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Lato z GOKiR-em
Moc atrakcji przygotowa³ dla mieszkañców Jankowic i Œwierklan Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji
z okazji nadchodz¹cych wakacji. Odwiedzi nas m.in.
brytyjska grupa „London Beat”, której utwory œwiêci³y triumfy na europejskich listach przebojów. Trwaj¹
równie¿ rozmowy z zespo³em „Sumptuastic” i wykonuj¹cym w³oskie przeboje „Azzuro”. Tak¿e mi³oœnicy
czynnego wypoczynku znajd¹ coœ dla siebie – podobnie jak w latach poprzednich i tym razem organizowane bêd¹ zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie¿y na terenie oœrodków sportowo-rekreacyjnych w Œwierklanach i Jankowicach; warsztaty malarskie, wycieczki,
pieczenie kie³basek przy ognisku i wiele innych atrakcji. Szczegó³y znajdziecie Pañstwo poni¿ej oraz wewn¹trz numeru.
FESTYN RODZINNY w Œwierklanach
z okazji 35-lecia gminy Œwierklany

5 lipca
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Œwierklanach
w programie m.in. wystêpy zespo³ów:
BOLTER („Daj mi tê noc”, „Wiêcej s³oñca”)
oraz gwiazdy wieczoru
LONDON BEAT z Wielkiej Brytanii.
Ponadto konkursy i zabawy dla dzieci, dobrze
zaopatrzona festynowa kuchnia, a na koniec zabawa
taneczna pod go³ym niebem.
Szczegó³owe informacje na odrêbnych plakatach

bz

Strażacka brać
W przeddzieñ œwiêtego Floriana – w sobotê 3 maja odby³y siê
w Œwierklanach uroczystoœci zwi¹zane z Dniem Stra¿aka. Jak
co roku, cz³onkowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej spotkali siê
na placu przed budynkiem GOKiR-u, gdzie odby³ siê apel
i przyznane zosta³y medale i wyró¿nienia. czytaj na str. 12

Radość dawania
Dziêki zebranym podczas tegorocznego Festiwalu Twórczoœci
„Fala Radoœci” œrodkom oraz finansowej pomocy Urzêdu
Gminy, ponad piêædziesiêcioro uczniów z terenu naszej gminy
wyjecha³o na kolonie do Istebnej. czytaj na str. 15

bz
FESTYN RODZINNY w Jankowicach
z okazji 35-lecia gminy i 785-lecia Jankowic

10 sierpnia
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Jankowicach
w programie zabawy i konkursy dla dzieci
oraz wystêpy zespo³ów AZZURO
(w³oskie przeboje)
i polskiego SUMPTUASTIC
(„Ko³ysanka”, „Za jeden uœmiech twój”).
Szczegó³owe informacje na odrêbnych plakatach
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Wolontariat

w gminie
Z inicjatywy wójta
w gminy tworzy siê
zespó³ wolontariuszy,
którzy bezinteresownie
i bezp³atnie bêd¹
pomagaæ innym mieszkañcom, potrzebuj¹cym
wsparcia.
Koordynatorem wolontariatu jest Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, który przy
wspó³pracy z gimnazjum
w Œwierklanach oraz gimnazjum w Jankowicach zajmuje
siê naborem wolontariuszy, jak
równie¿ przyjmowaniem zg³oszeñ od potrzebuj¹cych takiej
pomocy.
Wolontariuszem mo¿e zostaæ ka¿dy, bez wzglêdu na
wykszta³cenie, wykonywany
zawód, wiek czy p³eæ. Wystarczy szczera chêæ pomagania
innym i zapa³. Aktualnie spoœród uczniów gimnazjum wy³oni³o siê oko³o 20 osób, które
rozpoczn¹ pracê ju¿ w czerwcu. Wolontariusze bêd¹ pomagaæ osobom chorym, samotnym, niepe³nosprawnym, starszym i innym potrzebuj¹cym
pomocy.
Chêtnych mieszkañców
gminy, którzy chc¹ zasiliæ grupê wolontariuszy i poœwiêciæ
swój wolny czas dla innych ludzi, jak te¿ i osoby potrzebuj¹ce wsparcia prosimy o kontakt z pracownikami GOPS-u
w Œwierklanach – ul. Stra¿acka 1, tel. (032) 430 42 54.
Pracownicy
Oœrodka
udzielaj¹ szczegó³owych informacji na ten temat.

Realizacja:
Wydawnictwo Solo Press
Żory, ul. Moniuszki 10
tel./fax: 4346130
na zlecenie
Urzędu Gminy Świerklany
Jankowice, ul. Świerklańska 54
Redaktor wydania:
Barbara Zientek
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Dziêki staraniom Urzêdu
Gminy Œwierklany,
kilkunastu nauczycieli
skorzysta z mo¿liwoœci
uzupe³nienia swego
wykszta³cenia, w okresie od paŸdziernika
bie¿¹cego roku przez
najbli¿sze dwa lata.

Nauczyciele

będą się
dokształcać
Pieni¹dze na dokszta³canie
nauczycieli
zatrudnionych
w gminnych placówkach oœwiatowych pochodz¹ z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (Priorytet IX, Dzia³anie 9.4 Wysoko
wykwalifikowane kadry oœwiaty). Z inicjatywy i przy wspó³pracy gminy zosta³ stworzony
przez nauczycieli gimnazjów projekt maj¹cy na celu podnoszenie
kwalifikacji i umiejêtnoœci zawodowych osób ucz¹cych w szko³ach gimnazjalnych. W ramach
dotacji 16 nauczycieli skorzysta
z mo¿liwoœci nauki na studiach
podyplomowych, m.in. na kierunku oligofrenopedagogiki, logopedii, zarz¹dzania oœwiat¹, a tak¿e
kursu kwalifikacyjnego na instruktora pi³ki no¿nej.
Dofinansowanie otrzyma³o
48 wniosków. Nasza gmina zajê³a
pierwsze miejsce na liœcie rankingowej, uzyskuj¹c z oceny merytorycznej 98,5 punktów na 100
mo¿liwych. Kwota uzyskanej
dotacji wynosi 59 600 z³.

Koniec
kadencji
W Jankowicach, 18 czerwca
odby³o siê zebranie so³eckie. Jednym z tematów by³a up³ywaj¹ca
kadencja so³tysa i rady so³eckiej
oraz koniecznoœæ przeprowadzenia wyboru nowych w³adz.
Do tej pory, od kilku ju¿ kadencji jankowickim so³tysem jest
Adam Szulik, zaœ cz³onkami rady
s¹: Cecylia Chromik, Wac³aw Juraszek, Celestyna Korus, Józef
Kuœka, Henryk Mincer i Sylwia
Wilk. So³tysa i radê so³eck¹
mieszkañcy Jankowic wybior¹
18 lipca o godz. 18.00.

Powstaną nowe szkoły
Od wrzeœnia tego roku, w gminie rozpoczn¹ dzia³alnoœæ dwie nowe szko³y. Dziêki ich powstaniu,
osoby pracuj¹ce bêd¹ mog³y uzupe³niæ swoje
wykszta³cenie. Pozytywn¹ opiniê w tej sprawie
wyda³o ju¿ Kuratorium Oœwiaty.
Dziêki staraniom dyrekcji
gimnazjum w Œwierklanach
i przychylnoœci w³adz gminy,
w budynku gimnazjum powstanie 2-letnie uzupe³niaj¹ce liceum
ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych
oraz 3-letnie LO dla doros³ych.
Oferta skierowana jest do osób
po gimnazjum lub szkole podstawowej, pragn¹cych poszerzyæ
swoj¹ wiedzê i uzupe³niæ wykszta³cenie. Zajêcia odbywaæ siê
bêd¹ w co drug¹ sobotê i niedzielê
miesi¹ca – jest to doskona³a oferta dla osób pracuj¹cych, które

chc¹ siê dokszta³ciæ, a przy tym
nie straciæ zatrudnienia. Za naukê
trzeba bêdzie p³aciæ, jednak bêd¹
to niewielkie op³aty. Nauka
w obu szko³ach koñczyæ siê bêdzie egzaminem dojrza³oœci przeprowadzonym na zasadach obowi¹zuj¹cych w polskim szkolnictwie.
Nabór do nowych placówek
zostanie og³oszony podczas wakacji. Szczegó³owe informacje na
ten temat mo¿na uzyskaæ,
dzwoni¹c pod numer telefonu
032 430 49 85.

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE DLA DOROS£YCH
czas trwania nauki:
3 lata (6 semestrów)

UZUPE£NIAJ¥CE LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CE
DLA DOROS£YCH
czas trwania nauki:
2 lata (4 semestry)

Do szko³y mog¹ uczêszczaæ osoby, które przedstawi¹ œwiadectwo ukoñczenia:

 Gimnazjum
 lub Szko³y Podstawowej
(8-letniej)

 Zasadniczej Szko³y Zawodowej
 Szko³y Zawodowej

Podstawowym kryterium przyjêcia jest ukoñczone 18 lat
lub ich ukoñczenie w bie¿¹cym roku kalendarzowym.
Szko³a wydaje legitymacje, indeksy oraz odpowiednie zaœwiadczenia
ZUS, KRUS, WKU.
Zajêcia odbywaj¹ siê co dwa tygodnie, w soboty i niedziele.
Absolwenci otrzymaj¹ œwiadectwa ukoñczenia pañstwowej szko³y œredniej.
Matura odbywa siê w siedzibie Liceum,
przy udziale nauczycieli wyk³adaj¹cych w szkole.
Zaliczenie semestru odbywa siê u nauczyciela
wyk³adaj¹cego dany przedmiot.
S³uchacza uznaje siê za przyjêtego z chwil¹:
 z³o¿enia w sekretariacie dokumentów poœwiadczaj¹cych wiek
(kserokopia dowodu osobistego)
 z³o¿enia w sekretariacie œwiadectwa potwierdzaj¹cego typ ukoñczonej szko³y
 wp³acenia wpisowego w wysokoœci 100 z³
 podpisania oœwiadczenia
S³uchacze w trakcie nauki wnosz¹ op³aty:
 wpisowe – 100 z³ (op³ata jednorazowa)
 czesne – 100 z³ za ka¿dy miesi¹c nauki
 op³ata sesyjna – 100 z³ (wp³acana raz w semestrze, przed przyst¹pieniem do zaliczeñ semestralnych, ewentualne egzaminy poprawkowe ujête s¹ w op³acie).
S³uchacze (nieodp³atnie) otrzymuj¹ komplet ksi¹¿ek pomocnych
w realizacji programu nauczania, a tym samym przygotowaniu do sesji
i egzaminu maturalnego.
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Nasze
Jank
owice
Janko
Z okazji 785-lecia istnienia
Jankowic, wyk³ad o swojej miejscowoœci wyg³osi³ dyrektor Gimnazjum im. ks. Walentego, Norbert Niestolik. Poni¿ej przedstawiamy treœæ jego wyst¹pienia.
Dwudziesty pi¹ty dzieñ maja
1223 roku by³ dla ówczesnego
Wroc³awia dniem na pozór zwyk³ym, nie odbiegaj¹cym od standardów ¿ycia œredniowiecznych
grodów. W³aœciwie miasto to nazywa³o siê Wrotizla. Nie przebrzmia³y w nim jeszcze echa walecznoœci obroñców G³ogowa,
którzy w roku 1109 byli gotowi
z³o¿yæ w ofierze w³asne dzieci.
Mieszkañcy mieli tak¿e w pamiêci klêski wojsk cesarza Henryka
V nieopodal ich grodu. Miejsce to
póŸniej nazwano Psie Pole
(Hundsfeld), gdy¿ w nocy po bitwie psy rozszarpywa³y cia³a niemieckich rycerzy, których nie zd¹¿ono przed zmrokiem z³o¿yæ
w grobach.
Pocz¹wszy od ksiêcia W³adys³awa, nazwanego póŸniej Wygnañcem, miastem przez kolejnych dwieœcie lat rz¹dzi³o jedenastu ksi¹¿¹t
piastowskich. Walczyli miedzy sob¹
o tzw. seniorat,
na mocy którego ich w³adza stawa³a siê zwierzchnia w stosunku do m³odszych
przedstawicieli dynastii.
Dwudziestego pi¹tego maja
pamiêtnego roku zdarzy³o siê jednak coœ, co spowodowa³o, ¿e
œwiat us³ysza³ po raz pierwszy
o wsi, której nadano swojsko
brzmi¹c¹ nazw¹ Jankowice,
a wraz z ni¹ drug¹ nazwê – Michakowice. W koœciele œw. Jana
zebra³o siê wielu zacnych goœci.
Byli tam miêdzy innymi: dziekan
Viktor, archidiakoni: Radozlaus
z O³omuñca, Janus, Zdislaus
z Zawichostu, kantor Radulf, kustos Laurentus, scholastyk Egidius, kanonicy: Otto, Lupus, Albertus a tak¿e Richter – pose³
ksiêcia opolskiego Kazimierza.
Na proœbê w³aœnie tego ksiêcia wydano dokument napisany
po ³acinie a sygnowany pieczêciami wisz¹cymi na sznurkach
z czerwonego jedwabiu, na których widnia³ napis: „Sigill. Laurentii Vratislaviensis Epis.”.

cd. na str. 8
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T

o nie wszystkie atrakcje
— obchody trwa³y kilka
dni, rozpoczynaj¹c siê w sobotê
24 maja (w kompleksie oœwiatowym przekazano uczniom nowe
obiekty, odby³ siê Dzieñ Sportu i
Dzieñ Dziecka) i koñcz¹c tydzieñ
póŸniej – 31 maja, festynem rodzinnym w Jankowicach z udzia³em zespo³u „£zy” i Zawodami
Sportowo-Po¿arniczymi o Puchar
Wójta Gminy Œwierklany.
W miêdzyczasie w Jankowicach mia³ miejsce odczyt nt.
„Ksiêgi Bractwa Najœwiêtszego
Sakramentu”, który odby³ siê w
koœciele pw. Bo¿ego Cia³a, w niedzielê 25 maja. Poniedzia³ek poœwiêcony zosta³ w szkole w Jankowicach na zaprezentowaniu
uczniom najciekawszych miejsc
w ich so³ectwie i przekazaniu informacji o nich. Wtorek 27 maja,
to Gminny Rajd do Studzienki –
impreza organizowana cyklicznie, jednak ze wzglêdu na tegoroczny jubileusz, posiadaj¹ca
szczególny wydŸwiêk.
G³ównym punktem obchodów Tygodnia Kultury Jankowic
by³a uroczysta sesja Rady Gminy Œwierklany, która odby³a siê
w sali bankietowej Gminnego
Oœrodka Kultury i Rekreacji w
Œwierklanach i podczas której

Jankowice mają 785 lat
Wielkim wydarzeniem w gminie by³ Tydzieñ Kultury
Jankowic z okazji 785-lecia istnienia wsi. W programie uroczystoœci znalaz³ siê cykl zajêæ edukacyjnych z udzia³em jankowickich uczniów, promocja
p³yty, festyny, zawody stra¿ackie oraz Gminny Rajd
do Studzienki.

wójt gminy Stanis³aw Gembalczyk wrêczy³ swoim wspó³pracownikom oraz zas³u¿onym osobom pami¹tkowe medale z okazji
35-lecia gminy i 785-lecia Jankowic. Z kolei, pi¹tek 30 maja, to konkurs wiedzy o Jankowicach i promocja p³yty pt. „W jankowickim
lesie”, na której wiersze pani Reginy Sobik czytaj¹ nauczyciele Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego.

zdj. archw. GOKiR

Jankowice w oczach dzieci
W zwi¹zku z obchodami 785-lecia miejscowoœci nauczyciele jankowickiej szko³y podstawowej realizowali ze swoimi podopiecznymi cykl zajêæ edukacyjnych w ramach Tygodnia Kultury Jankowic.
Owocem ich wspólnej pracy s¹ olbrzymie „ksiêgi pamiêci”, które ilustruj¹ najwa¿niejsze i najpiêkniejsze
miejsca w okolicy, a tak¿e pokazuj¹ ¿ycie codzienne jankowiczan. Nie mog³o zabrakn¹æ równie¿ wywiadów z osobami znanymi w gminie. Zdjêcia i rysunki autorstwa m³odych mieszkañców, zebrane w oryginalnej ksiêdze mo¿na podziwiaæ w jankowickiej galerii i stronie www.swierklany.pl
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W

ypalanie traw jest
u nas z³¹ tradycj¹,
z któr¹ od lat zmagaj¹ siê stra¿acy,
policjanci, s³u¿by ochrony œrodowiska. O tym, ¿e ziemia siê wyja³awia, a nie u¿yŸnia, i ¿e nie jest to
¿aden sposób odnawiania ³¹ki wielokrotnie mówili naukowcy, przyrodnicy i ekolodzy. Mimo wielu akcji uœwiadamiaj¹cych, rolnicy nadal
s¹dz¹, ¿e ogieñ, to „najtañszy herbicyd” do zwalczania chwastów.
Corocznie w Polsce, w trakcie
po¿arów, u Ÿród³a których le¿y
wypalanie traw, ginie od kilku do
kilkunastu osób. Gêsty dym œciel¹cy siê na drogach ogranicza widocznoœæ, staj¹c siê przyczyn¹ kolizji i wypadków samochodowych.

