
Niezwykle interesująco pod wzglę-
dem kulturalno-rozrywkowym zapo-
wiadają się w naszej gminie najbliższe 
miesiące. W planach są między inny-
mi imprezy plenerowe, na które już 
dziś serdecznie wszystkich zaprasza-
my.  

I tak, 2 CZERWCA (sobota) na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świer-
klanach odbędzie się Gminny Dzień 
Dziecka, połączony z Powiatowym 
Przeglądem Zespołów Artystycz-
nych. W programie wiele atrakcji, w 
tym pokaz w klimacie średniowiecza 
(obozowisko średniowiecznych wojów, 
prezentacje strojów rycerskich, strze-

lanie z łuku, pokazy walk rycerskich, 
scenki rodzajowe oraz gry i zabawy 
tematyczne), a także: występy zespo-
łów artystycznych z terenu powiatu 
rybnickiego, przeboje DJ-a oraz wiele 
niespodzianek dla dzieci z okazji ich 
święta. 

Lato tradycyjnie powitamy w plene-
rze – także na terenie OSiR-u Świer-
klany. W niedzielę 1 LIPCA, podczas 
festynu rodzinnego z okazji „Powita-
nia wakacji” wystąpią dla nas zespoły 
muzyczne, a gwiazdą wieczoru będzie 
grupa MIG. 

Z kolei, 29 LIPCA (niedziela) w Świer-
klanach czeka nas festyn odpustowy. 

Niespełna miesiąc później – 25 SIERP-
NIA spotykamy się w Jankowicach 
(OSiR przy ul. Kościelnej). Okazja ku 
temu będzie wyjątkowa – 20-lecie Za-
rządu Powiatowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Rybniku. 
I wreszcie, Jankowice-Dożynki Powia-
towo-Gminne z udziałem gmin powia-
tu rybnickiego – 26 SIERPNIA. 

Szczegółowe informacje o godzi-
nach, koncertach i innych atrakcjach 
umieszczane będą na plakatach po-
przedzających poszczególne imprezy 
kulturalne. Zachęcamy również do 
śledzenia naszej strony internetowej 
www.swierklany.pl.

Świętowali Dzień Strażaka 

Uroczysty apel z przyznaniem odzna-
czeń strażackich, a później msza w koś-
ciele parafi alnym p.w. Św. Anny – tak 
rozpoczęli świętowanie Dnia Strażaka 
członkowie OSP Świerklany. W tym dniu 

przyznano cztery odznaczenia i medale, 
odznaki dla młodzieży oraz wyróżnienia 
za wysługę lat. Była to również okazja do 
przekazania dobrej informacji o doposa-
żeniu gminnych jednostek OSP ze środ-

ków Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Strażacy zebrali się przed remizą OSP 

Świerklany, gdzie gości przywitał Leon 
Karwot, prezes jednostki. 

Ciąg	dalszy	na	stronie	2.
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Tradycją stało się odwiedzanie przez władze Gminy Świerklany 
najstarszych mieszkańców Jankowic i Świerklan, świętujących 90 
lat i więcej oraz pary obchodzące rocznicę pożycia małżeńskiego.
W ostatnim czasie życzenia od władz gminy odebrali:

KĄCIK SERDECZNOŚCI

Pani Maria	Kuczera	ze	Świerklan	–	90	rocznica	urodzin
Pan Zygfryd	Wieczorek	z	Jankowic	–	90	rocznica	urodzin
Pani Matylda Bobrzyk	ze	Świerklan	–	91	rocznica	urodzin
Pan Wiktor Kopiec	ze	Świerklan	–	91	rocznica	urodzin
Pan Dominik Walter	z	Jankowic	–	91	rocznica	urodzin
Pan Zygmunt	Solich	z	Jankowic	–	91	rocznica	urodzin
Pani Elżbieta	Dziwoki	z	Jankowic	–	92	rocznica	urodzin
Pan Jan	Krótki	ze	Świerklan	–	94	rocznica	urodzin
Pan Jan	Burda	ze	Świerklan	–	94	rocznica	urodzin
Pani Maria	Niemczyk	z	Jankowic	–	95	rocznica	urodzin
oraz	pary	małżeńskie:
Państwo	Hildegarda i Albin	Szulik	z	Jankowic	
–	55	rocznica	ślubu
Państwo	Gertruda i Kazimierz Pakuła	ze	Świerklan	
–	55	rocznica	ślubu
Państwo	Anna i Tadeusz Paś	ze	Świerklan	
–	60	rocznica	ślubu
Państwo	Anna i Józef Komraus 
ze	Świerklan	–	60	rocznica	ślubu
Państwo	Gertruda i Ernest Brychcy 
ze	Świerklan	–	70	rocznica	ślubu
Państwo	Łucja i Ryszard Bochenek 
ze	Świerklan	–	71	rocznica	ślubu

Leszek	Woźnica	–	25	lat
Tomasz Marcisz	–	25	lat
Aleksandra Jonderko 
–	20	lat
Grzegorz Albrecht	–	15	lat
Adam Gembalczyk	–	15	lat
Tomasz Piecha	–	15	lat
Mateusz Krótki	–	15	lat
Tomasz Rduch	–	10	lat
Krzysztof Kłosek	–	5	lat

ODZNACZENIA	
ZA	WYSŁUGĘ	LAT

Złoty	Medal	za	Zasługi	dla	
Pożarnictwa	–	Piotr	Pokoj
Brązowy	Medal	za	Zasługi	
dla	Pożarnictwa	–	Tomasz 
Piecha
Odznaka	Strażak	Wzorowy	
–	Krzysztof Rugor
Odznaka	Strażak	Wzorowy	
–	Damian Kufi	eta

ODZNACZENIA	

Anna	Giemlich
Natalia	Antończyk
Tomasz	Hajzyk
Robert	Hajzyk
Bartłomiej	Zielonka
Bartłomiej	Wrona
Karol	Urman	
Kamil	Smyczek

SREBRNE	ODZNAKI	
MŁODZIEżOWEJ	

DRUżYNY	POżARNICZEJ

OSP Świerklany liczy 83 
strażaków, a do akcji wyjeż-
dża 42 czynnych członków. 
- W porównaniu do lat ubie-
głych, ostatni rok był średni. 
Mieliśmy m.in. wyjazdy do 
wypadków na autostradzie, 
pożarów wyciągów kominów, 
ostatnio mieliśmy też pożar al-
tany w Boguszowicach. Były 
też ćwiczenia, np. Kompanii 
Odwodowej nr 11 Rybnik, 
podczas których my dodatko-
wo zostaliśmy zadysponowani 
do pożaru w Boguszowicach, 
bo pozostałe jednostki ćwi-
czyły w Stodołach – informu-
je Leon Karwot, prezes OSP 
Świerklany.  

Ciąg	dalszy	ze	strony	1.

Świętowali Dzień Strażaka

Przy okazji świętowania 
Dnia Strażaka wójt, oprócz 
podziękowań i gratulacji, 
przekazał strażakom również 
dobre informacje. - Obie na-
sze jednostki OSP są bardzo 
dobrze wyposażone. Dodatko-
wo ostatnio otrzymaliśmy do-
fi nansowanie z Ministerstwa 

Sprawiedliwości w wysokości 
34 tys. zł na dwie jednostki. 
OSP Jankowice otrzyma z tej 
puli 22 tys. zł, a OSP Świerkla-
ny 12 tys. zł – powiedział wójt 
Tomasz Pieczka. 

Warto dodać, że OSP Jan-
kowice 3 maja również ob-
chodziła swój Dzień Strażaka. 
Tradycyjnie z tej okazji odbyła 
się msza w kościele p.w. Boże-
go Ciała w Jankowicach.
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Pierwsze w tym roku spot-
kanie osób bezrobotnych 
z przedstawicielami polskich 
i zagranicznych firm oraz z do-
radcami Powiatowego Urzędu 
Pracy w Rybniku za nami. W 
czwartek 22 marca br., sie-
dzibę Gminnego Ośrodka 
Kultury przy ul. Strażackiej 
1 odwiedziło kilkudziesięciu 
mieszkańców poszukujących 
stałego bądź czasowego za-
trudnienia. Nie brakowało 

wśród nich osób młodych, 
których interesowała przede 
wszystkim praca poza grani-
cami kraju. 

Honorowy patronat nad wy-
darzeniem objął wójt gminy To-
masz Pieczka, a organizatorem 
targów był Powiatowy Urząd 
Pracy w Rybniku wraz z Urzę-
dem Gminy Świerklany. Kolej-
ny Objazdowy Jarmark Ofert 
Pracy planowany jest w gminie 
na jesień.

Pod koniec kwietnia br. wła-
dze naszej gminy podpisały 
kolejną umowę o dofinanso-
wanie. Tym razem wsparcie 
otrzymają Ochotnicze Straże 
Pożarne w Świerklanach i Jan-
kowicach, które wzbogacą się 
o sprzęt ratowniczy niezbęd-
ny do udzielania pomocy po-
szkodowanym bezpośrednio 
w miejscu zdarzenia. 

I tak, do OSP Świerklany 
trafi sprzęt o wartości 12 150 
zł, w tym defibrylator, para-
wan do osłonięcia miejsca 
wypadku, detektor wielogazo-
wy i latarka akumulatorowa, 
zaś OSP Jankowice poszerzy 
posiadane przez siebie zaso-
by o wspomniany parawan, 
a także pilarkę do drewna, 
podpory ratownicze i kame-
rę termowizyjną – sprzęt 
o łącznej wartości 21 950 zł. 

W sumie, w ramach programu 
Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści gminie udało się pozy-
skać 33 759,00 zł. Program 
ten jest o tyle ciekawy, że wy-
magał od wnioskodawców 
– gmin starających się o środ-
ki z Funduszu Sprawiedliwo-
ści, zaledwie 1-procentowego 
finansowego wkładu własne-
go.  

Wniosek o dofinansowanie 
obu OSP został złożony przez 
gminę 30 marca br., a niespeł-
na miesiąc później (27.04) do-
szło do podpisania umowy 
o dofinansowanie w siedzibie 
Wojewódzkiej Komendy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Ka-
towicach. Kolejnym krokiem 
będzie dokonanie zakupu 
sprzętu wskazanego we wnio-
sku i przekazanie go w użytko-
wanie gminnym OSP. 

Rozwija się teren przy ul. 
Szerockiej w Świerklanach 
- miejsce rekreacji i odpoczyn-
ku dla młodszych oraz star-
szych mieszkańców naszej 
gminy. W miesiącu kwietniu 
do użytku oddane zostały tam 
urządzenia siłowe do trenowa-
nia pod chmurką, na wzór si-
łowni działających na terenie 
Ośrodków Sportu i Rekreacji 
w Świerklanach i w Jankowi-
cach. Dodatkowo zamontowa-
no urządzenie do ćwiczeń dla 
osób niepełnosprawnych. 

Wcześniej – w czerwcu ubie-
głego roku, ze środków budże-
tu gminy stworzony został tam 
plac zabaw dla dzieci, na który 
złożył się m.in. minipark lino-

wy, huśtawki, stół do tenisa 
stołowego i do gry w szachy 
oraz piaskownica – kącik za-
baw dla najmłodszych. Teren 
Hermanówki będzie stopnio-
wo porządkowany i wyposa-
żany w dodatkowe elementy, 
jak altana oraz uzupełniany 
zielenią. 

Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do odwiedzania 
tego miejsca i do aktywnego 
wypoczynku! Prosimy również 
o to, aby dbać o wspólne dobro 
– nie zaśmiecać terenu rekrea-
cyjnego przy ul. Szerockiej, a z 
udostępnionego sprzętu korzy-
stać zgodnie z jego przeznacze-
niem, aby jak najdłużej służył 
on nam wszystkim. 

Nie ustają prace na dro-
gach na terenie naszej gmi-
ny, mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa ich użyt-
kowników oraz komfort 
jazdy kierowców. W więk-
szości przypadków remonty 
te wykonuje Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej. 
Wyjątek stanowi ul. Nowa 
w Jankowicach, naprawia-
na przez Zarząd Dróg Po-
wiatowych.

Prace, które prowadzone 
są na odcinku ok. 800 me-
trów na ul. Nowej, wyko-
nuje firma z Raciborza. Ta 
inwestycja również doszła 
do skutku dzięki staraniom 
władz gminy. 

W ostatnim czasie wyko-
nana została także droga 
boczna Jaworowej w Jan-
kowicach, którą wyłożono 
kostką na odcinku ok. 80 
metrów, jak również utwar-
dzona została za pomo-
cą tłucznia nawierzchnia 
dwóch innych odcinków: 

łącznika ul. Nowej z Wowry 
(ok. 65 m.) oraz boczna Sze-
rockiej (ok. 200 m.). 

Kiedy oddawaliśmy gazetę 
do druku kończyły się prace 
na wspomnianej ul. Wowry, 
polegające na likwidacji 
uszkodzeń spowodowanych 
przez działania kopalni. Re-
mont ponad 100-metrowego 
odcinka sfinansowany zo-
stał ze szkód górniczych. 

Zakończył się też remont 
łącznika ul. Stokrotkowej 
z Bratkową (70 m.), a roz-
począł remont bocznej Ple-
biscytowej (ok. 130 m.). W 
planach są kolejne drogi. 

– Nie można zrobić wszyst-
kiego naraz, remonty prze-
biegają etapami, w miarę 
posiadanych przez nas środ-
ków i zasobów – tłumaczy 
wójt gminy Tomasz Piecz-
ka. Mieszkańców remon-
towanych ulic prosimy o 
cierpliwość, a kierowców o 
ostrożność i stosowanie się 
do znaków. 

Krok po kroku…

Do Urzędu Gminy Świer-
klany wpłynęło pismo Zarzą-
du Fundacji Rozwoju Rynku 
Kapitałowego, oceniające po-
zycję naszej gminy w temacie 
pre-ratingu. 

Na 2792 samorządy w Polsce 
zaledwie 319 posiada ocenę 
równą lub wyższą od uzyska-
nej przez Państwa gminę. To 
dowód na odpowiedzialne 
i racjonalne zarządzanie środ-
kami publicznymi – napisał 

Kolejne dotacje dla gminy

Targi pracy w gminie

Hermanówka w rozkwicie

Gmina Świerklany  
w czołówce

w piśmie dr hab. Paweł Śliwiń-
ski, Prezes Zarządu Fundacji 
Rozwoju Rynku Kapitałowego. 
Dodajmy, że badanie na zlece-
nie fundacji wykonała agencja 
ratingowa INC Rating Sp. z o.o. 
z Poznania, podlegająca Euro-
pejskiej Komisji Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych 
w Paryżu, a której wysokie 
kwalifikacje zostały potwier-
dzone przez Europejski Nad-
zór Bankowy w Londynie.

Fakt, że nasza gmina zosta-
ła doceniona przez autorytety 
świata gospodarki, a jej osiąg-
nięcia uznała i oceniła nieza-
leżna ekspertyza, dowodzi, że 
gospodaruje się u nas w sposób 
przejrzysty i przemyślany. 

