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W

obu jednostkach
OSP z terenu
gminy odbyły się
obchody Dnia Strażaka,
które były okazją do
dekoracji odznaczeniami oraz prezentacji
sprzętu, a także udziału w dziękczynnych
mszach.

Poprosili
Floriana
o wsparcie
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INFORMACJA GZWiK

W celu obniżenia kosztu oczyszczania
nieczystości ciekłych z tzw. szamb,
prowadzonego przez gminną oczyszczalnię ścieków, Gmina Świerklany
udzieliła dotacji Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Cena
opróżnienia zbiornika, transportu nieczystości beczkowozem o poj. 4 m3
i oczyszczenia w oczyszczalni gminnej
wynosi 89,68 zł brutto.

O polsko-czeskiej
współpracy
W powiecie Opava w Czechach znajduje
się miejscowość Vetrkovice, z którą Gmina
Świerklany nawiązała partnerskie kontakty.
Celem planowanych wspólnie działań jest
pozyskanie środków unijnych w ramach
Europejskiej Współpracy Terytorialnej na
realizację zadań o charakterze kulturalno-sportowym.
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O ważnej roli edukacji regionalnej
Stowarzyszenie Demo kratyczna Unia Regionalistów Śląskich i Urząd Gminy
Świerklany byli organizatorami konferencji poświęconej
tematowi edukacji regionalnej na Górnym Śląsku, jaka
22 kwietnia br. odbyła się
w Śląskiej Galerii Malarstwa
„Jan” w Jankowicach.
Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób, na czele
z deputowanym do Parlamentu
Europejskiego Markiem Plurą,
przedstawicielem Ruchu Autonomii Śląska Jerzym Gorzelikiem oraz reprezentującym
DURŚ, Józefem Porwołem.
Rolę gospodarza pełnił Wójt
Gminy Świerklany Tomasz
Pieczka, który sprawował także
honorowy patronat nad konferencją.

Alojzy Zimończyk

Tomasz Górecki

Wójt Tomasz Pieczka

Marek Plura i Jerzy Gorzelik

Nie mogło zabraknąć na
spotkaniu przedstawicieli lokalnego środowiska, głównie
tych związanych z edukacją
i wychowywaniem dzieci
oraz młodzieży – bo właśnie
w edukacji osoby związane ze
Śląskiem pokładają nadzieję
na propagowanie kultury i tradycji naszego regionu, o czym
podczas piątkowej konferencji
wielokrotnie była mowa.
– To właśnie tradycja, kultura
i śląsko godka stanowią o tym,
kim jesteśmy w Polsce i w Europie – mówił europoseł Marek
Plura, dodając, że na arenie
międzynarodowej widać czasami brak tożsamości, co może
mieć groźne dla Wspólnoty
skutki. – A kiedy ludzie nie wie-

dzą kim są, gdzie przynależą
i według jakich wzorców powinni żyć, pojawia się ekstremizm.
Musimy zrobić wszystko, aby
do tego nie dopuścić, dlatego
tak ważna jest praca z dziećmi
i młodzieżą, aby właściwie je
ukierunkować.
Na konieczność prowadzenia
działań o charakterze regionalnym i autonomicznym wskazał
również związany z RAŚ, Jerzy
Gorzelik. Prelekcje na temat
edukacji regionalnej wygłosili
tego dnia m.in. Alojzy Zimończyk ze Stowarzyszenia Demokratycznej Unii Regionalistów
Śląskich – nauczyciel z wieloletnim stażem, który w DURŚ
odpowiedzialny jest za sprawy
związane z edukacją, a także
propagujący na co dzień ideę
regionalizmu w swoich publikacjach i w pracy z młodzieżą,
dyrektor jankowickiego gimnazjum Norbert Niestolik. Swoje
wystąpienie mieli ponadto
Urszula Niechoj i Tomasz Górecki z Muzeum Miejskiego
w Żorach, którzy opowiedzieli
o tym, jak w ich mieście uczy
się regionalizmu. Jako cieka-

wostkę podamy, że od wielu
już lat u naszych sąsiadów
aktywnie działa Towarzystwo
Miłośników Miasta Żory, prowadzące działalność związaną z propagowaniem żorskiej
i śląskiej historii oraz tradycji
(m.in. działalność wydawniczą,
ale nie tylko), a odbywający się
cyklicznie konkurs wiedzy „Co
wiesz o Żorach” cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
wśród uczniów.
Uczestnicy konferencji zgodni byli co do tego, że nie można
dopuścić do zatracenia śląskiego dziedzictwa i że z wielką starannością należy przekazywać
młodemu pokoleniu wartości
związane ze śląską kulturą,
tradycją oraz językiem. Bliskie
działalności Stowarzyszenia
DURŚ są słowa wygłoszone
przez Jana Pawła II podczas
jednej z jego wizyt w Polsce:
„Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu, uczyńcie
je podstawą swojego wychowania i przedmiotem szlachetnej
dumy! Przechowajcie i pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie je
następnym pokoleniom!”.

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 Justyna Sobel z Jankowic - 90 rocznica urodzin
Pani Elżbieta Dziwoki z Jankowic - 90 rocznica urodzin
Pani Emilia Filipowski ze Świerklan - 91 rocznica urodzin
Pan Jan Badura ze Świerklan - 92 rocznica urodzin
Pan Jan Krótki ze Świerklan - 92 rocznica urodzin
Pani Otylia Kuś ze Świerklan - 92 rocznica urodzin
Pani Maria Niemczyk z Jankowic - 93 rocznica urodzin
Pani Anna Filipowska ze Świerklan - 93 rocznica urodzin
Pan Piotr Hartman z Jankowic - 95 rocznica urodzin
oraz pary małżeńskie:
Państwo Lidia i Józef Smyczyk
ze Świerklan - 55 rocznica ślubu
Państwo Krystyna i Zygfryd Szulik
ze Świerklan - 55 rocznica ślubu
Państwo Gertruda i Ernest Brychcy
ze Świerklan - 68 rocznica ślubu
Państwo Łucja i Ryszard Bochenek
ze Świerklan - 69 rocznica ślubu
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O polsko-czeskiej współpracy
Od czeskiego partnera dzieli naszą gminę
niewiele ponad godzina jazdy samochodem
(przejazd autostradą).
Współpraca będzie
polegała na wymianie
doświadczeń na różnych
płaszczyznach. W planach jest m.in. spotkanie
polskich i czeskich strażaków oraz gospodyń,
uczniów i harcerzy.
Do tej pory odbyło się kilka
spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli władz obu
gmin. Ostatnie z nich miało
miejsce 6 maja – wójt Tomasz
Pieczka odwiedził wtedy miejscowość Vetrkovice i spotkał
się ze starostą Miroslavem Cernochem. Omówione zostały
konkretne działania zapisane
we wniosku o doﬁnansowanie, jak również podpisano

porozumienie o współpracy
w ramach projektu. Ogólna
jego wartość po stronie polskiej to 22.663,86 euro, w tym
środki, o które gmina stara
się w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu INTERREG
V–A wynoszą 19.264,28 euro.
Z kolei, wartość projektu po
stronie naszych sąsiadów wynosi 11.447,00 euro, co w skali całego projektu daje sumę
34.110,86 euro.
Tylko wspólne przygotowanie wniosku da możliwość realizacji zaplanowanych w nim
działań. Wniosek ten zostanie
złożony jeszcze w maju bieżącego roku, a rozstrzygnięcia
konkursu spodziewamy się
podczas tegorocznych wakacji letnich. Gdyby udało się
pozyskać środki, pierwszą
wspólną imprezą byłoby zorganizowanie u nas spotkania
integracyjnego na początku
miesiąca września. Oprócz

Miejscowość Vetrkovice widziana z lotu ptaka

tego strony w planach mają:
spotkanie integracyjne w ramach Dni Gminy Vertkovice,
międzynarodowe rajdy górskie dla uczniów, wycieczkę krajoznawczą do Orlovej
z udziałem polskich i czeskich harcerzy, turnieje piłkarskie i zawody strażackie

organizowane po obu stronach oraz grudniowy jarmark
świąteczny w naszej gminie.
Na koniec przewidziane jest
wydanie folderu, w którym
podsumowane zostaną podjęte działania.
Trzymamy kciuki za polsko–
–czeską współpracę!


CO ROBIĆ
Z POPIOŁEM?

GMINA PIĘKNIEJE
W drugiej połowie marca
i przez cały kwiecień prowadzone były na terenie obiektów
zarządzanych przez GOKiR,
wiosenne prace porządkowe.
Przygotowanie do sezonu, podczas którego organizowane będą
imprezy i wydarzenia o charakterze artystyczno–sportowym,
polegało na uporządkowaniu
obu ośrodków sportu i rekreacji
(sprzątanie, wygrabienie igliwia i resztek liści po zimie, itd.)
oraz na wykonaniu drobnych
napraw i odmalowaniu niektórych elementów. Całości dopełniło posadzenie kolorowych
kwiatów przed budynkiem
Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Świerklanach (pojawiły się też donice z kwiata-

mi na sąsiednim parkingu) oraz
w Jankowicach. Nowością było
utworzenie w Świerklanach siłowni pod chmurką, na wzór tej
działającej od kilku miesięcy
w Jankowicach. Miłośnikom aktywnego wypoczynku udostępniono urządzenia, które służą
trenowaniu mięśni i spalaniu
kalorii. Koszt zainstalowania
siłowni w Świerklanach wyniósł niewiele ponad 46 tys. zł
i w całości został pokryty z budżetu gminy. Mieszkańcy obu
miejscowości mogą teraz ćwiczyć swoją kondycję ﬁzyczną
na świeżym powietrzu.
Zmiany nastąpiły także wewnątrz budynku świerklańskiego ośrodka i polegały na
utworzeniu lokum, w którym

wydawane i przyjmowane są
wnioski w ramach Programu
500+. Znajdujące się na parterze pomieszczenie, które do
tej pory służyło za magazyn,
zostało generalnie wyremontowane (gipsowanie i malowanie ścian, zakup i położenie
nowej wykładziny) i wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy.
Kiedy oddawaliśmy gazetę do druku na ukończeniu
były prace związane z budową nowego chodnika wzdłuż
parkingu w Świerklanach (poprzednio w miejscu tym rosły
ogromne krzewy). Ostatnią
zmianą jest nowy napis, jaki
pojawił się na budynku siedziby GOKiR–u.


W ostatnim czasie nagminnie zdarza się, że
mieszkańcy dzwonią do
Urzędu Gminy Świerklany z pytaniem, co w miesiącach letnich mają robić
z popiołem pochodzącym
z domowych pieców. Informujemy, że zgodnie
z broszurą informacyjną,
która w czerwcu ubiegłego roku traﬁła do gospodarstw domowych na
naszym terenie, popiół
powstający w okresie od
1 maja do 30 września
należy umieszczać w pojemniku (kuble) razem
z odpadami zmieszanymi
i wystawiać w terminach
ustalonych dla odpadów
zmieszanych.
Apelujemy o zapoznanie
się z treścią informatora, który dostępny jest
również na stronie www.
swierklany.pl w zakładce
„Gospodarka komunalna” – „Aktualności” oraz
„Harmonogram zbiórek”.
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Zmiany w gminnej komunikacji

Pilotażowe kursy ruszą 1
czerwca na terenie gminy.
Urząd czyni starania, aby obie
linie, obejmujące Świerklany
Górne, Dolne i Jankowice,
był y dostosowane do godzin lekcyjnych i jednocześnie
współgrały z obecnie funkcjonującymi liniami w kierunku
Wodzisławia, Żor i Rybnika.
Dwie nowe pętle autobusowe
będą obsługiwane przez busy
mogące pomieścić 40 osób (miejsca siedzące i stojące) – podobne
do tych, które do tej pory obsługiwały darmowe kursy w kierunku
Wodzisławia Śląskiego. – Niestety darmowa komunikacja do Wodzisławia nie będzie już możliwa,

bo umowy obowiązywały tylko
dwa lata. Poprzednia ekipa, która rządziła w gminie, nie poinformowała o tym mieszkańców.
Kursy zostaną utrzymane, jednak będą płatne – wyjaśnia wójt
Tomasz Pieczka. Linie komunikacji wewnątrz gminy również
będą płatne, ale przejazd będzie
kosztować 1 zł w przypadku biletu jednorazowego i 15 zł z bilet
miesięczny. – Raz kupiony bilet
jednorazowy na linii „świerklańskiej”, będzie obowiązywać w tym
samym dniu również na linii „jankowickiej”. Nie będzie konieczności kupowania dwóch biletów
w przypadku, gdy ktoś będzie
chciał przejechać ze Świerklan

INFORMACJA
ZARZĄD GSW ŚWIERKLANY informuje, że w czasie wakacji dyżury
przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Świerklanach nie będą prowadzone.
Zainteresowanych zapraszamy w miesiącu maju, czerwcu, wrześniu
i październiku br., 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 awaryjnych sytuacjach).
GSW przypomina ponadto właścicielom nieruchomości położonych
w Świerklanach, którzy nie dokonali wpłaty składek na rzecz Spółki za
rok 2015 i poprzednie lata, 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.
W sytuacji, kiedy podmiot zalega ze spłatą na rzecz Spółki ponad 5 lat,
sprawa zostanie przekazana ﬁrmie windykacyjnej.

do Jankowic. Czynimy starania
aby dostosować linie do godzin
szkolnych, aby mogli korzystać
z nich uczniowie. Postanowiliśmy podjąć kroki w zakresie
zorganizowania dodatkowych
kursów na terenie gminy po sugestiach mieszkańców – mówi
wójt. Urząd chce, aby obie linie
łączyły się w „centrum przesiadkowym” przy kościele w Świer-

klanach, gdzie mieszkańcy będą
mogli przesiąść się do autobusów
jadących w kierunku Wodzisławia i Żor. Pilotażowy program
komunikacyjny zostanie przeprowadzony w czerwcu, kiedy
gmina będzie zbierać sugestie
i wnioski dotyczące nowych
kursów. Umowa z przewoźnikiem ma obowiązywać przez
3 lata.