Nie wypalaj trawy
Ka¿dego roku wraz z nadejœciem wiosny, na
³¹kach, nieu¿ytkach, w przydro¿nych rowach
i na miedzach rozpoczyna siê sezon wypalania traw. Ten proceder trwa ca³e lato i jesieñ.
Wszystko to prowadzi do wielu
strat materialnych i osobistych
tragedii.
Podpalacza mo¿na ukaraæ.
Wypalanie traw jest prawnie zabronione przez art. 45 ustawy
z dnia 16 paŸdziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. nr 114
poz.492). Zabrania on wypalania

roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach,
nieu¿ytkach, rowach, pasach
przydro¿nych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.
Naruszenie tego przepisu stanowi
wykroczenie przewidziane w art. 59
ustawy o ochronie przyrody, zagro¿one kar¹ aresztu lub grzywny. Dla
przypisania sprawcy odpowie-

Kontr
ola g
ospodarki odpadami
ontrola
gospodarki

Bezpłatne
badania

Od kilku miesiêcy Urz¹d Gminy prowadzi na kolejnych ulicach czynnoœci kontrolne, dotycz¹ce prawid³owoœci postêpowania z odpadami komunalnymi,
które powstaj¹ w gospodarstwach domowych,
w tym równie¿ obowi¹zku zawierania umów na
wywóz odpadów komunalnych.
Kontrola wykazuje, ¿e przeciêtnie ok. 20 procent, a na niektórych ulicach nawet 30 procent
w³aœcicieli nieruchomoœci nie posiada zawartych umów na wywóz odpadów. S¹ te¿ ulice, gdzie
wszyscy w³aœciciele budynków
maj¹ zawarte umowy.
W zwi¹zku z niezawieraniem
umów, pomimo wczeœniejszego
uœwiadomienia w³aœcicieli nieruchomoœci o konsekwencjach
uchylania siê od takiego postêpowania, w kilku przypadkach gmina by³a zmuszona wszcz¹æ postêpowanie w sprawie obowi¹zku uiszczania op³aty za odbiór
odpadów komunalnych zorganizowany przez gminê.
Op³aty te ustalane s¹ po najwy¿szych górnych stawkach
uchwalonych przez Radê Gminy,
w oparciu o iloœæ osób zamieszka³ych na terenie nieruchomoœci
wed³ug ewidencji meldunkowej,
co w konsekwencji jest niekorzystne finansowo dla w³aœciciela nieruchomoœci ni¿ gdyby dobrowolnie zawar³ umowê
z uprawnionym podmiotem.
Przypomina siê, ¿e do obowi¹zków w³aœciciela (u¿ytkownika) nieruchomoœci nale¿y: wyposa¿enie nieruchomoœci w urz¹-

dzenie do gromadzenia odpadów
(kube³ na odpady, worki itp.),
zbieranie i gromadzenie odpadów
powsta³ych na nieruchomoœci
zgodnie z regulaminem utrzymania czystoœci i porz¹dku, pozbywanie siê zebranych odpadów
w sposób zgodny z przepisami
prawa – odbiór odpadów na terenie gminy mog¹ prowadziæ jednostki posiadaj¹ce zezwolenie
wójta gminy, którymi na naszym
terenie s¹ m.in.: Gminny Zak³ad
Gospodarki Komunalnej przy ul.
Stra¿ackiej 1 w Œwierklanach, tel.
032 430 44 97; Transgór S.A.
przy ul. Jankowicka 9 w Rybniku, tel. 032 75 55 494; Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych
w Rudzie Œl¹skiej – Oddzia³ w Jastrzêbiu Zdroju przy ul. Armii
Krajowej 1, tel. 032 47 64 744.
Apelujemy w zwi¹zku z powy¿szym do tych w³aœcicieli nieruchomoœci, którzy z ró¿nych
przyczyn do chwili obecnej nie
uregulowali sprawy wywozu
œmieci ze swoich nieruchomoœci,
o niezw³oczne zawarcie umów
korzystania z us³ug odbierania odpadów komunalnych.
Uchylanie siê od obowi¹zków,
o których mowa wy¿ej, jest z mocy
ustawy zagro¿one kar¹ grzywny.

www.swierklany.pl
spr
awdź, co się dzieje w T
wojej gminie
spra
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dzialnoœci wystarczy udowodnienie, ¿e wypalanie pozosta³oœci roœlinnych nast¹pi³o w jednym z powy¿szych miejsc. Kara za to wykroczenie nastêpuje niezale¿nie od
tego, czy sprawcy mo¿na zarzuciæ
nieostro¿ne obchodzenie siê
z ogniem, czy nie. Jest to bowiem
wykroczenie „przyrodnicze", a nie
„po¿arowe". Je¿eli jednak nastêpstwem zachowania siê sprawcy
by³o spowodowanie po¿aru, odpowie on tak¿e za przestêpstwo: z art.
163 k.k. – je¿eli wypalanie roœlinnoœci poci¹gnê³o za sob¹ groŸny po¿ar,
a z art. 164 k.k., je¿eli wypalanie roœlinnoœci poci¹gnê³o za sob¹ bezpoœrednie niebezpieczeñstwo takiego po¿aru.

dla k
obiet
kobiet

Podziękują

za plony
W so³ectwie Jankowice odbêd¹ siê tegoroczne Do¿ynki
Gminne. Uroczystoœæ planowana jest na niedzielê 31 sierpnia.
Program do¿ynek tradycyjnie sk³adaæ siê bêdzie z przejazdu do¿ynkowego korowodu
i wystêpów artystycznych na
scenie jankowickiego osir-u
z udzia³em miejscowych artystów i zaproszonych zespo³ów.
W czêœci oficjalnej g³os zabior¹
przedstawiciele w³adz gminy
oraz oficjalni goœcie, a nastêpnie
mieszkañcy poczêstowani zostan¹ do¿ynkowym chlebem.
Z kolei, 7 wrzeœnia odbêd¹
siê Do¿ynki Powiatowe. Rolê
gospodarza tym razem pe³niæ
bêdzie gmina CzerwionkaLeszczyny. Do¿ynki odbêd¹
siê w podleg³ym jej so³ectwie
Palowice.
Ju¿ dziœ zapraszamy mieszkañców do wspólnego do¿ynkowego œwiêtowania.
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W naszej gminie pojawi siê na
kilka dni nowoczesny mammobus
z wbudowanym cyfrowym mammografem. Da on szansê kobietom
w wieku od 50 do 69 lat na bezp³atnie badania piersi w celu wczesnego wykrycia ewentualnych
zmian, w tym nowotworowych.
Co roku oko³o 12 tysiêcy kobiet dowiaduje siê, ¿e ma raka piersi. Blisko po³owa z nich umiera
z powodu zbyt póŸnego wykrycia nowotworu. Jest to czêsto spowodowane brakiem powszechnej
dostêpnoœci do specjalistycznych
urz¹dzeñ.
Badania przeprowadzi Instytut
Onkologii w Gliwicach. Mamy nadziejê, ¿e jak najwiêcej kobiet w naszej gminie skorzysta z tej szansy.
Dok³adny termin badañ zostanie podany na stronie internetowej
Urzêdu Gminy.

Urz¹d Gminy
Œwierklany
ul. Œwierklañska 54,
44-264 Jankowice

tel. (32) 43 27 500,
fax (32) 43 27 501
e-mail: ug@swierklany.pl

godziny urzêdowania:
poniedzia³ek
od 800 do 1600
od wtorku do pi¹tku
od 730 do 1530
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O elektronicznym
obiegu dokumentów
Od pocz¹tku maja tego roku, mieszkañcy gminy
mog¹ za³atwiaæ swoje urzêdowe sprawy przez
internet. Umo¿liwia im to specjalny program
na www.swierklany.pl.
Wystarczy wejœæ na stronê
internetow¹ Urzêdu Gminy,
gdzie pod linkiem „informacje”
znajduje siê odnoœnik do programu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji
Publicznej – strategiczny dla rozwoju regionu innowacyjny projekt
samorz¹dów gmin i powiatów
województwa œl¹skiego) lub te¿
bezpoœrednio zalogowaæ siê na
stronie www.sekap.pl i wyszukaæ
wœród gmin, gminê Œwierklany.
Program jest pomocny w sytuacji, kiedy chcemy za³o¿yæ

b¹dŸ zlikwidowaæ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, z³o¿yæ skargê do
Urzêdu Gminy Œwierklany czy
poprosiæ o udostêpnienie informacji publicznej. Katalog us³ug
widoczny jest po po³¹czeniu siê
z www.sekap.pl.
Elektroniczny obieg dokumentów jest unijnym wymogiem,
wprowadzonym m.in. z myœl¹
o osobach niepe³nosprawnych,
które maj¹ do za³atwienia sprawê w urzêdzie i mog¹ to zrobiæ
bez koniecznoœci wychodzenia
z domu.

Sprawdzian na zakoñczenie szko³y podstawowej
to obowi¹zkowy test, który pisz¹ wszyscy szóstoklasiœci. Jest to wymóg pozwalaj¹cy im kontynuowaæ
naukê w gimnazjum.

Skazani na powodzenie
Na ka¿dego ucznia czeka
miejsce w gimnazjum, obowi¹zkowo – w rejonowych, w zale¿noœci od wyniku testu – mo¿e
staraæ siê o miejsce poza rejonem.
Pod koniec maja poznaliœmy
wyniki sprawdzianu, który
uczniowie napisali 8 kwietnia.
Szóstoklasiœci ze Szko³y
Podstawowej Nr 1 im. Ludwika
Holesza w Œwierklanach uplasowali siê na II miejscu w powiecie
rybnickim (ranking nie obejmuje
miasta Rybnik). Poziom umiejêtnoœci, jakimi wykazali siê uczniowie szóstych klas szkó³ podstawowych na tegorocznym ogólnopolskim sprawdzianie, jest porównywalny z wynikami uzyskanymi w ubieg³ym roku i w latach poprzednich.
Œredni wynik uzyskany
przez uczniów to 27,9 punktów
na 40 mo¿liwych. To o ponad
2 punkty lepiej ni¿ œrednia
w województwie (25,4) i w kraju (25,8).
Podczas egzaminu sprawdzano takie umiejêtnoœci jak pisanie
tekstu w³asnego, rozumowanie,
korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Uczniowie z naszej szko³y najle-
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piej radzili sobie z rozumowaniem
(77%) oraz z czytaniem ze zrozumieniem (75%). Trochê gorzej
by³o z pisaniem tekstu w³asnego
i wykorzystywaniem wiedzy
w praktyce – za zadania z tego
zakresu otrzymali 65 %.
Choæ szóstoklasiœci wiedz¹
ju¿, jak im posz³o na sprawdzianie koñcz¹cym szko³ê podstawow¹, zaœwiadczenia o wynikach dostan¹ jednak wraz ze
œwiadectwem ukoñczenia szko³y
– 20 czerwca.
Bogumi³a Szmidt-Kruk
nauczyciel jêzyka polskiego
w Szkole Podstawowej Nr 1
i. Ludwika Holesza
w Œwierklanach

zdj. archw. szko³y

zdj. archw. UG

W Jankowicach przy
ul. Równoleg³ej 4
(siedziba GS) mia³o
miejsce otwarcie filii
biura poselsko-senatorskiego parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwoœci. Uroczystoœæ
odby³a siê w poniedzia³ek
2 czerwca o godz. 17.00.

lei, wójt Gembalczyk wrêczy³
pos³owi Janikowi symboliczny
prezent - kwiaty i medal z okazji
785–lecia miejscowoœci Jankowice oraz 35–lecia gminy Œwierklany. W trakcie otwarcia ka¿dy
z goœci mia³ okazjê porozmawiaæ
z pos³em o nurtuj¹cych go problemach.
Do korzystania z biura zapraszamy wszystkich mieszkañców Œwierklan i Jankowic oraz
gmin oœciennych, którzy maj¹

Poseł zaprasza do biura
Na spotkanie po³¹czone z
otwarciem biura, w którym gospodarzem jest pose³ na Sejm RP
Grzegorz Janik, przybyli: ksi¹dz
dziekan Tadeusz Stachoñ, wójt
gminy Œwierklany Stanis³aw
Gembalczyk, pose³ na Sejm RP
Boles³aw Piecha i pose³ Adam
Gawêda, senator RP Tadeusz
Gruszka, radni miasta Rybnika,
Raciborza i gminy Œwierklany
oraz cz³onkowie i sympatycy
PiS-u. Ksi¹dz dziekan dokona³
poœwiêcenia lokalu, ¿ycz¹c aby
biuro to s³u¿y³o dobru mieszkañców Œwierklan i Jankowic. Z ko-

w¹tpliwoœci czy pytania zwi¹zane z ¿yciem spo³ecznym i politycznym okrêgu, jak i kraju.
Pose³ Grzegorz Janik bêdzie
pe³ni³ dy¿ury w ka¿dy wtorek
od godz. 10.00 do godz. 12.00.
Sekretariat czynny bêdzie w
poniedzia³ki od 8.00 do 12.00 a
tak¿e w czwartki od 13.00 do
17.00.
Warto wspomnieæ o tym, ¿e
w biurze bêd¹ udzielane bezp³atne porady prawne dla mieszkañców w ka¿dy drugi i czwarty
wtorek miesi¹ca od godz. 16.30
do godz. 18.00.

