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Nowe przedszkole
już otwarte

W środę 2 marca odbyło
się oﬁcjalne otwarcie nowego budynku przedszkola.
Nowoczesne
przedszkole z przestronnymi salami
zajęciowymi oraz kuchnią
i stołówką powstało przy
kompleksie
oświatowym
w sołectwie Świerklany
Dolne. Istniejącej do tej
pory placówce brakowało
przestronności, nie była też
funkcjonalna, głównie dlatego, że częściowo powstała ona w byłym mieszkaniu
nauczycielskim. Inwestycja
kosztowała ponad 5 mln zł.
CZYTAJ NA STRONIE 2

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce
pierwszy w tym roku numer
Kuriera Gminy Świerklany –
w zmienionej szacie graﬁcznej,
opisujący ciekawe wydarzenia,
które mają miejsce na terenie
naszej gminy, jak również zawierający informacje o inwestycjach – zakończonych, tych
w trakcie oraz planowanych.
Znajdziecie w nim ponadto
ciekawostki na tematy wykraczające poza gminę, a dotyczą-

ce nas wszystkich – pomoc dla
rolników czy wskazówki dla
rodziców dzieci sześcioletnich,
którzy odtąd sami decydować
będą kiedy wysłać swoje pociechy do szkoły.
Chcemy być blisko Was gazeta nadal jest bezpłatna,
dostępna również w wersji
elektronicznej - strona www.
swierklany.pl zakładka „Kurier”.
PRZYJEMNEJ LEKTURY!

W gminie rusza program
„Rodzina 500 plus”
Informujemy, że od dnia
1 kwietnia do 30 czerwca br.
przyjmowane będą wnioski
o świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”. W tym celu
uruchomione zostaną dwa
punkty przyjęć wniosków:
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach
przy ul. Strażacka 1 (parter)
oraz w budynku Galerii „Jan”
i Gminnego Zakładu Wodocią-

gów i Kanalizacji w Jankowicach przy ul. Prostej 2. Punkty
te będą czynne: w poniedziałki w godz. 11.30-18.30 oraz we
wtorki, środy, czwartki i piątki
w godz. 8.00-15.00.
Druki wniosków dostępne będą w ww. punktach od
29 marca br. Szczegóły na stronie www.ops.swierklany.pl
WIĘCEJ NA STRONIE 10

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych,
pragniemy życzyć wszystkim Mieszkańcom
Gminy Świerklany
cudownych i rodzinnych świąt,
spędzonych w radosnej atmosferze i spokoju.
Życzymy także zdrowia, miłości
oraz smacznego jajka,
mokrego dyngusa i owocnego
przeżywania tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa.
Przewodnicząca Rady Gminy Świerklany Wójt Gminy Świerklany
Justyna Błatoń Tomasz Pieczka
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Nowe przedszkole już otwarte

Nowoczesny
budynek
przedszkola został otwarty
w sołectwie Świerklany Dolne.
W otwarciu udział wzięły władze gminy, na czele z wójtem
Tomaszem Pieczką, a także zaproszeni goście – m.in.
parlamentarzyści, przedstawiciele Kuratorium Oświaty
oraz reprezentanci lokalnego
środowiska. Uroczystość rozpoczęło oﬁcjalne przecięcie
wstęgi, do którego zaproszono
wójta, dyrektor przedszkola
Jarosławę Potysz oraz jednego
z przedszkolaków. Były także

Apel w sprawie wywozu odpadów
Apelujemy do mieszkańców
naszej gminy o dokonywanie
selektywnej zbiórki odpadów –
niemieszanie różnego rodzaju
śmieci z popiołem. Informujemy o konieczności przestrzega-

nia ustalonego harmonogramu
wywozu śmieci – wystawiania
kubłów z popiołem oraz pojemników z innymi rodzajami
odpadów zgodnie z wyznaczonymi terminami.


ZARZĄD GMINNEJ
SPÓŁKI WODNEJ ŚWIERKLANY
Informuje o dyżurach pełnionych w miesiącu marcu,
kwietniu i maju 2016 r., które
odbywać się będą w każdy
pierwszy wtorek miesiąca w
godz. 9.00 – 12.00.
Miejsce pełnienia dyżurów
– ul. Boryńska 6, Świerklany
(budynek byłego przedszkola). Szczegółowe informacje
udzielane są pod numerem
telefonu 662 602 439 (można
również dzwonić w awaryj-

nych sytuacjach).
GSW przypomina ponadto
właścicielom nieruchomości
położonych w Świerklanach,
którzy nie dokonali wpłaty
składek na rzecz Spółki za rok
2015, o obowiązku uiszczenia
ww. składek na konto Spółki
Wodnej w Banku Spółdzielczym Jastrzębie–Zdrój, podane w wezwaniu do zapłaty.
Płatności można również dokonać u sołtysów.


występy artystyczne dzieci,
zespołu Paulinki oraz chóru
Gaudeo, a później prezentacja
przedszkola.
Powierzchnia
zabudowy
nowego budynku to 589,92 m
kw., natomiast powierzchnia
całkowita wynosi 1687,52 m
kw. Koszt całości prac wyniósł
5 475 549,45 zł i w całości został pokryty ze środków własnych gminy. W budynku przy
ul. 3 Maja powstały sale do
prowadzenia zajęć z pomieszczeniami
towarzyszącymi.
Utworzona została też kuchnia i stołówka, gdzie oprócz
obsługi przedszkolaków, będą
podawane posiłki dla uczniów
i nauczycieli z sąsiedniej szkoły
podstawowej i gimnazjum. Budynek został przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Choć nowy budynek jest
bardzo funkcjonalny i komfortowy, a także posiada cztery
oddziały po 25 miejsc, niestety
nie zabezpieczy całych potrzeb
gminy pod względem miejsc
dla najmłodszych. Przy pozostaniu wszystkich dzieci 6-letnich w przedszkolach, ogółem
w gminie może jeszcze zabraknąć ok. 100 miejsc. W Świerklanach i Jankowicach mieszka
obecnie 640 dzieci w wieku
od 3 do 6 lat. Stare oddziały
przedszkola w Świerklanach
Dolnych nadal będą funkcjonować tak, jak do tej pory. 

KĄCIK SERDECZNOŚCI
Tradycją stało się odwiedzanie przez władze Gminy Świerklany
najstarszych mieszkańców Jankowic i Świerklan, świętujących 90
lat i więcej oraz pary obchodzące rocznicę pożycia małżeńskiego.
W ostatnim czasie życzenia od władz gminy odebrali:
Pani Wanda Sobik ze Świerklan – 90 rocznica urodzin
Pani Dorota Andreczko ze Świerklan – 90 rocznica urodzin
Pan Franciszek Sitek ze Świerklan – 90 rocznica urodzin
Pan Wacław Bochenek z Jankowic – 90 rocznica urodzin
Pani Wanda Przybyła ze Świerklan – 91 rocznica urodzin
Pan Alojzy Piechaczek z Jankowic – 92 rocznica urodzin
Pan Ryszard Bochenek ze Świerklan – 93 rocznica urodzin
Pan Franciszek Ściborski z Jankowic – 93 rocznica urodzin
Pan Emil Chroszcz z Jankowic – 102 rocznica urodzin
oraz pary małżeńskie:
Państwo Aniela i Maksymilian Pawliczek
ze Świerklan – 55 rocznica ślubu
Państwo Aniela i Maksymilian Oślizło
ze Świerklan – 60 rocznica ślubu
Państwo Maria i Wiktor Joachimscy
z Jankowic – 65 rocznica ślubu
Państwo Anna i Franciszek Ściborscy
z Jankowic – 69 rocznica ślubu
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Królują Zośki, Julki, Franki i Kuby
Aż 155 nowych mieszkańców powitaliśmy w ubiegłym
roku w Gminie Świerklany: 44 w Jankowicach, 76
w Świerklanach Górnych
i 35 w Świerklanach Dolnych.
Od wielu już lat liczba urodzeń przewyższa u nas liczbę
zgonów, co dobrze rokuje na
przyszłość i pozwala mieć
nadzieję na rozwój naszej
gminy.
Okazuje się, że Wiktorie i Oliwie nie są już tak popularnymi
imionami, jak to miało miejsce
w latach poprzednich – w 2015
roku imiona te nadano zaledwie 3 dziewczynkom (2 Wiktorie i 1 Oliwia). Za to Zoﬁi

mieliśmy aż 7. Sporym powodzeniem cieszyło się również
imię Julia, które nadano 5 niemowlętom oraz Liliana – 4, Zuzanna – 3 i Emilia – 3. Wśród
imion najrzadziej spotykanych
w naszej gminie wymienić należy Igę, Polę i Jowitę.
U chłopców największym
powodzeniem cieszyło się
imię Jakub, które od kilku już
lat znajduje się w krajowej czołówce imion męskich wybieranych dla maluszków. I tak,
w ubiegłym roku Urząd Gminy
Świerklany odnotował w swoich rejestrach 5 Jakubów, jak
również 5 Franciszków. Tradycyjne imiona przeżywają

renesans – w 2015 r. zgłoszono
również narodziny Stasia, Andrzeja i Janka. Kolejny po Jakubie jest Filip (4) i Mateusz (4).
Natomiast wśród najrzadziej
nadawanych w naszej gminie
imion były: Natan, Nataniel,
Olaf, Maksym i Denis.
155 maluszków powiększyło
urzędowe rejestry, w których
w minionym roku odnotowano także 78 zgonów. Przyrost
naturalny wyniósł więc 77
osób, co w skali gminy jest dobrym wynikiem.
Na koniec podamy jeszcze
informacje o liczbie ludności w Gminie Świerklany,
jaką odnotowano w ostatnim

Mały Jan Pukowiec ze
Świerklan jest jednym z dzieci,
urodzonych w 2015 roku. To
jedyny Jaś z tego rocznika.

dniu starego roku – wyniosła
ona 11 974 osoby, w tym 4037
w Jankowicach (2080 kobiet
i 1957 mężczyzn) oraz 7937
w miejscowości Świerklany
(4016 K i 3921 M).


Nie spędź urlopu w kolejce po paszport
Jak pokazują statystyki, co
roku w okresie wakacyjnym
odnotowuje się wzmożone
zainteresowanie obywatelisprawami paszportowymi.
Jeżeli twój paszport niedługo straci ważność, już dziś
odwiedź jeden z punktów
paszportowych i złóż stosowny wniosek.
Nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych
umożliwia obywatelom ubieganie się o wydanie dokumentu
paszportowego w dowolnym
organie paszportowym na terenie całego kraju (u dowolnego wojewody) oraz za granicą,
niezależnie od miejsca naszego
zamieszkania czy zameldowania.
W województwie śląskim
obsługa paszportowa w zakresie przyjmowania wniosków
paszportowych i wydawania

dokumentów paszportowych
prowadzona jest w:
- Oddziale Paszportowym Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ul. Jagiellońska 25),
- 5 Terenowych Delegaturach
Paszportowych w: Bielsku-Białej (ul. Piastowska 40), Częstochowie (ul. Sobieskiego 7),
Gliwicach (ul. Bojkowska 37),
Rybniku (ul. 3 Maja 27) i Sosnowcu (ul. 3 Maja 33),
- 8 punktach przyjmowania
wniosków
paszportowych
i wydawania dokumentów
paszportowych w: Bytomiu (ul.
Parkowa 2), Jastrzębiu-Zdroju (aleja Józefa Piłsudskiego
60), Pszczynie (ul. 3 Maja 10),
Tarnowskich Górach (ul. Karłuszowiec 5), Tychach (ul. Barona 30), Wodzisławiu Śląskim
(ul. Pszowska 92a), Zawierciu

(ul. Parkowa 2) i Żorach (ul.
Bramkowa 28).
Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu składa osobiście w organie paszportowym:
wypełniony czytelnie wniosek
paszportowy, jedną kolorową
fotograﬁę, wykonaną w ciągu
ostatnich 6 miesięcy, spełniającą wymogi biometrii oraz
dowód wniesienia opłaty paszportowej (w przypadku prawa
do skorzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty
za wydanie paszportu należy
przedstawić do wglądu dokument do tego uprawniający), jak również przedstawia
do wglądu ważny dokument
paszportowy lub dowód osobisty.
Termin odbioru paszportu
określa organ paszportowy wydający dokument w momencie
przyjmowania wniosku pasz-

portowego. Czas oczekiwania
na paszport nie powinien być
dłuższy niż 30 dni. Stan realizacji paszportu można sprawdzić
za pośrednictwem serwisu
obywatel.gov.pl wybierając
usługę o nazwie Sprawdź, czy
Twój paszport jest gotowy.
Ważne - zanim wyjedziesz
na wakacje dobrze zaplanuj
swoją podróż. Sprawdź, co
cię czeka w kraju, do którego się wybierasz, tzn. jakie są
podstawowe zasady wjazdu
obywateli polskich na jego terytorium. Dowiedz się m. in.
czy potrzebujesz wizy i jaki
jest wymagany okres ważności paszportu. Szczegółowe
informacje dotyczące wjazdu
do danego kraju można znaleźć na stronie Ministerstwa
Spraw Zagranicznych - www.
msz.gov.pl w poradniku Polak
za granicą.