– To, że gmina znalazła się 
w ścisłej czołówce w skali kra-
ju, jeżeli chodzi o ocenę pre-
ratingową, bardzo nas cieszy 
i stanowi dodatkową mobiliza-
cję do podejmowania dalszych 
pozytywnych działań na rzecz 
mieszkańców – ocenia wójt To-
masz Pieczka. 
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W związku z zagrożeniami 
związanymi z substancjami 
psychotropowymi potocznie 
nazywanymi „dopalaczami”, 
Główny Inspektor Sanitarny 
uruchomił pod numerem 800 
060 800 bezpłatną infolinię.

Dzwoniąc na ten numer 
można otrzymać obszerną 
informację o ujemnych skut-
kach stosowania dopalaczy 
oraz o sposobach leczenia 
spowodowanych przez nie 
zatruć. Z infolinii powinni 
skorzystać również rodzice, 
który przypuszczają, że ich 
dzieci zażywają dopalacze, 
jak również można w ten spo-
sób przekazywać informacje, 
które pozwolą odpowiednim 
służbom szybciej dotrzeć do 
osób handlujących zakazany-
mi substancjami psychotropo-
wymi.. 

Zapamiętaj więc – numer 
bezpłatnej infolinii: 800 060 
800. 

Inne pomocne numery te-
lefonów: 

116 111 – Telefon Zaufania 
dla Dzieci i Młodzieży. Służy 
on młodzieży i dzieciom po-
trzebującym wsparcia, opieki 
i ochrony. Telefon prowadzi 
Fundacja Dzieci Niczyje. Li-
nia jest dostępna codziennie w 
godzinach 12–20, pomoc onli-
ne dostępna na www.116111.
pl/napisz.

800 100 100 – Telefon dla 
rodziców i nauczycieli w spra-
wach bezpieczeństwa dzieci. 
To bezpłatna i anonimowa 

pomoc telefoniczna i online 
dla rodziców i nauczycieli, 
którzy potrzebują wsparcia i 
informacji w zakresie przeciw-
działania i pomocy dzieciom 
przeżywającym kłopoty i trud-
ności wynikające z problemów 
i zachowań ryzykownych 
takich jak: agresja i przemoc 
w szkole, cyberprzemoc i za-
grożenia związane z nowymi 
technologiami, wykorzysty-
wanie seksualne, kontakt z 
substancjami psychoaktyw-
nymi, uzależnienia, depresja, 
myśli samobójcze, zaburzenia 
odżywiania. Telefon prowadzi 
Fundacja Dzieci Niczyje. Linia 
dostępna od poniedziałku do 
piątku w godzinach 12–8, po-
moc online dostępna pod adre-
sem pomoc@800100100.pl.

800 12 12 12 – Dziecięcy 
Telefon Zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka. Osoby poszu-
kujące pomocy oraz informa-
cji na temat dopalaczy mogą 
korzystać także z telefonu za-
ufania Rzecznika Praw Dzie-
cka. Numer przeznaczony 
jest zarówno dla dzieci, jak i 
dorosłych, którzy chcą zgłosić 
problemy dzieci. Telefon jest 
czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.15 do 
20. Po godzinie 20 oraz w dni 
wolne od pracy, każdy może 
przedstawić problem i zosta-
wić numer kontaktowy.

112 – Jednolity numer alar-
mowy obowiązujący na tere-
nie całej Unii Europejskiej.

źródło: https://gis.gov.pl/

Jak co roku przypomina-
my naszym czytelnikom o za-
grożeniu ukąszeniami przez 
kleszcze. Wiosna i zbliżające 
się lato, to te pory roku, które 
najbardziej sprzyjają rozwojo-
wi pajęczaków i powodują, że 
z większą niż zazwyczaj czuj-
nością powinniśmy obserwo-
wać swoje ciało – zwłaszcza 
po powrocie z działki czy spa-
ceru po lesie.  

Kleszcze można spotkać na 
drzewach i łąkach, nad rzeka-
mi i jeziorami, a także na traw-
nikach i w przydomowych 
ogródkach. Aby uchronić się 
przed skutkami ukąszenia, na-
leży po powrocie do domu do-
kładnie sprawdzić, czy na ciele 
nie ma nieproszonego gościa. 
Jest to bardzo ważne, ponieważ 
ślina kleszcza zawiera substan-
cje znieczulające, co utrudnia 
odnalezienie miejsca ukąsze-
nia. Jeśli już do niego doszło, 
kleszcza należy jak najszybciej 
usunąć, najlepiej przy pomocy 
specjalnej pompki próżniowej 
lub wyciągnąć pęsetą - nie nale-
ży jednak próbować go wykrę-
cać. Nie wolno też smarować 
miejsca ukąszenia tłuszczem 
(olejem, kremem, itp.), co kie-
dyś było często stosowaną 
praktyką – kleszcz wtedy dusi 
się i wydala ze swego organi-
zmu jeszcze więcej szkodli-
wych substancji. 

Jeżeli kleszcz tkwi zbyt głę-
boko w ciele, powinniśmy 
niezwłocznie udać się do le-
karza. Usunięcie kleszcza w 
pierwszej dobie po ukąszeniu 
wielokrotnie zmniejsza praw-
dopodobieństwo zarażenia. 
Po upływie kilku lub kilku-
nastu godzin kleszcz zaczyna 
odżywiać się krwią żywiciela 
i wtedy to może zarazić prze-
noszonymi przez siebie cho-
robami. 

Uwaga – nie każdy kleszcz 
jest nosicielem groźnych zaraz-
ków. Niepokojącym sygnałem 
na pewno powinna być sytu-
acja, kiedy w miejscu ukąsze-
nia przez kleszcza na skórze 
pojawia się charakterystyczny 
rumień o średnicy od 1 cm do 
1,5 cm, który w długim okre-
sie czasu powiększa się do kil-
ku centymetrów, a następnie 
blednie od środka i zanika. 
Borelioza wywołuje czasami 
objawy podobne do grypy, 
np.: stan podgorączkowy, bóle 
mięśniowo-stawowe, bóle gło-
wy, osłabienie i nudności. Jeśli 
po ukąszeniu przez kleszcza 
wystąpią takie niepokojące 
objawy, bezwzględnie trzeba 
zgłosić się do lekarza. Nieleczo-
na borelioza może prowadzić 
do uszkodzenia ośrodkowego 
układu nerwowego i układu 
sercowo-naczyniowego. Lepiej 
nie ryzykować!

Rusza XVII edycja 
Programu Stypendiów 
Pomostowych, organizowa-
nego przez Fundację Edu-
kacyjną Przedsiębiorczości. 
W ramach programu kil-
kuset maturzystów z całej 
Polski otrzyma stypendia 
pomostowe na I rok studiów. 
Stypendia w wysokości 500 
zł miesięcznie będą wypła-
cane przez 10 miesięcy. 

O stypendia mogą ubiegać 
się maturzyści ze wsi i ma-
łych miejscowości, osiąga-
jący dobre wyniki w nauce 
i pochodzący z niezamoż-
nych rodzin, którzy rozpo-
czną I rok studiów dziennych 
na uczelniach publicznych 
i spełniają jeden z czterech 
warunków: pochodzą z rodzi-
ny byłego pracownika PGR, 
lub są fi nalistami olimpiad 

przedmiotowych w szkole 
ponadgimnazjalnej, lub po-
chodzą z rodziny wielodziet-
nej albo są wychowankami 
rodziny zastępczej bądź pań-
stwowego domu dziecka, lub 
mają rekomendację lokalnej 
organizacji pozarządowej.

Po pierwszym roku stypen-
dyści, którzy osiągną dobre 
wyniki w nauce, mogą korzy-
stać ze stypendiów na II, III 

i IV rok studiów, stypendiów 
językowych, stypendiów 
na wyjazd na zagraniczną 
uczelnię, stypendiów dokto-
ranckich oraz staży.

Rekrutacja do programu 
przebiegać będzie on-line na 
www.stypendia-pomostowe.
pl. Aplikacja do składania 
wniosków aktywna będzie 
od 2 lipca do 17 sierpnia 
2018 r., do godziny 16.00.

DOPALACZE 

Uwaga maturzyści z terenu gminy

– gdzie szukać pomocy?

Podstępna BORELIOZA
k u r i e r  g m i n y  ś w i e r k l a n ynr 2/20184



	 W	Śląskiej	Galerii	Malarstwa	„Jan”	w	Jankowicach	odbył	
się	wernisaż	wystawy	„Barwy	Śląska”.	Wydarzenie	cieszyło	
się	ogromnym	zainteresowaniem	gości.	 Zaprezentowano	nie	
tylko	obrazy	z	kolekcji	Stanisława	Trefonia,	ale	 również	nie-
zwykłe	rzeźby,	nawiązujące	do	tematów	górniczych.	
	 Podczas	wernisażu,	który	odbył	się	7	marca,	o	swoich	pracach	
opowiedział	artysta	intuicyjny	Józef	Hetman.	Na	prezentowanych	
obrazach	 zobaczyć	można	m.in.	miejsca,	 których	 już	nie	ma,	ale	
też	ludzi,	którzy	tworzą	koloryt	i	kulturę	Górnego	Śląska.		Wernisaż	
uświetnił	swoim	występem	zespół	Karolinki,	a	o	Śląsku	opowie-
dział	również	gawędziarz	Czesław	Żemła.	Wystawa	kolekcji	obra-
zów	„Barwy	Śląska”	idealnie	wpisała	się	w	charakter	jankowickiej	
galerii,	która	rozpoczęła	działalność	od	prac	malarzy	nieprofesjonal-
nych,	przedstawiających	nasz	region.	
Wystawę	można	oglądać	w	Galerii	„Jan”	do	końca	maja.	

Już dziś zachęcamy miesz-
kańców naszej gminy do udzia-
łu w kolejnej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Dzięki wydzie-
leniu z budżetu gminy części 
środków, o przeznaczeniu któ-
rych sami oni zdecydują, szan-
sę na realizację mają ciekawe 
pomysły skierowane do osób 
w różnym wieku. 

Do tej pory - w ramach po-
przednich edycji BO zrealizo-
wanych zostało w gminie kilka 
ciekawych przedsięwzięć, m.in. 
zagospodarowany został teren 
po byłym przedszkolu w Janko-
wicach i zakupiona została sce-
na wraz z oprzyrządowaniem 
w Świerklanach Górnych. Po-
mysłów na to, jak wydatkować 

przypadającą na każde z so-
łectw, kwotę 50 tys. zł, może być 
naprawdę wiele – zakup sprzętu 
sportowego i montaż ogólnodo-
stępnych urządzeń do ćwiczeń, 
zorganizowanie cyklu warszta-
tów i spotkań poświęconych 
różnym tematom, przygotowa-
nie koncertów/festynów, budo-
wa tężni solankowych, ścianek 
wspinaczkowych, torów rowe-
rowych czy wybiegu dla psów 
i wiele, wiele innych. 

Zastanów się, co chcesz zrobić 
dla swojego sołectwa, przekonaj 
sąsiadów, aby poparli twój pro-
jekt i zgłoś propozycję do Budże-
tu Obywatelskiego. Szczegóły na 
stronie www.swierklany.pl – za-
kładka „budżet obywatelski”. 

	 Ile	 razy	zdarzyło	się,	 że	 jadąc	
samochodem	zauważyłeś	karet-
kę	pędzącą	na	 sygnale	 i	 próbu-
jącą	 przedrzeć	 się	 przez	 zakor-
kowane	 ulice?	 Niestety,	 wciąż	
wielu	kierowców	nie	potrafi	za-
chować	się	na	drodze	 i	słysząc	
alarm	 albo	 traci	 głowę,	 albo	
dalej	 porusza	 się	 po	wyznaczo-
nej	 trasie,	 blokując	 tym	samym	
przejazd	erki.	
	 Do	podobnych	sytuacji	dochodzi	
czasem	 także	 na	 terenie	 naszej	
gminy	–	na	ul.	Świerklańskiej,	Żor-
skiej	czy	Nowej.	Wszyscy	kierow-
cy	wiedzą,	że	dla	ofiar	wypadku	 i	
osób	 chorych	 doznających	 ataku	
liczy	się	każda	sekunda.	Niestety,	
coraz	trudniej	jest	o	to,	by	uczest-
nicy	 ruchu	 ułatwiali	 służbom	 ra-
towniczym	 dojazd	 do	 poszkodo-
wanych.	Czasami	akcja	ratunkowa	
kończy	 się	 tragicznie	 przez	 to,	 że	
wezwana	karetka	musi	stać	w	kor-
ku	 i	nie	ma	szans	 zdążyć	na	czas	
do	poszkodowanego.	
	 Aby	 zaradzić	 temu	 problemowi	
Ministerstwo	 Infrastruktury	 po-
łączyło	 siły	 z	 Policją,	 Państwową	
Strażą	 Pożarną,	 Generalną	 Dyrek-
cją	 Dróg	 Krajowych	 i	 Autostrad	
(GDDKiA)	 oraz	 z	 lokalnymi	 insty-
tucjami,	aby	jak	najszerzej	rozpro-
pagować	akcję	pn.	„Korytarz	życia	
–	włącz	myślenie!”	(filmik	dostęp-
ny	w	internecie,	materiały	promo-
cyjne).	 Chodzi	 o	 to,	 by	 regularnie	

przypominać	 kierowcom	 zasady	
właściwego	 zachowania	 się	 na	
drodze,	by	nie	blokowali	oni	prze-
jazdu	jadącym	na	sygnale	służbom	
ratowniczym.	
	 Jak	utworzyć	korytarz	życia?	Bar-
dzo	 prosto!	 Słysząc	 sygnał	 służb	
ratunkowych	 po	 prostu	 zjedź	 na	
bok	ze	swojego	pasa.	Nie	pozwól,	
aby	 twój	 samochód	 zakorkował	
drogę	 i	 uniemożliwił	 bądź	 opóźnił	
przejazd	 karetki.	 Pamiętaj	 –	 jeśli	
pogotowie	ratunkowe	używa	syg-
nałów	świetlnych	 i	dźwiękowych,	
sprawa	jest	raczej	poważna.	O	ura-
towaniu	życia	chorego	czy	poszko-
dowanego	w	wypadku	drogowym	
często	decydują	sekundy!	
	 Zachowanie	 polegające	 na	
sprawnym	rozjeżdżaniu	się	na	boki,	
kiedy	 słychać	 na	 drodze	 karetkę	
jadącą	 na	 sygnale,	 powinno	 kie-
rowcom	wejść	w	krew.	Uczmy	się	
od	państw	europejskich,	takich	jak	
Austria,	 Niemcy,	 Szwajcaria	 czy	
nawet	Czechy,	gdzie	korytarz	życia	
został	 bardzo	 szybko	wprowadzo-
ny	 prawnie.	 W	 tych	 państwach,	
w	sytuacji	niezastosowania	się	do	
przepisów	stosowane	są	wysokie	
mandaty.	Miejmy	nadzieję,	że	nie-
długo	takie	prawo	zacznie	obowią-
zywać	również	w	Polsce	–	mówią	
organizatorzy	akcji	„Korytarz	życia	
–	włącz	myślenie!”.	