Antyterroryści w jankowickim gimnazjum
Szkolenie „Aktywny strzelec” w ramach prewencji policji
i służb mundurowych odbyło
się w Gimnazjum w Jankowicach, na zaproszenie Stowarzyszenia TF 13 Scorpion.
Scenariusz obejmował wtargnięcie do szkoły uzbrojonych
napastników, którzy otworzyli
ognień do uczniów, a później
zabarykadowali się w szkole.
Na miejsce zdarzenia została
wezwana Grupa Szybkiego Reagowania z Komendy Miejskiej
Policji w Rybniku. Antyterroryści zdążyli „postrzelić” i obezwładnić jednego z napastników
na placu szkolnym, po czym
weszli na teren szkoły, by unieszkodliwić drugiego strzelca. To
udało się na jednym z korytarzy,
bo przezorni nauczyciele słysząc

strzały na zewnątrz, zabarykadowali się w salach lekcyjnych
z uczniami. Dzięki szybkiej reakcji nauczycieli, napastnik nie
mógł wziąć zakładników. Po
obezwładnieniu drugiego terrorysty i zabezpieczeniu terenu,
do działania przystąpiły służby
ratownicze, czyli straż pożarna
i ratownicy medyczni. Strażacy
ugasili palący się przed szkołą samochód napastników, a służby
medyczne zajęły się opatrywaniem rannych uczniów.
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„Rodzina 500+” – jak to wygląda w naszej gminie?
W Gminie Świerklany, tak
jak i w innych gminach na terenie całego kraju prowadzone
są prace związane z programem „Rodzina 500+”. Przez
pierwszy miesiąc realizacji
programu przyjęte zostały
u nas 723 wnioski, w tym 140
drogą elektroniczną. Około
30 proc. wniosków złożonych
elektronicznie zawierało błędy
i konieczna była ich korekta.
W tym przypadku więc, założenie, że składając wniosek
elektronicznie oszczędzamy
czas, nie sprawdziło się.

gminie złożył ich dziewięć.
Pierwsze 121 świadczeń na
łączną kwotę 60.500,00 zł wypłacono dnia 27 kwietnia br.
W budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zarezerwowana została w tym roku na
wypłaty świadczeń w ramach
500+ kwota 3.790.853,00 zł.
Ciekawostką jest zestawienie
tej kwoty z dotychczasowym
budżetem GOPS–u, który przed realizacją programu „Rodzina 500+” wynosił
3.141.828,00 zł. Znaczy to, że
budżet ośrodka wzrośnie do

7 mln zł.
Osoby, które jeszcze nie
złożyły wniosku, mogą to
zrobić w punktach utworzonych w Jankowicach – w Galerii „Jan” oraz w Gminnym
Ośrodku Kultury i Rekreacji
w Świerklanach, w każdy poniedziałek od godz. 11.30 do
18.30 i od wtorku do piątku
w godz. 8.00–15.00. Tam też,
po uzyskaniu wcześniejszej
informacji telefonicznej, można odbierać decyzje.
Punkty będą czynne do końca czerwca br.


W gminie rusza budżet obywatelski

stały do realizacji. Zachęcamy
mieszkańców naszej gminy do
zapoznania się z tematem budżetu obywatelskiego – śledzenia strony internetowej www.
swierklany.pl oraz aktywnego
uczestnictwa w spotkaniach
organizowanych na terenach
miejscowości, poświęconych
ww. sprawie. Być może masz
pomysł na projekt o charakterze
inwestycyjnym lub społecznym
i chciałbyś, aby w twoim sołectwie powstało na przykład miejsce spotkań dla młodzieży lub
zorganizowany został przegląd
twórczości artystycznej? Zapytaj w UG o możliwość jego
realizacji i podziel się swoimi
przemyśleniami. Szczegółowe
informacje na ten temat udzielane są pod numerami telefonów (32) 432 75 37, 432 75 31.


W Urzędzie Gminy Świerklany powstał budżet obywatelski – wydzielona część
budżetu gminy, o wydatkowaniu której zdecydują
sami mieszkańcy. Na wzór
okolicznych miast władze naszej gminy chcą w ten sposób
zwiększyć wpływ obywateli
na to, co dzieje się w Jankowicach i Świerklanach.
W tym celu do życia powołany został Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w Gminie
Świerklany, którego zadaniem
było zainicjowanie oraz koordynowanie prac związanych
z wyborem projektów o charakterze sołeckim do realizacji.
Na zadania ﬁnansowane w ramach budżetu obywatelskiego
zarezerwowana została kwota
150 tys. zł – po 50 tys. zł dla każdego z sołectw.
Propozycję projektu może
zgłosić każdy mieszkaniec danego sołectwa, który ukończył 16
rok życia. A jakie projekty mają
szansę zostać sﬁnansowane?
Przede wszystkim takie, które
są możliwe do realizacji w danym roku budżetowym i nie
kolidują z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (dotyczy projektów inwestycyjnych), a przy
tym wpisują się w następujące
dziedziny: kulturę, rekreację,
edukację publiczną, porządek
publiczny i bezpieczeństwo
obywateli lub też inne dziedziny, zgodne z zadaniami własnymi gminy. Dodać należy, że
wartość projektu/projektów nie
może przekroczyć całkowitej
kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego

Dodać należy, że nasza gmina
nie odbiega pod tym względem
od innych gmin. Najczęściej
popełniane pomyłki w dokumentacji, to brak podania pełnego składu rodziny, kiedy na
przykład wnioskodawca pomija współmałżonka we wniosku.
Zdarzają się też przypadki,
kiedy to ubiegając się o świadczenie na drugie dziecko,
wnioskodawca wpisuje dane
pierwszego. Bywa, że wnioskodawcy składają elektronicznie
po kilka tych samych wniosków. Rekordzista w naszej

w danym sołectwie (a więc 50
tys. zł). Realizacja budżetu obywatelskiego Gminy Świerklany składa się z kilku etapów.
W chwili obecnej prowadzona
jest w tej sprawie akcja promocyjna, jak również temat szczegółowo omówiony zostanie
na najbliższych spotkaniach
z mieszkańcami. Zgłaszanie
propozycji przez mieszkańców
odbywać się będzie w dniach
od 1 do 16 czerwca br. Formularze wniosków dostępne będą
w Urzędzie Gminy Świerklany, Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach,
Śląskiej Galerii Malarstwa „Jan”
w Jankowicach oraz w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Jankowicach (w godzinach otwarcia

ww. placówek). Można je będzie również pobrać ze strony
internetowej www.swierklany.
pl (zakładka „BUDŻET OBYWATELSKI”), gdzie zamieszczony zostanie też regulamin
BO. Następnie, zgłoszone przez
mieszkańców propozycje zostaną zweryﬁkowane i zaopiniowane przez członków Zespołu
ds. Budżetu Obywatelskiego
w Gminie Świerklany oraz pracowników Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych.
W dalszej kolejności projekty
te zostaną upublicznione i przeprowadzone zostanie głosowanie mieszkańców. Kolejnym
krokiem będzie ogłoszenie
listy najwyżej punktowanych
projektów, które przyjęte zo-

Wypalanie traw – nie ma na to rady?!

Mnożą się interwencje ochotniczych straży pożarnych naszej
gminy, spowodowane palącymi
się nieużytkami rolnymi. Dla
wielu właścicieli terenów wiosenne wypalanie traw wciąż
stanowi sposób na uporządkowanie i „ożywienie” pola czy
łąki po zimie. Tyle że zamiast
pomagać taki proceder szkodzi
środowisku, nie wspominając
już o tym, że zagraża życiu ludzi
i zwierząt.
Problem wypalania traw poruszaliśmy na łamach Kuriera
Gminy Świerklany wielokrotnie. Przypominamy raz jeszcze
– wypalanie traw, nawet dokonywane na terenie własnej posesji, jest prawnie zabronione. To
brutalny sposób niszczenia przyrody (w płomieniach ginie wiele
zwierząt, które użyźniają glebę

i są częścią ekosystemu), powodujący na dodatek pogorszenie
stanu powietrza i widoczności
na drodze. Niekontrolowany
ogień szybko może się rozprzestrzenić i konieczna jest wtedy
interwencja straży pożarnej
– wyjazdy strażaków–ochotników do akcji gaszenia pożarów
pokrywane są ze środków gminnego budżetu, zasilanego między
innymi podatkami płaconymi
przez mieszkańców. Można się
więc pokusić o stwierdzenie, że
za bezmyślność niektórych osób
płacimy wszyscy. Ale nie tylko
o wydatek ﬁnansowy chodzi
– zaangażowani w akcję gaszenia pożarów strażacy w tym samym czasie mogą być przecież
potrzebni do ratowania życia
i mienia ludzkiego w innym
miejscu. Wypalanie traw na łą-

kach, nieużytkach, poboczach
dróg, nasypach kolejowych
i innych terenach zielonych
jest nielegalne. W przypadku
spowodowania przez dym lub
ogień palących się traw zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, wypalanie może
nosić znamiona przestępstwa
i jest wtedy zagrożone karą ﬁnansową lub karą pozbawienia
wolności od roku do nawet dziesięciu lat. Brak rozsądku mieszkańców, którzy w ten sposób
chcą usunąć suchą roślinność
z pól i przydomowych działek,
może być tragiczny w skutkach.
Zastanów się, czy właśnie w ten
sposób chcesz uporządkować
twoje obejście po zimie.
Apelujemy również do mieszkańców o wykaszanie traw na
terenie ich posesji.
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W szkole musi być teatr…

Dwa działające przy Szkole
Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach,
dziecięce teatry odniosły
w ostatnim czasie sukcesy
na wojewódzkich i ogólnopolskich festiwalach.
W tym roku, teatr „Akuku”
ze swoim spektaklem „Piraci”
został zauważony na festiwalu
w Miedźnej. Do najważniejszego sukcesu należy zdobycie
Grand Prix i I miejsca na XIX
Festiwalu Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych „O tort Baby
Jagi”. Natomiast teatr „Fika”
otrzymał I miejsce i nagrodę
publiczności w IV Ogólnopolskim Rybnickim Dziecięcym
Festiwalu Teatralnym „Przestrzeń Wyobraźni” za spektakl

„Mama –nic”, którego premiera
odbyła się w grudniu ubiegłego
roku.
– W naszych szkolnych teatrach panuje niezwykła atmosfera. Tworzymy drugą
rodzinę i dlatego łatwo pracuje
się nad każdym spektaklem.
Najbardziej jednak cieszy to,
że najmłodsi już po pierwszych
występach zostają zauważeni.
Na ostatnim festiwalu jurorzy,
którzy na co dzień pracują w Teatrze Śląskim w Katowicach czy
Teatrze Polskim w Bielsku Białej, dostrzegli wiele osobowości
teatralnych – mówi zadowolona instruktorka grupy, p. Bogumiła Szmidt–Kruk – Praca
z dziećmi w wieku 6–9 lat jest
niezwykle trudna, ale owocna.

Zajęcia teatralne dodają dzieciom wiary w siebie. W czasie
prób wszyscy – śmiali i nieśmiali, potraﬁą się zmobilizować do
współdziałania, a tak zwani
przywódcy odgrywają główne
role. W naszym teatrze – tu powtórzę za Stanisławem Jerzym
Lecem – „Aktor powinien mieć
coś do powiedzenia, nawet jeśli
ma niemą rolę”.
Teatr szkolny, jest to czasem
jedyna dziedzina, w której
dzieci i młodzież mogą osiągnąć sukces, mogą zostać zauważone. Uczestniczenie w tej
formie aktywności (pozalekcyjnej, kulturalnej, itp.) daje możliwość dotykania tych tematów,
tych problemów, o których
w domu lub w szkole lub na

podwórku się nie mówi. Daje
pewne poczucie bezpieczeństwa, bowiem dzieci, młodzież
nie muszą mówić o sobie, tylko
o problemie.
– Bawiąc się w teatr dzieci
uczą się wyrażania emocji i ich
nazywania. Lepiej mówią, angażują się w wiele różnych, ciekawych przedsięwzięć i przede
wszystkim nie boją się wystąpień
przed publicznością – tłumaczy
Bogumiła Szmidt–Kruk.
Teatry szkolne działają pod
skrzydłami Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach.
Jesteśmy dumni z naszych
aktorów, gratulujemy sukcesu
i z niecierpliwością czekamy
na kolejny spektakl!


