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Dzięki temu znacznie trudniej 
jest go sfałszować. Na dowo-
dzie znajdą się także informa-
cje o polskim obywatelstwie 
i opisy pól w języku angiel-
skim. Od dotychczasowego 
dowodu różni się tym, że nie 
zawiera informacji nt. adresu 
zameldowania jego właściciela 
(dzięki temu przy każdorazowej 
zmianie meldunku nie trzeba 
będzie wymieniać dowodu), ani 
też informacji o kolorze oczu 
i wzroście. Zrezygnowano także 
ze skanu podpisu posiadacza. 
Ponadto ujednolicone zostały 
przepisy dotyczące fotogra-
fii - do tej pory inne zdjęcie 
wykonywaliśmy do dowodu 
osobistego, a inne do paszpor-
tu. Teraz fotografia wykorzy-
stywana w nowym dowodzie 

Od marca nowy wzór dowodu
Wraz z nastaniem marca zaczął obowiązywać 
nowy wzór dowodu osobistego, obsługiwany 
przez System Rejestrów Państwowych. Dokument 
zawiera szereg zabezpieczeń - m.in. dwukrotnie 
powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, 
tłoczenia i specjalne farby. 

osobistym jest taka sama jak 
ta, która obowiązuje w pasz-
portach. Zdjęcie dołączone 
do wniosku powinno zostać 
wykonane nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed dniem złoże-
nia wniosku. 
Wniosek o wydanie dowodu 
osobistego złożymy na nowym, 
bardziej przejrzystym formu-
larzu. Prace nad wnioskiem 
poprzedziło badanie, z którego 
wynikło, że obywatele w no-
wym formularzu popełniają  
5 razy mniej błędów.
Ważną zmianą jest to, że wnio-
sek o nowy dowód możemy 
złożyć w dowolnej gminie, 
niezależnie od miejsca zamel-
dowania. Dotychczas mogliśmy 
to zrobić tylko w urzędzie wła-
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oraz wszelkiej pomyślności
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Zapraszamy na kolejny etap spotkań z Latarnikiem – jest to 
program realizowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
oraz Stowarzyszenie Miasta w Internecie, mający na celu zapo-
bieganie wykluczeniu cyfrowemu osób powyżej 50 roku życia.
Spotkania, w czasie których seniorzy mają okazję przekonać się, 
że internet to nie bezduszna elektronika lecz największe źródło 
informacji oraz sposób na kontakt z ludźmi z całego świata, od-
bywają się od lutego w Wiosce Internetowej przy ulicy Prostej 2 
w Jankowicach.

Kontakt i zapisy telefoniczne pod numerem 668 107 790,  
782 082 121. Zapraszamy do skorzystania z oferty, pomoc świad-
czona jest bezpłatnie!

Spotkanie z latarnikiem
czytaj dalej na str. 6

Piękny nasz Śląsk
Jedyne w swoim rodzaju spotkanie ze śląską 
gwarą i tradycją miało miejsce w sali bankietowej 
G m i n n e g o  O ś r o d k a  K u l t u r y  i  R e k r e a c j i 
w Świerklanach. W ostatnią środę lutego odbył 
się tam Dzień Ślonskij Godki, organizowany 
przez GOKiR, Ruch Autonomii Śląska – Koło 
w Świerklanach oraz gospodynie wszystkich 
czterech kół działających na terenie naszej gminy. 
A to wszystko z okazji obchodów Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego, ustanowionego przez 
UNESCO na dzień 21 lutego. czytaj dalej na str. 9
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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 Maria Wowra 
z Jankowic

- 90 rocznica urodzin

Pan Franciszek Ściborski 
z Jankowic

- 92 rocznica urodzin

Pan Alojzy Piechaczek 
z Jankowic 

- 91 rocznica urodzin

Pan Emil Chroszcz  
z Jankowic 

- 101 rocznica urodzin

Pani Wanda Przybyła 
ze Świerklan

- 90 rocznica urodzin

Pani Marta Gładysz
ze Świerklan

- 90 rocznica urodzin

Pan Ryszard Bochenek 
ze Świerklan

- 92 rocznica urodzin

Pan Alojzy Dolnik 
z Jankowic 

- 94 rocznica urodzin

oraz pary małżeńskie: 

Państwo  
Anna i Franciszek Ściborscy 

z Jankowic
- 68 rocznica ślubu

Państwo  
Dorota i Bolesław Wronka

ze Świerklan  
- 60 rocznica ślubu 

Państwo  
Łucja i Franciszek Szulik

ze Świerklan 
- 60 rocznica ślubu

Najlepsze ¿yczenia

Numer alarmowy 112 jest jed-
nolitym ogólnoeuropejskim nu-
merem alarmowym zarówno 
dla telefonów stacjonarnych, 
jak i komórkowych. Łączenie 
się na numer alarmowy 112 jest 
bezpłatne i możliwe nawet za 
pośrednictwem telefonu ko-
mórkowego nieposiadającego 
karty SIM. Numer ten służy 
wyłącznie do powiadamiania 
w nagłych sytuacjach zagroże-
nia zdrowia, życia lub mienia, 
np.: pożary, wypadki drogo-
we, kradzieże, włamania, nagłe 
omdlenia i utrata świadomości, 
poważne uszkodzenie ciała 
i silne krwawienie, przypadki 
porażenia prądem, rozpozna-
nia osoby poszukiwanej przez 
policję, inna nagła sytuacja 
zagrażająca zdrowiu, życiu 
lub bezpieczeństwu i porząd-
kowi publicznemu. Niestety, 

Numer, który ratuje życie
10 sekund – tyle średnio czeka się na połączenie 
z operatorem numeru alarmowego 112 w Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim – największym takim centrum w kraju. 
Jak informują służby wojewody, każdego dnia odbierają 
ok. 4500 połączeń, z czego ponad 60 proc. jest 
fałszywych lub niezasadnych.

nagminnie zdarzają się telefony 
wykonywane pod numer 112 
dla żartu. Prowadzone przez 
służby wojewody szkolenia 
i pogadanki, w szczególności 
te w placówkach oświatowych, 
gdzie uczą się dzieci i mło-
dzież, mają na celu uświado-
mienie słuchaczom, że numer 
112 ratuje życie i należy go 
używać w sytuacji koniecznej, 
nie zaś po to, aby sprawdzić, 
czy działa lub co gorsza – aby 
wprowadzać służby ratownicze 
w błąd. Przeciwdziałać temu 
ostatniemu ma udoskonalony 
system przyjmowania zgłoszeń 
- operatorzy mają wiedzę nie 
tylko na temat tego, z jakiego 
numeru telefonu ktoś dzwo-
ni, ale też z jakiego miejsca 
wykonywane jest połączenie 
i na kogo telefon jest zareje-
strowany. Informacje te mogą 

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

porównać z podanymi przez 
dzwoniącego danymi.  
Teren gminy Świerklany obsłu-
guje Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Katowicach, 
utworzone w ramach ogólno-
polskiego Systemu Powiada-
miania Ratunkowego. Kiero-
wane na numer 112 połączenia 
odbiera zespół kilkudziesięciu 
operatorów numerów alarmo-
wych, specjalnie w tym celu 
przeszkolonych (m.in. każdy 
z pracowników zna co najmniej 
jeden język obcy). 
Jako ciekawostkę podamy, że 
najwięcej telefonów wykony-
wanych pod numer 112 przeka-
zywanych jest policji (w 2014 
roku były to 272 053 zgłosze-
nia), a następnie pogotowiu 
(220 943 zgłoszenia) i straży 
pożarnej (26 323 zgłoszenia). 
Wiele zgłoszeń jest bezza-
sadnych – w 2014 roku CPR 
Katowice odebrał 1 051 807 
zgłoszeń fałszywych (63 proc.). 
W całym kraju zaś w 2014 roku 
zgłoszenia fałszywe stanowi-
ły 72,81 proc. w stosunku do 
wszystkich zgłoszeń podjętych 
przez operatorów. 

na podst. informacji  
wojewody śląskiego

Z A R Z Ą D  G M I N N E J  S P Ó Ł K I  WOD N E J 
Ś W I E R K L A N Y

informuje o swoich dyżurach w miesiącu marcu 2015 r. – od 9 do 13 marca w godz. 9.00-12.00 
oraz w kolejnych miesiącach: kwietniu, maju, czerwcu, wrześniu i październiku – w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca w godz. 9.00 - 12.00. 

Miejsce pełnienia dyżurów - ul. Boryńska 6, Świerklany (budynek byłego przedszkola). 
Szczegóły pod numer telefonu 662 602 439. 

GSW przypomina również właścicielom nieruchomości położonych w Świerklanach, którzy 
nie dokonali wpłaty składek na rzecz Spółki za 2014 r. lub mają zaległości za lata poprzednie, 
o obowiązku uiszczenia ww. składek na konto Spółki Wodnej w Banku Spółdzielczym Jastrzę-
bie – Zdrój, podane w wezwaniu do zapłaty. Płatności można również dokonać u sołtysów. ■

DY ż u RY  P R AcOW N I K Ó W  u R Z ę D u 
S K A R b OW E G O

Wzorem lat ubiegłych Urząd Skarbowy w Rybniku zorganizuje w miesiącu marcu dyżury 
swoich pracowników w naszej gminie, podczas których mieszkańcy Świerklan i Jankowic będą 
mogli złożyć zeznania podatkowe za 2014 rok. 

Pierwszy dyżur, podczas którego przyjmowane były zeznania składane w wersji papierowej, 
odbył się w środę 4 marca w godz. 9.00-13.00, w sali narad na I piętrze budynku Urzędu Gminy 
Świerklany przy ul. Świerklańskiej 54 w Jankowicach. 

Drugi dyżur zaplanowano na czwartek 12 marca, również w godz. 9.00-13.00 – tym 
razem pracownicy US zapraszają do siedziby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy  
ul. Strażackiej 1 w Świerklanach. Bezpłatna oferta skierowana jest do osób, które pragną złożyć 
zeznanie podatkowe w wersji elektronicznej – w siedzibie GOKiR-u stworzone zostanie w tym 
celu specjalne stanowisko, przy którym przedstawiciele rybnickiej skarbówki pomagać będą 
mieszkańcom w wypełnianiu e-formularzy. ■
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I tak, w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury 
fizycznej dotacje otrzymały 
następujące podmioty: LJKS 
ELDORADO Świerklany - 
6.000,00 zł, LKS FORTECA 
Świerklany - 7.000,00 zł, UKS 
JUNIOR - 4.000,00 zł, Sto-
warzyszenie INICJATYWA 
- 5.000,00 zł, Klub Sportowy 
ŚWIERKLANY - 2.000,00 
zł, RCSW„TAEKWON-DO 
FIGHTER-TKM” - 6.500,00 
zł i Stowarzyszenie „TF 13 
SCORPION” - 3.500,00 zł; 
w zakresie działania na rzecz 
kultury, oświaty i rekreacji: 
Stowarzyszenie INICJA-
TYWA - 4.000,00 zł, LKS 
FORTECA Świerklany – 
1.000,00 zł i 3.000,00 zł (na 
realizację dwóch ofert), LJKS 
ELDORADO Świerklany 
- 2.000,00 zł, Stowarzysze-
nie „TF 13 SCORPION” - 
4.000,00 zł, Stowarzyszenie 
Osób Sprawnych i Spraw-
nych Inaczej „UŚMIECH” 

Gmina wspiera organizacje
Wiele ciekawych atrakcji przygotowały na ten rok 
dla mieszkańców gminy działające na jej terenie 
stowarzyszenia i kluby. W wyniku rozstrzygniętego 
w ostatnim czasie otwartego konkursu ofert z zakresu 
działalności pożytku publicznego gmina podpisała 
10 umów z przedstawicielami III sektora i podzieliła 
kwotę  blisko 100 tys. zł. 

- 8.000,00 zł i Stowarzysze-
nie na Rzecz Kultury i Edu-
kacji „JAN” - 5.000,00 zł; 
w zakresie podtrzymywania 
tradycji narodowych i pielę-
gnowania polskości oraz roz-
woju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej - 
LKS FORTECA Świerklany 
- 4.000,00 zł i Stowarzysze-
nie INICJATYWA - 2.000,00 
zł; oraz w zakresie pomocy 
społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wy-
równywania szans tych rodzin 
i osób – Parafia pw. Św. Anny 
w Świerklanach, która uzyska-
ne z budżetu gminy 23.000,00 
zł przeznaczy na prowadze-
nie świetlicy. Warto dodać, że 
w chwili obecnej trwa konkurs 
na organizację kolonii letnich 
dla dzieci z rodzin dysfunkcyj-
nych – jak co roku gmina prze-
znaczy 50.000,00 zł na pobyt 
i wyżywienie młodych miesz-
kańców oraz przeprowadzenie 

programów profilaktycznych. 
A co ciekawego dla mieszkań-
ców przygotowały organizacje 
pozarządowe? – Będą konkursy 
i przeglądy artystyczne, warsz-
taty i szkolenia, wyjazdy na 
wycieczki, wspólne ogniska, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, 
a także zawody sportowe i za-
bawy rekreacyjne - zapowia-
dają organizatorzy. Co ważne 
– oferta skierowana jest do 
mieszkańców gminy, nie zaś 
do wąskiej grupy członków 
organizacji, która uzyskała 
dotację. Taki jest zresztą sens 
pożytku publicznego, że gru-
pa osób skupionych w danej 
organizacji robi coś dla ogółu 
społeczeństwa, a gmina wspie-
ra finansowo i merytorycznie 
jej działania. 
Informacje o tym, co ciekawe-
go przygotowały działające na 
terenie gminy organizacje będą 
sukcesywnie zamieszczane na 
ich stronach internetowych 
oraz na plakatach i ogłosze-
niach. Warto również śledzić 
stronę internetową UG Świer-
klany – www.swierklany.pl na 
której na bieżąco zapraszamy 
mieszkańców na warsztaty, 
szkolenia, spotkania wyjazdo-
we, wernisaże wystaw i inne 
wydarzenia, a relację z ich 
przebiegu zamieszczane są 
w Kurierze Gminy Świerklany 

oraz w Telewizji TVT i innych 
lokalnych mediach.
Z roku na rok zwiększa się 
liczba podpisanych umów 
z organizacjami i wysokość 
udzielonych dotacji. Ma to 
związek z rozwojem III sek-
tora i powstawaniem nowych 
stowarzyszeń i klubów, jak 
działające od niedawna Sto-
warzyszenie Osób Spraw-
nych i Sprawnych Inaczej 
„UŚMIECH” czy Stowarzy-
szenie „TF 13 SCORPION”. 
Oprócz działalności pożytku 
publicznego gmina wspiera 
rozwój sportu na jej tere-
nie, przeznaczając następu-
jące środki na ten cel: LKS 
FORTECA Świerklany - 
179.000,00 zł, LKS ORZEŁ 
Jankowice - 53.000,00 zł, KS 
ŚWIERKLANY - 9.000,00 
zł, TS JEDYNKA Jankowice 
- 10.000,00 zł, LJKS ELDO-
RADO Świerklany - 10.000,00 
zł i RCSW „TAEKWON-DO 
FIGHTER-TKM”  - 6.000,00 
zł. W sumie na rozwój sportu 
w bieżącym roku Urząd Gmi-
ny Świerklany przeznaczył 
kwotę 267.000,00 zł. Posłu-
ży ona na finansowanie m.in. 
kosztów zatrudnienia trenerów, 
udziału drużyn w rozgrywkach 
czy zakupu sprzętu sportowe-
go, napojów i środków me-
dycznych, i wielu innych. ■

Problemy z budową urzędu
Na łamach Kuriera Gminy Świerklany pragniemy 
poruszyć sprawę niedawnej kontroli Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego w Urzędzie Gminy, która 
stała się tematem wielu plotek i niedomówień. 
Władze gminy potwierdzają, że funkcjonariusze CBA 
odwiedzili gminny magistrat i poprosili o wydanie 
dokumentów związanych z budową nowego urzędu 
gminy. – To wszystko co nam na chwilę obecną 
wiadomo – informują. 

