GAZETA
BEZPŁATNA

NR 5 (81)
grudzień 2015
ISSN 1641-2656

W numerze:

Stowarzyszenie
UŚMIECH podsumowało
projekt

Podatki na 2016 r.

czyt. na str. 4

Akcja Zima – gdzie
dzwonić?

czyt. str. 8-10

czyt. str. 11-14

Wierni swojej przysiędze

Mijający rok jest wyjątkowy dla 23 par, które świętują okrągłą rocznicę ślubu. Oto bowiem mija pół wieku
od momentu, kiedy małżonkowie wypowiedzieli przed ołtarzem sakramentalne „tak”, przyrzekając sobie
miłość i wierność.
50-lecie zawarcia związku małżeńskiego świętują w 2015 roku pary: Maria i Jerzy Fajkis, Krystyna i Czesław Fudala, Pelagia i Jerzy Goik, Hildegarda i Alojzy Gojny, Teresa i Hubert Gruszczyk, Maria i Ryszard Jeszka, Hildegarda i Stanisław
Mazur, Helena i Czesław Morawieccy, Janina i Robert Nowak, Maria i Walter Nowak, Hildegarda i Rudolf Oślislok,
Maria i Ernest Pawela, Renata i Józefa Pawela, Róża i Engelbert Podleśny, Łucja i Paweł Polok, Eryka i Ewald Smołka,
Eda i Roman Sobik, Olga i Karol Winkler, Maria i Gerard Wita, Elżbieta i Józef Zniszczoł, Elfryda i Paweł Żymełka
oraz Jadwiga i Benno Kuczera, Maria i Eugeniusz Leżoch (nieobecni na zdjęciu; życzenia i upominki pary otrzymały od
władz gminy w późniejszym czasie).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na

SYLWESTER POD CHMURKĄ
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świerklanach
od godz. 22.30 – muzyka mechaniczna
godz. 23.00 i 00.30
– koncert zespołu GRAFIT, który zaprezentuje
największe przeboje muzyczne ostatnich lat
godz. 00.00
– powitanie Nowego Roku i pokaz fajerwerków

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
życzenia zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń
i wyjątkowego czasu spędzonego
w gronie najbliższych
oraz wszelkiej pomyślności
w każdym dniu Nowego Roku
składają

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jankowicach
godz. 22.30–1.30
– największe hity mijającego roku zagra DJ
godz. 00.00
– powitanie Nowego Roku,
noworoczne życzenia i pokaz fajerwerków

Przewodnicząca Rady
Gminy Świerklany
Justyna Błatoń

Wójt Gminy
Świerklany
Tomasz Pieczka
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Wierni swojej przysiędze
Tradycją w gminie stało się
organizowanie uroczystości
jubileuszu Złotych Godów –
co roku, pary obchodzące 50
rocznicę ślubu zapraszane są
przez władze gminy i odznaczane medalami Prezydenta RP
za długoletnie pożycie małżeńskie. 2 grudnia, w sali bankietowej GOKiR-u w Świerklanach świętowało z tej okazji
kolejnych 21 par.
Na program środowej uroczystości złożyło się odnowienie
przysięgi małżeńskiej, wręczenie małżonkom medali, statuetek, upominków i kwiatów
oraz wspólne zdjęcie i poczę-

stunek. Jubilatom gratulacje
złożył Wójt Gminy Tomasz
Pieczka oraz jego zastępca,
Henryk Mincer. – Trwajcie
nadal przy złożonej sobie pół
wieku temu przysiędze, jesteście
wzorem dla młodych – mówił
wójt Pieczka.
Wiele ciepłych słów skierowali do małżonków obecni tego
dnia na spotkaniu proboszczowie świerklańskiej i jankowickich parafii, życząc, aby nadal
celem ich życia była jedność
i aby razem trwali w dobrych
i złych chwilach. - Wasza rocznica jest świętem całej rodziny,
nie tylko waszym, bo w domu
przecież czekają na was dzieci,
wnuczęta, a u niektórych nawet

i prawnuczęta – zaproszeni na
uroczystość goście nie szczędzili jubilatom ciepłych słów.
- Dla jednych życie okazało się
łaskawe, inni od lat zmagają
się z niepowodzeniami, chorobą czy odejściem bliskich. Pamiętajcie jednak, że w jedności
siła. W zdrowiu czy w chorobie, w szczęściu czy w niedoli – ważne, że zawsze razem.
I niech tak zostanie – brzmiały
życzenia dla małżonków. Ten
dzień był dla nich wyjątkowy,
na żaden medal bowiem nie
pracuje się tak długo. My również składamy jubilatom najserdeczniejsze życzenia z okazji Złotych Godów i czekamy
na kolejne okrągłe rocznice.

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 Elżbieta Trybuś
ze Świerklan
- 90 rocznica urodzin
Pani Anna Wowra
z Jankowic
- 91 rocznica urodzin
Pani Maria Wowra
z Jankowic
- 91 rocznica urodzin
Pani Marta Mrowiec
ze Świerklan
- 92 rocznica urodzin
Pani Jadwiga Fizia
ze Świerklan
- 94 rocznica urodzin
Pani Gertruda Woryna
ze Świerklan
- 99 rocznica urodzin
oraz pary małżeńskie:
Państwo Helena i Edward
Goik z Jankowic
– 55 rocznica ślubu
Państwo Rozalia i Rafał
Fizia ze Świerklan
- 55 rocznica ślubu
Państwo Cecylia i Henryk
Karwot ze Świerklan
– 55 rocznica ślubu
Państwo Gerda i Kazimierz
Idzikowscy z Jankowic
– 55 rocznica ślubu
Państwo Łucja i Józef
Kula z Jankowic
– 55 rocznica ślubu

B E Z P Ł AT N E P O R A D Y P R AW N E
Mieszkańców Gminy Świerklany
zachęcamy do korzystania z bezpłatnych
porad prawnych z zakresu prawa karnego, cywilnego,
administracyjnego i rodzinnego, udzielanych przez
przedstawicieli Fundacji Obrony Praw Człowieka
„Dura Lex, Sed Lex”.
Dyżury specjalistów prowadzone są w siedzibie GOKiR-u
w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1
w każdy poniedziałek w godzinach
od 17.15 do 19.00.

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

Państwo Amalia i Zygmunt
Stania ze Świerklan
– 55 rocznica ślubu
Państwo Maria i Stanisław
Syrek z Jankowic
- 60 rocznica ślubu
Państwo Helena i Franciszek Sitek ze Świerklan
– 65 rocznica ślubu
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Trwa budowa kanalizacji
Ze względu na duże koszty związane z budową
kanalizacji, wykonanie tego zadania zostało
zaplanowane na okres trzech lat. Gmina realizuje
inwestycję w sposób ciągły, trzymając się przy tym
wcześniej ustalonego harmonogramu prac i umów
z wykonawcami.
Jest to informacja dla tych
osób, które skarżą się na niedogodności związane z prowadzeniem inwestycji w okolicy
miejsca ich zamieszkania. Budowa kanalizacji, to ogromne
przedsięwzięcie finansowe
i organizacyjne. Prace nierzadko wymagają czasowego
wyłączania dróg z użytku. Po
zakończeniu robót związanych
z układaniem sieci, wykopy
w drogach są zasypywane
i wyrównywane, aby całość
była przejezdna. Ostateczny
remont, polegający na doprowadzeniu nawierzchni do stanu
sprzed robót możliwy jest po
zakończeniu całości prac na
danej ulicy.
Taka kolejność robót przy odtwarzaniu dróg wynika m.in.
z obowiązku wykonawcy dot.
utrzymywania przejezdności
dróg oraz konieczności dokonywania badań podbudów
przed układaniem docelowej
nawierzchni. W przypadku nawierzchni asfaltowych, z przyczyn technologicznych również
pożądane jest, aby nawierzchnię wykonywać jednorazowo
na dłuższych odcinkach. Niewątpliwy wpływ na czas trwania robót mają panujące warun-

ki atmosferyczne. Apelujemy
do mieszkańców o cierpliwość
i zrozumienie – Urząd Gminy
dokłada wszelkich starań, aby
prace przebiegały sprawnie
i bez zakłóceń.
Przypomnijmy – gmina realizuje zadanie pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni
P1 w Jankowicach - rejon
ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej,
Topolowej i Akacjowej”. Inwestycja rozpoczęła się w listopadzie ub. roku i przewiduje
wykonanie 10,3 km sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ww.
ulic. Planowana jest też przebudowa pompowni ścieków P1,
w ramach której przewiduje
się: likwidację ogrodzenia, części obiektów technologicznych,
odcinków kanalizacji oraz kabli
elektrycznych oraz wybudowanie nowej pompowni z wykorzystaniem bezskratkowej
tłoczni ścieków. Likwidacja
dotychczasowej pompowni nastąpi po wybudowaniu nowego
obiektu. Kolejnym zadaniem
jest budowa punktu zlewnego
(bezobsługowy punkt odbioru
ścieków z wozów asenizacyjnych - stacja modułowa, her-

Powstanie park
z prawdziwego zdarzenia
We współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów
Polskich w Katowicach, pod koniec października br.
Gmina Świerklany ogłosiła konkurs na opracowanie
koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dotyczącej
parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Jankowicach.
Nad całością czuwa specjalna komisja zwana Sądem
Konkursowym, w skład której wchodzą architekci oraz
inżynierowie, w tym przedstawiciele naszego urzędu.
Konkurs przebiegał będzie
dwuetapowo. Zakończył się

już pierwszy etap – składanie
wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie wraz z ich
oceną. Wnioski złożyły 24 pracownie projektowe, z czego 23
zostały dopuszczone do udziału
w konkursie. Drugi etap - składania prac konkursowy przez

metyczna) – 1 szt., budowa
2 zbiorników retencyjnych
podziemnych oraz przyłącza
wodociągowego DN32 do
punktu zlewnego (dł. 92 m).
Wykonawca robót wybudował już kanalizację w rejonie
ul. Topolowej, w części ul.
Brzozowej oraz bocznych od
ul. Nowej.
Kiedy oddawaliśmy gazetę
do druku, trwały prace prowadzone w technologii wykopowej oraz bezwykopowej
(przewierty) w rejonie ulic:
część Brzozowej, Akacjowej,
Boguszowickiej, Jarzębinowej
i Jaworowej. Na pompowni P1
zostały zabite ścianki szczelne
dla zabudowy zbiornika retencyjnego, jak również dostarczono zbiornik retencyjny.
Koszt całej inwestycji wynikający z umowy z wykonawcą
wynosi 12 008 440,12 zł brutto,
natomiast termin zakończenia
robót przewidywany jest na
dzień 30.09.2017 r.
Podsumowując - w roku 2016
planuje się kontynuację robót
w zakresie zlewni P-1 w Jankowicach, gdzie wykonawca zamierza odtworzyć nawierzchnie jezdni na ul. Akacjowej,
Jaworowej oraz pozostałej części ul. Brzozowej. W zakresie
robót związanych z budową
kanalizacji sanitarnej planuje się budowę sieci w rejonie
ul. Boguszowickiej i ulic przyległych oraz budowę pompowni sieciowych przy ul. Nowej
wraz z punktem zlewnym, jak
również budowę pompowni

sieciowej przy ul Akacjowej.
W przyszłym roku planowane
jest również rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej oraz
budowy pompowni ścieków
w rejonie ul. Szerockiej. Zakres
skanalizowania obejmie część
budynków zlokalizowanych po
wschodniej stronie Szerockiej.
Realizacja planowana jest na
lata 2016-2017. Pozostałe rejony, tj. pozostałe budynki ujęte
w dokumentacji i zlokalizowane przy ul. Szerockiej, w rejon
ul. Z. Starego, K. Wielkiego,
W. Łokietka i Powstańców, planuje się do realizacji w latach
2018-2021.
Na koniec wspomnijmy o tym,
że w listopadzie ub. roku
(28.11.2014 r.) UG Świerklany
podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach o udzieleniu
naszej gminie dofinansowania
w formie pożyczki w kwocie
1 784 055,00 zł, co stanowi
24 proc. kosztów kwalifikowanych zadania, wynikających
z wniosku o dofinansowanie.
Gmina planuje wnioskować
o kolejne dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020. W tym celu współpracuje ze Związkiem Subregionu Zachodniego, który
koordynuje prace w ramach
tzw. Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych. Wstępnie zaplanowana kwota dofinansowania
to 5 686 029,06 zł.

projektantów dopuszczonych
do udziału w konkursie zaplanowano na 14 stycznia 2016 r.
Sąd konkursowy będzie miał
za zadanie ocenę złożonych
prac konkursowych oraz rozstrzygnięcie konkursu poprzez
wybór najlepszej koncepcji. Ze
zwycięzcą zostanie podpisana
umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej
na podstawie wybranej koncepcji. Po przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń
zostanie ogłoszony przetarg
i rozpoczną się prace.
Park zlokalizowany zostanie

w bezpośrednim sąsiedztwie
jankowickiego kompleksu
oświatowego oraz powstałego
kilka miesięcy temu pawilonu handlowego „Biedronka”.
Zgodnie z założeniem, użytkownikami parku będą osoby
w różnym przedziale wiekowym – zarówno dzieci, jak
i młodzież oraz dorośli, w tym
seniorzy. Poprzez stworzenie
mieszkańcom gminy i okolic
możliwości uprawniania sportu
amatorskiego, a także zabawy
i odpoczynku, park zapewni im
przyjemne spędzanie wolnego
czasu.
czytaj dalej na str. 5
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Stowarzyszenie UŚMIECH
podsumowało projekt
Przedstawienie jasełkowe, prezentacja wyrobów
rękodzieła oraz poczęstunek znalazły się w programie
spotkania z udziałem Stowarzyszenia Osób Sprawnych
i Sprawnych Inaczej „UŚMIECH” oraz przedstawicieli
władz gminy i lokalnego środowiska.
Uroczystość, która miała miejsce 9 grudnia w sali bankietowej
GOKiR-u w Świerklanach, stała
się okazją do podsumowania
projektu „Z Uśmiechem przez
kolorowy świat”, realizowanego
przez świerklańską organizację
dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy Świerklany. Dotacja
w wysokości 8 tys. zł przyznana
została „Uśmiechowi” na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, i posłużyła m.in. do za-

Misyjne specjalistki

kupu sprzętu rehabilitacyjnego
i pomocy artystycznych.
Gości powitała prezes stowarzyszenia Anna Boda i jej
zastępczyni, Katarzyna Maciończyk, które opowiedziały
o wydarzeniach, jakie miały
miejsce w mijającym roku.
A było ich naprawdę wiele –
m.in. organizowane były zajęcia
rehabilitacyjne, warsztaty rękodzieła poświęcone tworzeniu
biżuterii, stroików czy kartek
świątecznych, a także wykłady prowadzone przez lekarza
medycyny czy wycieczki krajoznawcze, jak ta do Ostrawy
i Łeby. Stowarzyszenie prowadzi także własną stronę in-

ternetową i prezentuje swoją
działalność na targach i wystawach. O tym wszystkim usłyszeli zaproszeni goście, którzy
mogli również podziwiać talent
aktorski członków stowarzyszenia (wystąpili w jasełkach,
wcielając się w rolę aniołów,
królów czy diabłów).
Przedstawiciele organizacji podziękowali wszystkim osobom,
które w jakikolwiek sposób
przyczyniły się do realizacji
zaplanowanych działań. Cel,
którym była integracja niepełnosprawnych ze środowiskiem
oraz zapewnienie im atrakcyjnego spędzania wolnego czasu,
został w pełni osiągnięty. ■