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œwierklanach
informuje o terminach sk³adania wniosków na nowy okres
zasi³kowy 01.09.2008-31.08.2009 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na
nowy okres zasi³kowy z³o¿y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
- do dnia 31 lipca 2008 r., œwiadczenia rodzinne przys³uguj¹ce za
miesi¹c wrzesieñ wyp³aca siê do dnia 30 wrzeœnia 2008 r.,
- od dnia 1 sierpnia do dnia 30 wrzeœnia 2008 r., œwiadczenia rodzinne
przys³uguj¹ce za miesi¹c wrzesieñ wyp³aca siê do dnia 31 paŸdziernika
2008 r.
W okresie od 1.09.2008 r. do dnia 31.08.2009 r. prawo do œwiadczeñ rodzinnych ustala siê na podstawie dochodu uzyskanego przez
rodzinê w roku kalendarzowym 2007 r.
(na podst. art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o œwiadczeniach rodzinnych).
Godziny urzêdowania Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
poniedzia³ki 8.00 – 16.00
od wtorku do pi¹tku 7.30 – 15.30
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Spór o jankowicką trybunę
Gmina nasza, spoœród ró¿nego rodzaju posiadanego maj¹tku jest w³aœcicielem boisk, szkó³, przedszkoli i przynale¿nych do nich obiektów. Zadaniem
zarz¹dcy jest utrzymywanie ich w stanie niepogarszaj¹cym siê oraz prowadzenie inwestycji w infrastrukturze, d¹¿¹c do ich rozwoju.
Zarz¹dzaj¹cym nimi jest wójt
gminy, posiadaj¹cy licencjê pañstwow¹ oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, dla
których wójt jest pracodawc¹.
Gmina inwestuje we w³asne
obiekty, dzia³aj¹c zgodnie z
¿yczeniami i opiniami swoich
mieszkañców.
Na proœbê Ludowego Klubu
Sportowego „Orze³” Jankowice,
który powo³a³ siê na wymogi
przepisów Polskiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej, boisko zosta³o
ogrodzone p³otem zakupionym
przez gminê, a wykonane przez
dzia³aczy klubu wed³ug ich
¿yczenia. Kluby sportowe dzia³aj¹ w formie niezale¿nych stowarzyszeñ, a boisk, które stanowi¹ w³asnoœæ gminy, u¿ywaj¹ na
zasadzie u¿yczenia (nieodp³atnie). Maj¹c na uwadze pracê
spo³eczn¹ cz³onków klubu oraz
osi¹gane wyniki sportowe, w³adze gminy przychyli³y siê do
proœby klubu.
Kolejnym ¿yczeniem LKS
„Orze³” by³a budowa trybuny
krytej. I tu równie¿, na podstawie przedstawionej przez klub
koncepcji zosta³ zlecony projekt budowlany i przyst¹piono
do budowy. By³ to kolejny wyraz przychylnoœci wzglêdem
dzia³añ LKS „Orze³” ze strony
w³adz gminy, która wœród rozlicznych zadañ znalaz³a w swoim bud¿ecie potrzebne œrodki
pieniê¿ne na realizacjê tego
przedsiêwziêcia.
Na dwa tygodnie przed zakoñczeniem budowy rozpowszechniona zosta³a plotka o
rzekomych niedoci¹gniêciach,
okreœlaj¹c je jako „buble” (wed³ug encyklopedii, bubel oznacza
towar bezwartoœciowy lub wybrakowany). Plotka ta znalaz³a
poparcie u jednej z radnych,
¿ony wiceprezesa zarz¹du klubu. Nikt nie wyst¹pi³ z pismem
do wójta ani nie zabiega³ o spotkanie, lecz uznano, ¿e rozpuszczanie plotek jest najlepsz¹
form¹ wypowiadania siê o inwestycji. Nie próbowano dochodziæ faktu, ¿e dwa lata wczeœniej
klub opracowa³ koncepcjê, któ-
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ra sta³a siê podstaw¹ projektu,
przy czym projektant dokona³
poprawek zgodnie ze swoj¹
wiedz¹ i obowi¹zuj¹cym prawem. Manipulowanie informacj¹ sta³o siê powodem zwo³ania nadzwyczajnego posiedzenia Komisji ds. Spo³ecznych w celu przeprowadzenia
kontroli. Zwo³uj¹c komisjê
spodziewano siê wielkiej sensacji, która poza drobnymi
uwagami niczego nie wnios³a.
Jedyn¹ s³uszn¹ uwag¹ by³a sugestia dotycz¹ca przesuniêcia
konstrukcji schodów pod œcianê
wiaty, a rzêdów siedzisk w miejsce schodów, na co biuro projektów wyrazi³o zgodê. Uzyska³em
jedynie przegl¹d sytuacji w naszej
Radzie Gminy i odpowiedŸ na
pytanie, na którego z radnych
mo¿na liczyæ i który naprawdê
oddany jest sprawom gminy.

celowym i skrytym dzia³aniem,
przez które narzuca siê jednostce lub grupie ludzi fa³szywy obraz pewnej rzeczywistoœci. Dalej, szanowny biskup – autor
ksi¹¿ki, pisze: „odpowiednio
spreparowana i nag³oœniona
sensacja demaskuje, oœmiesza,
kompromituje, budzi u adresatów niechêæ, uprzedzenia, a nawet nienawiœæ”.
W swojej pó³torarocznej
pracy na stanowisku wójta gminy prowadzi³em dzia³ania oparte na prawdzie, poszanowaniu,
uczciwoœci i pokoju, i do kwietnia bie¿¹cego roku mi siê to udawa³o. Niestety, ktoœ chce to
zburzyæ poprzez rozpowiadanie plotek o „bublach”, za które
jestem ca³kowicie odpowiedzialny. Gdyby nie przekonanie o
s³usznoœci twierdzeñ autora
ksi¹¿ki, nie powsta³by ten arty-

zdj. archw. UG
Jeszcze w kwietniu bie¿¹cego roku uzyska³em absolutorium,
12-ma g³osami za, 1 przeciw i 2
wstrzymuj¹cymi siê. Dzisiaj, niespe³nione ambicje niektórych
osób ka¿¹ im szukaæ sensacji i
przekonywaæ, ¿e dla LKS
„Orze³” nic siê nie robi. Ja pieni¹dze znalaz³em i przeznacza³em
na boisko, na którym LKS
„Orze³” prowadzi rozgrywki za
zgod¹ - co chcê podkreœliæ - ca³ej
Rady Gminy.
Odetchnijmy na chwilê, siêgaj¹c do ksi¹¿ki pt. „Œwiat manipulacji” biskupa Adama Lepy,
gdzie napisano, ¿e znalaz³em siê
w sytuacji manipulowanego. Wed³ug definicji, manipulacja jest

ku³. Dalsze zdania ksi¹¿ki mówi¹
o tym, ¿e „tylko ujawniona manipulacja przestaje byæ szkodliwa” oraz ¿e „nale¿y siêgaæ po
ró¿ne formy protestu wobec konkretnych faktów manipulacji.
Mog¹ to byæ na przyk³ad listy
otwarte do dysponentów manipulacji”.
Sytuacja finansowa gminy nie
pozwala na przeznaczenie dalszych œrodków na LKS „Orze³”,
gdy¿ ju¿ poczynione wydatki
stanowi³y znaczne obci¹¿enie dla
bud¿etu, nie znalaz³szy zrozumienia w oczach osób, dla których inwestycja powstaje.
Wójt Gminy
Stanis³aw Gembalczyk
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Koñczy siê kolejny rok
szkolny w gimnazjum
w Œwierklanach. Nasta³
czas podsumowañ.
Proces dydaktyczny
zostanie omówiony na
konferencji, która
nied³ugo siê odbêdzie.

Jesteśmy
na finiszu
Jesteœmy dumni z tego, ¿e
trzecie klasy gimnazjalne osi¹gnê³y z egzaminu gimnazjalnego wyniki wy¿sze od œredniej krajowej.
Jest to du¿ym sukcesem uczniów
i nauczycieli naszego gimnazjum!
A oto kilka s³ów na temat
tego, co w ostatnim czasie dzia³o
siê w naszym gimnazjum.
W szkole realizowany jest
projekt „Zdrowym byæ, to m¹drze ¿yæ”. W ramach tego¿ projektu, w dniach od 5 maja do 9
maja dla uczniów zorganizowane
by³y Dni Promocji Zdrowia.
W pierwszym dniu, pod has³em
„Ruch to zdrowie”, uczniowie
uczestniczyli w ró¿nych konkurencjach sportowych podczas
Szkolnych Mistrzostw w Lekkoatletyce. Na zakoñczenie tego
dnia zajêæ odby³o siê podsumowanie mistrzostw - wrêczenie
medali i dyplomów (pe³en wykaz
mistrzów i zdjêcia mo¿na znaleŸæ na
stronie internetowej www.gimnazjum.swierklany.edu.pl). Odby³ siê
te¿ pokaz sztuki Taekwondo w wykonaniu grupy z Rybnickiego Klubu Taekwondo ITF Feniks-Arete.
Goœciliœmy m³odych gimnastyków z Klubu Sportowego
„Radlin”. Przeprowadzony zosta³ konkurs wiedzy o zdrowym
od¿ywianiu oraz konkurs na projekt ulotki pod has³em „¯yjê
zdrowo”. Odby³a siê projekcja
filmów na temat zdrowego trybu
¿ycia. Atrakcj¹ by³ Szkolny Przegl¹d Formacji Tanecznych. Harcerze zaprezentowali nam Zasady Udzielania Pomocy Przedmedycznej. Wyst¹pi³ Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotañskiego
z Krakowa z przedstawieniem
pt. „Pomó¿ mi”, poprzedzony
i zakoñczony prelekcj¹ psychologa B. Perczaka i policjanta
M. Szczotkowskiego ze Studia
Profilaktyki.
Dziêkujemy
wszystkim, którzy aktywnie
bz 9
cd. na str.
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Nasi w Rumunii

Gminê Cacica (Kaczyka) w Rumunii odwiedzili na prze³omie
kwietnia i maja przedstawiciele naszej gminy – w³adze
i cz³onkowie dzia³aj¹cego pod egid¹ Gminnego Oœrodka
Kultury i Rekreacji, zespo³u „Karolinki”.
Gminê reprezentowa³ wójt
Stanis³aw Gembalczyk, przewodnicz¹ca Rady Gminy Ma³gorzata Rduch, szefowe kó³ gospodyñ wiejskich, przedstawiciele
ochotniczych stra¿y po¿arnych,
GOKiR-u i wspomniany zespó³
„Karolinki” – w sumie ok. 40
osób.
- Zostaliœmy goœcinnie przyjêci, wiele te¿
zwiedziliœmy. Wyjazd by³
naprawdê udany, bardzo
nam siê w Cacica podoba³o – wspominaj¹
uczestnicy delegacji.
Przypomnijmy, ¿e
rumuñska gmina ma polskie korzenie – Polacy
przybyli tu 1792 roku,
sprowadzeni do pracy w kopalni soli z okolic Wieliczki i Bochni. Do dziœ mieszka tam wielu
przedstawicieli Polonii, dziêki
czemu mieszkañcy Œwierklan
i Jankowic czuli siê w Kaczyka
jak u siebie (zw³aszcza, ¿e ulokowani zostali w prywatnych
domach i przez kilka dni miesz-

kali z obywatelami rumuñskiej
gminy). Wyjazd mia³ na celu zacieœniæ przyjaŸñ pomiêdzy Kaczyka a gmin¹ Œwierklany.
Z pewnoœci¹ nast¹pi rewizyta ze
strony naszych przyjació³.
Tymczasem, na pocz¹tku
lipca spodziewamy siê przyjaz-

du delegacji z wêgierskiego miasteczka Enying, które w³adze
gminy wraz z dyrekcj¹ i uczniami Gimnazjum im. ks. Walentego
odwiedzi³y w ubieg³ym roku. S¹
plany, by strony podpisa³y dokument o wspó³pracy i wymianie
kulturowej. Przyjazd goœci z Wêgier w³aœnie temu ma s³u¿yæ.

zdj. archw. GOKiR
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Msza œwiêta w koœciele
Œwiêtej Anny oraz
wystêpy i poczêstunek
w sali bankietowej
GOKiR-u znalaz³y siê
w programie jubileuszowych obchodów Ko³a
Gospodyñ Wiejskich
w Œwierklanach. Kierowana przez Mariê
Kwiatkowsk¹ organizacja w tym roku œwiêtuje
swoje 60 urodziny.

bz

Urodziny
gospodyń

Gospodynie z KGW Œwierklany
Górne bior¹ udzia³ w ró¿nego
rodzaju uroczystoœciach. Na
zdjêciu: podczas œwiêta szko³y
w SP w Œwierklanach
Dolnych w 2006.

W tym wyj¹tkowym dniu,
jakim by³a sobota 31 maja, gospodyniom towarzyszy³y
archw. UG
wspomnienia zzdj.:
obchodzonych
wspólnie do¿ynek, spotkañ i
wyjazdów. Niejednej pani zakrêci³a siê ³za w oku!
Niektóre gospodynie s¹
cz³onkiniami KGW Œwierklany
od pocz¹tku jego istnienia. Na
wyró¿nienie i pami¹tkow¹ statuetkê zas³u¿y³y panie: Helena Sobik, Matylda Macionczyk, Emilia Filipowska, Gertruda Macionczyk i najstarsza
wiekiem cz³onkini, 88-letnia
Maria Macionczyk.
To by³ wyj¹tkowy dzieñ
równie¿ ze wzglêdu na udany
program artystyczny. Jubilatkom zaprezentowa³y siê kole¿anki po fachu – kabaret „Samosie”, któremu szefuje Maria
Koleczko oraz zespó³ „Paulinki”. Ostatnie takie jubileuszo-

we spotkanie odby³o siê w
2003 roku z okazji 55 rocznicy za³o¿enia ko³a. Wtedy równie¿ odby³y siê wystêpy artystyczne oraz msza, a ponadto
odznaczony zosta³ sztandar
œwierklañskich gospodyñ.
W gronie zaproszonych goœci znalaz³ siê m.in. starosta
powiatowy Damian Mrowiec,
wójt gminy Stanis³aw Gembalczyk, ksi¹dz proboszcz Jan
Klyczka, który odprawi³ mszê
w intencji gospodyñ; Andrzej
Krawczyk – prezes Kó³ek i Organizacji Rolniczych w Katowicach, delegacje dzia³aj¹cych
po s¹siedzku kó³ gospodyñ,
przedstawiciele lokalnych organizacji i wielu innych zaproszonych goœci. Gospodynie ze
Œwierklan Górnych spêdzi³y
popo³udnie w mi³ym gronie,
wspominaj¹c ostatnie 60 lat.
¯yczymy stu lat i wiêcej!