Pewne jest to, że wizyta nie 
była zaplanowana w ramach 
rocznego planu kontroli doko-
nywanych przez tę instytucję, 
a trwające czynności dochodze-
niowo-śledcze nastąpiły w try-
bie doraźnym, w odpowiedzi 
na podejrzenie o popełnieniu 
przestępstwa. Przedmiotem 
kontroli są wszystkie dokumen-
ty związane z budową nowego 
urzędu i dotyczące procedury 
przetargowej, nadzoru budowy 
oraz poszczególnych etapów 
jej wykonania i rozliczania. 
W chwili obecnej pracownicy 
CBA analizują udostępnione 
im przez nasz urząd materiały. 
W tym temacie więcej jest przy-
puszczeń niż faktów, więc póki 
co wstrzymujemy się z wydawa-
niem oficjalnych oświadczeń, 
bo sprawa jest w toku – infor-
mują władze gminy. 
Nie jest tajemnicą, że gmina 

ma problem z kontynuacją 
rozpoczętej w ubiegłym roku 
budowy. Wyłoniony w przetar-
gu wykonawca miał problemy 
finansowe, które odbiły się na 
podwykonawcach, a to z kolei 
spowolniło prace na budowie, 
które w pewnym momencie 
w ogóle zostały wstrzymane. 
Władze gminy pragną zapewnić 
mieszkańców, że inwestycja 
w sąsiedztwie świerklańskiego 

skrzyżowania wcześniej czy 
później powstanie, będzie to 
jednak raczej „później” niż 
„wcześniej”, bo oprócz niej 
gmina ma jeszcze inne zobo-
wiązania, jak budowa nowego 
przedszkola, kontynuacja bu-
dowy kanalizacji, konieczne 
remonty dróg, utrzymanie szkół 
i wiele, wiele innych. - Nie 
możemy skierować wszystkich 
środków tylko na to zadanie, 

aby w myśl pierwotnych za-
łożeń nowy magistrat zaczął 
funkcjonować już za dwa lata, 
bo byłoby to bardzo niekorzyst-
ne dla budżetu gminy i samych 
mieszkańców – przekonują wła-
dze. Mimo że przez wiele osób 
krytykowana, a sens jej powsta-
nia poddawany w wątpliwość, 
budowa nowego urzędu będzie 
kontynuowana, bo rozpoczęte 
już prace pociągnęły za sobą 
konkretne nakłady finansowe 
i wielką niegospodarnością 
byłoby od nich teraz odstąpić. 
Kiedy oddawaliśmy gazetę do 
druku gmina czekała na wy-
niki kontroli CBA, gdyż od 
nich uzależnia swoje dalsze 
postępowanie względem wyko-
nawcy – czy współpraca będzie 
kontynuowana, czy może ogło-
szony zostanie nowy przetarg 
na dokończenie inwestycji. ■
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Na każdym pełnoletnim oby-
watelu ciąży obowiązek wy-
robienia dowodu osobistego, 
a następnie wymiany posiada-
nego dokumentu. Obowiązują-
ce przepisy mówią także o tym, 
jak należy postąpić w razie 
utraty dowodu osobistego. 
Posiadacz dowodu osobistego 
ma obowiązek wymienić do-
kument w razie: 
- zmiany danych, które za-
mieszcza się w dowodzie oso-
bistym - o wymianę dowodu 
osobistego należy wystąpić 
w terminie do 14 dni od dnia 
doręczenia osobie obowią-
zanej do posiadania dowodu 
osobistego ostatecznej decy-
zji administracyjnej lub pra-
womocnego orzeczenia sądu 
stwierdzających zmianę danych 
albo od dnia sporządzenia aktu 
małżeństwa stwierdzającego 
zmianę nazwiska, a w przy-
padku małżeństwa zawartego 
przed konsulem lub organem 
zagranicznym - od dnia dorę-
czenia odpisu aktu małżeństwa. 
W przypadku obywateli pol-
skich przebywających za gra-
nicą termin wynosi 3 miesiące; 
- uszkodzenia dowodu osobi-
stego lub zaistnienia innej oko-
liczności utrudniającej ustalenie 
tożsamości osoby - o wymianę 

O dowodzie osobistym 
raz jeszcze

Twój dowód osobisty straci niebawem ważność? 
Zgubiłeś lub skradziono ci dokument? A może znalazłeś 
cudzy dowód osobisty? Jak najszybciej powinieneś 
zgłosić się do właściwej instytucji.

dowodu osobistego należy wte-
dy wystąpić niezwłocznie;
- upływu terminu ważności do-
wodu osobistego - o wymianę 
dowodu osobistego należy wy-
stąpić nie później niż na 30 dni 
przed upływem terminu waż-
ności dokumentu.
Z kolei, postępowanie w razie 
utraty, zwrotu lub znalezienia 
dowodu osobistego powinno 
być następujące: 
- osoba, która utraciła dowód 
osobisty, jest zobowiązana nie-
zwłocznie zawiadomić o tym 
najbliższy organ gminy lub 
właściwą ze względu na miej-
sce pobytu polską placówkę 
konsularną. Organy te wydają 
zaświadczenie o utracie dowo-
du osobistego, ważne do czasu 
wydania nowego dokumentu, 
oraz powiadamiają o tym or-
gan, który wydał dowód oso-
bisty, w celu unieważnienia 
dokumentu. Ponadto osoba, 

która utraciła dowód osobisty, 
jest obowiązana wystąpić nie-
zwłocznie o wydanie nowego 
dokumentu do właściwego 
organu gminy. Obowiązek ten 
nie dotyczy obywateli polskich 
przebywających stale za gra-
nicą; 
- osoba, która utraciła obywa-
telstwo polskie, jest zobowią-
zana zwrócić niezwłocznie 
dowód osobisty organowi, 
który wydał ten dokument, 
albo właściwej ze względu 
na miejsce jej pobytu polskiej 
placówce konsularnej. Konsul 
przekazuje dowód osobisty 
zwrócony przez osobę, która 
utraciła obywatelstwo polskie, 
do wystawcy dowodu osobiste-
go natomiast niezwłocznie, nie 
później jednak niż następnego 
dnia roboczego po dniu otrzy-
mania zwróconego dowodu 
osobistego, konsul przekazuje 
do wystawcy dowodu osobi-

stego powiadomienie o jego 
zwrocie; 
- w razie znalezienia własnego 
dowodu osobistego zgłoszone-
go jako utracony należy nie-
zwłocznie zwrócić go organo-
wi, który wydał ten dokument. 
Osoba, która znalazła dowód 
osobisty innej osoby, jest obo-
wiązana niezwłocznie przeka-
zać ten dokument najbliższemu 
organowi gminy, Policji lub 
innemu organowi administra-
cji publicznej. Organy te prze-
kazują niezwłocznie dowód 
osobisty organowi, który go 
wydał, w celu unieważnienia 
dokumentu. Jednakże osoba, 
która znalazła dowód osobisty 
innej osoby, może również, bez 
zbędnej zwłoki, przekazać ten 
dokument posiadaczowi dowo-
du osobistego. W tym przypad-
ku posiadacz dokumentu może 
również zawiadomić o utracie 
dowodu osobistego najbliższy 
organ gminy lub właściwą ze 
względu na miejsce pobytu 
polską placówkę konsularną, 
w celu jego unieważnienia. 
Pamiętaj – dowód osobisty jest 
podstawowym dokumentem 
stwierdzającym tożsamość 
osoby i określającym jej oby-
watelstwo. Posiadanie ważnego 
dokumentu jest obowiązkowe. 

Ruszyły prace geodezyjne
W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany 
System Informacji  Przestrzennej w Powiecie 
Rybnickim” informujemy mieszkańców o prowadzonych 
na terenie naszej gminy pracach geodezyjnych. 
Dokonywanie pomiarów potrwa do czerwca br. i polega 
na pomiarach budynków i sporządzaniu odpowiedniej 
dokumentacji. Celem tych działań jest stworzenie 
cyfrowej mapy zasadniczej obejmującej także tereny 
gminy Świerklany.  

W związku z powyższym 
Starosta Rybnicki apeluje do 
mieszkańców o współpracę 
i umożliwienie przedstawi-
cielom wykonawcy wejścia 
w teren i dokonania czynno-
ści pomiarowych. Osoby te 
posiadają przy sobie kopię 
zgłoszenia pracy geodezyjnej, 
potwierdzoną przez Starostwo 
Powiatowe w Rybniku, którą 
okazują na żądanie właścicie-
lowi lub osobie zarządzającej 

nieruchomością. Zgłoszenie to 
jest dokumentem upoważnia-
jącym wykonawcę prac geo-
dezyjnych do wstępu na grunt 
prywatny, zgodnie z art. 13 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
– Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 
1287 ze zm.). Jednocześnie, 
osoby wykonujące czynności 
pomiarowe nie są upoważnio-
ne do wykonywania pomiarów 
wewnątrz budynków.

Zmiany w ulgach
Wraz z nastaniem nowego roku weszły w życie przepisy 
rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych 
na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie 
rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci 
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Nastąpi 
też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko 
o 20 proc. 

Zmiany mają spowodo-
wać poprawę sytuacji tych 
podatników, dla których dotąd 
pełne wykorzystanie ulgi było 
nieosiągalne, w tym dla blisko 
połowy rodzin wielodzietnych, 
których podatek był niższy od 
maksymalnego poziomu ulgi. 
Teraz budżet państwa dopłaci 
tym rodzinom, zwracając kwo-
tę niewykorzystanej ulgi. Aby 
ulga nie stała się zniechęcającą 
do pracy i uzależniającą zapo-
mogą, zwrot nie będzie mógł 
przekroczyć łącznej kwoty 
zapłaconych przez podatnika 

składek na ubezpieczenie spo-
łeczne i zdrowotne. Warunkiem 
zwrotu jest zatem opodatkowa-
na i oskładkowana praca przy-
najmniej jednego z rodziców. 
Ma to stymulować wsparcie 
tych rodzin, w których praca, 
a nie zasiłek, jest sposobem 
utrzymania. 

Na dodatkowe wsparcie 
w postaci zmienionej ulgi na 
dzieci będzie mógł liczyć po-
nad milion rodzin (ok. 1,8 mln 
podatników), w których wycho-
wuje się ok. dwa miliony dzie-

czytaj dalej na str. 6
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Jesteśmy dla mieszkańców

R O Z M O W A
z Zastępcą Wójta Gminy Świerklany Henrykiem Mincerem

Kurier Gminy Świerklany: 
Kiedy objął Pan stanowisko 
zastępcy wójta?
Henryk Mincer: Wraz z na-
staniem tego roku, w Urzędzie 
Gminy Świerklany zatrudniony 
jestem od dnia 2 stycznia.  

Czy wybór Pana osoby na to 
stanowisko był dla Pana za-
skoczeniem?
W pewnym sensie tak.

Czym zajmował się Pan 
wcześniej? 
Przez ostatnie lata pracowałem 
w Urzędzie Miasta Żory, gdzie 
zatrudniony w Wydziale Edu-
kacji prowadziłem nadzór nad 
szkołami ponadgimnazjalnymi 
i gimnazjami działającymi na 
terenie Żor. Odpowiedzialny 
byłem również za przygoto-
wywanie i prowadzenie prac 
komisji egzaminacyjnych, jak 
i samo przeprowadzanie eg-
zaminów na stopień nauczy-
ciela mianowanego. Ponadto 
zajmowałem się sprawą dofi-
nansowań dla pracodawców 
z tytułu szkolenia pracowników 
młodocianych oraz sprawą po-
rozumień dotyczących szkoleń 
uczniów klas wielozawodo-

wych, zawieranych pomiędzy 
miastami i powiatami. Uczest-
niczyłem też w pracach komisji 
spraw społecznych Rady Gminy 
Świerklany. 

Wcześniej był Pan radnym 
Gminy Świerklany, a więc stał 
Pan niejako po drugiej stronie 
i oceniał pracę Urzędu Gminy 
Świerklany oraz działalność 
wójta. Czy fakt ten pomaga 
w pracy na stanowisku wice-
wójta czy raczej przeszkadza?
Zdecydowanie pomaga, bo dało 
mi to obraz funkcjonowania 
gminy, jak i samego urzędu. 
Nie są mi obce zadania gmin-
nego magistratu i występujące 
w trakcie ich realizacji proble-
my. Znam najważniejsze po-
trzeby mieszkańców w zakresie 
prowadzenia inwestycji i funk-
cjonowania lokalnych społecz-
ności. Tematyka ta była mi już 
znana wcześniej także ze wzglę-
du na fakt, że byłem członkiem 
Rady Sołeckiej wsi Jankowice.

Na czym polega Pana praca 
w Urzędzie Gminy Świerkla-
ny? Jakie obowiązki zostały 
Panu przydzielone? 
Jak wynika z nazwy mojego 

stanowiska, mam zastępo-
wać Wójta Gminy Świerklany 
w zakresie, do którego mnie 
upoważnił. W Urzędzie Gminy 
Świerklany podlega mi Referat 
Inwestycji i Zamówień Publicz-
nych, Referat Gospodarki Prze-
strzennej, Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska oraz większość 
samodzielnych stanowisk. Poza 
urzędem zajmuję się sprawa-
mi związanymi m.in. z komu-
nikacją i oświatą. Nadzoruję 
też pracę zakładów i jednostek 
pomocniczych Urzędu Gminy, 
jak Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej, Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji czy 
Gminny Ośrodek Kultury i Re-
kreacji. 

Czym się Pan kieruje w pracy 
na stanowisku zastępcy wójta? 
Kieruję się zawsze dobrem 
mieszkańców. Urząd Gminy 
Świerklany i podległe mu jed-
nostki tworzą instytucję, która 
działa dla mieszkańców, a nie 
na odwrót. Staram się wysłu-
chiwać mieszkańców i w miarę 
możliwości pomagać im w roz-
wiązywaniu problemów. 

Jak Pan sądzi, czy fakt, iż 
osobą zastępującą wójta 
gminy został mieszkaniec 
Jankowic, pomoże zażegnać 
konflikt pomiędzy dwiema 
miejscowościami? 
Mieszkańcy Jankowic mają 
swojego przedstawiciela, do 
którego mogą się zwrócić 
i bezpośrednio zgłaszać swoje 
potrzeby i problemy. Wcześniej 
brakowało osoby wywodzącej 
się z ich sołectwa i znającej 
jego realia. Minęły czasy po-
czątków samorządu, kiedy to 
wójta i zastępcę wybierała rada 
gminy, a wybór przedstawicieli 
obu miejscowości dawał szansę 
na pogodzenie i sprawiedliwe 
reprezentowanie ich interesów. 

Jakie są inwestycje, które 
w najbliższym czasie będą dla 
gminy priorytetowe?
W pierwszej kolejności należy 
wymienić budowę przedszkola 
w Świerklanach i zwiększenie 
liczby miejsc przedszkolnych, co 
zwiększy dostęp dzieci do edu-

kacji przedszkolnej, a rodzicom 
ułatwi powrót do pracy lub jej 
podjęcie. Do tego dochodzi kon-
tynuacja budowy kanalizacji 
i remonty dróg oraz stworzenie 
budynku użyteczności publicz-
nej. 

Mówi Pan o budowie nowe-
go urzędu gminy w Świer-
klanach, od początku uzna-
wanego przez niektórych za 
pomysł chybiony. Jakie jest 
Pana zdanie na ten temat?
Decyzja o budowie została 
podjęta wcześniej i realizacja 
inwestycji już się rozpoczęła. 
Odpowiem tak – w jednym 
czasie prowadzimy trzy bardzo 
kosztowne inwestycje, jakimi są 
budowa przedszkola, budowa 
kanalizacji i budowa nowego 
urzędu gminy. A wiadomo, że 
potrzeby gminy są znacznie 
większe, bo do tego dochodzą 
jeszcze remonty dróg i chod-
ników, gospodarka odpadami, 
utrzymanie szkół, sprawa oświe-
tlenia w gminie i wiele, wiele 
innych. Sytuacja jest jaka jest. 

Temat podziału środków na 
działalność III sektora, w tym 
klubów piłki nożnej. Jakie 
jest stanowisko władz gminy 
w tym zakresie? Powinniśmy 
otwierać się na coraz to nowe 
kluby sportowe i dotować ich 
działalność, czy może „mie-
rzyć siły na zamiary”?
Przede wszystkim powinniśmy 
pamiętać o innych dziedzinach 
sportu, nie tylko o piłce noż-
nej, która naszym zdaniem 
jest w wystarczający sposób 
wspierana. Istniejące na terenie 
gminy obiekty sportowe oraz 
działające od lat kluby piłki 
nożnej w zupełności zaspoka-
jają potrzeby młodszych i star-
szych mieszkańców w zakresie 
rozwoju tej dziedziny sportu. 

Czego Panu życzyć w pracy 
na stanowisku zastępcy?
Jak największej liczby zadowo-
lonych mieszkańców, przeko-
nanych, że zostali w urzędzie 
wysłuchani i że podjęte zostały 
działania w celu poprawy ja-
kości ich życia we wszystkich 
trzech sołectwach. ■

Henryk Mincer - 44 lata, żonaty, absolwent Akademii Rolniczej 
w Krakowie na kierunku agronomia oraz studiów podyplomowych 
w zakresie zarządzania oświatą na Politechnice Częstochowskiej, 
wieloletni nauczyciel i pracownik samorządowy.



6

ci. Dzięki temu ponad 97 proc 
rodzin - płatników PIT - będzie 
mogło wykorzystać tę ulgę 
w pełni. Nastąpi też podwyż-
szenie ulgi na trzecie i każde ko-
lejne dziecko o 20 proc. To kon-
tynuacja zmian z 2013 r., kiedy 
podwyższono ulgę na trzecie 
dziecko o 50 proc., a na czwarte 
i każde kolejne o 100 proc. Stąd 
już w 2015 r. kwoty odliczenia 
będą wynosić na pierwsze i dru-
gie dziecko – 1.112,04 zł, na 
trzecie – 2.000,04 zł, a na każde 
kolejne 2.700 zł. Jest to związa-
ne z tym, że stopa ubóstwa jest 
najwyższa właśnie w rodzinach 
wielodzietnych i rośnie wraz 
z liczbą dzieci w rodzinie. 

