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Zdrowych, Spokojnych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, 
czasu spędzonego w gronie rodzinnym

oraz wszelkiej pomyślności, realizacji planów i zamierzeń
i szczęścia w nadchodzącym 2015 roku

życzą

Przewodnicząca Rady  
Gminy Świerklany 
Justyna Błatoń                                                                                  

Wójt Gminy Świerklany
Tomasz Pieczka

Gospodynie na scenieOśrodek Sportu i Rekreacji 
w Świerklanach

godz. 22.00 – muzyczne hity
godz. 23.00 i 00.30 

– koncert „Happy Folk”
godz. 00.00 

– powitanie Nowego Roku,
noworoczne życzenia 

i pokaz sztucznych ogni
godz. 2.00 

– zakończenie imprezy

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Jankowicach
godz. 22.00–2.00 

– wspólna zabawa z zespołem 
„VIVO BAND”

godz. 00.00 
– powitanie Nowego Roku,

noworoczne życzenia 
i pokaz sztucznych ogni

Zapraszamy do wspólnego 
świętowania! 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji za-
prasza mieszkańców gminy i okolic na 
Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego, 
który odbędzie się 20 grudnia br. w sali 
bankietowej GOKiR-u w Świerklanach. 
Turniej rozegrany zostanie w następują-
cych kategoriach:
godz. 10.00 - Mężczyźni 60 + oraz Ko-
biety OPEN;
godz. 11.30 – Mężczyźni do 39 lat; 
godz. 13.00 – Mężczyźni 40-59 lat.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział 
w turnieju po okazaniu zgody rodziców/
opiekunów. Zapisy prowadzone są w sie-
dzibie GOKiR-u przy ul. Strażackiej 1. 
Szczegółowych informacji udziela się pod 
numerem telefonu (32) 430 44 90. 

Przed nami turniej

SYLWESTER 2014

Już po raz siódmy gospodynie z terenu gminy Świerklany rywalizowały 
ze sobą o udział w finale Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara 
śląska na wesoło”. Tegoroczne gminne eliminacje odbyły się  
10 grudnia. Gościny użyczył paniom Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Świerklanach – czyt. str. 3 
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Tradycją stało się 
odwiedzanie przez władze  

gminy Świerklany 
najstarszych mieszkańców  

Jankowic i Świerklan,  
świętujących 90 lat  
i więcej, oraz par 

obchodzących 60-lecie  
pożycia małżeńskiego  

i starszych stażem.  
W ostatnim czasie 
życzenia od władz  
gminy odebrali:

Pani Anna Wowra 
z Jankowic

- 90 rocznica urodzin

Pani Maria Wowra 
z Jankowic

- 90 rocznica urodzin

Pani Elżbieta Matuszczyk
ze Świerklan  

- 90 rocznica urodzin

Pani Gertruda Woryna  
ze Świerklan  

- 98 rocznica urodzin

oraz pary małżeńskie: 

Państwo  
Lidia i Ryszard Motyka

ze Świerklan  
- 62 rocznica ślubu

Państwo  
Maria i Józef Dziwoki

ze Świerklan  
- 66 rocznica ślubu 

Państwo  
Alicja i Alojzy Piechaczek

z Jankowic 
- 63 rocznica ślubu

Państwo  
Leokadia i Zygmunt Muras  

ze Świerklan  
- 62 rocznica ślubu

Najlepsze ¿yczenia

To tematy, które część miesz-
kańców Świerklan podjęło 
dzięki projektom zrealizowa-
nym przez rybnickie stowarzy-
szenie „Razem” i pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Świerklanach. Od 
miesiąca września na terenie 
Świerklan realizowane były 
dwa projekty skierowane do 
mieszkańców gminy. Projekt 
„Rodzina – dobre miejsce” oraz 
projekt Grupa wspierająco-roz-
wojowa „Po MOC”, to pomy-
sły pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Świerklanach, którzy w swo-
jej codziennej pracy zauważyli 
potrzebę zorganizowania po-
mocy dla rodziców oraz osób 
doznających przemocy w ro-
dzinie.  
- Na terenie gminy Świerklany 
od kilku miesięcy funkcjonu-
je indywidualne poradnictwo 
psychologiczne dla osób ma-
jących różne trudności. Nie 
ma jednak miejsca, w którym 
osoby doznające przemocy 
w rodzinie mogłyby uczestni-
czyć w spotkaniach w grupie 
i uzyskać profesjonalną pomoc 
– mówi Jarosław Tarnowski, 
kierownik Gminnego Ośrodka 

Razem dla Świerklan
Jak aktywnie i kreatywnie spędzać czas z dziećmi, 
jak z nimi rozmawiać? Komu powiedzieć o własnej 
tragedii, jak walczyć o swoje prawa, gdy jest się 
ofiarą przemocy w rodzinie?

Pomocy Społecznej, pomysło-
dawca obu inicjatyw. Jako oso-
by zaangażowane w sprawy lo-
kalne obserwujemy też wzrost 
liczby rodziców borykających 
się z różnymi trudnościami 
w relacjach rodzinnych.  Stąd 
nasz pomysł organizacji zajęć 
grupowych dla rodziców oraz 
osób doznających przemocy.
Zrealizowanie tych inicjatyw 
było możliwe dzięki współ-
pracy GOPS-u z rybnickim 
Stowarzyszeniem na rzecz 
wspomagania osób z niepeł-
nosprawnością i ich otocze-
nia „Razem”, które uzyskało 
dofinansowanie ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich i koordynowało 
oba projekty.
Co ciekawego przygotowano 
dla uczestników projektów 
opowiada Joanna Tarnowska, 
wiceprezes „Razem”:
- W projekcie „Rodzina - dobre 
miejsce” rodzice uczestniczyli 
w cyklu warsztatów pn. „Szkoła 
dla rodziców” podnoszących 
ich kompetencje wychowaw-
cze oraz w spotkaniach z die-
tetyczką i grupą składającą 
się z wizażystki, masażystki 
i fryzjerek. Podczas zajęć ro-

R e a l i z a c j a :

Wydawnictwo Solo Press
Żory, Rynek 24/3

na zlecenie
Urzędu Gminy Świerklany

Jankowice
ul. Świerklańska 54
tel.: 32 432 75 00
Redaktor wydania:  
Barbara Zientek

dziców ich dziećmi opieko-
wały się wolontariuszki, które 
organizowały dla nich zajęcia 
sportowe, plastyczne oraz za-
jęcia terapeutyczne, podczas 
których uczyły rozpoznawania 
i nazywania emocji. 
Jak się dowiedzieliśmy, projekt 
ten zakończył się wspólnym 
warsztatem arteterapeutycz-
nym, gdzie uczestnicy przygo-
towali kartki świąteczne, które 
pracownicy GOPS-u dostarczą 
samotnym mieszkańcom gmi-
ny Świerklany.
- Drugim projektem było utwo-
rzenie grupy wspierająco-roz-
wojowej „Po MOC” dla osób 
doznających przemocy w rodzi-
nie. Uczestniczki tych spotkań, 
to kobiety, które doznają prze-
mocy ze strony mężów, dzie-
ci, rodziców lub rodzeństwa.  
Dzięki uczestnictwu w projekcie 
panie zdobyły wiedzę o moż-
liwości działania w sytuacji 
przemocy, zwiększyły poczu-
cie samodzielności i odpowie-
dzialności za siebie. Podczas 
spotkań uczyły się asertywno-
ści, stawiania granic, podnio-
sły poczucie własnej wartości 
i poczucie świadomości swoich 
praw – dzięki czemu mają siłę 
żeby przeciwstawić się przemo-
cy. Spotkania były też okazją do 
podzielenia się trudnościami 
z grupą, taka wymiana sprzyja 
kształtowaniu otwartości, po-
czuciu bezpieczeństwa i wzmac-
nianiu uczestniczek – kontynu-
uje Joanna Tarnowska. 
Oba projekty cieszyły się 
dużym zainteresowaniem ze 
strony mieszkańców naszej 
gminy i jak podkreślił kierow-
nik Jarosław Tarnowski - Jeśli 
będzie kolejna szansa pozyska-
nia funduszy, to z pewnością 
z niej skorzystamy i będziemy 
kontynuować nasze projekty. ■

zdj. archiwum GOPS

I N FOR M AC J A  KOM PA N I I  W Ę G LOW E J
Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Jankowice informuje, że na przełomie 2014 i 2015 roku rozpocz-

nie się eksploatacja ściany W-2 w pokładzie 409/2. Eksploatacja prowadzona będzie systemem ścianowym 
z zawałem stropu; odbywać się to będzie na głębokości 430-550 metrów, a furta eksploatacyjna wyniesie 
od 2,6 do 3,4 m. Na powierzchni ujawnią się wpływy I-IV kategorii terenu górniczego, przy obniżeniach do 
1,9 m. Wpływami tymi objęte zostaną głównie tereny budowy obiektów rekreacyjno-sportowych, w rejonie 
zlikwidowanego szybu nr 6 oraz niewielki fragment zabudowy na ul. Biasowickiej. 

Szczegółowe informacje na powyższy temat można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorcy w Rybniku 
przy ul. Jastrzębskiej 12; tel. do centrali KWK Jankowice - 32 739 21 13.
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Wraz z nastaniem listopada uruchomiona została w Wo-
jewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego infolinia dla 
osób bezdomnych. Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 
800 100 022 (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów 
komórkowych, jak i stacjonarnych), można uzyskać infor-
mację o pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób 
bezdomnych. Infolinia działa codziennie przez cała dobę 
i obejmuje swym zasięgiem teren województwa śląskiego. 

Prowadzony jest jednocześnie rejestr zgłoszeń. Obsługa 
infolinii udziela głównie informacji o pomocy w zakresie 
noclegu i wyżywienia - o lokalizacji schronisk i noclegowni  
oraz ośrodków wsparcia doraźnego (jadłodajni, ogrzewalni) 
dla osób bezdomnych, położonych najbliżej miejsca pobytu 
osoby będącej w potrzebie. 

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bez-
domnym w województwie śląskim znajduje się na stronie 
internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowi-
cach pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/
infolinia_dla_bezdomnych.html 

Infolinia czynna będzie do 31 marca przyszłego roku. 

Infolinia dla bezdomnych

Wiele niespodzianek i atrakcji czekało na uczestników 
tegorocznych Świerklańskich Gwarków Piwnych, jakie 
w sobotę 22 listopada odbyły się w sali bankietowej 
GOKiR-u w Świerklanach. Występom artystycznym 
towarzyszyła zaciekła rywalizacja pomiędzy ławą lewą 
a ławą prawą.

Rywalizacja ta polegała 
m.in. na biegu w gumowcach, 
jeździe na hulajnodze dla do-
rosłych czy udziale w sztafe-
cie piwnej. Nad przebiegiem 
biesiady czuwało tradycyjnie 
„Wysokie, a w sprawach piw-
nych nigdy nieomylne Prezy-
dium” w osobie prezesa - w tę 
rolę wcielił się znany już gmin-
nej publiczności Rafał Lincner. 
Prześcigające się w śląskich 
przyśpiewkach, ławy piwne 
poprowadziły organizatorki 
imprezy - Halina Karwot i Nina 

Zabawa była przednia

Rojek. Nad bezpieczeństwem 
prezesa czuwała „Policja Piw-
na” w osobach Marcina Szu-
lika i Alojzego Paszendy, rolę 
Głównego  Piwoleja pełnił 
Franciszek Dudzic, a oprawę 
muzyczną imprezy zapewnił 
zespół „RYTM”. Gwiazdą bie-
siady był Leszek Filec, gorąco 
oklaskiwany przez publicz-
ność. Nie żałowali ci, którzy 
postanowili spędzić tę sobotę 
z GOKiR-em. Kolejna biesiada 
w przyszłym roku. ■

zdj. archw. organizatora

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady 
Gminy Świerklany odbyło się 1 grudnia w sali 
narad Urzędu Gminy Świerklany. Radni złożyli 
ślubowanie oraz dokonali wyboru przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących nowej kadencji władz 
samorządowych. Nastąpiło też zaprzysiężenie 
nowego Wójta Gminy Świerklany Tomasza Pieczki. 

Nowy wójt podziękował 
za pracę na rzecz gminy swe-
mu poprzednikowi Antonie-
mu Mrowcowi i pogratulował 
nowym radnym zwycięstwa 
w wyborach, wyrażając na-
dzieję na owocną współpracę 
z nimi. Ciekawostką jest to, 
że tylko cztery osoby z obec-
nego składu Rady Gminy już 
wcześniej były radnymi, są 
to: Marian Kotyrba, Ireneusz 
Błatoń, Sebastian Karkoszka 
i Adam Szulik. Pozostałą część 
stanowią radni, którzy po raz 
pierwszy pełnią tę funkcję.

Posiedzenie rozpoczęło się 
o godz. 15.30. Do czasu wybo-
ru nowego przewodniczącego 
Rady Gminy Świerklany se-
sję poprowadził radny senior 
Marian Kotyrba. W wyniku 
tajnego głosowania funkcję 
tę powierzono radnej Justy-
nie Błatoń. Otrzymała ona  
7 głosów „za”, podczas gdy jej 
kontrkandydat, Ireneusz Błatoń 

Premierowa sesja Rady 
Gminy Świerklany

– 5. Wiceprzewodniczącymi 
Rady zostali radni: Leszek Ko-
sior i Jerzy Rugor.

Na jednym z najbliższych 
posiedzeń radni zdecydują 
o powołaniu i składzie komisji 
Rady Gminy Świerklany, jak 
również zajmą się sprawami 
bieżącymi związanymi z funk-
cjonowaniem gminy. 

Przed nami wybory uzu-
pełniające do Rady Gmi-
ny Świerklany, wynikające 
z konieczności uzupełnienia 
składu Rady, po tym jak rad-
ny Tomasz Pieczka wybrany 
został wójtem. Zarządze-
niem wojewody zostaną ona 
przeprowadzone w dniu  
22 lutego 2015 roku w okręgu 
wyborczym nr 9 w sołectwie 
Świerklany Dolne, z którego 
startował obecny wójt. 