WAŻNE - o utraconych dowodach osobistych
W związku z powtarzającymi
się sygnałami o posługiwaniu
się przez obywateli polskich
dowodami osobistymi, które
zostały zgłoszone jako utracone, a następnie odnalezione,
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach wraz z Urzędem
Gminy Świerklany informują
o konsekwencjach posługiwania się takimi dokumentami.
Dowód osobisty zgłoszony

jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych
(RDO), jak również informacja o utracie i unieważnieniu
dokumentu jest niezwłocznie
przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen oraz
do wykazu unieważnionych
dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym
zgłoszonym jako utracony

może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego
posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania
czynności prawnych przy użyciu tegoż dokumentu. Dowód
osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia jego
utraty nie nosi ﬁzycznych znamion unieważnienia (odcięcie
rogu), przez co może sprawiać
wrażenie dokumentu ważne-

go jednak przy jego weryﬁkacji np. podczas przekraczania
granicy może okazać się, że
jest on nieważny, co spowoduje problemy i konsekwencje
prawne dla jego posiadacza.
Pamiętaj o tym, że nie wolno
posługiwać się dowodem osobistym, który wcześniej zgłosiłeś
jako utracony (z powodu jego
zguby lub kradzieży), a który
następnie się odnalazł.
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Zwyciężyła prostota i funkcjonalność
Znane są wyniki konkursu
na opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej parku rekreacyjno-wypoczynkowego, jaki ma powstać
w bezpośrednim sąsiedztwie
kompleksu oświatowego
w Jankowicach. Zwyciężyła
prostota i czytelność układu
funkcjonalno–przestrzennego
oraz racjonalność w ukształtowaniu przestrzeni parku,
przy zachowaniu właściwych
proporcji – zdecydował sąd
konkursowy.
I nagrodę zdobyła ﬁrma
Riegler Riewe Architekci Sp.
z o.o. i to z nią gmina przeprowadzi negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki
w celu podpisania umowy
na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztowej. Jury
przyznano także II nagrodę,
którą otrzymał zespół w składzie: Aleksandra Boniecka,
Zuzanna Szpocińska i Tomasz
Marciniewicz oraz III nagrodę
- ﬁrmie BP Projekt Kazimierz
Butelski. Poznaliśmy również
laureatów dwóch równorzędnych wyróżnień – otrzymał je
zespół w składzie: Jakub Botwi-

na, Stanisław Botwina i Michał
Szaruga oraz pracownia Architekci PL Jerzy Hnat.
Konkurs na opracowanie
koncepcji zagospodarowania
teren u w sąsiedztwie jankowickiego kompleksu oświatowego,
gmina ogłosiła we współpracy
ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich w Katowicach.
– Przygotowaliśmy program
funkcjonalno-użytkowy zawierający założenia , które ściśle
określały co powinno się znaleźć na terenie parku i byliśmy
ciekawi propozycji niezależnych
architektów i inżynierów – mówią urzędnicy. Było w czym wybierać – wystarczy wspomnieć o
tym, że w ramach konkursu złożono 9 różnych koncepcji urbanistyczno-architektonicznych,
z czego 8 było ocenianych.
Zgłoszona przez Riegler Riewe Architekci Sp. z o.o., praca okazała się najciekawsza
pod względem projektowo-architektonicznym, a przy tym
prosta i funkcjonalna. Każdy
znajdzie w parku coś dla siebie
– w ramach inwestycji powstanie m.in. plac zabaw dla młodszych i starszych dzieci, wodny

plac zabaw, skatepark, tor crossowy dla rowerzystów, siłownia
na wolnym powietrzu i ścianki
wspinaczkowe oraz zaplecze
gastronomiczne i parking. Najbliższe miesiące upłyną na
przygotowaniu dokumentacji

Uczczono pamięć oﬁar
Pomimo tego, że już 71 lat minęło od tragicznego wydarzenia, jakim był Marsz Śmierci,
wciąż pamiętamy o męczeńskiej śmierci więźniów obozu
Auschwitz Birkenau. 18 stycznia, władze gminy oraz przedstawiciele Gimnazjum im.
K.Miarki i Paraﬁi pw. Św. Anny
udali się na świerklański cmentarz, by złożyć kwiaty i zapalić
znicze na grobie oﬁar. W połowie stycznia 1945 r. z obozu
głównego i jego podobozów

ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy więźniów. Konwojowani
w pieszych kolumnach w kierunku Wodzisławia Śląskiego,
do przebycia mieli oni blisko
100 km. Odcinki dziennej marszruty wynosiły około 20-30
km, a noclegi organizowane
były najczęściej pod gołym niebem. W tak nieludzkich warunkach, schorowani i głodni
więźniowie często umierali.
Każdego, kto usiłował zbiec lub
nie nadążał za współwięźniami

Bezpłatne konsultacje
terapeutyczne

z powodu wycieńczenia, karano natychmiastową śmiercią.
Trasa marszu prowadziła także
przez naszą gminę, a poległych
w jej trakcie więźniów pochowano we wspólnej mogile przy
kościele Św. Anny.


Ruszyła nowa forma pomocy dla rolników
Kilka tygodni temu Agencja
Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa poinformowała nas
o nowej formie pomocy dla
rolników, prosząc o rozpropagowanie informacji na temat
preferencyjnej linii kredytowej. Mowa o kredycie z dopłatami przy użyciu środków
zarezerwowanych w Agencji
na ﬁnansowanie bieżącej działalności gospodarstwa rolnego

w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie.
Jak informuje ARiMR, oprocentowanie maksymalnie sześciomiesięcznych kredytów
obrotowych będzie w całości
ﬁnansowaneprzezAgencjęRestrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, a producent rolny
ponosił będzie koszty prowizji.
Spłata kredytu udzielanego w
kwotach należnych jednoli-

projektowej i uzyskaniu pozwoleń niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Następnie
ogłoszony będzie przetarg i rozpoczną się prace. Planuje się,
że park będzie gotowy w 2018
roku.


tych płatności obszarowych
za 2015 r., pomniejszonych o
kwoty otrzymanych zaliczek,
następować będzie z otrzymanych płatności bezpośrednich.
Kredyty będą udzielane w formie pomocy de minimis w rolnictwie.
Rolników z terenu naszej
gminy zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej
www.minrol.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby i rodziny
przeżywające trudności w życiu
codziennym, do korzystania
z bezpłatnego poradnictwa terapeutycznego, które prowadzone
jest w siedzibie ośrodka, w każdy czwartek od godz. 15.30 do
19.30.
Jeśli masz kłopoty z wychowywaniem dzieci, odczuwasz trudności w pełnieniu roli rodzica,
znalazłeś się w sytuacji związanej z rozwodem, chorobą, żałobą, przemocą, uzależnieniem
czy współuzależnieniem; czujesz, że sobie nie radzisz, poszukujesz rozwiązań, to masz
możliwość uzyskania wsparcia
w gminnym ośrodku. Z poradnictwa może skorzystać każdy,
bez względu na posiadany dochód, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby i ustaleniu
terminu.
Prosimy kontaktować się
z GOPS-em osobiście lub telefonicznie, w godzinach pracy
ośrodka, tj. od poniedziałku
do piątku od 7.30 do 15.30.
Tel. (32) 430 42 54.
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Drodzy
Mieszkańcy
Gminy!
Pierwszego grudnia minął rok od mojego zaprzysiężenia na Wójta Gminy Świerklany. Jest więc okazja do
złożenia krótkiego sprawozdania z mojej działalność
– z inwestycji, które udało się w tym okresie zrealizować.
Rok 2015 był rokiem intensywnych działań, które
mieszkańcy myślę, zauważyli.
Poniżej w punktach postaram
się przybliżyć to, co zostało wykonane.
REMONTY I BUDOWY:
1) budowa chodnika wzdłuż
ulicy Wodzisławskiej w
Świerklanach na odcinku 500 metrów wraz z
nową nawierzchnią (data
zakończenia 18 grudnia
2015 r.). Na ten chodnik
mieszkańcy czekali już
ponad 15 lat (dotowany
z budżetu gminy);
2) budowa chodnika wzdłuż
ulicy Nowej w Jankowicach – odcinek 500
metrów wraz z nową
nawierzchnią (dotowany
z budżetu gminy);
3) remont ulicy Boryńskiej
w Świerklanach wraz z
miejscami parkingowymi
oraz wymianą wiat przystankowych (dotowany
z budżetu gminy);
4) remont ulicy Strażackiej
w Świerklanach wraz z
parkingiem obok Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji (dotowany
z budżetu gminy);
5) przebudowa chodnika na
ulicy 3 Maja w Świerklanach – udało się
bezkosztowo wyremontować około 600 metrów
chodnika;
6) przełożenia chodnika
wzdłuż ulicy Świerklańskiej – udało się wyre-

montować najbardziej
zniszczone fragmenty
ww. chodnika (bez kosztów gminnych);
7) przełożenie chodnika
wzdłuż ulicy Rybnickiej
w Świerklanach – udało się przełożyć w tym
roku około 150 metrów
– w przyszłym roku podejmowane będą dalsze
działania mające na celu
przełożenie kolejnych
odcinków (bez kosztów
gminnych)
8) wyremontowano z kostki
ulicę Boczną, Polną i ulicę
Skargi w Jankowicach;
9) wyremontowana ulica
Topolowa po budowie
kanalizacji (asfalt);
10) remonty cząstkowe ulic
w Jankowicach: Korfantego, Kościelnej, Rybnickiej,
Poprzecznej, Sportowej
oraz łącznika ul. Biasowickiej – Nowej, Ks. Walentego;
11) wyburzenie baraków
obok Szkoły Podstawowej
nr 1 w Świerklanach – poprawa płynności ruchu
oraz zwiększenie liczby
miejsc parkingowych;
12) budowa siłowni „pod
chmurką” na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jankowicach;
13) wykonanie przejścia obok
DH Kłos w Świerklanach
wraz z odwodnieniem.
Ponadto, w celu poprawy
wizerunku gminy zostały wyczyszczone na początku roku
chodniki i drogi, a także rowy,

w których od wielu lat zalegały śmieci. Posadzono także
wiele drzew obok parkingów
przy kościele w Świerklanach
i Jankowicach oraz na parkingach przy szkołach i obiektach sportowych. W przeciągu
roku przybyło około 300 koszy
na śmieci, których na terenie
gminy nie było wcale albo były
w znikomej ilości. Zamontowane zostały tablice gminne
z wykazem ulic: obok Ośrodka Zdrowia w Świerklanach
oraz w sąsiedztwie Urzędu
Gminy w Jankowicach. Gminne Ośrodki Sportu i Rekreacji
w Jankowicach i Świerklanach
zostały uporządkowane – nasze ośrodki odżyły i wypiękniały, bo były ostatnimi czasy
bardzo zaniedbane. Dodatkowo, na wniosek mieszkańców
zamontowano lustra na ulicy
Spokojnej, Parytetycznej, Kościuszki i Rolniczej. Zamontowano też progi zwalniające na
ulicy Polnej w Jankowicach
i Ks. Janika w Świerklanach.
Kontynuowane są inwestycje
już rozpoczęte, czyli budowa
nowego urzędu gminy i kanalizacji, jak również zostało oddane do użytku Przedszkole
w Świerklanach. Wykonywane
są prace związane z bieżącym
łataniem dziur w drogach. Każdą inwestycję i działanie, jakie
podejmuję, można na bieżąco
śledzić na mojej stronie. Została utworzona Strategia Rozwoju Gminy Świerklany w celu

pozyskiwania środków pieniężnych (do tej pory nie było
takiego dokumentu). Zakupiono nowe auto dla GZGK oraz
zatrudniono nowych pracowników, by ułatwić i usprawnić
prace. Zakupiono wóz strażacki dla OSP Jankowice. Zorganizowano 3 Jarmarki Ofert Pracy
dla osób szukających pracy –
tego w Gminie nie było, a bezrobocie wśród mieszkańców
rośnie.
Plany na ten rok są także bardzo ambitne, więc myślę, że
każdy z mieszkańców te zmiany zauważy. Bardzo ubolewam
nad tym, że zostały przespane
lata 2007-2013, gdzie można
było pozyskać bardzo dużo
środków z Unii Europejskiej
na inwestycje, które służyłyby
mieszkańcom.
Chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom naszej Gminy, którzy wspierają
mnie we wszystkich moich
działaniach zmierzających do
poprawy wizerunku i rozwoju
naszej małej ojczyzny. Wiem,
że jest jeszcze dużo do zrobienia jednak mam nadzieję, że
dzięki życzliwości ludzi, którzy
mnie otaczają, uda się zrealizować wszystko to, co zaplanowałem w moim programie
wyborczym.
Wszystkim Mieszkańcom
ślę pozdrowienia.
Wójt Gminy Świerklany
Tomasz Pieczka
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KRUS informuje