Nowe regulacje mają też 
pomóc walczyć z szarą strefą 
i promować legalne zatrudnie-
nie, ponieważ osoby pracujące 
bez żadnej umowy nie uzyskają 
zwrotu podatku i są pozbawione 
ubezpieczeń społecznych, któ-
rych koszty w istocie zrefinan-
sowałoby im państwo w postaci 
ulgi. 

Długofalowym celem rządu 
jest poprawa sytuacji demogra-
ficznej Polski, gdzie współczyn-
nik dzietności wynosi ok. 1,3 
i jest znacznie poniżej wartości 
zapewniającej zastępowalność 
pokoleń (ok. 2,1), której nie 
gwarantuje model 2+2, czyli 
posiadanie przez rodzinę dwójki 
dzieci. Wśród innych działań, 
które mają umożliwić osiągnię-
cie tego celu, jest m.in. wydłu-
żenie urlopu macierzyńskiego. 

Więcej na http://www.isnet.
katowice.pl/us/rybnik.htm

ciąg dalszy ze str. 4

Naczelnik Urzędu Skar-
bowego w Rybniku uprzejmie 
informuje o możliwości skła-
dania w formie elektronicznej 
formularzy (interaktywnych) 
zeznań podatkowych w zakre-
sie: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, 
PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-
-16A, PIT-19A za 2014 rok 
bez konieczności posiadania 
podpisu kwalifikowanego. Wy-
syłanie deklaracji podatkowej 
przez Internet jest najprostszym 
i najszybszym sposobem złoże-
nia zeznania rocznego. Mogą 
Państwo to zrobić bez wycho-
dzenia z domu lub z dowolne-
go, najwygodniejszego dla Was 
miejsca, jedynym warunkiem 
jest posiadanie dostępu do In-
ternetu.

W celu przesłania formu-
larzy interaktywnych należy:

1. wejść na stronę www.e-
-deklaracje.gov.pl  i pobrać 
z zakładki „Do pobrania” apli-
kację desktopową e-Deklaracje 
lub pobrać właściwy formularz 
z zakładki „Formularze” i po-
stępować zgodnie z instrukcja-
mi wypełniania znajdującymi 
się na stronie,

2. wypełnić formularz,

Złóż zeznanie podatkowe 
przez internet

W związku z trwającym okresem rozliczeniowym 
przedstawiamy informację Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Rybniku, zachęcającą podatników 
do złożenia deklaracji PIT za ubiegły rok za pomocą 
systemu elektronicznego.

3. podpisać go wpisując 
kwotę przychodu wykazaną 
w zeznaniu rocznym za 2013 r.,

4. wysłać dokument,
5. pobrać i zachować Urzę-

dowe Poświadczenie Odbioru 
(UPO). Jest ono traktowane na 
równi z dowodem nadania listu 
poleconego, czy potwierdze-
niem złożenia PIT-u w urzę-
dzie skarbowym.

System e-Deklaracje jest 
bezpieczny i całkowicie dar-
mowy, a Państwa zeznania zo-
staną przesłane bezpośrednio 
do urzędu skarbowego. Należy 
pamiętać jednak, że gwarancję 
bezpieczeństwa dają tylko te 
formularze, które zostały po-
brane ze strony www.e-dekla-
racje.gov.pl  

Ważne! Strona www.e-de-
klaracje.gov.pl to jedyny spo-
sób na przesłanie PIT przez In-
ternet  do urzędu skarbowego. 
Do celów dowodowych wy-
starczy zachować Urzędowe 
Poświadczenia Odbioru (UPO). 
Zaleca się również zapisanie 
kopii deklaracji (zeznania) na 
dysk w trakcie jego składania.

UWAGA - w Urzędzie 
Skarbowym w Rybniku zostało 

uruchomione stanowisko do 
składania zeznań  podatkowych 
drogą elektroniczną, które 
znajduje się na I piętrze, obok 
okienek informacyjnych. Po-
datnicy mogą skorzystać z tej 
formy rozliczenia w godzinach 
otwarcia urzędu (pn, wt, śr, pt 
7:00-15:00, czw 7:00-18:00)

Przed przystąpieniem 
do sporządzenia zeznania za 
2013 r. i wysłania go drogą 
elektroniczną należy wcze-
śniej przygotować: 1. numer 
PESEL (jeżeli rozliczasz się 
wspólnie z małżonkiem rów-
nież PESEL małżonka) lub NIP 
(jeżeli prowadzisz działalność 
gospodarczą albo jesteś zare-
jestrowanym podatnikiem po-
datku od towarów i usług lub 
płatnikiem składek na ubezpie-
czenia społeczne lub zdrowotne 
za zatrudnionego pracownika), 
2. informacje o uzyskanych 
przychodach PIT-11, PIT-11A, 
PIT-40, PIT-40A, PIT-8C, 3. 
kwoty ulg i odliczeń, 4. kwotę 
(sumę) przychodów z zezna-
nia lub rozliczenia rocznego za 
2013 r., (w przypadku wspólne-
go rozliczenia, podajemy przy-
chód pierwszej osoby wskaza-
nej w zeznaniu), 5. numer KRS 
w przypadku chęci przekazania 
1% podatku na rzecz organiza-
cji pożytku publicznego.

Zapewniamy zaplecze 
sprzętowe, w tym możliwość 
wydrukowania  Urzędowe-
go Poświadczenia Odbioru 
oraz profesjonalną obsługę 
i pomoc ekspercką.

uczcić pamięć ofiar
W celu upamiętnienia 70. rocznicy Tragedii 
Górnośląskiej Sejmik Województwa Śląskiego 
ogłosił rok 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii 
Górnośląskiej 1945. W ten sposób pragnie uczcić 
pamięć dziesiątków tysięcy Górnoślązaków 
wywiezionych do Donbasu i w inne rejony Związku 
Sowieckiego, zmuszanych do niewolniczej pracy, 
więzionych, internowanych i pomordowanych. 

Jednocześnie władze Sej-
miku apelują do instytucji 
i podmiotów działających na 
terenie województwa śląskiego 
– m.in. do szkół, domów kul-
tury i stowarzyszeń, o wzboga-
cenie obchodów rocznicowych 

lokalnymi działaniami. 
O ogłoszeniu roku 2015 

Rokiem Pamięci Ofiar Tra-
gedii Górnośląskiej 1945 Sej-
mik Województwa Śląskiego 
zdecydował jeszcze w ubie-
głym roku - dn. 29 września, 

podejmując Uchwałę Nr 
IV/55/2/2014. O szczegółach 
działań informować będzie 
na bieżąco na swojej stronie 
internetowej - www.slaskie.pl 

Podobną uchwałę, która 
popiera działania rocznicowe,  
podjęła Rada Gminy Świer-
klany.

Osobom oraz instytucjom 
działającym na terenie gmi-
ny, które chciałyby włączyć 
się do programu rocznico-
wych wydarzeń, podajemy 
adres mailowy organizatora 
– sejmik@slaskie.pl Zachę-
camy do aktywnego udziału 
w tym przedsięwzięciu!

ściwym ze względu na adres na-
szego stałego pobytu, co rodziło 
problemy w sytuacji, kiedy np. 
przebywaliśmy kilka miesięcy 
poza domem, a posiadany przez 
nas dowód w międzyczasie tra-
cił ważność. Ale uwaga - nowy 
dokument musimy odebrać 
w tym samym urzędzie, w któ-
rym złożyliśmy wniosek. Do-
tychczasowe dowody osobiste 
zachowają ważność do upływu 
terminów w nich określonych, 
więc nie trzeba ich wymieniać. 

(na podst.  
www.katowice.uw.gov.pl)

ciąg dalszy ze str. 1
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W celu zmniejszenia 
liczby wypadków zdarza-
jących się podczas pracy 
na roli oraz ograniczenia 
występowania rolniczych 
chorób zawodowych, Kasa 
Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego promuje 
wśród rolników zasady 
ochrony zdrowia i życia. 
Działalność KRUS-u polega 
m.in. na organizowaniu dla 
nich szkoleń, pogadanek, 
pokazów i konkursów – 
szczegóły poniżej. 

Z myślą 
o rolnikach

I N F O R M A c J A
o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Uchwały Nr 18/IV/15 Rady Gminy Świerklany 
z dnia 2 lutego 2015 r. ustalającej nowe stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi informujemy mieszkańców 
gminy, że począwszy od opłaty za miesiąc marzec 2015 r. 
zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Wysokość opłaty wyliczona została jako iloczyn nowej stawki 
opłaty uchwalonej przez Radę Gminy Świerklany i danych za-
wartych w złożonych przez mieszkańców deklaracjach o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy 
mieszkaniec otrzyma w tej sprawie zawiadomienie, w którym 
podana zostanie dotycząca go wysokość opłaty. 

Uwaga - za miesiące styczeń i luty 2015 r. obowiązują do-
tychczasowe stawki. 

Wskazaną opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Świer-
klany lub na indywidualny rachunek bankowy, przypisany miesz-
kańcowi i wskazany w zawiadomieniu. 

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie naliczane będą 
odsetki podatkowe za zwłokę. 

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłaty 
oraz o zmianie adresu zamieszkania należy powiadomić Referat 
Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Świerklany, pok. nr 13, w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany, poprzez złożenie nowej deklaracji.

Informacji o aktualnym stanie należności i zaległościach 
udziela Referat Podatków pok. nr 24, nr telefonu 32 43 27 520.

I N F O R M A c J E  z  K R u S

Rolnictwo obok górnic-
twa i budownictwa jest jedną 
z najbardziej wypadkowych 
gałęzi produkcji. Duże ryzyko 
zdarzeń wypadkowych w go-
spodarstwach rolnych wynika 
ze złożoności środowiska pracy 

rolnika (konieczność wykony-
wania różnych czynności wy-
magających odmiennych umie-
jętności) oraz licznych zagrożeń 
występujących w środowisku 
pracy. 

W 2014 roku rolnicy zgło-
sili do Placówki Terenowej 
KRUS w Rybniku 18 zdarzeń 
wypadkowych, Na 1 000 ubez-
pieczonych przypadało 1,8% 
wypadków. 

Najwięcej wypadków odno-
towano w dwóch grupach zda-
rzeń: „upadek osób” (66,6%), 
i „uderzenie, przygniecenie 
i pogryzienie przez zwierzęta” 
(11,1%) - w sumie stanowiły 
ponad 75% wszystkich zakoń-
czonych wypłatą świadczeń. 

Wskaźnik wypadkowości 
(liczba wypadków przypada-
jąca na 1 000 ubezpieczonych) 
w ciągu ostatnich lat spadł 
z 8,50 (dane za rok 2013) 
do 6,92 (dane za rok 2014); 
zwiększyła się: liczba zgło-
szonych wypadków z 16 do 18. 

Poprawę bezpieczeństwa 
pracy w gospodarstwach rol-
nych osiągnięto dzięki różnym 
działaniom prewencyjnym 
prowadzonym od kilkunastu 
lat przez KRUS, we współ-
pracy z wieloma instytucja-
mi i organizacjami, głównie 
z Państwową Inspekcją Pracy, 
Ośrodkami Doradztwa Rolni-
czego, społeczno-zawodowymi 
organizacjami rolników, Izba-
mi Rolniczymi, urzędami gmin 
i starostwami. 

Na poprawę warunków pra-
cy rolników i ich rodzin wpły-
nęły również zmiana struktury 
gospodarstw rolnych i techno-
logii produkcji rolnej. Rolnicy 
coraz częściej obierają jeden 
kierunek produkcji, eliminu-
jąc tym samym wiele zagrożeń. 
Dzięki pozyskiwanym z Unii 
Europejskiej środkom finanso-
wym zakupują nowoczesne ma-
szyny i urządzenia o wysokim 
standardzie bezpieczeństwa. 

KRUS prowadzi działal-

ność na rzecz zapobiegania 
wypadkom przy pracy rolni-
czej i rolniczym chorobom 
zawodowym. Do promowania 
zasad ochrony zdrowia i ży-
cia w gospodarstwie rolnym 
oraz informowania o zagroże-
niach wypadkami przy pracy 
rolniczej i chorobami zawodo-
wymi KRUS wykorzystuje róż-
ne formy działań – szkolenia, 
pogadanki, konkursy i olim-
piady wiedzy o bhp, przeglądy 
gospodarstw i prac polowych, 
pokazy.

Konkursy przeprowadza-
ne są na zakończenie szkoleń, 
na imprezach rolniczych, za po-
średnictwem mass mediów, or-
ganizowane są dla określonych 
grup odbiorców - np. dla sołty-
sów, członkiń KGW, rolników 
- którzy ulegli wypadkom, mło-
dzieży i dzieci. 

Zapraszamy wszystkich 
rolników do udziału w szko-
leniach i konkursach organi-
zowanych przez KRUS.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi z Uchwały Nr 18/IV/15 Rady Gminy Świerkla-
ny z dnia 2 lutego 2015 roku  obowiązujące od marca 
2015 roku.

Stawki dla nieruchomości zamieszkałych:

liczba 
zamieszkałych 

osób

zbiórka 
selektywna

zbiórka 
nieselektywna

od 1 do 7 osób 
oraz nieruchomości 

wielolokalowe
7,50 zł za osobę 21,00 zł za osobę

od 8 i więcej osób 5,00 zł za osobę 21,00 zł za osobę

Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych:

za 1 pojemnik: zbiórka 
selektywna

zbiórka 
nieselektywna

110 litrów 25,00 zł 50,00 zł
140 litrów 29,00 zł 58,00 zł
220 litrów 46,00 zł 93,00 zł
240 litrów 49,00 zł 98,00 zł
1100 litrów 188,00 zł 375,00 zł

5 m3 375,00 zł 750,00 zł
7 m3 550,00 zł 1 100,00 zł
12 m3 750,00 zł 1 500,00 zł
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Kradzieże na terenie gminy
Na początku roku nastąpiło kilka włamań do domów 
jednorodzinnych znajdujących się na terenie naszej 
gminy. Apelujemy do wszystkich mieszkańców 
o rozważność i należytą ochronę własnego mienia 
- zamykanie drzwi i okien na czas nieobecności 
w domu, nieprzechowywanie dużym sum pieniędzy 
w domowym zaciszu oraz zabezpieczenie dokumentów 
i kluczy, a także o sąsiedzką czujność. 

D o  U r z ę d u  G m i n y 
Świerklany wpłynął mail od 
mieszkańca Świerklan, pana 
Janusza, dotyczący włamań 
do domów jednorodzinnych 
znajdujących się na terenie 
naszej gminy. Zdaniem autora 
elektronicznego listu, to ko-
lejna po ubiegłorocznej, fala 
kradzieży, której ofiarami pa-
dają mieszkańcy. Dochodzą 
do mnie sygnały, że po raz ko-
lejny w gminie nasila się sytu-
acja związana z włamaniami 
do domów jednorodzinnych 
w różnych częściach gminy. 
Jestem stosunkowo młodym 
stażem mieszkańcem gminy 
(ok. 8 lat), nie mniej jednak 
po raz drugi słyszę o fali wła-
mań. Ostatnia fala, o której 
słyszałem, miała miejsce oko-
ło rok temu. Siłą rzeczy wzbu-
dza to moje zainteresowanie, 
jak i niepokój jako miesz-
kańca (nikt chyba nie chce 
złodzieja na swojej posesji) 
– czytamy w mailu. Pan Ja-
nusz sugeruje, aby w mediach 
zamieszczane były informacje 
o przypadkach włamań - kie-

dy one nastąpiły i na jakich 
ulicach się zdarzyły. Dzięki 
temu, mieszkańcy staliby 
się bardziej czujni i bardziej 
zwracaliby uwagę na obcych. 