Wi ę c e j  i n f o r m a c j i 
o wyborach uzupełniają-
cych znajduje się na stronie  
www.swierklany.pl ■

Spotkanie zainaugurowane 
zostało występem zespołu „Ka-
rolinki”. Zmagania gospodyń 
obserwował wójt gminy To-
masz Pieczka oraz radni, a oce-
niało jury, na czele z główną 
organizatorką przesłuchań 
Jadwigą Gajewską z Powiato-
wego Zespołu Doradztwa Rol-
niczego w Rybniku. Pod uwagę 
brane były zdolności aktorskie 
gospodyń i ich talent kulinarny 
– dwie pierwsze konkurencje 
polegały na odegraniu scenek 
kabaretowych pt. „Rolnictwo 
XXI wieku” i „Górnictwo to 
nasze dziedzictwo”, a trzecia – 
na degustacji przygotowanego 
wcześniej swojskiego kołocza 
z serem i makiem. O wejście do 
finału walczyło KGW Świer-
klany Dolne oraz dwie janko-

wickie reprezentacje: KGW nr 
1 i KGW nr 2. 

Zdaniem organizatorów, 
poziom turnieju z roku na 
rok jest wyższy – paniom nie 
można odmówić umiejętności 
aktorskich oraz dobrej organi-
zacji - wkładają wiele wysiłku 
i pracy w to, by jak najlepiej się 
przygotować do przesłuchań 
i wypaść na scenie. Cieszy 
również fakt, że mają tak dobrą 
rękę do wypieków. 

Eliminacje, jak i sam tur-
niej, służą kultywowaniu ślą-
skiej kultury i tradycji, a przy 
okazji pozwalają zacieśnić 
lokalną współpracę. Finał tur-
nieju zaplanowano 17 stycznia 
2015 r. w Rybnickim Centrum 
Kultury. 

Więcej zdjęć na 
www.swierklany.pl

ciąg dalszy ze str. 1
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wyniki wyborów na stanowisko Wójta Gminy Świerklany

Pieczka Tomasz Leszek – zgłoszony przez Komitet Wyborczy 
Wyborców „Zrównoważony Rozwój Gminy”, liczba zdobytych 
głosów – 2891 (56,97 %). 

Pozostali kandydaci: Mrowiec Antoni - Komitet Wyborczy Wy-
borców na Rzecz Rozwoju Gminy Świerklany, 1389 głosów 
(27,37 %); Barwinek Włodzimierz Józef - Komitet Wyborczy 
Wyborców „Samorządni – Niezależni” – 795 głosów (15,67 %). 

Wyniki wyborów do Rady Gminy Świerklany
Okręg wyborczy nr 1 - SOBOCIK Hubert Ludwik, zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Wyborców „Zrównoważony Rozwój 
Gminy”, 79 głosów (24,01 %); 

Okręg wyborczy nr 2 - KOTYRBA Marian Feliks, zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Wyborców na Rzecz Rozwoju Gminy 
Świerklany, 123 głosy (36,28 %); 

Okręg wyborczy nr 3 - KOSIOR Leszek Krzysztof, zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Wyborców „Zrównoważony Rozwój 
Gminy”, 130 głosów (37,79 %);

Okręg wyborczy nr 4 - PEŁKA Mirosław Franciszek, zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Wyborców na Rzecz Rozwoju Gminy 
Świerklany, 112 głosów (31,64 %);

Okręg wyborczy nr 5 - BŁATOŃ Ireneusz Tadeusz, zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Wyborców na Rzecz Rozwoju Gminy 
Świerklany, 177 głosów (43,38 %);

Okręg wyborczy nr 6 - COFALIK Gabriela Maria, zgłoszona 
przez Komitet Wyborczy Wyborców na Rzecz Rozwoju Gminy 
Świerklany, 83 głosy (36,56 %);

Okręg wyborczy nr 7 - BŁATOŃ Justyna Barbara, zgłoszona 
przez Komitet Wyborczy Wyborców „Zrównoważony Rozwój 
Gminy”, 111 głosów (40,96 %);

Okręg wyborczy nr 8 - FIGURA Magdalena Maria, zgłoszona 
przez Komitet Wyborczy Wyborców „Zrównoważony Rozwój 
Gminy”, 136 głosów (39,42 %);

Okręg wyborczy nr 9 - PIECZKA Tomasz Leszek, zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Wyborców „Zrównoważony Rozwój 
Gminy”, 240 głosów (69,97 %);

Okręg wyborczy nr 10 - KARKOSZKA Sebastian Jerzy, 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni dla 
Mieszkańców Gminy, 112 głosów (32,37 %);

Okręg wyborczy nr 11 - KASPAREK Urszula Zofia, zgłoszona 
przez Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska, 123 głosy 
(38,80 %);

Okręg wyborczy nr 12 - SZULIK Adam Antoni, zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Wyborców - Inicjatywa Społeczna, 
124 głosy (41,33 %);

Okręg wyborczy nr 13 - KULA-PIECHA Anna Maria, zgłoszona 
przez Komitet Wyborczy Wyborców „Zrównoważony Rozwój 
Gminy”, 114 głosów (35,74 %);

Okręg wyborczy nr 14 - RUGOR Jerzy Józef, zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska, 129 głosów (36,75 %);

Okręg wyborczy nr 15 - SZULIK Sylwia Ewa, zgłoszona przez 
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Rozwoju Gmin Regionu 
Rybnickiego, 131 głosów (32,03 %). 

Adam Szulik Anna Kula-Piecha, Magdalena Figura

Jerzy Rugor, Justyna Błatoń, Leszek Kosior

Urszula Kasparek, Gabriela Cofalik, Sylwia Szulik

Marian Kotyrba Hubert Sobocik

Sebastian Karkoszka, Ireneusz Błatoń, Mirosław Pełka
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Kurier Gminy Świerkla-
ny: Opadły emocje związane 
z wyborami samorządowymi. 
Pewnie wiele osób o to Pana 
pyta, ale proszę powiedzieć, 
czy spodziewał się Pan wy-
granej już w I turze wybo-
rów?

Wójt Tomasz Pieczka: 
Emocje wyborcze opadły, za 
to pojawiły się emocje zwią-
zane z rozpoczęciem przeze 
mnie służby publicznej w roli 
wójta. W wyborach spodzie-
wałem się raczej dobrego re-
zultatu; utwierdzały mnie w tym 
spotkania z mieszkańcami, ich 
reakcje na moją kandydaturę 
oraz otrzymywane z różnych 
stron i środowisk głosy popar-
cia. Wygrana w I turze - a przy-
pominam, że startowałem po 
raz pierwszy w wyborach na 
wójta - cieszy niezmiernie, jest 
bowiem wyrazem znacznego 
poparcia i zaufania ze strony 
mieszkańców Gminy. Postaram 

Gmina jest 
najważniejsza

Przedstawiamy rozmowę z nowym Wójtem Gminy 
Świerklany Tomaszem Pieczką.

się tego zaufania nie zawieść.     
Czym będzie się Pan 

kierował w swojej pracy na 
rzecz gminnej społeczności?

Moje wyborcze hasło 
brzmiało „Służyć ludziom”. 
Właśnie służba wszystkim 
mieszkańcom naszej Gminy 
będzie dla mnie priorytetem. 
Mieszkańcy muszą czuć, iż 
wójt, radni oraz pracownicy 
samorządowi pracują dla nich, 
a swoje obowiązki wykonują 
w taki sposób, aby potrzeby czy 
problemy mieszkańców były 
zaspokajane i rozwiązywane 
sprawnie i szybko.   

Jak wyglądały Pana 
pierwsze dni w nowej pracy?

Nie ukrywam, iż pierwsze 
dni pracy były trochę stresują-
ce - i bardzo intensywne. Mu-
siałem bowiem zapoznać się 
ze specyfiką działania urzędu, 
szczegółami pracy wójta, po-
znać współpracowników i pra-

cowników. Jest oczywistym, iż 
- jak to ma miejsce w każdej 
pracy - potrzeba trochę czasu 
na tzw. „wdrożenie się” w obo-
wiązki. 

Czy fakt, iż z zawodu jest 
Pan nauczycielem i prowa-
dził Pan zajęcia z wychowa-
nia fizycznego pomoże Panu 
w jakiś sposób w pracy na 
stanowisku wójta gminy?

Oprócz nauczania w szko-
le prowadziłem zajęcia jako 
trener piłkarski, wcześniej zaś 
sam byłem zawodnikiem, m.in. 
klubu LKS Forteca. W mojej 
ocenie każdy sport w życiu mło-
dego człowieka jest rzeczą wy-
jątkowo ważną, gdyż pozwala 
na wszechstronny jego rozwój, 
nie tylko fizyczny. 

Nauczanie w różnych szko-
łach pozwoliło mi poznać zasa-
dy funkcjonowania placówek, 
ich potrzeby oraz problemy, co 
z pewnością będzie przydatne 
w mojej pracy na stanowisku 
wójta.    

Jak Pan widzi współpracę 
z nową Radą Gminy? Więk-
szość stanowią osoby, które 
nie miały wcześniej kontaktu 
z samorządem – to Pana zda-
niem dobrze czy źle?

Jestem przekonany, iż 
wszystkim radnym zależy na 
dobru naszej Gminy i w swo-
ich działaniach będą się oni 
kierować właśnie tym celem. 
Liczę zatem na konstruktyw-
ną współpracę z Radą Gminy 
obecnej kadencji.  

Moim zdaniem, wcze-
śniejszy brak kontaktu z sa-
morządem nie powinien być 
oceniany jako umniejszający 
zdolność danego radnego do 
należytej pracy w gminie. Każ-
dy z radnych zdobył przecież 
jakieś doświadczenia w swoim 
życiu i działalności, co może 
być przydatne w ramach jego 
pracy, zarówno w Radzie, jak 
i w poszczególnych komisjach. 
Przyda się świeże spojrzenie na 
otaczającą nas rzeczywistość 
i problemy! 

Jakie będą Pana pierw-
sze decyzje? Jakie inwesty-
cje chciałby Pan zrealizować 
w pierwszej kolejności i jakie 
zmiany wprowadzić?

W mojej ocenie na kon-
kretne, zasadnicze decyzje czy 
zmiany przyjdzie pora za ja-
kiś czas. Jak już wspomniałem 
dopiero zapoznaję się z cało-
kształtem spraw i problemów 
gminnych. Podstawą moich 
działań - i mam nadzieję że 
również Rady - będzie zasa-
da zrównoważonego rozwoju 
całej Gminy, tj. wszystkich jej 
sołectw. 

Jak zapatruje się Pan na 
budowę przedszkola w sołec-
twie Świerklany Dolne?

Rozwój sieci przedszkolnej 
w Gminie jest jak najbardziej 
pożądany, albowiem zapew-
nienie dzieciom możliwości 
uczestniczenia w zajęcia przed-
szkolnych jest ważne zarówno 
dla samych dzieci, jak i ich ro-
dziców, którzy mogą w takiej 
sytuacji podjąć pracę zawodo-
wą. Każdy jednak projekt nale-
ży dokładnie ocenić pod kątem 
racjonalności oraz możliwości 
finansowych gminy.

Znany jest Pan również 
ze swojej pracy dla Ruchu 
Autonomii Śląska i działal-
ności na rzecz propagowa-
nia śląskiego języka, śląskiej 
kultury i tradycji. Czy nadal 
– będąc już teraz wójtem – te 
tematy będą dla Pana ważne?

Tematy autonomii czy pro-
pagowania szeroko rozumianej 
śląskości nigdy nie przestaną 
być dla mnie ważne. Oczywi-
ście, obecnie większość moich 
sił i czasu poświęcać będę na 
należyte sprawowanie funkcji 
wójta. Nie wykluczam jednak, 
w miarę posiadanego czasu, 
dalszego wspierania idei au-
tonomii dla Śląska oraz podej-
mowania działań na rzecz roz-
wijania naszej śląskiej tradycji 
i kultury. Z każdym mieszkań-
cem zaś mogę zarówno „po-
rozmawiać”, jak i „pogodać”.  

Czego należałoby Panu 
życzyć na najbliższe lata?

Myślę, że sił i woli do po-
dejmowania pozytywnych dzia-
łań na rzecz Gminy nie powin-
no mi zabraknąć. Życzyć chyba 
należałoby mi tylko zdrowia, 
abym moją pracę mógł wyko-
nywać rzetelnie i skutecznie. 