ZADBAJMY O WODĘ NA WSI
Do końca września br. można nadsyłać prace do konkursu ogłoszonego przez
Wydział Terenów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskie go Województwa Śląskiego, poświęconego tematyce zaopatrywania w wodę
w szczególności mniejszych
miejscowości oraz jej znaczenia dla otoczenia.
Prace, jakie wpłyną w ramach konkursu, który w tym
roku doczekał się już trzeciej edycji, ocenione zostaną
w czterech kategoriach:
• Kategoria I: najlepsza fotograﬁa pt. Moja wieś nad
wodą – kategoria otwarta,
obejmująca mieszkańców
województwa śląskiego,
którzy ukończyli 15. rok życia, przeznaczona dla osób
amatorsko zajmujących się
fotograﬁą;
• Kategoria II: najlepsza

fotograﬁa pt. Moja wieś nad
wodą – kategoria otwarta,
obejmująca mieszkańców
województwa śląskiego,
przeznaczona dla osób,
które nie ukończyły 15. roku
życia;
• Kategoria III: najlepszy
plakat naukowy (poster) o tematyce związanej z ochroną
wód na obszarach wiejskich
województwa śląskiego – kategoria przeznaczona dla
szkół podstawowych oraz
gimnazjów działających
na terenie województwa
śląskiego;
• Kategoria IV: najlepsze
zadanie inwestycyjne lub
praca utrzymaniowa w zakresie melioracji wodnych
szczegółowych na terenie
województwa śląskiego – kategoria obejmująca spółki
wodne i związki spółek wodnych, działające na terenie

województwa śląskiego na
podstawie przepisów Działu
VII Spółki wodne i związki wałowe ustawy z dnia
18.07.2001 r. – Prawo wodne.
Jak informuje organizator, laureaci konkursu w kategoriach I –
III otrzymają nagrody rzeczowe,
a laureaci konkursu w kategorii
IV – nagrody pieniężne. Nagrody rzeczowe zostaną ufundowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Planu operacyjnego
na lata 2016 – 2017 Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Ślaskiego (Schemat
II Pomocy Technicznej PROW
2014–2020), natomiast środki
na nagrody pieniężne zabezpieczone zostały w budżecie
województwa. Ponadto, wszyscy laureaci otrzymają okolicznościowe puchary Marszałka
Województwa Śląskiego.
Wzorem lat poprzednich,
uroczyste wręczenie nagród

nastąpi podczas konferencji
wojewódzkiej poświęconej
problemom działalności spółek
wodnych. Przewiduje się, że
konferencja ta odbędzie się
w listopadzie tego roku.
Prace konkursowe wraz
z niezbędnymi formularzami
należy przesłać do 30 września 2016 r. na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich, ul. Ligonia 46,
40–037 Katowice.
UWAGA. Dla zachowania
terminu decydująca jest data
stempla pocztowego na dokumencie przesyłki zawierającej
prace konkursowe lub data
wpływu do Kancelarii Ogólnej
Urzędu w przypadku osobistego złożenia dokumentów.
Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu
można uzyskać pod numerem
telefonu (32) 77 40 547.
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W grupie raźniej

Pod koniec ubiegłego
roku GOPS Świerklany
wspólnie z rybnickim
stowarzyszeniem
zrealizowali projekt
skierowany do osób
niepełnosprawnych z
terenu naszej gminy.

Natura nie lubi próżni. Wiedzą o tym doskonale pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, którzy
w ostatnim czasie przystąpili
do realizacji dwóch kolejnych
ciekawych projektów, skierowanych do mieszkańców
Jankowic i Świerklan. Zainicjowane i prowadzone przez
GOPS działania mają charakter wspierająco–rozwojowy.
Pierwszy z projektów powstał
z myślą o rodzicach chcących
polepszyć swój kontakt z dziećmi i lepiej je zrozumieć, a przy
tym być wymagającymi i konsekwentnymi opiekunami. Zajęcia
odbywają się w domu spotkań
działającym przy Paraﬁi pw. Św.
Anny w Świerklanach, w każdy
poniedziałek od godz. 16.00 do
18.00.
Drugi projekt realizowany jest
z udziałem kobiet doświadczających przemocy w relacjach
z bliskimi. To już trzecia edycja
Grupy wspierająco–rozwojowej dla osób doznających przemocy w rodzinie „Po MOC”.
W ramach ww. projektu, który
rusza w maju br., zaplanowano
spotkania wspierająco–rozwojowe, prowadzone przez specjalistę. Uczestniczące w nich
kobiety nauczą się, jak radzić
sobie w sytuacji przemocy i poznają przysługujące im prawa.
Atrakcją projektu będą warsztaty tworzenia biżuterii, które
poprowadzą wykwaliﬁkowane instruktorki. Uczestniczki
spotkań będą miały ponadto
okazję wykonać dla siebie ozdoby z ﬁlcu i plastiku. Nowością
będą sesje relaksacyjne SPA,
dopasowane do potrzeb każdej
z uczestniczek, podczas których
panie będą mogły skorzystać
z masażu, jak również spotkać

się z kosmetyczką, fryzjerką
i makijażystką. Sesje mają na
celu podniesienie poczucia
kobiecości, atrakcyjności i wyjątkowości każdej z uczestniczących w nich osób, a tym samym
zwiększenie ich poczucia wartości i pewności siebie.
Przy realizacji drugiego projektu Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Świerklanach pomaga Stowarzyszenie „Razem” z Rybnika. Projekt
doﬁnansowany jest ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. W tym miejscu
warto wspomnieć o tym, że nie
jest to pierwsza wspólna inicjatywa GOPS–u i rybnickiej organizacji – przypomnijmy, że
ze środków FIO oraz przy pomocy prywatnych sponsorów
udało się w ubiegłym roku zrealizować inne ciekawe przedsięwzięcie – projekt pt. „Piękno
– MAMY TO!”, skierowany do
osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy, zakładający
przeprowadzenie z ich udziałem
warsztatów psychologicznych
i fotocoachingu oraz zorganizowanie profesjonalnej sesji
zdjęciowej, poprzedzonej metamorfozą wizerunkową. Efekty
projektu mogliśmy poznać podczas wernisażu wystawy, jaki
pod koniec października odbył
się w Śląskiej Galerii Malarstwa
„Jan” w Jankowicach (relacja
z tego wydarzenia znalazła się
w grudniowym wydaniu gminnej gazety).
Więcej informacji na temat
realizowanych przez GOPS projektów można uzyskać pod numerem telefonu (32) 430 42 54.
Tam tez prowadzone są zapisy
do projektów. Udział w nich jest
oczywiście bezpłatny, zapraszamy.
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KONKURS EKOLOGICZNY

Drugie życie rzeczy, czyli zróbmy
coś pożytecznego z niczego
Jak można wykorzystać
surowce wtórne? Czy można zrobić coś ciekawego
i użytecznego z pustych
butelek, starych ubrań czy
kartonów? Stowarzyszenie „Inicjatywa” ogłasza
konkurs dla mieszkańców
Gminy Świerklany. Przez
miesiąc można zgłaszać
swoje prace w konkursie
ekologicznym. Jest o co
walczyć. Na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody
– sprzęt elektroniczny i gadżety ekologiczne.
Po raz pierwszy Stowarzyszenie „Inicjatywa” zaprasza
małych i dużych mieszkańców gminy do udziału w konkursie ekologicznym. Tym
razem docenione zostaną: pomysłowość, inwencja twórcza
i kreatywność wykorzystane
przy tworzeniu czegoś zupełnie nowego, nietypowego
z tego, co jest już stare, zużyte
i niepotrzebne. Tematem konkursu jest bowiem upcycling,
czyli ponowne przetwarzanie
surowców wtórnych, tak aby
mogły służyć nam dalej w nowych, czasami zaskakujących
formach. I tak, ze zużytych
kartonów można stworzyć np.
ciekawe osłonki na doniczki,
kinkiety czy schowki na drobiazgi, a ze starych garnków
– siedzisko do stołka.
Efekty twórczej pracy poznamy już w czerwcu podczas SWAP PARTY czyli
bezgotówkowej
wymiany
ubrań, zabawek czy książek,
jaka odbędzie się w Gminnym
Ośrodku Kultury i Rekreacji
w Świerklanach.
Konkurs pod hasłem „Ocalić
od wyrzucenia – czyli zróbmy

coś pożytecznego z niczego”
adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy
Świerklany. Aby wziąć w nim
udział, należy wykonać, przy
wykorzystaniu różnorodnych
technik, produkt z dowolnych surowców wtórnych.
Ważne, aby to, co powstanie,
miało zupełnie nowe zastosowanie. Praca nie powinna być
większa niż 50 cm x 50 cm x
50 cm.
Przy ocenie prac komisja
konkursowa będzie brała
pod uwagę użyteczność wykonanego przedmiotu, pomysłowość, oryginalność,
samodzielność, a także jego
walory estetyczne, dekoracyjne i edukacyjne. Każdy
z mieszkańców może zgłosić do konkursu tylko jedną
pracę.
Zgłoszenia do konkursu,
obejmujące pracę konkursową oraz formularz zgłoszeniowy należy doręczyć osobiście
lub przesłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Ludwika Holesza w Świerklanach „Inicjatywa”, ul. Boryńska 6, 44–266 Świerklany.
Termin składania zgłoszeń mija 5 czerwca 2016 r.
W przypadku prac przesyłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
Szczegółowe informacje
na temat konkursu można
w siedzibie Stowarzyszenia
„Inicjatywa” lub pod numerami telefonów: 607 674 224,
663 212 445.
Konkurs ekologiczny został
doﬁnansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.


Kompania Węglowa informuje
Kompania Węglowa S.A. – Oddział KWK „Jankowice” informuje
o planowanym w maju br. rozpoczęciu eksploatacji ściany P–4
w pokładzie 404/3. Eksploatacja prowadzona będzie systemem
ścianowym z zawałem stropu, na głębokości 560–600 metrów.
W związku z powyższym, na powierzchni mogą ujawnić się wpływy I–III kategorii terenu górniczego, przy maksymalnych obniżeniach ok. 1,2 m. Wpływami ww. eksploatacji objęte zostaną
tereny zabudowane oraz rolne w rejonie ul. Kościelnej w Jankowicach. Szczegóły pod numerem telefonu (32) 739 21 13.
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WIOSNA w Miarce
Wiosna to czas, w którym
rozkwitają nie tylko kwiaty
i cała przyroda. Na przykładzie Gimnazjum w Świerklanach stwierdzić można, że
wiosną rozkwitają również
pomysły, inicjatywy, akcje
i projekty, których w naszej
szkole nie brakuje, a często
ich efektem są wyjątkowe
sukcesy.
Przykładem tego jest zdobycie
przez chór POPP „Gaudeo” III
miejsca w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Młodzieżowej
„Droga do gwiazd przez gimnazjum”. Zważywszy na liczne
sukcesy uczniów w tej dziedzinie, temat konkursu dla niektórych z nich być może okaże się
przepowiednią na przyszłość.
O przyszłości myślą też zarówno uczniowie ostatnich klas
szkół podstawowych, jak i nasi
trzecioklasiści. Ci pierwsi niedawno odwiedzili nasze gimnazjum, korzystając z okazji do
zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz zaletami placówki,
w której przebiegać będzie ich
dalsza edukacja. Po krótkim programie artystycznym i poznaniu
zasad rekrutacji uczniowie wzięli udział w zajęciach otwartych:
językowych, przyrodniczych
i sportowych. Miejmy nadzieję,
że cieszy ich perspektywa nauki
w naszym gimnazjum, którą już
wkrótce rozpoczną. Potwierdzić
to mogą zapewne trzecioklasiści,
którzy jeszcze niedawno nieśmiało rozpoczynali ten etap edukacji,

a niedawno zakończyli pisanie
egzaminów… Jednakże gimnazjaliści nie powinni się obawiać – do
tych ważnych chwil przygotowywali się przez trzy lata podczas
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz przez udział w różnorodnych akcjach i projektach.
Takim projektem o niewątpliwych walorach edukacyjnych
i wychowawczych jest „Erasmus
+”. Przypomnijmy – o założeniach tego programu pisaliśmy
w poprzednim numerze, podobnie jak o wyjeździe naszych
uczniów na Węgry. Najświeższą
wiadomością jest to, że grupa
uczniów oraz nauczycieli miała
okazję uczestniczyć w niezwykłym spotkaniu edukacyjnym,
tym razem w Rzymie – w Istituto
Comprensivo im. Marii Montessori. Wyjazd obﬁtował w wiele
wydarzeń: wspólne lekcje, zabawy integracyjne, a najbardziej
cenna okazała się wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami i uczniami w zakresie
rozwiązywania
problemów
wychowawczych i prowadzenia mediacji. Niezwykle ważna była także obserwacja zajęć
prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolu i w klasach
młodszych, gdzie dzieci zdobywały umiejętności i wiadomości poprzez samodzielną pracę
i twórczość, przy wykorzystaniu różnorodnych – tradycyjnych i nowoczesnych – pomocy
dydaktycznych. Wszyscy mieli
również okazję do tego, by zwie-

