurencji technik specjalnych
2013 Holandia, I miejsce w I
Eliminacji do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 2014
w Rybniku (wygrana w konkurencji walk do 50 kg) oraz III
miejsce w technikach specjalnych na tych samych mistrzostwach; I miejsce w technikach
specjalnych i II miejsce w walkach – 55 kg zdobyte podczas

II Eliminacji do MPJM 2014
r. w Świętochłowicach oraz
tegoroczne, przedwakacyjne
sukcesy: I miejsce w kat. do
57 kg na Mistrzostwach Polski
w Wieliczce i Puchar Europy
w K1 w Krynicy-Zdroju; najważniejsze osiągniecia w roku
2015: Mistrz Polski w MP nowoczesnych Sztukach Walki,
II i III miejsce na MP Juniorów
Taekwon-do ITF, I miejsce
i zdobywczyni mistrzyni Europy w Kickboxingu oraz puchar
dla najlepszej Juniorki na MP
Oriental Rules i MP May Thai.
- Taekwon-do to sport dla każdego – przekonuje nasza mistrzyni.
– Nie ma znaczenia wiek, wystarczy się zmobilizować, a efekty
przyjdą same.
Potwierdza to mama Dominiki: - Ta sztuka walki uczy systematyczności i ćwiczy charakter.
Widzę po Dominice, jak bardzo
taekwon-do ją zmieniło, w pozytywnym sensie oczywiście. Stała
się doroślejsza i nie odpuszcza
tak łatwo. Chwali też trenera
córki, Łukasza Kubiaka, który
jest dla niej autorytetem i zachęca do walki. – Jest trenerem
bardzo wymagającym i stawia
wysoko poprzeczkę, co w połączeniu z uporem Dominiki, która
zawsze chce postawić na swoim
i pokazać, że jest dobra i że so-

ciąg dalszy ze str. 13
założona w 1960 r. i do dzisiejszego dnia bierze czynny udział
w lokalnych uroczystościach,
jak również reprezentuje gminę
na przeglądach i w konkursach.
Wyróżnienie na XXI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów
Regionalnych „Złoty Kłos” –
Euro Folklor 2014 w Suszcu,
I m. na XXX Regionalnym
Przeglądzie Pieśni „Śląskie
Śpiewanie” 2014, wyróżnienie w I edycji „Rozśpiewanego Śląska” w Koszęcinie oraz
I m., także zdobyte w ub. roku,
w Licheniu na IV Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów

Artystycznych z Terenów Wiejskich – to tylko niektóre z osiągnięć jankowickich artystów.
„Karolinki” spotykają się
regularnie, raz w tygodniu,
w Galerii „Jan” w Jankowicach. W chwili obecnej zespół
liczy 13 kobiet i 10 mężczyzn.
Szefową działającej pod egidą
GOKiR-u, formacji jest od wielu

lat Cecylia Chromik, a śpiewakom akompaniuje Adam Kuśka. Jako ciekawostkę podamy,
że najstarszą stażem w zespole
jest pani Elfryda Szulik, która
śpiewa już od 30 lat.
Rok 2015 jest rokiem jubileuszy także dla kilku innych

bie poradzi, daje bardzo dobre
efekty – śmieje się.
Absolwentka Gimnazjum
im. Karola Miarki, a obecnie
uczennica drugiej klasy jednego
z rybnickich liceów, treningom
poświęca każdą wolną chwilę.
Zwykle są to spotkania cztery
razy w tygodniu, w sali gimnastycznej świerklańskiego gimnazjum i w hali sportowej w Boguszowicach. Kiedy jednak ma
przed sobą start w zawodach, to
przygotowania toczą się cały
tydzień z wyjątkiem niedziel.
Nie ukrywa, że to właśnie ze
sportem wiąże swoją przyszłość,
również tę zawodową. Nie wiadomo, czy będzie to Akademia
Wychowania Fizycznego czy
jakieś inne studia lub kursy
w kierunku fizycznego rozwoju.
Ale na pewno nie widzi siebie
w pracy za biurkiem.
Dominika, czekamy na tytuł
mistrza świata! ■