źródło	grafiki: 
www.kierowcy-ciezarowek.pl

W	tym	roku	po	raz	trzeci	w	ramach	Budżetu	Obywatelskiego	
mieszkańcy	mogą	zgłaszać	inicjatywy	obywatelskie,	określa-
jące	 zadania,	 które	 przyczynią	 się	 do	 pozytywnego	 rozwoju	
naszej	Gminy.	
Formularze	wniosków	dostępne	będą	w:
–	Urzędzie	Gminy	Świerklany
–	Gminnym	Ośrodku	Kultury	i	Rekreacji	w	Świerklanach
–	Śląskiej	Galerii	Malarstwa	„Jan”	w	Jankowicach	
–	Gminnej	Bibliotece	Publicznej	w	Jankowicach	
	 (w	godzinach	otwarcia	ww.	placówek)

Można	je	będzie	również	pobrać	ze	strony	internetowej	 
www.swierklany.pl	(zakładka	„BUDŻET	OBYWATELSKI”)

Termin	składania	propozycji:	1	–	16	czerwca	2018	r.	
Jeśli	masz	pomysł	na	zmiany	w	Gminie	Świerklany		
zgłoś	swój	projekt!

DECYDUJ	I	ZMIENIAJ	PRZESTRZEŃ	SWOJEJ	GMINY!

O Budżecie Obywatelskim na 2019 rok
Czego brakuje w twoim sołectwie?

Informacje:	www.swierklany.pl	zakładka	Budżet	Obywatelski

KORYTARZ	
żYCIA	

WAŻNE – PRZECZYTAJ

–	włącz	
myślenie!

Barwy Śląska w jankowickiej galerii

k u r i e r  g m i n y  ś w i e r k l a n y nr 2/2018 �



Trudny temat - OŚWIATA

Szkoła Podstawowa nr 1
liczba wszystkich uczniów rokszkolny 2017/2018 374
liczba zrekrutowanych na rok szkolny 2018/2019 54

liczba sal lekcyjnych rok szkolny 2017/2018 16 + s. gimnast. 
+ s. korekc

liczba uczniów, którzy ukończą szkołe w roku szkolnym 2017/2018 0
liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 17
liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 20
Szkoła Podstawowa nr 2
liczba wszystkich uczniów rokszkolny 2017/2018 420
liczba zrekrutowanych na rok szkolny 2018/2019 60
liczba sal lekcyjnych rok szkolny 2017/2018 23
liczba uczniów, którzy ukończą szkołe w roku szkolnym 2017/2018 89
liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 21
liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 20
Szkoła Podstawowa Jankowice
liczba wszystkich uczniów rokszkolny 2017/2018 460
liczba zrekrutowanych na rok szkolny 2018/2019 53
liczba sal lekcyjnych rok szkolny 2017/2018 21
liczba uczniów, którzy ukończą szkołe w roku szkolnym 2017/2018 56
liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 21
liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 21
Przedszkole nr 1
liczba wszystkich uczniów rokszkolny 2017/2018 143
liczba zrekrutowanych na rok szkolny 2018/2019 144
liczba sal lekcyjnych rok szkolny 2017/2018 5
liczba 6-latków rok szkolny 2017/2018 57 + 2 (7l)
liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 6
liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 6
Przedszkole nr 2
liczba wszystkich uczniów rokszkolny 2017/2018 224
liczba zrekrutowanych na rok szkolny 2018/2019 239
liczba sal lekcyjnych rok szkolny 2017/2018 10
liczba 6-latków rok szkolny 2017/2018 50
liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 10
liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 11
Przedszkole Jankowice
liczba wszystkich uczniów rokszkolny 2017/2018 169
liczba zrekrutowanych na rok szkolny 2018/2019 166
liczba sal lekcyjnych rok szkolny 2017/2018 6
liczba 6-latków rok szkolny 2017/2018 49
liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 7
liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 7 CIĄG	DALSZY	NA	STRONIE	9.

Zbliżający się koniec roku szkolnego 
sprzyja podsumowaniom, jak również 
każe zastanowić się nad tym, jak prze-
biegać będzie proces edukacji w naszej 
gminie w przyszłym roku szkolnym – 
2018/2019. Już dziś gmina mierzy się z 
problemem nierównej liczby uczniów 
zamieszkujących poszczególne sołe-
ctwa. 

Problem ten powoduje, że jedne szko-
ły są przepełnione – mowa o SP nr 1 w 
Świerklanach, podczas gdy inne – SP nr 
2, dysponują wystarczającym zapleczem 
i mogłyby przyjąć większą liczbę ucz-
niów. Wspomniana Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Św. Jadwigi w Świerklanach 
posiada nowoczesne klasopracownie 
i przestrzenne sale gimnastyczne. Pra-
cownie te są systematycznie doposaża-
ne, m.in. ze  środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach (tzw. 
Zielone Pracownie), odbywają się tam 
ciekawe zajęcia dodatkowe i akcje cha-

rytatywne, realizowane są unijne pro-
jekty, w tym współpraca z Czechami, 
polegająca na organizowaniu wspól-
nych warsztatów i wycieczek. Ponadto 
odbywają się tam spotkania z ciekawy-
mi osobami i realizowane są programy 
nastawione na współpracę z lokalnym 
środowiskiem oraz na pielęgnowanie 
śląskości i naukę postaw patriotycznych. 
Szkoła posiada certyfi katy, dyplomy i 
wyróżnienia przyznane jej przez nieza-
leżne gremia eksperckie, świadczące o 
jej wysokim poziomie. 

Bogata oferta świerklańskiej placów-
ki, a do tego możliwość korzystania ze 
stołówki szkolnej i wreszcie łatwy do-
jazd do szkoły nie przekonują jednak ro-
dziców do tego, aby właśnie tam zapisali 
swoje dzieci. 

– Istnieją u nas przepisy określające 
dokładnie zasady rejonizacji, jeśli cho-
dzi o podział i liczbę uczniów z poszcze-
gólnych ulic w gminie, przypadające na 
daną szkołę. Sytuacja jest bardzo trud-

POZYSKANE ŚRODKI NA ROZWÓJ 
EDUKACJI W GMINIE
2015	r.	

– projekt pt. „Książki naszych marzeń” 
(zakup książek do bibliotek szkolnych) 
– program rządowy, koszt całkowity 
8 125,00 zł, z czego dofi nansowania 
6 500,00 zł; 

– projekt pt. „Blisko a zarazem daleko od 
błędnej rzeczywistości” (przeciwdziała-
nie uzależnieniom) – program rządowy, 
koszt całkowity 23 413,00 zł, z czego do-
fi nansowania 18 373,00 zł; 

– Wyjazdy dzieci na zieloną szkołę 
– WFOŚiGW w Katowicach, koszt 
całkowity 56 280,00 zł, z czego dofi nan-
sowania 8 060,00 zł; 

2016	r.	

– Projekt „Odkrywcy leśnych skarbów”, 
zakładający utworzenie pracowni 
ekologicznej w SP Jankowice, środki 
z WFOŚiGW  (Zielona pracownia), war-
tość całkowita 21 799,00 zł, dofi nansowa-
nie 17 439,00 zł; 

– Projekt „EKO-pracownia” – utworzenie 
pracowni ekologicznej w Gimnazjum 
w Świerklanach, środki z WFOŚiGW 
(Zielona pracownia), wartość całkowita 
35 665,00 zł, dofi nansowanie 28 532,00 
zł; 

– Wyjazdy dzieci na zieloną szkołę – 
WFOŚiGW, koszt całkowity 54 940,00 
zł, z czego dofi nansowania 8 120,00 zł;

na, ale należy też pamiętać o tym, że 
gmina musi działać w granicach prawa 
i utrzymać porządek w systemie oświaty 
– tłumaczą władze gminy. 

Problem występuje także jeśli chodzi 
o naukę w przedszkolu. Funkcjonujące 
obecnie w Przedszkolu nr 2 w Świer-
klanach, 4 oddziały przedszkolne są 
niewystarczające, przy realnym zapo-
trzebowaniu na ok. 240 miejsc. A prze-
cież już wcześniej było wiadomo, jakie 
to zapotrzebowanie będzie - w czasie 
tworzenia nowej placówki w sołectwie 
Świerklany Dolne była świadomość dot. 
obniżenia wieku szkolno-przedszkolne-
go. 

Podkreślić należy, że dla rozwoju pla-
cówek oświatowych w gminie robi się 
dziś naprawdę dużo, a realizowanych 
obecnie zadań jest o wiele więcej, co 
szczegółowo prezentujemy poniżej. Za-
mieszczamy również szczegółowy wy-
kaz uczniów i sal lekcyjnych w naszych 
placówkach. Warto spojrzeć na temat 
oświaty z perspektywy tego, co oferują 
poszczególne placówki, a nie tylko pod 
względem ich lokalizacji. 
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WAŻNE! 

Mimo że wiosna w pełni, 
władze samorządowe oraz 
przedstawiciele instytucji 
związanych z ekologią nie 
ustają w staraniach, aby po-
lepszyć jakość powietrza, 
którym oddychamy. Problem 
powróci wraz z nastaniem ko-
lejnego sezonu grzewczego, 
do którego już dziś należy się 
pieczołowicie przygotować. 

Pod koniec marca (28.03 br.) 
Rada Nadzorcza Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach zatwierdziła 
Szczególne zasady dofi nan-
sowania dla osób fi zycznych 
realizujących inwestycje w 
ramach Programu SMOG 
STOP pn.: „Dofi nansowanie 
zadań realizowanych przez 

ubiegać się o dofi nansowanie. 
Nabór wniosków planowa-

ny jest wstępnie na IV kwartał 
2018 r. Natomiast już dziś wia-
domo, że:
– benefi cjentami Progra-

mu będą osoby fi zyczne 
posiadające tytuł prawny 
do jednorodzinnego bu-
dynku mieszkalnego,

– przez jednorodzinny bu-
dynek mieszkalny rozu-
miany będzie budynek 
wolnostojący albo budy-
nek w zabudowie bliź-
niaczej, szeregowej lub 
grupowej, stanowiący 
konstrukcyjnie samo-
dzielną całość, w którym 

Ważne – o Programie SMOG STOP

RAZ	JESZCZE	O	OPŁACIE	
za	 gospodarowanie	 odpadami
Mieszkańcom	 Gminy	 Świerklany	 przypominamy,	 że	 czas	
na	 uiszczenie	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komu-
nalnymi	za	 II	kwartał	2018	roku	mają	do	końca	czerwca	br.	
Wyjeżdżając	na	wakacje	pamiętaj	o	rachunkach!
Jednocześnie	 informujemy,	 że	 termin	 dokonania	 opłaty	 za	
I	kwartał	bieżącego	roku	minął	31	marca	br.,	zaś	terminy	kole-
jnych	rat	są	następujące:	za	III	kwartał	–	do	30	września	i	za	
IV	kwartał	–	do	15	grudnia	br.	
Stawki	 opłat	 za	 odbiór	 i	 gospodarowanie	 odpadami	 komu-
nalnymi	nie	uległy	 zmianie,	dlatego	 też	nie	są	wysyłane	do	
mieszkańców	zawiadomienia	w	tej	sprawie	–	opłatę	należy	
uiścić	w	tej	samej	wysokości,	co	w	roku	poprzednim,	w	ka-
sie	Urzędu	Gminy	Świerklany	lub	przelewem	na	indywidualny	
rachunek	bankowy.
Wszelkich	informacji	na	ten	temat	udziela	Referat	Podatków	
Urzędu	Gminy	Świerklany	–	biuro	nr	24,	w	godzinach	pracy	
Urzędu	Gminy	–	tel.	32	432	75	20,	32	432	75	24.

POMOC	DLA	ROLNIKÓW
PRZY	WYPEŁNIANIU	WNIOSKÓW	O	DOPŁATY
Śląski	 Ośrodek	 Doradztwa	 Rolniczego	w	 Częstochowie	
–	Oddział	w	Mikołowie	informuje	o	dyżurach	prowadzonych	
przez	przedstawicielkę	ww.	instytucji,	p.	Kazimierę	Poliwkę,	
w	związku	z	wypełnianiem	wniosków	o	dopłaty.	
Dyżury	 te	 organizowane	 są	w	Urzędzie	Gminy	Świerklany	
w	 każdą	 środę	w	 godz.	 8.00	 –	 12.00	 (sala	 narad,	 I	 p.).	
W	pozostałe	dni	możliwy	jest	kontakt	telefoniczny	z	pracow-
nikiem	–	tel.	515	275	940.	
Dyżury	prowadzone	będą	do	dnia	15	maja	2018	r.

mieszkańców województwa 
śląskiego na rzecz ograni-
czenia niskiej emisji - Edycja 
2018”. Na dniach poznamy 
zasady nowego regulaminu 
naboru dla Programu SMOG 
STOP - Edycja 2018. Osoby 
zainteresowane otrzymaniem 
dotacji dowiedzą się między 
innymi: kiedy odbędzie się na-
bór wniosków o dotację, kto 
będzie uprawniony do ubiega-
nia się o dotację na wymianę 
starego źródła ciepła na nowe, 
jaki zakres rzeczowy objęty 
będzie dofi nansowaniem, jaka 
będzie wysokość dofi nansowa-
nia, czy można będzie łączyć 
dotację Funduszu z innym 
wsparciem fi nansowym oraz 
tego, jakie dokumenty będzie 
należało przedłożyć, aby móc 

dopuszcza się wydziele-
nie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo 
jednego lokalu mieszkal-
nego i lokalu użytkowego 
o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej 
budynku; 

– do kosztów kwalifi -
kowanych w rozlicze-
niu środków Funduszu 
uwzględniane będą faktu-
ry wystawione i wydatki 
poniesione po 31.05.2018 
roku,

– zakończenie zadania 
nie może nastąpić przed 
1.06.2018 r.

Aktualne informacje na te-
mat nowego Programu oraz 
Regulaminu Naboru dla Pro-
gramu SMOG STOP - Edycja 
2018 można na bieżąco śle-
dzić na stronie internetowej 
Funduszu pod adresem www.
wfosigw.katowice.pl/program-
smog-stop-2018.html  

O sprawie będziemy na bie-
żąco informować. 

Gmina Świerklany zgłosiła się do konkursu „Podwórko Talentów 
NIVEA”, w którym nagrodą jest ufundowanie przez fi rmę NIVEA atrak-
cyjnych placów zabaw w 15 lokalizacjach, które otrzymają najwięcej 
internetowych głosów. 

W tegorocznej edycji uczestnicy zostali podzieleni ze względu na swo-
ją wielkość – Gmina Świerklany będzie walczyć o nagrodę z gminami 
liczącymi do 20 00 mieszkańców. 

Zgłoszona lokalizacja, to teren pomiędzy kompleksem eduka-
cyjnym w Świerklanach przy ul. 3 Maja 18 a stadionem „Fortecy” 
Świerklany.