Zmiany w zasiłku
macierzyńskim
Wraz z nastaniem 2016 roku
zmieniły się zasady przyznawania i wypłaty zasiłków
macierzyńskich dla ubezpieczonych rolników i domowników. O tym, komu zasiłek ten
przysługuje informuje Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.
Według nowych zasad zasiłek
macierzyński przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
z mocy ustawy lub na wniosek, która:
• jest matką albo ojcem dziecka,
• przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka
w wieku do ukończenia 7. roku
życia, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku
życia;
• przyjęła dziecko w wieku do
7. roku życia na wychowanie,
a w przypadku dziecka, wobec
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego –
do 10. roku życia, jeżeli w tym
czasie został złożony wniosek
o przysposobienie;
• przyjęła dziecko w wieku do
7. roku życia na wychowanie
w ramach rodziny zastępczej,
z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego
podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego – do 10.
roku życia.
Ubezpieczony – ojciec dziecka
będzie mógł się ubiegać o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia przez matkę dziecka
tylko w przypadku: 1. skrócenia okresu pobierania zasiłku
macierzyńskiego na wniosek
matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia
za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, 2. śmierci matki dziecka,
3. porzucenia dziecka przez
matkę.
Zasiłek macierzyński jako
świadczenie okresowe przysługuje przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia
jednego dziecka przy jednym

porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na
wychowanie jednego dziecka.
Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego ulega wydłużeniu w przypadku urodzenia
przy jednym porodzie większej
liczby dzieci. Osobie uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego
przysługuje w tym samym czasie jeden zasiłek macierzyński,
bez względu na liczbę wychowywanych dzieci.
Zasiłek macierzyński nie przysługe, jeżeli:
• co najmniej jeden z rodziców
dziecka lub osoba, która przyjmie dziecko na wychowanie,
otrzyma zasiłek macierzyński
lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy
jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego
urlopu macierzyńskiego, okres
urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego oraz
okres urlopu rodzicielskiego,
• dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku osoby, która jest matką
lub ojcem oraz osoby, która
przysposobiła dziecko,
• jeden z rodziców dziecka lub
osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, nie będą
sprawować lub zaprzestaną
sprawowania osobistej opieki
nad dzieckiem.
Osoba, która zostanie wyłączona z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, traci prawo
do zasiłku macierzyńskiego.
Zasiłek macierzyński od 1
stycznia 2016 r. wypłacany jest
w kwocie 1000 zł miesięcznie.
Kwota zasiłku macierzyńskiego przysługującego za niepełny
miesiąc zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby dni, za
które przysługuje zasiłek macierzyński.
Postępowanie
w sprawie zasiłku
macierzyńskiego
W celu rozpatrzenia przez
jednostkę
organizacyjną
KRUS uprawnień do zasiłku
macierzyńskiego należy złożyć

wniosek o przyznanie prawa
do zasiłku macierzyńskiego,
a • z tytułu urodzenia dziecka skrócony odpis aktu urodzenia
dziecka,
• z tytułu przyjęcia dziecka na
wychowanie i wystąpienia
z wnioskiem do sądu o przysposobienie - oświadczenie
o dacie przyjęcia dziecka na
wychowanie oraz zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie
wystąpienia o przysposobienie
dziecka zawierające datę urodzenia dziecka,
• z tytułu przyjęcia dziecka na
wychowanie w ramach rodziny zastępczej - prawomocne
orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w
rodzinie zastępczej albo umowę cywilnoprawną zawartą
pomiędzy rodziną zastępczą
a starostą oraz dokument potwierdzający wiek dziecka.
Prawo do zasiłku macie-

rzyńskiego ustalane będzie od
miesiąca urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka
na wychowanie, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego zostanie
złożony w terminie 3 miesięcy
od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na
wychowanie.
W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym
niż 3 miesiące od daty urodzenia, przysposobienia lub
przyjęcia dziecka na wychowanie, jednak nie później niż
w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego, prawo to
ustalane będzie począwszy od
miesiąca, w którym wpłynął
wniosek, jednak nie wcześniej
niż od dnia objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym.
Zachęcamy do odwiedzenia
strony www.krus.gov.pl

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY ŚWIERKLANY NA LATA 2016-2023
WÓJT GMINY ŚWIERKLANY ZAPRASZA DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!
Drodzy Mieszkańcy,
Gmina Świerklany przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023. Jest to dokument strategiczny opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu
klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie
efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany
postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść
szanse Gminy Świerklany na uzyskanie doﬁnansowania ze środków krajowych i europejskich, na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu
klimatyczno-energetycznego:
np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej czy doﬁnansowanie montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych.
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i obszary problemowe
Gminy Świerklany, konieczna będzie inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji
gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie gminy. W związku z tym przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą
o jej wypełnienie i przekazanie. Ankiety w wersji papierowej dostępne będą
u Sołtysów oraz w Urzędzie Gminy. Przeprowadzenie ankietyzacji odbędzie
się marcu 2016 r.
Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa
strony, stanowi natomiast ważną informację o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w Gminie Świerklany.
Ankietę w wersji elektronicznej znajdą Państwo na stronie www.swierklany.pl
Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy lub u wykonawcy
Planu - IGO Sp. z o.o. (tel.: 32 209 12 41 lub e-mail: info@odpady.biz.pl)
Wypełnioną ankietę można:
• dostarczyć do Urzędu Gminy;
• przesłać pocztą na adres korespondencyjny: IGO Sp. z o.o.,
ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice;
• przesłać drogą elektroniczną na adres: info@odpady.biz.pl.
Termin na przekazanie ankiety mĳa w dniu 15.04.2016 r.
Wójt Gminy Świerklany
Tomasz Pieczka
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Rok szkolny 2016/2017 rokiem zmian
Przywrócenie obowiązku szkolnego dla dzieci
7-letnich i obowiązku
przedszkolnego dla
6-latków – to kluczowa
zmiana znowelizowanej ustawy o systemie
oświaty. Nowe zapisy
mówią także o możliwości rozpoczęcia edukacji
szkolnej w wieku 6 lat
oraz o prawie dziecka
3-5-letniego do korzystania z wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z przedmiotową
ustawą, począwszy od roku
szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte
będą dzieci od 7 roku życia.
Dziecko 6-letnie będzie miało
prawo do rozpoczęcia nauki
w I klasie szkoły podstawowej
o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku
szkolnym poprzedzającym
rok szkolny, w którym ma ono
rozpocząć naukę w szkole. Je-

śli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice
również będą mogli zapisać je
do I klasy. W takim przypadku
niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości
rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej.
Ustawodawca pomyślał także o rodzicach, których dzieci
poszły do szkoły jako 6-latki
i natraﬁły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole
– w ustawie wprowadzono
przepisy przejściowe dotyczące roku szkolnego 2015/2016
oraz 2016/2017. I tak, dzieci
urodzone w 2009 r., które są
już w szkole w roku szkolnym
2015/2016, będą mogły - na
wniosek rodziców - kontynuować naukę w I klasie szkoły
podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. W tym celu
rodzic powinien złożyć do
dnia 31 marca br. stosowny
wniosek do dyrektora szkoły.
Dziecko nie będzie podlegało
wtedy klasyﬁkacji rocznej, a
tym samym promowaniu do
klasy II. Jeżeli rodzice zdecy-

dują, że ich dziecko ma kontynuować naukę w klasie I w
szkole, do której uczęszcza,
wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Z kolei,
dzieci urodzone w I połowie
2008 r., które w roku szkolnym
2015/2016 chodzą do klasy II
szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31
marca 2016 r., będą mogły w
roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.
W znowelizowanej ustawie
mowa jest również o uczniach
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. W przypadku
dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, możliwe stanie
się odroczenie obowiązku
szkolnego jednak nie dłużej
niż do końca roku szkolnego
w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 9 lat.
W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.
To tylko niektóre zmiany
wprowadzone nowymi przepisami – do tego dochodzi jesz-

Złóż roczne zeznanie przez internet
W związku z trwającym okresem
rozliczeniowym za rok ubiegły,
przypominamy podatnikom o możliwości składania rozliczeń drogą
elektroniczną, za pomocą strony
Ministerstwa Finansów.
W tym celu należy wejść na www.portal.podatkowy.mf.gov.pl e-Deklaracje, a następnie przejść
do zakładki - Do pobrania, zainstalować Wtyczkę (plug-in), wypełnić odpowiedni formularz,
śledząc jednocześnie komunikaty (status wypełnianego zeznania), a po przesłaniu zeznania drogą elektroniczną koniecznie pobrać dokument:
Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), któ-

re stanowi potwierdzenie przesłania niniejszego
zeznania do właściwego Urzędu Skarbowego.
W trakcie wypełniania zeznania drogą elektroniczną należy zwrócić uwagę na możliwość
skorzystania z przekazania 1% swojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego (OPP). Aktualny rejestr organizacji, którym
można przekazać 1 %, dostępny jest na stronie
www.portal.podatkowy.mf.gov.pl zakładka Wyszukiwarki. Wyszukiwarka OPP.
Przesłanie zeznania drogą elektroniczną powoduje szybkie dokonywanie zwrotu nadpłaty
wynikającej z prawidłowo rozliczonego i przesłanego rozliczenia rocznego.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie:
www.ﬁnanse.mf.gov.pl

I Objazdowy Jarmark Ofert Pracy

czwartek, 31 marca 2016 r. w godz. 10.00-12.00
sala GOKiR-u w Świerklanach, ul. Strażacka 1 (remiza OSP)
Do zapoznania się z ofertami pracy oraz szkoleń zapraszamy osoby
bezrobotne oraz pragnące zmienić dotychczasowe miejsce zatrudnienia.
Organizatorzy:
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
Urząd Gminy Świerklany

cze wzmocnienie roli kuratora
oświaty czy zapisy dotyczące
m.in. dzieci młodszych (3-5-latków).
Z uwagi na zmiany w systemie szkolnictwa w zakresie
nauki i wychowania dzieci,
Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło specjalne
linie telefoniczne dla rodziców.
Pytania można zadawać telefonicznie od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.15-16.15,
pod numerami telefonów: 22
34 74 595 (sześciolatek w szkole), 22 34 74 717 (sześciolatek
w przedszkolu), 22 34 74 589
(sześciolatek w przedszkolu,
sześciolatek w szkole), 22 34
74 467 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)
lub za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem
https://men.gov.pl/pytanie-w-sprawie-szesciolatkow
Przyszły rok szkolny będzie
więc rokiem kolejnych zmian
w polskim systemie edukacji.
A jakie jest Wasze zdanie na temat przywrócenia obowiązku
szkolnego dla 7-latków?

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
44-266 Świerklany,
ul. Strażacka 1
tel. (32)4304254
lub 883960066

www: ops.swierklany.pl
e-mail: ops@swierklany.ug.pl
- pomagamy w trudnych
sytuacjach i wspieramy
- udzielamy świadczeń
zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej
(zasiłki, dożywianie dzieci
w szkołach)
- wydajemy Kartę Dużej
Rodziny
- realizujemy świadczenia
rodzinne, opiekuńcze
i fundusz alimentacyjny
- prowadzimy bezpłatne
konsultacje psychologiczne
dla mieszkańców Gminy.
Zapraszamy w każdy
wtorek w godz. 15.30-19.30
(po uprzednim ustaleniu
terminu).
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Miarkowe projekty
Bieżący rok szkolny przebiega w świerklańskim Gimnazjum im. Karola Miarki
pod znakiem projektów o
wyjątkowych walorach edukacyjnych i wychowawczych.
Rzadko zdarza się, aby równocześnie podejmowane były
tak różnorodne przedsięwzięcia, których efekty widać codziennie, na każdym kroku.
Niezwykły jest na pewno
sukces, jaki szkoła osiągnęła
w konkursie ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT, zorganizowanym przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ocenie nadesłanych
prac jury wzięło pod uwagę
pomysł na zagospodarowanie
pracowni – wykorzystanie
przestrzeni, funkcjonalność,
estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, a także
różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.
Spośród 53 zgłoszonych z województwa śląskiego projektów
ten przygotowany przez p. Ludmiłę Szulik znalazł się w ścisłej
czołówce – dzięki temu nasze
gimnazjum pozyskało 6 909,30
zł w pierwszej edycji konkursu
i aż 36 849,60 zł w drugiej edycji, co ogłoszono pod koniec
stycznia. Całkowity koszt modernizacji pracowni wyniesie
46 602 zł.
Uroczystość wręczenia dyplomów nagrodzonym szkołom odbyła się pod koniec
minionego roku w Katowicach
- Gimnazjum reprezentowała
wtedy dyr. Maria Rduch wraz
z wójtem Tomaszem Pieczką.
Warto powtórzyć słowa, które
padły podczas tej uroczystości:
– Ostatecznymi beneﬁcjentami tego projektu staną się
uczniowie, którzy będą zdobywać wiedzę w nowoczesnej
i pięknej zielonej pracowni, co
na pewno podniesie komfort
nauczania i poszerzy możliwości przekazywania wiedzy. I to właśnie gimnazjaliści
z radością mogą obserwować
rozpoczęte niedawno prace
– pozostaje im tylko czekać na
wiosnę, gdyż – jak na zieloną
pracownię przystało – wtedy

zostanie oddana do użytku.