organizacji działających na terenie naszej gminy. Wszystkim im
gratulujemy okrągłych urodzin
i życzymy, aby w kolejnych latach odnosiły sukcesy i kontynuowały nasze piękne śląskie
tradycje.
zdj. archw. GOKiR-u
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Na koloniach fajnie jest
Kilkanaście niezapomnianych dni w malowniczej
miejscowości pod Szczyrkiem spędziła grupa
świerklańskich dzieci. Mowa o koloniach
parafialnych, dofinansowanych z budżetu gminy
Świerklany w wysokości 32 tys. zł. Kwota ta
pozwoliła pokryć koszty przewozu i pobytu
36-osobowej grupy uczniów. Miejscem kolonii było
schronisko w górskiej miejscowości Buczkowice.
Dzieci na wypoczynek wyjechały kilka dni po zakończeniu
roku szkolnego – 29 czerwca.
Program kolonii składał się
z wycieczek oraz zajęć organi-

zowanych w schronisku i w jego
najbliższym otoczeniu. Dzieci
zwiedziły między innymi dom
św. Jana Pawła II w Wadowicach, park w Inwałdzie oraz

niezwykły kościół w Kalnej,
gdzie w parafialnym ogrodzie
odwiedziły miejsca najważniejszych objawień maryjnych
z całego świata. Było też zdobywanie szczytów - Szyndzielni,
Klimczoka oraz Góry Żar, gdzie
główną atrakcją dla uczestników wycieczki okazał się tor
saneczkowy. To oczywiście nie
wszystko, bo nie zabrakło też
gier i zabaw ruchowych, jak
strzelanie z łuku, mecze piłki
nożnej czy szaleństwa na placu zabaw. Były też spacery nad
rzeką i wizyty na basenie.
Pogoda dopisała, więc wiele
spotkań i konkursów zorganizowanych zostało w plenerze. Co
ważne, organizator kolonii – Parafia pw. Św. Anny w Świerklanach zadbała nie tylko o rozwój
fizyczny swoich podopiecznych,
ale też o psychiczne wsparcie
dla nich. Taki zresztą był cel

kolonii o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym – wychowawcy starali się pokazać
dzieciom, że wolny czas można
spędzać w sposób aktywny, bez
używek i blisko spraw duchowych. Każdy dzień przynosił
coś nowego. Spotkania w grupach oraz codzienne msze święte nadały całemu wyjazdowi
niezwykłego charakteru.
- Nie chodzi o to, aby wychować dzieci raz na zawsze, ale
o to, aby pomóc im ukształtować ich osobowość w taki
sposób, aby co dzień stawały
się lepsze. Wierzymy, że cel został osiągnięty – ocenia Maria
Orlik, której w zorganizowaniu
pobytu w Buczkowicach pomogli kapłani: ks. proboszcz Jerzy,
ks. Krzysztof i kleryk Mateusz oraz wychowawczynie:
Aleksandra, Karolina i Edyta,
wspierane przez p. Katarzyna.
Opiekę medyczną sprawowała
nad kolonistami p. Danka.
- Bogaty program kolonii udało
się nam zapewnić dzięki mobilizacji sił naszej parafii i gminy Świerklany. Dotacja gminna
wyniosła 32 tys. zł, za którą serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Tomaszowi Pieczce, Radzie
Gminy i pracownikom urzędu.
Parafia św. Anny zadeklarowała
w projekcie finansowy wkład
własny w wysokości 5 300 zł,
który jednak trochę przekroczyliśmy ze względu na niespodziewane wydatki – podsumowuje
pani Maria.
Warto wspomnieć o tym, że
oprócz finansowego wkładu
własnego w realizację projektu świerklańska parafia zapewniła również wkład osobowy,
a wszystkie osoby zaangażowane w to przedsięwzięcie
pracowały jako wolontariusze,
wykonując swoją pracę nieodpłatnie. Dzięki połączonym siłom parafii, gminy i ludzi dobrej
woli po raz kolejny udało się
zorganizować wakacyjny wypoczynek dla młodych mieszkańców Świerklan. Wypoczęci
i pełni wrażeń wrócili do swoich
domów 11 lipca. Dla większości z nich 12-dniowe kolonie
w Buczkowicach były jedyną
formą wypoczynku podczas
tegorocznych wakacji.
zdj.: archw. Parafii Św. Anny
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Westernowo-biesiadne lato
Zajęcia plastyczne, warsztaty muzyczne, gry
i zabawy w terenie oraz wycieczki – dla dzieci
z terenu naszej gminy tegoroczne wakacje
z pewnością nie były nudne! Narzekać nie mogą
również starsi wiekiem mieszkańcy Jankowic
i Świerklan, z myślą o których GOKiR wraz
z Urzędem Gminy przygotowali cztery letnie festyny
– na powitanie i zakończenie wakacji oraz festyn
odpustowy w Parafii Św. Anny i dożynkową zabawę.
Lato rozpoczęło się od występu
grupy „Krzywa Alternatywa”
i DJ-a COSMO oraz gorąco
oklaskiwanego zespołu „Piersi”. Największych przebojów
formacji, jak „Bałkanica” czy
„07 zgłoś się” przyszli posłuchać nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale też okolicznych
miejscowości.
Drugi z kolei był festyn towarzyszący obchodom odpustowym w świerklańskiej parafii. W ostatnią niedzielę lipca
publiczności zaprezentowały
się gwiazdy piosenki italo disco - duet Antonio & Marina,
a także zespół GRAFIT i DJ
Artur Mazurek. Na najmłodszych czekały nowe urządzenia
m.in. olbrzymia poducha, basen
z ogromnymi kulami czy bungee. Lipcowa impreza plenerowa zakończyła się wspólną
dyskoteką.
Prawdziwe tłumy przyciągnął
Kabaret Młodych Panów, jaki