KONDOLENCJE

Z poruszeniem i g³êbokim smutkiem przyj¹³em wiadomoœæ
o tragicznej katastrofie, która mia³a miejsce na terenie
Kopalni KWK Borynia.
¯adne s³owa nie wyra¿¹ ¿alu i smutku, który odczuwaj¹
Rodziny po stracie bliskich osób. Pozostaje jedynie w milczeniu schyliæ g³owê i ¿yczyæ im si³ do zniesienia tego bólu, który
tylko czas mo¿e z³agodziæ i uleczyæ.
Niech bêdzie mi wolno w imieniu w³asnym, pracowników
gminy Œwierklany oraz mieszkañców z³o¿yæ wyrazy szczerego wspó³czucia w tej tak trudnej chwili, Rodzinom pracowników kopalni, którzy stanêli twarz¹ w twarz ze œmierci¹. Tragiczny wypadek po raz kolejny uœwiadomi³ nam kruchoœæ naszego ¿ycia, ucz¹c ogromnej pokory.
Z wyrazami najwy¿szego szacunku
Wójt Gminy Œwierklany
Stanis³aw Gembalczyk
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Nasze
Jank
owice
Janko
cd. ze str. 3
Zaczyna³ siê on s³owami:
„W imiê Przenajœwiêtszej i Niepodzielnej Trójcy Œwiêtej. My Wawrzyn Boskiego mi³osierdzia biskup wroc³awski oznajmujemy
obecnym jak i przysz³ym pokoleniom, ¿e za wspóln¹ zgod¹ kapitu³y wroc³awskiej na czeœæ Bosk¹
i dla utrzymania zakonnic w koœciele œw. Zbawiciela w Ribnichu,
na proœbê szanownego ksiêcia
i katolickiego pana, œwietnego ksiêcia opolskiego Kazimierza, koœcio³owi œw. Zbawiciela w Ribnichu
dajemy i darujemy dziesiêciny
(… ) mianowicie rycerzy: Vincentius i Pribizlaus, Crisanus i Johannes, Gasso i Albertus, Alexander
i Ztrezo, Vintratius i jego bracia, Suentossius i Michahel (…)”.
Interesuj¹cy nas dokument
wyda³ biskup wroc³awski Laurentius czyli Wawrzyniec. •ród³a historyczne podaj¹, ¿e nie by³ cz³owiekiem wykszta³conym, ale odznacza³ siê roztropnoœci¹, uprzejmoœci¹ i serdecznoœci¹. Mia³ du¿e
doœwiadczenie i by³ bardzo oglêdny w sprawach gospodarczych.
Opiera³ siê na krêgach rycerstwa
i duchowieñstwa. By³ blisko zwi¹zany z dworem ksiêcia Henryka
Brodatego i jego ¿ony œw. Jadwigi, jej synowej ksiê¿niczki czeskiej
Anny i ksiêcia Henryka Pobo¿nego, który ju¿ po œmierci biskupa
poleg³ z r¹k Tatarów w bitwie pod
Legnic¹ w 1241 roku.
Spytacie pañstwo, gdzie tutaj
mowa o Jankowicach. Historia
jest jednak wspania³¹ nauk¹, która, z na pozór ulotnych Ÿróde³,
potrafi wywodziæ hipotezy i dowodziæ je naukowo. Zagadkowy Johannes to nie kto inny, jak rycerz
Jan, a Michahel to Micha³ – pierwsi w³aœciciele Jankowic i Micha³kowic, które dzisiaj, uton¹wszy
w mrokach historii sta³y siê czêœci¹ Jankowic. Czy bohaterowie
opisywanego wydarzenia zdawali
sobie sprawê, w jak wa¿nej chwili
dla ma³ej cz¹stki, dla mikrokosmosu zwanego Jankowice,
uczestnicz¹? Bez niej makrokosmos by³by ubo¿szy o historiê:
KSIÊDZA WALENTEGO – aposto³a Eucharystii gotowego oddaæ
swoje ¿ycie za wiarê, nie bacz¹c
na niebezpieczeñstwo husyckie;
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HRABIEGO OPPERSDORFFA –
fundatora miejscowego koœcio³a
Bo¿ego Cia³a; KSIÊDZA EDWARDA BOLIKA – fundatora pierwszej kaplicy w Studzience, a tak¿e
godnych kontynuatorów Jego dzie³a objawionego niebywa³ym kultem Przenajœwiêtszego Sakramentu, obejmuj¹cym obecnie na ca³y
Œl¹sk i poza jego granice. Sprawcami kolejnych wydarzeñ zwi¹zanych z propagowaniem tego kultu
s¹ ksiê¿a: Józef Miczka, Herbert
Jeziorski i Tadeusz Stachoñ; FELIKSA HO£Y I PAW£A WOWRY
– powstañców i mêczenników
II wojny œwiatowej; WILHELMA
BLUSZCZA – kierownika miejscowej szko³y, zamêczonego w hitlerowskim wiêzieniu, a tak¿e jego
nastêpców: JÓZEFA WESO£OWSKIEGO, STANIS£AWA WAJDY
I DANUTY DUDEK; GÓRNIKÓW dawnej „Blücherschachte”,
„Donersmarckgrube” – czyli
obecnych kopalñ „Jankowice”
i „Chwa³owice”...
Lista tych, którym jankowicki
mikrokosmos i œwiatowy makrokosmos ma wiele do zawdziêczenia, jest d³uga. O Jankowicach
w ostatnich latach napisano du¿o,
g³oœno o nich w mediach – to taki
znak wspó³czesnoœci. To, co musi
nas zachwycaæ w tej wsi, a czego
sami czêsto nie potrafimy dostrzec
i doceniæ, chocia¿ widz¹ to inni, to
przede wszystkim ludzie – proœci
i uczciwi, g³êboko osadzeni w swojej ma³ej OjczyŸnie, gotowi robiæ dla
niej du¿o i coraz wiêcej.
Drug¹ niezwyk³oœci¹ tej wsi
jest jej atmosfera: pamiêæ o przesz³oœci, legendy i prawda historyczna, specyficzny œwiat wartoœci:
etos pracy, Koœció³, dyscyplina
i porz¹dek – zarówno ten zewnêtrzny w domu i jego obejœciu,
jak i ten w sercu. Troska o m³odych i ich edukacjê, ale równie¿
o potrzeby estetyczne. Przyk³adem
jest Kompleks Oœwiatowy, skupiaj¹cy wraz z przedszkolem jedne
z najpiêkniejszych szkó³ w Polsce.
W tym miejscu muszê dodaæ,
¿e jest to wieœ, której osobiœcie wiele zawdziêczam, która przygarnê³a
mnie do siebie i pozwoli³a rozwijaæ siê na ró¿nych p³aszczyznach:
nauczycielskiej, naukowej i spo³ecznej. Nie by³bym tym, kim jestem, gdyby nie ona – wieœ Micha³a i Janka, o której kilka lat temu
napisa³em tekst uznany za nieoficjalny hymn Jankowic (...).
A teraz przenieœmy siê nieco
w czasie. Jest rok 2223. W Jankowicach trwaj¹ obchody 1000-lecia
istnienia tej miejscowoœci. W au-

diowizualnej sali, wyposa¿onej
w najnowoczeœniejsze œrodki techniczne zasiedli goœcie. S¹ to ludzie
urodzeni tutaj, lecz mieszkaj¹cy
obecnie na ró¿nych planetach naszego uk³adu s³onecznego. Do zebranych przemawia cz³owiek
ubrany w strój przypominaj¹cy
kosmiczny skafander. W jednej
z czêœci swojego referatu mówi:
„By³ rok 2008, w którym obchodzono 785 rocznicê istnienia Jankowic, dzisiaj miasta niezdominowanego jednak przez wielki i œwietnie rozwijaj¹cy siê Rybnik. W pamiêtnym roku wieœ nale¿a³a do
gminy Œwierklany, której wójtem by³
Stanis³aw Gembalczyk, urz¹d so³tysa wsi pe³ni³ od lat Adam Szulik,
proboszczem i dziekanem by³ ks.
Tadeusz Stachoñ, szko³ami kierowali: Danuta Dudek i Norbert Niestolik, ten sam, który 215 lat temu
przemawia³ do zaproszonych goœci. Przedszkolem kierowa³a Wies³awa Miêsok, zespo³em „Karolinki” Adam Kuœka i Halina Karwot, stra¿akami dowodzili: Wac³aw Juraszek i Jerzy Sobik, gospodynie mia³y swoje oparcie
w Urszuli Kasparek i Felicycie
Kowalskiej (…). Mówca wymienia³ nazwiska kolejnych osób:
radnych, pracowników urzêdów,
biznesmenów, spo³eczników.
Nastêpne jego s³owa pozostawiam pañstwa wyobraŸni. Byæ mo¿e
dotyczy³y one osi¹gniêæ Pana Wójta, Rady So³eckiej i Rady Gminy,
piêknego wozu stra¿aków, rumuñskiego tournee „Karolinek”, sukcesów „Or³a” Jankowice.
To, o czym za 215 lat bêdzie
mówi³ cz³owiek ubrany w kosmiczny strój, tak naprawdê zale¿y od nas samych. To my z tworzywa historii lepimy konkretne
wydarzenia i sukcesy.
Nie jesteœmy zawieszeni w nicoœci. Otacza nas wszechœwiat,
którego drobn¹, lecz jak¿e wa¿n¹
i istotn¹ cz¹stk¹ jest mikrokosmos naszych Jankowic. Jest on
œwiatem, w którym przysz³o nam
¿yæ, pracowaæ, kochaæ i nienawidziæ, oddawaæ czeœæ Bogu, têskniæ, narzekaæ i wierzyæ w lepsze
jutro. Ten mikrokosmos zwie siê
– MAGICZNE JANKOWICE –
w których pozornie wszystko
mo¿e wydawaæ siê ma³e, lecz tak
naprawdê jest wielkie. Dla tego
œwiata jankowickiego mikrokosmosu warto godnie ¿yæ i trudziæ
siê, aby z³o¿yæ jak najlepsz¹ cz¹stkê na o³tarzu wsi Jana i Micha³a,
wzmiankowanej po raz pierwszy
w dokumencie z 1223 roku.
Norbert Niestolik
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y
Jesteśmy
na finiszu
cd. ze str. 6
uczestniczyli w przygotowaniach Dni Promocji Zdrowia.
26 maja odby³ siê II Miêdzyszkolny Przegl¹d Formacji Tanecznych o Puchar Dyrektora Gimnazjum. W turnieju uczestniczy³o
16 dru¿yn (w tym kilka szkó³ tañca). Patronat medialny nad imprez¹
obj¹³ Kurier Gminy Œwierklany oraz
portal swierklany.com. Zosta³o zaproszonych wielu goœci, w tym pan
Stanis³aw Gembalczyk, wójt gminy.
Pomys³odawc¹ i organizatorem
przegl¹du by³a pani Sylwia Mas³owska.
2 czerwca odby³ siê III Gimnazjalny Rajd Górski, na który wyjecha³a ca³a szko³a. Finanse na rajd
pochodzi³y z projektu „Szko³a
Marzeñ” i niewielkiej sk³adki
uczniów. W tym roku zdobywaliœmy Kozi¹ Górkê. Grupy wraz
z przewodnikami z PTTK podchodzi³y z Bystrej na szczyt. Po jego
zdobyciu nast¹pi³o pieczenie kie³basek przy ognisku, mo¿na by³o te¿
pograæ w siatkówkê, poopalaæ siê
— dopisa³a nam cudowna pogoda.
Potem w dobrych humorach zeszliœmy do Mikuszowic Œl. i wróciliœmy do Œwierklan. Ca³¹ imprezê
zorganizowa³a pani dyrektor oraz
p. Ewa Spandel.
7 czerwca odby³ siê II Szkolny
Festyn Rodzinny. Organizatorami
tej imprezy byli pañstwo: Gra¿yna Stokowska, Joanna Werner i Jaros³aw Musia³. Dziêkujemy
wszystkim, którzy uczestniczyli
w imprezie. Pogoda nam dopisa³a
i wszyscy mogliœmy spêdziæ mi³e
popo³udnie przy bardzo dobrych
ciastach przygotowanych przez
uczniów i rodziców oraz kie³baskach ufundowanych przez firmê
Stania. W trakcie festynu odby³y siê
bardzo zaciête dwa mecze: ojcowie
kontra synowie — w siatkówkê
(zwyciê¿yli synowie), mamy kontra córki — w dwa ognie (wygra³y
mamy). Oprócz tego odby³ siê konkurs sprawnoœciowy dla uczniów
i rodziców w przeci¹ganiu liny, wyœcig na szczud³ach, konkurs w nalewaniu wody do rury. Atrakcj¹ by³
pokaz tañca salsa i aerobic. W trakcie trwania festynu mo¿na by³o
spróbowaæ szczêœcia w loterii. Nagrody zosta³y ufundowane przez
firmy dzia³aj¹ce na terenie gminy
Œwierklany i nie tylko. Serdecznie
dziêkujemy wszystkim sponsorom: Firmie „Cetus”, Panu Stani,
w³aœcicielom sklepu „Pik”, Panu
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W. Brodzie, Panu H. Sobocikowi,
Pañstwu Karkoszka, Zak³adom
Fryzjerskim, Kierownictwu basenu
w Po³omii, Kierownictwu basenu
i lodowiska w Jastrzêbiu. Na zakoñczenie festynu odby³a siê aukcja
obrazów namalowanych przez
uczniów gimnazjum oraz rzeczy ufundowanych przez nauczycieli. Festyn
zakoñczy³ siê og³oszeniem wyników
przeprowadzonych konkursów. Zdobyte przez uczniów punkty powiêkszy³y ich punktacjê w konkursie na
„Gospodarza Szko³y”.
Nasi uczniowie pod kierunkiem
nauczyciela edukacji regionalnej dra
Norberta Niestolika wziêli udzia³
w konkursie pt. „190 rocznica istnienia powiatu rybnickiego — patrzmy w przesz³oœæ z myœl¹
o przysz³oœci” i w kategorii „HAS£O” Sebastian Kozik (I a) zaj¹³ II
miejsce, a jego kole¿anka Weronika
Juszczakiewicz III miejsce. Wrêczenie nagród odby³o siê 11 czerwca
w Starostwie Powiatowym w Rybniku. Gratulujemy!
W matematycznym konkursie
„Kangur”, szko³ê reprezentowa³
Wojtek Smo³ka (II e) i Szymon
Brachman (III e), uczniów przygotowywa³a pani Gra¿yna Stokowska, zajêli oni wysokie lokaty.
Nasi uczniowie brali udzia³
w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym. Z klas II w ca³ej Polsce
wziê³o w nim udzia³ 1290 osób, nasi
gimnazjaliœci zajêli: 27 miejsce —
Przemys³aw Kad³ubek i 28 miejsce
— £ukasz Orlik. Uczniów przygotowa³a p. Ewa Spandel.
Du¿e sukcesy odnosi³ nasz
chór „Gaudeo”, który jest niew¹tpliw¹ wizytówk¹ naszego gimnazjum oraz uczniowie klasy sportowej (info. z boku kolumny).
Jak co roku poszczególne klasy wyje¿d¿a³y na wycieczki. Inicjatywê tê nazwaliœmy „Nasze
wêdrówki po Polsce”. Klasy III
by³y w Warszawie. Jedn¹ z atrakcji tego wyjazdu by³o spotkanie
z pos³em naszego regionu Henrykiem Siedlaczkiem, który jest
wspó³twórc¹ kilku inicjatyw poselskich i walczy o rangê naszego
regionu w Polsce.
40 uczniów wyjecha³o na
obóz naukowy o profilu ekologiczno-przyrodniczym nad morze
do Smo³dziñskiego Lasu. W Srebrnej Górze by³a klasa II e, I a zdobywa³a Rysiankê, I c odwiedzi³a Tarnowskie Góry.
Wszystkim uczniom i nauczycielom na okres wakacji ¿yczymy
mi³ego odpoczynku i nabrania si³ na
kolejny rok szkolny.
Ewa Wojcieszek

Zdolni chórzyœci
Dla dzia³aj¹cego przy œwierklañskiej placówce chóru Gaudeo,
miniony rok szkolny by³ niezwykle pracowity i owocny. Poni¿ej
przedstawiamy najwa¿niejsze osi¹gniêcia chórzystów.
 III Wielopokoleniowy Przegl¹d
Zespo³ów Chóralnych w Chrzanowie — Dyplom za dobór repertuaru i interpretacjê;
 chór wraz z opiekunem poprowadzi³ w Teatrze Lalki i Aktora
„Ateneum” w Katowicach audycjê
umuzykalniaj¹c¹ z cyklu „Dzieci
dzieciom”, organizowan¹ przez Polski Zwi¹zek Chórów i Orkiestr –
Certyfikat;
 udzia³ w eliminacjach rejonowych
do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolêd i Pastora³ek w Bêdzinie;
 z r¹k Wójta Gminy odebra³ za dotychczasowe osi¹gniêcia nagrodê
w postaci czeku na kwotê 1500 z³,
daj¹c podczas uroczystoœci wrêczania nagród krótki koncert kolêdowy;
 udzia³ w spotkaniu op³atkowym,
wrêczenie p³yty CD z nagraniem
„Missa Vladislaviensis” Kamila Staszowskiego;
 udzia³ w XVII Tyskich Wieczorach Kolêdowych (I miejsce) oraz
w koncercie laureatów „Tyskich
Wieczorów Kolêdowych”;
 XII Przegl¹d Pieœni „Bóg siê rodzi”w ¯orach — III miejsce;
 koncert „Adorujmy Bo¿ê Dzieciê” wraz z chórami Towarzystwa

Œpiewaczego „Modus Vivendi”
w koœciele Najœwiêtszego Cia³a
i Krwi Chrystusa w Katowicach
Piotrowicach – certyfikat;
 koncert kolêd podczas „Po¿egnania stajenki” w koœciele w Œwierklanach;
 eliminacje wojewódzkie do
XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a capella Dzieci i M³odzie¿y w Bydgoszczy — III miejsce i kwalifikacja do II etapu;
 fina³ XXVIII Ogólnopolskiego
Konkursu Chórów a capella Dzieci
i M³odzie¿y w Bydgoszczy —
SREBRNY KAMERTON
 XVIII Festiwal Kultury M³odzie¿y Szkolnej w Rybniku — Wyró¿nienie Specjalne „S”;
 eliminacje rejonowe do XV Przegl¹du Piosenki Dzieciêcej „Œl¹skie
Œpiewanie” w Leszczynach —
kwalifikacja do fina³u;
 XV Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej
„Œl¹skie Œpiewanie” w Piekarach —
II miejsce;
 koncert z okazji Dnia Matki
w Galerii w Jankowicach, zorganizowany przez opiekuna chóru dla
matek, z udzia³em zaproszonych
goœci;
 II Festiwal Pieœni Eucharystycznej „O, Solutaris Hostia” — Z£OTY LAUR, Puchar Prezydenta
Miasta Katowice i nagroda pieniê¿na, a tak¿e osobna nagroda pieniê¿na dla najlepszego dyrygenta;
 udzia³ w dwudniowych warsztatach chóralnych w Brennej.