Dziękuję za rozmowę. 
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Miejscowość Nazwa ulicy

Świerklany Stawowa, Ks. Ligonia

Jankowice Przemysłowa 

Miejscowość Nazwa ulicy

Świerklany Jana III Sobieskiego Kościelna – boczna 
18/20, Parytetyczna, boczna Parytetycz-
na, Górnośląska, boczna Górnośląskiej, 
Mieszka I, Wiejska, boczna Wiejska, Gór-
na, boczna Górnej, Świerkowa, Szkolna, 
boczna – Szkolna, Boryńska boczna 112-
114, Szerocka – boczne, Powstańców, 
Powstańców boczne, Wł. Jagiełły, Wł. 
Łokietka, Wł. Łokietka – boczna do nr 
12, Rajska, Wł. Warneńczyka

Świerklany Jana Kazimierza, Z. Starego, K. Wielkie-
go, Kucharzówka, Kucharzówka – boczne, 
Błękitna, Złota, Granice, Połomska, boczna 
Połomska do przepompowni, Szklarnia, Hut-
nicza, Hutnicza – boczna, Spacerowa, Spa-
cerowa – boczne, Jankowicka, Piekarnicza, 
Rolnicza, Malarska, Strażacka, Strażacka 
– boczne, Ks. Janika, Ks. Janika – boczne, 
Pobożnego, Pobożnego –boczne, Korytarzo-
wa, Korytarzowa – boczne, Kasztelańska, 
Zamkowa, Basztowa, Basztowa – boczne, 
łącznik Aleja – Basztowa, Gogołowska, 
Gogołowska – boczne, Szybowa, Szybowa 
–boczne, Aleja, Aleja - boczne, Stawowa 
– boczne, Przemysłowa rejon Spacerowej 

Standard I 3.867 m

Standard II 30.710 m

Razem 34.577 m

Standard I 9.658 m

Standard II 21.357 m

Parkingi 2.013 m

Razem 33.028 m

Miejscowość Nazwa ulicy

Jankowice Kościelna, łącznik Hoły-Kościelna, Ryb-
nicka, Wolności, Wory, łącznik Wowry-
Nowa, Równoległa - dojazd do kompleksu 
szkolnego, Polna, Boguszowicka, Spo-
kojna

Miejscowość Nazwa ulicy

Jankowice łącznik Nowa z Biasowicką, Biasowicka 
– boczne, Borowików, Dygasińskiego, 
Grażyńskiego, Hoły, Kopernika, Korfan-
tego, Liściasta, Lompy, Miarki, Nowa 
– boczne, Podkościelne, Podkościele od 
Dygasińskiego, Podlesie; 
Poprzeczna, Prosta, Nowa–dojazd do Ga-
lerii do Prostej, Skargi, Sportowa, Ukośna; 
Równoległa, łącznik Nowa z Równoległą, 
Akacjowa, Akacjowa-boczne, łącznik Bo-
guszowickiej z Akacjową, Boguszowic-
ka-boczne, Brzozowa, Brzozowa-boczne, 
Jarzębinowa, Jarzębinowa-boczna, Ja-
worowa, Jaworowa-boczne, Topolowa, 
Wierzbowa, Kościelna-boczne, Rybnicka-
-boczne, Świerklańska – boczne, Krótka, 
Radosna, Przyjemna, Górnicza, Górnicza-
-boczne, Wesoła, Wesoła-boczna, Piasko-
wa, Piaskowa-boczne, Spokojna-boczne, 
Polna-boczne, Rybnicka - parking przy 
kościele, Kościelna - parking przy remizie, 
Górnicza - droga+parking przy kaplicy, 
Ks. Walentego, parking przy Urzędzie, 
parking przy Galerii ul. Prosta

AKCJA ZIMA 2014
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 2014 podzielono gminę na trzy rejony tj.:

1. Rejon I Świerklany – 34,577 km dróg
Firma odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg:
Produkcyjno-Handlowo-Usługowa “Spółdzielnia Rolnicza”, 
Jankowice, ul. Sportowa 2
tel. 32 430 51 88

W y k a z  d r ó g : 

2. Rejon II – Jankowice – 33,028 km dróg w tym  
parkingi
Firma odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg:
„SOB-MAR” Marian Sobik Jankowice ul. Brzozowa 10 
tel. 501 934 021

W y k a z  d r ó g : 

Standard  I I

Razem drog i

Razem drog i

Standard  I

Standard  I

Standard  I I
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Miejscowość Nazwa ulicy

Świerklany Kościuszki - łącznik między Rybnicką i 
Kościelną, Pogodna, łącznik parking z ul. 
Kościelną koło Netta 

Świerklany - 
Jankowice

Tulipanowa

Miejscowość Nazwa ulicy

Świerklany Tęczowa, Letnia, Jesienna, Zimowa, Sło-
neczna, Gajowa, Wrzosowa, Wrzosowa-
-boczna, Pogodna-boczna 3/7, Plebiscy-
towa-boczna 7/9, Plebiscytowa-boczna 
24/26 i 28/32, Plebiscytowa-boczna 31/33, 
Plebiscytowa-boczna 38/40, Plebiscyto-
wa-boczna 39/41, Plebiscytowa-boczna, 
Makowa, łącznik Stokrotkowej z Plebiscy-
tową, łącznik Stokrotkowej z Plebiscyto-
wą, boczna Stokrotkowej rejon Makowej, 
Stokrotkowa, Stokrotkowa-boczna 
12B/14B, Stokrotkowa-boczna 21/23, 
Stokrotkowa-boczna 25/27, Bratkowa, 
Bratkowa - boczna 8/10 i 30/32, Rybnic-
ka-boczna, Kościuszki, Kościuszki-boczna 
16/18, Kościuszki-boczna 34/36, Tulipa-
nowa-boczna 12/14, Tulipanowa-boczna 
28/30 i 34/36, Łąkowa, Leśna, Leśna - 
boczna do 5 E, Żorska - boczna 24-26 D, 
Budowlana, Rybacka, Żeglarska, Rycer-
ska, Ogrodnicza, Strażacka - parking przy 
remizie, Ks.Ligonia-dojazd do cmentarza, 
Ks.Ligonia-dojście do kościoła, 
Ks.Ligonia-parking, Kościelna-parking 
przy Ośrodku Zdrowia, Byrońska - par-
king+droga za boiskiem, 3 Maja - droga 
pożarowa przy szkole, Zamkowa - parking 
przy boisku

Standard km

I 2,083

II 12,326

Chodniki 21,765

Parkingi 2,000

Razem 38,174

3. Rejon III Świerklany - 38,174 km w tym  
chodniki oraz parkingi
Odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg to Gminny  
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Świerklany ul. Strażacka 1 
tel. 32 430 44 97, 32 430 84 71 

W y k a z  d r ó g : 

Chodniki przy drogach powiatowych, wojewódzkich i gminnych:
a. Świerklany przy ulicach: 3 Maja, Kościelna, Żorska, Ryb-

nicka, Wodzisławska, Boryńska, Szerocka, Ks.Ligonia, 
Plebiscytowa, Kościuszki;

b. Jankowice przy ulicach: Nowa, Kościelna, Świerklańska, 
Rybnicka.

Chodniki powiatowe  – 8,722 km
Chodniki wojewódzkie  – 10,743 km 
Chodniki gminne  – 2,300 km 

Standard  I

Standard  I I

Podmioty odpowiedzialne za zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych i wojewódzkich w czasie  

„Akcji Zima” 2014

• Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe  
i Sprzętowo Projektowe „DOMINIK” - Lider  
Konsorcjum - ul. Wodzisławska I ul. 3 Maja, 
tel. 728 855 706 

• Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku  
– ul. Świerklańska, Nowa w Jankowicach oraz  
ul. Żorska, Rybnicka, Plebiscytowa, Kościelna,  
Boryńska i Szerocka w Świerklanach 
tel. (32) 422 74 78, (32) 422 78 74

Zimowe utrzymanie dróg „Akcja Zima”  
na terenie gminy Świerklany 2014

Te le fony  kon tak towe:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerklanach 
w godz. pracy tj.: od poniedziałku do środy  
w godz. 7.30-15.30, tel. (32) 430 44 97
czwartek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00, tel. (32) 430 84 69
 
pierwsze dwa tygodnie każdego miesiąca 
Teresa Sobik – tel. 693 161 695

drugie dwa tygodnie każdego miesiąca 
Michał Kubów – tel. 519 197 859

P.U.H.Spółdzielnia Rolnicza w Jankowicach – tel. (32) 430 
51 88
całodobowy telefon – (32) 430 98 15

SOB – MAR Marian Sobik Jankowice – tel. 501 934 021, 
(32) 430 92 07

Urząd Gminy Świerklany z/s w Jankowicach – tel. (32) 432 
75 00

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku – tel. (32) 422 74 78
drogi powiatowe i wojewódzkie – tel. (32) 422 78 74

Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzętowo 
Projektowe “DOMINIK”- Lider Konsorcjum – tel. 728 855 
706
drogi wojewódzkie ul. Wodzisławska, ul. 3 Maja 

A KC J A  Z I M A  2 014
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Lp. Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych 
1. Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 696,00
2. Powyżej 5,5 do 9 włącznie 1104,00
3. Powyżej 9 i mniej niż 12 1380,00

P O D A T K I  2 0 1 5
W dniu 30 października br. odbyła się sesja Rady Gminy Świerklany poświęcona stawkom podatków 
na 2015 rok. Radni zdecydowali, że stawki te pozostaną na dotychczasowym poziomie i nie ulegną 
zmianie. Poniżej przypominamy, jakie są rodzaje podatków oraz wysokości odpowiadających im stawek 
podatków. 

Pełna treść uchwał podatkowych dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerklany oraz na stronie internetowej 
www.swierklany.pl w zakładce „podatki i opłaty”, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Ustalono następujące stawki podatku od nieruchomości na 2015 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 - 10,70 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 4,66 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 pu-

blicznego 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 jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 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 

Od podatku od nieruchomości zwolnione zostały: 
1. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury, rekreacji, sportu, gospodarki komu-

nalnej, 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. 

Stawki podatku rolnego na 2015 rok: rolnicy – 153,43 zł od 1 ha, pozostali podatnicy – 306,85 zł.
Podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał 
poprzedzający rok podatkowy. Średnia ta obecnie wynosi 61,37 zł za 1 kwintal. 

Stawki podatku leśnego na 2015 rok: 41,55 zł od 1 ha, stawka obniżona o 50 % - 20,78 zł od 1 ha. 
Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,22 m.sześc. drewna, obliczoną według średniej ceny 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 do mniej niż 12 ton

Podatek od nieruchomości oraz zastosowane zwolnienia

Podatek rolny i podatek leśny

Podatek od środków transportowych
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Lp. 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

Liczba osi 

Stawka podatku w złotych 
Zawieszenie osi  

pneumatyczne lub  
równoważne 

Inny system  
zawieszenia osi Nie mniej niż Mniej niż 

1. 12 13 

2 

1368,00 1608,00
2. 13 14 1368,00 1608,00
3. 14 15 1368,00 1608,00
4. 15 1488,00 1764,00
5. 12 17 

3 

1488,00 2256,00
6. 17 19 1488,00 2256,00
7. 19 21 2076,00 2340,00
8. 21 23 2076,00 2340,00
9. 23 25 2160,00 2400,00
10 25 2160,00 2400,00
11. 12 25 

4 i więcej 

2460,00 2556,00
12 25 27 2460,00 2556,00
13 27 29 2592,00 2736,00
14 29 31 2736,00 3084,00
15 31 2736,00 3084,00

Lp. Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych
1. Od 3,5 i poniżej 12 ton 1488,00 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita w tonach Liczba osi 
Stawka podatku w złotych 

Zawieszenie osi 
Pneumatyczne lub podobne 

Inny system  
zawieszenia osi Nie mniej niż Mniej niż 

1. 12 18 

2 

1800,00 1812,00
2. 18 25 1800,00 1812,00
3. 25 31 1884,00 1908,00
4. 31 1920,00 2388,00
5. 12 40 3 2280,00 2304,00
6 40 2520,00 3096,00

Lp. Dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem silnikowym od 7 do 12 ton Stawka 
podatku w złotych 

1. Przyczepy lub naczepy 312,00

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

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

b) równej lub wyższej niż 12 ton

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Lp. 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach Liczba  

osi 

Stawka podatku w złotych 
Zawieszenie  

Osi pneumatyczne 
lub podobne 

Inny system 
Zawieszenia osi Nie mniej niż Mniej niż 

1. 12 18 
1 

732,00 864,00
2. 18 25 732,00 864,00
3. 25 888,00 1176,00
4. 12 28 

2 

864,00 900,00
5. 28 33 1008,00 1164,00
6. 33 38 1152,00 1740,00
7. 38 1596,00 2244,00
9. 12 38 3 1188,00 1260,00
10. 38 1260,00 1728,00

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

PODATKI 2015
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Na początku października 
br. wznowił działalność Punkt 
Porad Obywatelskich w Żo-
rach, udzielający bezpłatnych 
porad prawnych i obywatel-
skich także mieszkańcom na-
szej gminy. Punkt mieści się 
w budynku Żorskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
na osiedlu Sikorskiego 52. Po-
rady udzielane są wyłącznie 
po wcześniejszym umówieniu 
terminu pod numerem telefonu 

Porady prawne 
za darmo Referat Podatków informuje, 

że 15 grudnia br. upływa termin 
płatności opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi  
za IV kwartał 2014 roku. 
Wpłaty należy dokonywać 
w kasie Urzędu lub prze-
lewem na rachunek indy-
widualny. Przypomina się  
mieszkańcom, że za ww. opła-
tę nie są wystawiane faktury, 
ponieważ opłatę uiszcza się na 
podstawie złożonej deklaracji.

Lp. Stawka podatku w złotych 
Mniej niż 30 miejsc siedzących 30 lub więcej miejsc siedzących 

1. 1224,00 2364,00

5. Autobusy

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 za posiadanie czworonoga w przyszłym roku wynosić będzie tak jak obecnie 26,00 zł od każdego posiadanego psa. 
Zapłaty dokonać można u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy Świerklany i przelewem na konto Urzędu Gminy. 
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 psów płatna jest w terminie do dnia 15 maja (przypada ona w terminie płatności II raty podatku od nieru-
chomości) lub w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, w którym powstał obowiązek opłaty. 

Radni ustalili dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Świerklany w wysokości 15,00 zł za każdy rozpoczęty mb 
zajmowanej powierzchni, na któryej dokonywana jest sprzedaż.
Pobór opłaty targowej następować będzie w drodze inkasa, które pobierane będzie, podobnie jak w roku 2014 przez sołtysów: 
Sołectwa Jankowice i Sołectwa Świerklany Dolne. Możliwe jest także uiszczanie ww opłaty w kasie Urzędu Gminy – ale uwaga: 
w dniu festynu czy odpustu parafialnego jego właściciel będzie musiał okazać kontrolującemu potwierdzenie wpłaty ww należności. 

Referat Podatków Urzędu 
Gminy Świerklany informuje, 
że w połowie lutego 2015 r. 
rozpocznie doręczanie miesz-
kańcom decyzji ustalających 
wysokość podatku od nieru-
chomości, podatku rolnego 
i leśnego na 2015 rok. Decy-
zje podatkowe będą doręczane 
przez sołtysów. 

Przypominamy również, że 
jeśli w trakcie roku podat-
kowego zaistniało zdarzenie 
mające wpływ na wysokość 
opodatkowania np.: nabycie lub 
sprzedaż nieruchomości, zmia-
na sposobu wykorzystywania 
przedmiotu opodatkowania, 
zmiana adresu podatnika bądź 
zmiana nazwiska, podatnicy są 

Opłata od posiadania psa

Opłata targowa

obowiązani złożyć w Refera-
cie Podatków Urzędu Gminy 
informację, sporządzoną na 
formularzu według ustalonego 
wzoru, w terminie 14 dni od 
dnia wystąpienia okoliczno-
ści uzasadniających powstanie 
albo wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego w zakresie podat-
ku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego.