mnieć o przeprowadzonych
niedawno wyborach mediatorów klasowych, którzy będą
Międzynarodowa
współpraca
wspierać relacje między uczniaNowe możliwości rozwoju mi. Podjęto również szereg
i nauki stwarza też kolejny pro- działań związanych z Dniem
Bezpiecznego Internegram edukacyjny, jaki
tu – inicjatywą orrealizujemy w tym
roku szkolnym,
ganizowaną pod
a mianowicie
patronatem
Erasmus +,
Komisji Eurodo którego
pejskiej, Funnasza szkoła
dacji Dzieci
tyle uda
przystąpiła
Niczyje
ło się p
na mod
ozyskać
ernizac
dzięki wielooraz
Rzeczję pr
w konk
miesięcznym
nika Praw
ursie Z acowni
IE
PRACO
staraniom, po
Dziecka. Nasi
WNIA_P LONA
ROJEKT
przejściu proceuczniowie międury kwaliﬁkacyjdzy innymi przynej – co było wielkim
gotowywali plakaty,
sukcesem zarówno opiekuna
prezentacje oraz krótkie ﬁlmy
projektu, p. Moniki Stachy, jak pod hasłem „Lepszy internet
i całej naszej szkoły.
zależy od Ciebie”. Przed nami
Głównym celem programu kolejne zadania, wyjazdy oraz
jest wspieranie krajów uczestni- wyzwania – następna grupa
czących w efektywnym wyko- przygotowuje się bowiem do
rzystaniu kapitału społecznego kolejnej, niezwykłej podróży,
oraz promowanie idei uczenia już z początkiem marca – tym
się przez całe życie. W osiągnię- razem jej celem będzie Rzym.
ciu tego celu ma pomóc współ- Informujemy jednocześnie, iż
praca edukacyjna ze szkołami niedawno ruszyła strona ineuropejskimi. Świerklańskie ternetowa projektu Erasmus+
gimnazjum współpracować Young Europeans in Action
będzie z Włochami (szkoła w – zachęcamy do jej odwiedzaRzymie), Hiszpanią (Tenery- nia: http://yeah2015.wikispafa), Danią (Kopenhaga) oraz ces.com/
z Węgrami i Litwą. W trakcie
międzynarodowych spotkań, Czekamy na ﬁnał
młodzież będzie miała okazję
Przed wielkim wyzwaniem
realizować założone cele, obej- stoi też Chór GAUDEO Pomujące tematykę koegzystencji, wiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, prowadzony przez
mediacji oraz pomagania sobie.
Pierwsze takie spotkanie już się p. Marię Skrobol. Znalazł się on
odbyło - grupa uczniów wraz z bowiem ponownie w gronie zenauczycielkami odwiedziła społów zakwaliﬁkowanych do
Hódmezővásárhely na Wę- tegorocznej edycji Akademii
grzech, gdzie młodzież zastana- Chóralnej Śpiewającej Polski.
wiała się, jak aktywnie spędzać To ogromne osiągnięcie, tym
czas na przerwach szkolnych bardziej, że 6 grudnia odbył się
oraz co zrobić, aby pauzy mię- świetnie przyjęty koncert ﬁnadzy lekcjami były ciekawe. Na łowy poprzedniej edycji Akapewno świerklańscy gimnazja- demii, a świerklański chór był
liści nie mieli z tym problemów, jednym z 7 zespołów, wybrachociażby dlatego, iż od wrze- nych spośród 188. Połączone
śnia w szkole prowadzona jest chóry, wraz z tamtejszą Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją
akcja „Aktywne przerwy”.
Ewy Strusińskiej, wykonały piosenki z ﬁlmówanimowanychw
Pojadą do Rzymu
Cele dydaktyczne i wycho- aranżacji Łukasza Bzowskiego.
wawcze programu realizowane Trzymamy kciuki za naszych
są nie tylko podczas wyjazdów, kolegów, aby i w tym roku możale także na co dzień, w środo- na było ich podziwiać podczas
wisku szkolnym. Warto wspo- koncertu ﬁnałowego!

4ty6,6
s. zł

Statuetki za działanie
Na zakończenie nie sposób
pominąć sﬁnalizowanego już
projektu, którego podsumowanie miało miejsce w listopadzie
ub. roku – „Blisko a zarazem
daleko od błędnej rzeczywistości”. Był on dotowany z budżetu
państwa, w ramach programu
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Zebrani najpierw obejrzeli
prezentację, dokumentującą
nasze działania, wynikające
z realizacji projektu. Wszyscy mogli sobie przypomnieć
warsztaty plastyczne i konkurs z tym związany, poranek proﬁlaktyczny, spotkania
z policjantem czy też wyjazd
do wspólnoty Cenacolo. Następnie uczniowie klas III
zaprezentowali spektakl proﬁlaktyczny „Marionetki”. W
odpowiedzi na prośbę gimnazjalistów pokazano również
spot proﬁlaktyczny uczniów
klas II, wykonany pod okiem
redaktorów z telewizji TVT.
Na zakończenie uczestnicy
projektu otrzymali pamiątkowe statuetki, w nagrodę za ich
zaangażowanie.
Nie sposób ująć wszystkich
działań i sukcesów, jakie stanowią ważną część funkcjonowania społeczności szkolnej
– sukcesów naukowych i sportowych, działalności charytatywnej – na przykład szkolnego
koła Caritas, zadań realizowanych przez szkolną bibliotekę,
czy też wszystkich imponujących sukcesów artystycznych.
Zainteresowanych zapraszamy
na naszą stronę internetową
www.swierklany.edu.pl
info: Gimnazjum Świerklany

Wielkim zaangażowaniem
uczniowie wykazują się również w zakresie działalności
charytatywnej i wolontariackiej. Tradycją szkoły stał się
udział w kolejnych akcjach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, a tegoroczny ﬁnał
był już ósmym dla świerklańskich wolontariuszy. Jak
przekazuje opiekun sztabu
WOŚP w Świerklanach p. Ewa
Spandel, w tym roku ponownie pobiliśmy własny rekord,
zbierając kwotę 11 273,91 zł.
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Jednostki OSP wybrały nowe władze
W obu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
w gminie odbyły się walne
zebrania sprawozdawczo-wyborcze, które były okazją
do podsumowania minionego roku pod kątem liczby
wyjazdów do akcji, utrzymania gotowości bojowej oraz
zakupionego sprzętu.
Zebrania były jednocześnie
zwieńczeniem kadencji zarządów OSP, dlatego druhowie przeprowadzili wybory
nowych władz w swoich jednostkach. Pierwsze zebranie
miało miejsce w Jankowicach.
Do zarządu na nową kadencję
wybrani zostali: Bogdan Śliwka (prezes), Tomasz Brychcy
(zastępca prezesa), Jerzy Sobik (naczelnik), Mariusz Pietrzak (zastępca naczelnika),
Adam Szulik (skarbnik), Arkadiusz Garus (sekretarz) oraz
gospodarz Mariusz Ciemięga.
W roku 2015 jednostka liczyła
łącznie 77 członków, w tym 47
członków czynnych. W całym
ubiegłym roku strażacy z Jankowic interweniowali 100 razy,
w tym 26 razy wyjeżdżali do
pożaru, a także wyjeżdżali do
wypadków, usuwania gniazd
owadów oraz skutków wichur. Jednostka zabezpieczała
ponadto imprezy masowe, jak

lokalnych wydarzeń.

Strażacy stale rozwĳają swoje umiejętności podczas różnego rodzaju
ćwiczeń. Ostatnie odbyły się w OSP Jankowice i były połączeniem
zagadnień z zakresu pożarnictwa i ratownictwa medycznego.
Fot. Sebastian Emrych/OSP Jankowice

np. festyn w Jankowicach i zawody żużlowe w Rybniku. Dla
strażaków z Jankowic jednym z
najważniejszych wydarzeń minionego roku było przekazanie
do jednostki nowego lekkiego
samochodu pożarniczego.
Nowa kadencja zarządu
Swoje zebranie mają także
za sobą strażacy ze Świerklan.
W zebraniu udział wzięło 55
druhów. Podsumowali ubiegły
rok pod względem działań jednostki, a także działalności poprzedniego zarządu. Wybrali

również nowy zarząd, w skład
którego w nadchodzącej kadencji 2016-2021 weszli: Leon Karwot (prezes), Kamil Nadolski
(naczelnik/wiceprezes), Tomasz
Piecha (skarbnik), Mateusz Woźnica (gospodarz), Kazimierz Zeprzałka (gospodarz), Grzegorz
Albrecht (sekretarz) oraz Dawid
Wita (członek zarządu). OSP
Świerklany w ubiegłym roku
brała udział w 47 zdarzeniach,
z czego 12 razy strażacy wyjeżdżali do pożarów. Były także
akcje związane z miejscowymi
zagrożeniami i zabezpieczanie

ZANIM WYKUPISZ WCZASY

Wiele osób planuje swój
wakacyjny wypoczynek zimą
lub wczesną wiosną. Długie
wieczory sprzyjają wertowaniu propozycji biur podróży
i snuciu marzeń o egzotycznych wakacjach. Im wcześniej zamówimy wczasy, tym
większy mamy wybór i rabaty oferowane w ramach tzw.
ﬁrst minute. Łatwo jednak
o pomyłkę i rozczarowanie.
Jakie prawa przysługują kupującym i jak mądrze zorganizować swój wypoczynek radzi
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Przede wszystkim, zanim kupimy wycieczkę
lub wczasy powinniśmy dokładnie przeczytać umowę
przygotowaną przez biuro podróży. Jeżeli nie rozumiemy
wszystkich jej zapisów, powinniśmy poprosić o ich doprecy-

zowanie. UOKiK tłumaczy, że
zgodnie z obowiązującym prawem, umowa o świadczenie
usług turystycznych powinna
określać m.in. miejsce pobytu,
termin rozpoczęcia i zakończenia wycieczki/wczasów, a także
standard hotelu, posiłków oraz
rodzaj środka transportu. Koszt
imprezy, po podpisaniu umowy
nie może ulec zmianie. Wyjątek
stanowi jedynie sytuacja, kiedy
kontrakt wyraźnie to przewiduje i to w ściśle określonych
przypadkach: wzrostu kursów
walut, kosztów transportu oraz
podatków, opłat urzędowych,
lotniskowych czy przeładunkowych w portach morskich. Ponadto każda taka zmiana musi
być udokumentowana przez
organizatora turystyki. Jeśli nie
zgadzasz się na dopłatę, możesz
odstąpić od umowy bez pono-

szenia kosztów, a organizator
wyjazdu musi oddać wpłacone
przez ciebie pieniądze. Uwaga:
cena nie może się zwiększyć na
20 dni przed wyjazdem.
Reklamować można zarówno
kilkunastodniowe wczasy, jak
i jednodniowe wycieczki. Jeśli
kategoria hotelu jest niezgodna z umową, do plaży masz
znacznie dalej niż zapewniał
pracownik agencji turystycznej, zgubiono twój bagaż lub
opóźniony został wylot, masz
prawo zgłosić nieprawidłowości i żądać zmniejszenia ceny.
Reklamację składa się na piśmie u organizatora wyjazdu,
w ciągu 30 dni od zakończenia
wycieczki/pobytu.
Jeżeli biuro podróży nie
uzna złożonej przez ciebie reklamacji, należy zwrócić się do
powiatowego rzecznika konsu-

Doskonalą umiejętności
Warto dodać, że strażacy ze
Świerklan i Jankowic często
biorą udział w różnego rodzaju ćwiczeniach. Ostatnie tego
typu działania przeprowadzone zostały 12 lutego w Jankowicach i były podzielone na dwie
części. Pierwsza część polegała na wejściu do zadymionego
budynku w aparatach dróg
oddechowych, pokonaniu toru
przeszkód oraz wyniesieniu
i opatrzeniu osoby poszkodowanej. Druga część pod okiem
ratownika medycznego Krzysztofa Olborskiego polegała na
przypomnieniu podstawowej
wiedzy na temat pierwszej
pomocy oraz na sprawdzeniu
umiejętności praktycznych.
Strażacy z obu jednostek
o swoich działaniach informują szczegółowo proﬁlach jednostek na portalu Facebook oraz
stronach internetowych. Druhowie zachęcają także do oddania
1 procenta podatku przy rozliczeniu podatkowym na rzecz
jednostek. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronach internetowych
jednostek www.ospswierklany.
pl oraz www.ospjankowicee.
wordpress.com.


mentów, który w przypadku
mieszkańców naszej gminy
dyżuruje w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach
8.00-15.00 oraz w czwartki od
godz. 15.00 do 17.30 (wizyta
możliwa po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się);
można również przedstawić
mu sprawę telefonicznie – nr
(32) 422 83 00 wew. 35, korespondencyjnie - Starostwo
Powiatowe, 44 – 200 Rybnik,
ul. 3 Maja 31 lub drogą elektroniczną - rzecznik@starostwo.
rybnik.pl
Szczegółowych informacji
udziela ponadto Federacja
Konsumentów – email: porady@dlakonsumentow.pl oraz
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - pod numerem
telefonu 0 800 889 866.
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Uczta dla podniebienia
Pokazowa lekcja pieczenia
pączków odbyła się w sali
Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Jankowicach.
Członkinie jankowickiego
Koła Gospodyń Wiejskich
nr 1 zaprezentowały także
inne swoje wypieki – m.in.
chrust, zwany też faworkami,
jak również przygotowały
kilka rodzajów śledziowej
sałatki.
Ostatnie dni karnawału upłynęły w Jankowicach pod znakiem wspólnego gotowania
i biesiadowania – okazją do spotkania, na które panie zaprosiły
wójta gminy Tomasza Pieczkę
i jego zastępcę Henryka Mincera, był tłusty czwartek. Wśród
gości nie zabrakło też dyrektor
GOKiR-u Haliny Karwot oraz reprezentującej rybnicki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, Jadwigi

Gajewskiej. Pani Jadwiga od
wielu już lat współpracuje z kołami gospodyń działającymi na
terenie naszej gminy, doradzając
paniom w kuchni i nie tylko.
Uczestnicy spotkania mogli
się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy na tematy kulinarne, m.in. tego jaka jest różnica
pomiędzy pączkiem a kreplem:
– Pączek jest polewany lukrem,
a krepel posypywany cukrem
pudrem – tłumaczyła przewodnicząca KGW nr 1, Urszula Kasparek. – Obie wersje smakują
znakomicie, o czym można się
dzisiaj przekonać. Tym, którzy
się odchudzają, przypominam,
że w tłusty czwartek nie wolno
sobie odmawiać słodkości – trzeba zjeść przynajmniej jednego
pączka lub krepla, inaczej cały
rok będzie nieudany – przestrzegała szefowa koła.