Przekaż 1 % Inicjatywie

W Kłokociniu odbyła się 30
października br. Międzyszkolna
Olimpiada Misyjna „I Ty możesz zostać misjonarzem”. Temat IX edycji konkursu brzmiał:
„Błogosławiona Maria Teresa
Ledóchowska – Matka Afryki”,
a jego celem było przybliżenie
postaci tej wielkiej misjonarki,
która poświęciła całkowicie
swoje życie służbie misjom
afrykańskim i sprawie walki
z niewolnictwem. Maria Teresa
Ledóchowska jest uważana za
Matkę Afrykanów, choć nigdy
nie była na Czarnym Lądzie.
Jej postawa naucza wszystkich
wrażliwości na problemy i potrzeby drugiego człowieka oraz
zachęca do modlitwy.
Zmagania konkursowe opierały
się na wykonaniu plakatu misyjnego, udziału w konkursie
wiedzy oraz wykonaniu tańca

związanego z kulturą krajów
misyjnych. Szkołę Podstawową
nr 2 im. Św. Jadwigi w Świerklanach reprezentowały dwie
drużyny z klas VI - z klasy VI
a: Dominika Kajzerek, Agata
Przeliorz i Wiktoria Woryna, zaś
z klasy VI b: Karolina Szulik,
Angelika Filec i Emilia Kabella.
W konkursie brało udział
9 drużyn z różnych szkół naszego regionu. Kiedy jury
udało się na obrady, atmosfera
wyczekiwania wszystkim się
udzieliła. W tym czasie odbyło
się spotkanie z ojcem Erykiem
- misjonarzem z Afryki, który
nauczył uczestników piosenki.
Drużyna z klasy VI b zdobyła wyróżnienie, zaś drużyna
z klasy VI a zajęła III miejsce.
Cieszymy się z sukcesów naszych uczniów!
tekst: ks. Marcin Ryszka,
zdj.: archw. szkoły

Od 2009 r. działa w naszej gminie Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Ludwika Holesza w Świerklanach „Inicjatywa”. Pomaga
dzieciom, młodzieży i dorosłym
rozwijać ich pasje, wspiera działania edukacyjne i kulturalne
oraz pomaga dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej. Dziękując
mieszkańcom za przekazywanie
1% podatku na rzecz organizacji, Inicjatywa po raz kolejny
zwraca się z prośbą o pomoc.
Stowarzyszenie nie posiada
stałych źródeł finansowania,
dlatego ta pomoc jest dla nas
bardzo ważna. Dzięki wpłacie
1 % podatku i niewielkim darowiznom od osób prywatnych
i instytucji udało nam się przetrwać kolejny rok.
To dzięki Państwu zapewniliśmy dzieciom przez cały rok
bezpłatne zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego oraz
warsztaty artystyczne (rękodzieła), jak również podjęliśmy
się realizacji wielu projektów,
m.in. „Z Rodziną Razem” czy
„Klub Młodych Mam”. Przy
Stowarzyszeniu działa Klub

Dobrego Rodzica, Centrum
Twórczego Rozwoju Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych „ART.”
oraz Klub Seniora – czytamy
w piśmie stowarzyszenia.
1% podatku, jaki Inicjatywa
otrzymała w bieżącym roku,
przeznaczony zostanie na dofinansowanie następujących
działań: szkolenia dla seniorów
60+ (warsztaty komputerowe
i warsztaty dot. profilaktyki
zdrowia), remont pracowni
komputerowej w SP nr 1, zakup
sprzętu rehabilitacyjnego dla
Moniki Maciończyk – niepełnosprawnej mieszkanki Świerklan, a także na dofinansowanie
działalności Stowarzyszenia
na Rzecz Kultury i Edukacji
„JAN” w Jankowicach oraz
Stowarzyszenia Osób Sprawnych i Sprawnych Inaczej
„Uśmiech” ze Świerklan.
Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie trwała także w roku
przyszłym, dlatego prosimy ponownie o ten dar serca dla naszych podopiecznych. Wystarczy
umieścić w rocznym zeznaniu
podatkowym (PIT) nasz numer
KRS 0000342455 - Zarząd Stowarzyszenia „Inicjatywa”. ■
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Szanując istniejące uwarunkowania lokalizacyjne, park
powinien ukształtować nową,
atrakcyjną i przyjazną przestrzeń publiczną o jednorodnej
i spójnej pod względem architektonicznym, oraz atrakcyjnej
i funkcjonalnej formie, która
stanie się wizytówką gminy czytamy w regulaminie konkursu.
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Jankowicach będzie obejmowała
swym zakresem następujące
strefy funkcjonalne: plac zabaw dla dzieci młodszych oraz
starszych, wodny plac zabaw
z zapleczem technicznym, skatepark i ewentualnie rowerowy
tor crossowy, a także siłownię
na wolnym powietrzu, strefę
ścianek wspinaczkowych lub
strefę linowego parku zabaw,
strefę gier oraz pole do minigolfa. Całości dopełni zadaszona scena oraz wielofunkcyjny plac centralny wraz
z zagospodarowaniem terenu
i z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań, obejmujący w szczególności: ścieżki
wokół parku i strefę ciszy oraz
niezbędne wyposażenie terenu.
Powstanie również niewielki
parking dla samochodów osobowych, zaplecze gospodarcze
- pomieszczenie pod wynajem,
z przeznaczeniem pod sezonowy lokal gastronomiczny
oraz zaplecze infrastruktury
technicznej - budynek zaplecza z toaletami, pomieszczenie
dozoru/monitoringu.
- Jesteśmy ciekawi, jakie
będą propozycje projektantów. Zależy nam na wyłonieniu najlepszej pod względem
funkcjonalno-użytkowym
i kompozycyjnym, koncepcji,
która zaproponuje ciekawe
rozwiązania rekreacyjne dla
mieszkańców i wpisze się w istniejące otoczenie – informuje
Urząd Gminy.
Budowa parku planowana jest
na rok 2018.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć
na stronie:
http://www.sarp.katowice.pl

Remonty, przebudowa, nowe
chodniki…
W ostatnich tygodniach zakończył się remont kilku
dróg w naszej gminie, a na kolejnych ulicach trwają
prace. Będą one prowadzone tak długo, jak pozwolą
na to warunki atmosferyczne – zapowiada Urząd
Gminy Świerklany.
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze, pracami
objęta została ul. Strażacka
i Boryńska w Świerklanach.
Na sąsiadującej z budynkiem
GOKiR-u i siedzibą OSP,
drodze remont rozpoczął się
podczas wakacji, a zakończył
w połowie października. Zadanie polegało na wymianie
podbudowy i nawierzchni
drogi wraz z krawężnikami
oraz przebudowie odwodnienia. Powstał też nowy
parking, z którego korzystają
goście GOKiR-u oraz klienci
GZGK, GOPS-u i świerklańskiej biblioteki. Prace za kwotę 1.065.836,32 zł wykonała
firma z Gierałtowic.
W październiku zakończył się
również remont ul. Boryńskiej, obejmujący przebudowę tej drogi połączoną z całkowitą wymianą nawierzchni,

budową chodników i wykonaniem zatoki autobusowej oraz
montażem dwóch przystanków i utworzeniem dodatkowego przejścia dla pieszych.
Uporządkowany został też
plac w rejonie szkoły. Kosztami remontu ul. Boryńskiej
w wysokości 663.751,60zł
gmina podzieliła się z powiatem (jest to droga należąca do
Zarządu Dróg Powiatowych).
Prace prowadzone były również w Jankowicach na ul.
Nowej. Ta droga także należy
do powiatu, a nadto koszt jej
remontu sfinansowany został
przy udziale KWK Jankowice (szkody górnicze). Na wykonanie inwestycji (remont
chodnika) gmina przeznaczyła
kwotę 100 tys. zł. Pracami objęty został ok. 500-metrowy
odcinek.
Siłami Gminnego Zakładu

Gospodarki Komunalnej udało się wyremontować odcinek bocznej ulicy od Polnej
w Jankowicach oraz najbardziej zniszczony odcinek ul.
Tęczowej w Świerklanach.
Poszerzono też ul. Hutniczą
w Świerklanach poprzez
stworzenie na niej 2 mijanek.
Trwają prace przy budowie
chodnika na drodze wojewódzkiej - ul. Wodzisławskiej (ok. 500-metrowy odcinek). Długo wyczekiwana
inwestycja miała szansę
zostać zrealizowana dzięki
zaangażowaniu gminy, która
przyjęła na siebie ciężar organizacyjny (pełni rolę inwestora zastępczego) i finansowy
- przeznaczy na ten cel ok.
300 tys. zł. Koszt całości wyniesie blisko milion złotych
i pokryty zostanie ze środków
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego. Prace rozpoczęły się w połowie
października i zakończą się
w I połowie grudnia br.
Urząd Marszałkowski pokryje również – tym razem w stu
procentach – koszty związane
z wyremontowaniem odcinka
czytaj dalej na str. 14

Brawo nasi
sportowcy!

Mijający rok obfitował w sportowe sukcesy naszych młodych
mieszkańców. Mistrzowskie tytuły, złote medale i miejsca na
podium ma na swoim koncie
sześć osób z Jankowic i Świerklan, którym w ostatnim czasie
władze gminy pogratulowały
sukcesu i wręczyły nagrody za
osiągnięte wyniki w sporcie oraz
ciężką pracę podczas treningów.
Na wyróżnienie zasługują:

Katarzyna Szczyrba – mistrzyni w rzucie młotem, była
uczennica Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach,
dziś zdobywająca wiedzę w III
klasie rybnickiego gimnazjum
sportowego.

Bartosz Czaja – obecnie uczący się w Gdańsku mieszkaniec
Jankowic, który odnosi sukcesy
na arenie krajowej i międzynarodowej w gimnastyce sportowej
(trenuje ją od ponad 10 lat).

Karolina Staniucha – mieszkanka Świerklan, zawodniczka
Olimpiad Specjalnych, jeździ na
rolkach i łyżwach, jak również
biega, reprezentowała nas na zawodach OS w kraju i za granicą.

Michał Lubszczyk – uczeń
I klasy jankowickiego gimnazjum, w ostatnim czasie odniósł
sukces na Mistrzostwach Polski
Nowoczesnych Sztuk Walki „Silesia 4 Samurai” – III miejsce
w konkurencji SCF oraz w konkurencji SSF. Mistrzostwa odbyły się pod koniec listopada
w Radlinie.

Nikola Wita i Dominika Filec
– mistrzynie świata w taekwondo, które z listopadowego
Unified World Championship
WTKA z Benidorm w Hiszpanii
wróciły ze złotem.
O ostatnim sukcesie Nikoli
i Dominiki czytaj na str. 20.
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I N F O R M A C J A O Z M I A N I E S TAW E K
O P Ł AT Y Z A G O S P O D A R O WA N I E
O D PA D A M I K O M U N A L N Y M I
OD 1 S T Y C Z N I A 2 01 6 ROKU
Informujemy mieszkańców, że na podstawie Uchwały Nr 71/X/15
Rady Gminy Świerklany w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od miesiąca stycznia 2016 roku zmianie ulega wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Tak jak informowano mieszkańców na zebraniach wiejskich,
które odbyły się w październiku br., stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nowego roku wzrasta o 1 zł
w stosunku do tej obecnie obowiązującej, a więc wynosić będzie:
Stawki dla nieruchomości zamieszkałych
Liczba osób zamieszkałych

Zbiórka
selektywna

Zbiórka
nieselektywna

Od 1 do 7 osób
8,50 zł miesięcznie 22,00 zł miesięczoraz budynki wieza osobę
nie za osobę
lolokalowe
Od 8 osób
i więcej

6,00 zł miesięcznie 22,00 zł miesięczza osobę
nie za osobę

Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych
za 1 pojemZbiórka selektywna
nik (kubeł)

Zbiórka
nieselektywna

110 litrów

26,00 zł miesięcznie

51,00 zł miesięcznie

14 litrów

30,00 zł miesięcznie

59,00 zł miesięcznie

220 litrów

47,00 zł miesięcznie

94,00 zł miesięcznie

240 litrów

50,00 zł miesięcznie

99,00 zł miesięcznie

1100 litrów 189,00 zł miesięcznie 376,00 zł miesięcznie
5 m3
7m

3

12 m3

376,00 zł miesięcznie 751,00 zł miesięcznie
551,00 zł miesięcznie

1101,00 zł
miesięcznie

751,00 zł miesięcznie

1501,00 zł
miesięcznie

Każdy mieszkaniec w I kwartale 2016 r. otrzyma zawiadomienie,
w którym podana zostanie dotycząca go wysokość opłaty. Zostanie
ona wyliczona jako iloczyn nowej stawki opłaty uchwalonej przez
Radę Gminy Świerklany i danych zawartych w złożonych przez
mieszkańców deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Gminy Świerklany lub
na indywidualny rachunek bankowy, przypisany mieszkańcowi
i wskazany w zawiadomieniu.
W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie naliczane będą
odsetki podatkowe za zwłokę.
O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłaty
oraz o zmianie adresu zamieszkania należy powiadomić Referat
Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Świerklany, pok. nr 13, w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany, poprzez złożenie nowej deklaracji.
Informacji o aktualnym stanie należności i zaległościach udziela
Referat Podatków pok. nr 24, nr telefonu 32 43 27 520

UWAGA NA GORĄCY POPIÓŁ!
W związku z tym, iż coraz częściej odnotowywane są
przypadki wyrzucania gorącego lub ciepłego popiołu
i żużlu do pojemników na odpady, przypominamy, że
takie postępowanie niesie za sobą bardzo poważne
zagrożenia.
Niestety nie wszyscy mieszkańcy wystawiają uczciwie tylko
popiół. Zdarza się, że na dnie kubła umieszczają oni również
odpady zmieszane, czego nie widać w momencie ich odbioru,
a w chwili kiedy odpady zmieszane znajdą się razem z ciepłym
lub gorącym popiołem w samochodzie przeznaczonym do transportu odpadów, istnieje bardzo duże zagrożenie zapłonu pojazdu.
Umieszczanie w pojemnikach na odpady komunalne materiałów
gorących lub też żarzących się może skutkować również zniszczeniem pojemnika, co spowoduje straty materialne po stronie
właściciela nieruchomości, a w najgorszym wypadku stworzy
zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców. Odpady w kuble
mogą ulec zapaleniu, zagrażając pobliskim nieruchomościom
oraz wytwarzać niezwykle toksyczne spaliny.
Dlatego do pojemników (kubłów) należy wrzucać wyłącznie ZIMNY (schłodzony) popiół. Nie zaleca się studzenia popiołu wodą,
ponieważ w ujemnych temperaturach mokry popiół może przymarzać do pojemnika, uniemożliwiając jego skuteczne opróżnianie.
Niezastosowanie się do tej zasady skutkować będzie pozostawieniem odpadów, a reklamacje w takich przypadkach będą
uznawane za bezzasadne.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklany właściciel nieruchomości jest zobowiązany do gromadzenia żużli
i popiołów w pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego o pojemności nie mniejszej niż 110 litrów, wyposażonych
w kółka transportowe, jak również do utrzymywania pojemnika
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Podziękowania
Koło Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jankowicach
dziękuje wszystkim instytucjom, sponsorom
oraz ludziom dobrej woli,
którzy pomogli w organizacji obchodów 70-lecia koła
i którzy wspierają je na co dzień.
Dzięki Waszej pomocy, przychylności i dobremu słowu
z powodzeniem przekazujemy nasze piękne tradycje
i kultywujemy śląskie obyczaje.
Serdecznie dziękujemy!