Druki deklaracji na podatek 
od nieruchomości oraz druki 
informacji w sprawie podatku 
od nieruchomości, rolnego i le-
śnego są do pobrania na stronie 
internetowej www.swierkla-
ny.pl, w zakładce „podatki 
i opłaty”, jak również w Refe-
racie Podatków Urzędu Gmi-
ny Świerklany.

Od 2014 roku w Urzędzie 
Gminy funkcjonuje system 
płatności masowych, co ozna-
cza, 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 od-
padami komunalnymi. 

Rada Gminy Świerklany zde-
cydowała, że pobór podatku 
rolnego, podatku leśnego 
i podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych z terenu 
gminy Świerklany, podobnie 
jak w latach poprzednich na-
stępował będzie w drodze in-
kasa. Podatki i opłaty w 2015 r. 
pobierane będą przez sołtysów 
sołectw: Jankowice, Świerkla-

ny Górne i Świerklany Dolne. 
Uchwała w sprawie inkasa 
nie wyklucza możliwości za-
płaty podatków w kasie Urzę-
du Gminy lub przelewem na 
indywidualny rachunek (bez 
dodatkowych opłat w Banku 
Spółdzielczym). 
Na blankietach wpłaty (na 
poczcie lub w banku, także 
w płatnościach internetowych) 
w polu „tytuł wpłaty” należy 
podać: imię i nazwisko po-
datnika, numer ewidencyjny 
i okres, którego dotyczy wpłata.

Terminy płatności podatków: 
15 marca, 15 maja, 15 wrze-
śnia, 15 listopada 2015 r. 
Terminy płatności opłaty 
śmieciowej: 30 marca, 30 
czerwca, 30 września, 15 
grudnia 2015 r.

I N F O R M A C J A(32) 435 51 11.
Podstawową grupą odbior-

ców są osoby z niską świado-
mością prawną i obywatelską, 
które nie potrafią samodzielnie 
znaleźć odpowiedzi na nur-
tujące ich problemy prawne 
i społeczne. W głównej mierze 
projekt jest skierowany do osób 
oraz instytucji, dla których pro-
fesjonalna pomoc prawna jest 
poza zasięgiem finansowym.

Głównym celem projektu 
pn. „Świadczenie poradnic-
twa prawnego i obywatel-

skiego sposobem na wzmoc-
nienie struktur administracji 
publicznej” jest zapewnienie 
szerokiego dostępu do dobrej 
jakości bezpłatnego poradnic-
twa prawnego i obywatelskiego 
dla każdego zainteresowanego, 
poprzez działalność Punktów 
Poradnictwa Otwartego (PPO).

Projekt jest współfinanso-
wany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

U  W  A  G  A  !

PODATKI 2015
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Kolejne dwa ciekawe 
przedsięwzięcia miały miej-
sce w ostatnim czasie w Grupie 
Twórczej ART-JAN, działającej 
na terenie naszej gminy i re-
alizującej współfinansowany 
przez Urząd Gminy Świerklany 
projekt pn. „Artystyczne zbli-
żenia”. To wyjazd do malow-
niczej Toskanii oraz wernisaż 
podsumowujący wspomniany 
projekt. Projekt ten, realizo-
wany od blisko roku, polegał 
na prowadzeniu cyklicznych 
warsztatów artystycznych, któ-
re odbywały się w podziale na 
dwie grupy. Pierwsza z nich 
uczestniczyła w zajęciach 
malarstwa, rysunku i grafiki 
(początek zajęć w styczniu br.), 
druga zaś spotykała się na zaję-
ciach fotograficznych, realizo-
wanych od miesiąca kwietnia 
do czerwca. Oba warsztaty 
prowadzone były w Śląskiej 
Galerii Malarstwa „Jan” w Jan-
kowicach. Co ważne – wzięli 
w nich udział nie tylko nasi 
mieszkańcy, ale też miłośnicy 
sztuki z Rybnika, Żor, Ryduł-
tów i Wodzisławia - członko-
wie Grupy Twórczej ART-JAN. 
Warsztaty prowadzone były 
przez specjalistów - w dzie-
dzinie sztuk plastycznych była 
to utalentowana Renata Filipo-
va z Czech, natomiast tajniki 
fotografii cyfrowej słuchacze 
poznawali u boku Szymona 
Kamczyka - fotografa, na co 
dzień dziennikarza Tygodni-
ka Rybnickiego. Sama grupa 
działa już dwa lata, a liczba jej 
członków uległa podwojeniu 
– w chwili obecnej skupia 20 
osób w różnym wieku. 

Uroczyste podsumowanie 

Artystyczne 
zbliżenia

działań projektowych miało 
miejsce w jankowickiej galerii 
w ostatni wtorek października. 
Prace, które zostały zaprezen-
towane na spotkaniu, można 
będzie podziwiać tam do po-
łowy grudnia. Wtedy też pla-
nowany jest wernisaż wystawy 
poplenerowej – bo przypomnij-
my, że w sierpniu br. w gmi-
nie odbyła się kolejna edycja 
Międzynarodowego Pleneru 
Malarskiego, podczas które-
go prace malarskie tworzyli 
polscy i zagraniczni artyści. 
Organizatorzy czynią starania, 
aby grudniowy wernisaż po-
łączony został z kiermaszem 
świątecznym i występami ar-
tystycznymi.  

- Także w grudniu, a naj-
później na początku przyszłego 
roku chcielibyśmy zaprezento-
wać prace powstałe podczas 
naszego wyjazdu do Toskanii. 
Termin wernisażu uzależnio-
ny jest od biura poselskiego 
Premiera Jerzego Buzka, któ-
ry chętnie patronuje naszym 
przedsięwzięciom i których 
wstępnie wyraził chęć wzięcia 
udziału w wernisażu – mówi 
szefowa Grupy Twórczej 
ART.-JAN Elżbieta Pierchała. 
Sam wyjazd do Toskanii był 
efektem współpracy artystów 
podjętej w ramach Między-
narodowego Pleneru Malar-
skiego. 

- W sierpniu br. zrodził się 
pomysł, aby uczestnicy plene-
ru spotkali się kilka miesięcy 
później w Toskanii we Wło-
szech, gdzie Prezes Polskiego 
Związku Akwarelistów w War-
szawie Ryszard Rogala – jeden 
z uczestników naszego pleneru 
- od kilku już lat organizuje po-
dobne spotkania ze studentami 
– tłumaczy pani Elżbieta. Tak 

też się stało - we wrześniu jej 
stowarzyszenie zorganizowa-
ło I Międzynarodowy Plener 
Malarski „Toskania 2014”, 
w którym udział wzięli czescy 
artyści: Renata Filipova i Pa-
weł Wałach, Leonid Szmatko 
z Ukrainy oraz polscy człon-
kowie Stowarzyszenia JAN, 
należący jednocześnie do 
Grupy Twórczej ART-JAN: 
wspomniana Elżbieta Pier-
chała, a także Barbara Bojdoł, 

Izabela Szostaczko, Krystyna 
Skupień i Anna Cyran-Polnik. 
Celem pleneru było nie tylko 
uwiecznienie przez artystów 
pięknego krajobrazu Toskanii, 
ale przede wszystkim pozna-
nie niezwykłej architektury 
Florencji, Sieny, Arezzo i San 
Gimignano. Uczestnicy wyjaz-
du mają nadzieję na kontynu-
ację współpracy i na wyjazd 
do Toskanii w przyszłym roku. 

zdj. archw. organizatora

Ze zdrowiem 
za pan brat
Krajowy Certyfikat Szkoły 

Promującej Zdrowie otrzymała 
SP nr 1 im. Ludwika Holesza 
w Świerklanach. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż w skali kraju 
certyfikat ten otrzymało zale-
dwie 38 placówek, dla świer-
klańskiej podstawówki jest to 
ogromne wyróżnienie. 

Krajowy certyfikat nadaje 
szkole Minister Edukacji Naro-
dowej, na podstawie rekomen-
dacji udzielonej przez Centralną 
Kapitułę Krajowego Certyfika-
tu Szkoła Promująca Zdrowie 
działającą przy Ośrodku Roz-
woju Edukacji w Warszawie. 

Już w 2006 roku byliśmy 
jedną z nielicznych szkół nale-
żących do Śląskiej Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie. W roku 
szkolnym 2013/2014 szkolni 
koordynatorzy - pani Joanna 
Hural i pani Marta Gąsior pod-
jęły starania o uzyskanie Kra-
jowego Certyfikatu. W tym 
celu musiały przeprowadzić 
autoewaluację wśród uczniów, 
rodziców, nauczycieli i pracow-
ników szkoły w pięciu standar-
dach. Wszystkie one dotyczyły 
norm panujących w szkole pod 
względem promowania zdrowe-
go stylu życia.

W naszej szkole realizo-
wane są różnorodne projekty 
dotyczące zdrowia, skierowane 
zarówno do społeczności szkol-
nej, jak i do środowiska lokal-
nego, m. in. „Kurs na zdrowie 
i aktywność”,  „Żyjmy zdrowo 
na sportowo”, „Bliżej siebie, 
bliżej innych”, „Ruch to zdro-
wie w każdym wieku”, „Kupuj 
z głową!” czy „Graj w zielone”. 
Rodzice uczniów mają możli-
wość uczestnictwa w warsz-
tatach dotyczących zdrowia 

fizycznego i psychicznego 
dziecka, takich jak: „Jedz zdro-
wo”, „Jak przyjemnie spędzić 
wolny czas z rodzicami, żeby 
się nie nudzić”, „Gdy dziecko 
dojrzewa”, „Jak mówić do dzie-
ci, aby się uczyły”. 

Od dwóch lat realizujemy 
akcję „lekki tornister” - podręcz-
niki dla uczniów dostępne są 
w salach lekcyjnych. Uczniowie 
nie  przynoszą swoich podręcz-
ników do szkoły, dzięki czemu 
mogą odciążyć kręgosłup od 
dźwigania ciężkiego tornistra.

„Razem po zdrowie”,  
„Przyjaciele Zippiego”, „Nie 
pal przy mnie proszę”, „Mój 
rower - moja pasja – moje 
zdrowie”, „Ratujemy i uczy-
my ratować”, „Dbam o siebie 
i innych”, „Bezpieczna szkoła, 
bezpieczny uczeń” - to przykła-
dy programów realizowanych 
przez nauczycieli naszej szkoły. 
Corocznie organizujemy Dni 
Promocji Zdrowia i Ekologii 
oraz Dni Bezpieczeństwa, raj-
dy górskie i zielone szkoły nad 
morzem. 

Kapituła Krajowego Certy-
fikatu doceniła w szczególno-
ści działalność Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Ludwika Holesza 
w Świerklanach „Inicjatywa” 
oraz Klubu Dobrego Rodzica. 
Za nasz atut uznano również 
uzyskane w ostatnim czasie ty-
tuły, m. in. Szkoły Odkrywców 
Talentów i  Bezpiecznej Szkoły.

Jesteśmy przekonani, że  
odniesiony sukces jest zasłu-
gą pracy zespołu ds. promocji 
zdrowia, współpracy wszystkich 
nauczycieli oraz zaangażowania 
całej społeczności szkolnej. 
Katarzyna Ciesielska 
– Dyrektor Szkoły,
Joanna Hural i Marta Gąsior 
– szkolni koordynatorzy SzPZ
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Gimnazjaliści ze Świerklan 
zdobywają wiedzę i poszerzają 
swoje horyzonty nie tylko w sa-
lach lekcyjnych, ale również 
podczas licznych wycieczek 
i wyjazdów. W ramach eduka-
cji teatralno-filmowej ucznio-
wie uczestniczyli w ostatnim 
czasie w programowych wyjaz-
dach klas I-III do teatru i kina. 
To nie wszystko – zorganizo-
wana została również dla nich 
wycieczka do Filharmonii Ślą-
skiej w Katowicach. Młodzi 
melomani mieli okazję wysłu-
chać koncertu symfonicznego 

Edukacja nie tylko 
w murach szkolnych

z cyklu „Młoda Filharmonia”. 
Spotkanie ze sztuką wzbogacili 
wizytą w Galerii Sztuki Współ-
czesnej BWA. Z kolei, 27 paź-
dziernika br. uczniowie klas 
trzecich wraz z opiekunami 
zwiedzili Państwowe Muzeum 
Auschwitz – Birkenau. Na tere-
nie obozu Auschwitz młodzież 
zapoznała się z ekspozycjami   
w poszczególnych blokach, jak 
również zwiedziła nowo otwar-
tą wystawę dotyczącą ludności 
żydowskiej. Jej elementem była 
potężna Księga Imion, w której 
zapisane zostały imiona osób 
zamordowanych na terenie 
obozu. ■

W I E Ś C I  Z  M I A R K I

Świerklańscy gimnazjaliści 
po raz pierwszy wzięli udział 
w Ogólnopolskim Tygodniu 
Kariery. W dniach 20-24 paź-
dziernika br., w Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej 
i Zespole Szkół w Czerwion-
ce-Leszczynach Ogólnopolski 
Tydzień Kariery odbył się on 
już po raz szósty. Hasło tego-
rocznej edycji tego wydarzenia 
brzmiało: „Jak zaprzyjaźnić się 
z rynkiem pracy”. 
Reprezentacja naszych gim-
nazjalistów wzięła udział  
w rozgrywkach sportowych 
w Zespole Szkół w Czerwion-
ce-Leszczynach. W meczach 
siatkówki rywalizowali pomię-
dzy sobą informatycy z górni-
kami, elektrycy z ekonomista-
mi i hotelarze z licealistami. 
Zwyciężyła reprezentacja ho-
telarzy, a wśród nich uczenni-
ca Gimnazjum im. K. Miarki 
Weronika Dąbrowska  z  kl. 