W dniach od 11 maja do 21 czerwca br. każdy mieszkaniec gminy 
można oddać codziennie 1 głos z jednego adresu e-mail, poprzez stronę 
https://podworko.nivea.pl 

Twój codzienny głos jest szansą na stworzenie w Świerklanach przy 
ul. 3 Maja unikalnego miejsca rozrywki dla wszystkich dzieci w gminie! 
Plac zabaw będzie podzielony na trzy strefy: dla naukowców, dla spor-
towców i dla artystów – w których mali mieszkańcy Świerklan i Jankowic 
będą mogli rozwijać swoje talenty, a przy okazji świetnie się bawić.

Przypominamy – głosować można codziennie, do 21 czerwca br. 
Powalczmy razem o nowe miejsce zabawy i rozwoju dla naszych dzie-
ciaków!

Stwórzmy w gminie podwórko 
z prawdziwego zdarzenia!
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Dzieciom  Aleppo

Gdy nasze dzieci w ramionach Matek
śpią snem bezpiecznym marząc o jutrze
na gruzach Aleppo skrzywdzone przez los
walczą o każdy spokojny oddech

Wojna zabrała Matkę i Ojca
a widmo śmierci wciąż się panoszy
strasząc i raniąc maleńkie serca
co wciąż czekają czyjeś pomocy

Niczemu niewinne łatwą ofi arą
szatańskich planów zła i przemocy
a świat się spiera o swoje racje
rzucając na szalę puste wywody

Otwórzmy serca portfel i dłonie
w obronie małej ludzkiej godności
żeby uczynić świat trochę lepszym
Tym co los zabrał radość dzieciństwa

R. Sobik

W Teatrze Korez w Katowi-
cach odbyła się na początku 
kwietnia uroczysta gala z udzia-
łem  poetów i artystów, podczas 
które nagrodzono zwycięzców 
konkursu literackiego ogłoszo-
nego przez  Klub Twórców Gór-
nośląskich KARASOL na bajkę 
napisaną po polsku, śląsku lub 
czesku. Pani Regina Sobik zajęła 
w nim pierwsze miejsce! 

Jury konkursu doceniło miesz-
kankę Jankowic za napisaną w 
ubiegłym roku bajkę po śląsku pt. 
„O Utopcach i mojim starziku”. 
Bardzo spodobała się też bajka p. 
Bogdana Dzierżawy z Rybnika, 
której przyznano wyróżnienie. 
Imprezę kulturalną uświetnił 
zespół „Ligocianie” oraz występ 
- monodram Hanny Szczęsny-Ko-
zik pt. „Jeżeś ty chop, Hubercie 
Morysie?”. 

Z kolei, w konkursie na bajkę 
po śląsku, odbywającym się w 
ramach przedsięwzięcia pn. „Do 
you speak gõdka?” na festiwalu 
ślōnskij gõdki, tekst jej autorstwa 
zdobył wyróżnienie. Pani Regina 
poruszyła w nim temat edukacji 
ekologicznej, a swoją bajkę za-
tytułowała „Jak to Czystoludki 

Poetyckie sukcesy pani Reginy

W ubiegłym numerze in-
formowaliśmy o gminnych 
eliminacjach do Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież za-
pobiega pożarom”. Osoby, 
którym test eliminacyjny 
poszedł najlepiej, 5 kwietnia 
reprezentowały naszą gminę 
w Rybniku. 

Eliminacje powiatowe 
odbyły się w siedzibie ryb-

nickiego starostwa. Ucznio-
wie szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół po-
nadgimnazjalnych mieli za 
zadanie rozwiązać test zawie-
rający zagadnienia z zakresu 
przepisów przeciwpożaro-
wych, zasad postępowania 
na wypadek pożaru oraz 
praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym i techni-

ką pożarniczą. Sprawdzona 
została także ich wiedza na 
temat tradycji pożarniczych 
oraz organizacji ochrony 
przeciwpożarowej. 

Jury, któremu przewod-
niczył związany ze świer-
klańską OSP Leon Karwot, 
skrupulatnie podliczyło 
punkty i podało wyniki. Re-
prezentujący naszą gminę 
zawodnicy zajęli następują-

ce miejsca: Szymon Kozik z 
SP nr 1 w Świerklanach zajął 
czwarte miejsce w kategorii 
szkół podstawowych, Bartosz 
Weirauch z jankowickiej pla-
cówki – trzecie miejsce w ka-
tegorii gimnazjów, zaś Natalia 
Woźnica uplasowała się na 
drugim miejscu w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych. 

Zwycięzcy odebrali nagro-
dy. Gratulujemy! 

nauczyły ludzi porzondku”. Cie-
kawostką jest to, że wśród nagro-
dzonych autorów bajek znalazły 
się aż trzy osoby z Rybnika i oko-
lic. Oprócz p. Reginy są to: Sta-
nisław Neblik i Krzysztof Oleś. 
Wydarzenie to miało ciąg dalszy 
– pod koniec kwietnia odbyło się 
w Teatrze Śląskim im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Katowicach, 
czytanie aktorskie bajek wyróż-
nionych w ramach konkursu na 
bajkę po śląsku. - Tak się złożyło, 
że Międzynarodowy Dzień Matki 
Ziemi obchodzony jest corocznie 
22 kwietnia. Został on ustanowio-

W ubiegłym numerze in- nickiego starostwa. Ucznio- ką pożarniczą. Sprawdzona 

Nasi w powiecie

konkursów związanych z pielęg-
nowaniem śląskiej gwary, chętnie 
odwiedza też szkoły i przedszko-
la, przekazując młodym słucha-
czom cenną wiedzę i ucząc ich 
szacunku dla Śląska. Zaprzyjaź-
niona z klubami poetów w innych 
miejscowościach, jak chociażby 
z osiedlowym klubem „Rebus” 
w Żorach, służy radą wszyst-
kim tym, którzy jej potrzebują. 
Gratulujemy sukcesów! 

ny przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ w 2009 roku , którego celem 
jest zwrócenie uwagi na zagroże-
nia, jakie niesie szybki rozwój cy-
wilizacji i naruszenie równowagi 
między człowiekiem a środowi-
skiem, w którym żyje. Cieszę się 
,że to właśnie moja bajka, która 
nawiązuje do tego tematu, została 
wyróżniona – podsumowuje pani 
Regina. 

Warto dodać, że talent miesz-
kanki Jankowic doceniła także 
Miejska Biblioteka Publiczna - Fi-
lia nr 18 w Rudzie Śląskiej, która 
przyznała jej trzecie miejsce w or-
ganizowanym przez siebie kon-
kursie poetyckim – za wiersz pt. 
„Brif do Dziyciontka”. Listę na-
grodzonych w tym roku pozycji 
zamyka wiersz „Dzieciom Alep-
po”. Chwytający za serce utwór 
został wybrany wierszem lutego 
przez Wydawnictwo Macieja 
Apostoła w Lublińcu. 

Trudno przecenić to, co miesz-
kanka Jankowic robi dla kontynu-
owania śląskiej kultury i tradycji, 
i z jak wielkim kunsztem to czyni. 
Nie tylko tworzy, ale też sama za-
siada w jury przy okazji różnych 
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Do dwóch wizyt obywa-
teli innych krajów doszło w 
ostatnim czasie w Urzędzie 
Gminy Świerklany. Pierwsza 
miała miejsce jeszcze w mar-
cu (9.03), kiedy to gminny 
magistrat odwiedzili przed-
stawiciele zaprzyjaźnionej 
miejscowości Větřkovice z 
Republiki Czeskiej. Na drugą 
złożył się przyjazd Niemców 
do jankowickiej szkoły pod-
stawowej i wizyta u władz 
gminy. 

Powodem przyjazdu cze-
skiej delegacji był projekt, 
nad którym od niedawna pra-
cują obie strony – pojawiła się 
szansa pozyskania kolejnych 
środków unijnych, które po-
zwoliłyby na rozwinięcie 
współpracy na poziomie szkół 
podstawowych i lokalnych or-
ganizacji.  Spotkanie z udzia-
łem władz i pracowników 
naszej gminy oraz czeskiej de-
legacji miało roboczy charak-
ter i pozwoliło na omówienie 
zasad dalszej współpracy oraz 
podjęcie pierwszych kroków 

w kierunku przygotowania 
projektu. Przypomnijmy, że 
gmina Świerklany z czeską 
miejscowością Větřkovice 
nawiązała kontakt w 2016 
roku. Do tej pory doszło do 
kilkunastu spotkań, wymian 
i wycieczek z udziałem szkol-
nej młodzieży, jak również 
zorganizowane zostały rajdy 
górskie, turnieje piłkarskie 
i zawody strażackie po obu 
stronach granicy oraz jarmark 
świąteczny w Świerklanach. 

Drugą była wizyta uczniów 
z Getyngi w Niemczech (na 
zdj.), fi nansowana ze środ-
ków Polsko-Niemieckiej Fun-
dacji Współpracy Młodzieży. 
11 kwietnia, w sali narad UG 
przedstawiciele urzędu spot-
kali się z kilkunastoosobową 
grupą niemieckich i janko-
wickich uczniów. Była to już 
ósma wymiana zorganizowa-
na w ramach działań doto-
wanych przez wspomnianą 
fundację. 

Spotkanie stało się oka-
zją do porównania systemu 

Obcokrajowcy chętnie nas odwiedzają

nauczania obu krajów, jak 
również do podzielenia się 
przez Niemców wrażeniami 
z pobytu w Polsce – dla więk-
szości członków grupy z Ge-
tyngi była to pierwsza wizyta 
w naszym kraju. Uczestnicy 
wymiany chwalili nas za goś-
cinność i… dziwili się, jak wie-
le plastikowych opakowań się 
u nas produkuje. – W Niem-
czech bazujemy na produk-
tach wielokrotnego użytku, 
prawie w ogóle nie stosuje się 
plastikowych jednorazówek, 

tylko szklane butelki i solidne 
torby – mówili. – W Polsce też 
już się to zmienia – zapewni-
liśmy ich. 

Pięciodniowy pobyt ucz-
niów (przyjechali 9.04, wyje-
chali 13.04) był bardzo udany 
i obfi tował w wiele ciekawych 
wydarzeń – m.in. wycieczkę 
do Krakowa, wspólne ognisko, 
zawody sportowe i zajęcia in-
tegracyjne w SP Jankowice. 
Kilkanaście dni później rewi-
zytę złożyła Niemcom nasza 
młodzież. 

Ciąg dalszy ze strony 6.

Trudny temat - OŚWIATA
– Projekt „Bezpieczna +” (organizacja 

zajęć dodatkowych dla uczniów), rzą-
dowy program, wartość całkowita 33 
882,00 zł, dofi nansowanie 27 105,00 
zł; 

– projekt „Rozbudowa kompleksu 
oświatowego poprzez budowę dodat-
kowej części 4-oddziałowego budyn-
ku Przedszkola nr 2 w Świerklanach 
wraz z kuchnią i remontem pomiesz-
czeń” – projekt unijny (RPO WSL) za-
kładający budowę nowego budynku 
Przedszkola nr 2 w Świerklanach, 
koszt całkowity 5 216 503,00n zł, 
dofi nansowanie 2 306 486,00 zł; do-
datkowa informacja: inwestycja roz-
poczęta w sierpniu 2014 r., wniosek 
złożono w konkursie w 2015 r., nato-
miast dofi nansowanie pozyskano w 
2016 r. (podpisanie umowy); 
2017	r.	

– projekt unijny „Radosne przedszkole” 
(RPO WSL), przewidujący utworzenie 
59 nowych miejsc przedszkolnych 
w Świerklanach oraz organizację 
zajęć dodatkowych, koszt całkowity 
334 562,00 zł, dotacja 284 377,00 zł; 

– Wyjazdy dzieci na zieloną szkołę – 

WFOŚiGW, koszt całkowity 95 480,00 
zł, z czego dofi nansowania 15 060,00 
zł; 

– projekt unijny „Edukacja bez barier” 
(RPO WSL), polegający na organiza-
cji zajęć dodatkowych dla uczniów 
wraz z doposażeniem placówek, 
koszt całkowity 339 394,00 zł, dota-
cja 305 454,00 zł; 

– Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa – program rządowy zakła-
dający zakup książek do bibliotek 
szkolnych SP Jankowice i Gimna-
zjum Świerklany, koszt całkowity 
30 000,00 zł, dotacja 24 000,00 zł; 

– unijny projekt „Śląskie bajki i legen-
dy” (Euroregion Silesia) – rozwój 
współpracy SP Jankowice i czeskiej 
szkoły  Základní škola a mateřská 
škola Ostrava–Zábřeh, koszt całko-
wity 46 402,00 zł, dotacja 41 761,00 
zł; 

– Doposażenie gabinetów profi laktyki 
zdrowotnej w szkołach – program 
rządowy, koszt całkowity 9 186,00 zł 
(dofi nansowanie 100 proc.); 
2018	r.	

– projekt „Sport porusza szkołę!” (or-

ganizacja dodatkowych zajęć spor-
towych dla uczniów) – program 
rządowy, koszt całkowity 20 100,00 
zł, dofi nansowanie 10 050,00 zł; 

– Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa – program rządowy, za-
kup książek do biblioteki szkolnej 
SP1 Świerklany, koszt całkowity 15 
000,00 zł, dotacja 12 000,00 zł. 

NA OCENĘ CZEKAJĄ PROJEKTY:
– „Aktywna tablica” (zakup sprzętu in-

reaktywnego dla szkół) – program 
rządowy, koszt wyceniony został na 
52 500,00 zł, staramy się o dotację 
42 000,00 zł; 

– unijny projekt „Edukacja bez barier +” 
(RPO WSL), organizacja zajęć dodat-
kowych dla uczniów wraz z doposaże-
niem placówek, koszt wyceniony na 
501 899,00 zł, wnioskowana dotacja 
451 709,00 zł; 

– unijny projekt „Radosne przedszkole 
+” (RPO WSL), przewidujący utwo-
rzenie 17 nowych miejsc przedszkol-
nych w gminie oraz organizację zajęć 
dodatkowych, koszt wyceniony na 
227 200,00 zł, wnioskowana dotacja 
199 120,00 zł. 
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Kupiłeś wadliwy towar 
– mikser, który nie działa czy 
fabrycznie uszkodzone spod-
nie i nie wiesz, jak skutecznie 
złożyć reklamację w sklepie? 
Chcesz zwrócić zakup, rozwią-
zać umowę z usługodawcą lub 
dowiedzieć się jak skutecznie 
dochodzić swoich praw? – z po-
mocą przyjdzie ci Infolinia Kon-
sumencka. 

Dzwoniąc na numer 801 440 
220 (ewentualnie 22 290 89 16, 
opłata według taryfy operato-
ra) uzyskasz bezpłatną poradę 
prawną, jak postąpić w sytuacji, 
kiedy usługodawca okaże się być 
niesłowny lub nie będzie chciał 
uznać przysługujących tobie - 
jako klientowi - praw. Infolinia 
prowadzona jest przez Fundację 
Konsumentów i czynna w dni 
powszednie – od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 8.00 
do 18.00. 