Pragniemy uczulić czy-
telników na to, aby uważali 
na swój dobytek, a każdo-
razowy incydent związany 
z próbą kradzieży (a więc nie 
tylko wtedy, kiedy już padli 
jej ofiarą) zgłaszali policji. 
Temat został poruszony na 
stronie internetowej Urzędu 
Gminy Świerklany, na której 
zamieszczony został szcze-
gółowy wykaz telefonów – 
gdzie należy dzwonić w po-
dobnej sytuacji. Na prośbę 
mieszkańców prezentujemy 
wykaz dzielnicowych wraz 
z podlegającymi im ulica-
mi i nr telefonów także na 
łamach Kuriera. Warto rów-
nież odwiedzić stronę bo-
guszowickiego komisariatu 
policji: http://www.rybnik.
slaska.policja.gov.pl/k22/in-
formacje/twoj-dzielnicowy/
komisariat-policji-ryb 

Ogólny telefon alarmowy - nr 112; 
Telefony do pracowników Komisariatu Policji w Rybniku-Bo-

guszowicach – dzielnicowych:
asp. Marcin Friebe (dzielnicowy – teren Świerklan) 
– tel. (32) 439 55 25 lub 723 650 971
ŚWIERKLANY GÓRNE – ulice: BORYŃSKA, BUDOW-

LANA, GAJOWA, GÓRNA, GÓRNOŚLĄSKA, KOŚCIUSZKI, 
LEŚNA, ŁĄKOWA, WIEJSKA, ŻEGLARSKA, MIESZKA I, 
OGRODNICZA, PARYTETYCZNA, RAJSKA, RYBACKA, 
RYCERSKA, RYBNICKA - od nr 1 do nr 43, SOSNOWA, STRA-
ŻACKA, SZKOLNA, ŚWIERKOWA; 

ŚWIERKLANY DOLNE – ulice: ALEJA, BASZTOWA, 
BŁĘKITNA, GOGOŁOWSKA, GRANICE, POBOŻNEGO, 
HUTNICZA, SOBIESKIEGO, JANA KAZIMIERZA, JANKO-
WICKA, KASZTELAŃSKA, KAZIMIERZA WIELKIEGO, 
KORYTARZOWA, JANIKA, LIGONIA, KUCHARZÓWKA, 
MALARSKA, PIEKARNICZA, POŁOMSKA, POWSTAŃ-
CÓW, ROLNICZA, SPACEROWA, STAWOWA, SZEROCKA, 
SZKLARNIA, SZYBOWA, 3 MAJA, JAGIEŁŁY, ŁOKIETKA, 
WARNEŃCZYKA, WODZISŁAWSKA, ZAMKOWA, ZIELONA, 
ZŁOTA, ZYGMUNTA STAREGO; 

asp.sztab. Piotr Wolak (dzielnicowy – teren Jankowic i części 
Świerklan Górnych) - tel. (32) 439 55 22

JANKOWICE – ulice: AKACJOWA, BEMA, BIASOWICKA, 
BOGUSZOWICKA, BOROWIKÓW, BRZOZOWA, DYGASIŃ-
SKIEGO, GÓRNICZA, GRAŻYŃSKIEGO, HOŁY, IGLASTA, 
JARZĘBINOWA, JAWOROWA, KOPERNIKA, KORCZAKA, 
KORFANTEGO, KOŚCIELNA, KRÓTKA, WALENTEGO, 
LIŚCIASTA, LOMPY, MIARKI, MOCZYDŁA, MORCINKA, 
NOWA, PIASKOWA, PODKOŚCIELE, PODLESIE, POLNA, 
POPRZECZNA, PROSTA, PRZEMYSŁOWA, PRZYJEMNA, 
RADOSNA, REYMONTA, RÓWNOLEGŁA, RYBNICKA, 
SKARGI, SPOKOJNA, SPORTOWA, ŚWIERKLAŃSKA, 
TOPOLOWA, UKOŚNA, WESOŁA, WOLNOŚCI, WOWRY, 
WIERZBOWA, TULIPANOWA; 

ŚWIERKLANY GÓRNE (część) – ulice: BRATKOWA, FIOŁ-
KOWA, JESIENNA, LETNIA, MAKOWA, PLEBISCYTOWA, 
POGODNA, SŁONECZNA, STOKROTKOWA, TĘCZOWA, 
WRZOSOWA, ZIMOWA, ŻORSKA, WIOSENNA, RYBNICKA 
– od nr 2 do nr 58 (numery parzyste)

st.sierż. Mariusz Kulik 
(dzielnicowy na terenie Jankowic–kopalni: ulice JASTRZĘB-

SKA i WĘGLOWA) - tel. (32) 439 55 24

A oto kilka rad, jak nie 
stać się ofiarą kradzieży:

- przed wyjazdem na-
leżycie zabezpiecz dom - 
sprawdź, czy wszystkie okna 
i drzwi są zamknięte, a jeśli 
twoja nieobecność ma być 
dłuższa niż kilkugodzinny 
wypad na zakupy - opróżnij 
skrzynkę na listy. Bardzo 
dobrym rozwiązaniem jest 
zachowanie dobrego kontak-
tu z sąsiadami, którzy będą 
doglądać mieszkania podczas 
naszej nieobecności. O na-
szych planach dobrze jest 
poinformować sąsiadów, na 
wypadek, gdyby zauważyli 
niepokojące sygnały. Dobrym 

pomysłem jest pozostawienie 
im kontaktu do osoby, którą 
mogą zawiadomić, gdy coś 
się stanie. Jeżeli mamy moż-
liwość, to poprośmy kogoś 
z rodziny lub znajomych, do 
których mamy zaufanie, żeby 
raz na jakiś czas zajrzeli do 
naszego domu lub zaparko-
wali własne auto na naszym 
podjeździe. Istotne jest bo-
wiem, aby dom nie wyglądał 
na opuszczony; 

- pamiętaj – włamywacz 
najczęściej wchodzi drzwia-
mi! Próba wejścia do miesz-
kania przez okno, balkon 
lub piwnicę zostanie przez 
przypadkowego obserwatora 

natychmiast zakwalifikowana 
jako działanie przestępcze. 
Włamywacz wybierze więc 
drzwi, w których zamki może 
otworzy szybko i cicho. Do-
brą ochronę dają drzwi po-
dwójne, a także drzwi obite 
blachą (konieczność zasto-
sowania hałaśliwych narzę-
dzi, aby je otworzyć). Warto 
zamontować dobre, atesto-
wane zamki i dobry system 
alarmowy; 

- do kradzieży czasem 
dochodzi również podczas 
obecności domownika, kie-
dy to włamywacz podstępem 
lub siłą próbuje dostać się do 
środka. Dlatego też unikaj 

zawierania przypadkowych 
znajomości i nie zapraszaj 
nieznanych ci osób do środ-
ka (często podają się za pra-
cowników gazowni lub firmy 
oferującej towar do sprze-
dania po atrakcyjnej cenie). 
Sprawdzaj tożsamość i wia-
rygodność nieznanych osób 
próbujących złożyć ci nieza-
powiedzianą wizytę. Jeśli to 
możliwe, zainstaluj domofon, 
a już na pewno postaraj się, 
aby twoje drzwi wyposażone 
zostały w wizjer oraz łańcuch 
umożliwiający ich uchylenie, 
a w razie konieczności – za-
blokowanie; 

czytaj dalej na str. 9
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Narkotyki? Nie, dziękuję!
Po raz drugi świerklańskie gimnazjum dołączyło  
do międzygimnazjalnego projektu profilaktycznego, 
realizowanego w gimnazjach powiatu rybnickiego. 
Celem podjętych działań było promowanie zdrowego 
trybu życia i propagowanie profilaktyki uzależnień.

Realizując działania pro-
filaktyczno-wychowawcze 
uczniowie świerklańskiego 
gimnazjum w osobach: Wiktoria 
Wala z II a, Wiktoria Błacha z II 
b i Dawid Rduch z II a, wyka-
zali się wiedzą profilaktyczną 
w konkursie o tematyce anty-
narkotykowej. II etap działań 
pod hasłem: „Tylko słabi gra-
cze biorą dopalacze!” odbył 
się w Gimnazjum im. Księdza 
Walentego w Jankowicach. Tam 
świerklańska drużyna w skła-
dzie: Wiktoria Wala i Dawid 
Rduch z II a, Wiktoria Błacha 
z II b oraz Robert Abrahamczyk, 
Karol Bachera, Kamil Mordzak, 
Robert Oppawski, Łukasz Wi-
śniewski, Daniel Wita i Patryk 
Wójcik z III a w rozgrywkach 
sportowo-profilaktycznych zdo-
była III miejsce. W debacie pro-
filaktycznej, będącej III etapem 

działań profilaktyczno-wycho-
wawczych,uczestniczyli: Dawid 
Rduch z II a, Błacha Wiktoria 
z II b, Anna Olma, Daria La-
nuszny i Patrycja Cyrulik z III c 
oraz Kacper Szczyrba i Kacper 
Waisman z III b. 

Gimnazjum im. K. Miarki 
było organizatorem IV etapu 
zmagań profilaktyczno-wy-
chowawczych, czyli konkursu 
plastycznego pod hasłem: „Na-
sza szkoła bezpieczna i wolna 
od agresji, przemocy oraz uży-
wek!”. Logo konkursu zapro-
jektowała Kinga Tomczyk z II 
b, zaś graficznie opracował je 
Kacper Waisman z III b. Organi-
zatorów reprezentowały: Oliwia 
Fojcik z III b, Patrycja Cyrulik 
i Ania Olma z III c, zdobywając 
III miejsce. 

info: Gimnazjum  
im. K. Miarki w Świerklanach

- zwróć uwagę na niezna-
ne ci osoby kręcące się w po-
bliżu domu, na podwórzu 
i ulicy. Zainteresuj się nimi, 
zapytaj kogo szukają, dobrze 
im się przyjrzyj. Pytaniem: 
„czym mogę służyć?” możesz 
ich spłoszyć; 

- współdziałaj z sąsiada-
mi, zwracając uwagę także na 
ich domy i dobytek. Pamię-
taj – ich bezpieczeństwo, to 
także twoje bezpieczeństwo!  

- złodzieje włamują się 
nie tylko do pomieszczeń, ale 
również pojazdów. W związ-
ku z tym nie należy pozosta-
wiać w widocznym miejscu 

Po wyborach uzupełniających
Krystian Juraszek pokonał Sławomira Paszendę 
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy 
Świerklany, jakie w niedzielę 22 lutego odbyły 
się w sołectwie Świerklany Dolne, w okręgu 
wyborczym nr 9. Tym samym zajął miejsce zdobyte 
w listopadowych wyborach samorządowych przez 
p. Tomasza Pieczkę, który został wybrany Wójtem 
Gminy Świerklany. 

Uprawnione do głosowania w wyborach uzupełniających 
do RG były 533 osoby. Zagłosowało w sumie 185 wyborców 
(tyle kart wydano i wyjęto z urny). Wszystkie oddane głosy 
były ważne. 

Na zgłoszonego przez KWW Zrównoważony Rozwój Gminy 
Krystiana Juraszka zagłosowało 138 mieszkańców, natomiast 
kandydat KWW Niezależni dla Mieszkańców Gminy Sławomir 
Paszenda zdobył głosów 47. 

Zaprzysiężenie Krystiana Juraszka na radnego nastąpi na 
najbliższej sesji Rady Gminy Świerklany. 

ciąg dalszy ze str. 8 w pojeździe wartościowych 
rzeczy. Torebki, teczki, lap-
topy, portfele, biżuteria, te-
lefony, nawigacje GPS czy 
inne gadżety elektroniczne 
są wypatrywane w samo-
chodach przez włamywaczy. 
Nawet jeśli w pozostawionej 
torbie czy kurtce nie ma ni-
czego wartościowego, zło-
dziej o tym nie wie, licząc 
na cenny łup. Często rozbita 
szyba jest dużo więcej war-
ta, niż ukradziony ze środka 
przedmiot. Najlepiej zabie-
rać rzeczy ze sobą, ponieważ 
wkładając je do bagażnika, 
możemy już być obserwo-
wani. 

Kurs tańca dla seniorów
W połowie marca br. rusza w gminie kurs tańca towarzyskiego. 
Przedsięwzięcie to skierowane jest do seniorów – osób 60-let-

nich i starszych, a zorganizowania nauki tańca dla naszych miesz-
kańców podejmie się Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach INICJATYWA. 
Projekt jest współfinansowany przez Urząd Gminy Świerklany. 

Zapisy pod numerem telefonu 607 674 224. 
Decyduje kolejność zgłoszeń!

ciąg dalszy ze str. 1

Podobne działania, które 
na celu mają propagowanie 
śląskiej godki, prowadzone są 
m.in. w gminnych placówkach 
oświatowych – dzieci i mło-
dzież biorą udział w przeglą-
dach muzycznych i konkursach 
recytatorskich. Po raz pierwszy 
natomiast działania te zosta-
ły połączone, kiedy to młodsi 
i starsi propagatorzy śląskości 
spotkali się na scenie GOKiR-
-u, by wystąpić przed gminną 
publicznością. Udział w lu-
towych prezentacjach wzięły 
przedszkola, szkoły podsta-
wowe i gimnazja z Jankowic 
i Świerklan, a także gminne 
gospodynie i zespoły śpiewa-
cze – „Karolinki” i „Paulinki”. 

Organizatorzy Dnia Śląskij 
Godki nie narzucali artystom 
tematów ani formy prezentacji 
– mogły być to wiersze, scenki 
rodzajowe lub piosenki. Warun-
kiem występu było to, że bę-
dzie on w języku śląskim. I tak, 
zgromadzeni na sali widzowie, 

wśród których nie zabrakło 
wójta gminy Tomasza Pieczki 
i radnego Sejmiku Śląskiego 
Janusza Wity, mogli wysłuchać 
m.in. wierszy Jana Brzechwy 
i fraszek Jana Kochanowskie-
go, umiejętnie przerobionych 
na śląski język. Spotkanie sta-
ło się również okazją do wy-
różnienia odznaką „Pszociel 
Ślonskij Godki” trzech osób: 
przewodniczącej KGW nr 1 
Jankowice Urszuli Kaspa-
rek i przedstawiciela RAŚ 
Romana Piszczka (brązowa 
odznaka) oraz reprezentują-
cej KGW Świerklany Dolne 
Urszuli Oślislok (laureatka 
srebrnej odznaki), która wraz 
z Reginą Sobik poprowadziła 
środową imprezę. 

Bogaty repertuar wystę-
pów oraz serce, z jakim starsi 
i młodsi mieszkańcy naszej 
gminy podchodzą do tematu 
kultywowania śląskiej gwary 
pozwalają mieć nadzieję, że 
jeszcze długo będzie nam ona 
towarzyszyła. ■
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Pamięć wciąż żywaOstatni transport z obozu 
wyruszył w nocy z 19 na 20 
stycznia, a liczył około 3 tys. 
osób. Więźniowie mieli do po-
konania ponad 60-kilometrową 
trasę, która biegła m.in. przez 
Pszczynę, Pawłowice, Jastrzę-
bie i Mszanę – aż do dworca 
kolejowego w Wodzisławiu 
Śląskim, gdzie czekał ich ko-
lejny etap tragicznej podróży. 
W każdej z tych miejscowości 
znajdują się groby ofiar, a czę-
sto także tablice upamiętniające 
tragiczne losy osób, które nie 
zniosły trudów marszu. Ci, 
którzy życie stracili na terenie 
naszej gminy, spoczywają na 
cmentarzu przy kościele św. 
Anny. Co roku na ich mogile 
składane są kwiaty i zapalane 
znicze. 
Nie inaczej było w tym roku, 
kiedy to w dniu 19 stycznia 
Wójt Gminy Świerklany To-
masz Pieczka wraz ze swoim 
zastępcą Henrykiem Mincerem 
i sekretarzem gminy Zbignie-
wem Kowalczykiem udali się 
na świerklański cmentarz, by 
uczcić pamięć ofiar Marszu 
Śmierci. W rocznicowych 
obchodach wzięli udział tak-
że uczniowie Gimnazjum im. 

W tym roku minęła 70. rocznica Marszu Śmierci - 
tragicznego wydarzenia, które splotło ze sobą losy 
narodu polskiego, izraelskiego i obywateli innych 
krajów. W styczniu 1945 roku w ramach ewakuacji 
Auschwitz-Birkenau przed zbliżającą się Armią 
Czerwoną wyprowadzonych zostało z obozu ponad 
50 tysięcy więźniów. Pognano ich pieszo, w czasie 
kilkunastostopniowych mrozów. Trasa marszu 
prowadziła także przez gminę Świerklany. 