Witamy w szkolnej społeczności
Aż 67 dzieci - sześcio i siedmiolatków przyjętych zostało
1 października br. w poczet
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi.
W obecności swoich rodziców, a także władz gminy,
zaproszonych gości oraz całej
społeczności uczniowskiej, złożyły one uroczyste ślubowanie,
a pani dyrektor Alina Konsek
pasowała każdego z nich na

ucznia. Wszystkie pierwszaki zadebiutowały też przy tej
okazji na szkolnej scenie, pięknie recytując przygotowane
wcześniej wierszyki oraz śpiewając ochoczo „Dostał Jacek
elementarz…”. Życzymy im
powodzenia w nowym, szkolnym świecie! Rozwijajcie się,
nawiązujcie przyjaźnie i cieszcie się byciem ze sobą!
tekst: Michalina Dzierżęga
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Z ukraińskim pozdrowieniem

Niecodzienna wizyta miała miejsce w ubiegłym
miesiącu w jankowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej
- 6 listopada jednostkę odwiedziła czteroosobowa
delegacja strażaków z miejscowości Borszczów na
Ukrainie, na czele z komendantem tamtejszej straży
pożarnej, Rohozem Tarasem.
Goście przybyli na zaproszenie
władz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, a celem ich wizyty było
zapoznanie się z organizacją

im okolicznościowe upominki.
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak dużą wartość mają
wizyty, jak ta listopadowa. Polscy i ukraińscy strażacy mogli
porozmawiać o swojej pracy,
porównać sprzęt, na którym
pracują i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat
funkcjonowania straży pożarnych w obu krajach.

ulicznego. Mowa jest również
o szkołach i jednostkach OSP,
które należy systematycznie
doposażać oraz o konieczności
rozwoju usług zdrowotnych, zapewnienia dodatkowych miejsc
przedszkolnych i utworzenia
u nas żłobka i domu seniora – to
ostatnie w dalszej perspektywie
czasowej.
Ważne miejsce w strategii zajmuje rozwój turystyki, sportu
i rekreacji, który ma się dokonać
m.in. poprzez budowę parków
rekreacyjnych i siłowni pod
chmurką, co już ma miejsce,
jak również poprzez remont,
modernizację i doposażanie istniejących boisk oraz ośrodków
sportu i rekreacji zarządzanych
przez GOKiR, czy też wdrożenie
multimedialnej informacji kulturalnej i inne działania, które mają
poprawić jakość życia mieszkańców i zachęcić innych do osiedlania się w gminie. W trakcie
konsultacji nad dokumentem pojawiły się propozycje ze strony
mieszkańców, aby powstał u nas
również skatepark i lodowisko.
To tylko niektóre z założeń strategii. W pełnej wersji jest ona
dostępna na stronie internetowej
www.swierklany.pl
Dodać należy, że realizacja części zadań leży w gestii samorządu województwa czy powiatu,
a inne będzie musiała podjąć
sama gmina, korzystając przy
tym ze środków własnego bu-

dżetu oraz Unii Europejskiej.
Warto się starać, zwłaszcza że
jako jedna z nielicznych nasza
gmina odnotowuje dodatni
przyrost naturalny, co oznacza,
że wciąż więcej osób się u nas
rodzi niż umiera i że chętnie wybierana jest przez osoby z zewnątrz jako docelowe miejsce
do osiedlenia się.
Kilka tygodni temu ruszyły prace nad stworzeniem kolejnego
dokumentu - Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2016-2023,
gdyż ten obecnie obowiązujący
straci ważność wraz z nastaniem
nowego roku.
W siedzibie GOKiR-u przy ul.
Strażackiej 1 w Świerklanach
odbyły się do tej pory dwa robocze spotkania – 13 października
i 19 listopada br., poświęcone
przygotowaniu dokumentu.
Prace zainicjował i prowadzi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a w zespole, zadaniem
którego będzie opracowanie
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2016-2023, oprócz pracowników GOPS-u znaleźli się
pedagodzy szkolni oraz przedstawiciele Urzędu i Rady Gminy
Świerklany, a także policji i trzeciego sektora (stowarzyszenia,
parafie). Nadzór nad przygotowaniem strategii prowadzi
Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych w Rybnika. ■

zdj. archiwum KM PSP w Rybniku

i funkcjonowaniem rybnickiej
KM PSP oraz podległych jej
OSP. Przedstawiciele ukraińskiej delegacji podziwiali jankowicką jednostkę i będący na

Rada Gminy przyjęła Strategię
Ponad pół roku trwały prace nad „Strategią Gminy
Świerklany na lata 2015-2023” – dokumentem, który miał
za zadanie określić mocne i słabe strony naszej gminy
oraz wyznaczyć kierunki jej rozwoju na najbliższe lata.
Przyjęta uchwałą Rady Gminy
Świerklany, strategia pozwoli nam występować w sposób
bardziej skuteczny o środki zewnętrzne w nowej perspektywie
finansowej. Gmina do tej pory
nie posiadała takiego dokumentu, przez co kilka projektów złożonych w perspektywie finansowej 2007-2013 nie uzyskało
dofinansowania.
Do aktywnego włączenia się
w proces tworzenia i konsultowania dokumentu zaprosiliśmy
wszystkich mieszkańców, a także przedstawicieli organizacji
pozarządowych i prywatnych
firm oraz inne podmioty związane z gminą i zainteresowane
tym, w jakim kierunku będzie
się ona rozwijała. Warto zaznaczyć, że projekt strategii
poddany został społecznym
konsultacjom dwukrotnie –
najpierw jako wersja robocza,
a potem jako projekt zawierający większość uwag mieszkańców i radnych oraz wytyczne
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach –
bo wiedzieć trzeba, że zgodnie
z obowiązującymi przepisami
gmina zobowiązana była do

jej wyposażeniu sprzęt bojowy.
Byli pod wielkim wrażeniem
jankowickiej remizy oraz działań
ratowniczo-gaśniczych – z myślą o zagranicznych gościach
przeprowadzona została pokazowa akcja, dzięki której mieli
okazję zobaczyć „naszych” przy
pracy. Na koniec wpisali się do
pamiątkowej księgi, a reprezentujący władze gminy, zastępca
wójta Henryk Mincer wręczył

wystąpienia o opinię do RDOŚ
oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach. Sanepid nie miał
uwag, natomiast RDOŚ nakazał
gminie przygotowanie dodatkowego dokumentu - Prognozy
oddziaływania na środowisko,
który również należało poddać
społecznym konsultacjom. Po
uzyskaniu pozytywnych opinii
ze strony Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska i Sanepidu, projekt „Strategii Gminy
Świerklany na lata 2015-2023”
oficjalnie trafił na październikową sesję Rady Gminy. Radni
przyjęli go 22.10.br. Uchwałą
Nr 74/X/15.
Liczący ponad 130 stron dokument określa cele strategiczne
i wyznaczniki rozwoju naszej
gminy aż do roku 2023. Przewiduje m.in. konieczność prowadzenia remontów dróg i dokończenia budowy kanalizacji,
a także budowy obwodnic w rejonie sołectw, poprawę komunikacji na terenie gminy, odnowienie przystanków, budowę ścieżek
rowerowych z prawdziwego
zdarzenia czy zastosowanie
energooszczędnego oświetlenia
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W dniu 26 listopada br. Rada Gminy Świerklany zdecydowała o stawkach podatków, jakie obowiązywać
będą w przyszłym roku. W większości przypadków stawki te nie uległy zmianie, a niektóre nawet zmalały.
Poniżej prezentujemy szczegółowy ich wykaz, który dostępny jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklany,
stronie internetowej www.swierklany.pl w zakładce „podatki i opłaty” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podatek od nieruchomości oraz zastosowane zwolnienia
Rada Gminy Świerklany ustaliła następujące stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,68 zł
2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej – 21,40 zł
3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 10,68 zł
4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,65 zł
5. od garaży od 1 m2 powierzchni użytkowej za wyjątkiem tych, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności
gospodarczej – 7,30 zł
6. od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,00 zł
7. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
8. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,85 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
od 1 ha powierzchni - 4,54 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,36 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 0,20 zł
od 1 m2 powierzchni.
Od podatku od nieruchomości zwolnione zostały:
1. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury, rekreacji, sportu, gospodarki komunalnej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz ochrony przeciwpożarowej;
2. grunty zajęte pod pasy drogowe dróg innych niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Powyższe zwolnienia nie mają zastosowania do nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek rolny i podatek leśny
Stawki podatku rolnego na 2016 rok wynoszą:
1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2. od 1 ha gruntów pozostałych (wynikających z ewidencji gruntów i budynków) równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną
według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę
skupu, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która na rok 2016 wynosi 53,75 zł.
Stawka tego podatku w przypadku rolników wynosi 134,38 zł (średnia cena skupu żyta x 2,5 q), zaś pozostali podatnicy zapłacą
268,75 zł (średnia cena skupu żyta x 5 q).
Stawki podatku leśnego na 2016 rok wynoszą:
Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,22 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży
drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która na rok 2016 wynosi 191,77 zł.
Rada Gminy zarządziła ponadto, iż na terenie Gminy Świerklany nadal obowiązywał będzie pobór podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
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Dokonywanie inkasa powierzone zostało sołtysom: Jerzemu Rugorowi – inkaso na terenie sołectwa Jankowice, Dorocie Tyman - na terenie sołectwa Świerklany Górne oraz Krzysztofowi Klycie - na terenie sołectwa Świerklany Dolne. Jednocześnie
Rada Gminy ustaliła wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu
Gminy Świerklany podatków.
Zarządzenie poboru w drodze inkasa nie wyklucza możliwości zapłaty podatków w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy – należy jedynie na blankietach wpłaty (na poczcie, w banku, płatność internetem), w polu „tytuł wpłaty” podać:
imię, nazwisko podatnika, numer ewidencyjny i okres, którego wpłata dotyczy.

Podatek od środków transportowych
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 do mniej niż 12 ton
Lp.
1.
2.
3.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie
Powyżej 5,5 do 9 włącznie
Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych
696,00
1104,00
1380,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12
13
14
15

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Nie mniej niż
12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
27
29
31

Mniej niż
13
14
15

Stawka podatku w złotych
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inny system
lub równoważne
zawieszenia osi
1368,00
1608,00
1368,00
1608,00
1368,00
1608,00
1488,00
1764,00
1488,00
2256,00
1488,00
2256,00
2076,00
2340,00
2076,00
2340,00
2160,00
2400,00
2160,00
2400,00
2460,00
2556,00
2460,00
2556,00
2592,00
2736,00
2736,00
3084,00
2736,00
3084,00

Liczba osi

2

17
19
21
23
25

3

25
27
29
31

4 i więcej

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 i poniżej 12 ton
Lp.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

1.

Od 3,5 i poniżej 12 ton

1488,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Nie mniej niż
12
18
25
31
12
40

Mniej niż
18
25
31
40

Liczba osi

2

3 i więcej

Stawka podatku w złotych
Zawieszenie osi
Inny system
Pneumatyczne lub podobne
zawieszenia osi
1800,00
1812,00
1800,00
1812,00
1884,00
1908,00
1920,00
2388,00
2280,00
2304,00
2520,00
3096,00

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Lp.

Dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem silnikowym od 7 do 12 ton

1.

Przyczepy lub naczepy

Stawka
podatku w złotych
312,00
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4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Nie mniej niż
12
18
25
12
28
33
38
12
38

Mniej niż
18
25
28
33
38

Liczba
osi
1

2

38

3 i więcej

Stawka podatku w złotych
Zawieszenie; Osi pneumaInny system
tyczne lub podobne
Zawieszenia osi
732,00
864,00
732,00
864,00
888,00
1176,00
864,00
900,00
1008,00
1164,00
1152,00
1740,00
1596,00
2244,00
1188,00
1260,00
1260,00
1728,00

5. Autobusy
Lp.
1.

Stawka podatku w złotych
Mniej niż 22 miejsca siedzące poza kierowcą
Równej lub większej niż 22 miejsca siedzące poza kierowcą
1224,00
2364,00

Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportu wykazane w pkt 1a, 2a i 3 związane z działalnością w zakresie
gospodarki komunalnej oraz ochrony przeciwpożarowej.

Opłata od posiadania psa
Podobnie jak w latach poprzednich, wysokość rocznej opłaty od jednego psa wynosić będzie 26,00 zł. Opłaty dokonać można
u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy UG.
Uwaga – podatnicy zobowiązani są podać organowi gminy informację o wejściu w posiadanie psa niezwłocznie, nie później
jednak niż 14 dni od daty powstania obowiązku opłaty. Opłata od posiadania psa pobierana jest od osób fizycznych w terminie
do dnia 15 maja każdego roku lub w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, w którym powstał obowiązek opłaty.
Obowiązek ten wygasa z upływem kwartału, w którym ustały okoliczności go uzasadniające.

Opłata targowa
Opłata ta pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Świerklany. Na rok 2016 radni ustalili dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości
15 zł za każdy rozpoczęty mb zajmowanej powierzchni, na której dokonywana jest sprzedaż.
Ustalono ponadto, że:
- terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż;
- pobór opłaty targowej odbywa się w drodze inkasa (zadanie powierzone sołtysom), jak również można jej dokonywać w kasie
Urzędu Gminy.

U W A G A !
Referat Podatków UG Świerklany informuje, że w połowie
lutego 2016 r. rozpocznie doręczanie mieszkańcom decyzji
ustalających wysokość podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i leśnego na 2016 r.
Jeśli w trakcie roku podatkowego zaistnieje zdarzenie
mające wpływ na wysokość
opodatkowania (np. sprzedaż

domu, zmiana adresu podatnika), podatnik jest zobowiązany
do złożenia w Referacie Podatków tutejszego UG informację
sporządzoną na formularzu wg
ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
okoliczności uzasadniających
powstanie albo wygaśnięcie
obowiązku podatkowego – od
nieruchomości, rolnego lub leśnego.
Nowe, zatwierdzone uchwałą
Rady Gminy w dn. 26.11.br.,

wzory/druki deklaracji oraz
informacje są do pobrania na
stronie internetowej www.swierklany.p w zakładce „podatki
i opłaty”, jak również w Referacie Podatków Urzędu Gminy
Świerklany.
Przypominamy, że w gminie
funkcjonuje system płatności
masowych, co oznacza, że
każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku
bankowego, na potrzeby wpłat
podatku od nieruchomości,

rolnego i leśnego, podatku
od środków transportowych
oraz opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Terminy płatności podatków:
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 2016 r.
Terminy płatności opłaty
śmieciowej:
30 marca, 30 czerwca, 30
września i 15 grudnia 2016 r.

Sprawdź dane w starostwie
Przypominamy raz jeszcze, że w związku z przeprowadzoną
w roku bieżącym modernizacją ewidencji gruntów i budynków
na terenie powiatu, zmianie uległ rodzaj niektórych gruntów.
Dokonane przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Rybniku, pomiary oparte zostały o Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa (Dz.U.2015 poz. 542).