Okazuje się, że reklamować 
można praktycznie wszystko, co 
zakupiliśmy, a z czego nie jeste-
śmy zadowoleni – nie tylko towar, 
ale również usługi (na przykład 
usługę fryzjerską czy kosmetycz-
ną). Ale uwaga – towar musi być 
wadliwy/uszkodzony, a usługa 
źle wykonana, żeby mieć pod-
stawy do dochodzenia swoich 
praw. Niemożliwe jest na przy-
kład zwrócenie do sklepu dzień 
wcześniej zakupionej sukienki, 
bo przestała nam się podobać 
- ustawa o szczególnych warun-
kach sprzedaży konsumenckiej 
nie przewiduje możliwości zwro-
tu towaru zgodnego z umową, 
dlatego też sprzedawca nie ma 
obowiązku przyjęcia takiego to-

waru do sklepu i zwrotu jego war-
tości. Niektóre sklepy co prawda, 
zachęcają nas do zakupów ustala-
jąc kilkudniowy termin, w czasie 
którego możemy się rozmyślić i 
oddać towar do sklepu (towar 
musi być w stanie nieużywanym). 
Praktyka ta jednak nie wynika z 
przepisów prawa, a jest efektem 
panującej na rynku konkurencji 
– chcąc pozyskać klienta, który 
wróci w przyszłości na zakupy 
i poleci sprzedawcę innym oso-
bom, należy mu zapewnić jak 
najkorzystniejsze warunki kup-
na towaru. 

Co jest ważne – w przypadku 
źle wykonanej usługi możemy 
nie tylko żądać zwrotu uiszczonej 
za nią należności, ale też doma-
gać się odszkodowania. Przy-
kładem może być wspomniana 
wcześniej, źle wykonana usługa 
fryzjerska, która nie tylko nie 
spełniła naszych oczekiwań, ale 
wręcz spowodowała, że znisz-
czono nam włosy (np. spalona 
trwała). Jak informuje Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, usługa fryzjerska trak-
towana jest jak umowa o dzieło 
(umowa rezultatu) i stosuje się do 
niej przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz przepisy o rękojmi za wady 
dzieła: Jeżeli dzieło ma wady, za-
mawiający czyli konsument może 
żądać ich usunięcia. Jeśli zaś wady 
nie dadzą się usunąć, zamawiają-
cy może od umowy odstąpić - pod 
warunkiem, że wady te są istotne. 
Jeżeli wady są nieistotne, zama-
wiający może żądać obniżenia 
wynagrodzenia w odpowiednim 
stosunku. Poza tym może żądać 
odszkodowania, jeśli nienależyte 

wykonanie usługi przyczyniło się 
do powstania szkody majątkowej 
(np. konieczne było przeprowa-
dzenie działań przywracających 
stan sprzed wykonania usługi i 
konsument musiał ponieść koszt 
tych zabiegów). W przypadku 
usługi fryzjerskiej reklamację – 
najlepiej pisemną - należy zgłosić 
u fryzjera, żądając zwrotu warto-
ści usługi oraz ewentualnego wy-
konania zabiegów mających na 
celu doprowadzenie włosów do 
stanu sprzed wykonania usługi. 

W ostatnim czasie Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów wypowiedział wojnę 
podmiotom sprzedającym towa-
ry/usługi podczas telefoniczne-
go kontaktowania się z klientem 
(najczęściej osobą starszą) lub w 
trakcie tzw. prezentacji (sprzedaż 
pościeli, garnków, itd.). Popular-
ność spotkań, podczas których 
organizowane są pokazy, jak 
oferowany sprzęt działa (naj-
częściej jego cena przekracza 
wielokrotnie wartość rynkową), 
nie słabnie. Widać to zwłaszcza 
w mniejszych miejscowościach 
oraz tam, gdzie można spotkać 
seniorów (sanatoria, siedziby kół 
emerytów i rencistów). Dzięki 
zaostrzeniu przepisów handlo-
wych, zwrot towaru zakupione-
go podczas prezentacji nie jest 
już tak trudny, jak do tej pory. 
Sytuacja, kiedy to umowa kupna-
sprzedaży została zawarta poza 
lokalem przedsiębiorstwa (a więc 
w trakcie pokazu) powoduje, że 
kupujący może od takiej umowy 
odstąpić bez podania przyczyny 
w terminie 14 dni, licząc od dnia 
otrzymania towaru, jeśli jej przed-

miotem jest wydanie towaru lub 
14 dni licząc od dnia zawarcia 
umowy w przypadku pozostałych 
umów. Aby odstąpić od takiej 
umowy należy wysłać do sprze-
dawcy własnoręcznie podpisane 
oświadczenie o odstąpieniu. Naj-
lepiej wysłać takie oświadczenie 
listem poleconym za potwierdze-
niem odbioru, aby mieć dowód, 
że dotarło. Może ono składać się 
z jednego zdania np. „Odstępuję 
od umowy sprzedaży kompletu 
pościeli [tu można wpisać datę 
zawarcia umowy, ewentualnie 
numer zamówienia jeżeli konsu-
ment posiada takie informacje]”. 
Zwrot pieniędzy przez sprzedaw-
cę a zarazem zwrot pościeli przez 
konsumenta powinien nastąpić 
najpóźniej w terminie 14 dni od 
momentu, w którym sprzedaw-
ca dowiedział się o odstąpieniu 
przez konsumenta od umowy   
otrzymał oświadczenie. Nale-
ży podkreślić, iż przedsiębiorca 
może wstrzymać się ze zwrotem 
płatności otrzymanych od konsu-
menta do chwili otrzymania rze-
czy z powrotem lub dostarczenia 
przez konsumenta dowodu jej 
odesłania, w zależności od tego, 
które zdarzenie nastąpi wcześ-
niej. Dlatego najlepiej odesłać 
towar niezwłocznie po odstąpie-
niu, bez czekania na jakąkolwiek 
reakcję przedsiębiorcy. 

Dokładnie regulują to przypisy 
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 
prawach konsumenta. 

Te i wiele innych przydatnych 
informacji znajdziemy na stro-
nie https://www.uokik.gov.pl/, 
do odwiedzenia której gorąco 
zachęcamy. 

...nieużytki,	rowy	czy	pasy	przydrożne	pod-
lega	karze	aresztu	albo	grzywny	do	5	 tys.	 zł	
–	mówi	ustawa	z	dnia	16	kwietnia	2004	roku	
o	ochronie	przyrody.	W	myśl	obowiązujących	
przepisów	wypalać	traw	ani	spalać	odpadów	
zielonych	nie	można	także	na	terenie	prywatnej	
posesji,	mimo	że	są	one	naszą	własnością.	War-
to	o	tym	pamiętać	zwłaszcza	teraz	-	w	okresie	
wiosennych	porządków	w	domu	i	ogrodzie.	
Wypalanie	traw	jest	nielegalne	i	prawnie	zabro-

nione.	Nie	tylko	niszczymy	w	ten	sposób	przyrodę	
(wyjałowienie	gleby),	ale	przede	wszystkim	powo-
dujemy	pogorszenie	stanu	powietrza,	a	często	tak-
że	widoczności	na	drodze.	Niekontrolowany	ogień	

szybko	może	się	rozprzestrzenić	i	konieczna	będzie	
wtedy	interwencja	straży	pożarnej.	
Brak	wyobraźni	 osób,	 które	w	 łatwy	 sposób	

chcą	usunąć	suchą	roślinność	z	pól	i	przydomo-
wych	działek,	może	być	tragiczny	w	skutkach,	na	
co	dowodem	są	statystyki	–	w	ubiegłym	roku	na	
terenie	naszego	kraju	doszło	do	blisko	126	tys.	po-
żarów,	z	czego	ponad	38	tys.	stanowiły	pożary	traw	
na	łąkach	i	nieużytkach	rolnych.	Zginęły	2	osoby,	
a	101	zostało	rannych.	Zużyto	74	527	000	litrów	
wody,	 co	 odpowiada	 pojemności	 20	 basenów	
olimpĳ	skich.	
Przed	wypalaniem	 traw	przestrzegają	autorzy	

ogólnopolskiej	 kampanii	 społecznej	 organizowa-

nej	pod	hasłem	„Stop	pożarom	traw”	-	Komenda	
Główna	Państwowej	Straży	Pożarnej	oraz	Minister-
stwo	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji.	Celem	
tegorocznych	działań	jest	budowanie	świadomości	
społecznej,	jak	groźne	są	tego	rodzaju	pożary,	jakie	
stanowią	zagrożenie	dla	człowieka,	zwierząt	i	śro-
dowiska	naturalnego	oraz	jak	ogromne	koszty	spo-
łeczne	ponosimy	my	wszyscy.	O	zakazie	wypalania	
traw	będzie	więc	głośno	w	prasie,	radiu,	telewizji	
i	internecie.	Będziemy o tym mówić do znudzenia. 
Liczymy na to, że ludzie wreszcie zrozumieją, że 
traw nie wolno i nie warto wypalać, bo najważ-
niejsze jest dobro i bezpieczeństwo nas wszystkich 
–	podsumowują	organizatorzy	akcji.	

CIEKAWY TEMAT

Kto wypala łąki... 

Kupiłeś wadliwy towar waru do sklepu i zwrotu jego war- wykonanie usługi przyczyniło się miotem jest wydanie towaru lub 
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 Jak wskazują statystyki, co roku w okre-
sie wakacyjnym odnotowuje się wzmożone 
zainteresowanie klientów sprawami pasz-
portowymi. Jeśli i ty planujesz spędzić urlop 
poza granicami UE, koniecznie sprawdź, 
czy twój dokument nie stracił ważności. To 
tak naprawdę ostatni dzwonek, żeby złożyć 
podanie o nowy paszport - informują przed-
stawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Katowicach.
 Jeśli Twój paszport stracił ważność lub 
chcesz go wymienić przed zaplanowanym 
wypoczynkiem, nawet jeżeli nie utracił jesz-
cze ważności, odwiedź jeden z punktów 
paszportowych i złóż wniosek paszportowy 
już dziś. Nie narażaj się na stanie w długich 
kolejkach i miesięczne oczekiwanie na od-
biór gotowego dokumentu. 
 Najbliższe punkty, w których możesz zło-
żyć wniosek paszportowy, znajdują się: w 
Rybniku – Punkt przy ul. 3 Maja 31, tel. (32) 
42 26 300, w Żorach - ul. Bramkowa 28, tel. 
(32) 43 41 002, w Jastrzębiu-Zdroju - Al. Jó-
zefa Piłsudskiego 60, tel. (32) 47 85 375, (32) 
47 85 376 oraz w Wodzisławiu Śląskim - ul. 
Pszowska 92 a, tel. (32) 41 20 976, (32) 41 20 
977. 
 Pamiętaj, aby zabrać ze sobą ważny pasz-
port, a jeżeli nie masz paszportu – dowód 
osobisty. Wniosek o paszport wypełnisz na 
miejscu - pobrane zostaną od ciebie odciski 
palców. Ważne jest też, abyś przygotował 
swoje jedno aktualne zdjęcie (wykonane 
specjalnie do paszportu).
 Złożeniu wniosku o wydanie paszportu 
lub paszportu tymczasowego towarzyszy 
opłata, którą należy uiścić w kasie urzędu 
lub na numer rachunku: Śląski Urząd Woje-
wódzki w Katowicach, NBP O/O Katowice 
nr konta 67 1010 1212 0053 4022 3100 0000. 
Oto szczegóły: 
Opłata za wydanie 
paszportu tymczasowego 
Opłata ta wynosi 30 zł. Nie ma tu ulg jak w 
przypadku wydania tradycyjnego paszpor-
tu, o którym mowa poniżej, ani też kar, jeżeli 
na przykład zgubisz swój paszport tymcza-
sowy. 
Opłata za wydanie paszportu
a) okres ważności paszportu - 5 lat (licząc od 

daty jego wydania), wiek osoby ubiegają-
cej się o wydanie paszportu - do 13 roku 
życia - opłata za wydanie paszportu wy-
nosi 60 zł; możliwe zniżki: 50-procentowa 
ulga (30 zł) oraz 75-procentowa ulga (15 zł) 
w opłacie za wydanie paszportu; 

b) okres ważności paszportu - 10 lat (licząc 

od daty jego wydania), wiek osoby ubiega-
jącej się o wydanie paszportu: od 13 roku 
życia do ukończenia 25 roku życia – 140 
zł; możliwe zniżki: 50-procentowa ulga (70 
zł) oraz 75-procentowa (35 zł) ulga w opła-
cie za wydanie paszportu;

c) okres ważności paszportu - 10 lat (licząc od 
daty jego wydania), wiek osoby ubiegają-
cej się o wydanie paszportu – powyżej 25 
lat – opłata w wysokości 140 zł, możliwa 
50-procentowa ulga w opłacie za wydanie 
paszportu (70 zł). 

d) okres ważności paszportu – 10 lat (licząc 
od daty jego wydania), wiek osoby ubie-
gającej się o wydanie paszportu – ukoń-
czone 70 lat (w dniu złożenia wniosku o 
wydanie paszportu) – paszport wydawa-
ny jest za darmo. 

I jeszcze słów kilka o ulgach za wydanie 
paszportu. 
a) 50-procentowa ulga w opłacie za wydanie 

paszportu przysługuje: 
– emerytom, rencistom, osobom niepełno-

sprawnym, a także współmałżonkom tych 
osób, pozostającym na ich wyłącznym 
utrzymaniu;

– osobom przebywającym w domach pomo-
cy społecznej lub zakładach opiekuńczych 
albo korzystającym z pomocy społecznej 
w formie zasiłków stałych;

– kombatantom i innym osobom będącym 
ofi arami represji wojennych i okresu po-
wojennego;

 osobom małoletnim do czasu podjęcia 
ustawowo określonego obowiązku szkol-
nego, uczniom i studentom,

– w przypadku rodziców i małżonków ro-
dziców – członków rodzin wielodzietnych 
posiadających Kartę Dużej Rodziny; 

b) 75-procentowa ulga w opłacie za wydanie 
paszportu przysługuje dzieciom – człon-
kom rodzin wielodzietnych posiadających 
Kartę Dużej Rodziny.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do 
ulgi w opłacie za wydanie paszportu przy-
sługuje tylko jedna ulga w opłacie.

Zwolnienia z opłaty 
za wydanie paszportu
Obniżoną opłatę za wydanie paszportu po-
biera się w przypadku wydania nowego 
paszportu przed upływem terminu ważno-
ści dotychczas posiadanego paszportu gdy 
wymiana następuje z powodu:
– zmiany lub konieczności sprostowania 

następujących danych podlegających 
wpisowi do paszportu tj.: nazwiska, imie-

nia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, 
numeru PESEL;

– zmiany wyglądu osoby posiadającej pasz-
port, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsa-
mości;

braku w dotychczas posiadanym paszporcie 
miejsca na umieszczenie w nim wiz lub 
stempli poświadczających przekroczenie 
granicy.

Obniżoną opłatę ustala się odejmując od 
opłaty obowiązującej w dniu złożenia wnio-
sku o nowy paszport: 
– jedną dziesiątą część opłaty za każdy peł-

ny rok pozostający do upływu ważności 
dotychczas posiadanego paszportu - w 
przypadku paszportu z terminem waż-
ności 10 lat,

- jedną piątą - w przypadku paszportu z ter-
minem ważności 5 lat.