Karola Miarki w Świerklanach 
wraz z dyrektor Marią Rduch. 
Za dusze ofiar modlił się 
w języku polskim i hebrajskim  
ks. Dawid Szpek. 
Warto wspomnieć o tym, że 
od kilku lat grupa ochotników 
z okolicznych miejscowości 
organizuje w rocznicę tragicz-
nych wydarzeń trzydniowy  
Rajd Pamięci, którego trasa bie-
gnie śladami ostatniego trans-
portu więźniów. Na ich czele 
stoi p. Jan Tokarz z Radlina, 
a co roku dołączają do niego 
kolejne osoby. W tym roku tra-
sę Marszu Śmierci przeszło 30 
piechurów, a  dołączali do nich 
kolejni, pokonując jeden z eta-
pów drogi. Jako ciekawostkę 

podamy, że najmłodszy uczest-
nik, który szedł przez całe trzy 
dni, miał 10 lat.
W tym roku pierwszy raz 
w rajdzie wzięli udział także 
uczniowie świerklańskiego 
gimnazjum – Natalia Kozak 
i Sebastian Salamon z klasy III 
a. Na podziw zasługuje fakt, 
że pokonali oni całą trasę raj-
du, a nie pojedynczy jej etap. 
Wyruszyli wczesnym rankiem 
16 stycznia spod bramy KL 
Auschwitz i tego dnia prze-
szli ponad 30 kilometrów, aż 
do Studzionki pod Pszczyną. 
W sobotę pokonali kolejne 20 
kilometrów, do Jastrzębia Zdro-
ju, skąd w niedzielę rozpoczę-
li ostatni - najkrótszy odcinek 

marszu, kończący się w Wo-
dzisławiu Śląskim. W trakcie 
ostatnich dwóch dni do gim-
nazjalistów dołączyły dwie 
nauczycielki gimnazjum, zaś 
uczniów do udziału w rajdzie 
zainspirował rybnicki nauczy-
ciel historii p. Robert Furtak, 
który był „dobrym duchem” 
młodzieży uczestniczącej 
w tym niezwykłym wydarze-
niu. 
Każdego dnia uczestnicy rocz-
nicowego marszu wielokrotnie 
zatrzymywali się w miejscach 
będących upamiętnieniem tych 
wydarzeń – przy mogiłach i pa-
miątkowych tablicach. W ten 
sposób oddali hołd ofiarom 
marszu, a także wzięli udział 
w niezwykłej, żywej lekcji hi-
storii. Dali również świadec-
two, iż także młodzi ludzie, 
w tym mieszkańcy naszej 
gminy, pamiętają o ofiarach 
tragicznych wydarzeń, w myśl 
słów: „ludzie żyją tak długo, 
jak pamięć o nich żyje”. W dro-
dze towarzyszyła im świado-
mość, w jak odmiennych wa-
runkach przyszło im pokonać 
trasę, którą 70 lat temu szli 
wyczerpani więźniowie.

zdj. archw. prywatne

W ostatnim czasie ucznio-
wie Gimnazjum im. K. Miarki 
wzięli udział w konkursie lite-
racko-plastycznym pt. „Śląsk 
Kopalnią Talentów” zorgani-
zowanym przez Szkołę Podsta-
wową nr 2 im.  Świętej Jadwi-
gi w Świerklanach. Zadaniem 
konkursowym było napisanie 
pracy literackiej na temat: „Pa-
tronka górników Święta Bar-

Miarka 
z sukcesami

bara – jej życie opowiedziane 
językiem Ślązaka” (opowia-
danie w gwarze śląskiej). 
Okazało się, że gimnazjaliści 
z Miarki świetnie znają gwarę 
i bardzo dobrze potrafią się nią 
posługiwać. I miejsce zajęły: 
Katarzyna Rduch z kl. II d 
oraz Martyna Rozmiarek z kl. 
II c, a wyróżnienie otrzymał 
Tobiasz Gromotka z kl. II c. 

Warto wspomnieć rów-
nież o tym, że reprezentanci 
świerklańskiej placówki wzięli 

udział w wojewódzkich kon-
kursach przedmiotowych - w li-
stopadzie odbyły się szkolne 
etapy konkursów, a do kolejnej 
części zmagań, tym razem na 
szczeblu rejonowym, zakwalifi-
kowali się następujący ucznio-
wie Gimnazjum im. K. Miarki 
w Świerklanach: Katarzyna 
Rduch – kl. II d z języka pol-
skiego (opiekun: p. L. Michal-
ska); Maciej Ciemienga - kl. 
III c z matematyki (opiekun: 
p. A. Gruszczyk); Marcelina 

Mrowiec – kl. II c z geografii 
(opiekun: p. K. Klocek); Na-
talia Fydrych – kl. II d z geo-
grafii (opiekun: p. K. Klocek). 

Po kolejnym etapie kon-
kursowym Katarzyna Rduch 
została finalistką Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Języka Polskiego i będzie 
reprezentować świerklańskie 
gimnazjum w zmaganiach wo-
jewódzkich. Gratulujemy suk-
cesów i życzymy powodzenia!

info: Gimnazjum im. K. Miarki 
w Świerklanach

M I A R K A  –  K O N K u R S Y
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Kwotę 3700 zł udało się zebrać organizatorom 
Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Świerklany, jaki w sobotę 21 lutego odbył się 
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Ludwika Holesza w Świerklanach. Do walki o miejsce 
na podium stanęło 16 drużyn. Dzień później piłkarskie 
zmagania toczyły się w szkole na „Dolnioku”.

Turniej, który odbył się w sobo-
tę, organizowany jest w gminie 
od kilku lat, a ostatnio w zimie 
ubiegłego roku. Po raz pierw-
szy natomiast wzięły w nim 
udział drużyny z terenu całego 
województwa śląskiego, m.in. 
z Bielska-Białej, Chorzowa 
i Goczałkowic. Naszą gmi-
nę reprezentowały 4 drużyny 
ze Świerklan i 2 z Jankowic. 
Ciekawostką jest to, że udział 
w zawodach wzięły 2 druży-
ny dziewczyn – z Goczałko-
wic i Wodzisławia Śląskiego, 
w których wystąpiły mieszkanki 
naszej gminy. 
Główny organizator zawodów – 
mieszkaniec Świerklan Michał 
Grzonka, dołożył wszelkich 
starań, aby turniej przebiegł 
sprawnie i bez zakłóceń. 
- O tym, kto z kim zagra zdecy-
dowało przeprowadzone wcze-
śniej losowanie drużyn. Posta-
nowiliśmy, że drużyny z terenu 
gminy zagrają rano, a przy-
jezdne po południu. Chcieliśmy 
w ten sposób dać czas naszym 
gościom na dojazd i oszczędzić 
im czekania na wyniki oraz 
wręczenie pucharów, zaplano-
wane w godzinach wieczornych 
- tłumaczy pan Michał, który 
oficjalnego rozpoczęcia turnieju 
dokonał wraz z prezesem LKS 
Fortecy Świerklany Jarosławem 
Macionczykiem. 
O godz. 19.00 nastąpiło podsu-
mowanie turnieju i wręczenie 
pucharów. Zwycięstwa gratu-
lował zawodnikom wójt gminy 
Tomasz Pieczka. Po zaciętych 
bojach I miejsce zajęły „Pędzące 
Imadła” ze Świerklan, dla któ-

Zagrali dla Leszka

rych było to już drugie zwycię-
stwo w tym turnieju. Tuż za nimi 
uplasował się „Górnik Świerkla-
ny”, a III m. wywalczyła druży-
na „Black Team” z Bielska-Bia-
łej. Przyznano również tytuły: 
króla strzelców – został nim 
zawodnik zwycięskiej drużyny 
Mateusz Mrowiec oraz Maciej 
Wieczorek („Górnik Świerkla-
ny”), najlepszego bramkarza 
– tytuł przyznany Łukaszowi 
Tecławowi („Pędzące Imadła”) 
oraz nagrodę „fair play”, którą 
zdobyła reprezentująca barwy 
Wodzisławia Śl. mieszkanka 
Świerklan Anita Buchta. 
Był to charytatywny turniej, 
a środki pochodzące ze wpi-
sowego drużyn oraz te zebra-
ne w czasie trwania zawodów 
zostały przekazane na operację 
chorego Leszka Wołczyka ze 
Świerklan. Podobny cel przy-
świecał niedzielnym rozgryw-
kom. W sali gimnastycznej SP 
w Świerklanach Dolnych rywa-
lizowali wtedy młodsi piłkarze. 
Wśród 10 zgłoszonych drużyn 
najlepszy okazał się RKP ROW 
Rybnik. Nasi reprezentanci - KS 
Świerklany I zajęli miejsce II, 
a na III uplasował się UKS Cze-
chowice-Dziedzice. Najlepszym 
bramkarzem okrzyknięty został 
Kuba Biecki z Unii Kosztowy, 
królem strzelców – Mateusz No-
gły z KS Świerklany I, a najlep-
szym zawodnikiem – Franciszek 
Liszka z RKP ROW Rybnik. 
Panu Leszkowi Wołczykowi 
życzymy dużo zdrowia, a zwy-
cięzcom i organizatorom obu 
turniejów gratulujemy! ■

zdj. archw. organizatora
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Szanuj pszczoły i hodowców

Szczegółowych informacji 
związanych z używaniem środ-
ków ochrony roślin w stosunku 
do ochrony pszczół dostarcza 
nam Ustawa z 18 grudnia 
2003 r. o ochronie roślin. Dla 
pszczelarzy najważniejszy jest 
art. 68., który mówi o tym, że: 
1. można stosować wyłącznie 
środki ochrony roślin dopusz-
czone do obrotu oraz zgodnie 
z etykietą – instrukcją stosowa-
nia, ściśle z podanymi w niej 
zaleceniami oraz w taki sposób, 
aby nie dopuścić do zagrożenia 
zdrowia człowieka, zwierząt 
lub środowiska; 2. zabiegi środ-
kami ochrony roślin wykonuje 
się z uwzględnieniem stoso-
wania w pierwszej kolejności 
metod biologicznych, agrotech-
nicznych, hodowlanych lub 
integrowanej ochrony roślin. 
Z kolei, zgodnie z ustawą z 29 
czerwca 2007 r. o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich, pszczoła to 
zwierzę. W związku z tym, 
art. 68 wyraźnie stanowi, iż 
stosując środki ochrony roślin 
w dzień na kwitnący łan rze-

paku, wykonujący ten zabieg 
łamie prawo poprzez stworze-
nie zagrożenia życia zwierząt 
– pszczół.
Pszczoła miodna jest zwie-
rzęciem, które prowadzi prze-
ważnie dzienny tryb życia i jej 
bytność jest uzależniona od 
zbioru nektaru, pyłku i wody 
w ciągu dnia. Rano pszczoły 
do ula przynoszą wodę z rosy 
na roślinach i wylatują po po-
żytek. W czerwcu niekiedy już 
ok. godziny 6.00 zauważamy 
liczne takie loty. Dlatego też 
art. 68. wymusza stosowanie 
środków ochrony roślin po lo-
cie pszczół i innych owadów 
zapylających. Zabiegi takie 
muszą być przeprowadzone 
późnym wieczorem lub w nocy.
Pszczoły pośredniczą w zapyla-
niu niemal wszystkich roślin na 
ziemi. Dzięki ich ciężkiej pracy 
uzyskuje się m.in. uzdrawiają-
cy miód, wchodzący w skład 
wielu lekarstw, a także natural-
ny kit pszczeli, który w medy-
cynie naturalnej stawiany jest 
za przykład środka uzdrawia-
jącego i służącego do poprawy 

Rola pszczół w życiu człowieka jest nie do 
przecenienia - pośredniczą w zapylaniu niemal 
wszystkich roślin rosnących na ziemi od 
kilkudziesięciu milionów lat i to dzięki nim mamy 
urodzajne plony, a także uzdrawiający miód 
i naturalny kit pszczeli. Warto o tym pamiętać 
zwłaszcza w sezonie stosowania chemicznych 
oprysków, które powodują zatrucia pszczół 
i niszczą ich pracę. 

zdrowia i samopoczucia czło-
wieka. Od tego maleńkiego, 
delikatnego, niezwykle pra-
cowitego zwierzątka jesteśmy 
uzależnieni. Wszyscy także 
jesteśmy współodpowiedzial-
ni za jego istnienie na Ziemi!
Sytuacja jest niezwykle trudna, 
ponieważ rolnicy, ogrodnicy, 
działkowicze – my wszyscy 
nie wyobrażamy sobie w obec-
nych czasach życia bez środ-
ków ochrony roślin - chemii, 
a jednocześnie nie możemy 
sobie wyobrazić życia bez 
pszczół. Nie ma chemicznych 
środków ochrony roślin, które 
byłyby całkowicie neutralne 
dla pszczół. Nawet prepara-
ty posiadające zapis „ okres 
prewencji dla pszczół – nie 
dotyczy” - mimo, że należą 
do najmniej toksycznych, nie 
powinny być stosowane na 
kwitnące plantacje podczas lotu 
pszczół. Wystarczy, że pszczoła 
– zbieraczka zostanie pokryta 
takim środkiem (każdy środek 
ma swój zapach), to z powodu 
innego zapachu pszczoły straż-
niczki nie wpuszczą jej do ula 
i zginie ona. 
Dawniej prawie wszyscy za-
opatrywaliśmy się w miód 
i inne produkty pszczele bez-
pośrednio w pasiece i przy oka-
zji rozmowy z pszczelarzem 
poznawaliśmy lepiej życie 
i znaczenie pszczół. Mieliśmy 
przez to więcej szacunku dla 
pracy pszczelarza i samych 
pszczół. Dzisiaj, kupując miód 
przeważnie w marketach, nie 
zastanawiamy się nad tym.
Przed podjęciem decyzji o wy-

konaniu oprysków powinniśmy 
dołożyć wszelkich starań, aby 
zabieg ten wykonywać tylko 
wtedy, kiedy jest on uzasad-
niony ekonomicznie, kiedy 
przekroczone są progi ekono-
micznej szkodliwości (choroby 
lub szkodniki przewyższą cał-
kowite koszty ich zwalczania) 
i stosować wyłącznie środki 
ochrony roślin dopuszczone do 
obrotu oraz zgodnie z etykietą 
– instrukcją stosowania. Każdy 
wykonujący oprysk sprawnym 
technicznie opryskiwaczem 
(atestacja ważna 3 lata) ma 
obowiązek prowadzenia ewi-
dencji wszystkich wykonywa-
nych zabiegów. Należy bez-
względnie przestrzegać okresu 
prewencji, czyli czasu jaki musi 
upłynąć od zastosowania środ-
ka do bezpiecznego kontaktu 
pszczoły z rośliną (określa to 
etykieta – instrukcja). Dla zdro-
wia ludzi oraz zwierząt również 
ważne jest zachowanie karencji 
-  okresu, który musi upłynąć 
od zastosowania środka ochro-
ny roślin do zbiorów lub moż-
liwości spożycia. 
Wykorzystajmy zdobytą wie-
dzę, wyobraźnię i doświad-
czenie - wykonujmy opryski 
z rozwagą i szacunkiem dla 
siebie i hodowców pszczół, bez 
szkody dla zapylającej pszczoły 
i środowiska. Chroniąc pszczo-
ły chronisz środowisko i życie 
na ziemi!

Kazimiera Poliwka 
– Śląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego/PZDR Mikołów

Po polsku – pączki, 
po śląsku – kreple

W tłusty czwartek nie wolno sobie odmawiać 
słodkości – wiedzą o tym gospodynie z KGW  
nr 1 z Jankowic, które w przeddzień kulinarnego 
święta spotkały się w swojej siedzibie w budynku 
GOKiR-u przy ul. Kościelnej na degustacji 
pączków domowej roboty. Był też śledzik, sałatka 
i jajka – panie godnie pożegnały karnawał!