RUSZA PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza z
dniem 1 kwietnia br., program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego
rodzice – niezależnie od osiąganego
przez nich dochodu – będą otrzymywać każdego miesiąca świadczenie
wychowawcze w wysokości 500 zł
na drugie i kolejne dziecko. Wsparcie otrzymają także rodziny posiadające jedno dziecko, w których
dochód na jednego członka rodziny
nie przekracza 800 zł netto na osobę
lub 1200 zł netto w przypadku, jeśli
wychowują oni dziecko niepełnosprawne.

To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku – programem
objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci
do ukończenia przez nie 18 roku życia.
Celem podejmowanych działań jest
poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz
odwrócenie negatywnego trendu demograﬁcznego w Polsce.
Co jest ważne, kwota 500 zł jest kwotą
netto, zwolnioną z podatku dochodowego, która nie będzie podlegać egzekucji,
podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie
będzie liczone do dochodu przy ustalaniu

prawa do innych świadczeń dla rodzin
m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
Przyjmowanie wniosków o świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” rusza
1 kwietnia br. Przypominamy – w naszej
gminie odbywać się to będzie w budynku
GOKiR-u w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1 (parter) oraz w budynku Galerii
„Jan” i Gminnego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Jankowicach przy ul. Prostej 2.
Wszelkich informacji udziela w tej sprawie GOPS pod numerem telefonu (32)
430 42 54.
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Pomimo ograniczeń zbiera laury
Monika Maciończyk pomimo
swojej niepełnosprawności
udowadnia, że utalentowana
osobowość obroni się zawsze.
Mieszkanka Świerklan ma na
swoim koncie już kilka poważnych sportowych trofeów,
a pod koniec ubiegłego roku
do swojej kolekcji dołączyła
puchar za drugie miejsce na
Ogólnopolskiej Spartakiadzie
FAR w pięcioboju.
Wszystkie sportowe osiągnięcia Moniki związane są z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji,
w której mieszkanka Świerklan
znalazła wsparcie w wieku 5 lat.
– Wszyscy podchodziliśmy wtedy do spartakiady, bez względu
na predyspozycje czy umiejętności. Zaczęło mi się to podobać
– mówi Monika Maciończyk.
Później rozpoczęły się obozy,
na których Monika pokazała, że
jest uzdolniona także w unihokeju, strzelectwie i łucznictwie.
Obecnie tworzona jest kadra
Śląska dziewcząt w unihokeju
i być może mieszkanka Świerklan również się w niej znajdzie,
czego oczywiście serdecznie życzymy. Po kilku latach w sportowym współzawodnictwie,
przyszedł czas na pierwszy
sukces. Była to Międzynarodowa Spartakiada w Spale w 2008
roku. – Tam wygrałam pierwszy
(brązowy) medal w łucznictwie,
a później w 2009 roku na Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży
kolejny raz zdobyłam medal w
łucznictwie, tym razem złoty.
To był mój pierwszy złoty me-

ŚLĄSKIE LOKALNIE
DLA MŁODYCH
ORGANIZACJI.
Mama Moniki, Katarzyna
Maciończyk, jest jedną z założycielek
Stowarzyszenia
„Uśmiech”, które skupia osoby sprawne i niepełnosprawne we wspólnym celu – wzajemnej integracji i pomocy.
Spotkania
stowarzyszenia
odbywają się w każdy wtorek i czwartek od godz. 15.00
w budynku LKS Forteca w
Świerklanach. W spotkaniach
udział może wziąć każdy. Stowarzyszenie działa w Świerklanach od ubiegłego roku
i już udało się mu pozyskać
dotację w konkursie FIO

Monika Maciończyk wraz z rodzicami z dumą prezentują medale
i puchary zdobyte na spartakiadach.

dal – wspomina Monika, która
obecnie uczy się w Gimnazjum
im. Karola Miarki w Świerklanach.
Największe osiągnięcie
Za swój największy sukces
Monika uważa zajęcie drugiego
miejsca na podium na ostatniej
Ogólnopolskiej Spartakiadzie
Dzieci i Młodzieży FOR, która
odbyła się w Ośrodku Olimpijskim w Spale. Tym razem srebrny medal zwieńczył pięciobój,
czyli slalom, sprint, maraton,
rzut strzałkami do tarczy oraz
bocce. Monika przegrała w tej
klasyﬁkacji z Justyną Wietrzyk,
znaną ze spotów promocyjnych
Fundacji TVN. Dużym wyróżnieniem dla medalistki był sam
udział w spartakiadzie, bo zaproszenie do udziału otrzymało
tylko 9 osób ze Śląska. – Oprócz
medalu i pucharu, Monika wygrała także nagrody rzeczowe.

Był to przede wszystkim zestaw
opon do wózka o znacznej wartości. To pokazuje, że warto walczyć, a dla nas – rodziców, jest
to duża satysfakcja. Puchar wręczyła Monice Miss Polski na wózku Katarzyna Kozioł, natomiast
medale za uczestnictwo wręczał
Mistrz Świata w rzucie młotem
– Paweł Fajdek – informuje Katarzyna Maciończyk, mama Moniki.

szkoły, ale zainteresowanie jest
bardzo duże. Obecnie biorę korepetycje z rysunku. Kiedy moja
noga wygoi się po ostatnim zabiegu, planuję wziąć udział w
kursie przygotowującym do wodzisławskiego liceum – planuje
nastoletnia mistrzyni. Warto
wspomnieć, że ostatnie laury
Monika zdobyła z ukrytą kontuzją, która dopiero niedawno
została zoperowana. Pomimo
bólu nogi mieszkance Świerklan
udało się zdobyć tak wysokie
noty. Takiej wytrwałości osoby
sprawne mogą się tylko uczyć.
Monika w lutym otrzymała także podziękowania i upominki
od wójta Tomasza Pieczki, za
szczególne osiągnięcia i promocję gminy we współzawodnictwie na szczeblu krajowym. 

Przyszłość i sztuka
Obecnie Monika uczy się
w ostatniej klasie świerklańskiego gimnazjum. Po ukończeniu szkoły chciałaby rozpocząć
naukę w liceum plastycznym
w Wodzisławiu. Okazuje się,
że talent do sportu to nie jedyne zdolności naszej bohaterki.
– Interesuję się malarstwem,
szkicem. Miałam także okazję spróbować rzeźbiarstwa.
Chciałabym dostać się do tej

Ostatnie miesiące upłynęły
w Przedszkolu w Jankowicach pod znakiem konkursów
i ciekawych spotkań.
Z okazji minionych Świąt
Bożego Narodzenia zorganizowany został konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci oraz
ich rodziców pt. ,,MAGICZNA
CHOINKA”. Jego celem było
rozwijanie u uczestników aktywności twórczej, budzenie
zainteresowań różnymi technikami plastycznymi oraz
kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych. Konkurs cieszył
się bardzo dużym zainteresowaniem – do przedszkola dostarczono ponad 60 choinek. Jury

w składzie: p. Elżbieta Pierchała, p. Elżbieta Naparstek oraz p.
Monika Lampert, miało duży
problem z wyłonieniem zwycięzców. Choinki były piękne,
oryginalne, pomysłowe i wykonane z różnych materiałów, dlatego też wszystkie prace zostały
nagrodzone, jak również zdecydowano o zorganizowaniu wystawy z ich udziałem w Galerii
,,Jan” w Jankowicach.
Organizatorzy bardzo dziękują tym, którzy podjęli wyzwanie
i spróbowali swoich sił w konkursie, tym bardziej, że w okresie świątecznym zawsze brakuje
czasu i każdy jest bardzo zabiegany. Zainteresowanych wy-

nikami konkursu zapraszamy
do odwiedzenia strony internetowej naszego przedszkola,
na której została umieszczona
prezentacja pokonkursowa.
Warto wspomnieć również
o tym, że już po raz drugi odbyło
się u nas spotkanie z ratownikami drogowymi z PZM Automobilklubu Śląskiego Katowice.
Podczas zajęć z wolontariuszami dzieci zobaczyły, na czym
polega i jak ważna jest pierwsza
pomoc. Przedszkolaki ćwiczyły
najważniejsze czynności przy
udzielaniu pomocy oraz utrwaliły sobie numery alarmowe. Największą atrakcją dla dzieci była
możliwość zobaczenia z bliska

FOT. ARCH. PRZEDSZKOLA

Z życia jankowickiego przedszkola

karetki pogotowia oraz sprzętu
medycznego. Nasi podopieczni
oswoili się z ratownikami, by w
razie nieszczęścia nie czuli lęku
przed nieznaną, stresującą sytuacją. Dziękujemy bardzo panu
Andrzejowi Polaczemu za zorganizowanie spotkania w naszym przedszkolu!
Monika Woryna,
Magdalena Pawliczek
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Najmłodsi na boisku
W Świerklanach odbyły
się turnieje dla najmłodszych piłkarzy, organizowane
przez LKS Forteca Świerklany. W sobotę 23 stycznia
w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej im. Ludwika
Holesza w Świerklanach Górnych zagrali przedstawiciele
rocznika 2008.
Był to pierwszy z cyklu Turniejów o Puchar Wójta, organi-

zowanych w tym roku. – To już
trzeci cykl turniejów o Puchar
Wójta Gminy Świerklany. Wszyscy widzieliśmy, że zawodnicy
zaprezentowali ogromne zaangażowanie na boisku. Wszyscy
są zwycięzcami, bo nie było
żadnej klasyﬁkacji. Wójt wręczył zawodnikom nagrody, medale i puchary. Uważam turniej
za bardzo udany – podsumował
występy najmłodszych zawodników Jarosław Maciończyk,
prezes LKS Forteca. Oprócz
medali i pucharów, wręczono
także statuetki dla najlepszych
zawodników. W turnieju rocznika 2008 udział wzięli reprezentanci klubów MKP Odra
Wodzisław, MKP Odra II Wodzisław, OKS Odra Opole,
KS Naprzód Rydułtowy, Ruch
Chorzów, SP Winners Świerklany, Piast Gliwice oraz gospodarze, czyli piłkarze LKS Forteca
Świerklany.
W drugim turnieju zmierzyli się reprezentanci rocznika
2006, a w kolejnych dwóch
roczniki 2005 i 2004. Później
również przyszedł czas na roczniki 2007 i 2003. W całym cyklu
turniejów udział wzięło ponad
50 zespołów, reprezentujących
30 klubów piłkarskich.


Znamy władze sołeckie
na Dolnioku
Tylko 1 kandydat na sołtysa i 6 kandydatów
do Rady Sołeckiej zgłosiło się do wyborów w
sołectwie Świerklany Dolne, zaplanowanych
w drugiej połowie lutego br. Ponieważ kandydatów było tylu, ile miejsc w radzie, wyborów nie przeprowadzono – automatycznie
weszli oni w skład nowych władz sołeckich.
22 lutego br., Gminna Komisja wyborcza
ogłosiła, iż funkcję sołtysa Świerklan Dolnych nadal pełnić będzie Krzysztof Klyta,
a Radę Sołecką Sołectwa Świerklany Dolne
tworzą: Andrzej Horzella, Lidia Małysa, Urszula Oślislok, Alojzy Paszenda, Dariusz Staniucha i Krzysztof Swaczyna.
W przypadku sołectwa Świerklany Górne
nie wyłoniono nowych władz, a to z uwagi
na fakt, że nie została zgłoszona żadna kandydatura, zarówno w przypadku sołtysa, jak
i rady sołeckiej. Wybory zostaną przeprowadzone na zebraniu wiejskim zaplanowanym
na 16.03. w sali gimnastycznej SP 1 przy ul.
Boryńskiej.
Z kolei, władze sołeckie w Jankowicach wybrane zostaną pod koniec bieżącego roku.