Osi¹gniêcia œwierklañskich sportowców
 gminne rozgrywki w pi³ce siatkowej ch³opców i dziewcz¹t — I miejsce;
 gminne rozgrywki w pi³ce rêcznej ch³opców i dziewcz¹t — I miejsce;
 zawody powiatowe z udzia³em obu dru¿yn — zdoby³y w tych samych
kategoriach — I miejsce;
 dru¿yna dziewcz¹t w zawodach rejonowych w pi³ce siatkowej
i w rêcznej zdoby³a III miejsce, dru¿yna ch³opców w zawodach rejonowych
w pi³ce siatkowej zdoby³a III miejsce, natomiast w pi³ce rêcznej I miejsce;
 w pó³fina³ach na szczeblu wojewódzkim dru¿yna ch³opców zdoby³a
III miejsce;
 dru¿yna z naszego gimnazjum zajê³a IV miejsce w rejonowych zawodach
³y¿wiarstwa szybkiego;
 zawodniczki UKS „Dwójka Œwierklany” startowa³y w rozgrywkach Œl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej w kategorii KADETKA (1992)
i M£ODZICZKA (1994), zajmuj¹c wysokie lokaty;
 dru¿yna ch³opców zajê³a I miejsce w I i II etapie turnieju Coca-Cola Cup,
co da³o im awans do fina³u na szczeblu województwa, a w rezultacie 13 miejsce w województwie (w tym turnieju startowa³o prawie 200 szkó³
z województwa);
 w pi³ce no¿nej nasi ch³opcy zajêli I miejsce w Turnieju o Puchar Starosty
Rybnickiego;
 w pi³ce no¿nej ch³opcy zajêli III miejsce w Turnieju o Puchar Wójta
Gminy Marklowice;
 III miejsce w Turnieju ¯ory 2008;
 dziewczêta prowadzone s¹ przez p. Jaros³awa Musia³a, a ch³opcy przez
p. S³awka Sobika — obie dru¿yny w czasie wakacji wyje¿d¿aj¹ na obozy
sportowe.
Naszym sportowcom ¿yczymy powodzenia!
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WAKACJE Z GOKiR-em
Harmonogram zajêæ sportowo-rekreacyjnych
podczas wakacji letnich
Termin: 07.07.2008 – 22.08.2008
Godzina: 9:00 – 13:30
Organizator: GOKiR Œwierklany
Miejsce:
 Oœrodek Rekreacyjny w Œwierklanach (wtorek, œroda, pi¹tek)
 Oœrodek Rekreacyjny w Jankowicach (poniedzia³ek, czwartek)
Uczestnicy: dziewczêta i ch³opcy w kategoriach wiekowych:
 szko³y podstawowe i m³odsi
 gimnazja – szko³y ponadgimnazjalne
Udzia³ w turniejach mo¿e braæ ka¿dy za zgod¹ swoich rodziców lub
opiekunów. Ka¿dy uczestnik zajêæ musi dostosowaæ siê do regulaminu i zasad BHP przy korzystaniu z urz¹dzeñ sportowych w trakcie trwania zawodów. W razie deszczu zajêcia s¹ odwo³ane. Dodatkowe atrakcje - w miarê potrzeb uczestników.

14.07.08 poniedzia³ek – Jankowice
9.00 – siatkówka pla¿owa – gimnazja; tenis ziemny – szko³y ponadgimnazjalne
11.00 – siatkówka pla¿owa – szko³y ponadgimnazjalne; rzuty do kosza –
gimnazja; tenis ziemny – szko³y ponadgimnazjalne
15.07.08 wtorek – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy – szko³y podstawowe; - siatkówka pla¿owa – gimnazja; ¿onglerka pi³k¹ – szko³y podstawowe
11.00 – siatkówka pla¿owa – szko³y ponadgimnazjalne; rzuty do kosza –
gimnazja; tenis ziemny – gimnazja
16.07.08 œroda – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy – szko³y podstawowe; siatkówka pla¿owa – gimnazja; hula hop – szko³y podstawowe; badminton – szko³y podstawowe
11.00 – ringo – szko³y podstawowe; tenis sto³owy – gimnazja; ¿onglerka
pi³k¹;
17.07.08 czwartek – Jankowice
9.00 – siatkówka pla¿owa – szko³y ponadgimnazjalne; tenis ziemny – gimnazja; pi³ka no¿na przez siatkê – gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne
11.00 – siatkówka pla¿owa – gimnazja; rzuty do kosza – gimnazja; tenis
ziemny – szko³y ponadgimnazjalne
18.07.08 pi¹tek – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy – szko³y podstawowe; siatkówka pla¿owa – gimnazja; rzuty do kosza – szko³y podstawowe;
11.00 – siatkówka pla¿owa – szko³y podstawowe; tenis sto³owy – gimnazja; ¿onglerka pi³k¹ – szko³y podstawowe
21.07.08 poniedzia³ek – Jankowice
9.00 – siatkówka pla¿owa – gimnazja; tenis ziemny – szko³y ponadgimnazjalne; 11.00 – siatkówka pla¿owa – szko³y ponadgimnazjalne
rzuty do kosza – gimnazja; tenis ziemny – gimnazja
22.07.08 wtorek-Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy – szko³y podstawowe; siatkówka pla¿owa – gimnazja; ¿onglerka pi³k¹ – szko³y podstawowe
11.00 – siatkówka pla¿owa – szko³y podstawowe; tenis sto³owy – gimnazja

7.07.08 poniedzia³ek – Jankowice
9.00 – siatkówka pla¿owa – gimnazja; tenis ziemny – szko³y ponadgimnazjalne;
11.00 – siatkówka pla¿owa – szko³y ponadgimnazjalne; rzuty do kosza –
gimnazja; tenis ziemny – gimnazja

23.07.08 œroda – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy – szko³y podstawowe; siatkówka pla¿owa – gimnazja; hula hop – szko³y podstawowe; badminton – szko³y podstawowe
11.00 – ringo – szko³y podstawowe; tenis sto³owy; ¿onglerka pi³k¹

8.07.08 wtorek – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy – szko³y podstawowe; siatkówka pla¿owa – gimnazja; ¿onglerka pi³ka – szko³y podstawowe;
11.00 – siatkówka pla¿owa – szko³y podstawowe; tenis sto³owy – gimnazja

24.07.08 czwartek – Jankowice
9.00 – siatkówka pla¿owa – szko³y ponadgimnazjalne; tenis ziemny – gimnazja; pi³ka no¿na przez siatkê – gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne
11.00 – siatkówka – gimnazja; rzuty do kosza – gimnazja; tenis ziemny –
szko³y ponadgimnazjalne

9.07.08 œroda – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy – szko³y podstawowe; siatkówka pla¿owa – gimnazja; hula hop – szko³y podstawowe; badminton – szko³y podstawowe;
11.00 – ringo – szko³y podstawowe; tenis sto³owy – gimnazja
- ¿onglerka pi³k¹
10.07.08 czwartek – Jankowice
9.00 – siatkówka pla¿owa – szko³y ponadgimnazjalne; tenis ziemny –
gimnazja; pi³ka no¿na przez siatkê – gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne;
11.00 – siatkówka pla¿owa – gimnazja; rzuty do kosza – gimnazja
tenis ziemny – szko³y ponadgimnazjalne
11.07.08 pi¹tek – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy – szko³y podstawowe; siatkówka pla¿owa – gimnazja; rzuty do kosza – szko³y podstawowe;
11.00 – siatkówka pla¿owa – szko³y podstawowe; tenis sto³owy – gimnazja; ¿onglerka pi³k¹ – szko³y podstawowe

nowy kurier czerwiec 2008.p65

10

2008-07-04, 12:45

11
8.08.08 piatêk – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy - SP; siatkówka pla¿owa - Gimn.; rzuty do kosza - SP
11.00 – siatkówka pla¿owa - SP; tenis sto³owy - Gimn; ¿onglerka pi³k¹ - SP
11.08.08 poniedzia³ek – Janokowice
9.00 – siatkóka pla¿owa - Gimn; tenis ziemny - Ponad Gimn.
11.00 – siatkówka pla¿owa - Ponad Gimn.; rzuty do kosza - Gimn.; tenis
ziemny - Gimn.
12.08.08 wtorek – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy - SP; siatkówka pla¿owa - Gimn.; ¿onglerka pi³k¹ - SP
11.00 – siatkówka pla¿owa - SP; tenis sto³owy - Gimn.;
13.08.08 œroda – Œwierklany
9.00 – – tenis sto³owy - SP; siatkówka pla¿owa - Gimn.; hula hop - SP
badminton - SP
11.00 – ringo - SP; tenis sto³owy - Gimn.; ¿onglerka pi³k¹
25.07.08 pi¹tek – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy – szko³y podstawowe; siatkówka pla¿owa – gimnazja; rzuty do kosza – szko³y podstawowe; 11.00 – siatkówka pla¿owa –
szko³y podstawowe; tenis sto³owy – gimnazja; ¿onglerka pi³k¹ – szko³y
podstawowe

14.08.08 czwartek – Jankowice
9.00 – siatkówka pla¿owa - Ponad Gimn.; tenis ziemny – Gimn.; pi³ka
no¿na przez siatkê - Ponad Gimn. i Gimn.
11.00 – siatkówka pla¿owa - Gimn.; rzuty do kosza - Gimn; tenis ziemny - Ponad Gimn.

28.07.08 poniedzia³ek – Jankowice
9.00 – siatkówka pla¿owa – gimnazja; tenis ziemny – szko³y ponadgimnazjalne
11.00 – siatkówka pla¿owa – szko³y ponadgimnazjalne; rzuty do kosza –
gimnazja; tenis ziemny – gimnazja

15.08.08 pi¹tek – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy - SP; siatkówka pla¿owa - Gimn.; rzuty do kosza - SP
11.00 – siatkówka pla¿owa - SP; tenis sto³owy - Gimn; ¿onglerka pi³k¹-SP

29.07.08 wtorek – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy – szko³y podstawowe; siatkówka pla¿owa – gimnazja; ¿onglerka pi³k¹ – szko³y podstawowe
11.00 – siatkówka pla¿owa – szko³y podstawowe; tenis sto³owy – gimnazja

18.08.08 poniedzia³ek – Jankowice
9.00 – siatkówka pla¿owa - Gimn.; tenis ziemny - Ponad Gimn.;
11.00 – siatkówka pla¿owa - Ponad Gimn.; rzuty do kosza - Gimn; tenis
ziemny - Gimn.

30.07.08 œroda – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy – szko³y podstawowe; siatkówka pla¿owa – gimnazja; hula hop – szko³y podstawowe; badminton – szko³y podstawowe
11.00 – rigno – szko³y podstawowe; tenis sto³owy – gimnazja; ¿onglerka
pi³k¹

19.08.08 wtorek – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy - SP; siatkówka pla¿owa - SP; ¿onglerka pi³k¹ - SP
11.00 – siatkówka pla¿owa - SP; tenis sto³owy - Gimn

31.07.08 czwartek – Jankowice
9.00 – siatkówka pla¿owa – szko³y ponadgimnazjalne; tenis ziemny –
gimnazja; pi³ka przez siatkê – gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne
11.00 – siatkówka pla¿owa – gimnazja; rzuty do kosza – gimnazja
tenis ziemny – szko³y ponadgimnazjalne;
1.08.08 pi¹tek – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy – SP; siatkówka pla¿owa - Gimn.; rzuty do kosza - SP
11.00 – siatkówka pla¿owa-SP; tenis sto³owy - Gimn.; ¿onglerka pi³k¹ - SP
4.08.08 poniedzia³ek – Jankowice
9.00 – siatkówka pla¿owa - Gimn.; tenis ziemny - Ponad Gimn.
11.00 – siatkówka pla¿owa - Ponad Gimn.; rzuty do kosza - Gimn.; tenis
ziemny - Gimn.