dzić Wieczne Miasto, zetknąć się
z jego kulturą, obejrzeć najważniejsze zabytki, a także zapewne
poczuć ducha starożytności.
Należy podkreślić, że również
projekty realizowane na miejscu,
w murach naszego gimnazjum,
są okazją do wszechstronnego
rozwoju uczniów. Dowodem na
to jest, opisany w poprzednim
numerze, sukces szkoły w konkursie organizowanym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warto dodać, że niedawno,
w Katowicach, odbyło się uroczyste podsumowanie drugiej
części konkursu – naszą szkołę
reprezentowała autorka zwycięskiego projektu, p. Ludmiła Szulik oraz przedstawiciele
uczniów, gdyż to z myślą o nich
realizowany jest każdy projekt
i program w gimnazjum.
Wszystkie te działania nie
byłyby możliwe, gdyby nie postawa młodzieży – zaangażowanej i otwartej. Dowodem na
to może być chociażby udział
uczniów w spotkaniu z delegacją izraelską, jakie miało miejsce
w pierwszej połowie kwietnia na
świerklańskim cmentarzu, przy
mogile oﬁar Marszu Śmierci.
Trójka trzecioklasistów godnie
reprezentowała wtedy całą społeczność szkolną.
O prospołecznej postawie naszych uczniów świadczyć może
również ich udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej – na etapie gminnym

zwyciężczynią okazała się Natalia Antończyk, która zdobyła
też III miejsce na etapie powiatowym. Natomiast w konkursie plastycznym „Młodzież
zapobiega pożarom” miejsce
I zdobyła Marcelina Mrowiec,
II – Oliwia Fajkis, a III – Natalia Woźnica i Katarzyna Tyrna.
Warto dodać, że mamy większą gromadę uczniów utalentowanych plastycznie – nagrody
w IV Regionalnym Konkursie
Artystycznym, organizowanym
przez Liceum Plastyczne oraz
Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk
Pięknych w Wodzisławiu, zdobyły Nikola Faber (II miejsce)
i Paulina Koszyk (wyróżnienie).
Trzeba podkreślić, że profesjonalne jury musiało dokonać
wyboru spośród 130 prac!
W minionych tygodniach
wiele wydarzeń i konkursów
związanych z naszą szkolną społecznością zasługuje na uwagę,
nie sposób opisać wszystkich
dokładnie, dlatego wspomnimy tylko o sukcesie naszych
uczniów w Powiatowych Zawodach w Łyżwiarstwie Szybkim
(przygotowani przez p. Sylwię
Masłowską, chłopcy zajęli III
miejsce, a dziewczynki – V) oraz
o III m. zajętym przez naszych
gimnazjalistów w żorskim konkursie sportowo–matematycznym „Ćwiczę i liczę”. Po więcej
informacji zapraszamy na naszą
stronę internetową www.swierklany.edu.pl
Gimnazjum w Świerklanach
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KGW ma nową przewodniczącą
Koło Gospodyń Wiejskich
w Świerklanach Górnych ma
nowe władze. Wieloletnią
przewodniczącą tej organizacji, Marię Kwiatkowską
zastąpiła Weronika Karwot.
Wybory władz koła odbyły
się na początku kwietnia br.
Pani Maria zrezygnowała ze
startu w wyborach i udała się na
zasłużoną emeryturę. Nie oznacza to oczywiście, że z gospodyniami pożegnała się na dobre.
– Przede mną duże wyzwanie,
bo mimo że w kole działam od
ponad 30 lat, to pierwszy raz
jestem w zarządzie i od razu
powierzono mi funkcję przewodniczącej. Mam nadzieję,
że współpraca z członkiniami
KGW i z lokalnym środowiskiem
będzie się dobrze układała – powiedziała nam pani Weronika
Karwot, dodając, że ma zamiar
korzystać z doświadczenia pań,
które w zarządzie koła pracują
od wielu już lat: Katarzyny Błatoń – wiceprzewodniczącej,
Iwony Orłowskiej – sekretarza,

Krystyny Bluszcz – skarbnika
i Grażyny Femiak – członkini
zarządu.
Planów na przyszłość jest wiele – będzie to kontynuowanie
podjętych do tej pory działań, takich jak organizacja wycieczek
czy imprez okolicznościowych,
a także uczestnictwo w życiu
gminy i reprezentowanie jej na
zewnątrz, jak również zachęcanie młodych mieszkanek sołectwa do wstąpienia do koła, które
w chwili obecnej liczy niewiele
ponad 130 członkiń.
– Szczególny nacisk chciałybyśmy położyć na promocję
zdrowego trybu życia i tym
przyciągnąć panie do koła.
W planach mamy organizowanie zajęć ruchowych oraz wykładów i pokazów dotyczących
zdrowej żywności, a także podjęcie próby reaktywacji kabaretu
– podsumowuje pani Weronika.
Kolejne wybory władz świerklańskiego koła za pięć lat,
a więc w 2021 roku.


Najlepsi w sprawach pożarnictwa
W Galerii „Jan” w Jankowicach odbyło się 13 kwietnia br.
podsumowanie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Młodzież
zapobiega pożarom”. Nagrodzeni w obu konkursach laureaci
otrzymali dyplomy, medale oraz
nagrody rzeczowe nawiązujące
do tematyki pożarniczej.
Pierwszy z turniejów przeprowadzony został w dwóch
kategoriach wiekowych (gimnazja i szkoły podstawowe)
i zakończył się wynikami:
I miejsce – Natalia Woźnica
i Jakub Filipiak, II miejsce
– Gabriel Kluk i Amelia Marcol, III miejsce – Agata Kałuża i Jakub Szafarczyk, IV m.
– Bartosz Dzwonek.
W Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy Pożarniczej, Oddział
Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Świerklanach wraz z Urzędem Gminy Świerklany przyznali ponadto wyróżnienia dla:
Angeliki Skotnicy, Wiktorii
Solich, Julii Szymik, Patrycji
Brodawki, ZoﬁiIwańskiej,Szymona Piechy, Dawida Trem-

bacza, Szymona Staszczyka,
Alana Juraszka, Mateusza Maciończyka, Adriana Raciaka,
Bartosza Kufel, Marty Pytlik,
Julii Kłosowskiej, Alicji Pawelec, Marka Krawczyka, Marty
Krakus i Bartosza Handzla.
Z kolei, na konkurs plastyczny wpłynęło ponad 80 prac, które ocenione zostały w czterech
kategoriach wiekowych. Tu
wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce – Zuzanna
Michalska, Piotr Zniszczoł, Jakub Witoszek i Marcelina Mrowiec; II miejsce – Maja Piontek,
Karol Szaboń, Piotr Sadowski
i Oliwia Fajkis; III miejsce – Natalia Boruta, Paweł Pańczyk,
Nikola Fojcik, Adrian Chlebiej
i Szymon Termiński, Nikola
Kocjan oraz Katarzyna Tyrna
i Natalia Woźnica.
Spotkanie podsumowujące
oba konkursy połączone zostało z prezentacją nagrodzonych
prac plastycznych oraz z poczęstunkiem. Cieszy fakt, że nasi
młodzi mieszkańcy nieźle poradzili sobie również w konkursach na szczeblu powiatu.
Gratulujemy wiedzy i umiejętności plastycznych!


Władze Koła Gospodyń
Wiejskich w Świerklanach
Górnych
pragną złożyć serdeczne
podziękowanie
dotychczasowej
przewodniczącej
p. Marii Kwiatkowskiej
(na zdj.)
za lata owocnej współpracy,
ogromne zaangażowanie
w sprawy koła
oraz serdeczność i życzliwość

Chcesz być mądry – czytaj książki!
Od 1995 r. na świecie
i od 2007 roku w Polsce
obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich. W tym roku
także i nasza biblioteka
postanowiła dołączyć do
grona placówek obchodzących to wyjątkowe,
czytelnicze święto.
Każdy, kto 23 kwietnia odwiedził Gminną Bibliotekę Publiczną, otrzymał w prezencie
książkę i zakładkę.
– Zależy nam na tym, aby
zachęcić do wypożyczania
książek jak największą liczbę
mieszkańców. Akcja z pewnością będzie kontynuowana
w przyszłym roku i w kolejnych latach, bo zależy nam
na rozwoju czytelnictwa
w naszej gminie i uatrakcyjnieniu oferty naszych bibliotek – mówi Natalia Raszka,
dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świerklanach
z siedzibą w Jankowicach, zapewniając jednocześnie, że

dołoży wszelkich starań, aby
o Światowym Dniu Książki
i Praw Autorskich usłyszało
w przyszłości jeszcze więcej osób niż dotychczas.
Jako ciekawostkę podamy,
że Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich ustanowiło w 1995 roku UNESCO,
na wniosek rządu Hiszpanii
i Międzynarodowej Unii Wydawców. 23 kwietnia to szczególna data w historii literatury
światowej – rocznica urodzin
lub śmierci takich pisarzy jak:
William Shakespeare, Miguel de Cervantes czy Vladimir
Nabokov. Podobnie jak w innych krajach obchodzących
święto książki, dzień 23.04
jest okazją do prezentowania
książek oraz organizowania
spotkań autorskich i wystaw
– podejmowane są różne inicjatywy, które służą promocji
czytelnictwa wśród starszych
i młodszych oraz ochrony
praw autorskich i własności
intelektualnej. Zapraszamy
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jankowicach i jej
ﬁlii w Świerklanach!
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FOT. ARCH. SZKOŁY

Polsko-niemieckie spotkanie

Trzynastoosobowa grupa
przedstawicieli szkoły IGS
z Getyngi w Dolnej Saksonii
gościła w połowie kwietnia
w naszej gminie. To już czwarta wizyta uczniów niemieckiej
placówki, z którą Gimnazjum
im. Księdza Walentego w Jankowicach wiąże międzynarodowa współpraca.
W programie pobytu gości znalazła się m.in. wizyta w gminnym magistracie,
gdzie młodzież spotkała się
z wójtem Tomaszem Pieczką
i jego zastępcą Henrykiem

Mincerem. Gimnazjalistom
towarzyszyła niemiecka opiekunka, a z ramienia jankowickiego gimnazjum – dyrektor
Norbert Niestolik i główna
organizatorka wymiany – nauczycielka języka niemieckiego, Kinga Szaboń.
Był też czas na zwiedzanie kompleksu oświatowego
i udział we wspólnych zajęciach oraz w wycieczkach do
Rybnika, Krakowa i kopalni
„Guido” w Zabrzu. Do głównych atrakcji, jakie czekały
na gimnazjalistów w kopalni,

należał przejazd podwieszaną
kolejką górniczą oraz obserwowanie pracy kombajnów
chodnikowych. Niezapomnianych wrażeń dostarczyło im
też zejście w głąb wyrobiska
nachylonego pod kątem 18
stopni.
Program wizyty niemieckich przyjaciół w naszej gminie zwykle jest ten sam (przy
czym dodać należy, że każdorazowo w wyjeździe biorą
udział inni uczniowie) – gimnazjaliści zza Odry mieszkają w domach swoich kolegów

Mistrzowie słowa
W SP nr 2 w Świerklanach odbył się 12
kwietnia br. Gminny
Konkurs Recytatorski
dla klas I–III. Występy
dzieci oceniało jury
w składzie: Zoﬁa Paszenda z MDK w Boguszowicach, Gabriela
Lebuda – nauczyciel
języka polskiego,
dyrektor Małgorzata
Rduch oraz Ewa Wojcieszek – nauczyciel
Gimnazjum im. Karola
Miarki w Świerklanach.

Spośród wszystkich
uczestników
wyłoniono
laureatów,
w następujących
kategoriach:
1. Klasy I: I m.
– Amelia Szulik z SP 1
w Świerklanach, II m. –
Anastazja Grabara z SP 2
w Świerklanach, III m. – Kamil Orzechowski z SP Nr 1
w Świerklanach;
2. Klasy II – I m.
– Paweł Czerwik z SP 2, II
m. – Judyta Tymoczko z SP
Jankowice, III m. – Iga Karwot z SP Jankowice i wyróżnienie – Natalia Wikar z SP
1;
3. Klasy III – I m.