WAŻNE! 
Za zgubienie lub zniszczenie ważnego pasz-
portu pobierana jest dodatkowa opłata. 

 Opłatę za wydanie nowego paszportu 
przed upływem terminu ważności dotych-
czas posiadanego paszportu podwyższa się 
o 200% w stosunku do opłaty za wydanie 
paszportu obowiązującej wnioskodawcę w 
dniu złożenia wniosku o nowy paszport, je-
żeli dotychczas posiadany paszport został 
utracony lub zniszczony z przyczyn zawi-
nionych przez jego posiadacza.

 Na koniec – szczegóły dotyczące odbioru 
gotowego dokumentu. Paszport lub paszport 
tymczasowy należy odebrać w tym samym 
punkcie, w którym złożony został wniosek. 
Paszport będzie gotowy do miesiąca czasu 
od złożenia wniosku. Odbiór następuje tyl-
ko osobiście, z wyjątkiem odbioru paszportu 
dla dziecka - może go dokonać jeden z rodzi-
ców lub ustanowionych przez sąd opieku-
nów (obecność dziecka nie jest wymagana 
przy odbiorze dokumentu). Drugą sytuacją, 
kiedy odbioru gotowego dokumentu nie 
musi dokonać wnioskodawca osobiście, 
jest odbiór paszportu dla osoby całkowicie 
ubezwłasnowolnionej – także i tu odbioru 
może dokonać jeden z rodziców lub ustano-
wionych przez sąd opiekunów, a obecność 
osoby ubezwłasnowolnionej nie jest przy 
odbiorze konieczna).
Szczegóły na www.katowice.uw.gov.pl oraz 
w punktach paszportowych na terenie ca-
łego kraju. 

Trudna sztuka REKLAMACJI Zbliżają się wakacje 
– sprawdź ważność 

swojego paszportu!
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Drużyna jankowickiej szkoły 
w składzie: Michalina Machu-
lik z klasy 6a i Malwina Bujas z 
klasy 5b, zajęła pierwsze miej-
sce w I etapie XV Konkursu 
Wiedzy Ekologicznej Rudach. 
Jego organizatorem był Ze-

spół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego. 6 
kwietnia br., w Ośrodku PK w 
Rudach dziewczyny zmierzy-
ły się z reprezentacjami szkół 
podstawowych rejonu rybni-
cko-raciborskiego. Ich zada-

Hasło to przyświeca dzia-
łaniom edukacyjnym prowa-
dzonym w Przedszkolu nr 1 
w Świerklanach. Rozwijanie u 
wychowanków zainteresowa-
nia kulturą i tradycjami regio-
nu oraz troski o teraźniejszość 
i przyszłość miejsca, w którym 
mieszkają, są w świerklańskiej 
placówce priorytetem. 

Nasz region, to przede 
wszystkim górnictwo i bardzo 
ważne dla nas święto – Barbór-
ka. Z tej okazji zaprosiliśmy do 
przedszkola ojców górników, 
aby opowiedzieli nam o swojej 
pracy, a także wierszem i pio-
senką złożyliśmy im życzenia 
podczas mszy świętej z okazji 
ich święta. W grudniu nakręci-
liśmy też teledysk „My Ślązocz-
ki…” na konkurs pt. „Śląska 
piosnka” organizowany przez 
Przedszkole nr 10 w Rybniku. 
Zajęliśmy I miejsce, co było dla 
nas ogromnym sukcesem. W 
teledysku tym przedstawiliśmy 
dzień powszedni śląskiej rodzi-
ny – dziewczynki krzątały się 
po chałpie, kisiły kapusta, wa-
rzyły rolady i kluski, a chłopcy 
– fedrowali na grubie. Poza 

tym reprezentowaliśmy nasze 
przedszkole w IV Powiatowym 
Przeglądzie Twórczości Regio-
nalnej „Od Przedszkolaka do 
Ślązaka”, zorganizowanym 
pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Rybnika. 
Współpracując z Parafią pw. 
Św. Anny, aktywnie uczestni-
czyliśmy w Festynie z Anio-
łami, przedstawiając występ 
w gwarze śląskiej „Śląskie 
aniołki rzykajom różaniec”. 
Nasi przedstawiciele wzięli 
też udział w I Powiatowym 
Konkursie Gwary Śląskiej 
„Bajtle bydom gryfnie godać”. 
W czasie spotkań wigilijnych 
z rodzicami, grupy „Misie” i 
„Wiewiórki” przedstawiły bo-
żonarodzeniowy spektakl, w 
którym do nowonarodzonego 
Jezuska, oprócz Trzech Króli i 
pasterzy, przybyli również Ślą-
zacy w tradycyjnych strojach i 
ze śląskim kołoczem.

W grupie dzieci 5, 6-letnich 
realizowany jest program au-
torski z zakresu edukacji regio-
nalnej „Zawsze pamiętamy, że 
na Śląsku mieszkamy”. Poprzez 
zabawę, praktyczne działania 

i kontakt z najbliższym środo-
wiskiem nasi wychowankowie 
poznają swój region i związa-
ne z nim zwyczaje oraz trady-
cje. Jesienią przypomnieliśmy 
sobie zwyczaj wykopek oraz 
Andrzejek, podczas których 
śpiewaliśmy, wróżyliśmy, lali-
śmy wosk… Poza tym, z udzia-
łem przedstawicielek Koła 
Gospodyń Wiejskich dzieci 
samodzielnie ukisiły kapustę, 
którą później zjadły na obiad. 
Niemałą atrakcją były „szkub-
ki”, czyli skubanie pierza, z któ-
rego następnie wykonaliśmy 
naszą grupową poduszkę, na 
poszewce której znalazło się 
zdjęcie naszych dzieci. 

W okresie wielkanocnym 
wszystkie grupy przedszkolne 
pojechały do Muzeum w Ryb-
niku na zajęcia „Śląskie zwy-
czaje wielkanocne”. Poznały 
tam zwyczaj topienia Marzan-
ny i Marzanioka, robienia palm 
wielkanocnych oraz tradycje i 
obrzędy związane z Wielkim 
Tygodniem. Dawnym zwycza-
jem, 21 marca pożegnaliśmy 
zimę i przywitaliśmy wiosnę 
(…). W kwietniu odbyła się wy-

cieczka do Centrum Edukacji 
Regionalnej w Żorach–Osi-
nach na warsztaty „Śląskie 
strachy, straszki i straszydła”. 
Dzieci bawiąc się, śpiewając, 
a nawet występując w przed-
stawieniu, poznały śląskie le-
gendy, a przede wszystkim z 
ogromnym entuzjazmem, ra-
dością i zainteresowaniem po-
znały śląskie stworki – Utopki, 
Beboki, Podciepy, Heksy czy 
Piecuchy. A poza tym… słu-
chamy śląskich legend, bajek 
i wierszy w śląskiej gwarze, 
uczymy się śląskich tańców, 
rysujemy, malujemy.. i zawsze 
dobrze się bawimy. 

W prowadzonych przez nas 
działaniach nie sposób nie za-
uważyć, że nie tylko w znacz-
nym stopniu poszerzają one 
wiedzę dzieci i zachęcają do 
przenoszenia śląskich tradycji 
i obrzędów do domów rodzin-
nych, ale też - a może przede 
wszystkim - dostarczają wycho-
wankom wiele radości i uśmie-
chu. A uśmiech dziecka, to 
najlepsza nagroda za trud wło-
żony w jego wychowanie.

 tekst: Agata Cebo

Pierwsi 
w powiecie

Zawsze pamiyntomy, że na Śląsku miyszkomy 

niem było rozwiązanie testu 
przyrodniczo-ekologicznego, 
z którym nie miały większych 
problemów. Solidna praca pod 
okiem nauczyciela Danuty Zoń 
przyniosła efekt w postaci I 
miejsca i kwalifikacji do finału 
wojewódzkiego.

Z początkiem czerwca uczen-
nice zmierzą się ze zwycięski-
mi drużynami poszczególnych 
Ośrodków Edukacyjnych ZP-
KWŚ z Rud, Będzina, Kaliny, 
Smolenia i Żywca. Życzymy im 
wytrwałości w zgłębianiu wie-
dzy i powodzenia w finale.

Wysoki poziom wiedzy z 
zakresu nauk matematycz-
no-przyrodniczych zaprezen-
towała drużyna w składzie: 
Rozalia Gembalczyk, Krzysz-
tof Kaczmarek oraz Michał 
Grzesik w międzyszkolnym 
Konkursie Matematyczno-
Przyrodniczym „Z przyrodą 
na ty!”, zorganizowanym przez 
Zespół Szkół Urszulańskich w 
Rybniku.

Do udziału w konkursie za-
proszono uczniów klas VI-VII. 
Był to konkurs dwuetapowy, 

przeprowadzony 14 i 22 marca 
br. W pierwszym etapie zmie-
rzyło się ponad 30 zespołów. 
Uczniowie indywidualnie roz-
wiązywali test wiedzy, a suma 
punktów drużyny decydowała 
o kwalifikacji do finału. Nasi 
siódmoklasiści łącznie uzyskali 
74 punkty, co dało im pierwszą 
lokatę w finałowej dziesiątce. 
W drugim etapie uczniowie 
zmagali się z rozwiązywaniem 
zadań z zakresu nauk przy-
rodniczych: geografii, chemii, 
fizyki, biologii i matematy-
ki. Zgodna współpraca przy-
niosła zwycięstwo w postaci 
pierwszego miejsca w ogólnej 
klasyfikacji.

Laureaci otrzymali dyplomy 
oraz nagrody książkowe. Do 
udziału w konkursie przygoto-
wała uczniów Danuta Zoń oraz 
Grażyna Toman.

Rozalii, Krzysztofowi i Mi-
chałowi serdecznie gratuluje-
my wiedzy i zajętego I miejsca 
w konkursie matematyczno-
przyrodniczym na szczeblu 
powiatowym!

info: SP Jankowice

Dwa udane starty w konkursach zaliczyli w ostatnim cza-
sie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica 
w Jankowicach. Mowa o Konkursie Wiedzy Ekologicznej w 
Rudach oraz konkursie z zakresu nauk matematyczno-przy-
rodniczych. 

Pierwsi 
w powiecie
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W dniu 26 kwietnia odbyło 
się w UG Świerklany spotkanie 
władz gminy z utalentowanymi 
sportowcami. Tym razem doce-
nieni zostali odnoszący sukce-
sy w karate, uczniowie: Błażej 
Liszka, Paweł Nowak, Oliwier 
Wiśniewski i Mateusz Plutka. 
Chłopcy na co dzień trenują 
pod okiem instruktora karate 
Kamila Widawskiego ze Szko-
ły Walki LAO HU w Jankowi-
cach. 

Trudno wymienić wszystkie 
sukcesy, jakie odnieśli do tej 
pory młodzi mieszkańcy Janko-
wic na polskiej oraz międzyna-
rodowej arenie sportowej. My 
wspomnimy tylko o najważniej-
szych, a są to:

Błażej Liszka – III miejsce 
na Czech Open Internatio-
nal – Roznov pod Radhostem 
2017, II miejsce w XXI Otwar-
tym Pucharze Polski WUSHU 
w walkach Sanda – Kraków 
2017, I miejsce na Mistrzo-
stwach Mazowsza w walkach 

Sanda – Warszawa 2017, I miej-
sce na Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski Sanda 
– Warszawa 2017, I miejsce na 
Otwartych Mistrzostwach Pod-
karpacia – Rzeszów 2017, zwy-
cięstwo w XXI edycji zawodów 
pn. „Śląska Bitka” - Piekary Ślą-
skie (marzec br.); 

Paweł Nowak – I miejsce 
na Czech Open International 
– Roznov pod Radhostem 2017 
i II miejsce na Międzynarodo-
wych Mistrzostwach Polski 
Sanda – Warszawa 2017; 

Oliwier Wiśniewski – IV 
miejsce na Czech Open Interna-
tional – Roznov pod Radhostem 
2017, II miejsce na XXI Otwar-
tym Pucharze Polski WUSHU 
w walkach Sanda – Kraków 
2017 i II miejsce na Otwartych 
Mistrzostwach Podkarpacia 
– Rzeszów 2017; 

Mateusz Plutka – I miejsce 
na XXI Otwartym Pucharze 
Polski WUSHU w walkach 
Sanda – Kraków 2017 i II miej-

W miesiącu czerwcu pla-
nowana jest w naszej gminie 
impreza sportowa dla amato-
rów jednośladów - Wyścig Ro-
werowy MTB o Puchar Wójta 
Gminy Świerklany na rzecz 
Stowarzyszenia Osób Spraw-
nych i Sprawnych Inaczej 
„Uśmiech”. W imprezie tej 
mogą wziąć udział zarówno 
licencjonowani, jak i niezrze-
szenie zawodnicy. 

Organizatorem wyścigu 
rowerowego jest p. Stefan 
Bluszcz wraz ze wspomnianym 
stowarzyszeniem. Rolę współ-
organizatorów pełnią: Urząd 
Gminy Świerklany oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Świerklanach. 

Uczestnicy wyścigu dla dzie-
ci i młodzieży startują w ww. 
wyścigu bezpłatnie. Warun-
kiem jest wcześniejsze zgło-
szenie  udziału na adres: rip@
swierklany.pl – w terminie do 
28 maja br. lub do wykorzysta-
nia limitu startowego, który 
wynosi 150 osób – jak również 
dostarczenie organizatorom 
najpóźniej w dniu zawodów 
zgody rodzica/opiekuna praw-
nego na udział w ww. imprezie 
sportowej. 

Uczestnicy wyścigu główne-
go zobowiązani są do wypeł-
nienia formularza zgłoszenia 
(wzór formularza do pobrania 
ze strony www.swierklany.pl 
oraz http://usmiech.org.pl/) i 
dostarczenia go organizatoro-
wi najpóźniej w dniu zawodów 
oraz do dokonania wpłaty daro-
wizny w wysokości co najmniej 
20 zł na rzecz Stowarzyszenia 
Osób Sprawnych i Sprawnych 
Inaczej „Uśmiech” (opłata ta 
nie podlega zwrotowi). 

Płatność: dane przelewu Sto-
warzyszenia „Uśmiech” - nr ra-
chunku bankowego: Raiffeisen 
Bank Polska SA: 94 1750 0012 
0000 0000 3202 7326, w tytu-
le przelewu „darowizna” – wy-
ścig rowerowy MTB – wpisać 
imię, nazwisko oraz miejsco-
wość.

Planuje się, że wyścig odbę-
dzie się 3 czerwca 2018 r. w 
godz. 11.00-12.30. Miejsce startu 
oraz meta znajdować się będzie 
przy GOKiR-ze w Świerklanach 
przy ul. Strażackiej 1, zaś trasa 
wyścigu przebiegać będzie po 
drogach znajdujących się na te-
renie naszej gminy. W ramach 
ww. imprezy sportowej odbę-
dzie się wyścig główny (dystans 

sce na Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski Sanda 
– Warszawa 2017. 