23 sierpnia wystąpił na scenie
jankowickiego OSiR-u. Działający od dziesięciu lat i mający
za sobą ponad 1200 występów
na żywo, członkowie KMP zawsze chętnie grają dla śląskiej
publiczności, bo ze Śląska się
wywodzą. – Bardzo lubimy dla
Ślązaków grać, nasze teksty padają wtedy na właściwy grunt –
żartowali tuż przed występem.
Także amatorzy malarstwa
znaleźli w upalne niedzielne
popołudnie coś dla siebie –
zaprezentowane zostały prace
artystów stworzone podczas V
Międzynarodowego Pleneru
Malarskiego, jaki w tym czasie
odbywał się gminie. A do tego
folk w najlepszym wydaniu zaserwowali widzom „Karczmarze naNowo”.
Miłośnicy siatkówki plażowej mogli śledzić ciekawe
rozgrywki amatorskich drużyn, bowiem w czasie tej imprezy rozgrywany był turniej

siatkówki plażowej. Zgłosiło
się 10 drużyn z całej gminy,
a sportowe zmagania trwały
od wczesnego przedpołudnia
do zachodu słońca! Zwycięskie
drużyny otrzymały nagrody
ufundowane przez GOKiR.
Podczas wakacyjnych imprez
plenerowych wszystkie urządzenia zabawowe: dmuchańce,
bungee, itp. były całkowicie
darmowe i dzieci mogły korzystać z nich do woli. Ciekawostką jest to, że na niektórych
urządzeniach mogli bawić się
również dorośli – chętnych
nie brakowało!
Przy współpracy z UG i z
Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOKiR zorganizował
w lipcu i sierpniu półkolonie
dla dzieci (13-17.07. oraz 1014.08 w Świerklanach i 2024.07 i 17-21.08 w Jankowi-

cach). Tegorocznym zajęciom
sportowo-rekreacyjnym towarzyszyło hasło „Wakacje na
Dzikim Zachodzie”. Ośrodek
informował o przygotowanych
atrakcjach na plakatach oraz
swojej stronie internetowej,
gdzie zamieszczał również
relacje z zawodów i wycieczek – jak chociażby z tej do
Dream Parku w Ochabach,
w której wzięła udział blisko
setka dzieci ze wszystkich
trzech sołectw. Z kolei, na
zajęcia organizowane na terenie osir-ów w Jankowicach
i Świerklanach każdorazowo
przychodziło kilkudziesięciu
młodych mieszkańców.
Z oferty GOKiR-u w czasie
tegorocznych wakacji skorzystało kilkaset osób – więcej niż
w latach poprzednich.
zdj.: archw. GOKiR-u