W lutowym spotkaniu wzię-
ło udział blisko 20 członkiń 
koła. I tym razem dużą zasłu-
gę w przygotowanie tłustego 
czwartku miała pani Barbara 
Konsek, która przy pomo-
cy koleżanek z koła upiekła 
pączki w domu, według sta-
rej rodzinnej receptury (do-
dajmy, że tegoroczne pączki 
miały nadzienie ze swojskie 
marmolady, a także z maku 
i sera) – bo trzeba wiedzieć, 
że pieczenie i degustacja „kre-
pli”, jak mówią panie, nie były 
jednorazowym wydarzeniem 
w życiu jankowickich go-
spodyń – spotykają się one 
cyklicznie, o czym pisaliśmy ciąg dalszy na str. 13
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już na łamach Kuriera Gmi-
ny Świerklany. Są nie tylko 
specjalistkami od słodkości, 
ale też prawdziwymi mistrzy-
niami w przyrządzaniu potraw 
z dyni - mogliśmy się o tym 
przekonać podczas ubiegło-
rocznych zajęć pokazowych 
zorganizowanych z udziałem 
przedstawicielki Śląskiego 

Oddziału Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Często-
chowie Jadwigi Gajewskiej 
w siedzibie koła. Gospodynie 
przygotowały wtedy kilka dy-
niowych specjałów, „pracując” 
z wyhodowaną przez szefową 
koła Urszulę Kasparek, dynią. 
- Takie spotkania bardzo nas 
cieszą, bo pomagają kultywo-
wać śląskie tradycje, także te 
kulinarne, ale też pozwalają 
kontynuować współpracę 
i zacieśniać więzy pomiędzy 
paniami – podsumowuje prze-
wodnicząca koła, Urszula Ka-
sparek. 
zdj.: z archw. KGW 1 Jankowice

ciąg dalszy ze str. 12

Zapraszamy na poplenerową wystawę

Do końca marca br. można oglądać 
w jankowickiej galerii obrazy powstałe podczas 
IV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, 
jaki pod hasłem „Letnia przygoda z pędzlem 
w Świerklanach” odbył się w gminie w sierpniu 
ubiegłego roku. 10 lutego, organizatorzy pleneru - 
Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji „JAN” 
w Jankowicach oraz GOKiR Świerklany - zaprosili 
mieszkańców gminy i okolic na wernisaż wystawy. 
- Wernisaż ten był pierwszą 
imprezą kulturalną zorgani-
zowaną w galerii po tym, jak 
przemeblowaliśmy nieco jej 
pomieszczenia – powiedziała 
nam przedstawicielka placówki 
Elżbieta Pierchała. – Zamie-
niliśmy miejscami salę wysta-
wową z salą dla publiczności, 
w której odbywają się występy. 
Dzięki temu obrazy są teraz na-
leżycie eksponowane i łatwiej 
się je ogląda, bo wiszą na ścia-
nach. Wcześniej, ze względu 
na ciasnotę część z nich była 
umieszczona na stojakach 
i sztalugach.
Wśród zaproszonych na wer-
nisaż gości nie zabrakło władz 
gminy w osobach wójta Toma-

sza Pieczki i jego zastępcy 
Henryka Mincera oraz przed-
stawicieli rady gminy i powia-
tu, a także mieszkańców, osób 
zaprzyjaźnionych z galerią 
i artystów, którzy wzięli udział 
w sierpniowym plenerze. Obec-
ny był również Henryk Kretek 
- przedstawiciel Biura Posła 
do Parlamentu Europejskie-
go prof. Jerzego Buzka, gdyż 
to właśnie pod honorowym 

patronatem premiera Buzka 
odbył się plener. Frekwencja 
uczestników spotkania prze-
szła najśmielsze oczekiwania 
organizatorów, zaś obecni na 
nim artyści – zarówno ci pro-
fesjonalni, jak i amatorzy (mię-
dzynarodowemu plenerowi to-
warzyszyły warsztaty dla osób 
stawiających pierwsze kroki 
w malarstwie) – wielokrotnie 
podkreślali, jak bardzo cieszą 
się i doceniają  możliwość two-
rzenia w naszej gminie.
- Na IV Międzynarodowym 
Plenerze Malarskim gościli-
śmy kilkunastu polskich i za-
granicznych artystów, między 
innymi z Polski, Czech, Arme-
nii i Ukrainy, a do tego aż 35 
uczestników warsztatów, które 
towarzyszyły plenerowi – mó-
wiła podczas wernisażu główna 
organizatorka przedsięwzięcia 
Elżbieta Pierchała, na co dzień 
związana ze Stowarzyszeniem 
na Rzecz Kultury i Edukacji 
„JAN” w Jankowicach. – Cie-
szę się bardzo, że coraz więcej 
dzieci i młodzieży jest zaintere-
sowanych warsztatami, zawsze 
miło jest nam gościć w galerii 
naszych mieszkańców. Sam 
udział w plenerze był dla nas 
wszystkich wspaniałą przygodą. 
Uczestnicy pleneru i warszta-
tów zostali następnie wymienie-
ni z imienia i nazwiska, a obec-
ni na wernisażu profesjonaliści 
i twórcy-animatorzy zaproszeni 
do wspólnego zdjęcia (m.in. 
mieszkanka naszej gminy We-
ronika Holesz-Kurzydym oraz 
Ryszard Kalamarz, Ludmiła 
Małgorzata Sobolewska, Ha-
lina Frąsiak-Czumałowska 
i pochodząca z Czech Renata 
Filipova). Każdy z nich otrzy-
mał także kwiaty. 
Wtorkowe spotkanie uświetniła 
swym występem utalentowana 
mieszkanka Świerklan, Paulina 
Olma – absolwentka Gimna-
zjum im. Karola Miarki, a za-
kończył je słodki poczęstunek. 

Artyści o plenerze
Ludmiła Małgorzata Sobo-
lewska – profesjonalna artyst-
ka, uczestniczka IV Międzyna-
rodowego Pleneru Malarskiego
W imieniu artystów chcę po-

wiedzieć, że wszyscy się bardzo 
cieszymy, że mogliśmy wziąć 
udział w plenerze, gościć 
w gminie Świerklany, tworzyć 
i poczuć tę specyficzną atmos-
ferę. Na mnie osobiście ogrom-
ne wrażenie wywarło malar-
stwo górników przedstawiające 
kopalnie i hałdy oraz twórczość 
Ludwika Holesza, bo jego ga-
lerię również odwiedziliśmy. 
Wracamy tu zawsze z wielką 
przyjemnością, czując śląską 
gościnność i słysząc wasz język. 

Renata Filipova – prowa-
dząca warsztaty w ramach IV 
Międzynarodowego Pleneru 
Malarskiego 
Bardzo dziękuję Eli Piercha-
le za zorganizowanie pleneru 
i towarzyszących mu warsz-
tatów, bo to ona jest duszą 
tego wszystkiego, co dzieje się 
w Galerii JAN. Składam po-
dziękowania również Gminie 
Świerklany oraz Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury i Rekreacji. 
Podziwiam i doceniam to, co 
w waszej gminie robi się dla 
rozwoju kultury i talentów jej 
mieszkańców. Nie wszędzie jest 
to takie oczywiste, że kulturę 
powinno się wspierać. 

Irena Szal – amatorsko zajmu-
jąca się malarstwem, przedsta-
wicielka Śląskiego Stowarzy-
szenia Chorych na SM SEZAM 
z Gliwic
Słowa uznania kieruję do ar-
tystów, którzy dwukrotnie już 
przekazali swoje prace na rzecz 
naszej organizacji. Obrazy 
zostały zlicytowane, a dochód 
z ich sprzedaży zasilił kon-
to stowarzyszenia. Dziękuję 
również dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji  
p. Halinie Karwot, jak i sa-
memu GOKiR-owi, za pomoc 
w nawiązaniu nowych kontak-
tów, które zaowocowały ko-
lejnymi działaniami na rzecz 
osób chorych na stwardnienie 
rozsiane. ■
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Właśnie pod tytułem „Miko-
łaj” został zorganizowany przez 
Przedszkole w Jankowicach 
konkurs plastyczno-technicz-
ny, na który wpłynęło 30 prac 
wykonanych różnymi, bardzo 

ciekawymi technikami. Konkurs 
skierowany został do wszyst-
kich wychowanków przedszkola 
oraz ich rodziców. Celem orga-
nizatorów było wspieranie i po-
głębianie zdolności twórczych 

Mikołajkowe impresje

dzieci poprzez wykorzystanie 
różnych technik plastycznych, 
rozwijanie wyobraźni i kreatyw-
ności oraz wzmacnianie więzi 
emocjonalnych z rodzicami, 
dzięki wspólnej zabawie.
Jury miało bardzo trudne zada-
nie, zwycięzcy zostali wyłonieni 
po wielu dyskusjach. We wtorek 
9 grudnia rozdano pamiątkowe 
dyplomy i nagrody. 
Zwycięzcami w konkursie zo-
stali: I miejsce - Maciej i Kamil 
Włodarczykowie („Zielone Żab-
ki” i „Pracowite Pszczółki”), 
II miejsce - Alicja i Marcjanna 
Zabieglińskie („Stokrotki”), III 
miejsce - Kinga Konsek („Mo-
tylki”). Jury przyznało także 
kilka wyróżnień, otrzymali je: 
Patryk i Klaudia Dembowscy 
(„Stokrotki” i „Motylki”), Kac-
per i Oliwier Gasik („Stokrotki” 
i „Motylki”), Milena Górecka 
(„Stokrotki”), Aleksandra Herok 

W tym roku 40 wolontariu-
szy uzbierało kwotę 13.406,53 
zł (w tym 1335 zł pochodziło 
z licytacji). Zebrane pieniądze 
w obecności wolontariuszy zo-
stały przeliczone przez specjal-
nie powołaną komisję, w skład 
której weszły panie: Anita 
Gruszczyk, Ewa Wojcieszek 
i Ewa Spandel.

W tym roku również odbył 
się koncert, podczas którego 
młodzi artyści mogli pochwalić 
się swoimi zdolnościami. Przed-
sięwzięcie zostało przygotowa-
ne przez p. Marię Skrobol, która 
jest inicjatorem imprezy odby-
wającej się w ramach WOŚP. 
Niespodzianką był dla wszyst-
kich występ najmłodszej uczest-
niczki koncertu Amelki Szulik, 
która ma 5 lat i zagrała prze-
pięknie na pianinie. Ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. L. Hole-
sza wystąpili: Paulina Nogły, 
Dawid Arkuszewski, Wioletka 
Parka,  Karolina Kuczera, We-
ronika Ledwoń, Emilka Ciupek, 
Maja Gromotka, Oliwia Leks. 
Gospodarzy reprezentowały: 
Natalia Fydrych, Julia Ludwi-
kowska, Martyna Syrek, Zosia 
Iwańska, Laura Abrachamczyk, 
Oliwia Buchta i Paulina Gor-
gosz. Natomiast, Gimnazjum 
im. Ks. Walentego z Jankowic 

Znów zagrała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 

reprezentowała Julia Florczak. 
Inicjatywę wsparli również ab-
solwenci: Kasia Pszonak, Asia  
Paczkowska, Ola Benisz, Janeta 
Kuś i Paulina Olma.

Nad całym koncertem czu-
wał Międzyszkolny Chór GAU-
DEO Powiatowego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej przy Gim-
nazjum i Szkole Podstawowej 
nr 1 w Świerklanach, w skład 
którego wchodzą: Kermel Ju-
lia, Kuczera Weronika, Solich 
Wiktoria, Wowra Zuzia, Wójcik 
Klaudia, Pękała Natalka, Sęp 
Julia, Król Sonia, Woryna Julia, 
Bryja Ewa, Sęp Zuzia, Faber Ni-

Dzieci zawsze z utęsknieniem czekają na Boże 
Narodzenie. Są to dni, kiedy wokół świątecznego stołu 
gromadzi się cała rodzina. Ten czas kojarzy im się 
z choinką, rodzinnym spotkaniem, kolędami, a także 
prezentami od Mikołaja. 

Po raz kolejny odbyła się w Świerklanach zbiórka 
pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Jak co roku sztab mieścił się w Gimnazjum 
im. Karola Miarki w Świerklanach. W niedzielę  
11 stycznia już od 6. rano wolontariusze wyszli 
w teren, aby kwestować na rzecz 23. Finału WOŚP.

kola, Niemiec Nikola, Giemlik 
Anna, Marcol Amelia, Lubsz-
czyk Wiktoria oraz Laura Abra-
chamczyk, Zosia Iwańska, Mar-
tyna Syrek, Paulina Gorgosz, 
Julia Ludwikowska, Wioletka 
Parka i Dawid Arkuszewski.

W czasie koncertu czynna 
była kawiarenka oraz kiermasz, 
podczas którego można było 
nabyć wytwory artystyczne 
uczniów oraz p. Agaty Tom-
czyk. Nad organizacją czuwały 
panie Aleksandra Fojcik i Sylwia 
Masłowska oraz uczennice: Oleś 
Julia, Pakuła Aleksandra, Ro-
ezner Sandra i Błacha Dominika.

(„Motylki”), Jessica Kobeszko 
(„Pracowite Pszczółki”), De-
nis Kozak („Zielone Żabki”), 
Bartosz Skupień („Stokrotki”), 
Krystian Sosna („Pracowite 
Pszczółki”) i Daniel Wójcik 
(„Pracowite Pszczółki”). 
Wystawę pokonkursową można 
było zobaczyć w Galerii „Jan” 
w Jankowicach. Gratulujemy 
zwycięzcom konkursu i dzię-
kujemy wszystkim tym, którzy 
wzięli w nim udział. Zachęcamy 
jednocześnie do udziału w ko-
lejnych konkursach. 
Organizatorki konkursu kierują 
również serdeczne podzięko-
wanie do wszystkich rodziców, 
którzy włączyli się do wspól-
nej zabawy podczas konkursu 
i wspierali swoje pociechy 
w twórczym działaniu.
tekst: Magdalena Pawliczek,  
Bożena Nosiadek, zdj. archw. 
Przedszkola w Jankowicach

Podczas licytacji można 
było nabyć gadżety nadesłane 
z WOŚP, a także: miniatury 
olejne autorstwa p. Elżbiety 
Pierchały z Galerii Twórców 
Nieprofesjonalnych JAN; torci-
ki, które przekazał Zakład Pie-
karniczo–Cukierniczy PPHU 
NorD Studnik i roczny abona-
ment na internet firmy LEON. 
Licytację przeprowadził Dawid 
Wojtyczka, a zebrana kwota 
z samej licytacji to wspomniane 
wcześniej 1335 zł.

Atrakcją dla najmłodszych 
były  kucyki o imionach Be-
linda i Wilga II z klubu LJKS 
Eldorado Świerklany. Pomy-
słodawcą tej formy rekreacji 
dla małych pociech była m.in. 
Natalia Rączka (uczennica 
świerklańskiego gimnazjum) 
wraz z kolegami z klubu.

Wszystkim mieszkańcom 
oraz osobom, które w jaki-
kolwiek sposób włączyły się 
w organizację i przebieg 23. 
Finału WOŚP  i okazały swo-
je dobre serce bardzo gorąco 
dziękujemy i zapraszamy do 
wzięcia udziału w imprezie 
już za rok!

info: szefowa Sztabu WOŚP 
Beata Pielczyk, zdj. archw.: 

organizatora

W S P O M N I E N I E  Ś W I Ą T
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Świat gadów – żywa lekcja biologii

Wiele ciekawych inicjatyw z udziałem jankowickich gimnazjalistów miało w ostatnim czasie miejsce w tamtejszej 
placówce oświatowej. Oto kilka z nich.

czytaj dalej na str. 16

W I E Ś c I  Z  W A L E N T E G O

 W żywej lekcji biologii poświęconej gadom wzięli udział 
jeszcze w grudniu wychowankowie Walentego - serpentolog 
Magdalena Bruzda zaprezentowała im żywe okazy gadów, 
m.in. pytona królewskiego, pytona tygrysiego, boa tęczowego 
i boa dusiciela. Przedstawiła również tajniki żywienia i ho-
dowli tych gadów, ich budowę, fizjologię oraz zachowania 
i przyzwyczajenia. Poprzez obserwację żywych okazów 
młodzież gimnazjalna może rozwijać swoje zainteresowania 
przyrodnicze i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy. ■

Pomagamy opuszczonym zwierzakom
Schronisko to miejsce, w którym każdy niechciany zwie-

rzak znajdzie ciepły kąt i pełną miskę. W ostatnim czasie 
zorganizowana została w szkole zbiórka pożywienia dla 
podopiecznych schroniska. Jak co roku, przez cały paździer-
nik i listopad uczniowie wszystkich klas przynosili karmę 
i koce dla psów. Udało się zebrać dużo darów, które zostaną 
przekazane schronisku w Rybniku. ■

Sprawdziany wiedzy

Aby dobrze przygotować się do kwietniowych egzaminów 
gimnazjalnych, uczniowie klas III początkiem grudnia podjęli 
się zadania napisania egzaminu próbnego. Obejmował on  
6 części: historię i WOS, język polski, przyrodę, matematykę 
oraz podstawę i rozszerzenie z wybranego języka nowożytnego. 
Pozostaje solidnie zabrać się do pracy!

Sukcesem gimnazjalistów zakończył się udział w Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej, w której laureatkami 
zostały: Monika Michalska – zajęła 7 miejsce w kraju i Alek-
sandra Pierchała – miejsce 9. ■

Wyjazd na Jarmark bożonarodzeniowy 
w Salzburgu

„Ziemia Salzburska jest sercem serca Europy. Centralna 
część Europy nie ma piękniejszego obszaru – i właśnie tu musiał 
przyjść na świat Mozart” - Hugo von Hofmannsthal

Od kilku już lat organizowany jest przez Radę Rodziców 
jankowickiego gimnazjum wyjazd na jarmark bożonarodzenio-
wy. Tym razem blisko 50–osobowa grupa rodziców, nauczycieli 
i miłośników szkoły wybrała się do austriackiego Salzburga. ■

Listopad i grudzień 
pod znakiem profilaktyki!

Jeszcze w listopadzie 
szkoła przeprowadziła dzia-
łania związane z profilaktyką 
uzależnień – odbyły się roz-
grywki profilaktyczno-spor-
towe z udziałem uczniów 
szkół z Jejkowic, Pieców, 
Świerklan i Jankowic. Pod-
czas rozgrywek  uczniowie 
rywalizowali w różnych kon-
kurencjach; musieli również 
wykazać się wiedzą nt. szko-
dliwości narkotyków. Zwycię-
żyła drużyna z Gimnazjum 
im. Ziemi Śląskiej w Piecach. 
Jankowicka drużyna w skła-
dzie: Adriana Łękawska, 

Świąteczne 
klimaty

Z okazji Dnia Św. Mikoła-
ja w szkole odbył się konkurs 
piosenki świątecznej. Każda 
klasa przygotowała piosenkę 
o tematyce świątecznej w ję-
zyku angielskim. Prezentacjom 
przyglądało się powołane spe-
cjalnie na tę okazję jury. Emo-
cje sięgały zenitu, a świąteczny 
nastrój udzielił się wszystkim.