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.
Wszelkich informacji na powyższy temat udziela Starostwo
Powiatowe w Rybniku.
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AKCJA ZIMA 2015/2016
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerklanach informuje o akcji zimowego utrzymania dróg
gminnych na terenie Jankowic i Świerklan. Szczegółowy wykaz ulic wraz z numerami telefonów do
podmiotów odpowiedzialnych za ich odśnieżanie prezentujemy poniżej.
W zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie
Świerklany na rok 2015/2016 podzielono gminę na trzy rejony tj.:

Korytarzowa – boczne (64 m), Kasztelańska
(398 m / 398 m), Zamkowa (379 m / 379 m),
Basztowa (369 m), Basztowa – boczne (172 m
/ 172 m), łącznik Basztowej z Aleją (581 m),
Gogołowska (670 m), Gogołowska – boczne
(124 m), Szybowa (198 m), Szybowa – boczne (162 m), Aleja (1 352 m / 928 m), Aleja
- boczne (504 m), Stawowa – boczne (108
m), Przemysłowa rejon Spacerowej (333 m)

„Akcję Zima” za 2015r. od listopada do grudnia:
- za Rejon I – łączna długość 34,577 km dróg odpowiada
PUH Spółdzielnia Rolnicza w Jankowicach tel. 32 4305188,
telefon całodobowy 32 4309815,
Standard I
Miejscowość

Nazwa ulicy (długość ulicy)

Standard I

3 867 m

Świerklany

Stawowa (1 725 m, w tym ulice z betonitów 1 000 m), Ks. Ligonia (584 m)

w tym ulice z betonitów
1 000 m

Standard II

30 710 m

w tym ulice z betonitów
6 246 m

Jankowice

Przemysłowa (1 558 m)

Standard II
Miejscowość
Świerklany

Nazwa ulicy (długość ulicy / ulica
z betonitów)
Jana III Sobieskiego (418 m), Kościelna –
boczna 18/20 (59 m), Parytetyczna (582 m),
boczna Parytetyczna (302 m, w tym z betonitów 179 m) , Górnośląska (1 023 m), boczna Górnośląskiej (71 m), Mieszka I (339 m
/ 210 m), Wiejska (514 m), boczna Wiejska
(62 m), Górna (139 m), boczna Górnej (110
m), Świerkowa (648 m / z betonitów 300 m),
Szkolna (512 m), boczna – Szkolna (67 m),
Boryńska boczna 112-114 (68 m), Szerocka
– boczne (1 662 m), Powstańców (1 504 m /
1 504 m), Powstańców boczne (753 m / 199
m), Wł. Jagiełły (330 m), Wł. Łokietka (1 188
m), Wł. Łokietka – boczna do nr 12 (60 m),
Rajska (293 m), Wł. Warneńczyka (594 m),
Jana Kazimierza (450 m), Z. Starego (514 m
/ 514 m), K. Wielkiego (420 m / 420 m), Kucharzówka (646 m), Kucharzówka – boczne
(727 m / 727 m), Błękitna (213 m)

Miejscowość

Nazwa ulicy (długość ulicy / ulice
z betonitów - posypywanie bez soli)

Świerklany

Złota (312 m), Granice (917 m), Połomska
(502 m), boczna Połomska do przepompowni
(140 m), Szklarnia (962 m), Hutnicza (539 m),
Hutnicza – boczna (133 m), Spacerowa (1 204
m), Spacerowa – boczne (311 m), Jankowicka
(842 m), Piekarnicza (439 m), Rolnicza (476
m), Malarska (347 m), Strażacka (1 356 m),
Strażacka – boczne (140 m / 140 m), Ks. Janika
(739 m), Ks. Janika – boczne (73 m / 73 m),
Pobożnego (881 m), Pobożnego – boczne (103
m / 103 m), Korytarzowa (612 m),

Razem drogi
Standard I

3 867 m

Standard II

30 710 m

Razem

34 577 m

- za Rejon II – łączna długość 33,028 km dróg odpowiada Firma SOB-MAR Marian Sobik Jankowice
tel. 32 4309207, 501934021,
Standard I
Miejscowość

Nazwa ulicy (długość ulicy)

Jankowice

Kościelna (1 460 m), łącznik Hoły-Kościelna (134 m), Rybnicka (1 816 m),
Wolności (1 058 m), Wowry (1 111 m),
łącznik Wowry-Nowa (95 m), Równoległa - dojazd do kompleksu szkolnego
(500 m), Polna (1 084 m), Boguszowicka
(1 297 m), Spokojna (1 103 m)

Standard II
Miejscowość

Nazwa ulicy (długość ulicy / ulice
z betonitów i kostki posypywane bez soli)

Jankowice

łącznik Nowa z Biasowicką (671 m), Biasowicka – boczne (578 m), Borowików (250
m), Dygasińskiego (1 484 m), Grażyńskiego
(481 m), Hoły (980 m), Kopernika (181 m),
Korfantego (737 m), Liściasta (370 m), Lompy (155 m), Miarki (174 m), Nowa – boczne (702 m / 210 m), Podkościele (251 m),
Podkościele od Dygasińskiego (112 m), Podlesie (451 m), Poprzeczna (431 m), Prosta (262
m), Nowa – dojazd do Galerii do Prostej (82
m), Skargi (582 m), Sportowa (660 m), Ukośna
(272 m / 272 m), Równoległa (1 056 m), łącznik
Nowa z Równoległą (82 m), Akacjowa (649 m),
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Miejscowość

Nazwa ulicy (długość ulicy / ulice
z betonitów i kostki posypywane bez soli)

Jankowice

Akacjowa - boczne (78 m), łącznik Boguszowickiej z Akacjową (120 m), Boguszowicka
- boczne (671 m / 213 m), Brzozowa (271 m),
Brzozowa - boczne (569 m), Jarzębinowa (251
m), Jarzębinowa - boczna (169 m), Jaworowa
(339 m), Jaworowa - boczne (290 m), Topolowa (864 m), Wierzbowa (521 m), Kościelna - boczne (115 m), Rybnicka - boczne (121
m), Świerklańska – boczne (334 m), Krótka
(205 m), Radosna (324 m), Przyjemna (611
m), Górnicza (440 m), Górnicza - boczne (107
m), Wesoła (976 m), Wesoła - boczna (67 m),
Piaskowa (707 m), Piaskowa - boczne (202 m),
Spokojna - boczne (63 m), Polna - boczne (646
m), Rybnicka - parking przy kościele (900 m /
900 m), Kościelna - parking przy remizie (200
m), Górnicza - droga+parking przy kaplicy (600
m / 600 m), Ks. Walentego (643 m), parking
przy Urzędzie (213 m / 100 m), parking przy
Galerii ul. Prosta (100 m / 100 m)

Standard I

9 658 m

Standard II

21 357 m

w tym ulice z betonitów
i kostki posypywane bez soli
2 395 m

Razem drogi
Standard I

9 658 m

Standard II

21 357 m

Parkingi

2 013 m

Razem

33 028 m

- za Rejon III – 14,319 km dróg oraz 23,765 km chodników
i parkingów odpowiada Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerklanach, tel. 32 4304497, 32 4308469.
Standard I

Świerklany

Chodniki przy drogach powiatowych, wojewódzkich i gminnych:
a. Świerklany przy ulicach: 3 Maja, Kościelna, Żorska, Rybnicka, Wodzisławska, Boryńska, Szerocka, Ks.Ligonia, Plebiscytowa, Kościuszki;
b. Jankowice przy ulicach: Nowa, Kościelna, Świerklańska,
Rybnicka.
Chodniki powiatowe
Chodniki wojewódzkie
Chodniki gminne

Nazwa ulicy (długość ulicy)

Świerklany

Kościuszki - łącznik między Rybnicką
i Kościelną (100 m), Pogodna (931 m)

Świerklany Jankowice

Tulipanowa (962 m)

Standard II
Miejscowość

Nazwa ulicy (długość ulicy / ulice z betonitów posypywanie bez soli)

Świerklany

Tęczowa (588 m / 588 m), Letnia (510 m),
Jesienna (888 m), Zimowa (309 m), Słoneczna
(595 m), Gajowa (471 m), Wrzosowa (333 m),
Wrzosowa - boczna (85 m), Pogodna - boczna
3/7 (654 m), Plebiscytowa - boczna 7/9 (137
m), Plebiscytowa - boczna 24/26 i 28/32 (358
m / 358 m), Plebiscytowa - boczna 31/33 (64
m), Plebiscytowa - boczna 38/40 (209 m),

– 12,32 km
– 10,43 km
– 2,30 km

Standard

km

I

1 993

II

12 326

Chodniki

21 765

Parkingi

2 000

Razem

38 084

Wykaz dróg:

Miejscowość

Plebiscytowa - boczna 39/41 (66 m), Plebiscytowa - boczna (120 m), Makowa (101 m),
łącznik Stokrotkowej z Plebiscytową (120 m),
łącznik Stokrotkowej z Plebiscytową (254 m),
boczna Stokrotkowej rejon Makowej (265 m),
Stokrotkowa (610 m), Stokrotkowa - boczna
12B/14B (169 m), Stokrotkowa - boczna 21/23
(52 m), Stokrotkowa - boczna 25/27 (51 m),
Bratkowa (476 m), Bratkowa - boczna 8/10
i 30/32 (340 m), Rybnicka - boczna (420 m),
Kościuszki (517 m), Kościuszki - boczna 16/18
(63 m), Kościuszki - boczna 34/36 (139 m),
Tulipanowa - boczna 12/14 (90 m), Tulipanowa - boczna 28/30 i 34/36 (507 m), Łąkowa
(142 m), Leśna (508 m), Leśna - boczna do
5 E (120 m), Żorska - boczna 24-26 D (192
m), Budowlana (504 m), Rybacka (199 m),
Żeglarska (263 m), Rycerska (181 m), Ogrodnicza (339 m / 339 m), Strażacka - parking
przy remizie (200 m), Ks.Ligonia - dojazd do
cmentarza (155 m / 155 m), Ks.Ligonia - dojście do kościoła (135 m), Ks.Ligonia - parking
(1 000 m), Kościelna - parking przy Ośrodku
Zdrowia (200 m), Boryńska - parking+droga
za boiskiem (200 m), 3 Maja - droga pożarowa
przy szkole (200 m), Zamkowa - parking przy
boisku (200 m)

„Akcję Zima” w 2016r. będą prowadzić firmy:
- Rejon I – długość dróg 26,818 km będzie odpowiadała Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wodzisławiu Śl. tel. 32 455 55 41,
Standard I
Miejscowość

Nazwa ulicy (długość ulicy)

Świerklany

Stawowa (1 725 m),
Ks. Ligonia (584 m)

Jankowice

Przemysłowa (1 558 m)
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Standard II
Miejscowość

Nazwa ulicy (długość ulicy)

Świerklany

Szerocka – boczne lewa strona nr 15-379m,21/
23-78m, 22/24 -57m, 28/26-113m,
88/90-210m,dojazd do nr 93A -128m (1 662
m), Powstańców (1 504 m), Powstańców boczne nr 4/6, od 23B do 23D, 30/32, 51/53 (753
m), Wł. Jagiełły (330 m), Wł. Łokietka (1 188
m), Wł. Łokietka – boczna do nr 12 (60 m),
Wł. Warneńczyka (594 m), Jana Kazimierza
(450 m), Z. Starego (514 m), K. Wielkiego
(420 m), Kucharzówka (646 m), Kucharzówka
– boczne nr 5/7, 19/21, 25/29, 33/35 (727 m),
Błękitna (213 m), Złota (312 m), Granice (917
m), Połomska (502 m), Połomska boczna do
przepompowni (140 m), Szklarnia (962 m),
Hutnicza (539 m), Hutnicza – boczna nr 4/6
(133 m), Spacerowa (1 204 m), Spacerowa –
boczne nr 21/23, 65/67 (311 m), Jankowicka
(842 m), Ks. Janika (739 m), Ks. Janika –
boczne nr 19/23 (73 m), Pobożnego (881 m),
Pobożnego – boczne nr 14/16 (103 m), Korytarzowa (612 m), Korytarzowa – boczne 2/4
(64 m), Kasztelańska (398 m), Zamkowa (379
m), Basztowa (369 m), Basztowa – boczne
nr 12/16 (172 m), Łącznik Basztowej z Aleją
(581 m), Gogołowska (670 m), Gogołowska –
boczne rejon posesji nr 18 (124 m), Szybowa
(198 m), Szybowa – boczne dojazd do nr 3,7,9
(162 m), Aleja (1 352 m), Aleja - boczne nr
11/13, 31/33, 42/44, 49/51 (710 m), Stawowa
- boczne nr 55/57 (108 m), Przemysłowa rejon
Spacerowej (333 m)

Jankowice

Razem drogi
Standard I

3 867 m

Standard II

22 951 m

Razem

26 818 m

Razem drogi

- za Rejon II – łączna długość 33,046 km dróg odpowiada Firma SOB-MAR Marian Sobik Jankowice
tel. 32 4309207, 501934021,
Standard I
Miejscowość

Nazwa ulicy (długość ulicy)

Jankowice

Kościelna (1 460 m), łącznik Hoły-Kościelna (134 m), Rybnicka (1 816 m),
Wolności (1 058 m), Wowry (1 111 m),
łącznik Wowry-Nowa (95 m), Równoległa - dojazd do kompleksu szkolnego
(500 m), Polna (1 084 m), Boguszowicka
(1 297 m), Spokojna (1 103 m)

Standard II
Miejscowość

Nazwa ulicy (długość ulicy)

Jankowice

łącznik Nowa z Biasowicką (671 m), Biasowicka – boczne nr 2/4-284m 6x nr
8/10-60m,70m,76m,33m,27m,28m (578 m),

Borowików (250 m), Dygasińskiego (1 484 m),
Grażyńskiego (481 m), Hoły (980 m), Kopernika (181 m), Korfantego (737 m), Liściasta (370
m), Lompy (155 m), Miarki (174 m), Nowa –
boczne nr 102/104,101/103,108/110,109/111,
112/114,123/125 (720 m), Podkościele (251 m),
Podkościele od Dygasińskiego (112 m), Podlesie (451 m), Poprzeczna (431 m), Prosta
(262 m), Nowa – dojazd do Galerii do Prostej - łącznik (82 m), Skargi (582 m), Sportowa (660 m), Ukośna (272 m), Równoległa
(1 056 m), łącznik Nowa z Równoległą (82
m), Akacjowa (649 m), Akacjowa - boczne
nr 7/9 (78 m), łącznik Boguszowickiej z Akacjową (120 m), Boguszowicka - boczne 3x nr
1/3-67m,148m,114m, nr 5/7,21/23 (671 m),
Brzozowa (271 m), Brzozowa - boczne nr 1,
od1C do 1L, do 15, 17 do 19A (569 m), Jarzębinowa (251 m), Jarzębinowa - boczna od 1
do 7 (169 m), Jaworowa (339 m), Jaworowa
- boczne 1/3, 5/7, 9/11 (290 m), Topolowa (864
m), Wierzbowa (521 m), Kościelna - boczne
nr 43/45 (115 m), Rybnicka - boczne nr 17/19
(121 m), Świerklańska – boczne nr 16A/18A,
dojazd do nr 24A (334 m), Krótka (205 m),
Radosna (324 m), Przyjemna (611 m), Górnicza
(440 m), Górnicza - boczne nr 18/20 (107 m),
Wesoła (976 m), Wesoła - boczna nr 33/35 (67
m), Piaskowa (707 m), Piaskowa - boczne 2/4,
do nr 12D (202 m), Spokojna - boczne nr 34/36
(63 m), Polna - boczne nr 24/26, 30/32, 35/37
(646 m), Rybnicka - parking przy kościele (900
m), Kościelna - parking przy remizie (200 m),
Górnicza - droga+parking przy kaplicy (600 m),
Ks. Walentego (643 m), parking przy Urzędzie
(213 m), parking przy Galerii ul. Prosta (100 m)