Premierowy 
Tydzień Kariery

III a, która otrzymała z rąk wi-
cestarosty Aleksandry Chudzik, 
nagrodę. 
W grze zawodowej przygoto-
wanej dla uczniów gimnazjum 
uczestniczyli: Martyna Syrek 
z III a, Anna Olma z III c oraz 
Kacper Szczyrba i Kacper 
Waisman z III b. Ucznio-
wie odwiedzili Urząd Gminy 
Świerklany, Szkołę Podsta-
wową nr 1,  Gazownię, Sklep 
ABC, Dom Przyjęć RO-JO, 
Zakład Fryzjerski MATRIX 
i Klub Jeździecki ELDORA-
DO. Głównym celem gry był 
bezpośredni kontakt z rynkiem 
pracy oraz zapoznanie się z te-
matyką i nazewnictwem z tym 
związanym. Uzyskane infor-
macje zawarli w ciekawej pre-
zentacji multimedialnej, która 
zdobyła wyróżnienie w kon-
kursie pt. „Jak zaprzyjaźnić się 
z rynkiem pracy?”. Swoją pre-
zentację uczniowie przedstawili 
na konferencji podsumowującej 
Ogólnopolski Tydzień Kariery 
w powiecie rybnickim. ■

Już po raz drugi odbył się 
Wielki Test Językowy Powiatu 
Rybnickiego. Test został prze-
prowadzony on-line w dniach 
15-22 października. Na zwy-
cięzcę konkursu oraz laure-
atów pierwszych pięciu miejsc 
czekały wyjątkowe nagrody, 
m. in. Amazon Kindle (jedno 
z najlepszych na świecie urzą-
dzeń do czytania e-booków). 
Gimnazjaliści ze Świerklan, 
podobnie jak w ubiegłym roku, 
bardzo aktywnie uczestniczyli 
w językowych zmaganiach.
Konkurs odbył się w ramach 
projektu pt. „Ściśle fajne 2014″. 
Projekt miał na celu budowanie 
kompetencji językowych i po-
pularyzację rzadko używanych 
słów oraz promocję zagadnień 
związanych z nauką języka pol-
skiego wśród młodzieży w wie-
ku 12-16 lat. W początkowym 
etapie testu zalogowanych było 

Wielki sukces 
uczennic z Miarki!

543 uczniów. Oczywistym jed-
nak jest fakt, że znaczna grupa 
nie dotrwała do końca. Ucznio-
wie codziennie zmagali się 
z ogromną ilością pytań (w gra-
nicach 100 -180, a nawet 270). 
Najbardziej wytrwałe okazały 
się uczennice z Gimnazjum im. 
K. Miarki, które wygrały test 
i tym samym zgarnęły prawie 
wszystkie nagrody. I miejsce, 
podobnie jak w ubiegłym roku, 
zajęła Katarzyna Rduch z kl. 
II d. III miejsce zdobyła Pa-
trycja Brodawka z II b, IV 
miejsce przyznano Klaudii 
Sobik z kl. III b, na miejscu V 
zakończyła rywalizację Kinga 
Tomczyk z II b, a VI miejsce 
zdobyła Oliwia Buchta z I b.
Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 30 października br. 
w Starostwie Powiatowym 
w Rybniku. Wręczenia dokonał 
osobiście Pan Starosta Damian 
Mrowiec. 

tekst i zdj. 
Gimnazjum Świerklany

Wielkim zaskoczeniem dla nas 
na początku tego roku szkolne-
go był fakt, że zwrócił się do 
nas przedstawiciel Wiarygod-
nej Firmy Sp. z o.o. z siedzibą 
we Wrocławiu. Otrzymaliśmy 
propozycję przystąpienia do 
programu WIARYGODNA 
SZKOŁA. 
Organizatorzy programu doce-

Wiarygodna szkoła nili nasze wysokie wyniki na-
uczania - chodzi o wynik uzy-
skany przez naszych uczniów 
na sprawdzianie po szóstej kla-
sie. Okazuje się, że znaleźliśmy 
się wśród pięciu najlepszych 
szkół w powiecie rybnickim. 
Organizatorzy programu do-
konali wnikliwej analizy bazy 
szkoły i zaplecza sportowego. 
Wysoko oceniono nasze za-
angażowanie w programach 

dożywiania takich jak: „Szklan-
ka mleka”, „Owoce i warzywa 
w szkole” oraz współpracę z or-
ganizacjami lokalnymi w tym 
zakresie. Przeprowadzono 
wywiad z dyrektorem szkoły 
na temat warunków bezpieczeń-
stwa. Zwrócono uwagę  na stałą 
współpracę szkoły z Policją, 
Strażą Pożarną, Inspektorem 
BHP. Przeprowadzono ana-
lizę planów ewakuacyjnych 
szkoły oraz zwrócono uwagę 
na cyklicznie przeprowadza-
ną ewakuację całego budynku 
szkolnego przy współpracy 
z  Powiatową Strażą Pożarną 
w Rybniku. Dyrektor szkoły 
w tym roku otrzymała Srebrny 
Medal za zasługi dla pożarnic-
twa, nadany przez Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódz-
twa Śląskiego. Wysoko ocenio-
no też realizowane w szkole 
programy wychowawcze, pro-
filaktyki oraz programy takie 
jak: „Szkoła bez przemocy” 
i „Agresji mówię STOP”.

Wnikliwa analiza dokonana 
przez Kapitułę Programu Wia-
rygodna Szkoła uznała, że SP 
nr 2 im. Św. Jadwigi w Świer-
klanach spełnia kryteria pro-
gramu - uzyskaliśmy certyfikat 
„WIARYGODNEJ SZKOŁY”. 
Informacje na temat programu 
dostępne są na stronach inter-
netowych projektu. Cieszymy 
się z sukcesu i wierzymy, że 
nasi uczniowie nas nie zawio-
dą. A uczniów mamy zdol-
nych i pracowitych. W tym 
roku szkolny nasz uczennica 
Dominika Hartman z klasy 
szóstej zakwalifikowała się do 
drugiego etapu Wojewódzkie-
go Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Polskiego dla szkół 
podstawowych. Natomiast dru-
żyna chłopców zdobyła pierw-
sze miejsce w gminnym etapie 
rozgrywek w piłce koszykowej. 
Gratulujemy drużynie i liczy-
my na dalsze sukcesy. 
info: SP im. Św. Jadwigi 
w Świerklanach

U  Ś W .  J A D W I G I
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W prowadzeniu działalności pomagali GOKiR-owi prywatni spon-
sorzy, osoby oraz instytucje. Za pośrednictwem Kuriera Gminy 
Świerklany przedstawiciele Ośrodka pragną im za to serdecznie 
podziękować oraz życzyć Zdrowych, Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2015 roku. 
Na liście darczyńców oraz współpracowników GOKiR-u w 2014 
roku znaleźli się: 
    Marka Tyskie

Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW”
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Krystian Lubszczyk 
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bernard Dudek 
Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo 
„ELEKTRO-EKSPERT” Hurtownia Elektryczna 
w Świerklanach 
Brukarstwo „MARKO”- MAREK SIEMIANOWSKI 
P.P.H.U. “Bumart ”  Sprzedaż materiałów budowlanych 
„KRIS – DOM” – Krzysztof Cyrankowski    
Przedsiębiorstwo wielobranżowe  „ADGO„
Usługi ogólnobudowlane „ADMAR”
„Lokal u Joli” - Jolanta i Andrzej Ficek 
„GEO-WIERT” Sp. z o.o.
„Eko-Żory” Sp. z o.o.
RowerManiak - Sklep rowerowy  w Świerklanach 
„HAX” -Dariusz Warias 
„PROJKAB” - Andrzej Kabella 
Szycie i sprzedaż firan –Karina Węglarek 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „PIOMET” 
Piotr Adamczyk 

GOKiR dziękuje sponsorom
Zbliżający się koniec roku jest okazją do podsumowań. Rok 2014, podobnie jak poprzednie, był dla 
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji niezwykle pracowity – z myślą o mieszkańcach organizowane 
były festyny, koncerty, wystawy, warsztaty, wyjazdy oraz wiele innych ciekawych wydarzeń – nie tylko 
artystycznych. 

Zakład Ogólnobudowlany Piotr Dronszczyk 
Gabinet kosmetyczny i studio fryzjerskie w Świerklanach 
– Eliza Michel 
Firma handlowa – T.J.  Szweda
Firma handlowo-usługowa „Kotula” - Genowefa i Witold Kotula 
Salon meblowy „Pik” Krystyna i Hubert Piksa
Agencja reklamy „K4ART”
Zakład gastronomiczny „RO-JO”- Joanna i Robert Kuś
P.H.U. „REMIX” Remigiusz Kula
P.H.U. „Remix”- Mirela Grela ,Patrycjusz Grela 
Mechanika pojazdowa, blacharstwo – Eugeniusz Górecki 
Inter Car II Sp.z o.o. Rybnik 
Piekarnia „STACH –LECH”- Stanisław Antończyk, 
Leszek Baron
„U piekarza”- Marcin i Hubert Sobocik
Piekarnia – Michał Ptak 
„Mojito”- Hurtownia alkoholi
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jankowicach
Piekarnia-Cukiernia „Sumarex”
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc chłopska”
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 
„CETUS” Energetyka Gazowa Sp. z o.o.
Firma DUDZIAK

Ponadto GOKiR dziękuje za całoroczną współpracę mediom: 
Telewizji TVT,  Radiu 90, Tygodnikowi Rybnickiemu oraz www.
swierklany.info - Niezależnemu portalowi internetowemu, jak 
również wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w orga-
nizowanych przez Ośrodek imprezach kulturalno-rozrywkowych.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie Państwu dziękujemy za przekazanie 1% podat-

ku na rzecz naszej organizacji - Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerkla-
nach „Inicjatywa”. Organizacja nasza działa na terenie Gmi-
ny Świerklany od 2009 roku. Pomaga dzieciom, młodzieży 
i dorosłym rozwijać pasje oraz wspierać działania edukacyj-
ne i kulturalne. Naszą pomoc kierujemy również do dzieci 
i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

Jesteśmy zaszczyceni, że uznaliście Państwo potrzebę ist-
nienia naszej organizacji. 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: język angielski, 
warsztaty plastyczne, teatralne, fotograficzne, ceramiczne. 
Przy Stowarzyszeniu działa Klub Dobrego Rodzica, Centrum 

Twórczego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „ART.”, 
Klub Seniora.

1% podatku, który otrzymaliśmy w 2014 r.  przeznaczymy 
na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, czyli na: 
dofinansowanie szkoleń dla seniorów 60+, a więc warsztatów 
komputerowych, warsztatów dotyczących profilaktyki zdrowia 
oraz zajęć fitness i nordic walking; zakup sprzętu multime-
dialnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach oraz 
na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla Moniki 
Maciończyk – dziewczynki niepełnosprawnej, absolwentki SP 
nr 1 , a obecnie uczennicy Gimnazjum w Świerklanach;

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.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności.

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia „Inicjatywa”
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Uczniowie reprezentowali 
następujące miejscowości: 
Świerklany, Jankowice, Ryb-
nik, Lyski, Zwonowice, Szczer-
bice, Pogrzebień, Gaszowice, 
Jejkowice, Książenice, a nawet 
Racibórz.  
„Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stwo-
rzeniu!” (Mk 16,15) – pod 
takim hasłem przebiegał XX 
Rejonowy Konkurs Wiedzy 
Biblijnej. Uczestnicy zmagali 

się z 30 pytaniami z Ewangelii 
wg św. Marka. Nasi goście mieli 
okazję zobaczyć przedstawie-
nie teatralne „Najmniejszy bal 
świata” przygotowane przez 
uczniów pod kierunkiem p. Bo-
gumiły Szmidt–Kruk. Wystąpił 
również Jakub Błatoń - uczeń 
drugiej klasy, laureat gminne-
go konkursu gawędziarskiego 
po śląsku „A starka godała…”. 
Uroczystość uświetnił także 
występ chóru międzyszkolne-

Biblijni liderzy w SP 1 go GAUDEO, działającego pod 
kierunkiem p. Marii Skrobol, 
który zaprezentował montaż 
słowno-muzyczny „Niech mnie 
unosi”. 
I miejsce w konkursie zdobył 
Szymon Tokarz (SP nr 19 
z Rybnika), przygotowany pod 
kierunkiem mgr Marii Pawlas; 
II miejsce - Roman Mazur 
(SP Książenice), przygotowany 
przez mgr Elżbietę Matuszczyk, 
a III miejsce - Franciszek Lam-
part (SP Społeczna z Rybnika), 
pod opieką mgr Grażyny Krzą-
kały. Wyróżnienie otrzymała 
Dominika Hartman (SP nr 2 
Świerklany) przygotowana pod 
kierunkiem mgr Marii Boche-
nek. Z pozostałych szkół najle-
piej zaprezentowali się: Tomek 

Przypomnijmy, że trzy lata 
temu nasza szkoła, podążając 
za zmianami w Banku PKO, 
zmieniła działalność SKO na 
miarę XXI wieku. Co za tym 
idzie nasze dzieci oszczędzają 
na swoich własnych rachunkach 
w banku, a ich pieniądze dla 
nich „pracują”. Uczymy dzięki 
temu, że w oszczędzaniu moc, 
bo zebrane sumy procentują 
i każdy może mieć coraz więcej 
pieniędzy na własne wydatki. 

Przygotowujemy się do 
hucznych obchodów 80-lecia 
SKO w Polsce. To już nieba-
wem, bo w styczniu pragniemy 
w naszej szkole uczcić urodziny 
Szkolnej Kasy Oszczędności.