20.08.08 œroda – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy - SP; siatkówka pla¿owa - Gimn; hula hop - SP;
badminton - SP
11.00 – ringo - SP; tenis sto³owy - Gimn; ¿onglerka pi³k¹ SP
21.08.08 czwartek – Jankowice
9.00 – siatkówka pla¿owa - Ponad Gimn.; tenis ziemny - Gimn.; pi³ka
no¿na przez siatkê - Ponad Gimn. i Gimn.
11.00 – siatkóka pla¿owa - Gimn; rzuty do kosza– Gimn.; tenis ziemny Ponad Gimn.
22.08.08 pi¹tek – Œwierklany
10.00 – Podsumowanie wyników w Oœrodku Sportowo–Rekreacyjnego
W Œwierklanach

5.08.08 wtorek – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy - SP; siatkówka pla¿owa - SP; ¿onglerka pi³k¹ - SP
11.00 – siatkówka pla¿owa - SP; tenis sto³owy - Gimn
8.08.08 œroda – Œwierklany
9.00 – tenis sto³owy - SP; siatkówka pla¿owa - Gimn; hula hop - SP;
badminton - SP
11.00 – ringo - SP; tenis sto³owy - Gimn; ¿onglerka pi³k¹
7.08.08 czwartek – Jankowice
9.00 – siatkówka pla¿owa - Ponad Gimn.; tenis ziemny - Gimn.; pi³ka
no¿na przez siatkê - Ponad Gimn. i Gimn.
11.00 – siatkóka pla¿owa – Gimn.; rzuty do kosza - Gimn; tenis ziemny–
Ponad Gimn.
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Strażacka brać
W przeddzieñ œwiêtego Floriana – w sobotê 3 maja
odby³y siê w Œwierklanach uroczystoœci zwi¹zane
z Dniem Stra¿aka. Jak co roku, cz³onkowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej spotkali siê na placu przed
budynkiem GOKiR-u, gdzie odby³ siê apel i przyznane zosta³y medale i wyró¿nienia.
Tegoroczna uroczystoœæ by³a
wyj¹tkowa i ró¿ni³a siê od poprzednich z uwagi na fakt, i¿ poœwiêcona zosta³a zabytkowa stra¿acka sikawka. Sta³o siê to po
mszy œwiêtej, sprawowanej w intencji obecnych i nie¿yj¹cych
stra¿aków. Sikawkê poœwiêci³ ks.
Jan Klyczka, proboszcz œwierklañskiej parafii.
Pojazd pochodzi z ubieg³ego
wieku. Kiedyœ sikawka bra³a
udzia³ w akcjach gaszenia po¿aru (najwiêkszy po¿ar, w gaszeniu
którego jej u¿yto, mia³ miejsce
w listopadzie 1928 roku). Wiele
lat póŸniej zosta³a odremontowana przez Józefa Kotulê i w 1993
roku trafi³a przed remizê OSP
Œwierklany, pe³ni¹c funkcjê reprezentacyjn¹.
Jakiœ czas temu pojawi³ siê
pomys³, by przywróciæ sikawkê

bêdzie sta³a przez budynkiem
GOKiR-u, pod wiat¹ – tak jak do
tej pory.
3 maja, stra¿aków swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili miêdzy
innymi: przewodnicz¹ca Rady
Gminy Œwierklany Ma³gorzata
Rduch, przewodnicz¹cy Rady
Powiatu w Rybniku Franciszek
Mazur oraz so³tysi Œwierklan
Górnych – Dorota Tyman
i Œwierklan Dolnych – Krzysztof
Klyta. By³y ¿yczenia i kwiaty,
równie¿ od mieszkañców
i przedstawicieli zaprzyjaŸnionych z OSP Œwierklany instytucji, a ze strony stra¿y – dyplomy uznania i podziêkowania za
wsparcie w kultywowaniu tradycji stra¿ackiej i okazan¹ pomoc
przy renowacji sikawki konnej.
Dyplomy przyznane zosta³y
wójtowi gminy Stanis³awowi

do ¿ycia. Dokonano tego z pomoc¹ Starostwa Powiatowego
w Rybniku, Urzêdu Gminy
Œwierklany i Rad So³eckich Œwierklan, którzy pokryli koszty prac
renowacyjnych. Odnowiona sikawka bêdzie odt¹d bra³a udzia³
w zawodach stra¿ackich zabytkowych wozów, a tak¿e w uroczystoœciach odbywaj¹cych siê na
terenie gminy. Na co dzieñ zaœ

Gembalczykowi, Damianowi
Mrowcowi – staroœcie powiatowemu w Rybniku i Gerardowi Kotuli – cz³onkowi Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP w Rybniku oraz
wspomnianym wczeœniej: Franciszkowi Mazurowi, Ma³gorzacie
Rduch, Dorocie Tyman i Krzysztofowi Klycie.
Majowe obchody zakoñczy³
uroczysty obiad i zabawa taneczna.
Na koniec wymieñmy jeszcze
sponsorów, dziêki którym sobotnia uroczystoœæ mog³a siê odbyæ.
S¹ nimi: Andrzej Stania, Joachim
Antoñczyk, Wies³aw Broda, Rajmund Szulik i Stanis³aw Dronszczyk.
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Odznaczenia i medale
ZA ZAS£UGI DLA PO¯ARNICTWA:
Wzorowy Stra¿ak - Aleksandra J¹derko, Maria Lubszczyk, £ukasz
Orzeszek, Br¹zowy Medal - Tomasz Karwot, Srebrny Medal Barbara Burket, Wojciech Wieczorek.
Wys³uga Lat: 55 lat pracy dla stra¿y – Ludwik Koczor, 30 lat –
Franciszek Szulik, Janusz Krótki, Kazimierz Baron, 15 lat – Marek Pomyko³, Tomasz Marcisz, Leszek WoŸnica
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Sukces na bis
Na terenie oœrodka GOKiR-u w Jankowicach odby³y
siê 31 maja Zawody Sportowo-Po¿arnicze o Puchar
Wójta Gminy Œwierklany. Pomimo du¿ej konkurencji i niebywa³ego, ponad 30-stopniowego upa³u,
gospodarzom – OSP Jankowice uda³o siê powtórzyæ sukces sprzed roku i zaj¹æ pierwsze miejsce.
Zawody odby³y siê po raz
czternasty, zorganizowane przez
Zarz¹d Gminny Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP.
Udzia³ w turnieju zapowiedzia³o
16 dru¿yn, jednak OSP K³okocin,
Marklowice i Gogo³owa nie dojecha³y i do rywalizacji ostatecznie stanê³o 13 zespo³ów. Do zaliczenia by³o kilka konkurencji:
tor przeszkód, rzut kul¹, jazda na
rowerze z wiadrem wody i przewracanie pacho³ków strumieniem
wody, a po przerwie regeneracyjnej (posi³ek) zwijanie wê¿y
i przeci¹ganie liny. Ostatnia konkurencja poprzedzona zosta³a
konkurencj¹ specjaln¹, której
wyniki nie by³y wliczane do ogólnej punktacji. Polega³a ona na
transportowaniu przez zespó³
czterech stra¿aków kolegi, który
le¿¹c na drabinie, trzyma³ na
brzuchu pojemnik z wod¹. Wygrywali ci, którzy najszybciej
dotarli do celu, trac¹c przy tym
najmniej wody (wygra³a dru¿y-

na OSP Œwierklany I, drugie miejsce zajê³y Gaszowice a trzecie
Boguszowice).
Puchary wrêczy³a zwyciêzcom wicewójt Bo¿ena KoŸlik
(obowi¹zki s³u¿bowe, wynikaj¹ce z reprezentowania gminy na
uroczystoœci 60-lecia KGW
Œwierklany Górne, spowodowa³y, ¿e wójt Stanis³aw Gembalczyk poprosi³ swoj¹ zastêpczyniê o pomoc). Oprócz pucharu
wójta gminy, uczestnikom zawodów wrêczone zosta³y równie¿
puchary ufundowane przez so³tysów Jankowic i Œwierklan.
By³y te¿ nagrody – niespodzianki, za zajêcie ostatniego miejsca
(ofiarodawca: Brunon Marek –
prezes Zarz¹du Gminnego),
przedostatniego – nagroda prezesa powiatowego Gerarda Kotuli
oraz za tytu³ najlepszego kierowcy (ofiarodawca: komendant gminny Józef Kuczera).
Wyniki ogólnej klasyfikacji
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

zdj. archw. szko³y

Pięć minut
w Buczk
owicach
Buczko

I m. OSP Jankowice, II m. OSP
Œwierklany I, III m. OSP Radlin
II, IV m. OSP Popielów, V m.
OSP Szczerbice, VI m. OSP Czerwionka, VII m. OSP Œwierklany
II, VIII m. OSP Palowice, IX m.
OSP Be³k, X m. OSP Boguszowice, XI m. OSP Przegêdza, XII
m. OSP Gaszowice i XIII m. OSP
Szeroka.
Kolejne Zawody SportowoPo¿arnicze o Puchar Wójta Gminy ju¿ za rok.
Tymczasem, w niedzielê 15
czerwca, za³oga OSP Jankowice
reprezentowa³a nasz¹ gminê na
zawodach stra¿ackich o puchar
kapitana Byczka w Czerwionce,
zajmuj¹c drugie miejsce w kategorii samochodów œrednich. W turnieju w sumie wziê³o udzia³ 21
jednostek OSP.

Z życia galerii...
W kwietniu og³oszony zosta³ gminny konkurs na plakat dla szkó³
podstawowych i gimnazjów pt. „Trzymaj formê”.Wspó³organizatorami konkursu byli nauczyciele Gimnazjum w Œwierklanach: Sylwia
Mas³owska i Ludmi³a Szulik, które realizuj¹ projekt pod tym samym
tytu³em. Jest on wspó³organizowany przez G³ówny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie – Polska Fundacja Produktów ¯ywnoœci, w ramach strategii WHO (odpowiednia dieta, aktywnoœæ fizyczna – s³owem: zdrowy sposób ¿ycia).
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi³o 16 maja. I miejsce zdoby³a
Joanna Skupieñ, II miejsce Dominika Tomczyk (obie z gimnazjum
w Œwierklanach), a III miejsce zajê³a praca uczennicy SP Jankowice
Wiktorii Oleœ. Gratulujemy.
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Teatr Powiatowego Ogniska
Pracy Pozaszkolnej „K³opot”,
dzia³aj¹cy przy Gimnazjum im.
Karola Miarki w Œwierklanach,
otrzyma³ III miejsce w IX Wojewódzkim Przegl¹dzie Miniatur
Teatralnych w Buczkowicach.
Jury festiwalu, które tworzyli Ewa B¹tkiewicz – teatrolog,
Janusz Legoñ – kierownik literacki Teatru Polskiego w BielskuBia³ej i Ewa Walesiak – dyrektor
teatru „Kwadryga” w Bielsku-Bia³ej, III miejsce przyznali gimnazjalistkom za spektakl „Piêæ minut”.
- Urzek³a nas autentycznoœæ bohaterów. Cieszy nas obecnoœæ utworów wspó³czesnych twórców literatury dla dzieci i m³odzie¿y – powiedzia³ Janusz Legoñ, juror festiwalu.
Spektakl „Piêæ minut” jest
opowieœci¹ o rodzinie, domie,
w którym najwa¿niejszym sprzêtem jest telewizor. Jego bohaterowie, to karykaturalnie przedstawiona rodzina: matka, ca³kowicie
skupiona na tym, ¿eby widzieæ co
jest trendy, czytelniczka kobiecych, kolorowych pism, znawczyni feng-shui, hinduskiej muzyki
i zdrowej ¿ywnoœci, bywalczyni
fitness clubu; córki: Izydora – ca³a
oddana temu, ¿eby byæ cool i Iwona – szara myszka nosz¹ca w tekturowym pude³ku swoj¹ tajemnicê. Centrum rodzinnego domu stanowi nie stó³, a telewizor. Zaœ na
ekranie telewizora pojawia siê królestwo niesamowitego showmena,
prowadz¹cego jeden z tysi¹ca kultowych programów, zatytu³owany „Twoje 5 minut”. Byæ w telewizji! Oto cel nadrzêdny, marzenie, obsesja...
Jak chcielibyœmy wypaœæ
przed kamerami? Jak wykorzystujemy nasze 5 minut? Kogo
udajemy? Spektakl odpowiada na
te w³aœnie pytania. Uœwiadamia
problemy, przed którymi stajemy dzisiaj, ulegaj¹c migaj¹cym
obrazkom telewizora.
Bogumi³a Szmidt- Kruk
instruktor teatralny
re¿yser nagrodzonej sztuki

14

Sposób
na przemoc
5 czerwca odby³ siê
pierwszy Dzieñ Szko³y bez
Przemocy, maj¹cy na celu
podsumowaæ akcjê, do
jakiej Szko³a Podstawowa
Nr 1 im. Ludwika Holesza
przy³¹czy³a siê we wrzeœniu ubieg³ego roku.
O godzinie 12.00 uczniowie,
rodzice, nauczyciele i wszyscy
ci, którzy chcieli, aby polskie
szko³y by³y wolne od przemocy, wypuœcili w niebo sto czerwonych baloników. Balony symbolizowaæ mia³y protest przeciw
przemocy i agresji w szko³ach.
Natomiast, 11 czerwca w Galerii Twórców Œl¹skich w Jankowicach odby³ siê wernisa¿ prac
podsumowuj¹cych udzia³ w programie grantowym. Na tê uroczystoœæ przybyli nie tylko uczniowie – uczestnicy warsztatów
„Obrazy œwiat³em malowane”
czy warsztatów dziennikarskich,
ale i zaproszeni goœcie, rodzice
oraz wójt gminy pan Stanis³aw
Gembalczyk.
Warsztaty by³y realizowane
w szkole od marca tego roku,
w ramach programu spo³ecznego
„Szko³a bez przemocy”. Uczniowie podczas wernisa¿u zaprezentowali efekty kilkumiesiêcznej pracy. Pokazali piêkne kolorowe witra¿e, a uczestnicy
warsztatów dziennikarskich mogli pochwaliæ siê informatorem
turystycznym „Œwierklany z bliska. Zapraszamy do nas!”, który rozdali wszystkim zaproszonym goœciom.
- Taki udzia³ w projekcie, to
fajny pomys³. Mogliœmy ciekawie
spêdziæ czas w szkole, zamiast
siedzieæ przed komputerem. A informator mo¿e zachêci innych do
odwiedzenia znanych i nieznanych miejsc Œwierklan – powiedzia³a Magdalena Wolny, uczennica szóstej klasy i zarazem autorka projektu warsztatów dziennikarskich.
Ka¿dy sposób jest dobry, by
odci¹gn¹æ dzieci od u¿ywek,
komputera, telewizora i zachêciæ
do spêdzania czasu kreatywnie.
Bogumi³a Szmidt-Kruk
koordynator projektu
„Œwierklany z bliska –
warsztaty dziennikarskie”
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Podczas s³onecznego weekendu 17-18 maja,
w gminie Œwierklany odby³y siê warsztaty muzyki
gospel, podczas których mi³oœnicy muzyki doskonalili technikê œpiewu pod okiem profesjonalnych
instruktorów. Zwieñczeniem warsztatów by³o
przygotowanie kilku piosenek, które wykonali
podczas koncertu koñcz¹cego warsztaty.