– Małgorzata Kajzerek z SP
2, II m. – Lena Zmarzły z SP
Jankowice i III m. – Maja Dudzic z SP 2.
W dalszym etapie, 19 kwietnia br. naszą gminę reprezentowali: Amelia Szulik, Paweł
Czerwik oraz Małgorzata Kajzerek, która zajęła III miejsce
i będzie brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim FESTIWAL SŁOWA.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Dziękujemy również
Radzie Rodziców przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Świerklanach za zorganizowanie wspaniałych nagród dla wszystkich
dzieci!
Tekst: SP 2 im. Św. Jadwigi w Świerklanach

oraz uczestniczą we wspólnych zajęciach lekcyjnych
i sportowych organizowanych
w jankowickiej placówce. Jest
też dyskoteka, organizowane
są poczęstunki oraz wymiana
pamiątkowych gadżetów.
Po kilku intensywnie spędzonych dniach polscy
uczniowie pożegnali swoich
kolegów, odprowadzając ich
na rybnicki dworzec. Z niecierpliwością czekają na majowe spotkanie, które tym
razem będzie miało miejsce
w Niemczech.


OGŁOSZENIE
Szkoła w Gogołowej
zaprasza

Chcesz zostać policjantem,
żołnierzem, strażakiem lub
pracować w innych służbach
mundurowych? Dołącz do
nas! W Gogołowej otwieramy
klasę liceum o proﬁlu mundurowo- ratowniczym.
Proponujemy liczne zajęcia
dodatkowe prowadzone
przez specjalistów, takie jak:
samoobrona, musztra, strzelnica, warsztaty udzielania
pierwszej pomocy, prelekcje
z przedstawicielami służb
mundurowych oraz różnego
rodzaju wyjazdy.
Szczegóły na www.zsgogolowa.pl oraz pod numerem
telefonu (32) 476 04 77.
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Chór Gaudeo jest szeroko
znany, nie tylko społeczności
Gimnazjum im. Św. Jadwigi
w Świerklanach. Zespół stale
urozmaica swój repertuar,
biorąc udział w różnego rodzaju przeglądach i zdobywając kolejne nagrody.
Ostatnia nagroda chóru, to
nagroda I stopnia w Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym
pod honorowym patronatem
Starosty Rybnickiego Damiana Mrowca. Wcześniej chór
zdobył III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki
„Droga do gwiazd przez gimnazjum”. – Każdy publiczny
występ jest okolicznością do
tworzenia przeżyć wewnętrznych, kontemplacji a także
autoreﬂeksji – mówi Maria
Skrobol, dyrygent i kierownik
chóru Gaudeo, który działa
w ramach Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.
W tym roku szkolnych chór
zanotował sporo sukcesów, ale
zdaniem chórzystów największym z nich był udział w Finale
ogólnopolskiego projektu Akademia Chóralna. Chór, jako jeden z siedmiu zespołów z całej

Polski zakwaliﬁkowanych do
tego ﬁnału, wziął udział w koncercie mikołajkowym z udziałem Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Szczecińskiej pod
dyrekcją dyrektora muzycznego orkiestry – Ewy Strusińskiej.
– Pozwolę sobie zacytować
słowa z programu koncertu ﬁnałowego: „Młodzi wykonawcy
pracowali w pocie czoła przez
cały rok, aby nasz ostatni w tym
roku koncert rodzinny odbił się
echem w całej Polsce!”. Pracy
rzeczywiście było dużo, ale
emocje, jakie towarzyszyły
temu wydarzeniu wycisnęły
niejedną łzę wzruszenia wśród
chórzystów. To było wielkie
święto, które na zawsze wpisało się w pamięć – wspomina
dyrygentka świerklańskiego
chóru.
Obecnie młodzi muzycy
przygotowują się do przesłuchań regionalnych chórów
biorących udział w ogólnopolskim projekcie „Akademia
Chóralna – Śpiewająca Polska”, z regionu Śląska i Opola, który odbędzie się 22 maja
w sali koncertowej Akademii

Muzycznej w Katowicach. –
Aby jak najlepiej przygotować
się do tego najważniejszego
dla nas konkursu, organizuję
warsztaty wyjazdowe dla chórzystów w dniach od 18 do
19 maja w pobliskich Górkach
Wielkich. Bardzo chcielibyśmy powtórzyć sukces z ubiegłego roku, kiedy w wyniku
przesłuchań
regionalnych,
chór Gaudeo zdobył „Złote
Pasmo” i wziął udział w koncercie ﬁnałowym w Filharmonii Szczecińskiej. W tym roku
koncert ﬁnałowy będzie miał
miejsce w Narodowym Forum
Muzyki we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury. Jest
więc o co walczyć. W czerwcu
chór będzie reprezentował naszą gminę w kolejnym Powiatowym Przeglądzie Zespołów
Artystycznych. A jeszcze przed
końcem roku szkolnego pojedzie na dwudniowe warsztaty
muzyczne do siedziby Zespołu
Pieśni i Tańca Śląsk do pałacu
w Koszęcinie, jako nagroda za
wyróżnienie w Europejskim
Konkursie „Rozśpiewany Śląsk”
– zapowiada Maria Skrobol.


Samoobrona dla kobiet ze specjalistami

Do sierpnia na terenie
obiektu sportowego „Orzeł”
Jankowice organizowane są
specjalne zajęcia, dzięki którym panie mogą poczuć się
bezpieczniej. Stowarzyszenie TF 13 Scorpion pokazuje
mieszkankom gminy jak się
bronić.
Kurs rozpoczął się w kwietniu
i potrwa do sierpnia. Zajęcia
adresowane są dla pań z terenu gminy Świerklany. Obejmu-

ją techniki samoobrony przed
różnego rodzaju napaściami,
łączące metody obalania przeciwnika oraz obezwładniania napastnika. Niewątpliwie
taka wiedza i umiejętności
pozwolą paniom poczuć się
bezpiecznie, a być może również uczestniczki staną się
bardziej pewne siebie. Udział
w zajęciach jest bezpłatny i adresowany dla wszystkich pań,
niezależnie od wieku. Samo-

obrony uczą wykwaliﬁkowani
instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia cieszą
się dość dużym powodzeniem,
bo obecnie udział w nich bierze ponad 20 pań. Szczegółowe informacje na temat zajęć
uzyskać można pod numerem
tel. 502 405 549. Projekt jest
współﬁnansowanyześrodków
Urzędu Gminy Świerklany.


Zumba
integruje
ludzi!
Proste kroki taneczne,
świetne kombinacje ruchów
i muzyka, która stwarza atmosferę imprezy i porywa
do zabawy – to Zumba, czyli
zainspirowane latynoskimi
rytmami połączenie tańca
i aerobiku. Zajęcia zumby
od maja przez dwa miesiące
będą prowadzone w Szkole
Podstawowej nr 1 w Świerklanach, dzięki doﬁnansowaniu projektu „Z Holeszakami
aktywnie po zdrowie” przez
Urząd Gminy Świerklany.
FOT. STOWARZYSZENIE „INICJATYWA”

FOT. ARCH. CHÓRU

Gaudeo znów z laurami
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Zainteresowanie zumbą jest
ogromne, ponieważ nie dość,
że zajęcia są ciekawe, to bezpłatne. Na liście osób, które
zgłosiły chęć udziału jest prawie 50 osób. Skąd pomysł na
zumbę? – Podczas corocznego
planowania pracy członkowie
Stowarzyszenia „Inicjatywa”
ze Świerklan zaproponowali
zorganizowane różnego rodzaju zajęć ﬁtness. Dzięki gminnej
dotacji możemy prowadzić nie
tylko zajęcia zumby, ale i ﬁtnessu oraz zorganizować rodzinny
bieg czy rajd rowerowy – mówi
koordynator projektu p. Magdalena Pieszko. Zumba jest dla
każdego, a uczestnicy nawet nie
muszą wcześniej znać kroków
czy muzyki, ponieważ stopniowo wprowadza się choreograﬁę. Nie zdają sobie sprawy, że
tańcząc przy prostej muzyce
niesamowicie spędzają czas,
a po pewnym okresie zaskakują
ich rezultaty. Zajęcia kształtują
sylwetkę powodując spalanie
ogromnej ilości kalorii, ujędrniają i rzeźbią ciało. Dużym atutem zumby jest luźna atmosfera
w trakcie zajęć, która sprawia,
że nawet osoby nieprzepadające za klasycznym aerobikiem,
czy tanecznymi odmianami zajęć, będą z wielką chęcią do niej
powracały.
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W szkołach powstały Zielone Pracownie
Pod koniec kwietnia (28.04)
w gminie nastąpiło uroczyste otwarcie dwóch tzw.
Zielonych Pracowni – klas
przyjaznych uczniom, w których zdobywanie wiedzy polega na odkrywaniu, badaniu
i samodzielnym poznawaniu
świata przez uczniów. Pracownie mają być również
inspiracją do działań podejmowanych na rzecz ochrony
środowiska.
Zielone Pracownie powstały w Gimnazjum im. Karola
Miarki w Świerklanach oraz
w jankowickiej szkole podstawowej.
W przypadku pierwszej placówki projekt nosi nazwę „Kraina EKO-logiczna”. Koszt całości
zadania wyniósł 35 665,23 zł,
przy kwocie doﬁnansowania
28 532,18 zł i wkładzie własnym
gminy – 7 133,05 zł (w tym
6 909,30 zł nagrody uzyskane
podczas pierwszego etapu konkursu „Zielona Pracownia_projekt”).
W ramach realizacji zadania
w świerklańskim gimnazjum
pomalowano ściany, utworzono zabudowę dygestorium,
dokonano renowacji lamperii,
zmodernizowano instalacje
elektryczną wraz z wymiana
świetlówek na energooszczędne typu LED. Zakupiono też
meble, nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane

będą podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, chemiczno-ﬁzycznych,
geograﬁcznych
i geologicznych. Do tego stworzony został

program edukacyjny.
Z kolei, w szkole w Jankowicach realizowany jest projekt pt.
„Odkrywcy leśnych skarbów”.
Koszt całości zadania wynosi

w tym przypadku 21 799,39 zł,
z czego 17 439,51 zł stanowi kwotę doﬁnansowania,
a 4 359,88 zł jest wkładem własnym gminy (w tym 2 739,00
w formie nagród w pierwszym
etapie konkursu). Tu również
wyposażono pomieszczenie
w meble, nowoczesny sprzęt
multimedialny oraz pomoce
dydaktyczne, które wykorzystywane będą podczas zajęć
związanych m.in. z ekologią
i ochroną środowiska.
W oﬁcjalnym
otwarciu
klasopracowni udział wzięli
przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach: Ewa Cofała
i Bronisław Karasek, reprezentujący Leśnictwo Chwałęcice Arkadiusz Kochanek oraz
władze gminy w osobie wójta
Tomasza Pieczki i jego zastępcy Henryka Mincera, a także przedstawiciele placówek
szkolnych i władz sołeckich.
Dzieci i młodzież mogą teraz
korzystać z nowoczesnych pomieszczeń oraz sprzętu, który
pomoże rozwijać ich zainteresowania. Warto dodać, że
dotacje traﬁły do szkół dzięki staraniom Urzędu Gminy
Świerklany, który współpracował w tym zakresie z nauczycielami z ww. placówek.
Szczegóły na www.swierklany.pl w zakładce WFOŚiGW
poświęconej „Zielonym Pra-

innych ciekawych zjawisk.
Kolejnym etapem spotkania
były zajęcia plastyczne, których tematem przewodnim
były dinozaury. Pracując w
podziale na grupy uczniowie
malowali sylwetki dawno wymarłych olbrzymów, których

istnienie
prawdopodobnie
przerwało uderzenia meteorytu. Radą i pomocą służyły
uczniom p. Monika Lampert
– nauczyciel plastyki oraz p.
Elżbieta Pierchała - kustosz
Galerii „Jan”.
Czytaj dalej na stronie 14