Ten rok szkolny przyniósł 
nam już wiele dobrych działań 
i wiadomości, a wśród nich:

- po raz trzeci zostaliśmy 
wyróżnieni na II miejscu w re-

SKOwe Przygody w SP1 Świerklany

gionie za wszystkie podejmo-
wane działania w duchu przed-
siębiorczości i szkoła otrzymała 
2000 zł; 

- po raz drugi nasze opie-
kunki SKO zostały wyróżnione 
srebrną odznaką PKO BP; 

- po raz pierwszy zorga-
nizowaliśmy zbiórkę żołędzi 
i kasztanów i przekazaliśmy 
Kołu Łowieckiemu prawie 
300 kg pożywienia dla leśnych 
zwierząt na zimę; 

- po raz czwarty wzięliśmy 
udział w Ogólnopolskim Kon-
kursie „Październik miesiącem 
oszczędzania”; 

- po raz czwarty tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia 
organizujemy we współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Inicjatywa”, 
kiermasz SKO „Świąteczny 
Sezam”, ze stoiskami bożo-
narodzeniowymi i produktami 

Grupę 83 uczniów wraz z opiekunami gościła 
20 listopada br. Szkoła Podstawowa im. Ludwika 
Holesza w Świerklanach. Celem ich wizyty w placówce 
przy ul. Boryńskiej był udział w XX Rejonowym 
Konkursie Wiedzy Biblijnej. 

Historia SKO w naszej szkole sięga 19 lat wstecz. 
Z tym okresem wiąże się wiele działań, inicjatyw i ak-
cji związanych z szerzeniem idei przedsiębiorczości. 

własnej roboty oraz giełdę przy-
jaznej wymiany niezniszczo-
nych rzeczy używanych (gier, 
zabawek, książek itp.); 

- po raz pierwszy rozpo-
częliśmy Przygodę z Żyrafką 
Lokatką w internetowej grze 
interaktywnej, którą nasi SKO-
wicze bardzo polubili; 

- po raz pierwszy wszystkie 
podejmowane działania i akcje 
składają się w całość w ogłoszo-
nym w październiku konkursie 
SKOwska Klasa – konkursie 
na najbardziej przedsiębiorczą 

Hajzyk (SP nr1 Świerklany, 
opiekun mgr Małgorzata Ber-
nat) oraz Laura Piechaczek 
(SP Jankowice, nauczyciel mgr 
Kinga Pakura). 
Dzięki wsparciu władz Urzędu 
Gminy Świerklany, Powiatu 
Rybnickiego, Ks. Proboszcza 
Jerzego Palińskiego oraz Rady 
Rodziców naszej szkoły każ-
dy uczestnik otrzymał słodką 
niespodziankę i upominek, 
a laureaci konkursu - wyjątko-
we nagrody.
Podsumowując tegoroczny 
Rejonowy Konkurs Biblijny 
można zauważyć fenomen 
niesłabnącego zainteresowania 
młodych tą formą poznawania 
Bożego Słowa. Z pewnością 
całego sukcesu nie można przy-
pisać wyłącznie dobrej organi-
zacji, wysokiemu poziomowi, 
ale przede wszystkim samemu 
Słowu Chrystusa, które także 
dziś jest żywe i skuteczne, zdol-
ne przemieniać młodych ludzi 
i rzeczywistość, w której funk-
cjonują.
tekst: Małgorzata Bernat, 
Katarzyna Ciesielska

klasę w szkole. Pomysł został 
doceniony przez Administratora 
Szkolne Blogi. 

Przed nami jeszcze kilka 
miesięcy bieżącego roku szkol-
nego i wiele atrakcji, o których 
chętnie napiszemy w kolejnych 
numerach Kuriera Gminy 
Świerklany. Zainteresowanych 
naszymi działaniami zachęcamy 
do odwiedzenia naszego szkol-
nego bloga na www.szkolneblo-
gi.pl/blogi/holeszkoswierklany

info: Opiekunki SKO - Mag-
dalena Pieszko, Anna Oleksy
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Goście wzięli udział we mszy świętej oraz akademii, której tematyka 
nawiązywała do twórczości patrona - Karola Miarki. Uroczystość 
stała się ponadto okazją do rozstrzygnięcia szkolnych konkursów 
towarzyszących jubileuszowi. I tak, konkurs plastyczny, którego myślą 
przewodnią były słowa K. Miarki: „Szkoła ma być przewodnikiem 
życia dalszego”, wygrała Kinga Tomczyk z kl. II b, zajmując I miejsce. 
II miejsce zdobyła Patrycja Cyrulik oraz Julia Plisz z kl. III c, zaś 
III miejsce zajęła Anna Olma z kl. III c, Patrycja Brodawka z kl. 
II b oraz Urszula Salamon z kl. I d. Z kolei, w konkursie wiedzy o  
patronie najlepsza okazała się klasa I b.
Z okazji Święta Szkoły przygotowano również specjalne wydanie 
gazetki „Graffiti”, w którym znalazły się m.in. wspomnienia uczniów. 
W programie uroczystości znalazła się ponadto prezentacja multime-
dialna podsumowująca historię, działalność oraz sukcesy i osiągnięcia 
gimnazjum. Gości mogli też obejrzeć wystawę zdjęć z minionych 
lat oraz galerię prac uczniowskich, a także złożyć pamiątkowy wpis 
w szkolnej kronice. Po części oficjalnej był czas na wspomnienia 
i rozmowy. 
Dyrekcja Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach dziękuje 
serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do uroczystej oprawy 
obchodów Święta Szkoły; tym, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, 
jak również tym wszystkim, którzy na co dzień tworzą serdeczną 
atmosferę tego miejsca.

info: Gimnazjum

Podwójny jubileusz w Miarce

Nasi gimnazjaliści mieli 
więc okazję, aby oprócz zajęć 
teoretycznych, które wprowa-
dzały ich w tematykę gospo-
darki wodno-ściekowej, na 
własne oczy zaobserwować 
obieg wody w oczyszczalni. 
Zwiedzanie oczyszczalni roz-
poczęli od wlotu ścieków suro-
wych, następnie poznali tajniki 
oczyszczania mechanicznego. 
Udało się również podpatrzeć 
pracę najmniejszych „pracow-

Z wizytą w Centrum 
Edukacji Ekologicznej

O tym, że wizyta w oczyszczalni ścieków może być 
ciekawa przekonali się uczniowie klas pierwszych 
świerklańskiego gimnazjum, którzy w listopadzie 
odwiedzili Jastrzębski Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji. Przy tamtejszej Oczyszczalni Ścieków 
„Ruptawa” od 2009 roku działa Centrum Edukacji 
Ekologicznej, w którym prowadzone są zajęcia 
edukacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
gospodarki odpadami i alternatywnych źródeł energii. 

ników” oczyszczalni - bakterii 
i mikroorganizmów, które są 
niezastąpione podczas oczysz-
czania biologicznego. Efekty 
ich pracy w postaci czystej 
i przejrzystej wody wpadającej 
do rzeki Ruptawki, można było 
podziwiać na końcu podróży 
po oczyszczalni, w miejscu 
wylotu ścieków oczyszczo-
nych. Prowadząca zajęcia 
zwróciła również uwagę na 
fakt właściwej gospodarki od-

padami, czego przykładem jest 
wytwarzanie przez oczyszczal-
nię zielonej energii – biogazu, 
powstającego w  wyniku fer-
mentacji osadu, który w dalszej 
kolejności jest przetwarzany na 
energię cieplną i elektryczną. 
Okazuje się więc, że w oczysz-
czalni nic się nie marnuje, gdyż 
również z biomasy, pyłów 
dymnicowych i wapna produ-
kuje się kompozyt używany do 
rekultywacji hałd.

Po zajęciach w terenie 
gimnazjaliści mogli prze-
śledzić proces obiegu wody, 
dzięki nowoczesnej wystawie 
interaktywnej przedstawiają-
cej naturalny zbiornik wodny, 
stację uzdatniania wody, dom 
jednorodzinny i oczyszczal-
nię ścieków. W laboratorium,  
korzystając z mikroskopu, 
podglądali na żywo mikro-
organizmy uczestniczące 
w oczyszczaniu biologicznym. 

Aby utrwalić zdobytą wie-
dzę, każdy uczestnik otrzymał 
komiks „Historia przyrody 
o obiegu wody” oraz inne pa-
miątki. Dodatkową atrakcją 
było spotkanie z pszczelarzem 
na temat „Roli pszczoły miod-
nej w tworzeniu i ochronie 
środowiska przyrodniczego”, 
połączone z prezentacją pra-
cy pszczół i pszczelarzy oraz 
degustacją miodu.

Organizatorki wycieczki 
szczególne podziękowania 
kierują do pani Izabeli Wie-
czorek oraz Zarządu JZWiK 
za możliwość uczestnictwa 
w tej nietypowej lekcji biolo-
gii i chemii, która niewątpliwie 
pokazała każdemu uczniowi, 
jak ważny jest rozwój właści-
wych przyzwyczajeń, a życie 
zgodne z naturą przynosi ko-
rzyści każdemu z nas!  
tekst: Ludmiła Szulik, Ewa Span-
del - Gimnazjum Świerklany

Święto Patrona, połączone z 15-leciem istnienia 
obchodziło 25 października świerklańskie gimnazjum. 
W tym szczególnym dniu społeczność szkolna 
świętowała wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród 
których znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz, 
parafii, sąsiednich szkół i Rady Rodziców oraz 
przyjaciele szkoły i jej absolwenci. Ich obecność 
sprawiła gospodarzom wiele radości. Zabawa z modą

Wymiana ubrań, prezentacja wyrobów rękodzieła 
i pokaz mody znalazły się w programie imprezy 
artystycznej pn. „SWAP PARTY”, jaka w ostatni 
czwartek października odbyła się w sali bankietowej 
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach.

Na imprezę zaprosiło mieszkań-
ców gminy i okolic Stowarzy-
szenie „Inicjatywa” działające 
przy SP nr 1 w Świerklanach, 
zaś koordynatorką wydarzenia 
promującego lokalnych twórców 
rękodzieła była Judyta Klecha. 
Osoby, które 30 października 
odwiedziły siedzibę Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, mo-
gły się przekonać, że modą można 
się bawić, a przy okazji powstają 
nowe, ciekawe rzeczy. 
Zwiedzający podziwiali w czwart-
kowe popołudnie wyroby lo-
kalnych twórców rękodzieła 
– ceramikę, a także te związane 
z techniką decoupage i filcowa-

niem. Nie zabrakło stoisk z bi-
żuterią artystyczną, wyrobami 
szydełkowania i kosmetykami. 
Także amatorzy picia herbaty 
znaleźli coś dla siebie – aroma-
tyczny napój serwowany był 
wśród odwiedzających. Całości 
dopełnił pokaz strojów teatral-
nych prezentowanych przez 
dzieci z działającego na terenie 
gminy kółka teatralnego. Każdy 
kolejny spektakl z ich udziałem 
wymaga przygotowania nowej 
scenografii i uszycia strojów. Na 
scenie królowali więc: ksiądz, 
Ślązaczka, królewicz, pasterecz-
ka, a także żółw, niedźwiadek, 

czytaj dalej na str. 16
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Najlepsi gracze opuszczali salę bankietową GOKiR-u  
z pucharami oraz nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi: tabletem, 
drukarką, nawigacją gps, telefonem komórkowym oraz kocem 
i poduszką elektryczną. Organizatorem turnieju była Sekcja Skata 
Sportowego LKS „Fortecy” Świerklany. Tegoroczna – 23 jego 
edycja odbyła się pod patronatem posła Henryka Siedlaczka, który 
wraz z ówczesnym wójtem gminy Antonim Mrowcem dokonał 
oficjalnego otwarcia imprezy sportowej. 
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał Piotr Kafka – 
kierownik zawodów, a także Stanisław Kałuża – sędzia główny, 
Henryk Paździor – sędzia pomocniczy oraz pełniący rolę sekretarza 
Franciszek Kopertowski. 
Zwycięzców poznaliśmy kilka minut po 15.00. W wyniku prze-
prowadzonych rozgrywek sukces odniosła drużyna Wisusa Żory 1, 
a w kategorii indywidualnej – zawodnik klubu z Gołkowic Ireneusz 
Grobelny. Organizatorzy wybrali również najstarszego zawodnika 
turnieju – Teodora Krótkiego (niezrzeszony), najlepszego juniora 
– Łukasza Wojaczka reprezentującego klub z Lysek oraz najlepszą 
kobietę – Monikę Gajdę ze świerklańskiego klubu, która zdobyła 

Za nami turniej skata
168 zawodników z 28 klubów należących do 
4 okręgów Polskiego Związku Skata, w tym 
25 zawodników niezrzeszonych oraz 3 serie 
po 36 rozdań – to bilans tegorocznego Otwartego 
Turnieju Skata Sportowego o Puchar Wójta Gminy 
Świerklany, jaki 11 listopada odbył się z okazji 
Święta Niepodległości. 

jednocześnie tytuł najlepszego zawodnika gminy Świerklany.  
Nagrody dla laureatów zakupione zostały ze środków pochodzą-
cych ze wpisowego zawodników, pomogli też prywatni sponsorzy: 
Becker-Warkop Sp. z o.o. – Świerklany, CETUS – Energetyka 
Gazowa Spółka sp. z o.o. – Świerklany, D-ART Firma Budowlana 
Damian Ogrodowski – Rybnik, P.H.U.”Remix” Remigiusz Kula 
– Jankowice, Firma Budowlana F-BUD Tomasz Fibic, Szymon 
Fibic Sp. j.- Wodzisław Śl., Bank Spółdzielczy - Jastrzębie Zdrój, 
Madej Wróbel Sp. z o.o. i Zajazd „Karliczek” – Świerklany oraz 
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. 
Oto wyniki turnieju: 
kategoria indywidualna – I m. Grobelny Ireneusz - WOK Goł-
kowice, 3498 pkt., II m. Kosteczka Jarosław - ASY Żory, 3414 
pkt., III m. Skupień Eugeniusz - WISUS Żory, 3388 pkt., pozostałe 
miejsca (od IV do X): Paulus Edward - SAMBOR Silesia Rybnik, 
3369 pkt., Mucha Bronisław - WOK Skrzyszów, 3137 pkt., Benisz 
Adam – niezrzeszony, 3116 pkt., Kąsek Andrzej - JARDEX WDK 
Szczejkowice, 3009 pkt., Płoszaj Mirosław - DK Rybnik-Chwało-
wice, 2998 pkt., Górka Rajmund - BUK Rudy, 2935 pkt., Czapla 
Henryk - JUBILAT Jastrzębie, 2924 pkt.; 
kategoria drużynowa – I m. WISUS Żory I, 1191 pkt., II m. NOR-
WEST Suszec, 9958 pkt., III m. LWSM Knurów, 9674 pkt. 
kategoria Junior – Wojaczek Łukasz, LKS Lyski, 2160 pkt., 
kategoria Kobiet – Gajda Monika, LKS Forteca Świerklany, 
2598 pkt.,
kategoria Najstarszy zawodnik – Krótki Teodor (80 lat, niezrze-
szony) z Zebrzydowic,
kategoria Najlepszy zawodnik gminy Świerklany - Gajda Monika, 
LKS Forteca Świerklany
kat. GRANT OUVERT - Dunst Mirosław, TKKF RELAKS 
Wodzisław

Życzenia Zdrowych i Wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym 2015 roku

Mieszkańcom Gminy Świerklany 
składają władze LKS FORTECA Świerklany 

wraz z trenerami i zawodnikami

lis i wąż. Młodzi aktorzy mogli 
poczuć się tego dnia jak królowe 
i królowie wybiegu, co było dla 
nich kolejnym doświadczeniem, 
a przy okazji świetną zabawą. 
– Ubrań mamy już tyle, że 
chcemy za symboliczną opłatą 
wypożyczać je innym dzieciom, 
które na przykład wybierają się 
na bal karnawałowy, a zebrane 
w ten sposób środki przeznaczyć 
na kolejne przebrania dla na-
szych podopiecznych – mówiła 
Bogumiła Szmidt-Kruk, prezes 
Stowarzyszenia „Inicjatywa”, 
chwaląc przy tym koordynatorkę 
SWAP PARTY, Judytę Klechę. 