Powstaną Zielone Pracownie
W gminnych placówkach oświatowych – SP Jankowice i Gimnazjum w Świerklanach powstaną
w najbliższym czasie Zielone Pracownie. To efekt starań Urzędu
Gminy Świerklany, który pozyskał
na ten cel blisko 60 tys. zł dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Jako ciekawostkę podamy, że ﬁnalistami pierwszej edycji konkursu pn.
„Zielona Pracownia” zostały 24 szkoły
z województwa śląskiego. Przy ocenie
wniosków brano pod uwagę przede
wszystkim pomysł na zagospodarowanie
pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność
zaproponowanych rozwiązań. Istotnym
kryterium wyboru była różnorodność pomocy dydaktycznych, multimedialnych

oraz wyposażenia. Komisja konkursowa
oceniała również dostosowanie do grup
wiekowych i wykorzystanie pracowni
przez jak największą liczbę uczniów.
Zadania, które realizować będą nasze placówki, polegają na utworzeniu
w szkołach specjalistycznych pracowni,
w których prowadzone będą zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograﬁcznych,
chemiczno-ﬁzycznych czy geologicznych.
I tak, dzięki staraniom gminnego magistratu dla Gimnazjum im. Karola Miarki
w Świerklanach udało się pozyskać kwotę 36 849,60 zł na realizację projektu pn.
„Kraina EKO-logiczna”. Całkowita wartość zadania wyniosła 46 062,00 zł.
Z kolei, Szkoła Podstawowa im.
Stanisława Staszica w Jankowicach
otrzymała 22 608,00 zł na projekt pn.
„Odkrywcy leśnych skarbów”. W tym
przypadku całkowita wartość zadania
to 28 260,00 zł.
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Powstanie mapa zagrożeń bezpieczeństwa
W Galerii „Jan” w Jankowicach odbyło się 18 lutego
br. spotkanie funkcjonariuszy
Komendy Miejskiej Policji
w Rybniku oraz Komisariatu
Policji w Boguszowicach
z przedstawicielami lokalnego środowiska. Jego tematem było opracowanie
gminnej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, która następnie
wzbogacona o dane z innych
gmin, a także powiatów i województ w, służyć będzie
całemu społeczeństwu.
Zgromadzeni w jankowickiej
galerii dyrektorzy szkół, kierownicy zakładów i jednostek podległych gminie, sołtysi, strażacy,
przedstawiciele III sektora oraz
przedsiębiorcy wysłuchali prelekcji komendanta KP w Rybniku-Boguszowicach podinsp.
Grzegorza Dudacego, który mówił o zagrożeniach występujących na terenie powiatu i gminy.
Okazuje się, że w porównaniu z
innymi powiatami jest u nas
w miarę bezpiecznie - skala
odnotowywanych przestępstw
systematycznie spada, a wykrywalność rośnie, o czym świadczą policyjne statystyki. I tak,
w 2015 roku w KMP w Rybniku
wszczęto 4016 postępowań przygotowawczych dot. przestępstw
ogółem - o 455 mniej w porównaniu z rokiem 2014. Najbardziej

W spotkaniu z policjantami wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele
organizacji i gminnych instytucji

uciążliwe dla mieszkańców powiatu rybnickiego są następujące zdarzenia: bójki i pobicia
związane z wybrykami chuligańskimi, włamania do mieszkań i samochodów oraz handel
dopalaczami. Nie bez znaczenia
jest również przestępczość drogowa (przekraczanie dozwolonej
prędkości, jazda pod wpływem
alkoholu) – jednak tu wzmożone kontrole policyjne przynoszą
efekty; wystarczy wspomnieć o
tym, że w ubiegłym roku na terenie powiatu ujawnione zostały 604 przypadki nietrzeźwych
kierowców, a w roku 2104 było
ich aż 720. Częstsze kontrole
działają jak straszak na kierowców, ale też wzrasta świadomość

INFORMACJE
DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
Na podstawie komunikatu Agencji Rynku Rolnego informuje się,
że w 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat. Należy zwrócić uwagę na to, iż:
• po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość
stawek;
• decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie
przepisów ww. rozporządzenia RM;
• w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwaliﬁkowany;
• obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez
np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym
został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go
lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.
DOPŁATY BEZPOŚREDNIE w 2016 r.
W roku 2016 wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi
załącznikami składa się od dnia 15 marca do dnia 16 maja 2016 r.
Wniosek można składać także w terminie 25 dni kalendarzowych
po terminie składania wniosków jednak za każdy dzień roboczy

społeczna w tym zakresie – widząc pijanego kierowcę siadającego za kierownicę otoczenie
reaguje.
Innymi zdarzeniami, z którymi borykają się mieszkańcy naszej gminy i powiatu, są: spalanie
odpadów w domowych piecach,
malowanie grafﬁti na odnowionych elewacjach budynków
oraz obecność podejrzanych
osób w okolicy prywatnych
domostw. - Zgłoszenia o kręcących się nieznajomych, którzy
obserwują sąsiedztwo także
otrzymujemy – mówił podczas
spotkania komendant Dudacy.
– Dlatego jeszcze raz apelujemy
do wszystkich o czujność i zgłaszanie nam każdego takiego

DLA

Ciekawostka
W Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku zatrudnionych
jest na etacie 418 funkcjonariuszy, z czego 57 pracuje w Komisariacie Policji
w Boguszowicach. Dzielnicowych mamy w powiecie
45. Każdego dnia rybniccy
policjanci przeprowadzają
średnio 59 interwencji, zatrzymują 2 przestępców na
gorącym uczynku, ujawniają
83 wykroczenia i odnajdują
1 osobę poszukiwaną. Do
tego dochodzi współpraca z
innymi instytucjami oraz pełnienie służb prewencyjnych
(praca dzielnicowych i służb
patrolowych).

podejrzanego zdarzenia.
Pomysł stworzenia mapy zagrożeń bezpieczeństwa zrodził
się na poziomie ministerialnym.
Prowadzone obecnie konsultacje w gminach ukierunkowane
są na zbadanie celowości stworzenia mapy oraz tego, gdzie
i w jaki sposób powinna być
ona prezentowana. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do
tego, że mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest potrzebna, ale
żeby spełniła swoje zadanie powinna być ogólnodostępna, prosta w odczycie i systematycznie
aktualizowana.


ROLNIKÓW

opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty.
Szczegółowe zasady przyznawania płatności objętych wnioskiem
przyznanie płatności na rok 2016 oraz opracowane przez ARiMR
wzory dokumentów będą zamieszczone na stronie www.armir.
gov.pl i dostępne w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.
UWAGA! W czasie składania wniosków o przyznanie płatności
bezpośrednich w Urzędzie Gminy Świerklany dyżur pełni pracownik Śląskiego Doradztwa Rolniczego w Częstochowie O/
Mikołów – PZDR Mikołów p. Kazimiera Poliwka, która udziela
doradztwa w ww. zakresie i pomaga w wypełnianiu wniosków.
Zapraszamy w każdą środę w godz. od 8.00–12.00 do sali narad
na I p. budynku Urzędu Gminy Świerklany.
Dopłaty do wapnowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach
Informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął uchwałę o doﬁnansowaniu kwotą 800.000 zł zadania „WAPNOWANIE
GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2016”, realizowanego przez
Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach. Więcej informacji o zasadach
doﬁnansowania do wapnowania ukaże się na stronie Śląskiej Izby
Rolniczej w Katowicach z chwilą podpisania umowy.
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Wieści z Walentego
Czytelników Kuriera Gminy Świerklany zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Gimnazjum im. Ks. Walentego – co ciekawego w ostatnich miesiącach wydarzyło się w jankowickiej placówce.

Szkolny kalendarz
na nowy rok 2016
Promocja zdrowego trybu życia jako
element szeroko pojętej edukacji prozdrowotnej jest ważnym zadaniem
współczesnej szkoły. Wychodząc
naprzeciw temu wyzwaniu, w szkole
zrealizowano bardzo ciekawy projekt.
Wzięła w nim udział grupa 37 uczniów
kierowanych przez trójkę nauczycieli: Dominikę Chamera, Iwonę Sobik
oraz Artura Zawiasa. Co warte podkreślenia, nauczyciele oraz uczniowie
realizowali w projekcie wspólne pasje.
Pani Chamera, jako nauczyciel biologii
i chemii jest jednocześnie pochłonięta
problemami ekologii i zdrowego trybu
życia. Pani Sobik wykazuje niebywałe zdolności kulinarne i dzieli się nimi
Pomagamy!
Kolejny raz wspomogliśmy Polaków na Kresach. Święta Bożego Narodzenia są wspaniałą
okazją, aby pomagać bliźnim,
którzy potrzebują naszego
wsparcia. Dzięki oﬁarności
uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły zebraliśmy
dużą ilość środków czystości.
Do akcji włączył się ksiądz proboszcz Tadeusz Kalisz i jego jankowiccy paraﬁanie. Również im
dziękujemy za wspaniały gest
serca. Dary zostały przekazane
p. Ireneuszowi Jajko z Rybnika,
który wręczy je wiernym z paraﬁi w Przemyślanach i Piotrowicach na Ukrainie.

z uczniami w czasie zajęć świetlicowych, zaś pan Zawiasa pasjonuje się
fotograﬁką i prowadzi w szkole koło
fotograﬁczne. Efektem kilkumiesięcznych działań projektowych jest kalendarz na rok 2016. Zamieszczono w nim
zdjęcia dań sporządzonych w szkole
przez uczniów. Część smakołyków, co
jest bardzo cenne, wykonali uczniowie
w domu przy pomocy swoich rodziców, co sprzyjało umacnianiu więzi rodzinnych. Sponsorami projektu
byli: Gmina Świerklany, Powiatowe
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach, Rada Rodziców
Gimnazjum im. Księdza Walentego
w Jankowicach, Dom Przyjęć „Arka”
w Jankowicach, Zajazd „U Danusi”
w Jankowicach oraz Szkolne Koło „Ca-

ritas”. Kalendarz „Jedz zdrowo i kolorowo” zawiera zdjęcia dań, takich jak
m.in.: sałatka wiosenna, muﬁnki bakaliowe, zimowy przysmak owocowy czy pieczony kurczak na miodzie
z kaszą kuskus. Wydanie kalendarza
jest kolejnym szkolnym projektem
z zakresu promocji zdrowia. W pracach nad kalendarzem uczestniczył
także dyrektor szkoły Norbert Niestolik – również pasjonat sztuki kucharskiej. Zaproponował w kalendarzu
samodzielne wykonane regionalnych
dań. Są nimi: kluski, rolada i „modro”
kapusta oraz kaczka z jabłkami i buraczkami. W tekście umieszczonym
na okładce kalendarza dyrektor życzy
„Wszystkiego
najsmaczniejszego”
w Nowym Roku

Życzenia od Monde
Do szkoły dotarły życzenia od naszej koleżanki z dalekiej Zambii. Przypominamy, że dzięki oﬁarności uczniów i pracy wolontariuszy
- członków Szkolnego Koła Caritas, dziewczynka o imieniu Monde ma możliwość uczenia
się i realizowania swoich marzeń życiowych.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą
inicjatywę drobnymi datkami ﬁnansowymi.
Szczególne podziękowania dla siostry Elżbiety
Sienkiewicz za zaangażowanie i wytrwałość
w wieloletnim kierowaniu akcją.
Dziękujemy także wolontariuszom, członkom
Szkolnego Koła Caritas, za pierwszą w bieżącym roku inicjatywę zbierania środków
pomocowych dla Monde. Akcja polegała
na sprzedaży słodyczy upieczonych we współpracy z rodzicami naszych uczniów. Czekamy
na Wasze kolejne pomysły!

KURIER GMINY ŚWIERKLANY
Sukcesy naszych gimnazjalistów
Serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu dziewcząt - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej! Jesteśmy przekonani, że nastąpią kolejne!
Miło nam też wszystkich poinformować, że Michał Lubszczyk – uczeń
klasy I c zdobył dwa brązowe medale na Mistrzostwach Polski Nowoczesnych Sztuk Walki Silesia 4 Samurai w konkurencji SSF, SCF. Michałowi
serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Gratulacje dla naszej szkolnej drużyny za zdobycie I
miejsca w Noworocznym
Turnieju Piłki Koszykowej Chłopców klas I i II!
ŻYCZYMY KOLEJNYCH
SUKCESÓW!
Na koniec dodamy, że
w grudniu gościliśmy p.
Łukasza Kubiaka – trenera
sportów walki, który jest
klubowym opiekunem
naszych odnoszących sukcesy sportowców – Nikoli
Wita i Michała Lubszczyka.
Półmetek nauki
w gimnazjum
4 lutego br. w naszej szkole
odbył się PÓŁMETEK KLAS
II. Wszyscy bawili się wspaniale. Składamy serdecznie
podziękowania Rodzicom za
przygotowanie całej zabawy
oraz wychowawcom, a także drugoklasistom, którzy
nie schodzili z parkietu do samego końca. Półmetek wszystkim się podobał i pewnie zapamiętamy go na długie lata.
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Jak Pan Wąsik spędził Święta
Bożego Narodzenia?
Odpowiedzi na to pytanie szukały przedszkolaki zaproszone do szkolnej biblioteki, aby wysłuchać opowiadania pt. „Pan
Wąsik i bałwanek Śniegosław”. Spotkanie
zostało zorganizowane w ramach akcji
„Gimnazjum czyta dzieciom”. Tradycyjnie czytaniu towarzyszył pokaz slajdów
tematycznie związanych z tekstem. Następnie przedszkolaki odpowiadały na
pytania związane z wysłuchaną historią.
W radosnym nastroju śpiewano piosenki
o zimie i śniegowych bałwankach. Wizyta
w bibliotece zakończyła się układaniem
puzzli przedstawiających bałwana Śniegosława.
W ramach ww. akcji odbyło się ponadto spotkanie z uczniami klas I-III szkoły
podstawowej. Tym razem nasi młodsi
koledzy wysłuchali adaptacji „Opowieści
wigilĳnej” Charlesa Dickensa. Wspólnie
przenieśliśmy się do XIX-wiecznego Londynu, w którym w noc wigilĳną doszło do
przemiany skąpego, bezdusznego i samolubnego Ebenezera Scrooge’a w hojnego i
sympatycznego człowieka. Towarzyszące
czytaniu kolorowe slajdy pobudzały wyobraźnię młodych słuchaczy i zachęcały
do uważnego słuchania tego ponadczasowego tekstu. „Wesołych Świąt, dzieciaki
(…). Wszystkim Wesołych Świąt”.
Ponadczasowym przeżyciem szkolnej społeczności są „Jasełka”, które z wielkim zaangażowaniem przygotowali uczniowie
naszej szkoły wraz z siostrą Elżbietą.