Jedyna taka noc
Późnym wieczorem, z 18
na 19 marca, budynek jankowickiej szkoły podstawowej
ponownie ożył. Do placówki
przybyli pierwszoklasiści,
szóstoklasiści i gimnazjalna
młodzież oraz zaangażowani
w organizację Nocy Naukowej, nauczyciele.
Członkowie Koła Astronomicznego wraz z opiekunem
p. Grzegorzem Przybyłą przewodzili obserwacjom nocnego
nieba w szkolnym obserwatorium astronomicznym. Pan
Przybyła opracował prezentację o Wszechświecie i planetach Układu Słonecznego.
Z zajęć w obserwatorium

skorzystali najmłodsi uczestnicy Nocy Naukowej, czyli
uczniowie klasy I b wraz z wychowawcą p. Beatą Zahorską
i towarzyszącymi grupie rodzicami, jak również skupieni
w Kole Ekologicznym, uczniowie klas szóstych.
Następnie, w sali przyrodniczej odbyły się pokazy
eksperymentów opracowanych przez grupy uczniów
klas szóstych. Wzbudziły
one zaciekawienie u wszystkich odbiorców, nawet tych
najmniejszych. Obserwowano znikający statek, tornado
w butelce, opadające na dno
cieczy kule olejowe oraz wiele
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Młodzi zdolni
Gimnazjum im. Księdza
Walentego w Jankowicach może poszczycić
się wieloma zdolnymi
wychowankami, którzy
z powodzeniem startują
w konkursach i godnie
reprezentują szkołę na
zewnątrz. Poniżej prezentujemy informacje
o ostatnich osiągnięciach
jankowickich uczniów.
Udane święto języka
Na 21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego. Święto to ma w założeniu dopomóc w ochronie
różnorodności językowej jako
dziedzictwa
kulturowego.
W jankowickim gimnazjum
został z tej okazji tradycyjnie
zorganizowany Test Poprawności Językowej. Biorący
w nim udział uczniowie walczą o tytuł Mistrza/Mistrzyni
Języka Polskiego oraz Mistrza/Mistrzyni Polskiej Ortograﬁi. W tym roku Mistrzynią
Języka Polskiego została Ewa
Wałach z kl. III b (na zdj.), zaś
Mistrzami/Mistrzyniami Polskiej Ortograﬁi: Maria Tkocz
z II b, Kocjan Aleksandra z III
a, Karol Broża z III a i Szymon
Podgórny z kl. III b. Gratulujemy!
Rybnicka Portugaliada
8 kwietnia, Szymon Wolf

z kl. III b zajął III m. w I Powiatowym Konkursie Wiedzy
o Portugalii i Krajach Luzofońskich pt. „Rybnicka Portugaliada”, organizowanym przez
Dwujęzyczne Społeczne Gimnazjum im. Jerzego Kukuczki
w Rybniku, pod honorowym
patronatem Instytutu Języków
Romańskich i Translatoryki
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Gratulacje!
Tego samego dnia, uczennica
Monika Góra z kl. III b wzięła
udział w II Międzypowiatowym konkursie „Poliglota ziemi śląskiej”, organizowanym
przez Centrum Usług Językowych „Albion”. Był to drugi
etap konkursu, który obejmował wiedzę z języka angielskiego oraz, w zależności od
wyboru, niemieckiego lub
francuskiego. Dla uczniów
okazał się on świetnym sposobem na sprawdzenie wiedzy
przed zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym.
Sport
i nauki ścisłe
Jankowickie
gimnazjum
może poszczycić się zdolnymi
koszykarkami. Pierwszy raz
w historii placówki udało jej się
dotrzeć do ﬁnałów wojewódzkich w grach zespołowych.
Awans wywalczyły dziewczyny, w piątek 22 kwietnia!
Także 22 kwietnia, 7 uczniów
gimnazjum wzięło udział
w konkursie matematycznym

„Cubek”,
organizowanym
przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Rybniku. Konkurs składał
się z dwóch części: wykładu
i testu pisemnego. Dotyczył
on macierzy, które są tematyką
wykraczającą poza program
nauczania. Uczniowie spisali
się bardzo dobrze, zważywszy
na trudny i nowy materiał do
przyswojenia. Najlepiej wypadła Antonina Kuś z klasy III b,
która zajęła IV miejsce. Gratulujemy!
To oczywiście nie wszystkie
osiągnięcia jankowickich gimnazjalistów – w międzyczasie
reprezentowali oni swoją placówkę w IV Regionalnym Konkursie Artystycznym pt. „Jaki
kolor ma śnieg? Pejzaż zimowy”, którego organizatorem
i gospodarzem było Liceum
Plastyczne w Wodzisławiu
Śląskim, jak również wystąpili podczas Dnia Ślonskij Godki,
organizowanego przez GOKiR
Świerklany we współpracy
z przedstawicielami środowisk
lokalnych regionalistów.
tekst i zdj.: Gimnazjum
im. Księdza Walentego
w Jankowicach

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
44-266 Świerklany,
ul. Strażacka 1
tel. (32) 430 42 54
lub 883 960 066

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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Razem z mamą i tatą
Za nami kolejne w tym roku
szkolnym, warsztaty inspiracji artystycznych. Uczniowie
klasy II c SP im. Stanisława
Staszica w Jankowicach odkrywali wraz ze swoimi rodzicami
drzemiące w jednych i drugich
talenty manualne. W mgnieniu
oka w ich zręcznych dłoniach
kawałki bibuły przeobrażały
się w misternie dopracowane
bukiety stokrotek. Następnie,
na scenie pełnej odpowiednio
przygotowanych rekwizytów
i przy dźwiękach stosownie
dobranej muzyki Antonio Vivaldiego, drugoklasiści zaprezentowali baśń Janiny Porazińskiej
pt. „O dwunastu miesiącach”.

Dzieci i ich rodzice wspólnie
pracowali, jednocześnie świetnie się bawiąc. Wszyscy „tworzyli” z ogromnym zapałem,
cierpliwością i precyzją, toteż
radość z efektów była ogromna. Był też czas na miłe pogawędki i słodki poczęstunek.
Cieszymy się, że mamy tak
uzdolnionych i chętnych do
współpracy rodziców. Jesteśmy też dumni z aktorskiego
talentu naszych uczniów. Cieszymy się, bo kolejny raz było
SUPER.
Więcej o tym wydarzeniu
można poczytać na stronie
www.spjankowice.pl
SP Jankowice

Konkurs na projekt Maskotki 112
Jeśli masz zdolności
manualne, lubisz rysować
i tworzyć nowe rzeczy, być
może zainteresuje cię temat
konkursu na przygotowanie
projektu maskotki, która
stanie się symbolem działań
ratujących zdrowie i życie
ludzkie. Do udziału w akcji
promocyjnej numeru alarmowego 112 zachęcamy
uczniów klas IV, V i VI szkół
podstawowych oraz gimnazjalistów.
Konkurs ma na celu m.in.
podniesienie świadomości
dzieci i młodzieży w zakresie funkcjonowania numeru
112 oraz rozwijanie kreatywności, umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie
plastycznej. Projekt graﬁczny Maskotki 112 na papierze
typu brystol w formacie A3
lub A2 może być wykonany
w następujących technikach
plastycznych: pastel, farby
plakatowe, tempera, pisaki,
graﬁka collage.
Organizatorami konkur-

su są: Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz
Śląski Kurator Oświaty. Prace należy nadsyłać do dnia
24 czerwca br. do Wydziału
Centrum Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul.
Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice. Jury konkursowe wybierze spośród nich te, które
będą stanowiły materiały promujące numer alarmowy 112
na terenie naszego województwa. Spróbuj – może akurat
twój projekt wygra?
Ogłoszenie wyników, któremu towarzyszyć ma wystawa
nagrodzonych prac, planowane jest na 8 września br.
w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Więcej
informacji na temat konkursu oraz regulamin udziału
są do pobrania pod adresem
http://www.katowice.uw.gov.
pl/urzad/aktualnosci_urzedu/idn:5937.html


Wspomnienie Wielkanocy

Akcja Zajączek, czyli jankowicka „Szlachetna Paczka”
Kolejny już raz w naszej szkole
przeprowadziliśmy akcję charytatywną pod nazwą „Akcja
Zajączek”. Nazwa wzięła się
stąd, że pomoc dla wybranej rodziny z naszej gminy traﬁa tuż
przed Świętami Wielkanocnymi. Tym razem w przedsięwzięciu, które zainicjowała szkolna
pani pedagog, udało nam się

zebrać aż 24 paczki z artykułami spożywczymi, chemią,
zabawkami i ubraniami.
Dziękujemy
rodzicom,
uczniom i wszystkim osobom,
które przyłączyły się do zbiórki! I zapraszamy do współpracy za rok.
Szczegóły akcji na www.spjankowice.pl
SP Jankowice

Dokończenie ze strony 12
W programie Nocy Naukowej znalazło się też zespołowe pokonanie trasy, zgodnie
z wyznaczonymi na mapce
pomocniczej, azymutami.
Po drodze uczniowie natknęli się na 3 stanowiska, gdzie
należało wykonać zadania:
rozpoznać skały, odpowiedzieć na pytania o Kosmosie,
uporządkować na modelu
kosmiczny bałagan w Układzie Słonecznym. Większość
zadań młodzi naukowcy rozwiązali pomyślnie, wszystkie
grupy dotarły do celu.
Po sporym wysiłku umysłowym nadszedł czas na
wysiłek ﬁzyczny. Na sali gimnastycznej odbył się mecz
piłki siatkowej, w którym
oprócz uczniów zagrał pan
dyrektor oraz p. Dariusz Reder – katecheta. Rozgrywki
zorganizowała p. Edyta Pierchała – nauczycielka wychowania ﬁzycznego.
Podczas nocnego spotkania młodzi naukowcy mieli
okazję namacalnie odkryć
wymiary Układu Słonecznego. Tym zadaniem zajęła się
grupa Koła Astronomicznego
„Albireo”. Skrupulatnie od-

mierzając w skali odległości
międzyplanetarne, uczniowie
kroczyli od auli, gdzie byłoby
Słońce i większość planet, do
wschodniej ściany górnego
korytarza, gdzie znajdowałby się Neptun. Każdą z planet
prezentowała osoba w charakterystycznym przebraniu.
Salwę śmiechu wywołał strój
pana astronoma obrazujący
planetę Jowisz, z księżycami
przymocowanymi do jego
głowy.
Od strony kulinarnej zapewniono wszystkie potrzeby uczestników – była ciepła
herbatka, pizza, kanapki, no
i wyśmienite ciasta przygotowane przez rodziców.
Gdyby nie świadomość,
że już wkrótce świt i że nie
będzie kiedy wykorzystać
przyniesionych do szkoły śpiworów i materacy, uczniowie
z pewnością nie położyliby
się spać – szkoda było każdej
chwili spędzonej w tak doborowym towarzystwie.
O Nocy Naukowej szczegółowo piszemy pod adresem
http://www.spjankowice.
pl/aktualnosci/czytaj/389/1/
NOC-NAUKOWA
SP Jankowice
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W Jankowicach strażacy przemaszerowali z kościoła pod remizę
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Byłego naczelnika OSP
Świerklany uhonorowano
statuetką za 40 lat służby

Druhowie świętowali Dzień Strażaka
W obu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych,
działających na terenie gminy, odbyły się uroczystości
związane z Dniem Strażaka.
W Jankowicach druhowie
świętowali 3 maja, natomiast
w Świerklanach Dzień Strażaka obchodzono 7 maja.
Strażackie święto zawsze celebruje się w okolicach kościelnego wspomnienia Św. Floriana,
które przypada 4 maja. OSP
Jankowice swoje świętowanie

3 maja rozpoczęła mszą w kościele p.w. Bożego Ciała. Po mszy
druhowie pod przewodnictwem
wiceprezesa Tomasza Brychcy
przemaszerowali pod strażnicę,
skąd przeszli na teren OSiR-u.
Tam odbył się uroczysty apel,
połączony ze ślubowaniem nowych strażaków i wręczeniem
odznaczeń i medali, m.in. za wysługę lat. Najwyższe odznaczenie w tym dniu otrzymał druh
Henryk Szymura. Był to Złoty
Medal za Zasługi Dla Pożarnic-

twa. Po apelu strażacy przeszli
do sali bankietowej w remizie
na tradycyjny poczęstunek.
Kolejne uroczystości odbyły
się w sobotę 7 maja w Świerklanach. Najpierw członkowie
OSP oraz zaproszeni goście
wzięli udział w apelu na placu przed remizą. Naczelnik
jednostki Kamil Nadolski złożył meldunek wiceprezesowi
zarządu powiatowego Gerardowi Kotuli, po czym przystąpiono do wręczania medali

i odznaczeń. Na zakończenie
dekoracji specjalną statuetką
w podziękowaniu za 40 lat służby uhonorowany został druh Janusz Krótki. Po uroczystościach
druhowie przemaszerowali
na mszę w kościele p.w. Św.
Anny. W obchodach Dnia Strażaka w obu jednostkach udział
wzięły władze gminy na czele
z wójtem Tomaszem Pieczką,
który złożył strażakom życzenia szczęśliwych powrotów
z akcji.