Standard I

9 658 m

Standard II

21 375 m

Parkingi

2 013 m

Razem

33 046 m

- Rejon III – 23,084 km dróg oraz 27,050 km chodników i parkingów odpowiada Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Świerklanach, tel. 32 4304497, 32 4308469
Standard I
Miejscowość

Nazwa ulicy (długość ulicy)

Świerklany

Kościuszki - łącznik między Rybnicką
i Kościelną (100 m), Pogodna (931 m),
Łącznik ul. Kościelna – parking
Ul. Ks. Ligonia koło Netto (200 m)

Świerklany Jankowice

Tulipanowa (962 m)

Razem

2 193 m
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Standard II
Miejscowość

Nazwa ulicy (długość ulicy / ulice z betonitów posypywanie bez soli)

Świerklany

Tęczowa (588 m / 588 m), Letnia (510 m),
Jesienna (888 m), Zimowa (309 m), Słoneczna
(595 m), Gajowa (471 m), Wrzosowa (333 m),
Wrzosowa - boczna nr 11/13 (85 m), Pogodna
- boczna 3/7 (654 m), Plebiscytowa - boczna
7/9 (137 m), Plebiscytowa - boczna 24/26 i
28/32 (358 m / 358 m), Plebiscytowa - boczna
31/33 (64 m), Plebiscytowa - boczna 38/40
(209 m), Plebiscytowa - boczna 39/41 (66
m), Plebiscytowa - boczna 45C/41D (120
m), Makowa (101 m), łącznik Stokrotkowej
z Plebiscytową (120 m), łącznik Stokrotkowej
z Plebiscytową (254 m), boczna Stokrotkowej
rejon Makowej (265 m), Stokrotkowa (610
m), Stokrotkowa - boczna 12B/14B (169 m),
Stokrotkowa - boczna 21/23 (52 m), Stokrotkowa - boczna 25/27 (51 m), Bratkowa (476
m), Bratkowa - boczna 8/10 i 30/32 (340 m),
Rybnicka - boczna nr 28/30 (420 m), Kościuszki (517 m), Kościuszki - boczna 16/18 (63 m),
Kościuszki - boczna 34/36 (139 m), Tulipanowa - boczna 12/14 (90 m), Tulipanowa - boczna 28/30 i 34/36 (507 m), Łąkowa (142 m),
Leśna (508 m), Leśna - boczna do 5 E (120 m),
Żorska - boczna 24-26 D (192 m), Budowlana
(504 m), Rybacka (199 m), Żeglarska (263
m), Rycerska (181 m), Ogrodnicza (339 m /
339 m), Strażacka - parking przy remizie (200
m), Ks. Ligonia - dojazd do cmentarza (155
m / 155 m), Ks. Ligonia - dojście do kościoła
(135 m), Ks. Ligonia - parking (1 000 m), Kościelna - parking przy Ośrodku Zdrowia (200
m), Boryńska - parking+droga za boiskiem
(200 m), 3 Maja - droga pożarowa przy szkole
(200 m), Zamkowa - parking przy boisku (200
m), Świerkowa – boczna serwisowa (600
m), Jana III Sobieskiego (418 m), Kościelna
boczna nr 18-20 (59 m), Parytetyczna (582 m),
Parytetyczna - boczna 39 i 40, 27/29 (302 m),
Górnośląska (1 023 m), Górnośląska - boczna
14A/16A (71 m / 71 m), Mieszka I (339 m /
339 m), Wiejska (514 m), Wiejska - boczna
7/9 (62 m), Górna (139 m), Górna - boczna od
1A do 1C (110 m), Szkolna (512 m), Szkolna
- boczna 40/43 (67 m), Boryńska - boczna nr
112-114 (68 m), Rajska (293 m), Piekarnicza
(439 m), Rolnicza (476 m), Malarska (347 m),
Strażacka (1 356 m), Strażacka boczna dojazd
do nr 9, 14/16 (140 m), Świerkowa (648 m)

Razem

20 891 m

Chodniki przy drogach powiatowych, wojewódzkich i gminnych:
a. Świerklany przy ulicach: 3 Maja, Kościelna, Żorska, Rybnicka,Wodzisławska, Boryńska, Szerocka, Ks.Ligonia, Plebiscytowa, Kościuszki
b. Jankowice przy ulicach: Nowa, Kościelna, Świerklańska,
Rybnicka.
Chodniki powiatowe
– 12,32 km
Chodniki wojewódzkie – 10,43 km
Chodniki gminne
– 2,30 km
Standard

km

I

2 193

II

20 891

Chodniki

25 050

Parkingi

2 000

Razem

50 134

Za drogi powiatowe i wojewódzkie odpowiadają:
- za ul. Wodzisławską, ul. 3 Maja w Świerklanach - Przedsiębiorstwo Remontowo - Utrzymaniowe i Sprzętowo Projektowe „Dominik” - Lider Konsorcjum,
tel. 728855706, 698225932, 662169349 do godz. 15.30
tel. 795567597 po godz. 15.30
- za ul. Świerklańską, Nową w Jankowicach, ul. Żorską,
Rybnicką, Plebiscytową, Kościelną, Boryńską i Szerocką
w Świerklanach - Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku.
tel. (32) 422 74 78, (32) 422 78 74
ciąg dalszy ze str. 5
Remonty, przebudowa...
chodnika przy ul. Rybnickiej
i 3 Maja w Świerklanach. Zadaniem na przyszłość będzie
kontynuacja remontów na
ww. drogach.
Tak więc, nadchodzący rok
2016 zapowiada się równie pracowicie, co obecny.
W planach gmina ma m.in.
przebudowę ul. Równoległej
i Krótkiej (od Równoległej
do Nowej) w Jankowicach –
realizacja tego zadania zależy
jednak od tego, czy uda nam
się pozyskać dofinansowanie
ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
W tej sprawie Urząd Gminy
złożył już stosowny wniosek

i czeka na wyniki. Czynione są również starania, aby
poprawić stan ul. Ligonia
w Świerklanach (konieczność
przeprowadzenia remontu istniejącego tam przepustu wodnego), a także aby przebudować ul. Ks. Janika i Jagiełły.
Osobną kategorię dróg
w gminie tworzą drogi, gdzie
budowana jest kanalizacja.
W planowaniu robót drogowych, jak i podczas ich
realizacji gmina pozostaje
w kontakcie z Zarządem
Dróg Powiatowych oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich,
i na bieżąco – jeśli to możliwe – składa wnioski w zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych.

Urząd Gminy Świerklany – ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice; czynny w poniedziałki, wtorki i środy
w godz. 7.30-15.30, w czwartki od godz. 7.30 do 17.00 i w piątki od 7.30 do 14.00.
Znajdź nas na www.swierklany.pl
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Alkoholizm – trudny temat
Jeszcze w październiku (8.10), Galeria „Jan”
w Jankowicach stała się miejscem ciekawego
spotkania, poświęconego tematyce FAS Alkoholowego Zespołu Płodowego. Wzięli
w nim udział nauczyciele przedszkoli i szkół
podstawowych z terenu naszej gminy oraz
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, pedagodzy i kuratorzy sądowi.

O tym, jakie objawy można zaobserwować u dziecka, którego
matka w czasie ciąży nadużywała alkoholu i jak skutecznie
pomóc uczniom, w rodzinach
których występuje problem alkoholowy, opowiadał Stanisław
Wolny – kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorzycach.
Prelekcji wygłoszonej przez
psychoterapeutę wysłuchała
ponad 20-osobowa grupa.
- Słowo „alkoholik” często
kierowane jest do kogoś jako
słowo obraźliwe. Tymczasem
jest to osoba chora, która potrzebuje pomocy. Kiedyś takie
osoby izolowało się od społeczeństwa, dziś mogą otrzymać
pomoc lekarzy i terapeutów.
Alkoholizmu nie powinno się
wstydzić, powinno się go leczyć

– mówił dyrektor Stanisław
Wolny, zaznaczając, że wśród
pacjentów gorzyckiej placówki
coraz więcej jest kobiet. Prowadzący szkolenie w ciekawy
sposób opowiedział o swojej
pracy w ośrodku.
- Spotykamy się z różnymi
przypadkami. Nasi pacjenci
nie poznają swoich bliskich,
mają urojenia i omamy, cierpią
na zaniki pamięci. Alkoholizm
jest chorobą śmiertelną, bo do
śmierci prowadzi, jeśli nie zostaną podjęte stosowne kroki.
Z pewnością jest to choroba
nieuleczalna, ale zapewniam
was, że rozwój alkoholizmu
można zatrzymać w każdym
momencie, jeśli tylko rozpocznie się pracę z chorym – przekonywał pan Stanisław.
Każda z uczestniczek październikowego spotkania (tak się

Nie przechodź obojętnie
– reaguj!
Z myślą o osobach bezdomnych uruchomiona została jak co
roku specjalna infolinia, której pracownicy udzielają informacji
o działających na terenie województwa noclegowniach i punktach wsparcia.
Chodzi nie tylko o osoby bezdomne, które spotykamy w miejscu
naszego zamieszkania, gdyż w małych miejscowościach problem
być może nie jest aż tak widoczny. Ale przecież podróżujemy w czasie zimy, chociażby wyjeżdżając na ferie czy odwiedzając rodzinę
w innym mieście. Spotykając osobę bezdomną, która nie ma się
gdzie podziać, zawsze powinniśmy zareagować i poinformować
odpowiednie służby, aby uchronić ją przed mrozem i zapewnić

złożyło, że wzięły w nim udział
same panie) otrzymała materiały edukacyjne i zaświadczenie o odbytym szkoleniu.
Organizatorem działań, które
zrealizowane zostały ze środków Urzędu Marszałkowskiego
w Katowicach, był Wojewódzki

Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach.
Pomógł Urząd Gminy Świerklany, który udostępnił lokal
na szkolenie, przygotował listę
słuchaczy i zadbał o promocję
wydarzenia w mediach. ■

Przyszły po MOC i ją mają
Rybnickie stowarzyszenie „Razem” wraz
z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świerklanach zrealizowało projekt,
w ramach którego wsparcie i pomoc otrzymały
kobiety doznające przemocy w rodzinie. Dom, to
miejsce, w którym każdy człowiek powinien czuć
się bezpiecznie, niestety nie zawsze tak jest...
Pomysł na realizację tego
przedsięwzięcia wyszedł od
grupy PRO Świerklany, składającej się z pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, którzy na co dzień
spotkają się z przypadkami stosowania przemocy. Celem projektu „Grupa wspierająco-rozwojowa dla osób doznających
przemocy w rodzinie po MOC
- II edycja” było wsparcie osób
doznających przemocy w formie grupy wspierająco-rozwojowej oraz poprawa dostępności
pomocy dla tych osób.
- Uczestniczki projektu wzięły
udział w zajęciach z trenerem,
terapeutą. Ten cykl spotkań
przyczynił się do większej
otwartości kobiet, odwagi,
konsekwentności w działaniach
w celu zatrzymania przemocy,
podniesienia poczucia własnej
wartości i wiary w siebie. Pozwolił wyzwolić emocje, podzielić się nimi z grupą. Dał im
siłę – podsumowuje Jarosław
Tarnowski, kierownik GOPS.

Odbyły się też zajęcia ze specjalistą pracy socjalnej do
spraw przemocy, Katarzyną
Sobisiak, która zapoznała panie z procedurą Niebieskiej
Karty i innymi możliwościami
znalezienia drogi do uzyskania
pomocy i wsparcia. Dopełnieniem działań było spotkanie
relaksacyjne, podczas którego
uczestniczki pod okiem instruktorek - Wiolety Klimek i Danuty Bluszcz, wykonały dla siebie biżuterię. To ważny akcent
wśród wszystkich działań, który
wpłynął na zwiększenie kobiecości uczestniczek, zapewniając
im chwilę relaksu.
Projekt „Grupa wspierająco-rozwojowa dla osób doznających przemocy w rodzinie Po
MOC - II edycja” zrealizowany
został dzięki wsparciu finansowemu z Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich i Stowarzyszenia na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otocznia „Razem”
z Rybnika. ■

coś ciepłego do jedzenia – informują pracownicy wojewody.
Infolinia została uruchomiona na początku listopada w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dzwoniąc pod
bezpłatny numer telefonu 800 100 022 uzyskamy informacje
o lokalizacji schronisk i noclegowni oraz ośrodków wsparcia
doraźnego (jadłodajni, ogrzewalni) dla osób bezdomnych, położonych najbliżej miejsca pobytu osoby będącej w potrzebie.
Połączenia są darmowe zarówno z telefonów komórkowych,
jak i stacjonarnych. Osoby zainteresowane ww. tematem mogą
również skorzystać ze strony internetowej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach (www.katowice.uw.gov.pl), gdzie
zamieszczony został wykaz jednostek świadczących pomoc
bezdomnym w województwie śląskim.
Infolinia działać będzie aż do 31 marca przyszłego roku, codziennie, przez cała dobę. ■
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Z rewizytą u przyjaciół
Kolejna część projektu „Odkrywamy Kresy
Wschodnie dawnej Rzeczpospolitej” zawiodła nas
na Litwę i Łotwę, gdzie realizowaliśmy program
pt. „Zabawa kluczem do jedności narodów”.
Zwiedzanie pięknych zakątków krajów naszych
przyjaciół, nakręcenie teledysku oraz wspólne
zabawy z rówieśnikami mającymi polskie korzenie
– oto efekt polsko-litewsko-łotewskiej współpracy.
Pierwszym punktem naszej
wyprawy były Jaszuny na
Litwie. Gmina Jaszuny, którą
zamieszkują Polacy, położona
jest w północno–zachodniej
części rejonu solecznikowskiego. Na terenie gminy znajduje
się Polska Średnia Szkoła im.
Michała Balińskiego, z którą
nawiązaliśmy kontakt i liczymy
na współpracę. Poznaliśmy także historię pałacu w Jaszunach
– rodowej siedziby Radziwiłłów, a potem Balińskich i Śniadeckich, gdzie bywali między
innymi bracia Śniadeccy i Juliusz Słowacki. Zwiedziliśmy
przepiękne zakątki Litwy,
a także, co najważniejsze, spędziliśmy niezapomniane chwile
z młodzieżą tamtejszej polskiej
szkoły. Gimnazjaliści integrowali się ze swoimi rówieśnikami podczas ciekawych gier

i zabaw. Następnym etapem
naszej podróży było Wilno –
stolica Litwy. Zabytki Wilna
z najcenniejszym skarbem
tego miasta – Ostrą Bramą –
przybliżyły nam naszą historię
i literaturę.
Z kolei w Daugavpils (Dyneburgu) na Łotwie, gdzie
gościliśmy już po raz trzeci,
nagraliśmy teledysk, w którym uczniowie i nauczyciele
naszych szkół wystąpili razem
ze swoimi łotewskimi przyjaciółmi. Oprócz warsztatów
tanecznych uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych,
poznawali historię i zabytki
Dyneburga oraz zwyczaje
i tradycje Łatgalii (historycznej krainy Łotwy, dawnych
Inflantów Polskich). Wizyta
na Litwie i Łotwie, a zwłaszcza
kontakt naszej młodzieży z ró-