„Biała geograﬁa” - warsztaty
dla przedszkolaków
9 lutego br. (wtorek) członkowie
oraz sympatycy Koła Geograﬁcznego Gimnazjum im. Księdza
Walentego w Jankowicach po raz
kolejny zaprosili podopiecznych
naszego przedszkola na warsztaty tematyczne. Grupa 3-latków
- „Stokrotki” (podopieczni p. Henryki Bochenek) gościła w murach
Gimnazjum im. Księdza Walentego, aby wziąć udział w zajęciach,
których hasłami przewodnimi były
„zima” i „zwierzęta z krainy lodu”.
Zabawy edukacyjne rozpoczęły
się od zapoznania ze zwierzętami (pluszowymi) występującym
w „mroźnych” częściach świata.
Odwiedziły nas pingwin i niedźwiedź polarny. Spotkanie przedszkolaków ze zwierzętami zostało
odebrane bardzo serdecznie, przypominając im obrazy widziane w
bajkach lub ﬁlmach przyrodniczych. Po fascynującej podróży
przedszkolaków w „świat lodu”
przyszedł czas na prace artystycz-

ne, czyli wykonanie pingwinka z
talerzyka papierowego, bałwanka na rolce czy też magicznej kuli
śniegowej. Wspólnie obejrzeliśmy
ﬁlm o przygodach wesołego bałwanka Bouli.
Tradycją warsztatów dla przedszkolaków są niespodzianki, które
nasi młodsi przyjaciele otrzymują
na pamiątkę spotkania. Tym razem
była to wesoła zabawka antystresowa (wykonana przez gimnazjalistów) oraz zimowe kolorowanki.
Nie zapomnieliśmy również o słodkim poczęstunku i wspólnym zdjęciu na pamiątkę!
Kolejne warsztaty przygotowane dla jankowickich przedszkolaków przez członków naszego
Koła Geograﬁcznego (opiekun p.
Edyta Cwanek–Furtak) już za nami.
Cieszymy się, że nasi mali goście
dobrze czują się u nas, a przez
zabawę mogą się wiele nauczyć.
Nasi młodzi „geografowie” już są
umówieni na kolejne zajęcia dla
przedszkolaków o tematyce wiosennej.
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O akcji
„Szlachetna
Paczka”
czonej
w 28 pakunkach.
Szczególnie
dziękowali za
buty i ubrania oraz
pralkę i odkurzacz.
– Dziękujemy i jeszcze raz dziękujemy!
Nie spodziewaliśmy się, że ktoś o nas pomyśli i tak nam pomoże. Otrzymaliśmy drogie
rzeczy, na które nas teraz nie stać i jeszcze
dostaliśmy je przed świętami – mówili obdarowani.
Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w akcji. Dzięki
Wam udało się zgromadzić aż 28 paczek!
Rodzina otrzymała żywność, artykuły
chemiczne, ubrania i meble oraz wspomniany wcześniej potrzebny jej sprzęt
- pralkę i odkurzacz.
SP Jankowice

FOT. SP JANKOWICE

Jeszcze w grudniu (12.12) przeprowadzona została akcja „Szlachetna
Paczka”, którą już po raz kolejny zainicjował w jankowickiej szkole Samorząd
Uczniowski. A oto krótka relacja ze
spotkania z rodziną, podczas którego
przekazane zostały dary.
Rodzina była bardzo zaskoczona.
Do ostatniej chwili nie mogli uwierzyć, że
otrzymali paczkę, a kiedy zobaczyli ilość
pakunków - zaniemówili. Kiedy paczki zostały już wniesione do mieszkania, ojciec
z córką z trudem ukrywali wzruszenie. Humoru sytuacji dodawało zachowanie małego pieska, który równie podekscytowany
biegał tam i z powrotem. Po wniesieniu paczek do domu, rodzina nie rozpakowała
wszystkiego; za bardzo była poruszona.
Wolontariusz odwiedził rodzinę na drugi dzień. Wtedy byli już spokojniejsi, lecz
nadal zaskoczeni ilością pomocy pomiesz-

Szansa na drugie życie

Mimo pośpiechu, wielu trosk
dnia codziennego, świątecznych
porządków i zakupów rodzice
uczniów klasy 2c znaleźli czas
i przyjęli zaproszenie na warsztaty inspiracji artystycznych
odbywające się w naszej szkole
już od wielu lat, a prowadzone
przez p. Elżbietę Naparstek.
Właściwie tylko miał powstać
bożonarodzeniowy wianek, a
wydarzyło się… coś niezwykłego. Rodzice przygotowali cudowny, wigilijny wieczór.
Dzieci podziękowały im za
dobro i ciepło, jakim obdarzają

ich każdego dnia, przygotowaną niespodzianką - wyjątkowym
przedstawieniem pt.: „ZWYCZAJE I TRADYCJE ŚWIĄT
BOŻEGO
NARODZENIA”.
Akompaniament kolęd, świąteczny wystrój, miła atmosfera,
no i oczywiście moc prezentów
pod choinką, sprzyjały wzajemnej życzliwości i zapewne
wszystkich wprowadziły w magiczny, świąteczny nastrój.
Kolejny raz z dumą można
powiedzieć: Razem z Mamą,
razem z Tatą jest super!
SP Jankowice

FOT. SP JANKOWICE

Z mamą i tatą jest super

Pomimo ciągłego rozwoju medycyny transplantacyjnej w Polsce, poziom wiedzy społeczeństwa na ten temat wciąż jest niewystarczający. Wiele osób nadal myśli, że śmierć
człowieka następuje po ustaniu pracy serca,
a nie pracy mózgu. Nie znamy też przepisów
dotyczących pobierania komórek, tkanek
i narządów.
Polskie prawo pozwala na pobranie narządów,
jeśli zmarły nie zgłosił za życia swojego sprzeciwu. W praktyce często nie dochodzi jednak
do przeszczepu ze względu na negatywną opinię bliskich osoby zmarłej, którzy nie znając
woli odchodzącego, deklarują, że wyrażał on
za życia swój sprzeciw w ich obecności. Takie oświadczenie, złożone pisemnie przez co
najmniej dwie osoby bliskie, ma moc prawną
i skutkuje brakiem możliwości pobrania. Nie
zawsze jest jednak tak, że zmarły nie zgadzał
się na oddanie swoich narządów do przeszczepu.
Tymczasem o śmierci można i trzeba rozmawiać. Właśnie dlatego prowadzona jest przez
Ministerstwo Zdrowia ogólnopolska akcja,
mająca na celu zachęcanie obywateli do publicznego deklarowania zgody na oddanie po
śmierci narządów do transplantacji. W ramach
kampanii stworzona została aplikacja, która
umożliwia szybkie i wygodne poinformowanie bliskich i znajomych o swojej woli odnośnie dawstwa narządów po śmierci. Wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko, a system
automatycznie wygeneruje spersonalizowaną
graﬁkę, którą udostępnić można następnie
w mediach społecznościowych. Dzięki funkcji geolokalizacji przeglądarek użytkowników,
aplikacja prezentuje też, skąd pochodzą osoby
wyrażające „Zgodę na życie”. Narzędzie dostępne jest pod adresem deklaracja.zgodanazycie.pl Na koniec dodamy, że województwo
śląskie znajduje się wśród regionów o małej
liczbie pobrań narządów od zmarłych dawców.
W 2014 r. wskaźnik liczby dawców na milion
mieszkańców regionu wyniósł 13,71, podczas
gdy w województwie zachodniopomorskim,
wykazującym największą aktywność w tym
zakresie, 31,8. Na 47 szpitali z potencjałem
dawstwa w naszym województwie jedynie 22
uczestniczy w programie pozyskiwania narządów od zmarłych. Może warto to zmienić?
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Walentynkowe zamieszanie w SP 2
Winowajcą całego „sercowego zamieszania” był św. Walenty – patron zakochanych, ale
nie tylko… (patronuje chorym
na epilepsję i choroby nerwowe). W naszej szkole odbyła
się z tej okazji niezwykła
walentynkowa gala, podczas której poznaliśmy
bliżej postać Św. Walentego, a uczniowie zaprezentowali
przysłowia z naszej
polskiej
tradycji
związane z miłością.
Znany i lubiany poeta Jan
Brzechwa przemówił głosami naszych uczniów - „językiem miłości” w wierszach:
„Żuraw i czapla”, ,,Hipopotam”, „Żuk”. A jeśli
mowa o miłości, to nie
mogło zabraknąć muzyki i pięknych miłosnych
„hitów” w wykonaniu
naszych uczniów i nauczycieli. Była „Plastikowa biedronka”
i „Miłość to pluszowy miś”. Na scenie
pojawił się nawet
sam Elvis z
piosenką:
„Love me
tender”.

FOT. ARCHIWUM SZKOŁY

Co roku w okolicach 14 lutego serca wszystkich bĳą jakby
szybciej i mocniej… co jest tego powodem…? Uczniowie
i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi
w Świerklanach już wiedzą. Dowiedzieli się o tym tuż przed
tegorocznymi zimowymi feriami… w piątek 12 lutego br.

Były też piękne sceny z „Titanica” oraz pytania: „Czy ten i ta
pani są w sobie zakochani?”.
Sprawcą całego zamieszania
był katecheta ks. Marcin Ryszka oraz uczniowie z klasy
VI A.
Na sam koniec wszyscy
zgodzili się, że miłość jest siłą
i energią, bez której ani czło-

wiek, ani świat nie może się
harmonijnie rozwijać, a dzień
św. Walentego to okazja, by
podzielić się czymś miłym –
uśmiechem, dobrym słowem,
niespodzianką z tymi, których
lubimy.
Na koniec każdy uczeń i nauczyciel dostał „serduchowego” lizaka.
Ks. M. R

Człowiek jest wielki, gdy dzieli się tym co ma

FOT. ARCHIWUM SZKOŁY

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach chętnie
włączają się w akcje społeczne

i dzielą tym co mają. W grudniu wsparliśmy ogólnopolską
akcję „Szlachetna paczka”.
Samorząd Uczniowski prze-

prowadził zbiórkę pieniędzy
– zebraliśmy 426 zł. Do tej kwoty dołożyliśmy 70 zł z zysków
z wróżb andrzejkowych, dzięki
temu mogliśmy zrobić paczkę
dla potrzebującej rodziny
o wartości 496 zł.
Przeprowadziliśmy też zbiórkę środków czystości i słodyczy
dla Domu Dziecka w Rybniku.
Oﬁarność naszych uczniów
zaskoczyła wszystkich, zebrane artykuły nie zmieściły
się w samochodzie pedagoga
szkolnego. Obdarowane przez
nas dzieci bardzo ucieszyły się
z prezentów. Otrzymaliśmy podziękowania z Domu Dziecka
i świąteczne życzenia oraz
własnoręcznie
wykonaną

bombkę od rodziny, dla której
przygotowaliśmy paczkę.
MONIKA POŚPIECH
opiekun Samorządu Uczniowskiego
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Oﬁcjalnie pokazali efekty Pleneru
W Śląskiej Galerii Malarstwa „Jan” w Jankowicach
odby ł się wernisaż prac
powstał ych w ramach V
Międzynarodowego Pleneru
Malarskiego w Świerklanach,
który miał miejsce w wakacje
ubiegłego roku. Wernisaż
prac był połączony z pokazem
tańca ﬂamenco.
Ekspresyjne ruchy hiszpańskiego ﬂamenco zaprezentowała Małgorzata Golan, za
co publiczność nagrodziła ją
gromkimi brawami. Po części artystycznej goście mogli zobaczyć ponad 50 prac
uczestników
warsztatów
plenerowych oraz obrazy 12
artystów
profesjonalnych,
zaproszonych do malowania
gminy. Byli to artyści z Polski,
Czech, Tadżykistanu, Białorusi, Ukrainy i Armenii. Tradycyjnie już Międzynarodowy

Plener Malarski był wspierany ﬁnansowo przez Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Świerklanach, Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji JAN w Jankowicach, ﬁrmę
Becker Warkop oraz Biuro Poselskie Jerzego Buzka.
– „Świerklańskie malowanie” ma coraz więcej sympatyków, może dlatego, że
przeżycia i relacje jego uczestników inspirują innych do
udziału w kolejnych edycjach.
Do najczęściej wypowiadanych
argumentów należy stwierdzenie, że kontakt z kulturą i sztuką jednoczy narody, buduje
więzi, wyzwala pozytywne
emocje, pozwala przebywać
przez jakiś czas w bardziej
przyjaznym,
bezpiecznym
świecie wyobraźni.Ambicją
organizatorów jest, aby Śląska Galeria Malarstwa JAN

Gratulujemy
Małej Artystce!
Cieszymy się, że na
łamach Kuriera możemy
się pochwalić sukcesem
naszej utalentowanej
trzecioklasistki – Klaudii
Klimek.

była postrzegana jako miejsce
gdzie organizowane są przedsięwzięcia artystyczne nie tylko dla lokalnej społeczności
ale także realizowane mogą
być duże, mające cykliczny
charakter projekty, dzięki którym Gmina ma swoje miejsce
na kulturalnej mapie Polski –
mówi Elżbieta Pierchała, prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Kultury i Edukacji „Jan” w Jankowicach. Kolejny plener już
w tym roku!