Oprócz tego, Błażej Liszka i 
Mateusz Plutka odnieśli zwy-
cięstwo w IV edycji „Sparin-
gów Międzyklubowych”, gdzie 
swoje walki stoczyli z dużo star-
szymi od siebie przeciwnikami, 
zaś Paweł Nowak, Oliwier Wiś-
niewski i wspomniany Mateusz 
pozytywnie zdali egzaminy na 
stopnie uczniowskie, tym sa-
mym otrzymując pomarańczo-
we pasy. 

Podczas czwartkowego spot-
kania z wójtem gminy Toma-
szem Pieczką i jego zastępcą 
Henrykiem Mincerem, młodym 
adeptom Szkoły Walki LAO HU 
w Jankowicach towarzyszyli 
rodzice. Chłopcy opowiedzie-
li, jak udaje im się łączyć spor-
tową pasję z nauką w szkole, 
przedstawili też swoje plany na 
najbliższe miesiące. Aktualnie 
przygotowują się oni do udziału 
w Międzynarodowych Mistrzo-

stwach Polski Nowoczesnych 
Sztuk Walki SILESIA SAMU-
RAI (18-20.05) i w Międzynaro-
dowych Mistrzostwach Polski 
Sanda – Warszawa (15-17.06). 
Przed nimi także kolejne edycje 
zawodów „Śląskiej Bitki” i „Spa-
ringów Międzyklubowych”. 

Gratulujemy talentu sporto-
wego i wytrwałości w dążeniu 
do celu. Trzymamy kciuki! 

Zdjęcia ze spotkania 
na www.swierklany.pl

Prawie 60 osób wzięło udział 
w wielkanocnym spotkaniu, 
na które zapraszani są co roku 
podopieczni Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Świer-
klanach. Spotkanie odbyło się 
na sali GOKiR-u w Świerkla-
nach i było okazją do rozmów, 
biesiadowania i poczęstunku. 

Ciekawostką jest fakt, że je-
den z uczestników spotkania 
przejechał aż 600 km z Koryci-

na w woj. podlaskim. – Zrobił 
to nie po raz pierwszy, ponie-
waż przebywa w tamtejszym 
domu pomocy społecznej. Jest 
również tym z gości, którzy o 
kolejne świąteczne spotkanie 
pytają już dzień po ostatnim. 
Tak bardzo nie umie się docze-
kać – informują przedstawi-
ciele GOPS-u w Świerklanach. 
Spotkanie swoim występem 
uświetnił zespół Paulinki.

Wspólne biesiadowanie 
przed świętami

15 km) dla zawodników, którzy 
ukończyli 16. rok życia i star-
szych (liczone rocznikowo), w 
podziale na płeć i na kategorie 
wiekowe. Dodatkowo wybrani 
zostaną: najlepsza i najlepszy 
zawodnik Gminy Świerklany 
oraz najmłodszy i najstarszy 
uczestnik wyścigu. 

Po zakończeniu wyścigu 
głównego odbędzie się wyścig 
rowerowy dla dzieci i młodzie-
ży, w podziale na kategorie 
wiekowe i dystanse: do 6 lat 
– trasa 300 m. (brak dolnej gra-
nicy wiekowej – wymóg, aby 

dziecko było w stanie samo-
dzielnie pokonać wyznaczoną 
trasę); 7-9 lat - trasa 1 km; 10-12 
lat – trasa 2,5 km oraz 13-15 lat 
– trasa 5 km. 

Zachęcamy mieszkańców 
gminy do udziału w zawo-
dach. Pełna treść regulaminu 
Wyścigu Rowerowego MTB 
o Puchar Wójta Gminy Świer-
klany dostępna jest na stronie 
http://usmiech.org.pl/ oraz na 
www.swierklany.pl

Dodatkowych informacji 
udziela Stefan Bluszcz – tel. 
797 231 806. 

Przed nami Wyścig Rowerowy MTB

Z sukcesami trenują sztuki walki

Na koniec wspomnimy o 
Szymonie Sitko, osiągającym 
sukcesy w Muaythai i Ki-
ckboxingu. W ostatnim czasie 
władze gminy odwiedziły mło-
dego sportowca z Jankowic, by 
pogratulować mu wyników 
sportowych i spotkać się z jego 
rodzicami. Wychowanek tre-
nera Łukasza Kubiaka na ak-
tywność fi zyczną i rozwijanie 
formy poświęca każdą wolną 
chwilę, osiągając czołowe miej-
sca na zawodach w kraju i za 
granicą. Brawo!
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Prawdziwie Niepodległa

Działania przedsiębiorcze podejmowane przez Holesza-
ków zostały docenione przez organizatorów kilku konkur-
sów. Za udział w charytatywnych akcjach szkoła otrzymała 
podziękowania w formie dyplomów, a za zużyte telefony, 
które zostały przekazane do Ekophone, młodzi przedsiębior-
cy zyskali bony sodexo w łącznej kwocie 40 zł, które zostaną 
wykorzystane na nagrody. 

Mali przedsiębiorcy z SP 1
Co tydzień chętni ucznio-

wie z klas 4 i 5 spotykają się 
na zajęciach koła przedsię-
biorczości i zespołu Szkolnej 
Kasy Oszczędności. Realizują 
tematykę „Programu Edukacji 
Finansowej przy SP1 Świerkla-
ny” opracowanego przez jed-
ną z opiekunek SKO. Poznają 
świat fi nansów, kreują nowe 
przedsięwzięcia, uczą się jak 
nie czekać na szansę w życiu, 
a samemu ją tworzyć. Poświę-
cają swój czas i wykorzystują 
pomysły, pomagając tym sa-
mym potrzebującym i szkol-
nej społeczności, a przy okazji 
kształtują nawyki, by w doro-
słym życiu realizować siebie i 
umieć radzić sobie w różnych 
sytuacjach.  

To nasi mali przedsiębiorcy 
są motorem napędowym Eko-
landii, o której pisaliśmy w 
jednym z numerów Kuriera. 
Przeprowadzają zbiórki ekolo-
giczne, prowadzą Zielony Skle-
pik, przygotowali produkty na 
kiermasze, maski karnawałowe 
na zabawę karnawałową rodzi-
ców, gazetki informacyjne, ak-
cje dotyczące bezpieczeństwa 
w sieci, a nawet bankują przez 
internet. Wspaniale jest być 
świadkiem i mieć swój udział 
w rozwoju młodego kreatyw-
nego pokolenia. Więcej infor-
macji o działaniach znajduje 
się na ich blogu: https://www.
szkolneblogi.pl/blogi/holesz-
koswierklany/
tekst i zdj. SP nr 1 w Świerklanach

W związku ze stuleciem odzyskania 
przez Polskę niepodległości Minister-
stwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok 
szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepod-
ległej”.  Również Szkoła Podstawowa im. 
Św. Jadwigi w Świerklanach włączyła się 
w obchody tej ważnej rocznicy. Zaplano-
waliśmy szereg działań, projektów i róż-
norodnych akcji, mających w ciekawy 
sposób upamiętnić to niezwykle rados-
ne wydarzenie.               

Świętowanie rozpoczęliśmy nieco 
wcześniej, bo już uroczystą akademią, 
jaka odbyła się w listopadzie 2017 roku. 
Wtedy uczniowie zapoznani zostali z za-
łożeniami tej ważnej akcji, przedstawiono 
też ramowy plan działań.

Atrakcyjną dla uczniów formą święto-
wania są na pewno różnorodne konkursy. 
Dlatego też w lutym miały miejsce zma-
gania młodych recytatorów, przebiegały 
one pod hasłem „W obronie polskości”. 
Starsi uczniowie chętnie prezentowali 
teksty o tematyce patriotycznej. Młodsi 

z kolei wykazać mogli się w konkursie 
przeprowadzonym wśród uczniów klas 
czwartych pod hasłem „Moja Ojczyzna 
jest piękna”. Ponadto właśnie zakończy-
ły się eliminacje szkolnego konkursu „100 
na 100”, w którym uczniowie klas VI, VII 
oraz oddziałów gimnazjalnych odpowia-
dali na sto pytań związanych z historią i 
kulturą naszego kraju. Czekamy na fi nał, 
który odbędzie się 27 kwietnia.  Ciekawy 
okazać może się również kuratoryjny 
konkurs epistolografi czny „Opowiem Ci 

o kraju moich dziadków“, łączący tematy-
kę patriotyczną z historyczną, kulturową 
oraz krajoznawczą. Warto wspomnieć też 
udział uczniów w  konkursie „Orzeł Bia-
ły – nasza duma“ oraz w konkursach pla-
stycznych „Polska moja Ojczyzna” oraz 
„Niepodległa – Lubię to!”. 

Nie można zapomnieć o pozaszkol-
nych formach edukacji patriotycznej i 
historycznej. Są to na przykład wyjazdy 
i wycieczki. Dotyczą one przede wszyst-
kim uczniów klas III oddziałów gimnazjal-
nych. W marcu br. odbył się ich wyjazd do 
Państwowego Muzeum Auschwitz – Bir-
kenau; miejsce to pozostawiło w świado-
mości młodych ludzi niezatarte wrażenie. 
Planowany jest również  wyjazd do War-
szawy, a więc zwiedzanie miejsc upamięt-
niających ważne wydarzenia z dziejów 
Polski; ponadto grupa uczniów oddziałów 
gimnazjalnych  wybierze się do Muzeum 
Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

W obchody zaangażowali się też na-
uczyciele oraz dyrekcja szkoły, czego do-
wodem jest udział w konferencji „Polska 
to wielka rzecz“, szkoleniu „Jak przygo-
tować uczniów do odwiedzania Miejsc 
Pamięci“, a także udział  w spektaklu  
„Nadejdzie pora“, przygotowanym z oka-
zji Roku Dla Niepodległej. 

Na tym nie koniec, gdyż w  planach są 
kolejne działania, na przykład organizacja 
koncertu pieśni patriotycznej czy też wy-
konanie przez uczniów murali niepodle-
głościowych oraz gra terenowa „Wreszcie 
wolni“.

info: SP nr 2 w Świerklanach

Wójt Gminy Świerklany oraz Zarząd Gminny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Świerklanach
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na 

Zawody Sportowo-Pożarnicze
o Puchar Wójta Gminy Świerklany

26 maja (sobota) o godz. 10.00 OSiR Jankowice
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Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gmi-
ny Świerklany tradycyjnie już w marcu 
zorganizowały spotkania z okazji Dnia 
Kobiet. My odwiedziliśmy z aparatem 
panie KGW nr 1 w Jankowicach.

Spotkanie odbyło się w restauracji „U 
Danusi” w Jankowicach. Panie wzięły 
udział we wspólnym biesiadowaniu oraz 
pogawędkach. Upominki i kwiaty z okazji 

Dnia Kobiet wręczyli m.in. wójt Tomasz 
Pieczka z zastępcą Henrykiem Mincerem 
oraz sołtys Jankowic Jerzy Rugor. Na spot-
kanie zaproszono również delegacje z po-
zostałych KGW. Każda z obecnych tu pań 
otrzymała kwiat tulipana. 

Członkinie koła miały również okazję 
do zaprezentowania talentów artystycz-
nych. Aby tradycji stało się zadość, go-

spodynie przygotowały skecze i scenki 
kabaretowe, które rozbawiły wszystkich 
do łez. 

Warto dodać, że przed Świętami Wielka-
nocnymi gospodynie z KGW nr 1 w Janko-
wicach zorganizowały również „śniadanko 
wielkanocne”, czyli spotkanie, na którym 
degustowały liczne potrawy i dzieliły się 
przepisami na wiosenne święta. 

Gospodynie świętowały Dzień Kobiet

Urząd Gminy wraz z GOKiR-em 
Świerklany i miejscowymi kołami 
gospodyń kolejny raz zaprosili na Jar-
mark Wielkanocny, który odbył się w 
gminie.  Swoje towary prezentowało 
na nim ponad 20 wystawców. 

Na kolejnym już Jarmarku Wielka-
nocnym nie mogło zabraknąć świą-
tecznych ozdób, które m.in. można 
było kupić i wesprzeć lokalne sto-
warzyszenia. Były także stoiska z 

książkami o Śląsku, egzotycznymi 
herbatami oraz wędlinami z Janko-
wic. – Można było też degustować 
tradycyjny żurek na zakwasie z białą 
kiełbasą, sałatkę śledziową, faszero-
wane jajka oraz wielkanocne baby. De-
gustację przygotowały członkinie kół 
gospodyń. Wydarzenie spotkało się z 
dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców Świerklan, Jankowic oraz innych 
okolicznych miejscowości.

Wielkanocne specjały i ozdoby na jarmarku 
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Dzieci, młodzież oraz zespo-
ły regionalne i koła gospodyń 
wzięły udział w III Dniu Ślą-
skij Godki, który odbył się w 
siedzibie GOKiR w Świerkla-
nach, skupiając pełną salę 
publiczności!

To już trzecia edycja Dnia 
Śląskij Godki, którego celem 
jest promocja kultury i mowy 
regionu. Wydarzenie odbyło 
się 16 marca i przyciągnęło do 
Świerklan wiele osób, którym 
leży na sercu propagowanie tra-
dycji. Jak na Dzień Śląskij God-
ki przystało, w Świerklanach 
wystąpiły zespoły Karolinki i 
Paulinki oraz grupy kabareto-

we z miejscowych kół gospo-
dyń wiejskich. Oczywiście nie 
zabrakło występów dzieci i mło-
dzieży ze szkół w Jankowicach 
i Świerklanach. Te cieszyły się 
największym aplauzem pub-
liczności. Najmłodsi zaprezen-
towali liczne skecze i piosenki, 
wpadające w ucho. Gościnnie 
wystąpił również chór „Ada-
gio” z Gogołowej. Tradycyjnie 
już wydarzenie poprowadziły 
Regina Sobik i Urszula Oślislok 
– uznane regionalistki z naszej 
gminy. 

Na Dzień Śląskij Godki za-
prosił mieszkańców Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji 

Dzień Śląskij Godki z coraz większą publicznością

oraz Urząd Gminy i Ruch Auto-
nomii Śląska – Koło Świerkla-
ny. – Cieszymy się, że impreza 
zainteresowała tylu ludzi. To 
ważne, aby promować język 
śląski i tradycje – mówi Krzysz-
tof Swaczyna, przewodniczący 
Koła RAŚ w Świerklanach. W 
organizację spotkania włączyli 
się przedstawiciele lokalnych 
organizacji (m.in. kół gospo-
dyń wiejskich i Stowarzyszenia 
Osób Sprawnych i Sprawnych 
Inaczej „Uśmiech”) prezentu-
jąc wykonane ręcznie ozdo-
by wielkanocne. Wśród nich 

znalazły się m.in. pluszowe 
i drewniane zające, palmy oraz 
stroiki i sporo innych ozdób. 
Dochód ze sprzedanych w tym 
dniu elementów dekoracyj-
nych wsparł podopiecznych 
stowarzyszenia. Koła gospo-
dyń natomiast przygotowały 
poczęstunek dla gości, m.in. 
żurek i pyszne babki wielka-
nocne. Podczas Dnia Śląskij 
Godki można było również na-
być książki o tematyce historii, 
kultury i mowy śląskiej, m.in. 
autorstwa Ś.P. Andrzeja Kieł-
kowskiego ze Świerklan. 