– Nasze stowarzyszenie otwiera 
się na młode pokolenie i cieszy-
my się, że takie osoby jak Judyta, 
które zasilają jego szeregi, wnoszą 
w działalność „Inicjatywy” nowe 
pomysły i spojrzenie na otaczają-
cą nas rzeczywistość. 
Październikowy SWAP PAR-
TY należy zaliczyć do udanych. 
I choć należało spodziewać się 
większej frekwencji ze strony 
mieszkańców gminy, mając na 
uwadze szeroko zakrojoną akcję 
promocyjną towarzyszącą modo-
wej imprezie, to organizatorzy nie 
dają za wygraną i planują podob-
ne przedsięwzięcie zorganizować 
w przyszłości. ■

cd. ze str. 15
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Najlepsi w województwie
Drużyna „Borowików” z SP Jankowice zajęła 
I miejsce w XII Wojewódzkim Plenerowym Konkursie 
Przyrodniczym „Leśnym Tropem”, zorganizowanym  
10 października br. przez Społeczną Szkołę 
Podstawową im. Jerzego Kukuczki w Rybniku.  

Do konkursu zgłosiło się 
w tym roku 10 drużyn. Janko-
wicką reprezentację tworzy-
li: Monika Jurczykowska, 
Martyna Zniszczoł, Rafał 
Maciończyk i Tomasz Łępic-
ki. Tegoroczni nasi zwycięzcy 
to prawdziwi pasjonaci nauk 
przyrodniczych, a poza tym 
włożyli dużo pracy w to, aby 
sprostać wymaganiom kon-
kursowym. Leksykony roślin, 
zwierząt, grzybów i tropów, 
to ich specjalność. Pomocne 
okazały się zajęcia dodatkowe 
w ramach Koła Ekologicznego, 
prowadzone z ramienia POPP 
Czerwionka–Leszczyny przy 
naszej szkole. 

Tegoroczne zadania nie 
należały do łatwych, ale były 
niezmiernie ciekawe. Ucznio-
wie odkrywali je maszerując 
z mapą ustalonym przez orga-
nizatorów szlakiem zielonym, 
prowadzącym przez leśne 
tereny rekreacyjne w północ-
no-zachodniej części Rybnika. 
Wszyscy zwycięzcy otrzymali 
plecaki, koszulki oraz albumy 
z przyrodą Rybnika i okolic. 
Jankowiczanie wygrali ponadto 
lornetki do obserwacji krajo-
brazu. To piękne i wartościowe 
nagrody, które posłużą młodym 
odkrywcom  w niejednej wę-
drówce po nieznanych jesz-
cze szlakach.

tekst i zdj.: SP Jankowice

Śląsk kopalnią talentów
Jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Gór-
nika. 4 grudnia zaprosiliśmy do nas górników z naszej 
wioski. Na sali gimnastycznej odbyła się uroczysta 
akademia. Uczniowie składali życzenia górnikom 
i śpiewali piosenki; wystąpił też zespół taneczny. 

Wszyscy doceniamy ciężką 
pracę górników. Z okazji gór-
niczego święta nasza szkoła 
ogłosiła konkurs „ŚLĄSK 
KOPALNIĄ TALENTÓW”. 
Chcieliśmy w ten sposób po-
kazać, jak utalentowani są 
uczniowie śląskich szkół. Kon-
kurs przebiegał w kilku kate-
goriach. Cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem – aż osiem 
szkół odpowiedziało i przysłało 
prace konkursowe. Do szkoły 
nadesłano ponad 80 prac.

W I kat. - „Śląsk kopalnią 
kolorów” uczniowie mieli przy-
gotować pracę plastyczną – pej-
zaż śląski. Wśród uczniów klas 
młodszych wyróżniono prace: 
Julii Marcol, Wiktorii Kopiń-
skiej, Antoniny Rychlik, Toma-
sza Marcisz i Rafała Przeliorz. 
W kategorii klas starszych naj-
piękniejsze pejzaże, zdaniem 
komisji, przygotowali: Barbara 
Górecka, Dominika Hartman, 
Kamil Markiewka, Sergiusz 
Wrożyna, Aleksandra Herok, 
Mateusz Maciończyk, Julia 
Kotula i Barbara Szweda.

II kat. - „Śląsk kopalnią 
fantazji” dla uczniów klas IV–
VI SP polegała na napisaniu 
opowiadania z dialogiem nt. 
„Duchy kopalni”. Komisja wy-
soko oceniła nadesłane prace, 
wyróżniając Monikę Groborz 
i Bartłomieja Musioła. III kat. 
- „Śląsk kopalnią tradycji” 
przeznaczona była dla uczniów 
gimnazjów. Ich zadaniem było 
napisanie pracy nt. „Patronka 
górników Święta Barbara – jej 
życie opowiedziane językiem 
Ślązaka”. Okazało się, że jury 
konkursu miało bardzo trudne 
zadanie. Ostatecznie postano-
wiło przyznać trzy pierwsze 
miejsca. Nagrody w tej katego-
rii odebrali: Katarzyna Rduch, 
Martyna Rozmiarek, Agnieszka 
Toman, Klaudia Pieter oraz To-
masz Gromotka.

Nasza szkoła jest żywo 
związana z tradycją, kultywuje-
my lokalne zwyczaje związane 
z górnictwem i Śląskiem. 

info: SP im. Św. Jadwigi 
w Świerklanach

Dzieje się u Walentego- Odbyła się kolejna edycja 
szkolnego projektu pn. „Gale-
ria ludzi z pasją”. Wzięli w niej 
udział nie tylko uczniowie, lecz 
także ich rodzice i nauczyciele. 
Okazją do wspólnego spotka-
nia była pierwsza w tym roku 
wywiadówka. Do szkoły za-
proszono doktora Antoniego 
Augustyna, którego wielką 
pasją są niecodzienne podróże.

- „Życie religijne Polaków 
na Kresach” - to tytuł ósmej 
już części projektu „Poznaje-
my Kresy Wschodnie dawnej 

Rzeczpospolitej”, realizowa-
nego wspólnie przez uczniów 
jankowickiego i świerklańskie-
go gimnazjum. Uczestnicy, aby 
dobrze przygotować się do ko-
lejnej wyprawy, zdobyli wiele 
wiadomości o odwiedzanych 
miejscach, przygotowali pre-
zentację multimedialną oraz 

program artystyczny. Trasa wy-
cieczki wiodła przez litewskie 
Szawle, gdzie zwiedzili Górę 
Krzyży, przez Rygę – stolicę 
Łotwy oraz przez estońskie 
miasto Valga, założone przez 
polskiego króla Stefana Ba-
torego. Głównym celem po-
bytu na Kresach była wizyta 

u przyjaciół w Państwowym 
Gimnazjum Polskim im. Józe-
fa Piłsudskiego w Daugavpils 
na Łotwie.

- 30 września jankowic-
cy drugoklasiści – wzorem 
uczniów z poprzednich rocz-
ników – udali się w kierunku 
Oświęcimia, aby zwiedzić 
Obóz – Muzeum „Auschwitz–
Birkenau”. Po wcześniejszych 
przygotowaniach (pogadanki 
na lekcjach wychowawczych, 
zajęciach z geografii i historii) 

czytaj dalej na str. 18

Wiele ciekawych wydarzeń miało ostatnio miejsce 
w Gimnazjum im. Ks. Walentego. Oto garść informacji 
udostępnionych nam przez jankowicką szkołę. 



18

młodzież wyjechała na jedyną 
w swoim rodzaju „lekcję hi-
storii”.

- 26 września br. odbył się 
Europejski Dzień Języków Ob-
cych. W ramach corocznych 
obchodów Dnia Języków Ob-
cych uczniowie gimnazjum 
zorganizowali zajęcia otwarte 
dla grupy 6-latków z sąsied-
niego przedszkola.

- W celu przybliżenia 
uczniom ważnego wydarzenia 
z historii kraju naszych sąsia-
dów, zorganizowane zostało  
3 października w szkole Święto 
Jedności Niemiec. Na pamiątkę 
tego wydarzenia stworzony zo-
stał symboliczny mur berliński, 
dzielący szkołę podstawową 
i gimnazjum.

- Piłka siatkowa stała się 
dla gimnazjalistów sportem 
narodowym! W tej dyscypli-
nie  odnoszą oni największe 
sukcesy wśród wszystkich 
gier zespołowych. Zdobycie 
mistrzostwa świata przez na-
rodową drużynę męską zbie-
gło się w czasie z oficjalnym 
otwarciem szkolnego boiska 
do piłki siatkowej plażowej. 
Daje to nadzieję młodym spor-
towcom na odnoszenie wielu 
sukcesów w tej dyscyplinie. 
Za pomoc w zrealizowaniu 
szkolnego projektu raz jeszcze 
składają oni serdeczne podzię-
kowania wszystkim ludziom 
dobrej woli.

- Z okazji przypadającego 
w październiku Międzyna-
rodowego Święta Bibliotek 

ciąg dalszy ze str. 17

Szkolnych oraz ogłoszenia 
roku 2014 Rokiem Czytelni-
ka, do jankowickiego gimna-
zjum zaproszono p. Krystia-
na Szczęsnego - starszego 
kustosza Biblioteki Śląskiej 
w Katowicach, a także pre-
zesa Śląskiego Towarzystwa 
Miłośników Książki i Grafik. 
Spotkanie, które odbyło się 
10 października, nosiło tytuł; 
„Formy książki w starożytno-
ści i średniowieczu”.

- Przez ostatni tydzień 
września na terenie gim-
nazjum można było wziąć 
udział w przedsięwzięciach 
związanych z obchodami IV 
Światowego Dnia Tabliczki 
Mnożenia. Wspomniane świę-
to wszystkich pasjonatów dzia-
łań matematycznych przypadło 
w bieżącym roku w dniu 26 
września. 

- Przez ostatni tydzień 

września na terenie szko-
ły można było wziąć udział 
w przedsięwzięciach związa-
nych z obchodami IV Świa-
towego Dnia Tabliczki Mno-
żenia. Wspomniane święto 
wszystkich pasjonatów dzia-
łań matematycznych przypa-
dło w bieżącym roku w dniu  
26 września. 

- 12 października, pod ha-
słem „Jan Paweł II – Święty-
mi Bądźcie” obchodzony był 
XIV Dzień Papieski. Z kolei,  
14 października przypadł do-
roczny Dzień Edukacji Naro-
dowej. Oprócz uroczystości 
szkolnych oraz świętowania 
w poszczególnych zespołach 
klasowych, po raz kolejny 
gimnazjaliści mieli okazję 
przywitać najmłodszych 
uczniów podczas tradycyjne-
go chrztu pierwszoklasistów.

- W środę 29 października 
odbył się apel podsumowujący 
obchody Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 
Biorący w nim udział ucznio-
wie klas V i VI szkoły podsta-
wowej oraz klas pierwszych 
gimnazjum obejrzeli także hu-

morystyczne inscenizacje po-
święcone książce i bibliotece. 

- Wampiry, duchy, czarow-
nice… Te i inne upiory poja-
wiły się 31 października u św. 
Walentego. Tematem przewod-
nim lekcji języka angielskie-
go było Halloween. Lekcje te 
przybliżyły uczniom kulturę 
krajów anglojęzycznych oraz 
tradycję dobrej zabawy w tym-
że dniu.

- Uczniowie III klas od-
wiedzili „Ogród oświadczeń” 
w Rybniku. I znów Młodzi 
Melomani z Gimnazjum im. 
Ks. Walentego mieli okazję 
gościć w pięknym gmachu 
Filharmonii Śląskiej im. Hen-
ryka Mikołaja Góreckiego 
w Katowicach. Dnia 12.11.
br. uczniowie wzięli udział 
w dość nietypowym wydaniu 
kina 3D, zaś 7 listopada miał 
miejsce w szkole spektakl 
profilaktyczny zatytułowany 
„Układ zamknięty”.

- W poniedziałek 24 li-
stopada bohaterem dnia był 
pluszowy miś. Uczniowie 
gimnazjum, przynosząc swoje 
przytulanki do szkoły, uczcili 
w ten sposób Światowy Dzień 
Pluszowego Misia. 

- Zakończenie projektu 
„Poznajemy Kresy Wschod-
nie dawnej Rzeczpospolitej” 
oraz kolejna edycja projektu 
„Galeria ludzi z pasją” były po-
wodem zaproszenia do szkoły 
p. Danuty Skalskiej i p. Irene-
usza Jajko, a także nauczycieli 
i uczniów z Gimnazjum im. 
Karola Miarki w Świerklanach.