Zajęła ona trzecie miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym na kartkę świąteczną dla Papieża Franciszka,
organizowanym przez Instytut
Dialogu Międzykulturowego w Krakowie. W konkursie
jury oceniło ponad 3000 prac,
dlatego tym bardziej cieszy,
że wśród zwycięzców znalazła się uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Jadwigi
w Świerklanach!!!
info: SP nr 2

ZAJĘCIA W GALERII OTWARTE DLA WSZYSTKICH

W tym roku Stowarzyszenie
na Rzecz Kultury i Edukacji
„Jan” w Jankowicach realizuje po raz kolejny cykl zajęć dla
pasjonatów malarstwa i rękodzieła, na które zaproszeni
są wszyscy zainteresowani
mieszkańcy Gminy Świerklany. Wkrótce kolejny raz ruszą
także praktyczne zajęcia dla
pasjonatów fotograﬁi.
Od początku roku w Śląskiej Galerii Malarstwa „Jan”
w Jankowicach odbywają się
warsztaty malarskie, których
instruktorem jest Renata Filipova – czeska artystka, specjalizująca się w malarstwie
olejnym oraz sztuce nowoczesnej. W galerii zawiązała
się Grupa Twórca ART-JAN,
która skupia pasjonatów nie
tylko z terenu gminy, ale także z sąsiednich miejscowości.
Twórcze zajęcia odbywają
się co wtorek od godz. 14.00
do 16.00, a udział w nich jest
bezpłatny. Wkrótce na uczestników zajęć czekać będą
zagadnienia związane z malowaniem na jedwabiu, ozdobianiem przedmiotów techniką
decoupage, tworzeniem obrazów techniką pet-art oraz
malarstwem i rysunkiem, a
także graﬁką. Zdaniem uczestników, udział w warsztatach
pozwala nauczyć się nowych

umiejętności,
doszlifować
warsztat, a dla niektórych
świetnie rozpocząć przygodę
z malarstwem. W zajęciach
udział biorą uczestnicy w pełnym przekroju wiekowym, od
dzieci, po seniorów. Wszystkich łączy jedno - sztuka.
Warto dodać, że już 15
marca o godz. 16.30 w Galerii „Jan” rusza kolejna edycja
warsztatów fotograﬁcznych
dla pasjonatów z terenu
gminy. Zajęcia są bezpłatne
dla uczestników, a jedynym
wymaganiem jest zabranie
ze sobą własnego aparatu
fotograﬁcznego. Podczas tegorocznych warsztatów do
dyspozycji uczestników będzie w pełni wyposażone studio fotograﬁczne, w którym
można stworzyć portrety
i artystyczne zdjęcia zaproszonych do projektu modeli.
Uczestnicy wezmą także
udział w zajęciach plenerowych wiosną, kiedy aura
pozwoli na wykonanie ciekawych zdjęć w reprezentatywnych miejscach gminy.

Ferie w Galerii

Zajęcia fotograﬁczne nastawione będą przede wszystkim na ukazanie uczestnikom
możliwości aparatów fotogra-

Przekaż 1 procent podatku

Podczas ferii zimowych, w
ramach programu „Ferie
z GOKiR-em”, w Galerii
„Jan” odbywały się zajęcia
plastyczne dla dzieci i
młodzieży. Inicjatywa
spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem, bo
w spotkaniach udział
brało blisko 30 osób.
Dzieci mogły spróbować
swoich sił w malarstwie
i rysunku, poznały także
jankowicką galerię i
dowiedziały się co nieco
na temat historii sztuki.
Choć „Ferie z GOKiR-em”
już się zakończyły, otwarte
dla najmłodszych są
także wtorkowe zajęcia
grupy ART-JAN, na które
organizatorzy serdecznie
zapraszają! Więcej o
„Feriach z GOKiR-em”
na str. 19.

ﬁcznych, którymi dysponują
na co dzień. Zajęcia odbywać
się będą co wtorek od 15 marca do wakacji.


Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji Jan można wesprzeć poprzez przekazanie 1 procenta
podatku, podczas wypełniania formularza PIT. W polu „Wniosek o przekazanie 1 procenta podatku”
należy wpisać nr KRS: 0000266280 oraz w kolejnym okienku wyliczoną kwotę. To wystarczy, aby
wspomóc działania na rzecz kultury i edukacji dzieci i dorosłych na terenie Gminy Świerklany.
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Radosne Ferie z GOKiR-em

Dla dzieci z terenu Gminy
Świerklany Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji przygotował atrakcyjną ofertę spędzenia wolnego czasu podczas
ferii zimowych.
18 lutego na sali bankietowej
w GOKiR w Świerklanach
odbyły się zajęcia animacyjne pn. „Piracka przygoda...”.
Animatorki Piratki wraz z
Pippi Pończoszanką zaprasiły dzieci do wspólnej zabawy.
Najpierw uczestnicy mogli
zagrać w piniatę, a Wesołe
Korsarki przygotowały także
specjalną sesję zdjęciową, na

której każde z dzieci mogło
wcielić się w postać z pirackiego świata. Było także pasowanie na pirata oraz wiele
konkursów i zabaw. Zajęcia
cieszyły się dużym powodzeniem, bo wzięło w nich udział
ok. 70 dzieci z całej gminy. Na
zakończenie każdy uczestnik
otrzymał słodycze i baloniki.
Emocje na kuligu
Kolejną atrakcją tegorocznych ferii były dwa kuligi
w Wiśle. Uczestnicy pojechali
do miejscowościWisła - Czarne,
gdzie już czekały wozy zaprzę-

żone w konie. Niestety śniegu
było za mało na sanie, ale przejażdżka wozami zapewniła
równie dużo emocji. Było też
wspólne pieczenie kiełbasek
i oscypków. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzenie skoczni narciarskiej oraz
pamiątkowe zdjęcie przy zaporze. Łącznie w dwóch zorganizowanych wyjazdach do
Wisły udział wzięło ponad 140
osób.
Oblegane zajęcia
W ramach zajęć stacjonarnych dzieci i młodzież mogły

Tenis dla młodszych i starszych
Amatorzy tenisa stołowego wzięli udział w pierwszym turnieju o Puchar
Wójta Gminy Świerklany,
który odbył się w sobotę
13 lutego w sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Karola Miarki
w Świerklanach.

– W turnieju brało udział około 100 osób, zarówno z gminy
jak i z innych miejscowości.
Dziękuję wszystkim zawodnikom i serdecznie gratuluję
zwycięzcom – powiedział wójt
Tomasz Pieczka. W turnieju
udział wzięli mieszkańcy gminy w kategoriach do 13 lat, od
14 do 18 lat, od 19 do 40 i powyżej 40 roku życia. Turniej
zabezpieczali medycznie strażacy z Jankowic. – Planujemy,
że turniej co roku będzie organizowany w styczniu lub lutym.
Każde zachęcenie mieszkańców
do rekreacji jest bardzo cenne,
więc w miarę możliwości chcielibyśmy, aby różnego rodzaju
turnieje organizowane były
nawet co miesiąc – zapowiada
wójt. Dla każdego zawodnika
przygotowany został poczęstunek oraz dyplom uczestnictwa.
Laureaci I, II i III miejsc opusz-

czali miejsce rozgrywek z okazałymi pucharami, medalami i
nagrodami rzeczowymi (torby
sportowe, śpiwory, karnety na
basen). Organizatorem I Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Świerklany
był Urząd Gminy Świerklany
oraz Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji. Pomógł Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju.
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wziąć udział w zajęciach organizowanych w Śląskiej Galerii
„Jan” w Jankowicach. Podczas
spotkań poza przyjemnością
malowania, były też zajęcia
muzyczne, podczas których
istniała możliwość rozpoczęcia czy też kontynuowania
nauki gry na instrumentach.
Do dyspozycji była także Wioska Internetowa. Prawdziwe
oblężenie przeżywała też
„mała sala” GOKiR w Świerklanach, w której rozłożone
były stoły do tenisa stołowego.
Organizatorami tegorocznych
ferii byli GOKiR w Świerklanach, Urząd Gminy Świerklany i Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Sponsorem
była ﬁrma ogólnobudowlana
„KRIS-DOM” K. Cyrankowski.
Warto dodać, że obecnie
w sali bankietowej o pomieszczeniach przyległych budynku GOKiR w Świerklanach
przy ul. Strażackiej prowadzone są drobne prace remontowe. Modernizacja ma na celu
poprawę estetyki i wyglądu
pomieszczeń, a efekty zobaczyć będzie można podczas
marcowych spotkań, m.in.
z okazji Dnia Kobiet i drugiej
edycji Dnia Śląskiej Godki,
który odbędzie się 16 marca
o godz. 16.30.

WYNIKI I TURNIEJU TENISA
STOŁOWEGO O PUCHAR
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY
Kat. dziewczęta do 13 lat:
I m. - Magdalena Kuś, II m. - Patrycja
Hartman, III m. - Weronika Cofalik
Kat. dziewczęta 14-18 lat:
I m. - Patrycja Kozik, II m. - Weronika
Leśnikowska, III m. - Katarzyna Rduch
Kat. kobiety 19-40 lat:
I m. - Agnieszka Ostrzołek, II m. - Żaneta
Granieczny, III m. - Aleksandra Brychcy
Kat. chłopcy do 13 lat:
I m. - Marcin Golda, II m. - Rafał
Maciończyk, III m. - Dawid Oślizlok
Kat. chłopcy 14-18 lat:
I m. - Łukasz Stopkowicz, II m.
- Przemysław Smyczek, III m. - Mateusz
Żerdziński
Kat. mężczyźni 19-40 lat:
I m. - Maciej Krawczyk, II m. - Michał
Chojecki, III m. - Jakub Brychcy
Kat. mężczyźni powyżej 40 lat:
I m. - Tadeusz Żerdziński, II m. - Michał
Grzonka, III m. - Piotr Molenda
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Świętowały Dzień Kobiet

Panie z dwóch Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy
spotkały się przy stołach
biesiadnych, by uroczyście
obchodzić Dzień Kobiet.
Pierwsze ze spotkań odbyło
się w Świerklanach, w sali bankietowej GOKiR, a zebrały się
członkinie KGW w Świerklanach Górnych. Panie otrzymały
życzenia i kwiaty od wicewójta
Henryka Mincera i zaproszo-

nych gości, po czym usiadły
do dużego stołu. W spotkaniu
udział wzięło 78 członkiń koła,
a jak powiedziała przewodnicząca Maria Kwiatkowska-Staniucha, było to jedno z trzech
wydarzeń w roku – obchodzonych bardzo uroczyście. Oprócz
spotkania z okazji Dnia Kobiet,
panie ze Świerklan Górnych
tak uroczyście obchodzą również Dzień Babci oraz spotyka-

Obroń się sama

Helenki spotkały się w imieniny

Od kwietnia do sierpnia br. odbywać się będą w naszej gminie
bezpłatne zajęcia z samoobrony
dla kobiet. Projekt realizuje stowarzyszenia TF 13 SCORPION,
przy udziale środków z budżetu
gminy przyznanych jankowickiej organizacji na podstawie
ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
Bezpłatna oferta skierowana
jest do mieszkanek Gminy
Świerklany. Zapraszamy do
budynku LKS „Orzeł” w Jankowicach – zajęcia będą się tam
odbywać raz w tygodniu i prowadzone będą przez wykwaliﬁkowanego instruktora. Zapisy
pod nr tel. 502 405 549.

Kurier
Gminy Świerklany

REALIZACJA:
Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o.
Racibórz, ul. Zborowa 4
NA ZLECENIE
Urzędu Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach
ul. Świerklańska 54
tel.: (32) 432 75 00

Niezwykłe spotkanie już
kolejny raz odbyło się w gminie Świerklany, bo do udziału
we wspólnym biesiadowaniu
zaproszono wszystkie mieszkanki o imieniu Helena. Nie
zabrakło także tych najmłodszych. Helenki spotkały się
2 marca w restauracji RO-JO,
bo to właśnie 2 marca wszystkie panie o imieniu Helena
obchodzą swoje imieniny.
Do spotkania zaproszono Heleny z trzech sołectw gminy.
Udział w spotkaniu wzięło
łącznie 22 pań w różnym
wieku. – Nasza najmłodsza
Helenka jest w wieku 11 mie-

ją się na dzieleniu się opłatkiem
w grudniu.
Drugie ze spotkań odbyło się
w Jankowicach, gdzie zebrały
się panie z KGW nr 1 w Jankowicach. Członkinie powitała
przewodnicząca koła Urszula
Kasparek, a życzenia złożyli wójt
Tomasz Pieczka wraz z wicewójtem oraz zaproszeni goście.
W Jankowicach biesiadowało
50 pań, które jak na gospodynie

sięcy, a kolejna ma 15 miesięcy. To dwie najmłodsze
dziewczynki – informowała
Helena Wojciechowska, jed-

przystało, zapewniły sobie także program artystyczny. Tradycyjnie spotkanie z okazji Dnia
Kobiet uświetniły „dzieci”, bo
panie za każdym razem przebierają się za przedszkolaki lub
uczniów pierwszej klasy.
Kolejne spotkania KGW odbędą się 10 marca, już po wydaniu naszej gazety, dlatego relację
z tych wydarzeń zamieścimy
w kolejnym numerze.


na z organizatorek spotkania.
Jak zgodnie zapowiedziały,
Helenki spotkają się znowu
– w przyszłym roku.


Zapraszamy na turniej szachowy i piłki siatkowej!
Już w sobotę 23 kwietnia
w sali GOKiR w Świerklanach
odbędzie się I Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy
Świerklany. W turnieju udział
mogą wziąć wszyscy mieszkańcy gminy, bez względu na

wiek, turniej odbędzie się z podziałem na kategorie wiekowe.
Zmagania szachowe odbędą
się w sali bankietowej GOKiR
przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach. Z kolei 3 kwietnia odbędzie się w gminie I Turniej

Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Świerklany. Zapisy
i szczegółowe informacje pod
numerem tel. 600 310 670, (32)
432 75 31. Zapowiedzi turniejów wkrótce także na stronie
www.swierklany.pl.