Urodzinowa kartka
dla chorego Tomka

Ciekawą inicjatywą mogą pochwalić się uczniowie klasy
I a Szkoły Podstawowej Nr 2
ze Świerklan. Mimo, że są oni
najmłodsi w szkole, to mają
wielkie serca. Z ogromnym
zaangażowaniem przystąpili,
wraz ze swoją wychowawczynią, do prac nad urodzinową
kartką dla chorego na białaczkę, pięcioletniego Tomka

wieśnikami, którzy posiadają
polskie korzenie, zostanie na
długo w naszej pamięci.
Składamy serdeczne podziękowania Pani Zofii Griaznowej - staroście gminy Jaszuny,
a także Pani Halinie Smulko
- dyrektorce z Daugavpils za
zaproszenie nas do tak cudownych miejsc i uroczych
ludzi. W szczególny sposób
dziękujemy Panu Andrzejowi
Zacinajevs za nauczenie nas
oryginalnego tańca.
Adamczuka ze Złotowa. Kartka
została już wysłana, a Tomkowi
jeszcze raz życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia.
Pierwszakom zaś gratulujemy
entuzjazmu, zapału i umiejętności dzielenia się z innymi
swoimi talentem i radością!
tekst: Michalina Dzierżęga,
zdj.: archw. szkoły

Projekt litewsko-łotewski był
dziewiątą częścią długofalowych działań prowadzonych
wspólnie przez Gimnazjum im.
Księdza Walentego w Jankowicach oraz Gimnazjum im.
Karola Miarki w Świerklanach.
Wiosną przyszłego roku planujemy kolejne przedsięwzięcie,
tym razem w naszej gminie i z
udziałem młodzieży i nauczycieli ze szkół na Ukrainie, Litwie i Łotwie.
Realizacja projektu byłaby niemożliwa, gdyby nie życzliwość
i wsparcie władz naszej gminy.
Serdecznie dziękujemy!
Teledysk można oglądać na
stronach internetowych naszych szkół – polecamy!
O projekcie nagrano również
program, który będzie emitowany w Radio Katowice, w audycji „Lwowska Fala.”
Maria Rduch i Norbert
Niestolik – dyrektorzy szkół
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Talent pracuje, geniusz tworzy...
czyli kolejny atrakcyjny projekt realizowany
w SP nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach,
skierowany do młodych, ukierunkowany na
wszechstronny rozwój młodego pokolenia.

co ciekawego w sp jankowice

SUKCES W KONKURSIE PLASTYCZNYM
W czwartek 19 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku podczas galowego koncertu Festiwalu Piosenki Turystycznej
odbyło się uroczyste podsumowanie XI Rejonowego Konkursu
Plastycznego na Znak Graficzny Festiwalu Piosenki Turystycznej.
W trakcie uroczystości została otwarta wystawa pokonkursowa.
Wśród laureatów tegorocznego konkursu znalazły się uczennice
naszej szkoły, które zdobyły równorzędne II miejsce: Julia Kłosowska i Laura Piechaczek.

KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ
Lider firmy Capgemini Polska
Sp. z o.o. p. Edyta Beśka, we
współpracy z opiekunkami
Szkolnej Kasy Oszczędności
przy SP 1: Anną Oleksy i Magdaleną Pieszko, opracowały
projekt „Talent pracuje, geniusz
tworzy”, który został wyłoniony
do realizacji podczas konkursu
firmy Capgemini. W ramach
projektu, od maja do listopada br. odbywały się w szkole
spotkania uczniów z ludźmi
sukcesu z różnorodnych dziedzin. Zaproszeni goście, ludzie
z pasją: bankowiec, p. Patryk
Łatuszyński, pracownik PKO,
opiekun SKO z ramienia banku, siatkarz, p. Bartosz Konsek,
absolwent naszej szkoły, wicemistrz Polski w piłce siatkowej juniorów, instruktor tańca,
p. Jolanta Pastuszka, piłkarz,
p. Maciej Małkowski, ówczesny
piłkarz ekstraklasy GKS Bełchatów, artystki, absolwentki
ASP w Krakowie: p. Katarzyna
Bochenek-Igielska i p. Barbara
Malawska, nauczycielki języka francuskiego: p. Magdalena
Bara, p. Anna Palka, p. Edyta
Beśka i włoskiego: p. Agnieszka Beśka, perkusista zespołu
„Chwila Nieuwagi”, p. Bartłomiej Plewka - pokazywali
naszym uczniom, jak dobrze
odnaleźć swoje miejsce w życiu, realizować siebie i z pasją
odnosić sukcesy.
Uczniowie obecnych klas VI
mogli dowiedzieć się, jakie
umiejętności trzeba rozwijać,
by móc zostać pracownikiem
banku i spełniać się w tej roli
oraz jak działają banki. Słowa
„warto się uczyć, by móc się realizować w dorosłym życiu”,
poparte doświadczeniem pana

Patryka, niejednemu zapadły
w pamięci. Teoretyczne i praktyczne zajęcia ze sportowcami,
refleksje z dotychczasowej drogi do sukcesu, zmagań z trudnościami, rozwijania talentu,
treningów, okresów kontuzji,
nauki, która zawsze powinna iść
w parze ze sportem, cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem
naszych uczniów. Pod okiem
ekspertów mogli oni nauczyć się
elementów technicznych z siatkówki i piłki nożnej, rozegrać
mecze i skorzystać z nowych
piłek, zakupionych dzięki funduszom uzyskanym z projektu.
Podczas warsztatów muzycznych uczniowie z zaangażowaniem grali na perkusaliach
i testowali swoje muzyczne talenty, grając na przywiezionych
przez perkusistę bębnach. Na
zajęciach tanecznych wszystkich
porwała energia tańca, co cała
szkoła oraz zaproszeni goście
mogli odczuć podczas Dnia
Edukacji Narodowej w naszej
szkole. Panie prowadzące warsztaty plastyczne zarażały naszych
uczniów zamiłowaniem do sztuki i budząc ich wyobraźnię, zachęciły do tworzenia pięknych
płaskorzeźb z gliny, które można
było zobaczyć podczas wystawy
w naszej szkole. Z okazji Dnia
Języków odbyły się lekcje języków, których nie uczymy się na
co dzień w naszej szkole- języka francuskiego i włoskiego, po
których każdy uczeń potrafił coś
powiedzieć w danym języku,
poznał trochę kultury danego
kraju, zintegrował się z innymi
podczas obcojęzycznych zabaw.
Podsumowaniem projektu było
TALENTOWISKO. Odbyło się
czytaj dalej na str. 24

Uczniowie naszej szkoły – Laura Piechaczek kl. VI b, Tomasz
Łępicki kl. VI b i Bartosz Urbanek kl. V a zakwalifikowali się
do XXI Konkursu Wiedzy Religijnej wg. Ewangelii św. Łukasza
na etapie rejonowym.
Udział uczniów w tym konkursie jest sukcesem, gdyż wszyscy
uczestnicy wyróżniają się bardzo dobrą znajomością Ewangelii,
a konkurs stawia bardzo wysokie wymagania. Nie tylko wystarczy
przeczytać Ewangelię, ale dokładnie zapamiętać poszczególne
wydarzenia, z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów.
Uczniowie również w ten sposób pogłębili swoją wiedze religijną
i ukształtowali postawę chrześcijanina w oparciu o Słowo Boże.
Gospodarzami XXI Konkursu Wiedzy Religijnej byli o.o. Franciszkanie w Rybniku.

LEŚNYM TROPEM
12 października, reprezentacja naszej szkoły w składzie: Martyna
Zniszczoł, Alicja Pawelec, Tomasz Łępicki i Michał Tkocz, wzięła
udział w XIII Wojewódzkim Plenerowym Konkursie „Leśnym
tropem”. Jego organizatorem była Społeczna Szkoła Podstawowa
w Rybniku. Ze względu na prawie zimową aurę zawody odbyły się
na terenie budynku szkoły. Do udziału zgłoszono 13 szkół, głównie
z Rybnika i gmin ościennych. Tematem przewodnim konkursu była
astronomia. Zadaniem uczniów było sprawdzenie, czy na nasz
teren spadł meteoryt. Badaczem i przewodnikiem po zadaniach był
profesor Pulsar. Badania prowadzone przez drużyny uczniów nie
potwierdziły upadku meteorytu w okolicy Rybnika. Umiejętności,
jakimi posługiwały się dzieci, pozwoliły na wytypowanie tych,
którzy udzielili najtrafniejszych odpowiedzi. Zespół naszej szkoły
zajął V miejsce. Uczniowie otrzymali dyplomy udziału oraz nagrody
i gadżety Rybnika. Najbardziej interesującym i przydatnym okazał
się podgrzewacz, który na skutek gwałtownych reakcji chemicznych
samoistnie podgrzewa się do około 40-50 stopni. Uczniowie mogli
go już wykorzystać w drodze do domu.
info: SP Jankowice, zdj. archw. szkoły
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Niepełnosprawność w kadrze
Ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
oraz dzięki pomocy sponsorów i zaangażowaniu
prywatnych osób zrealizowano w naszej gminie
wyjątkowe przedsięwzięcie - Projekt pt. „Piękno
- MAMY TO!”. Jego autorzy chcieli pokazać, że
niepełnosprawność może być piękna i inspirująca.
Inicjatorami prowadzonych
blisko dwa miesiące działań
byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach
oraz Stowarzyszenie na rzecz
wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia
„Razem” z Rybnika. Projekt
skierowany został do siedmioosobowej grupy osób niepełnosprawnych z terenu naszej
gminy i zakładał m.in. przeprowadzenie z ich udziałem
warsztatów psychologicznych
i fotocoachingu oraz zorganizowanie profesjonalnej sesji
zdjęciowej, poprzedzonej
metamorfozą wizerunkową
niepełnosprawnych. Uczestni-

ków sesji fotograficznej ubrała prywatna firma odzieżowa,
a ich fryzurami i makijażem
zajęły się specjalistki ze studia fryzjersko-kosmetycznego.
Zdjęcia wykonał profesjonalny
fotograf. Pomogła świerklańska parafia, która udostępniła
pomieszczenie do zajęć oraz
salon samochodowy Mercedes-Benz – Inter-Car Świerklany,
gdzie wykonana została część
zdjęć.
Udział w sesji, jak i w całym
przedsięwzięciu był dla osób
niepełnosprawnych niezapomnianym przeżyciem, a efekty ich pracy ze specjalistami
można było poznać podczas

Pracowicie u Walentego
Wiele się działo w ostatnim czasie w Gimnazjum
im. Ks. Walentego w Jankowicach. Udany start
w konkursach, udział w lokalnych uroczystościach
czy organizacja Jankowickiej Biesiady
Regionalnej – to tylko niektóre z wydarzeń, jakie
w przeciągu ostatnich miesięcy miały miejsce
w jankowickiej placówce.
Zacznijmy od IV Międzynarodowej Olimpiady Integracyjnej
„Rybnik 2015”, która odbyła się
na boisku KS „Górnik” Boguszowice. Uczniowie naszych
klas sportowych nie brali w niej
udziału, lecz tym razem wcielili
się w rolę kibiców. Znakomicie
wypełnili swoje zadanie, zdobywając II m. spośród wszystkich

grup biorących udział w imprezie.
Uczestniczyliśmy również
w konkursie plastycznym - Marysia Tkocz została laureatem
„Mojej Akademii Dojrzałości”.
Na organizowany przez Regionalne Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej oraz Powiatową
Stację Sanitarno-Epidemio-

wernisażu wystawy, jaki 23
października odbył się w Śląskiej Galerii Malarstwa JAN
w Jankowicach.
- Kiedy pojawia się niepełnosprawność, życie cierpiącej
na nią osoby i jej najbliższego otoczenia wywraca się do
góry nogami. Wydaje się, że
to coś, z czym trudno sobie
poradzić, ale okazuje się, że
z niepełnosprawnością można
żyć, rozwijać się i cieszyć się
z każdego dnia. Receptą na
poradzenie sobie z nią jest jej
akceptacja oraz współdziałanie z innymi, gdyż to daje siłę
i poczucie wsparcia. Właśnie to
chcieliśmy pokazać, realizując
nasz projekt – mówił podczas
inauguracji wystawy kierownik
GOPS-u, Jarosław Tarnowski,
dziękując osobom oraz instytucjom, które pomogły w realizacji projektowych zamierzeń.
Na październikowe spotkanie
przybyli przedstawicie Rady
Gminy Świerklany oraz gminnych jednostek organizacyj-

nych i lokalnego środowiska.
Nie zabrakło władz gminy
w osobie wójta Tomasza Pieczki, który podziękował uczestnikom projektu za odwagę
i chęć działania, i wręczył im
pamiątkowe upominki. O oprawę artystyczno-muzyczną spotkania zadbał duet Bogusława
Sznajder i Szymon Kamczyk.
Całości dopełniła prezentacja
multimedialna z przebiegu
działań projektowych oraz
poczęstunek.
- Tym, którzy na co dzień zmagają się z różnego rodzaju niepełnosprawnością, projekt dał
możliwość spotkania w grupie
osób z podobnymi problemami oraz szansę na wsparcie
i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Chcieliśmy
uświadomić zarówno uczestnikom projektu, jak i całemu
społeczeństwu, że niepełnosprawność – mimo że powoduje
wiele trudności w życiu - może
być piękna i budująca – podsumował Jarosław Tarnowski. ■

logiczną w Rybniku, konkurs
nadesłano 110 prac plastycznych, z których jury wyłoniło
12 najciekawszych. Nagrodzone prace zostaną umieszczone
w kalendarzu profilaktycznym
na rok 2016.
Inne konkursy to:
- nasi uczniowie wzięli udział
w gminnych eliminacjach do
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Gabriel Kluk
z klasy I a zajął w nich drugie
miejsce;
- w listopadzie odbył się etap
szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka
polskiego. Do II etapu awansowały Judyta Ledwoń z kl. II a i
Antonina Kuś z kl. III b. Gratulujemy i życzymy powodzenia

na etapie rejonowym;
- Monika Góra, Julia Kaszyca
i Dawid Trembacz wzięli udział
w konkursie wieloprzedmiotowym. Rywalizacja odbywała się
w jednym z żorskich gimnazjów
i obejmowała zakres materiału
z edukacji dla bezpieczeństwa,
języka angielskiego i niemieckiego. Nasz drużyna zajęła II
m. Gratulujemy!
Nasi uczniowie uczestniczyli
ponadto w ważnych imprezach
w naszej okolicy:
- wraz ze swoimi kolegami i koleżankami ze świerklańskiego
gimnazjum godnie reprezentowali miejscową młodzież na
gminnych dożynkach - przygotowali piękne stroje, wiele
czytaj dalej na str. 23
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Zwyciężyli gospodarze
Aż 135 zawodników reprezentujących 26 klubów
z 4 okręgów Polskiego Związku Skata oraz
24 zawodników niezrzeszonych wzięło udział
w XXIV Otwartym Turnieju Skata Sportowego
o Puchar Wójta Gminy Świerklany, jaki
w środę, 11 listopada odbył się z okazji Święta
Niepodległości. Przedstawiciele gospodarzy
nie mieli sobie równych!
Drużyna LKS „Fortecy” Świerklany I zdobyła 10481 pkt.
i zajęła I miejsce w kategorii
drużynowej. Na drugiej pozycji uplasowała się reprezentacja WOK Gołkowice z 9471
punktami, a na trzeciej - LKS
FORTECA Świerklany II (9379
pkt.). W kategorii indywidualnej
najlepszy okazał się zawodnik
„Wisusa” Żory, Alfons Buchalik, z 3752 punktami na koncie. W pierwszej piątce znaleźli
się ponadto: Jacek Grobelny
z GOKiR-u Mszana – II miejsce
i 3394 pkt., Edward Dutkiewicz z WOKIR-u Połomia – III
miejsce i 3380 pkt., Ireneusz
Grobelny z WOK Gołkowice
– IV miejsce i 3297 pkt. oraz
Władysław Maziarczyk -