W gimnazjum odbyły się 
również warsztaty świąteczne 

Angelika Przeliorz i Natalia 
Niewelt, zwyciężyła nato-
miast w konkursie plastycz-
nym, zorganizowanym przez 
Gimnazjum w Świerklanach 
pod hasłem: „Nasza szkoła 
bezpieczna i wolna od agre-
sji, przemocy oraz używek!”. 
Podsumowaniem intensyw-
nych działań profilaktycznych 
były spotkania uczniów klas 
II i III (08.12.2014 r.) z pra-
cownikami Niepublicznej 
Poradni Psychologiczno-
-Profilaktycznej w Rybniku, 
poświęcone szkodliwości za-
żywania dopalaczy. ■

dla przedszkolaków - 10 grud-
nia gimnazjaliści po raz kolej-
ny zaprosili swoich młodszych 
kolegów z sąsiedniego przed-
szkola na warsztaty, których 
tematem przewodnim były 
zbliżające się święta Boże-
go Narodzenia. Z propozycji 
uczniów skorzystała grupa 
„Motylki” (opiekunem jest  
p. Monika Woryna), a podczas 
spotkania dzieci samodzielnie 
przygotowały elementy oko-
licznościowych dekoracji, zo-
stały poczęstowane słodycza-

mi, a także obejrzały fragment 
serialu animowanego o popu-
larnym Kreciku. Nie mogło się 
również obyć bez słuchania 
bożonarodzeniowych melodii 
charakterystycznych dla okresu 
pięknych, grudniowych świąt. 

Na koniec – o wizycie 
gimnazjalistów na jasełkach 

w jankowickim przedszko-
lu - 21 stycznia br. maluchy 
z grup „Motylki” (opiekun:  
p. Monika Woryna) oraz „Sto-
krotki” (opiekun: p. Magdalena 
Pawliczek) gościły w murach 
swojego przedszkola członków 
gimnazjalnego koła geogra-
ficznego oraz sympatyków. ■
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Jeszcze w listopadzie (17, 21 
i 24)  w jankowickiej placówce 
zorganizowane zostały warsz-
taty kulinarne dla uczniów klas 
I-III. Spotkania te poprowadziła 
p. Magdalena Hodór - wła-
ścicielka restauracji „Baszto-
wa” w Rybniku. Podczas zajęć 

Gotować każdy może
„Gotować każdy może, trochę lepiej lub trochę 
gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. 
Czasami coś się spali, czasami coś zepsuje, ale 
ostatecznie pięknie na talerzu wyląduje” – takie 
motto towarzyszyło warsztatom kulinarnym, jakie 
w minionym półroczu szkolnym odbyły się 
w SP Jankowice. 

cd. ze str. 15

Galeria ludzi 
z pasją

„Gdzie słyszysz śpiew, tam 
śmiało wstąp, tam dobre serca 
mają. Bo ludzie źli ach, wierzaj 
mi, ci nigdy nie śpiewają” - cy-
tatem J. W. Goethego dyrektor 
szkoły Norbert Niestolik roz-
począł kolejne spotkanie w ra-
mach projektu „Galeria ludzi 
z pasją”. Po chwili dorzucił: 
„I co z tego, że śpiewanie mi 
nie wychodzi? Ja to kocham. 
A gdy kocham, to nikt mnie nie 
powstrzyma”. Bohaterką impre-
zy była p. Anita Geratowska 
- dyrektor Ogniska Pracy Po-
zaszkolnej – Zespół „Przygoda” 
w Rybniku.

Kolejna odsłona projektu 
„Galerii ludzi z pasją” nastąpiła 
pod koniec stycznia. Spotkanie 
rozpoczęło się nietypowo, bo 

„KALIGRAFIA” - projekt pod 
patronatem mniejszości narodowej

Czy można połączyć zajęcia z kaligrafii z literaturą obcoję-
zyczną? Najwyraźniej tak. Mogła się o tym przekonać klasa II b, 
która 18 grudnia ub.r. wzięła udział w niecodziennym projekcie 
niemieckojęzycznym. Uczniowie mieli możliwość zmierzenia 
się z pismem gotyckim, co okazało się nie lada wyzwaniem. ■

certyfikat 
„Trzymaj Formę”

Gimnazjum im. Ks. Walen-
tego w Jankowicach otrzyma-
ło certyfikat Ogólnopolskiego 
Programu Edukacyjnego „Trzy-
maj Formę”. 

W I E Ś c I  Z  W A L E N T E G O

od próbnego alarmu. Obser-
watorami oraz arbitrami tego 
wydarzenia byli goście: kapitan 
Tomasz Wilk z Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Rybniku, 
major Jacek Buchcik i starszy 
sierżant Jakub Buchcik z TF 
13SCORPION z Jankowic oraz  
młodszy chorąży Adam Pilszak 
i młodszy chorąży Jerzy Lu-
dwin, reprezentujący środowi-
sko wojskowe Bielska-Białej (18 
Batalion Desantowo-Szturmo-
wy). W ocenie znawców alarm 
wypadł na piątkę. Druga  część 
spotkania odbyła się w amfi-
teatrze szkolnym. Swoją pasją 
do wojska dzielili się  chorążo-
wie: Pilszak i Ludwin. Była to 
niezwykła opowieść o blaskach 
i cieniach służby wojskowej, 
zwłaszcza o misjach pokojo-
wych, jakie zaproszeni goście 
odbyli w krajach dotkniętych 
działaniami wojennymi. ■

uczniowie dowiedzieli się, jak 
ważna dla zdrowia jest prawi-
dłowa dieta. Ubrani w prawdzi-
we kucharskie fartuchy, myli, 
obierali i kroili warzywa oraz 
owoce. Nauczyli się przygoto-
wywać sosy, które są doskona-
łym dodatkiem smakowym do 

warzyw oraz wykonali koloro-
we, smaczne szaszłyki i kom-
pozycje owocowe. Warzywa 
i owoce podczas degustacji 
znikały z talerzy z prędkością 
światła, co świadczyło o tym, 
że wszystkim bardzo smakowa-

ło. Każda klasa uzyskała Cer-
tyfikat Akademii „Gotujemy”.
Uczniowie dziękują p. Hodór 
za tę niesamowitą przygodę 
w odkrywaniu ukrytych talen-
tów kulinarnych. 

tekst i zdj.: SP Jankowice

Pochwal się swoją organizacją
Do 20 marca br. potrwa na-

bór uczestników tegorocznych 
prezentacji podmiotów III sek-
tora w Rybniku. Chętnych do 
wzięcia udziału w czerwcowej 
imprezie kulturalnej prosimy 
o kontakt z organizatorami i wy-
słanie karty zgłoszenia.

Zaproszenie do wzięcia 
udziału w przedsięwzięciu kie-
rowane jest do stowarzyszeń, 
fundacji, klubów sportowych, 
warsztatów terapii zajęciowej, 
spółdzielni socjalnych i innych 
podmiotów ekonomii społecz-
nej. Podczas VI Dni Organizacji 
Pozarządowych, które zaplano-
wano w terminie od 12 do 19 
czerwca br., przedstawiciele III 
sektora będą mogli wystawić 
stoiska z produktami wytwo-
rzonymi przez członków organi-
zacji bądź zaprezentować profil 
swojej działalności.

Celem programu było 
kształtowanie prozdrowotnych 
nawyków wśród młodzieży po-
przez promocję zasad aktywne-
go życia i zbilansowanej diety 
oraz w oparciu o odpowiedzial-
ność i wolny wybór jednostki. ■

VI Dni Organizacji Poza-
rządowych organizowane są 
w ramach projektu pn. Inkubator 
Ekonomii Społecznej Subregio-
nu Zachodniego - Priorytet VII 
Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.2. Przeciwdziała-
nie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej, 
Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie 
ekonomii społecznej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zachęcamy organizacje 
działające na terenie gminy 
Świerklany do przedstawienia 
swojej działalności mieszkań-
com powiatu. Udział w VI 
Dniach NGO jest bezpłatny. 
Szczegółowe informacje na 
ten temat oraz karta zgłosze-
nia uczestnictwa dostępne 
są pod adresem: http://bip.
um.rybnik.eu/Default.aspx?-
Page=200&Id=1598137%20
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Nagrodzone Karolinki

Pod koniec stycznia, dzia-
łający pod egidą GOKiR-u ze-
spół śpiewaczy „Karolinki” 
wziął udział w IV Wojewódz-
kim Przeglądzie Kolędowym 
SUSZEC 2015. W przeglądzie 
tym uczestniczyło w sumie 
14 zespołów śpiewaczych 
reprezentujących powiaty: 
rybnicki (Karolinki jako je-
dyne), bieruński, pszczyński, 
częstochowski, bielski, ży-
wiecki i zawierciański. Nasi 
reprezentanci nie mieli sobie 
równych - z zorganizowanych 
28 stycznia przesłuchań wró-

cili z Pucharem Dyrektora 
Śląskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Mikołowie. 
To kolejna nagroda w dorobku 
jankowickiej formacji, która 
z dużym zaangażowaniem 
włącza się również w życie 
lokalnej społeczności, uświet-
niając swymi występami od-
bywające się na terenie gminy 
wydarzenia kulturalne, tak jak 
to miało miejsce chociażby 
podczas grudniowego Turnie-
ju Kół Gospodyń Wiejskich 
„Gwara śląska na wesoło”. 

Jesteśmy z Was dumni!

Zimowe atrakcje z GOKiR-em

Nowy rok przywitano na 
terenie obu ośrodków spor-
tu i rekreacji. Bawiącym się 
w Jankowicach przygrywał 
zespół „Vivo Band”, a w 
Świerklanach – grupa „Happy 
Folk. Noworoczne życzenia 
złożył mieszkańcom Wójt 
Gminy Świerklany Tomasz 

Pieczka oraz Halina Karwot 
- Dyrektor GOKIR Świerkla-
ny. Na koniec uczestnicy obu 
zabaw obejrzeli niesamowity 
pokaz sztucznych ogni. 

GOKiR nie zapomniał 
również o dzieciach i młodzie-
ży, dla których z okazji ferii 
zimowych przygotował cieka-

Zimę pełną atrakcji przygotował dla starszych 
i młodszych mieszkańców Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Świerklanach. Po Mikołaju przyszedł 
czas na zabawę sylwestrową, a następnie na zajęcia 
i wycieczki zorganizowane w ramach ferii zimowych. 

wy program atrakcji. Znalazły 
się w nim gry i zabawy rucho-
we o bajkowej tematyce (m.in. 
„Dawno, dawno temu...”,  
„7 krasnoludków”, „Elza”, 
„Pingwiny z Madagaskaru”), 
nauka bajkowych piosenek 
(„Mam tę moc”, „Hakuna Ma-
tata” i bajkowe teatrzyki), Baj-
kowy Bal Karnawałowy, na-
uka tańca Baby Jagi, bajkowe 
prace plastyczne i techniczne 
(np. Mój bohater z masy sol-
nej, Muffinkowy Przysmak 
Królewny Śnieżki) oraz gry 
i zabawy terenowe (Stumi-
lowy las, Gdzie jest Olaf?), 
i wiele, wiele innych! Można 
więc powiedzieć, że tegorocz-
ne ferie były jak z bajki! 

Całości dopełniły wyjaz-
dy na kuligi na Kubalonkę. 
Był kulig saniami w bajko-
wej scenerii, były kiełbaski 
i oscypki, zjeżdżanie z górki 
i bitwy na śnieżki – jednym 

słowem rewelacyjna pogoda! 
– wspominają uczestnicy lu-
towych wycieczek. Zwieńcze-
niem obu kuligów była wizyta 
w restauracji McDonald’s ;-). 
W sumie udział w zimowych 
wyjazdach wzięło prawie 160 
dzieciaków. Poza tym codzien-
ne odbywały się warsztaty pla-
styczne, otwarta była wioska 
internetowa oraz prowadzo-
ne były zajęcia muzyczne – 
a wszystko to w Galerii JAN 
w Jankowicach. Zwolennicy 
aktywnych form wypoczyn-
ku mogli z kolei spotkać się 
w małej sali świerklańskiego 
GOKiR-u i pograć w tenisa 
stołowego. 

Sponsorami tegorocznych 
ferii był GOKiR, Gminna 
Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
oraz KRIS-DOM Krzysztof 
Cyrankowski. ■

zdj. archiwum GOKiR

Remont w Ośrodku
Warto wspomnieć o tym, że zakończył się remont małej sali 

bankietowej w budynku przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach. 
Likwidacji uległa stara boazeria, którą pomieszczenie było 
wyłożone, jak również wymienione zostały tam oświetlenie 
i żaluzje. Sala zyskała nowy, przyjemny i estetyczny wygląd, co 
z pewnością ucieszy korzystające z niej osoby - od dawna jest 
ona miejscem spotkań mieszkańców i organizacji społecznych, 
jak również miejscem organizowania małych uroczystości ro-
dzinnych. Koszty remontu pokryte zostały ze środków własnych 
GOKiR-u, wypracowanych przez Ośrodek. 
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Zbierali „grosiki” 
dla potrzebujących dzieci

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej 
Jadwigi w Świerklanach wzięli udział w XV edycji 
ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, której patronuje 
Minister Edukacji Narodowej. Celem przeprowadzonej 
w dniach 24 listopada – 5 grudnia akcji była zbiórka 
monet o nominałach od 1 grosza do 5 złotych. 

Zbiórka monet o niskich 
nominałach ma na celu uświa-
domienie dzieciom, że nawet 
najdrobniejsze monety zebrane 
w tak dużej ilości mogą stwo-
rzyć fundusz, dzięki któremu 
udzielona zostanie pomoc 
bardzo wielu ich koleżankom 
i kolegom, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji życiowej. 

Koordynacją zbiórki na 
terenie szkoły zajął się Samo-
rząd Uczniowski wraz z opie-
kunem, a do akcji włączyli się 
wszyscy uczniowie wraz z na-
uczycielami. Po przeliczeniu 
zebranych monet uzyskaliśmy 
kwotę 576,11 złotych. Kwota 
ta została przekazana do To-

warzystwa Nasz Dom, które 
zajmuje się organizacją akcji 
na terenie Polski.

Akcja „Góry grosza” to nie 
jedyna akcja pomocy dzieciom, 
w której biorą udział uczniowie 
naszej szkoły. Zbierają oni też 
nakrętki na rehabilitację Zosi 
i Krzysia, przekazują pienią-
dze dla dziewczynki z Ruan-
dy w ramach „Adopcji serca”, 
ofiarują przybory szkolne dla 
podopiecznych Świetlicy Śro-
dowiskowej „Chatka”. Nasi 
uczniowie mają wielkie serca 
i wykazują się dużą ofiarnością, 
jesteśmy z nich dumni!  

tekst: Monika Pośpiech, 
zdj. z archw. SP 2

SZLAcHETNA PAcZKA 2014 
W połowie grudnia zakończyła się akcja Szlachetna 

Paczka, którą już po raz kolejny zainicjował w Szkole 
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach 
tamtejszy Samorząd Uczniowski.

Drogi Darczyńco, cieszymy 
się, że razem z nami zmieniasz 
świat na lepsze! Miłość wyraża 
się w trafionym prezencie, który 
nie jest banalnym podarkiem, 
ale strzałem prosto w serce. 
Sami wiemy, jak się czujemy, 
gdy ktoś trafi w nasze marzenia, 
zwłaszcza kiedy wydają się nie-
realne. Cieszymy się, że uczest-
niczyłeś w radości obdarowanej 
rodziny podczas dostarczenia 
paczki. Wolontariusz, który 
opiekował się rodziną, chciał 
przekazać kilka słów od siebie. 
Oto relacja ze spotkania z ro-
dziną przy wręczeniu paczki:

Szał, tyle paczek w tak 
małym miejscu. Dziewczynki 
zaczęły otwierać paczki, zanim 
wnieśliśmy wszystkie. Robert 
w tym czasie pomagał nam to 
wnosić. Gdy dziewczynki natra-
fiły na zabawki, porwały je do 
drugiego pokoju, a za otwiera-
nie paczek wzięli się pani Ewa 
i Robert. Robert wybuchł nie-
kontrolowaną euforią jak tylko 
odnalazł prezent przeznaczony 
dla niego, który gdzieś zaginął 
wśród otwartych już paczek. 

Po otwarciu paczek przy-
szedł czas na przymierzanie ciu-
chów. Gdy Martynka dojrzała 
różową kurteczkę, od razu ją 
wzięła, krzycząc „moja!”, Ola 
przeglądając paczkę z artyku-
łami szkolnymi dostrzegła kilka 
interesujących ją rzeczy, w tym 
zeszyt w linie („Będę miała 
nowy zeszyt w linie” - powie-
działa z radością), pozbierała je 
szybko i zabrała na swoje łóżko 
piętrowe, robiąc sobie tam małe 
królestwo (co było dość zabaw-

ne - proszę sobie wyobrazić 
malutką sześciolatkę próbują-
cą wejść na piętro łóżka z peł-
nymi rękami prezentów). Pani 
Ewa była bardzo zadowolona 
z paczki, cieszyło ją bardzo, że 
dzieci dostały to, o czym marzy-
ły. Podobały jej się meble jakie 
dostali, były w bardzo dobrym 
stanie i idealnie pasowały gaba-
rytowo, szczególnie łóżko, które 
pasowało co do centymetra.