W październiku br. Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach 
obchodzić będzie swoje 90. urodziny. Przy-
gotowania do jubileuszu już się rozpoczę-
ły. Hasłem przewodnim uroczystości będą 
słowa Jana Pawła II: „Pamięć o przeszłości 
oznacza zaangażowanie w przyszłość”.

Uroczystość 90-lecia szkoły rozpoczęto 
w lutym, kiedy to odbył się XXVI Szkolny 
Konkurs Recytatorski. Udział w nim wzięli 
uczniowie klas od czwartej do siódmej oraz 
gimnazjaliści. Otwierając konkurs pani dy-
rektor zwróciła uwagę, że szkolny jubileusz 
łączy się z obchodami setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Dlatego 
też, świętując urodziny placówki będziemy 
pamiętać o historii naszej ojczyzny.  

W szkole zorganizowano konkurs na 
logo obchodów. Uczniowie wszystkich 
klas przygotowali wiele prac, więc jury 
miało problem z wyborem tej najlepszej. 
Ostatecznie zdecydowano, że promować 
obchody 90-lecia będzie praca przygotowa-
na przez Małgorzatę Kajzerek z klasy V b. 
Uczennica przygotowała pracę  pod kierun-

który posiadają jakieś pamiątki ze szkoły: 
zdjęcia, broszury, książki, mundurki, pa-
miętniki, stare zeszyty, stare świadectwa i 
chcieliby się nimi podzielić, proszeni są o 
przekazanie ich do p. Joanny Krawczyk. Po 
zakończeniu wystawy eksponaty zostaną 
zwrócone właścicielom.

Od września zapraszamy absolwentów 
do zwiedzania naszej szkoły. Proponuje-
my zwiedzanie wszystkich pomieszczeń 
szkoły oraz oglądanie wystawy. Spotkanie 
można zakończyć wspólną kawą. Grupy, 
klasy, które chciałyby się spotkać w szkole, 
proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu 
szkoły.

W ramach obchodów 90–lecia planuje 
się wiele innych wydarzeń i uroczystości. 
Informacje o nich będzie można znaleźć 
na szkolnej stronie internetowej www.spja-
dwiga.edu.pl

Zapraszamy wszystkich absolwentów 
i sympatyków naszej szkoły do zaangażo-
wania się w przygotowanie październiko-
wych uroczystości. 

info: SP nr 2 w Świerklanach

Rozpoczęły się obchody 90-lecia w SP 2

kiem nauczycielki zajęć komputerowych, 
p. Iwony Szulc–Winkler. Na ogrodzeniu 
szkoły został zawieszony baner promujący 
naszą szkołę i jej jubileusz. Baner zawiera 
zwycięskie logo oraz przypomina wszyst-
kim o święcie, którego główne obchody są 
zaplanowane na październik.

W ramach przygotowań do uroczystości 
zaplanowano też wystawę przedstawiają-
cą 90 lat szkoły  w Świerklanach. Wszyscy, 
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Strażacy z Jankowic nie poddają się 
i z roku na rok organizują coraz więk-
sze wydarzenie. Zaczęło się 5 lat temu od 
zwykłego turnieju siatkówki strażaków. 
Już rok później, kiedy jednemu ze stra-
żaków urodził się syn – Maks, wiadomo 
było, że impreza przybierze charytatywny 
charakter.

Maksymilian urodził się jako skrajny 
wcześniak w 24. tygodniu ciąży. - Prawie 
5 miesięcy spędził w inkubatorze. Zmagał 
się z dysplazją oskrzelowo-płucną, retino-
patią, niewydolnością oddechowo-krąże-
niową oraz sepsą. Kilkukrotnie przeszedł 
wylewy krwi do mózgu IV stopnia. Prze-
chodził różne zabiegi: laseroterapię, opera-
cję jelit, przetaczanie krwi. Teraz choruje 
na Dziecięce Porażenie Mózgowe oraz pa-

daczkę, jest też dzieckiem niedowidzącym. 
Ma bardzo słabe napięcie mięśniowe, dla-
tego nie potrafi samodzielnie siedzieć ani 
nawet utrzymać główki – informuje Funda-
cja PGE Energia Ciepła, której podopiecz-
nym jest czterolatek z Jankowic. 

Strażacy nie mieli wątpliwości, że mu-
szą pomóc koledze w zmaganiach z nie-
pełnosprawnością syna. Wpadli więc na 
pomysł, aby turniej siatkówki zmienić 
w wielkie strażackie wydarzenie dla całego 
regionu, w jednym celu – pomocy małemu 
Maksymilianowi. Organizatorzy dziękują 
wszystkim, którzy wzięli udział w turnieju 
charytatywnym „Gramy dla MAKSIA”. - W 
turnieju i wydarzeniach towarzyszących 
udział wzięło 35 jednostek, zebraliśmy po-
nad 14 tys. zł na turnieju i 6 600 zł z licyta-

cji na Allegro. Pieniądze w całości zostały 
przekazane rodzinie Maksia i wspomogą 
jego leczenie i rehabilitację – zapewnia To-
masz Brychcy z OSP Jankowice. 

Podczas tegorocznego turnieju można 
było nie tylko podziwiać walkę strażaków 
na boisku, ale również zobaczyć sprzęt 
i umiejętności mundurowych podczas 
licznych pokazów. W Szkole Podstawowej 
w Jankowicach, która gościła strażaków, 
ustawiono również liczne stoiska tematycz-
ne. Było też wiele atrakcji dla najmłodszych, 
m.in. ogromne maskotki, w tym policyjny 
Sznupek. Wiele emocji wzbudziło „Świa-
tełko dla Maksia”, czyli jednoczesne włą-
czenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych 
we wszystkich samochodach pożarniczych 
biorących udział w akcji. 

Zagrali dla Maksia kolejny raz!
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Miesiąc marzec upłynął w 
naszej gminie pod znakiem 
sportowej rywalizacji. W ra-
mach organizowanych cy-
klicznie rozgrywek o Puchar 
Wójta Gminy Świerklany, 
dzieci, młodzież i dorośli wal-
czyli o zwycięstwo w dwóch 
turniejach - III Turnieju Te-
nisa Stołowego i III Turnieju 
Szachowym. 

Pierwszy z nich odbył się w 
sobotę 10 marca w sali gimna-
stycznej SP nr 2 w Świerkla-
nach. Na zawody zgłosiło się 
blisko stu zawodników – miesz-
kańców gminy i okolic. Nie za-
brakło też czeskiej reprezentacji 
z zaprzyjaźnionej miejscowości 
Větřkovice, która wystawiła 
swoich zawodników prawie w 

kat.	chłopcy	do	13	lat	
I	m.	Marcin	Golda,	
II	m.	Karol	Ramza,	
III	m.	Radosław Pakuła;
Najlepszy	zawodnik	Gminy	Świerklany	 
w	kat.	chłopców	do	13	lat	
I	m.	Karol	Smyczek,	
II	m.	Szymon	Górecki,	
III	m.	Maciej	Pastuszka;
kat.	chłopcy	od	14	do	17	lat	
I	m.	Jakub	Nowak,	
II	m.	Jakub	Skorupa,	
III	m.	Jakub	Pakuła;
Najlepszy	zawodnik	Gminy	Świerklany	 
w	kat.	chłopców	14	–	17	lat 
I	m.	Łukasz	Dawidiuk,	
II	m.	Adam	Ledwoń,	
III	m.	Dominik	Dziwoki;	
kat.	mężczyźni	(18	lat	i	więcej)
I	m.	Adam	Mańka,	
II	m.	Michał	Miśkiewicz,	
III	m.	Antoni	Kałuża;
Najlepszy	zawodnik	Gminy	Świerklany	 
w	kat.	mężczyzn
I	m.	Michał	Miśkiewicz,	
II	m.	Zbigniew	Orłowski,	
III	m.	Tomasz	Rduch; 
kat.	dziewczęta	do	13	lat
I	m.	Weronika	Rduch,	
II	m.	Amalie	Cernochova,	
III	m.	Karolina	Maciończyk; 
Najlepsza	zawodniczka	Gminy	 
Świerklany	w	kat.	dziewcząt	do	lat	13	
–	Weronika	Rduch
kat.	dziewczęta	od	14	do	17	lat
I	m.	Eliska	Dubova,	
II	m.	Karolina	Niemiec;
kat.	kobiety	(18	lat	i	więcej)
I	m.	Jarosława	Mańka,	
II	m.	Agnieszka	Ostrzołek,	
III	m.	Katarzyna	Rduch; 
Najlepsza	zawodniczka	Gminy	Świerklany	
w	kat.	kobiet	–	Agnieszka	Ostrzołek

kat.	zawodnicy	do	10	lat
I	m.	Eryk	Zozworek,	
II	m.	Wiktor	Kuś,	
III	m.	Nikodem	Rózga;	
Najlepszy	zawodnik	Gminy	Świerklany	 
w	tej	kategorii	
I	m.	Brygida	Brydniak,	
II	m.	Aleksander	Szewczyk,	
III	m.	Lena	Szymoszek;
kat.	zawodnicy	od	11	do	18	lat
I	m.	Oliwia	Czerwińska,	
II	m.	Szymon	Czerwiński,	
III	m.	Paweł	Kotula;
Najlepszy	zawodnik	Gminy	Świerklany	 
w	tej	kategorii	
I	m.	Stanisław	Niewęgłowski,	
II	m.	Patryk	Wita,	
III	m.	Przemysław	Duda; 
kat.	zawodnicy	dorośli
I	m.	Szymon	Kołodziej,	
II	m.	Stanisław	żydek,	
III	m.	Karol	Kozikowski;
Najlepszy	zawodnik	Gminy	Świerklany	 
w	tej	kategorii
I	m.	Eugeniusz	Broża,	
II	m.	Grażyna	Marcisz,	
III	m.	Paweł	Marcisz;
Najmłodszy	zawodnik	turnieju	
–	Anna	Talaga
Najstarszy	zawodnik	
–	Eugeniusz	Broża

Sportowy marzec
każdej z kategorii wiekowych. 

Tydzień później – 17 marca, 
udział w III Turnieju Szacho-
wym o Puchar Wójta Gminy 
Świerklany wzięło ponad 40 za-
wodników. Rozgrywki odbyły 
się w sali bankietowej GOKiR-
u w Świerklanach. Fakt, że na 
turniej zapisali się mieszkańcy 
gminy i okolic w różnym wieku 
świadczy o tym, że gra w sza-
chy może zainspirować każde-
go. Najstarszy zawodnik miał 
79 lat, a najmłodszym okazała 
się 6-latka. Turniej szachowy 
rozegrany zostały w 3 kate-
goriach wiekowych: do 10 lat 
(rocznik 2008 i młodsi), od 11 
do 18 lat (roczniki 2000-2007) 
oraz w grupie dorosłych (rocz-
nik 1999 i starsi). Grano syste-
mem szwajcarskim (7 rund, 15 
min. na zawodnika), a doboru 
zawodników dokonywał kom-
puter (losowanie). 

W obu przypadkach, sporto-
wej rywalizacji i gry fair play 
życzył zawodnikom wójt gmi-
ny Tomasz Pieczka. On też do-
konał podsumowania imprez 
sportowych i wręczył zwycięz-

com nagrody oraz puchary i 
medale. Wydarzenia zareje-
strowała Telewizja TVT. 

W imieniu organizatorów 
dziękujemy wszystkim osobom 
oraz instytucjom, które pomo-

gły nam w przeprowadzeniu III 
Turnieju Tenisa Stołowego i III 
Turnieju Szachowego o Puchar 
Wójta Gminy Świerklany. Po-
niżej przedstawiamy szczegó-
łowe wyniki.

Wyniki	III	Turnieju	Szachowego		
o	Puchar	Wójta	Gminy	Świerklany
Świerklany,	10	marca	2018	r.

Wyniki	III	Turnieju	Tenisa	Stołowego	
o	Puchar	Wójta	Gminy	Świerklany	
Świerklany,	10	marca	2018	r.
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Sportowy marzec
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Blisko 350 zawodników ze 
Śląska i Małopolski przybyło 
do Świerklan na turniej Ta-
ekwon-do, który odbył się w 
sobotę 28 kwietnia. Zawod-
nicy rywalizowali na dwóch 
matach, a na najlepszych cze-
kały puchary i wartościowe 
nagrody.

– W naszym wydarzeniu 
udział wzięło 12 klubów ze 
Śląska i Małopolski. To po-
nad 350 zawodników. Zawo-
dy odbywały się na dwóch 
stanowiskach. Cieszymy się, 
że impreza była tak oblegana 
– mówi Łukasz Kubiak z klubu 
RCSW Fighter, który był orga-
nizatorem zawodów. - Rywa-
lizujemy ze ścisłą czołówką o 
eliminacje do Mistrzostw Eu-
ropy. Walczyli u nas Mistrzo-
wie Polski, Europy i Świata, 
dlatego pojedynki odbywały 
się na najwyższym poziomie. 
Jestem również zadowolony 
z naszych zawodników. W 
najbardziej obsadzonych ka-
tegoriach trzeba było stoczyć 
3-4 walki, aby zdobyć medal. 
Przyjechali do nas zawodni-
cy z takich miejscowości jak 

Janów, Kraków, Częstochowa, 
Kłobuck, Nowy Sącz – dodaje 
Łukasz Kubiak.

Klub RCSW Fighter działa 
w Świerklanach, a także na 
hali widowiskowo-sportowej 
w Boguszowicach. – Mamy 
w naszym klubie Mistrzynię 
Europy. Nikola Wita również 
brała udział w naszych zawo-
dach. Taekwon-do to bardzo 
widowiskowy sport. Podczas 
walk można obserwować wie-
le ciekawych akcji. Oprócz 
starć na matach, mamy też 
konkurencje specjalne, któ-
re wymagają od uczestników 
przede wszystkim dużej koor-
dynacji, dynamiki i skoczności 
– podkreśla prezes i instruktor 
RCSW Fighter.

Zawody oraz gala Taekwon-
do Kids Cup odbyła się w sali 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Św. Jadwigi w Świerklanach. 
Głównym organizatorem było 
Rybnickie Centrum Sportów 
Walki TAEKWON-DO FIG-
HTER-TKM, przy pomocy UG 
Świerklany, który przekazał na 
ten cel dotację w formie małe-
go grantu.

Blisko 350 zawodników ze 
Śląska i Małopolski przybyło Śląska i Małopolski przybyło 
do Świerklan na turniej Ta-do Świerklan na turniej Ta-

Janów, Kraków, Częstochowa, Janów, Kraków, Częstochowa, 
Kłobuck, Nowy Sącz – dodaje Kłobuck, Nowy Sącz – dodaje Kłobuck, Nowy Sącz – dodaje 
Łukasz Kubiak.Łukasz Kubiak.Łukasz Kubiak.

Turniej i Gala Taekwon-do 
z mistrzami
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