STRAŻAK Głożyny, 3240 pkt.
i V miejsce. Przedstawicielom
gospodarzy – zawodnikom
LKS FORTECY Świerklany
w kategorii indywidualnej udało
się znaleźć w pierwszej dziesiątce, a mianowicie: Wiesław
Łękawski zdobył 2936 pkt.
i miejsce IX, a Piotr Gajda
z 2936 punktami zakończył
rozgrywki na miejscu X. Organizatorzy przyznali ponadto
wyróżnienia i nagrody w następujących kategoriach: kategoria
junior – Robert Palmer, BUG
Rudy, 2523 pkt.; kategoria kobiet – Monika Gajda, LKS
Forteca Świerklany, 2065 pkt.,
kategoria najstarszy zawodnik – Teodor Krótki, 81 lat,
mieszkaniec Zebrzydowic, nie-

Nie dzwoń za kierownicą!
Pod honorowym patronatem Komendy Głównej
Policji prowadzona jest na terenie całego kraju
akcja „Nie (przy)dzwoń za kierownicą”, mająca
na celu uświadomienie kierowcom zagrożenia
związanego z korzystaniem z telefonu podczas
prowadzenia samochodu.
Statystyki są zatrważające ponad 47 proc. ankietowanych
kierowców rozmawia przez telefon w czasie jazdy i aż 65 proc.
czyta oraz pisze wiadomości
tekstowe. Tylko 24 proc. uczestników ruchu korzysta z zestawów głośnomówiących. Takie
zachowania aż czterokrotnie

zwiększają ryzyko wypadków,
a liczba osób łamiących prawo
w tym zakresie wciąż rośnie.
Korzystanie z telefonów komórkowych podczas prowadzenia
auta w zdecydowanym stopniu
obniża koncentrację kierowcy
i tym samym utrudnia bezpieczne poruszanie się po drodze, co

zrzeszony; kategoria najlepszy
zawodnik Gminy Świerklany –
wspomniany wcześniej Wiesław
Łękawski z LKS Forteca Świerklany; a także: Wygrane serie:
I seria – Gidlecki Władysław
– niezrzeszony, 1384 pkt., II seria – Maziarczyk Władysław –
STRAŻAK Głożyny, 1489 pkt.
i III seria – Dutkiewicz Edward
– GOKIR Połomia, 1549 pkt.,
kat. GRANT OUVERT - Broda Wojciech – niezrzeszony,
264+50 pkt.
Turniej tradycyjnie rozegrany został w sali bankietowej
Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Świerklanach.
Jego organizator – Sekcja Skata Sportowego LKS „Fortecy”
Świerklany serdecznie dziękuje
za pomoc sponsorom, którymi
byli: Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych INFRAGO Do-

minika Ogrodowska Rybnik,
Bank Spółdzielczy z Jastrzębia-Zdroju, P.H.U. „Remix”
Remigiusz Kula – Jankowice,
GOKiR Świerklany, Zakłady
Mięsne Madej Wróbel Sp. z o.o.
- Ruda Śląska oraz Zajazd ,,Karliczek” ze Świerklan.
Nagrody i puchary wręczył
zwycięzcom wójt Tomasz
Pieczka, który sprawował honorowy patronat nad turniejem.
On też dokonał oficjalnego
otwarcia rozgrywek, życząc zawodnikom powodzenia w grze
i zadowolenia z osiągniętych
wyników. Inauguracji turnieju
towarzyszyło odśpiewanie hymnu Polski z okazji Narodowego
Święta Niepodległości.
Przed nami jubileuszowa edycja zawodów – w przyszłym
roku amatorzy skata spotkają
się w naszej gminie po raz 25.

stanowi zagrożenie nie tylko dla
prowadzącego auto oraz pasażerów, ale również dla innych
uczestników ruchu drogowego.
Jak przekonują organizatorzy
akcji, niebezpieczne jest samo
zerknięcie na ekran telefonu –
chociażby po to by sprawdzić,
kto dzwoni. Kierowcy wykonanie tej czynności zajmuje średnio 5 sekund. Przez ten czas,
jadąc z prędkością 80 km na
godzinę pokonuje on odcinek
drogi równy boisku piłkarskiemu.
Realizowany od niedawna
projekt „Nie [przy]dzwoń za
kierownicą” ma motywować

kierowców do zmiany złych
drogowych nawyków. Zachęcamy mieszkańców naszej gminy
do śledzenia akcji w mediach
i odwiedzenia strony internetowej kampanii: www.bezkomorki.pl, gdzie można znaleźć
praktyczne wskazówki na temat
tego, jak skutecznie zmienić
przyzwyczajenia drogowe.
Jeśli widzisz kierowcę korzystającego w czasie jazdy z telefonu
komórkowego, zwróć uwagę na
niebezpieczeństwo, jakie powoduje swoim zachowaniem.
Sam również nigdy nie dzwoń
i nie czytaj sms-ów, kiedy prowadzisz samochód! ■
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Złoty sukces naszych mieszkanek
Z mistrzowskimi tytułami i złotymi medalami
wróciły z Benidorm w Hiszpanii mieszkanki
naszej gminy: Nikola Wita i Dominika Filec,
wraz z towarzyszącym im trenerem Łukaszem
Kubiakiem. Na początku listopada odbyły się tam
Mistrzostwa Świata - Unified World Championship
WTKA, do udziału w których dziewczęta
przygotowywały się od wielu miesięcy.
- Mistrzostwa trwały od 3 do
8 listopada. Po przylocie do
Benidorm nasza reprezentacja
stawiła się na weryfikacji medycznej i wagowej. Następnego dnia - w czwartek nastąpiło
uroczyste otwarcie mistrzostw,
po którym rozegrane zostały
pierwsze konkurencje. My rozpoczęliśmy nasze starty w piątek, stając do walki w sześciu
różnych dyscyplinach - relacjonuje trener Kubiak. Konkurencja
na mistrzostwach była ogromna – wystarczy wspomnieć, że
wzięło w nich udział 101 reprezentacji narodowych i ponad 5000 zawodników, nawet
z tak odległych i egzotycznych
zakątków świata, jak Malezja,
Południowa Afryka, Brazylia
czy Stany Zjednoczone. Nie
przestraszyło to jednak „naszych”, którym udało się zdobyć

9 medali, w tym 3 złote, 4 srebrne i 2 brązowe. Szczegółowo
wygląda to następująco: Łukasz
Kubiak - I m. w Taekwon-do
ITF, II m. w Muay Thai Wka i II
m. w Muay Thai Ifma; Dominika Filec - I m. w Taekwon-do
ITF, II m. w Muay Thai Ifma
i III m. w kat. K-1, zaś Nikola
Wita – I m. w Taekwondo WTF,
II m. w Taekwon-do ITF i III m.
w Kickboxing Light Contact.
- W najlepszym nawet wypadku
nie zakładaliśmy tak znaczącego
sukcesu naszych zawodników
– podsumowuje Łukasz Kubiak, chwaląc duże zaangażowanie swoich podopiecznych
w przygotowania do zawodów
i ogromną wolę walki podczas
samych mistrzostw.
Wyjazd zawodników RCSW
Fighter Rybnik do Hiszpanii
możliwy był dzięki współfi-

nansowaniu z budżetu Miasta Rybnika. Pomogła Gmina
Świerklany, która wspierając
rozwój talentów sportowych
swoich mieszkańców, przekazała klubowi dotację ze sportu.
Środki te posłużyły m.in. na pokrycie kosztów udziału gminnych zawodniczek w dwóch
sportowych obozach, podczas
których szlifowały swoją formę
na mistrzostwa.
Warto wspomnieć o tym, że
także inni mieszkańcy naszej
gminy – amatorzy taekwon-do,
mogą realizować swoje pasje
związane z tą dziedziną sportu
– od wielu miesięcy w Świerklanach odbywają się cykliczne
zajęcia, finansowane ze środków Urzędu Gminy w zakresie
ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
Zapraszamy wszystkich zain-

W trosce o zdrowe śniadania

sy i teraz nasze kucharki gotują
zdrowo i smacznie, chociaż
zgodnie z nowymi wytycznymi ministerstwa. Zmianie uległ
również asortyment przekąsek
oferowanych przez maszynę
w szkole, a ostatnio pojawiło
się urządzenie z wodą pitną, na
potrzeby naszych uczniów.
W dniu 6 listopada zorganizowaliśmy Dzień Zdrowego
Śniadania. Była to bardzo wesoła i „smaczna” uroczystość.
Pedagog szkolny odwiedził każdą klasę i przeprowadził małą
„kontrolę” śniadań uczniowskich. Dzieci z klas starszych
odpowiadały na pytania dotyczące zdrowego odżywiania.
Maluchom wychowawcy przeczytali opowiadanie o przygodach Słabeuszka i Chorowitki
oraz ich podróży do Witaminogrodu. Do tematu zdrowego
odżywiania bardzo ambitnie
podeszli uczniowie klasy II c,
którzy wraz z wychowawczynią

Do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi
w Świerklanach chodzą dzieci, które wiedzą, czym
jest zdrowe odżywianie. Dba o to kuchnia szkolna,
pani dyrektor oraz wszyscy nauczyciele.

Na początku roku szkolnego
dyrektor szkoły Alina Konsek,
w czasie zebrania ogólnego,
wyjaśniła rodzicom, na czym
polegają zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w szkołach oraz

wymagań, jakie muszą spełniać
środki spożywcze stosowane
w ramach żywienia zbiorowego
uczniów. Zachęciła też rodziców
do propagowania w domach zasad zdrowego odżywiania. Pani
intendent uczestniczyła w szkoleniu na temat nowych wymagań
dotyczących stołówek szkolnych. Zmodyfikowano przepi-

teresowanych – treningi odbywają się w sali gimnastycznej
Gimnazjum im. K. Miarki
w Świerklanach, w następujących dniach: grupa młodsza
(4-12 lat) – w każdy poniedziałek w godz. 18.00-19.00
i w każdą środę w godz. 18.3019.30 oraz grupa starsza (bez
względu na stopień zaawansowania) – poniedziałki od 19.00
do 20.30 i środy od 19.30 do
21.00. Wstęp bezpłatny! ■
przygotowali pyszne i zdrowe
śniadania. Rodzice odwiedzający szkołę mogli zapoznać się
z zasadami zdrowego odżywiania, czytając gazetkę szkolną.
tekst: Agnieszka CzerwikZaniewska, zdj.: archw. szkoły

Akademia
Wesołego Bajtla
W SP 2 w Świerklanach najmłodsi uczniowie, pod opieką
nauczyciela mogą od września
spędzać czas w specjalnie przygotowanym dla nich miejscu
– Akademii Wesołego Bajtla.
Znajduje się tutaj tematyczna
wystawa prac plastycznych
dzieci, są edukacyjne gry i zabawki, a także przybory szkolne.
Jest to przestrzeń, w której dzieci odpoczywają, czytają, grają,
bawią się i wspólnie spędzają
czas. Nic więc dziwnego, że
w tej akademii spotkać można
tylko WESOŁE bajtle.
Michalina Dzierżęga

21
Adam o wielu talentach

Śląska Galeria Malarstwa „Jan”
w Jankowicach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji „Jan” byli organizatorami
listopadowej wystawy prac
Adama Kuśki. Premierowe
spotkanie z twórczością mieszkańca Jankowic miało miejsce
w ostatni czwartek października.
Przybyli do galerii przy ul. Prostej 2, przedstawiciele lokalnego
środowiska mogli obejrzeć kil-

kadziesiąt prac, które pan Adam
wykonał różnymi technikami m.in. szkice ołówkiem i pastele.
Wernisaż połączony został z występem zespołu śpiewaczego
„Karolinki”, z którym nasz bohater na co dzień jest związany.
- Posiada plastyczny i muzyczny
talent, a przy tym jest niezwykle
sympatyczną i skromną osobą –
chwalili autora znajomi. ■
zdj.: archw. stowarzyszenia

Wszystko o pożarnictwie
Przy współpracy władz gminy oraz straży
pożarnej przeprowadzone zostały 25 listopada
w Galerii „Jan” w Jankowicach, eliminacje do
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.
Uczniowie klas IV-VI szkół
podstawowych oraz gimnazjów
z terenu naszej gminy walczyli
o awans do turnieju na szczeblu
powiatowym, zaplanowanym
na kwiecień przyszłego roku.
W konkursie wzięło udział 25

uczniów, którzy podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe
(SP i G). Pytania nie należały
do łatwych – organizatorzy turnieju chcieli wiedzieć m.in. gdzie
w Polsce znajdują się relikwie
św. Floriana, kim z zawodu był

patron strażaków, gdzie znajduje
się Centralne Muzeum Pożarnictwa czy też jakie lasy w polskich
warunkach klimatycznych są
najbardziej narażone na pożary.
Mimo to, wszyscy uczestnicy
turnieju skończyli wypełniać
test przed czasem (mieli na to 40
minut). W komisji konkursowej
znaleźli się przedstawiciele Zarządu Gminnego Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz świerklańskiej i jankowickiej jednostki. Po podliczeniu punktów okazało się, że reprezentanci Szkoły
Podstawowej nr 1 im. L. Holesza
w Świerklanach nie mieli sobie
równych, zajmując odpowiednio: I m. – Jakub Filipiak, II m.
Amelia Marcol i III m. – Jakub
Szafarczyk. Wśród gimnazjalistów najlepsza okazała się
Natalia Woźnica z Gimnazjum
im. K. Miarki w Świerklanach,

a II i III m. wywalczyli przedstawiciele Gimnazjum im. Ks.
Walentego z Jankowic: Gabriel
Kluk i Agata Kałuża.
Naszą gminę reprezentować
będą laureaci pierwszych miejsc
w obu kategoriach, a więc Jakub Filipiak i Natalia Woźnica.
W turnieju powiatowym czekają ich pytania ustne dotyczące
teoretycznych zagadnień oraz
praktycznych umiejętności
związanych z pożarnictwem.
- Cieszy fakt, że tak wiele dzieci i młodzieży interesuje się tą
tematyką. Ten wzrost zainteresowania widać również w przypadku konkursu plastycznego.
Trzymamy kciuki za naszych
zawodników, być może któryś
z nich zwiąże swoją przyszłość
ze strażą pożarną – podsumowali organizatorzy turniejowych
zmagań. ■

PISZECIE...

Radość „ŚWIETLIKÓW”
Parafia pw. Św. Anny w Świerklanach kończy realizację
tegorocznego projektu świetlicowego. Zajęcia z udziałem „Świetlików” pod opieką
„Świetliczanek” realizowane
były w soboty, w wymiarze
3 godzin. Każde zajęcia, z wyłączeniem tych przeznaczonych na
realizację warsztatów (z psychologiem, plastycznych i muzycznych),
odbywały się zwykle według opracowanego wcześniej schematu.
Obejmowały one: zabawy integracyjne, śpiew piosenek z choreografią ruchową oraz zajęcia tematyczne - plastyczne, techniczne
i sportowe. Podczas rekreacji dzieci mogły korzystać z parafialnego boiska i siłowni pod chmurką. Po tematycznej części zajęć
następowała modlitwa oraz poczęstunek. Po poczęstunku zajęcia
przeważnie przyjmowały formę swobodnych zabaw.
Latem odbyły się dwie 5–dniowe edycje „Wakacyjnej Szkoły”,
zakończone wycieczkami. Podczas pierwszej z nich dzieci poznały
historię ognia w muzeum w Żorach i odwiedziły krytą pływalnię.
Na drugiej wycieczce zwiedziły Mikołów z piękną Bazyliką św.