NOWY ZARZĄD GMINNY WYBRANY

Nowy zarząd i komisja rewizyjna będą pracować przez kolejne 5 lat

Na zdjęciu od lewej: Sebastian Dziedzioch z Komendy Miejskiej PSP
w Rybniku, druh Gerard Kotula, wiceprezes wojewódzki OSP Andrzej
Grzenia oraz druh Brunon Marek

W sali domu przyjęć Maria
Teresa w Świerklanach odbył
się Gminny Zjazd Strażaków. Udział w nim wzięli
przedstawiciele zarządów
obu jednostek oraz wyznaczeni delegaci. Gminny zjazd
swoim udziałem uświetnił
wiceprezes zarządu wojewódzkiego Andrzej Grzenia.
Delegaci spotkali się na

zostali Arkadiusz Garus oraz
Leon Karwot. Komendantem
został Jerzy Sobik, a sekretarzem wybrano Bogdana
Śliwkę. Funkcję skarbnika na
kolejną kadencję powierzono
Halinie Karwot. W skład zarządu weszli również członkowie – Adam Szulik i Kamil
Nadolski. W komisji rewizyjnej w tej kadencji będą za-

zjeździe, aby omówić i podsumować minioną kadencję,
a także zaplanować działania
pożarnicze w najbliższych latach. Głównym punktem było
jednak wybranie nowego zarządu gminnego i komisji rewizyjnej. W skład nowego
zarządu weszło 8 druhów.
Prezesem wybrano Leszka
Woźnicę, a jego zastępcami

siadać Józef Krakowczyk
(przewodniczący), Marian
Pietrzak
(wiceprzewodniczący), Stanisław Macek (sekretarz) oraz Dariusz Kuźnik
(członek). Podczas zjazdu specjalnymi statuetkami za wieloletnią pracę uhonorowani
zostali druhowie Gerard Kotula i Brunon Marek (wieloletni prezes).
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Świetlica tętniąca życiem
Przez blisko pół roku realizowane były w SP 1 w Świerklanach zadania dotyczące
ogólnopolskiego konkursu
pn.,Świetlica szkolna przestrzenią dla edukacji, rozwoju
i zabawy”.
I tak, w ramach zad. 1 w placówce przeprowadzono zajęcia nt. sposobów bezpiecznego
spędzania czasu przez dzieci
w zimie – uczniowie wraz
z wychowawcą świetlicy opracowali,Dekalog bezpiecznego
zachowania się podczas zabaw zimowych”, jak również
przeprowadzony został konkurs plastyczny pt.,Bezpieczne zabawy zimą”. Zadanie 2,
to szkolna akcja,Pomagamy
zwierzętom przetrwać zimę”
(zebrano 5 koców, 2 karmniki,
1 kojec, ziarna dla ptaków oraz
48 kg karmy dla psów i kotów,
które następnie przekazano
do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Jastrzębiu-Zdroju). Przy współpracy ze
szkolnym kołem przyrodni-

czym, karmniki zostały też
wystawione w wyznaczonych
miejscach, łatwo dostępnych
dla ptaków.
Kolejne dwa zadania, to bal
karnawałowy dla klas I-III zorganizowany 27 stycznia br.
oraz wykonanie przez uczniów
różnego rodzaju prac plastycznych związanych z Świętami
Wielkanocnymi. Zorganizowany też został konkurs szkol-

Nie od dziś wiadomo, że
aktywność ﬁzyczna i zdrowy
tryb życia nie tylko oddziałują na nasze samopoczucie
i wpływają na lepszą sprawność, ale także kształtują
nasz charakter i sprzyjają
nauce. Nic więc dziwnego, że
uczniowie SP nr 1 z wielkim
entuzjazmem przyjęli wiadomość o przystąpieniu do
projektu „WF z klasą”.
Pierwszym zadaniem, z któ-

rym szkoła musiała się zmierzyć, było zorganizowanie
debaty Sportowego Okrągłego
Stołu, podczas której zwrócono uwagę na potrzebę zdrowego stylu życia. Postanowiono
wejść na szlaki „ścieżki zdrowotnej”, czyli całorocznych zadań związanych ze zdrowym
stylem życia. Echem tego wyboru była kampania społeczna
„Co dzień jedz zdrowo i kolorowo”, podczas której przez

W-F z klasą

Lubimy język angielski
Jeszcze w marcu (1.03)
12 uczniów Szkoł y Podstawowej nr 2 im. Świętej
Jadwigi w Świerklanach
wzięło udział w ogólnopolskim konkursie z języka
angielskiego FOX. Oprócz
wiedzy z gramatyki musieli
oni wykazać się znajomością
tradycji wielkanocnych krajów anglojęzycznych.
Zostaliśmy mile zaskoczeni
wynikami naszych wycho-

wanków. Wynik bardzo dobry – 2 i 3 miejsce w powiecie
oraz 3 i 5 w regionie uzyskali
Wiktoria Woryna i Mateusz
Maciończyk z klasy VI a, wynik dobry – 8 miejsce w powiecie i 24 w regionie zdobyła
Agata Przeliorz z klasy VI a.
Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy!
info: SP 2 im.
Św. Jadwigi w Świerklanach

ny na najpiękniejszą pisankę
wielkanocną, a wystawę pokonkursową można było podziwiać w szkolnej świetlicy.
Uczniowie SP 1 mają
ponadto na swoim
koncie:
• zad. 5 – przy współpracy
z kołem przyrodniczym przeprowadzono,,Dni międzykulturowe” – wychowankowie

tydzień promowano wybrany
owoc lub warzywo. Codziennie też przez szkolny radiowęzeł podawano informacje
o wartościach odżywczych
i ciekawostkach związanych
z wybranymi owocami i warzywami. Oprócz pysznych degustacji i lekcji tematycznych
zorganizowano też konkursy
na jabłko z masy solnej, zdjęcie z „bananem na ustach”,
marchewkową fryzurę, stworka z ziemniaka czy też konkursy sportowe.
Kolejną ciekawą akcją w ramach programu „WF z klasą”
jest nowa dyscyplina w szkole – gra w palanta. Podzieleni

zostali podzieleni na 5 grup,
które miały za zadanie przedstawić w teorii i praktyce 5
krajów: Japonię, Australię, Hawaje, Brazylię i Tanzanię;
• zad. 6 – pogadanka nt. podobieństw i różnic wynikających
z pochodzenia, koloru skóry,
wyznania, poglądów czy niepełnosprawności;
• zad. 7 – opracowanie Kodeksu Dobrych Manier Ucznia.
Uczniowie wspólnie opracowali punkty, które ich zdaniem
powinny reprezentować kulturalnego ucznia. Dla codziennego utrwalania Kodeksu
powstał plakat, który wywieszony został w świetlicy, a zapisane na nim punkty zostały
przedstawione przez uczniów
w formie scenek.
Jak widać, w szkole przy ul.
Boryńskiej wiele się dzieje,
a funkcjonująca w niej świetlica tętni życiem i kipi od ciekawych pomysłów.
Tekst i zdjęcie:
SP nr 1 w Świerklanach

na dwie drużyny i wyposażeni w kij oraz piłeczki, uczniowie zgłębiają wiedzę na temat
zasad i historii tej gry.
Podejmowane przez szkołę działania spotykają się
z pozytywnym
odbiorem
uczniów i rodziców, a to dopiero początek zmian. Przed
SP 1 jeszcze wiele atrakcji,
dlatego zachęcamy do podglądania efektów naszych
działań na blogu: www.blogiceo.nq.pl/holesz/
Wiwat sport! Wiwat ruch!
W zdrowym ciele zdrowy
duch!
Tekst i zdjęcie: SP 1 im. Ludwika
Holesza w Świerklanach
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Warto oszczędzać
W związku z obchodami 60-lecia działalności Oddziału
nr 1 PKO Banku Polskiego
w Rybniku, opiekunki SKO
w SP 1 – Anna Oleksy i Magdalena Pieszko, zaprezentowały działalność koła podczas uroczystego spotkania
z przedstawicielami władz
samorządow ych i świata
ﬁnansjery.
Działania Szkolnej Kasy
Oszczędnościowej u „Holesza”,
to nie tylko doskonała współpraca z bankiem, ale przede
wszystkim realizacja edukacji
ﬁnansowej wśród dzieci i młodzieży, jaka dokonuje się w ramach Programu Szkolnych Kas
Oszczędności. Od 4 lat nasza
aktywność na tym polu spotyka
się z uznaniem, czego dowodem

są najwyższe nagrody w ogólnopolskim konkursie SKO oraz
DEN, czyli Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkich cieszy fakt,
że w regionie podlegającym
Oddziałowi nr 1 PKO szczególnie wyróżnia się świerklańskie
SKO. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności
szkolnej: uczniów, rodziców
i nauczycieli w propagowanie
idei oszczędzania, co dokonuje się poprzez konkursy, akcje,
lekcje, zbiórki czy spotkania ze
specjalistami, szkolny zespół
SKO znajduje się w pierwszej
trzydziestce najprężniej działających i oszczędzających szkół
w Polsce. Podejmujemy akcje,
wśród których szczególnie
ważną w ostatnim czasie była
realizacja projektu „Talent pra-

Opiekunki SKO z dyrektor banku Izabelą Jany i opiekunem SKO
z ramienia banku, Radosławem Witkowskim.

cuje, geniusz tworzy”. Z okazji
60 lat Oddziału nr 1 PKO Banku Polskiego w Rybniku, SKO
przy SP nr 1 w Świerklanach
planuje zorganizować regionalny konkurs na najlepszą
kartkę z życzeniami dla „JU-

BILATA”. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
wszystkie szkoły należące do
SKO.
Tekst i zdjęcie:
SP nr 1 w Świerklanach

Nasza Małgosia z III b O ekologii wiedzą wszystko

Małgosia Kajzerek jest uczennicą klasy III b Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach. Dzięki swojej ciężkiej pracy dziewczynka osiągnęła w tym roku szkolnym duże sukcesy, z których
dumna jest cała społeczność szkoły.
19 kwietnia br. odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski,
w którym Małgosia zajęła III
miejsce i wywalczyła prawo
udziału w konkursie ogólnopolskim.
Kilka dni wcześniej – 6
kwietnia w Czerwionce–Leszczynach w Wojewódzki Konkursie Matematycznym klas
II i III „Z Matematyką Za Pan
Brat” nasza uczennica zajęła II
miejsce.

Z kolei, 21 kwietnia w Żorach
zorganizowano jubileuszowy
X Wojewódzki Konkurs Ortograﬁczny klas II i III, w którym
Małgosia zajęła zaszczytne
I miejsce i została Mistrzem
Ortograﬁi Województwa Śląskiego. Do wszystkich tych
konkursów uczennicę przygotowała pani Elżbieta Szulik.
Gratulujemy!
Tekst i zdjęcie: SP 2 im. Św.
Jadwigi w Świerklanach

Tegoroczny Gminny Konkurs Ekologiczny dla klas IV-VII odbył się 22 kwietnia, czyli
w Dniu Ziemi. Miejscem przeprowadzenia konkursu stała
się SP nr 2 w Świerklanach.
Każdą z placówek reprezentowała 3-osobowa drużyna oraz
grupa kibiców. Zmaganiom
uczniów przypatrywali się:
Piotr Pustelnik z Urzędu Gminy Świerklany – przewodniczący komisji konkursowej
oraz Hanna Kuczera – leśniczy
z Nadleśnictwa Rybnik.
Spotkanie rozpoczęło się od
przedstawienia pt. „Ratujmy
Matkę Ziemię” w wykonaniu
klasy IV a. Następnie, uczestnicy konkursu przystąpili do rozwiązywania zadań o tematyce
ekologicznej i ochrony środowiska. Ponadto do wykonania mieli zadania praktyczne,
m.in. segregowali odpady.

Wszyscy uczniowie wykazali się znakomitą wiedzą.
Po podsumowaniu punktów
najlepszą okazała się drużyna gospodarzy – ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im Świętej
Jadwigi, w składzie: Wiktoria Woryna, Wojciech Rugor
i Dawid Oślislok, która zajęła
pierwsze miejsce. Drugie wywalczyła Szkoła Podstawowa
1 im. Ludwika Holesz w Świerklanach, a trzecie przypadło
Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach. Na koniec uczniowie
wysłuchali krótkiej prelekcji
na temat pracy leśniczego,
którą przedstawiła p. Hanna
Kuczera. Fundatorem nagród
dla wszystkich uczestników
był Urząd Gminy Świerklany.
Gratulujemy i dziękujemy!
Tekst i zdjęcie: SP 2 im. Św.
Jadwigi w Świerklanach
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Niezwykłe warsztaty w Jankowicach
Co wtorek o godz. 16.30
w Śląskiej Galerii Malarstwa
„Jan” w Jankowicach pasjonaci obiektywu z gminy Świerklany i nie tylko, spotykają się
na zajęciach, które przybliżają
im tajniki fotograﬁi.
22 marca warsztaty fotograﬁczne Stowarzyszenia „Jan”
były wyjątkowe. Do udziału
w sesji zaproszono dwie modelki, na których uczestnicy
mogli przetestować różne
ustawienia światła i wykonać
wysokiej jakości zdjęcia. – Zajęcia miały na celu umożliwie-

nie pasjonatom wykonania
profesjonalnej sesji fotograﬁi
modowej i interakcji z modelkami w różnym wieku. Najpierw do studia zaprosiliśmy
małą Zuzię, która bardzo profesjonalnie podeszła do tematu.
Później uczestnicy warsztatów
mieli okazję pracować z dorosłą i doświadczoną modelką
Magdaleną – wyjaśnia Szymon
Kamczyk, fotograf prowadzący
warsztaty. Podczas kolejnych
zajęć uczestnicy mieli okazję
na przygotowanie fotograﬁi
krajobrazowych oraz m.in.

zdjęć kulinarnych, na wzór
profesjonalnych sesji do książek kucharskich. W czasie następnych spotkań w programie
będą także zdjęcia rodzinne
oraz cyfrowa obróbka fotograﬁi. Zajęcia odbywają się we
wtorki w jankowickiej galerii
o godz. 16.30. Udział w nich
jest bezpłatny i bez ograniczeń
wiekowych. Warsztaty potrwają do końca czerwca, a do
uczestników można dołączyć
o każdej porze. Szczegóły i informacje o kolejnych spotkaniach można znaleźć m.in. na

proﬁlu Stowarzyszenia „Jan”
w serwisie Facebook.