- Kolejna akcja pomocy 
Polakom na Kresach zakoń-
czyła się sukcesem. W gim-
nazjum zebrano 220 czekolad 
oraz 110 kartek świątecznych. 
Z pozyskanych darów zastały 
stworzone paczki, które prze-
kazano p. Ireneuszowi Jajko, 
koordynatorowi wolontariatu 
kresowego na terenie Rybnika 
i okolic. Jest on zarazem człon-
kiem szkolnej „Galerii ludzi 
z pasją”. Serdeczne podzięko-
wania za udział w akcji orga-
nizatorzy kierują do uczniów, 
ich rodziców oraz nauczycieli 
i pracowników obsługi szkoły.

tekst i zdj.: 
Gimnazjum Jankowice
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Comenius 
w Jankowicach

Partnerów programu Comenius ze szkół w Portugalii, 
Norwegii, Hiszpanii, Czech i Słowacji gościli w dniach 
22-27 października jankowiccy uczniowie. Wizytę poprze-
dziły tygodnie przygotowań i wspólnej pracy nauczycieli, 
uczniów oraz rodziców, aby ugościć zagranicznych przy-
jaciół najlepiej jak tylko można. 

Chyba się nam to udało 
ponieważ… po tych kilku 
wspólnie spędzonych dniach 
nikt nie chciał nas opuszczać 
i wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że jeszcze kiedyś do nas po-
wrócą. To oczywiście bardzo 
nas cieszy.

Wizyta, choć krótka, była 
niezwykle intensywna i bogata 
w atrakcje oraz wycieczki. Po 
przyjeździe nasi goście zostali 
powitani chlebem i solą.  Na-
stępnie dyrektor gimnazjum 
p. Norbert Niestolik przywitał 
wszystkich zebranych, życząc 
im udanego pobytu i świetnej 
zabawy. Po części oficjalnej 
udaliśmy się na niezwykle 
zabawną lekcję języka pol-
skiego, przygotowaną przez 
panią Olę Niewelt i klasę V a. 
Po lekcji, która notabene za-
kończyła się sprawdzianem, 
zaopatrzeni w niezbędną wie-
dzę i słowniczki polsko-an-
gielskie, uczniowie udali się 
na lekcję języka angielskiego 
do p. Marty Augustowskiej, 
nauczyciele zaś zwiedzili nasz 
kompleks szkolno-przedszkol-
ny, zachwycając się jego nowo-
czesnością i przestronnością. 
Kolejnym punktem progra-
mu były warsztaty muzycz-

ne prowadzone metodą Batti 
Strauss, przygotowane przez p. 
Elżbietę Naparstek i klasę I c. 
Nauczyciele nie mogli wyjść 
z podziwu patrząc na małych 
muzyków i ich profesjonalizm 
w graniu i tańczeniu do utwo-
rów muzyki klasycznej. Po 
warsztatach przyszła pora na 
słodki poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców uczniów 
klas I c i II b. 

Po obiedzie uczniowie 
udali się do Śląskiej Galerii 
Malarstwa „Jan”, gdzie wzięli 
udział w warsztatach przygo-
towanych przez znaną artystkę 
z Republiki Czeskiej, p. Renatę 
Filipovą. Nauczyciele również 
tam zawitali, aby wysłuchać 
p. Elżbiety Pierchały, która 
przybliżyła wszystkim histo-
rię powstania galerii oraz opo-
wiedziała o zgromadzonych 
w niej obrazach. Podczas gdy 
uczniowie kończyli swoje 
prace, nauczyciele w towa-
rzystwie pana dyrektora udali 
się na krótką wizytę do Urzę-
du Gminy Świerklany, gdzie 
spotkali się z władzami gmi-
ny. Tematem były prowadzone 
u nas inwestycje oraz problemy 
mieszkańców. Rozmawiano 
także o systemach szkolnic-

twa i problemach społecznych 
w krajach partnerskich. Po 
spotkaniu w gminnym magi-
stracie nauczyciele zwiedzili 
Jankowice i Rybnik.

Kolejną atrakcją była 
szkolna dyskoteka. Dzieci 
wspaniale się bawiły – były 
tańce w kółeczku, pociąg, 
wróżby andrzejkowe i wiele 
innych atrakcji. O godzinie 
19.30 nikt nie chciał wracać 
do domu, jednak dla dzieci 
z zagranicy i nauczycieli nie 
był to jeszcze koniec atrakcji 
tego dnia. Po kolacji przygo-
towanej przez rodziców na-
stąpiło spotkanie z członkami 
koła Comenius. Uczniowie po-
nownie spotkali się ze swoimi 
opiekunkami i wspólnie z p. 
Grzegorzem Przybyłą i mło-
dzieżą z koła astronomicznego 
Albireo rozpoczęli Wieczór 
Astronomiczno-Językowy. 
Po wysłuchaniu wykładu 
o kometach przygotowanego 
przez Mateusza Bronikow-
skiego, udali się do szkolne-
go obserwatorium oglądać…
cóż, tym razem nie gwiazdy 
czy planety, ponieważ po-
goda nie dopisała a…napis 
KWK Jankowice… z bardzo, 
bardzo bliska. Pan Grzegorz 
jak zwykle w ciekawy sposób 
opowiedział o historii astrono-
mii i zaprezentował, jak działa 
szkolny teleskop. Kolejna była 
wizyta w sali przyrodniczej, 
gdzie pod czujnym okiem 
p. Danuty Zoń uczniowie 
układali mapę nieba z fluore-
scencyjnych elementów oraz 
z pomocą gimnazjalistów 
i licealistów budowali modele 
rakiet i statków kosmicznych 

z surowców wtórnych.
W piątek grupa pojechała 

do Chaty Chlebowej w Gór-
kach Małych, gdzie miała oka-
zję dowiedzieć się, jak wyglą-
dało życie na polskiej wsi sto 
lat temu oraz własnoręcznie 
„od ziarenka” przygotować 
posiłek. Po południu w auli 
szkolnej odbyło się spotka-
nie „W europejskim kręgu”, 
w którym wzięli udział za-
proszeni goście, nauczyciele 
oraz uczniowie klas IV-VI 
wraz z rodzinami. Goście 
opowiadali o swoich krajach 
i szkołach, a także o wra-
żeniach z pobytu w Polsce, 
zaś nasi uczniowie sprawili 
im ogromną niespodziankę, 
przebierając się w stroje cha-
rakterystyczne dla każdego 
z krajów. Klasa V a przybliżyła 
wszystkim legendę o księdzu 
Walentym, uczniowie z koła 
Comenius przygotowali quiz 
wiedzy o Śląsku, zaś klasa IV 
c zagrała dla nas na bum-bum-
-rurach. Na koniec spotkania 
pan dyrektor wręczył gościom 
certyfikaty i upominki.

Sobota była dniem „dla 
rodzin”. Uczniowie wraz z ro-
dzinami goszczącymi udali się 
na wycieczki: do Krakowa, 
Pszczyny i Rybnika. Nauczy-
ciele zaś zwiedzili w tym dniu 
Kopalnię Soli w Wieliczce 
oraz Kraków.

Niedziela to dzień poże-
gnań. W tym dniu, na prośbę 
nauczycieli z Portugalii i Hisz-
panii zorganizowany został 
wyjazd do obozu koncentra-
cyjnego w Oświęcimiu.

Wizyta w Polsce oka-
zała się wielkim sukcesem, 
chwalono naszą gościnność 
i entuzjazm, zachwycano się 
naszymi uczniami, doceniono 
profesjonalizm nauczycieli, 
a także podziwiano naszą 
szkołę, okolicę i piękno nasze-
go kraju. Wszystkim bardzo 
smakowało polskie jedzenie, 
w szczególności zaś smako-
łyki przygotowane przez na-
szych rodziców.

Nasz „comeniusowy pro-
jekt” został zauważony i doce-
niony – otrzymał dwa wyróż-
nienia: Europejską i Krajową 
odznakę jakości. 

tekst i zdj.: SP Jankowice
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Taekwon-do – to jest to!
Już po raz drugi adepci Rybnickiego Centrum 
Sportów Walki „Taekwon-do Fighter TKM”, wśród 
których są młodzi mieszkańcy naszej gminy, wzięli 
udział w 24-godzinnym Seminarium Sportów 
i Sztuk Walk. Do tego dochodzi udany start 
w mistrzostwach SILESIA SAMURAI 2014 i zdane 
egzaminy na wyższe stopnie sportowe – miłośnicy 
taekwon-do nie próżnują!

Na seminarium do Pozna-
nia pojechali: Łukasz Kubiak, 
Adrian Piechaczek, Krystian 
Krawczuk, Marek Kurowski, 
Dominika Filec, Nikola Wita 
i Karolina Groborz.

- Tym razem wystartowali-
śmy w większym składzie – rela-
cjonuje opiekun grupy, Łukasz 
Kubiak. - Wyjazd należy zali-
czyć do wyjątkowo udanych, 
gdyż wszystkim naszym zawod-
nikom udało się przetrwać mor-
dercze treningi, które trwały 
niezmiennie całą dobę, jedynie 

z krótkimi przerwami na lekki 
posiłek i uzupełnienie płynów. 
Ciekawostką może być fakt, że 
nasze dziewczyny zostały wy-
różnione nagrodami rzeczowy-
mi za wytrwałość i ukończenie 
seminarium. 

Uczestnicy wyjazdu mieli 
nie tylko sposobność wyka-
zania się w dziedzinie sportu, 
jaką uprawiają (Taekwon-do), 
ale też poznania innych sztuk 
walki, t.j.: Krav Maga, Judo, 
Aikido, Boks, brazylijskie Ju-
jitsu czy Kickboxing. - Jestem 

bardzo zadowolony z wyjazdu 
i z końcowego sukcesu naszej 
ekipy. Dziękuję zawodnikom 
i zawodniczkom za determina-
cję i wytrwałość w osiągnięciu 
celu, jak również kieruję słowa 
podziękowania do pana Alek-
sandra Bieńka - właściciela 
firmy „Ład” sp. z o.o. za po-
moc i wsparcie – podsumowuje 
trener Kubiak. 

Spektakularny sukces od-
niosło Rybnickie Centrum 
Sportów Walki „Taekwon-do 
Fighter TKM” w niedawnych 
Mistrzostwach Polski Nowo-
czesnych Sztuk Walki SILESIA 
SAMURAI 2014 w Radlinie. 
Reprezentowało nas 22 za-
wodników startujących w kilku 
konkurencjach (SSF – softy, 
SCF - walki w stójce, BST – 
rozbicia, TK - kata tradycyjne). 
Łącznie zdobyli oni 38 medali, 
w tym 13 złotych, 16 srebrnych 
i 9 brązowych! 

- Był to wyjątkowo udany 

start, który stał się możliwy 
dzięki wytrwałej pracy naszych 
podopiecznych oraz dużemu 
zaangażowaniu i wsparciu ze 
strony rodziców – ocenia Łu-
kasz Kubiak. – Przed nami 
kolejne wyzwania – dodaje. 
- Nasza utalentowana zawod-
niczka Dominika Filec zaliczyła 
niedawno egzamin na najwyż-
szy stopień uczniowski, czyli 1 
cup. Jak się można domyślić, 
był to najtrudniejszy jej egza-
min. Teraz czekamy już tylko na 
pierwszą dziewczynę w klubie, 
która stanie się posiadaczką 
czarnego pasa. Przed Domini-
ką jednak jeszcze wiele pracy, 
z czego doskonale zdaje sobie 
sprawę. Dzielnie wtóruje jej 
mieszkanka gminy Nikola Wita, 
która zdobyła ostatnio czerwo-
ny pas. Kolejne dwie zawod-
niczki - Paulina Węgrzyn i Ola 
Pakuła pracują na swój sukces 
i dobrze rokują na przyszłość. ■ 

zdj. archiwum klubu

Siatkówka w roli głównej
Wielkie emocje towarzyszyły charytatywnemu 
Turniejowi Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora 
GOKiR-u, jaki w przedostatnią niedzielę 
listopada odbył się w sali gimnastycznej szkoły 
podstawowej w Świerklanach Dolnych. Mecze 
zorganizowane zostały z myślą o chorym siatkarzu 
– młodym mieszkańcu Świerklan.

W turnieju wzięło udział 
10 drużyn: BFK-Michel, SI-
KRET Gliwice, Szerocki 
Team, MK Volley, NORD1/
GOKIR Świerklany, NORD2/
GOKIR Świerklany, Dziki po 
żołędziach, XXX, Wczorajsi 
oraz Rowienioki. Zawodnicy 
wykazali się dużą wyobraźnią 
w nadawaniu nazw swoim re-
prezentacjom! 

Po rozegraniu finałowych 
starć, które okazały się być 
równie emocjonujące dla gra-
czy co dla zgromadzonych na 
widowni kibiców, poznaliśmy 
ostateczne wyniki. Zwycięzcą 
został zespół „Wczorajsi” i to 

on zdobył pierwsze miejsce 
i puchar Dyrektor GOKiR-u 
Haliny Karwot. Na drugiej po-
zycji uplasował się team „SI-
KRET Gliwice”, a na trzeciej 
„Dziki po żołędziach”. Niewie-
le do zajęcia miejsca na podium 

zabrakło NORD1/GOKIR-owi 
Świerklany – drużyna w efek-
cie zajęła miejsce czwarte. Dla 
wszystkich zawodników, bez 
względu na kolejność zdoby-
tych miejsc, liczyła się dobra 
zabawa i zasady fair play. 

W trakcie trwania turnieju 
przeprowadzona została zbiór-
ka pieniędzy na rzecz młodego 
siatkarza - mieszkańca Świer-
klan. Komisyjnie przeliczone 
środki przekazano adresato-
wi zbiórki.

Organizatorzy turnieju 
dziękują wszystkim zawod-
nikom i kibicom za udział 
w turnieju oraz za finansowe 
wsparcie akcji charytatyw-
nej. GOKiR Świerklany skła-
da również podziękowania 
sponsorom turnieju oraz p. 
Grzegorzowi Wyciszczokowi za 
profesjonalne przygotowanie 
i przeprowadzenie rozgrywek.