torów da³ znaæ, ¿e pora zacz¹æ,
w koœciele zrobi³o siê ciemno,
a my zaczêliœmy œpiewaæ. Ca³ym
sercem zaczêliœmy wielbiæ Boga
poprzez œpiew. Daliœmy z siebie
wszystko, nasze g³osy ogarnê³y
ca³y koœció³. Podczas koncertu
mo¿na by³o us³yszeæ spokojne,
ale i bardzo szybkie pieœni, podczas których ludzie, którzy
przyszli na koncert, klaskali wraz
z chórem, podskakiwali, œpiewali
i tañczyli, prze¿ywaj¹c to wspania³e wydarzenie razem
Instruktorami podczas
z nami.
gminnych warsztatów byli
Koncert trzeba zaliczyæ
Diana DroŸdziel, która
do bardzo udanych. Zarówprzyjecha³a z Krakowa
no uczestnicy warsztatów,
oraz Gerald T. Smith z Wajak i s³uchacze opuszczali
szyngtonu.
koœció³ zadowoleni, szczêO warsztatach mogliœliwi i umocnieni w wierze.
œmy siê dowiedzieæ ju¿ poA oto, co o warsztatach
nad miesi¹c wczeœniej,
powiedzieli ich uczestnicy:
dziêki szeroko zakrojonej
Monika Bodura: By³o
akcji informacyjnej (plakanaprawdê œwietnie! Coœ cuty rozwieszane przez ordownego! To coœ, czego nie
ganizatorów, strona interda siê opisaæ s³owami, po
netowa www.row.goprostu trzeba by³o tam byæ!
spel.pl). Odby³y siê one
Gospel, to dla mnie radoœæ
pod honorowym patrona- Goœcie odwiedzili m.in. Galeriê Twórców
œpiewania i jeszcze wiêksza
tem wójta gminy Stanis³a- Œl¹skich w Jankowicach. zdj. archw. GOKiR.
radoœæ dzielenia siê t¹ radowa Gembalczyka, a szczeœci¹ z tymi, którzy nas s³ucych. Po wielu godzinach pracy
gólny wk³ad w ich przygotowachaj¹.
organizatorzy zaprosili swych
nie mia³y osoby: Mirella StudMagda P³onka: By³ to dla mnie
podopiecznych na ognisko, które
nik, Barbara Kasparek, Grzegorz
czas i wydarzenie którego nigdy
odby³o siê przy szkole. By³a okaSzulik, £ukasz Mazur, Krzysznie zapomnê. Gdy zaczêliœmy œpiezja do rozmowy z instruktorami.
tof Boda.
waæ na auli, to chcia³am, ¿ebyœmy
Szczególne zainteresowanie budzi³
Do 12 maja br., chêtni do
œpiewali tak ca³y czas, po prostu
Gerald, dla którego by³o to pierwwziêcia udzia³u w tym przedsiêœpiew dodawa³ mi si³, energii i co
sze w ¿yciu pieczenie kie³basek
wziêciu mogli rejestrowaæ siê na
najwa¿niejsze wiary, ¿e nie wszystprzy ognisku. Kilkunastu warszwy¿ej wymienionej stronie.
ko stracone i wszystko bêdzie siê
tatowiczów do póŸnego wieczoZg³osi³o siê oko³o 160 osób, ale
uk³ada³o w moim i naszym ¿yciu.
ra œpiewa³o przy blasku ognia.
nie wszyscy mogli wzi¹æ udzia³
I uœwiadomi³am sobie, ¿e bez wiaPotem jedni rozeszli siê do dow warsztatach. W sobotê 17
ry nie poradzi³abym sobie, nie romów, a inni nocowali na sali gimmaja, miêdzy godzin¹ 8.00
zumiem tych ludzi, którzy nie
nastycznej.
a 9.00 mi³oœnicy muzyki zaczêli
wierz¹ w naszego Ojca, który jest
Drugiego dnia prób uczestnizje¿d¿aæ siê do gimnazjum w Jandla nas podpor¹ w ka¿dej chwili,
cy przypomnieli sobie pieœni,
kowicach. Podzieleni zostali na
mimo, ¿e go nie widzimy to przektórych nauczyli siê dnia pocztery g³osy: soprany, alty, basy
cie¿ wiemy, ¿e On istnieje!
przedniego i dopracowywali
oraz tenory. Zgodnie z planem,
Klaudia Szewczyk: Ponad
szczegó³y, by zabrzmia³y z moc¹
o 9.00 rozpoczê³y siê warsztaty,
150 osób w ró¿nym wieku i z ró¿i Duchem na koncercie fina³októre przynios³y wiele emocji
nych miejscowoœci spotka³o siê po
wym. O godzinie 16.00 wszyscy
i niezapomnianych chwil dla ich
to, ¿eby wspólnie swoim œpiewem
wziêliœmy udzia³ w Eucharystii
uczestników. Chwilê po przyjeŸchwaliæ i uwielbiaæ Pana Boga.
sprawowanej w koœciele pw. Œw.
dzie Diany i Geralda aula rozCzy mo¿e byæ coœ piêkniejszego?
Anny w Œwierklanach, po której
brzmia³a ponad 140 g³osami. I tak
Podczas koncertu fina³owego zaodby³a siê próba generalna. Wraz
to wszystko siê zaczê³o…
œpiewaliœmy z ogromn¹ radoœci¹,
z wybiciem godziny 20.00 rozPodczas prób wszyscy z zaenergi¹ i spontanicznoœci¹!
pocz¹³ siê d³ugo oczekiwany konciekawieniem s³uchali instruktoOgromnie cieszê siê, ¿e mog³am
cert. Przyby³o bardzo du¿o osób,
rów, byli nimi zafascynowani.
wzi¹æ udzia³ w tych warsztatach.
koœció³ by³ pe³ny. Chórzyœci
Okoliczna m³odzie¿, ale i nie tylGdyby moje serce mia³o twarz,
ubrani byli na czarno, stoj¹c
ko, szybko uczy³a siê pieœni,
by³oby widaæ jak siê wtedy uœmieprzed o³tarzem, ustawieni wed³ug
z czego nasi goœcie byli bardzo
cha³o, radowa³o i by³o szczêœliwe,
g³osów. Ponad 140 osób podekszadowoleni. W pierwszym dniu
¿e mo¿e w³aœnie razem z tymi
cytowanych wydarzeniem oczeodby³y siê cztery próby, w nieludŸmi œpiewaæ i klaskaæ dla
kiwa³o niecierpliwie, ale jednodzielê – tylko dwie. Mimo to, niePana. Warto by³o!
czeœnie z uœmiechem na twarzy,
którzy œpiewania mieli wci¹¿ za
Sylwia Stencel
na pierwsze dŸwiêki.
ma³o i nawet w czasie przerw
g³ówny koordynator
Z chwil¹, gdy jeden z instrukmo¿na by³o widzieæ ich nuc¹projektu „M³odzie¿ w dzia³aniu”
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Radość dawania
Dziêki zebranym podczas tegorocznego Festiwalu
Twórczoœci „Fala Radoœci” œrodkom oraz finansowej
pomocy Urzêdu Gminy, ponad piêædziesiêcioro
uczniów z terenu naszej gminy wyjecha³o
w ostatnim tygodniu czerwca na kolonie do Istebnej.
W górach spêdz¹ 12 dni. Dla
wielu z nich jest to jedyny wyjazd, na jaki mog¹ liczyæ podczas
wakacji. Dziêki staraniom kilkunastu osób dzia³aj¹cych przy parafii œw. Anny w Œwierklanach, a tak¿e dziêki finansowemu wsparciu
Urzêdu Gminy Œwierklany (przeznaczy³ w sumie 40 tys. z³), m³odzi mieszkañcy Œwierklan i Jankowic wypoczn¹ i nabior¹ si³ na nowy
rok szkolny.
- Uda³o nam siê powtórzyæ
sukces z ubieg³ego roku i poprzednich lat. Mieszkañcy chêtnie w³¹czyli siê w akcjê, odwiedzaj¹c nas 14

czerwca i kupuj¹c losy – podsumowuje Maria Orlik, g³ówna organizatorka parafialnego festynu, który w tym roku odby³ siê po raz
dwunasty. — Trzeba jednak przyznaæ, ¿e w³o¿one w organizacjê Fali
Radoœci œrodki nigdy nie zwracaj¹
siê w stu procentach. Sponsorzy
ofiarowuj¹ znacznie dro¿sze prezenty, ni¿ kosztuj¹ losy na loterii.
Ale taki jest w³aœnie sens organizowania tej imprezy – radoœæ p³ynie z
dawania, nie z brania.
Trudno w jednym zdaniu wyliczyæ wszystkie atrakcje, jakie czeka³y na odwiedzaj¹cych w sobot-

Nie ka¿dy pies – bo o czworonogach bêdzie tu
mowa – ma swojego pana. Niektórzy pozbywaj¹
siê zwierz¹t oddaj¹c je do schroniska lub co gorsza, wyrzucaj¹c z samochodu czy pozostawiaj¹c
przywi¹zane do drzewa w lesie.

Weź mnie ze sobą
Nadziej¹ dla porzuconych
psów s¹ nowi w³aœciciele. Je¿eli
szukasz psa, który pilnowa³by
twojego domu albo by³by towarzyszem zabaw dla twojego
dziecka, odwiedŸ rybnickie
schronisko.
W czasie kilkuletniej dzia³alnoœci schroniska, nowy dom
znalaz³o kilkaset czworonogów.
Inne nadal czekaj¹ na nowego
w³aœciciela. Mo¿e w³aœnie na
ciebie?
Mamy psy i koty, du¿e i ma³e, stare i m³ode, które skrzywdzone przez swojego pana czekaj¹ na nowy, ciep³y dom. Za ciep³y posi³ek, d³ugi spacer i odrobinê twojego serca odwdziêcz¹
siê mi³oœci¹ – czytamy na stronie internetowej rybnickiej pla-
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cówki www.schroniskowrybniku.webpark.pl. – Pamiêtaj jednak, ¿e pies czy kot to nie rzecz!
Nie mo¿na jej kupiæ, a jak siê
znudzi to wyrzuciæ. Wiêc zanim
weŸmiesz zwierzê do domu, zastanów siê, czy masz odpowiednie warunki, czas i chêci, by siê
nim zajmowaæ.
Zanim zdecydujesz siê
wzi¹æ psa do siebie, zadaj sobie
pytania: jaki pies najbardziej by
ci odpowiada³ (ma³y – du¿y, pies
– suczka, szczeniak – starszy
pies, spokojny – bardzo ¿ywio³owy)? Jakie mo¿esz zapewniæ
mu warunki? Jak¹ rolê w twoim
¿yciu ma pe³niæ czworonóg (towarzysz, stra¿nik obejœcia, pies
myœliwski)? Jaki prowadzisz
tryb ¿ycia, jak czêsto podró¿u-

bz
nie popo³udnie, 14 czerwca. Na
terenie oœrodka GOKiR-u w Œwierklanach krêci³o siê Ko³o Radoœci,
sprzedawane by³y p¹czki ze z³otymi pierœcionkami i odbywa³y siê
wystêpy artystyczne z udzia³em
m.in. zespo³u „Vivo Band” i „Ma-

te.o”. Pogoda dopisa³a, co cieszy³o
nie tylko mieszkañców, ale przede
wszystkim organizatorów, pamiêtaj¹cych Fale Radoœci w strugach
deszczu. Cieszy fakt, ¿e s¹ w
gminie osoby gotowe nieœæ bezinteresown¹ pomoc innym.

jesz i kto zajmie siê psem podczas twojej nieobecnoœci w domu? Ile dziennie mo¿esz mu poœwiêciæ czasu i czy codzienne
wy¿ywienie, okresowe szczepienia czy te¿ ewentualne leczenie nie nadwyrê¿¹ twojego bud¿etu?
Na te pytania musi odpowiedzieæ sobie ka¿dy, kto zamierza
wzi¹æ psa ze schroniska. B¹dŸ
odpowiedzialnym opiekunem!
Je¿eli natomiast nie mo¿esz
przygarn¹æ ¿adnego zwierzaka,
a chcesz pomóc schronisku, mo¿esz to zrobiæ kupuj¹c karmê dla
psów i kotów, a tak¿e przekazuj¹c niepotrzebne koce, rêczniki,
dywany, wyk³adziny, zabawki
czy miski. Mo¿esz te¿ wspomóc placówkê finansowo, wp³acaj¹c pieni¹dze na konto: Schronisko Dla Bezdomnych Zwierz¹t w Rybniku, numer konta:
BPH PBK S.A Rybnik 05 1060
0076 0000 4012 8000 2911.

Mamo, ja chcê psa...
Rodzina nie radzi sobie z
wychowaniem psa, albo te¿ stanowi on przeszkodê przy wyjeŸdzie na wakacje. Tata wywozi Reksia do lasu, przywi¹zuje go do drzewa... Po powrocie s¹siadom i rodzinie
mówi, ¿e pies uciek³. Pies
przywi¹zany do drzewa umiera z wycieñczenia i pragnienia...
Nie pozwól, aby coraz wiêcej zwierz¹t ginê³o w taki sposób!!!
Pamiêtaj - nie kupuj psa za
namow¹ dzieci ani jako prezent
gwiazdkowy dla kogoœ, komu
chcesz sprawiæ niespodziankê.
Nie patrz tylko na wygl¹d
czworonoga, ale równie¿ na
jego charakter. Nie kupuj psa
pod wp³ywem impulsu ani za
namow¹ znajomych!
Ÿród³o: w w w.schroniskowrybniku.webpark.pl

Schronisko dla Bezdomnych Zwierz¹t w Rybniku
Rybnik – Wielopole, ul. Maj¹tkowa 42, tel. 032 42 46 299
czynne w godzinach, pon-pt: 8.00-14.00, sob-niedz: 8.00-12.00,
w œwiêta: 8.00-12.00
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- Pisz¹c tekst o têsknocie za
ojczyzn¹ nie spodziewa³am siê,
¿e zajmie on jakiekolwiek miejsce w konkursie. A napisa³am
go na proœbê mojej dawnej s¹siadki, Joanny Kuli, po mê¿u
Lunarzewskiej, która kilkanaœcie lat temu wyjecha³a do Australii. Poprosi³a mnie, bym napisa³a tekst, do którego ona
stworzy³aby muzykê. Bo trzeba
wiedzieæ, ¿e Asia z wykszta³cenia jest muzykiem. Ukoñczy³a
studia w Cieszynie i tam, w Australii równie¿ zawodowo zwi¹zana jest z muzyk¹ – mówi Regina Sobik.
Zaczê³o siê od wizyty
w Polsce córki pani Joanny –
Ani, która w rodzinnych Jankowicach spêdza³a œwiêta Bo¿ego
Narodzenia. Regina Sobik poprosi³a j¹ o przekazanie pozdrowieñ dla mamy, do których do³¹czy³a p³ytê cd z piosenk¹
„£zy Œwiêtej Barbary” (tekst
jej autorstwa) oraz tomik poezji, wydany dziêki wsparciu
wójta gminy Œwierklany Stanis³awa Gembalczyka i proboszcza jankowickiej parafii ks. Tadeusza Stachonia. Joannie Kuli
tak bardzo spodoba³a siê poezja s¹siadki, ¿e poprosi³a j¹,
by napisa³a s³owa do kolejnej
piosenki, któr¹ zamierza³a
zg³osiæ do konkursu Mound
and Mount Koœciuszko Festival
w Australii.
- Myœla³am, o czym by tu napisaæ – wspomina Regina Sobik.
- Zdawa³am sobie sprawê
z tego, ¿e tekst musi byæ ciekawy, aby trafi³ do serc Polaków
mieszkaj¹cych w Australii. Wielu z nich opuœci³o kraj kilkanaœcie, a czêsto nawet kilkadziesi¹t lat temu i wci¹¿ têskni za
Polsk¹, myœl¹c jak u nas teraz
wygl¹da ¿ycie i wspominaj¹c
dawne czasy. Napisa³am wiêc
tekst o Edmundzie podró¿niku,
który szukaj¹c swego przeznaczenia i lepszego ¿ycia, opuœci³
rodzinny dom i trafi³ za Ocean.
Pani Regina wys³a³a tekst,
do którego Joanna napisa³a mu-

O Edmundzie
który podróżował
Po raz kolejny zyska³a uznanie twórczoœæ jankowickiej poetki Reginy Sobik. Autorka publikacji „Jest
takie miejsce”, w której znalaz³y siê utwory na
temat wiary i codziennego ¿ycia, postanowi³a
spróbowaæ swoich si³ w zagranicznym konkursie,
zajmuj¹c II miejsce w rozstrzygniêtym niedawno
Mound and Mount Koœciuszko Festival w Australii.

1. Edmundzie podró¿niku
Szukaj¹c przeznaczenia
opuœci³ domu progi
opuœci³ kraj rodzinny
który by³ mu tak drogi
Zostawi³ tu sw¹ mi³oœæ
ruszy³ na podbój œwiata
tam gdzie wysoka góra
dolinê Latrobe oplata
Ref. Edmundzie podró¿niku
Twa praca kunsztem by³a
dziêki Twoim odkryciom
pamiêæ o Polsce od¿y³a
M¹droœci¹ doœwiadczeniem
napawasz dum¹ rodaków
imieniem wodza Koœciuszki
rozs³awiasz imiê Polaków
2. Ty odnalaz³eœ skarby
tej australijskiej ziemi
która rop¹ p³yn¹ca
wêglem, z³otem siê mieni
A my ptaki wêdrowne
drug¹ ojczyznê tu mamy
szczytem Góry Koœciuszko
o Tobie pamiêtamy
Ref. Edmundzie...