PROMOWALI ŚLĄSKĄ MOWĘ I KULTURĘ
Drugi Dziyń do gminy Ślonskij Godki przyciągnął wielu
pasjonatów śląskiej kultury
i tradycji. Impreza odbyła się
w sali GOKiR w Świerklanach
16 marca, z inicjatywy Koła
RAŚ, Kół Gospodyń Wiejskich

z terenu gminy oraz GOKiR.
Była okazją do posłuchania,
zobaczenia, a nawet posmakowania Śląska. Na scenie
zaprezentowały się zespoły
w barwnych strojach, nie tylko Karolinki i Paulinki, ale

także grupy ze szkół i przedszkoli w Świerklanach i Jankowicach. Były piosenki, skecze
i gawędy. Oprócz występów,
publiczność mogła również
ocenić potrawy, które specjalnie na tę okazję przygotowały

członkinie wszystkich czterech KGW. Impreza cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem, dlatego na pewno już na
stałe wpisze się w kulturalny
harmonogram gminy Świerklany.


Pszczoły strażniczkami życia na naszej ziemi
W tym coraz bardziej zanieczyszczonym świecie, dzięki
pracy pszczelarza,Boża Apteka” otwiera przed nami swoje
zasoby. Może się jednak okazać, że na naszych oczach to
cenne dobro takie jak miód,
pyłek, mleczko, pierzga i inne
produkty pszczele, ulegnie
bezpowrotnemu zatraceniu,
a rośliny na tej ziemi nie zostaną zapylone przez pszczoły.
Wiele faktów wskazuje na
to, iż środki ochrony roślin,
a szczególnie te z grupy neonikotynoidów (np. Roundup)
mogą być jedną z przyczyn
śmiertelności pszczół.
Pszczoły nie potraﬁą mówić,
a przecież powinny krzyczeć

w swojej obronie. Dlatego my
pszczelarze w ich imieniu apelujemy.
W żadnym wypadku nie
powinno się stosować pestycydów na kwitnące uprawy,
plantacje, drzewa w porze
oblotu pszczół, nawet jeżeli
oznaczają się niską klasą toksyczności i krótkim okresem
prewencji. Kiedy rolnik robi
oprysk w czasie lotu pszczół,
pszczoła nie ma szans na przeżycie, zostaje otruta.
Jeżeli nie będziemy przestrzegać odpowiednich zasad
stosowania śr. chemicznych do
oprysku, dopuścimy do dalszego wymierania pszczół, co spowoduje zmniejszenie plonów
roślin, owoców i warzyw, a za-

Kiedy pszczoła zniknie
z powierzchni ziemi
człowiekowi pozostaną
już tylko cztery lata
życia. Skoro nie będzie
pszczół, nie będzie też
zapylania. Zabraknie
więc roślin, potem
zwierząt, wreszcie
przyjdzie kolej na
człowieka
– Albert Einstein
owocuje zwiększeniem cen
produktów rolnych i spożywczych.
Z Pszczelarskim pozdrowieniem
Prezes Koła Pszczelarzy
Świerklany Adam Kozik
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O spotkaniu polskich szkół na Kresach

Polskość wiecznie żywa
Trudno z imienia i nazwiska wymienić wszystkich
znamienitych gości,
którzy w ostatni wtorek kwietnia odwiedzili
Gimnazjum im. Księdza
Walentego w Jankowicach. Okazją do złożenia wizyty w placówce
było podsumowanie
działań prowadzonych
przez gminne gimnazja
i poświęconych sprawom
krzewienia polskości na
Kresach Wschodnich.
W gminie gościli przedstawiciele trzech szkół: z Litwy,
Łotwy i Ukrainy, z którymi
świerklańską i jankowicką
placówkę wiąże blisko sześcioletnia przyjaźń. Wszystko zaczęło się w 2010 roku
od wyjazdu naszych gimnazjalistów do Lwowa. Kolejnym kierunkiem obranym
w ramach projektu pt. „Poznajemy Kresy Wschodnie
dawnej Rzeczpospolitej” była
Litwa, a następnie Ukraina,
Białoruś i Rumunia. W 2013 r.
i w 2015 r. młodzież ponownie
zawitała na Litwę, by podążać
śladami m.in. Józefa Piłsudskiego i Czesława Miłosza.
W międzyczasie zorganizowana została wyprawa na Łotwę i do Estonii. Wszędzie tam
nasi gimnazjaliści odnajdywali
ślady polskości, urzeczeni bogactwem historycznym, religijnym, literackim i kulinarnym
Kresów Wschodnich. Kresowianie również gościli przez
te wszystkie lata w naszej gminie, a teraz przyszedł czas na
podsumowanie podjętych do
tej pory działań.
Zgromadzoną w holu szkoły publiczność powitali 26
kwietnia, dyrektorzy gimnazjów: Maria Rduch i Norbert
Niestolik. Gośćmi honorowymi, oprócz dyrektorów zagranicznych szkół biorących
udział w projekcie, byli: Danuta Skalska – reprezentująca
Światowy Kongres Kresowian
i prowadząca cykliczne au-

dycje w Radiu Katowice poświęcone ochronie polskości
na Kresach („Lwowska Fala”),
oraz przyjaciel projektu Ireneusz Jajko, organizujący akcje
charytatywne dla Ukrainy,
między innymi z udziałem
także i naszych uczniów.
Spotkanie stało się okazją
do przedstawienia placówek
biorących udział w projekcie
i wymiany upominków. I tak,
zaproszeni na uroczystość goście – przedstawiciele urzędu
i podległych mu jednostek
oraz działacze lokalnego środowiska, mogli dowiedzieć
się, że Polacy stanowią ponad
74 proc. ludności na Litwie,
a rodowici Litwini – niespełna 13 proc. (pozostali obywatele są innej narodowości). Tak
samo „polska” okazała się też
Ukraina oraz Łotwa.
Wiele ciepłych słów skierowali dyrektorzy gimnazjów
do władz gminy, które wspomagały ﬁnansowo realizację
projektu na poszczególnych
jego etapach, jak również do
obecnej na spotkaniu p. Elżbiety Małolepszy, która jako prywatny sponsor w szczególny
sposób pomaga placówkom
na co dzień.
Temat przewodni wizyty
młodzieży kresowej w gminie stanowiło słowo „szczęście”, a efektem wspólnych
działań było nagranie piosenki w profesjonalnym studiu
nagraniowym oraz nakręcenie teledysku. W programie
znalazły się ponadto zajęcia
lekcyjne i zabawy sportowo–
–integracyjne, a także zwiedzanie okolicy, w tym wizyta
w zaprzyjaźnionym zespole
„Przygoda” z Rybnika, i dyskoteka. Goście dziękowali
za serdeczne przyjęcie i podkreślali, że czują się u nas jak
u siebie.
Warto krzewić pamięć o historii naszych rodaków, których zawiłe losy rzuciły poza
granice naszego kraju. Uczniowie Gimnazjum im. Karola
Miarki w Świerklanach i Gimnazjum im. Księdza Walentego
w Jankowicach wiedzą o tym
doskonale.
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Poznaliśmy najlepszych szachistów
W grze w szachy fajne jest
to, że może zainteresować
zarówno seniora, jak i przedszkolaka. Wiedzą o t ym
uczestnicy I Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar
Wójta Gminy Świerklany,
którzy 23 kwietnia br. przybyli do Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Świerklanach, by potrenować swój
umysł i zgarnąć nagrody.
Do walki o zwycięstwo stawiło się w sobotni poranek 22
zawodników, z których najmłodszy kończy w tym roku
7 lat, a najstarszy miał lat 77.
Większość zawodników stanowili mieszkańcy naszej gminy,
choć nie zabrakło też graczy
z Radlina czy sąsiednich Marklowic oraz Żor.
Rywalizacja przeprowadzona
została w dwóch kategoriach
wiekowych: juniorzy i seniorzy,
a nad przebiegiem turnieju czuwał sędzia Wiesław Miłkowski.
Najlepsi gracze opuścili salę
GOKiR-u z pucharami i nagrodami rzeczowymi: szachami
oraz torbami i plecakami. Każdy uczestnik otrzymał ponadto
pamiątkowy upominek w postaci kubka do kawy i zestawu
piśmiennego. Całość zarejestrowała Telewizja TVT, a wyniki
poznaliśmy po niespełna czterech godzinach. Podsumowania turnieju dokonał i nagrody
wręczył wójt Tomasz Pieczka,
w asyście dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji,
Haliny Karwot.
I Otwarty Turniej Szachowy
był kolejnym z serii turniejów
o Puchar Wójta Gminy Świerklany – tym razem liczyła
się nie sprawność ﬁzyczna,
a umiejętność logicznego i strategicznego myślenia.
Przed nami jeszcze kilka ciekawych imprez sportowych
organizowanych przez UG

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

KAT. JUNIORZY
I m. – Ewa Miłkowska
II m. – Tymoteusz Bernat
III m. – Dawid Rduch
KAT. SENIORZY
I m. – Krzysztof Wołyński
II m. – Eugeniusz Broża
III m. – Maciej Goryszewski
Najmłodszy zawodnik
turnieju – Filip Sochacki
(rocznik 2009)
Najstarszy zawodnik
turnieju – Eugeniusz Broża
(rocznik 1939)

Świerklany i GOKiR, w myśl
zasady, aby każdy mieszkaniec
naszej gminy znalazł coś dla siebie i aby aktywnie spędzał czas
wolny – w najbliższych miesiącach zaplanowano m.in. biegi,

turniej piłki nożnej i siatkowej,
a także wyścig kolarski. O każdorazowym wydarzeniu spor-

towym informować będziemy
na naszej stronie internetowej
www swierklany.pl


Strażacy zagrali dla małego Maksia
Aż 6 tys. złotych udało się
zebrać na charytatywnym
Turnieju Siatkówki Strażaków, który odbył się w Jankowicach. Strażacy grali dla
małego Maksia, który potrzebuje wsparcia ﬁnansowego
na kosztowną rehabilitację.
W rozgrywkach turnieju
udział wzięły drużyny: gospodarze z OSP Jankowice, OSP
Popielów, OSP Palowice, OSP
Świerklany, OSP Gaszowice,

OSP Grabownia, OSP Golejów
oraz reprezentacja Komendy
Miejskiej PSP w Rybniku, która
wywalczyła pierwsze miejsce
na podium. Drugą lokatę zajęli
druhowie ze Świerklan, a trzecią z Popielowa. Oprócz emocji na boisku, organizatorzy
zapewnili sporo atrakcji. Była
prezentacja motorów żużlowych i rybnickiego motocykla
ratunkowego. Swoje stanowisko mieli także członkowie

stowarzyszenia Task Force 13
Scorpion, którzy zachęcali do
oglądania sprzętu i replik broni
oraz do przymierzenia mundurów. Swoje wsparcie dla turnieju zapewnili liczni sponsorzy,
a także K.S. ROW Rybnik, który
przekazał gadżety klubowe na
licytację. Były także maskotki
rozgrzewające kibiców, a przed
salą obejrzeć można było nowy
samochód OSP Jankowice
i jego wyposażenie.


W siatkówkę zagrali po mistrzowsku
Sporym zainteresowaniem
cieszył się Turniej Siatkówki
o Puchar Wójta Gminy Świerklany, który 3 kwietnia odbył
się w sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 2
im. Świętej Jadwigi w Świerklanach.
W szranki stanęło aż 15
drużyn, które w trzyosobowych składach rozegrały mecze na dwóch boiskach. Po
zaciętych bojach wykrystalizował się trzon najlepszych
drużyn. W ﬁnałowych pojedynkach zmierzyły się drużyny „Chrószcz i synowie” oraz
„Mazurek” oraz „Szpachle”
i „Michel”. Ostatecznie, tuż
za podium znaleźli się siatkarze z drużyny „Mazurek”,
w składzie: Karol Berger, Mi-

łosz Mazurek i Robert Porwoł.
Trzecie miejsce wywalczyła
grupa „Chrószcz i synowie”
(Witold Chrószcz, Aleksander
Czarnota, Marek Marchel). Zaciekły bój rozegrał się o pierwsze miejsce, jednak ostatecznie
drużyna „Szpachle” (Bartosz
Konsek, Robert Konsek, Mar-

cin Kowalczyk) musiała zająć
drugą lokatę, a pierwsze miejsce zdobyli niepokonani Maciej Michel, Radosław Polnik
oraz Adam Smyczek z zespołu „Michel”. Puchary, medale
oraz nagrody wręczył wójt Tomasz Pieczka, zapraszając na
kolejny turniej już za rok. 