Co chce Państwu przeka-
zać wolontariusz:

Bardzo dziękuję za współ-
pracę, bardzo dobrze się z Pań-
stwem kontaktowało. Nie spo-
dziewałem się, że będzie tak 
dużo paczek.

Co chce Państwu powie-
dzieć od siebie rodzina:

Bardzo dziękujemy. Życzy-
my wszystkiego dobrego w ży-
ciu. Dziewczynki przygotowały 
dla Państwa ręcznie robione 
upominki, tylko tak możemy po-
dziękować za okazaną nam do-
broć.

Samorząd Uczniowski rów-
nież dziękuje wszystkim, którzy 
wzięli udział w akcji. Dzięki 
Wam udało się zgromadzić 41 
paczek! Rodzina otrzymała 
żywność, artykuły chemiczne, 
ubrania, zabawki oraz meble - 
krzesła, biurko, stolik i łóżko.

tekst i zdj.: SP Jankowice

Wszystko o grzybach
Uczniowie Szkolnego Koła Ekologicznego oraz Koła 

Ekologicznego Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
Czerwionka-Leszczyny mieli okazję uczestniczyć w spotka-
niu z nieprzeciętnym, a zarazem skromnym człowiekiem 
– p. Justynem Kołkiem, znanym w Polsce grzyboznawcą 
i zbieraczem grzybów. 

Jeszcze w październiku 
(30.11), tuż po lekcjach spotka-
ło się z panem Justynem około 
50-ciu naszych uczniów. Więk-
szość z nich zbiera grzyby w to-
warzystwie swoich rodziców, 
dziadków i babć, toteż mogli 
oni współuczestniczyć w tym 
niecodziennym wydarzeniu.

Przyszli „grzyboznaw-
cy” uważnie wsłuchiwali się 
w opowieści pana Justyna i z 
zainteresowaniem obserwowali 
przyniesione przez niego oka-

zy. Jednak podstawą prezentacji 
były gabloty z barwnymi foto-
grafiami grzybów, na podsta-
wie których dzieci uczyły się 
rozpoznawać grzyby jadalne, 
niejadalne oraz trujące. Podczas 
prelekcji uczniowie otrzyma-
li cenne wskazówki, jak i co 
zbierać? Najbardziej zacieka-
wiły ich wyjątkowo smako-
wite, rzadkie i bardzo cenne 
trufle letnie, grzyby boczniaki 
zbierane nawet zimą, gatunki 
o nietypowych barwach jak 

śnieżno-białe soplówki, nie-
bieskie łysiczki i dzwonkówki 
oraz czerwonyokratek austra-
lijski - duma pana Justyna. 
Szczególnie mocno prelegent 
przestrzegał słuchaczy przed 
omyłkowym zebraniem mucho-
mora sromotnikowego, który 
jest w Polsce przyczyną zatruć 
ze skutkiem śmiertelnym. Aby 

nas uchronić przed tym niebez-
pieczeństwem podarował nam 
fotografię tegoż muchomora 
z własnym autografem. My za 
to w podziękowaniu za przyjazd 
i lekcję o grzybach wręczyliśmy 
mu kilka laurek, które - jak sam 
powiedział - były dla niego po-
wodem spontanicznej radości, 
a nawet wzruszenia.

tekst i zdj.: SP Jankowice
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brawo seniorzy!
Pięć miesięcy trwały prowadzone przez Stowarzyszenie 

„Inicjatywa” działania, realizowane w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
na lata 2014-2020 ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. Cel – aktywizacja mieszkańców gminy Świer-
klany w wieku 60 lat i więcej – został w pełni osiągnięty.

„Kurs na zdrowie i aktyw-
ność” był kolejnym udanym 
przedsięwzięciem zrealizo-
wanym przez świerklańskie 
stowarzyszenie, które na co 
dzień podejmuje wiele cieka-
wych działań na rzecz miesz-
kańców naszej gminy, także 
tych starszych. Przedstawi-
cielom organizacji zależy na 
tym, aby wyciągnąć seniorów 
z domów, zachęcić ich do ak-
tywnego trybu życia i nauczyć 
nowych rzeczy, jak obsługa 
komputera czy zasady zdrowe-
go odżywiania i radzenia sobie 
ze stresem. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się realizowa-
ne w ramach projektu, zajęcia 
fitness i nordic walking. 

Podzielone na bloki tema-
tyczne spotkania odbywały 
się cyklicznie i prowadzone 
były przez wykwalifikowa-
nych trenerów, instruktorów 
oraz zaproszonych ekspertów. 

Gościny użyczyła seniorom 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Ludwika Holesza w Świer-
klanach. Dzięki przychylno-

ści dyrekcji placówki starsi 
mieszkańcy naszej gminy już 
po raz kolejny mogli się spo-
tykać i aktywnie spędzać czas. 
O tym, że seniorzy chcą i lubią 
się uczyć nowych rzeczy może 
świadczyć ich frekwencja na 
spotkaniach – w projekcie 
wzięło udział znacznie wię-
cej osób, niż organizatorzy 
przewidzieli to we wniosku 
o dofinansowanie, bo ok. 40. 
Potwierdziły to przeprowadzo-
ne na zakończenie projekto-
wych działań ankiety. 

Osoby, które 18 grud-
nia odwiedziły jankowicką 
galerię, gdzie odbywało się 
spotkanie podsumowujące 
projekt, nie miały wątpliwo-
ści co do tego, że przyszłość 
należy do seniorów. Ci ostatni 
otrzymali z rąk organizatorów 
zaświadczenia uczestnictwa 

w zajęciach i przyjęli z tego 
tytułu gratulacje. – Ciągle coś 
tworzymy i staramy się o środ-
ki, a rozmowy z uczestnikami 
naszych projektów utwierdzają 
nas w tym, że idziemy w do-
brym kierunku i że przekazy-
wana na naszych zajęciach 
wiedza oraz umiejętności są 
potrzebne – podsumowała pod-
czas uroczystości zakończenia 
projektu prezeska „Inicjatywy” 
Bogumiła Szmidt-Kruk. 

Grudniowe spotkanie 
uświetnił występ zespołu wo-
kalnego Powiatowego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej przy SP 1 
i świerklańskim gimnazjum, 
prowadzonego przez p. Marię 
Skrobol oraz pokaz multime-
dialny prezentujący dokonania 
seniorów i słodki poczęstunek. 
Brawo sześćdziesięciolatko-
wie! ■

Dzieje się u Staszica!
W bieżącym roku szkolnym jankowicka szkoła pod-

stawowa przystąpiła do programu WF z Klasą. Jest to 
program Centrum Edukacji Obywatelskiej, objęty hono-
rowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra 
Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej, realizowa-
ny przy wsparciu Gazety Wyborczej i portalu Sport.pl.  
Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

W I półroczu zorganizo-
waliśmy SOS, czyli Sportowy 
Okrągły Stół oraz wybraliśmy 
zadanie proponowane z puli za-
dań, które będziemy realizować 
na lekcjach wuefu. W II półro-
czu będziemy realizować LAS, 
czyli Lokalną Akcję Sportową 
oraz wybierzemy drugie zada-
nie do realizacji. Naszym „LA-
SEM” są rozgrywki szkolne 
z piłki nożnej i Młodzieżowa 
Akademia Siatkówki, a na wio-
snę będzie to Weekend Polska 
Biega. 

Chcemy również pochwalić 
się, że nasza szkoła otrzymała 
Europejską Odznakę Jakości 
eTwinning, za projekt Come-
nius. Gratulacje odbiera koor-
dynatorka projektu p. Ewelina 
Kuźnik oraz cały zespół Come-
niusa. A oto treść informacji, 
którą otrzymaliśmy z Central-
nego Biura Akcji eTwinning:

„Droga Ewelina Kuźnik, 
gratulacje! Twoja szkoła otrzy-
mała Europejską Odznakę Ja-
kości eTwinning za wspaniałą 
pracę w projekcie eTwinning 
„Let’s play together”. Ozna-
cza to, że Twoja praca, praca 
Twoich uczniów i Twojej szkoły 
została oceniona jako repre-
zentująca najwyższy europej-
ski poziom.

W związku z tym otrzymasz 
certyfikat, który możesz dołą-
czyć do swojej strony interne-

towej (stron internetowych) lub 
wystawić w widocznym miej-
scu w swojej szkole. Ponadto, 
Twój projekt zostanie pokaza-
ny w specjalnym miejscu na 
Europejskim Portalu: www.
etwinning.net

Jeszcze raz gratuluję tego 
niezwykłego osiągnięcia i mam 
nadzieję, że spotkamy się na 
jednej z imprez eTwinning or-
ganizowanych w tym roku.

Serdecznie pozdrawiam,  
                    eTwinning Team”

Na koniec pragniemy 
opowiedzieć o warsztatach 
malarskich, jakie 21 listopa-
da odbyły się w jankowic-
kiej Galerii JAN. W ramach 
szkolnych zajęć świetlico-
wych galerię odwiedziło 14 
dzieci, które miały okazję nie 
tylko obejrzeć ciekawe obra-
zy, ale też spróbować swoich 
sił podczas zajęć praktycz-
nych z malarstwa. Ucznio-
wie tworzyli przy sztalugach, 
malując martwą naturę. Czas 
tak szybko minął, że dzieci 
chętnie zostałyby dłużej, dla-
tego zapowiadają, że znowu 
tam wrócą. Pobyt w galerii 
był dla nich tak interesują-
cy, że niektórzy postanowili 
uczęszczać na zajęcia, które 
odbywają się w galerii raz 
w tygodniu, we wtorki.

tekst: SP Jankowice

Wspomnienie podsumowania projektu
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O prawach dziecka
W miesiącu listopadzie Samorząd Uczniowski włączył 
się w obchody 25. rocznicy uchwalenia Konwencji 
o Prawach Dziecka. W odpowiedzi na list Minister 
Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej 
i Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w sprawie 
ustanowienia na dzień 20 listopada Ogólnopolskiego 
Dnia Praw Dziecka przeprowadzono wiele ciekawych 
inicjatyw w jankowickiej szkole.

A zaczęło się już na począt-
ku listopada, kiedy to Samorząd 
Uczniowski przygotował ga-
zetkę ścienną na korytarzu, na 
której znalazły się informacje 
na temat czym są prawa dziec-
ka, co to jest prawo i obowiązek 
oraz treść Konwencji o Prawach 
Dziecka (artykuły Konwencji 
zostały opisane w prosty i wła-
ściwy dla dzieci sposób). Na-
stępnie Samorząd Uczniowski 
poinformował uczniów klas 
4-6 o I edycji konkursu „Pra-
wa Dziecka Oczami Dzieci”. 
Konkurs, organizowany przez 
Stowarzyszenie Sędziów Ro-
dzinnych Pro Familia, został 
objęty honorowym patrona-
tem Małżonki Prezydenta RP 
Pani Anny Komorowskiej. 
Członkiem komitetu honoro-
wego została p. Joanna Kluzik–
Rostkowska, Minister Eduka-
cji Narodowej. Pod czujnym 
okiem p. Aleksandry Niewelt 
uczniowie zaangażowali się 
w przygotowanie prac pla-
stycznych dotyczących praw 
dziecka. Spośród wszystkich 
prac na etapie szkolnym wy-
brano sześć najlepszych, które 
zostały przesłane do Warszawy.

Nauczyciele – wychowaw-
cy przeprowadzili lekcje na 
temat praw dziecka. Uświada-
miali uczniom, że mają swoje 
prawa i uczyli, jak z nich ko-
rzystać. Ponadto w szkolnej 

gazetce „Słówka”, w zakładce 
samorządowej jest publikowana 
w odcinkach książka Grzego-
rza Kasderke pt. „Mam prawo! 
Czyli nieomal wszystko, co po-
winniście wiedzieć o prawach 
dziecka, a nie macie kogo za-
pytać!”

Wielki finał akcji nastąpił 
20 listopada, w dzień 25. rocz-
nicy uchwalenia Konwencji 
o Prawach Dziecka. Klasy 1-3 
udały się na małą salę gimna-
styczną, gdzie wysłuchały i zo-
baczyły prezentację „Mam swo-
je prawa” przygotowaną przez 
panią pedagog Annę Szymurę. 
Następnie, na podstawie usły-
szanych informacji uczniowie 
klas młodszych przygotowali 
prace plastyczne, które zostały 
zaprezentowane na gazetkach 
ściennych na korytarzu. Nato-
miast klasy starsze na lekcjach 
ze swoimi wychowawcami 
zapisywały prawa dziecka 
i hasła związane z tym tema-
tem na kolorowych balonach, 
które teraz są piękną dekora-
cją w sektorze klas 4-6. Klasa 
4 c miała dodatkowe zadanie: 
chętne osoby napisały list do 
Kosmoludka, opisując w nim 
jakie zasady panują na naszej 
planecie. Uczniowie klas 4-6 
wzięli również udział w quizie 
wiedzy „Znam swoje prawa, ale 
pamiętam, że inni też je mają”.

tekst i zdj.: SP Jankowice

W Dzień Seniora zaśpiewali Jezuskowi
Bardzo hucznie obchodzony był w tym roku w SP 2 Dzień 
Babci i Dzień Dziadka. 21 stycznia zaprosiliśmy do nas 
naszych szanownych seniorów. W mury naszej szkoły 
zawitało ok. 300 babć i dziadków, którzy ze wzruszeniem 
podziwiali występy swoich wnucząt. Były pełne ciepła 
wiersze, skoczne piosenki zespołu PULS oraz efektowne 
tańce w wykonaniu zespołu STEP BY STEP. 

Wielkie emocje towarzy-
szą zawsze wyborom Senio-
rów Roku. Tym razem Senior-
ką Roku została Pani Maria 
Urbańczyk, natomiast Senio-
rem Roku Pan Bernard Cie-
mięga. Gratulujemy!

Obchody Dnia Seniora 
zostały uświetnione występa-
mi uczestników Dekanalnego 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek 
„ZAŚPIEWAJMY JEZUSKO-
WI”. Patronat nad konkursem 
objęli: jego Ekscelencja Arcy-
biskup Wiktor Skworc,  Wójt 
Gminy Świerklany Tomasz 
Pieczka oraz Ks. Prałat dr Je-
rzy Paliński – proboszcz Parafii 
Św. Anny w Świerklanach. Jury 
przesłuchało 14 wykonawców 
w trzech grupach wiekowych 
z 7 szkół (SP Jankowice, SP 
nr 16 Rybnik – Boguszowice, 
SP Połomia, SP Mszana, SP 
Marklowice, SP nr 19 Rybnik – 
Kłokocin, SP nr 2 Świerklany). 

Młodych śpiewaków oce-
niało jury w składzie: Pani 
Renata Mielimąka – pedagog, 
muzyk PSM I i II stopnia im. 
K. i A Szafranków w Rybniku, 
Pan Wacław Mickiewicz – kie-
rownik artystyczny Śląskiego 
Okręgu Rybnickiego Chórów 
i Orkiestr, Pan Grzegorz Mań-
ka – dyrygent orkiestry KWK 
Jankowice. Komisji oceniającej 
przewodniczył ks. Krzysztof 
Szota – wikariusz naszej pa-
rafii. 

W tym wyjątkowym czasie, 
kiedy kończy się okres bożo-

narodzeniowy, najpiękniejszy 
dla nas w roku, z małym Dzie-
ciątkiem, pachnącą choinką 
i kolędą, chcieliśmy jak naj-
piękniej zaśpiewać Dzieciątku. 
Najpiękniej kolędy zaśpiewali 
w kategorii klas I – II Domini-
ka Musioł z SP Połomia, Piotr 
Lubszczyk z SP Marklowice 
i Leon Strzelecki z SP nr 16 
z Rybnika. W kategorii klas 
III – IV jury doceniło wyko-
nania Bartłomieja Musioła 
z SP Połomia, Nikoli Kocjan 
z naszej szkoły oraz Martyny 
Krótki z SP Mszana. W naj-
starszej grupie miejsca kolejno 
zajęli: Natalia Olejak z SP nr 
19 w Rybniku, Karolina Szulik 
z naszej szkoły oraz Monika 
Jurczykowska z SP Jankowice. 
Nagrody dla najlepszych oraz 
wyróżnionych ufundowali: 
Kuria Metropolitalna, biura 
poselskie posłów Grzegorza 
Janika i Henryka Siedlaczka 
oraz Urząd Gminy Świerklany.

Występy młodych śpiewa-
ków podziwiali dziadkowie, 
uczniowie naszej szkoły oraz 
zaproszeni goście. Wśród nich 
byli Wójt Gminy Świerklany 
Pan Tomasz Pieczka, poseł 
na Sejm Henryk Siedlaczek, 
Radny do Sejmiku Śląskiego 
Bronisław Karasek oraz wielu 
innych znakomitych osobisto-
ści. Myślimy, że za rok znów 
się spotkamy w jeszcze licz-
niejszym gronie.

tekst i zdj. SP im. Św. Jadwi-
gi w Świerklanach