Wojciecha i zabytkowym kościołem MB Śnieżnej oraz poznały
Śląski Ogród Botaniczny w Mokrem. Wszystkie spotkania, to radosny rozwój wrodzonych zdolności dzieci i poprawa umiejętności
komunikacji w grupie rówieśniczej.
Wartość projektu wyniosła 31 700 zł, z tego 23 000 zł stanowiła
dotacja z Gminy Świerklany. Dzięki niej udało się m. in. przeprowadzić ciekawe zajęcia profilowane: plastyczne i lekcje gry na
gitarze, a także doposażyć Dom Spotkań i ogród. Jednym z ostatnich
zakupów jest owerlok - maszyna do szycia, aby w kolejnym projekcie
móc poszerzyć ofertę zajęć dla starszej młodzieży. W mijającym
roku dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty tematyczne dla
dorosłych z zakresu: walki z alergiami, ceramiki, czyli tworzenia
w glinie oraz malowania na jedwabiu. Powstały piękne prace!
Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Świerklany Tomaszowi Pieczce, jego współpracownikom oraz wszystkim radnym,
a z ramienia parafii - ks. proboszczowi Jerzemu Palińskiemu - za
przychylność wobec tego projektu i finansowe wsparcie, dzięki czemu
oferta zajęć jest bogata, a świetlica w Domu Spotkań z roku na rok
coraz lepiej wyposażona. Dziękujemy także wszystkim parafianom,
którzy czy to swoją nieodpłatną pracą, czy konkretnymi darami
wspierali świetlicowe działania.
Wdzięczne ŚWIETLIKI i ŚWIETLICZANKI
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Sponsorzy, dziękujemy wam!
Za pośrednictwem Kuriera Gminy Świerklany,
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji pragnie
podziękować wszystkim darczyńcom, instytucjom
i ludziom dobrej woli, którzy w mijającym roku
wspierali działalność Ośrodka.
Na liście sponsorów znaleźli się:
Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW”
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Krystian Lubszczyk
„KRIS – DOM” – Krzysztof Cyrankowski
Firma Handlowo -Usługowo-Produkcyjna Bernard Dudek
Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo
Zakład Ogólnobudowlany – Piotr Dronszczyk
„Eko-Żory” Sp. z o.o.
JNA-Metal –Agnieszka i Janusz Nowroth
„ELEKTRO-EKSPERT” Hurtownia Elektryczna w Świerklanach
Brukarstwo “MARKO”- MAREK SIEMIANOWSKI
P.P.H.U. “Bumart” Sprzedaż materiałów budowlanych
„Lokal u Joli” - Jolanta i Andrzej Ficek
RowerManiak - Sklep rowerowy w Świerklanach
PROJKAB - Andrzej Kabella
Szycie i sprzedaż firan – Karina Węglarek
INTAL-EX - Zenon Tchorz, Dariusz Fojcik
Firma Handlowo-Usługowa „KOTULA” Sp. Jawna
Spółka cywilna Firma Handlowo Teresa i Jacek Szweda
P.H.U. REMIX SC. Mirela Grela, Patrycjusz Grela
IKAD ELEKTRO Karol Cichy
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Remix” Remigiusz Kula
Firma „Dudziak” Andrzej Dudziak
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Ro-Jo”
Robert Kuś
Usługi ogólnobudowlane AD-MAR Adam Markiewka
Firma handlowa „PIK”
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
Firma Handlowa „Parkieciarstwo” Krzysztof Bogacki
Piekarnia „Stach-Lech”
Piekarnia „Sumarex”
Piekarnia Michał Ptak
Praktiker w Rybniku
Dziękujemy za wsparcie i dobrą wolę , oraz za otwartość na
kulturę i promocję naszej małej ojczyzny!

W hawajskich klimatach
Blisko 200 osób bawiło się na biesiadzie, jaka w pierwszą sobotę grudnia odbyła się w sali bankietowej przy ul. Strażackiej
1 w Świerklanach. W tym roku królowały hawajskie klimaty.
Nie zabrakło ciekawych przebrań i dobrej zabawy, okraszonej
wspólnym śpiewem i niecodziennymi konkursami. O dobry
humor uczestników biesiady zadbał jej organizator – Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji, który po raz kolejny stanął na
wysokości zadania i przygotował dla mieszkańców ciekawą
imprezę rozrywkową. zdj.: archw. GOKiR-u

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach składa
również podziękowania władzom gminnym, organizacjom
społecznym, mieszkańcom, uczestnikom imprez i wszystkim
sympatykom naszego Ośrodka za przychylność, zrozumienie
i wsparcie naszych kulturalnych przedsięwzięć. Dziękujemy
ponadto mediom: Tygodnikowi Rybnickiemu, Radiu 90, Telewizji TVT oraz portalowi Świerklany.info za owocną współpracę.
Życzymy wszystkim ZDROWYCH, WESOŁYCH ŚWIĄT oraz
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

Podzielili się książkami
W połowie grudnia zakończyła się akcja pt. „Podziel się książką
dla dzieci”, zorganizowana z myślą o zbliżających się świętach
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świerklanach z siedzibą
w Jankowicach. – Jeśli przeczytałeś książkę, bajkę lub opowiadanie, które warto polecić innym, przekaż je do biblioteki – zachęcała
Nina Rojek, kierownik świerklańskiej filii.

Celem akcji była zbiórka książek dla dzieci, których nie stać na
ich zakup. - Każda książeczka, to podarowany jeden uśmiech
dziecka – przekonywali organizatorzy. Do akcji włączyło się
także przedszkole w Świerklanach Górnych. Tych uśmiechów od
dnia 25 listopada br., od kiedy prowadzona była akcja, udało się
„zebrać” kilkadziesiąt. Wszystkie książeczki zostały przekazane
podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Brawo!
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ciąg dalszy ze str. 18
rekwizytów oraz plakaty reklamujące szkołę. Grupa naszych
uczniów była przygotowana
przez nauczycielki: Magdalenę
Szulik oraz Iwonę Sobik;
- organizacje społeczne istniejące w Jankowicach spełniają
ważna rolę w życiu wsi. Nasza
szkoła od lat współpracuje ze
strażakami, kołami gospodyń
wiejskich oraz zespołem „Karolinki”. W roku bieżącym przypadają rocznice istnienie tych
organizacji: 70-lecie KGW nr
1 i nr 2, 55-lecie Zespołu „Karolinki” oraz 105-lecie OSP
Jankowice. W uroczystościach
uczestniczyli przedstawiciele
naszej szkoły. Dziękujemy za
zaproszenie i życzymy kolejnych lat owocnej działalności;
- nauczyciel zawsze cieszy się
z osiągnięć swoich uczniów,
szczególnie gdy droga ich sukcesu wymagała przezwyciężania
trudności. Adam Kuśka może
być przykładem dla współczesnych gimnazjalistów. Jego
sukcesy muzyczne i plastyczne poparte były wielką pracą
i walką z problemami zdrowotnymi. Wernisaż, który odbył się

w Galerii „Jan” w Jankowicach
był okazją do wyrażenia uznania
i szacunku dla twórczości Adama.
- kontynuacją obchodów Święta Niepodległości był udział
uczniów naszej szkoły w wykładzie pułkownika Dłużyńskiego
o historii lotnictwa polskiego
w latach 1918-1920. Spotkanie
było wielkim przeżyciem dla
młodych ludzi. Pan pułkownik
w niezwykle ciekawy sposób
zaprezentował temat. Swoją
osobowością udowodnił, że
jest wielkim patriotą i wspaniałym żołnierzem.
Razem promujemy Jankowice
- dzięki kontynuacji współpracy naszego gimnazjum z sołtysem Jerzym Rugorem udało się
zrealizować projekty, których
celem było stworzenie kolejnych gadżetów reklamujących

Narkotykom mówimy NIE
Przestrzec młodzież przed zgubnym wpływem
narkotyków miał za zadanie projekt pn. „Blisko
a zarazem daleko od błędnej rzeczywistości”,
zrealizowany w gminnych gimnazjach ze środków
budżetu państwa. W ostatnim tygodniu listopada
odbyło się w naszych szkołach uroczyste
podsumowanie profilaktycznych działań.
Głównym celem rządowego
programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w ramach którego
nasza gmina otrzymała środki
w wysokości 19.600,00 zł, jest
zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego

środowiska w szkołach. Przygotowany w Urzędzie Gminy
projekt skierowany został do
uczniów Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach oraz
Gimnazjum im. Ks. Walentego
w Jankowicach. Dotacja pozwoliła na pokrycie kosztów
związanych z organizacją

naszą okolicę. Ważne, że na tym
nie poprzestaliśmy, a kolejnym
efektem wspólnych działań
władz sołectwa oraz naszej
młodzieży są dwa pamiątkowe
magnesy - z nadrukiem herbu
sołectwa i napisem „Jankowice” oraz ze zdjęciem naszego
gimnazjum. Pomysł przygotowania promocyjnych magnesów zrodził się podczas rozmów
z uczniami naszej szkoły i ich
rodzicami.
I wreszcie, 16 Jankowicka
Biesiada Regionalna. Pragnę
tu podziękować wszystkim za
udział w tej tradycyjnej imprezie. Szczególne podziękowania
kieruję do osób, które w sposób perfekcyjny przygotowały
jej oprawę muzyczną, słowną
i gastronomiczną. Byli nimi
Państwo: Jacek Buchcik, Nikola Kobeszko, Anna Szymura,
Dominika Kozik, Iwona Sobik,
Manuela Niemczyk, Izabela Stania, Kazimierz Mięsok i wielu
innych. Dziękuję Rodzicom
naszych uczniów za wspaniałe
wypieki. Słowa wdzięczności
należą się naszym sponsorom:
właścicielom Domu Przyjęć
„Arka”, Zajazdu „U Danusi”,

Państwu Rodak i Nowroth.
Swoją postawą i zaangażowaniem udowodniliście Państwo,
że na Rodziców naszych gimnazjalistów zawsze można liczyć
i w doskonały sposób z Wami
współpracować. Jestem przekonany, że spotkamy się za rok!
Jankowickie gimnazjum ma
również na swoim koncie
realizację projektu „Blisko
a zarazem daleko od błędnej
rzeczywistości” oraz sukces
uczennicy Nikoli Wity, odniesiony na Mistrzostwach Świata w Taekwon-do w Hiszpanii
(osobne teksty w Kurierze –
przyp. red.). Gratulacje naszej
mistrzyni złożyli: Wójt Gminy
Świerklany Tomasz Pieczka oraz
jego zastępca Henryk Mincer.
Gościm honorowym był ojciec
Nikoli, Wojciech Wita. Były brawa, kolorowe konfetti, melodia
„We are the champions”, kwiaty i prezenty oraz wywiad ze
„Złota Nikolą”. Jesteśmy dumni
z nasze uczennicy i koleżanki.
Życzymy kolejnych sukcesów!!!

akademii z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania
Narkomanii, przeprowadzenia
prelekcji na temat przestępstw
popełnianych pod wpływem
narkotyków oraz warsztatów
plastycznych i teatralnych poświęconych tematowi narkomanii. Na liście zadań znalazły
się ponadto wizyty studyjne wyjazd do ośrodka dla osób
uzależnionych od narkotyków,
produkcja spotu promującego
życie bez uzależnień oraz spotkania podsumowujące projekt,
połączone z występem młodzieży i z poczęstunkiem.
I tak, 24 listopada w jankowickim gimnazjum i 26.11 w gimnazjum w Świerklanach, przy

udziale władz gminy i szkoły
oraz przedstawicieli lokalnej
społeczności mogliśmy poznać
efekty prowadzonych od września br., działań. Spotkania te
stały się okazją do prezentacji
wspomnianego wcześniej spotu oraz spektaklu teatralnego.
Na zakończenie uroczystości
wszyscy uczestniczący w projekcie uczniowie otrzymali
pamiątkowe statuetki.
Projekt „Blisko a zarazem daleko od błędnej rzeczywistości”, którego całkowita wartość
wyniosła 24.640,00 zł, pokazał
naszej młodzieży, że warto prowadzić życie bez uzależnień
i być odpowiedzialnym za własne decyzje i wybory. ■

tekst: dyrektor szkoły
Norbert Niestolik,
zdj.:archw. szkoły
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Talent pracuje...
14 października 2015 r., a zaprezentowany taniec i sportowe zainteresowania, pokazały
sens działań projektowych.
Magiczna atmosfera, muzyka,
taniec i wspaniała publiczność
sprawiły, że dzieci poczuły się
wyjątkowo, dumne z siebie,
zadowolone, że tym razem to
one potrafią zarażać swoją nową
pasją innych ludzi, a nauczyciele, dumni z zaangażowania
swoich uczniów i pełni zapału
do dalszych działań.
Dla opiekunek SKO realizacja
projektu była kolejnym działaniem promującym idee Szkolnej
Kasy Oszczędności, tym razem
przedsiębiorczości i rozwoju.
A przy okazji możemy nadmienić, że już 4 rok z rzędu SP 1
im. Ludwika Holesza otrzymała
nagrodę II stopnia w Konkursie
dla SKO i znalazła się w pierwszej trzydziestce najlepszych
szkół w Polsce, podobnie jak
opiekunki, które trzeci rok z kolei zostały odznaczone przez
PKO BP srebrną odznaką.
Zapału do działania nie brakuje!
info: SP nr 1, zdj. archw. szkoły

Święto Szkoły na Dolnioku

„Cudze chwalicie, swego nie
znacie” - to hasło przewodnie
tegorocznego Święta Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach.
16 października, po mszy
świętej uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście przeszli
w uroczystym pochodzie do
szkoły. Akademia rozpoczęła
się od odśpiewania hymnów:
państwowego i szkoły, przy
akompaniamencie orkiestry
górniczej.
Uczniowie klas szóstych

w programie artystycznym
przedstawili historię życia
Świętej Jadwigi. Znali ją
dobrze, gdyż 13 października w Trzebnicy zwiedzili
klasztor, katedrę oraz miejsca, w którym żyła święta.
Szóstoklasiści opowiedzieli
też historię powstania naszej
szkoły i przedstawili sylwetki
jej założycieli. W czasie akademii dzieci zaprezentowały
swoje liczne talenty: taneczne,
muzyczne i wokalne.
Występy młodych artystów

oczarowały wszystkich, a zaproszeni goście gratulowali
pani dyrektor tak utalentowanych podopiecznych. Wręczone zostały też nagrody w konkursie plastycznym: „Święta
Jadwiga w oczach dziecka”.
Nagrody odebrali uczniowie
klas I - III. Uroczystość pokazała, jak piękna jest nasza
szkoła i jakich ma zdolnych
wychowanków.

Święty zawitał do gminy
Bajka muzyczna pt. „Bałwany chcą odmiany” w wykonaniu aktorów z teatru „Wit-wit” z Gliwic, a także liczne
konkursy, zabawy i piosenki
znalazły się w programie tegorocznego spotkania z Mikołajem. Na każde dziecko,
które 8 grudnia przybyło do
sali bankietowej GOKiR-u
w Świerklanach, otrzymało
w prezencie słodki prezent.
Organizatorzy przygotowali
blisko 300 paczek!
Na grudniowe spotkanie ze
świętym zaprosili młodych
mieszkańców: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Gmina Świerklany, Rady Sołeckie
Świerklan Górnych, Świerklan Dolnych i Jankowic oraz
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pomogli prywatni sponsorzy:
Firma Handlowa KOTULA Sklep ABC oraz KRIS-DOM
Krzysztof Cyrankowski. ■

tekst: Monika Pośpiech,
zdj. archw. szkoły