Regina Sobik z wnuczkiem Kub¹.
zykê. Jury konkursu by³o zachwycone. Ka¿dy, kto pos³ucha
piosenki o Edmundzie podró¿niku, jest tego samego zdania nikt z tak wielkim przejêciem
nie potrafi œpiewaæ o têsknocie
za ojczyzn¹, jak Joanna Kula,
która sama jej doœwiadczy³a. Nikt
te¿ tak piêknie nie potrafi o niej
pisaæ, jak mieszkanka Jankowic
Regina Sobik, mimo i¿ nigdy nie
by³a za Oceanem. Piosenka o Edmundzie podró¿niku zdoby³a
drugie miejsce na festiwalu. Warto wspomnieæ równie¿ o tym, ¿e
Joanna wys³a³a na konkurs jeszcze jedn¹ piosenkê, zatytu³owan¹
„List do Adyny” (do tekstu innego autora), która zdoby³a miejsce trzecie.

- Wiadomoœæ o tym, ¿e
mamy drugie miejsce, ca³kowicie mnie zaskoczy³a. Ju¿ bardziej sk³onna by³am przypuszczaæ, ¿e je¿eli którykolwiek z
utworów Asi wygra, to bêdzie
to „List do Adyny”. Z tego, co
siê orientowa³yœmy, konkurencja by³a bardzo du¿a – wp³ynê³o mnóstwo zg³oszeñ, ka¿dy z
autorów mia³ coœ ciekawego do
przekazania. Sam festiwal jest
bardzo popularny wœród australijskiej Polonii, mimo ¿e tegoroczna jego edycja by³a dopiero drug¹. Dla mnie to
ogromna radoœæ, ¿e moje utwory podobaj¹ siê równie¿ za granic¹ – podsumowuje nasza rozmówczyni.

3. Ta góra choæ daleko
od rodzinnego domu
przypomina nam cz¹stkê
kraju ukochanego
i biel¹ œnie¿nych szczytów
têsknoty nasze koi
na ziemi nam przyjaznej
jak Wódz Koœciuszko stoi
Ref. Edmundzie...

W jankowickim lesie
Twórczoœæ pani Reginy sta³a siê inspiracj¹ do wydania p³yty zawieraj¹cej wiersze jej autorstwa, czytane przez nauczycieli Gimnazjum im. ks. Walentego. Promocja p³yty stanowi³a jeden z punktów programu obchodów 785-lecia istnienia Jankowic. Spotkanie poetki z uczniami i przedstawicielami lokalnej spo³ecznoœci mia³o miejsce 31 maja w szkole. P³yta nosi tytu³ „W jankowickim lesie” i zawiera osiem opowiastek, m.in. „Miss lasu”, „Pche³ki”, „Wypadek bociana” i „Leœne zebranie”.
Wydawc¹ p³yty, która ukaza³a siê w nak³adzie 500 egzemplarzy, jest Rada Rodziców jankowickiego
gimnazjum. Pomog³y równie¿ gminne w³adze. P³ytê mo¿na nabyæ w szkole, w cenie 8 z³ za sztukê.

nowy kurier czerwiec 2008.p65

16

2008-07-04, 12:45

17

Taniec przynosi radość
Niecodzienne wydarzenie mia³o miejsce 26 maja
w gimnazjum w Œwierklanach. Placówka sta³a siê
miejscem II Miêdzyszkolnego Przegl¹du Formacji
Tanecznych o Puchar Dyrektora Gimnazjum. Druga
edycja zgromadzi³a o sto procent wiêcej uczestników w porównaniu z premierowym przegl¹dem.

zdj. archw. szko³y

Powstała stacja
meteor
ologiczna
meteorologiczna

- Cieszy mnie tak du¿a frekwencja, bo znaczy to, ¿e m³odzie¿ gimnazjalna chce aktywnie
spêdzaæ czas. G³ówny cel przegl¹du, to dobrze siê bawiæ, mimo
¿e wystêpy bêd¹ punktowane
przez komisjê – powiedzia³a nam
tu¿ przed rozpoczêciem konkursu Sylwia Mas³owska, organizatorka przegl¹du i nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum, a prywatnie instruktorka
fitness. Uczestnikom ¿yczy³a
udanych wystêpów, satysfakcji
z tañca i zdrowej rywalizacji.
W II Miêdzyszkolnym
Przegl¹dzie Formacji Tanecznych wziê³o udzia³ 20 zespo³ów
z bli¿szej i dalszej okolicy, miêdzy innymi z Wodzis³awia, Syryni, Go³kowic, Rybnika i Pilchowic. W jury zasiedli: dyrektor gimnazjum Krystyna Klocek,
o puchar której uczestnicy
przegl¹du walczyli; tancerze:
Edyta Seruga i Kamil Pawe³ek,
nauczyciel sztuki i kierownik
chóru „Gaudeo” Maria Skrobol
oraz szefowa Galerii Twórców
Œl¹skich w Jankowicach El¿bieta Piercha³a. Byli te¿ inni zaproszeni goœcie – przedstawiciele
Urzêdu Gminy i lokalnego œrodowiska.
Pierwsze na scenê wysz³y
Ornontowice. Grupa mia³a
szczególnie trudne zadanie –
musia³a nie tylko dobrze wypaœæ przed jury, ale te¿ prze³amaæ lody i rozruszaæ publicz-

noœæ. Gospodarzom – zespo³owi „Aerofit” ze Œwierklan by³o
równie ciê¿ko – nie wypada³o
zawieœæ publicznoœci, która
w wiêkszoœci sk³ada³a siê
z uczniów œwierklañskiej placówki. Dziewczêta mog³y za to
liczyæ na najwiêkszy doping.
I wreszcie Jankowice, wystêpuj¹ce po s¹siedzku i równie gor¹co oklaskiwane.
Dziêki temu, ¿e regulamin
konkursu nie okreœla³, jaki rodzaj tañca uczestnicy maj¹ wykonaæ, mogliœmy zobaczyæ gimnazjalistów zarówno w walcu
wiedeñskim, jak i wykonuj¹cych
skoczne, dyskotekowe tañce.
By³y te¿ cheerleaderki ze swoim programem artystycznym.
Jury zdecydowa³o o przyznaniu trzech pucharów, trzech
statuetek oraz dyplomów. Czo³owe miejsca zdobyli: I m. zespó³
„Kontrast” z Go³kowic, II m. „Crazy Girls” z Syryni, a III m. „Freak
Out” z Gimnazjum Nr1 i ZSZ Nr 2
w Wodzis³awiu.
Kurier Gminy Œwierklany obj¹³
patronat medialny nad przegl¹dem.

bz
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W zwi¹zku z du¿¹
popularnoœci¹, jak¹
cieszy³y siê w minionym
roku wizyty w szkolnym
planetarium w jankowickim gimnazjum,
pojawi³a siê idea stworzenia tam stacji meteorologicznej. Pomys³
zyska³ aprobatê i finansowe wsparcie wójta
gminy Œwierkany Stanis³awa Gembalczyka.
Pod koniec czerwca 2007
roku zakupiona zosta³a w firmie
„Ecoclima” w Katowicach, automatyczna stacja meteorologiczna
typu Oregon. Jest ona zamontowana na dachu kompleksu oœwiatowego w Jankowicach. Stacja ta
posiada zintegrowany system
pomiarowy — wszystkie czujniki umieszczone s¹ na jednym
maszcie. Stacja wyposa¿ona jest
w czujniki: temperatury powietrza i wilgotnoœci, ciœnienia atmosferycznego, deszczomierz z
ogrzewaczem oraz wiatromierz.
Dane meteorologiczne s¹ wyœwietlane na ekranie LCD w pracowni geograficznej, do której
przesy³ane s¹ drog¹ radiow¹. Na
podstawie gromadzonych danych powstaje prognoza pogody
na najbli¿sze 12–24 godzin w
postaci ikonki.
Ze wzglêdu na mo¿liwoœæ
eksportu danych meteorologicznych na stronê internetow¹ www
zosta³ zakupiony w maju 2008 r.
program „Weather Display” —
dane s¹ dostêpne dla wszystkich
zainteresowanych pod adresem:
www.jankowice.edu.pl, wystarczy klikn¹æ na ikonê „stacja meteorologiczna”. Mo¿na na niej
sprawdziæ bie¿¹ce odczyty temperatury, wilgotnoœci powietrza,
si³ê i kierunek wiatru, wielkoœæ
opadów, tendencjê ciœnienia at-
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mosferycznego, fazê Ksiê¿yca,
rekordy pomiarów w ci¹gu doby
oraz wiele prezentacji graficznych. U góry strony wyœwietlana jest przewidywana pogoda w
ci¹gu 12–24 godzin, a poni¿ej
aktualny stan pogody.
Ze wzglêdu na anglojêzyczn¹ wersjê programu, poni¿ej zamieszczamy mini s³owniczek. Prognozê pogody na najbli¿sze dni mo¿na sprawdziæ
korzystaj¹c ze stron, np. meteogroup.pl.
Automatyczna stacja meteorologiczna przeznaczona dla
szkó³ jest alternatyw¹ do celów
dydaktycznych o pogodzie i klimacie poprzez prowadzone
przez uczniów w³asne obserwacje meteorologiczne.
Systematyczne prowadzenie
obserwacji pozwala na ustalenie
prawid³owoœci pogodowych na
terenie Jankowic. Pomiary mo¿na analizowaæ na zasadzie porównania z pomiarami innych stacji
meteorologicznych, np. z Wodzis³awia Œl¹skiego czy Rybnika.
Sporz¹dzenie raportów meteorologicznych stanowi równie¿
atrakcyjny temat zajêæ pozalekcyjnych ko³a geograficzno–ekologicznego. Pozwala to tak¿e na
podsumowanie zmian pogody w
poszczególnych dniach, tygodniach, miesi¹cach, a w przysz³oœci mo¿e latach...

S³owniczek
Weather – pogoda
Current – bie¿¹ca
Forecast – przewidywana pogoda (prognoza)
Humidity – wilgotnoœæ powietrza
Average speed – œrednia prêdkoœæ wiatru
Direction – kierunek
Gust last hour – porywy wiatru w ci¹gu ostatniej godziny
Today – dzisiaj
Yesterday – wczoraj
Pressure – ciœnienie atmosferyczne
Rainfall – opady
Hi – maksymalna temperatura
Lo – minimalna temperatura
Indoor – wewn¹trz szko³y
Outdoor – na zewn¹trz
Cloud base – zachmurzenie
Sun rise – wschód S³oñca
Sun set – zachód S³oñca
Moon rise – wschód Ksiê¿yca
Moon set – zachód Ksiê¿yca
Age of moon – „wiek Ksiê¿yca”
Moon phase – faza Ksiê¿yca
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Przedszkolne nowinki
Miniony rok szkolny w Przedszkolu Nr 2 w Œwierklanach obfitowa³ w bogactwo prze¿yæ naszych
wychowanków.
W paŸdzierniku przedszkolaki spotka³y siê z ksiêdzem arcybiskupem Gerardem Bernackim na sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej Nr 2, gdzie po
wrêczeniu kwiatów nasze dzieci
zaprezentowa³y program artystyczny. W listopadzie, z okazji
zbli¿aj¹cego siê Dnia Górnika
przedszkolaki pojecha³y zwiedziæ Kopalniê KWK Chwa³owice. Dzieci zosta³y bardzo serdecznie przyjête przez górników
i w kaskach górniczych na g³owach zapoznawa³y siê ze specyfik¹ trudnej pracy górniczej.
Grudzieñ, to czas przygotowañ bo¿onarodzeniowych. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ zapoznania
siê podczas wizyty w Muzeum
w Rybniku z tradycjami regionalnymi zwi¹zanymi z Bo¿ym Narodzeniem w naszym regionie –
odby³a siê prelekcja, przeprowadzona przez kustosza muzeum.
Na spotkania op³atkowe z rodzicami piekliœmy œwi¹teczne ciasteczka i zaprezentowaliœmy
przedstawienie jase³kowe. Wielkim prze¿yciem dla dzieci by³
wyjazd na Paradê Jase³ek i wystêp na prawdziwej scenie w

Oœrodku Kultury w CzerwionceLeszczynach.
Wspania³e jase³kowe przedstawienie mogli podziwiaæ Babcia i Dziadek z okazji ich œwiêta.
Czas karnawa³owej zabawy zakoñczyliœmy balem przebierañców prowadzonym przez wodzireja, który odby³ siê w sali OSP
w Œwierklanach.
W kwietniu zorganizowaliœmy
Dni Otwarte dla przysz³ych przedszkolaków, dzieci otrzyma³y wydanie specjalne gazetki przedszkolnej pt. „Przedszkolaczek”.
W maju z³o¿yliœmy wizytê
stra¿akom Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Œwierklanach. Stra¿acy zorganizowali pokazow¹ akcjê gaszenia po¿aru, dzieci mia³y
ponadto okazjê obejrzeæ z bliska
nowy wóz bojowy.
Wielkim wydarzeniem dla
naszego przedszkola by³a majowa wycieczka do Parku Dinozaurów w Czêstochowie. Ta tematyczna wystawa edukacyjna
„Wêdrówki z Dinozaurami” by³a
wspania³¹ lekcj¹ prehistorii dla
naszych dzieci, które mog³y zobaczyæ ruchome modele tych olbrzymów, dotkn¹æ, porównaæ

wielkoœci i w piasku wykopaæ ich
szkielety.
Bêd¹c w Czêstochowie nie
pominêliœmy Jasnej Góry, a w
drodze powrotnej zwiedziliœmy
Sanktuarium Matki Bo¿ej na Jasnej Górze. Wiêkszoœæ naszych
wychowanków po raz pierwszy
mog³a zobaczyæ cudowny obraz
i byæ tak blisko u jego stóp.
W Domu Pielgrzyma zjedliœmy
przepyszn¹ zupê pomidorow¹.
Powrotna droga minê³a bardzo
szybko i radoœnie, dzieci bawi³y
siê dinozaurami zakupionymi
przez pani¹ dyrektor.
Z okazji Dnia Matki i Dnia
Dziecka, na terenie Oœrodka
GOKiR-u zorganizowaliœmy VI
Piknik Rodzinny pod has³em
„Uœmiech dla ka¿dego dziecka”.
Bo przecie¿, „gdy œmieje siê
dziecko, œmieje siê ca³y œwiat”…
By³y wystêpy przedszkolaków
dla rodziców, upominki dla dzieci z okazji ich œwiêta. Czêstowaliœmy siê pysznymi ciastami i
sa³atkami przygotowanymi
przez rodziców. Jury wybra³o

Prawa, lewa – bez znaczenia
Masz leworêczne dziecko? W ¿adnym wypadku nie jest to powód do zmartwieñ. Zdaniem psychologów, b³êdem jest uszczêœliwianie malucha na si³ê,
przek³adaj¹c mu raz po raz, przedmioty z lewej rêki do prawej.
Co roku, 13 sierpnia na ca³ym
œwiecie obchodzony jest Miêdzynarodowy Dzieñ Leworêcznych. Organizowane s¹ wyk³ady
i sympozja, odbywaj¹ siê zawody z udzia³em osób leworêcznych oraz spotkania, podczas
których tematem przewodnim
jest równoœæ osób praworêcznych i tzw. mañkutów (przez
niektórych s³owo to uznawane
jest za obraŸliwe).
Minê³y ju¿ czasy, kiedy osoby leworêczne by³y postrzegane
jako dziwne i inne, a w niektórych krajach by³y nawet napiêtnowywane – w Japonii na przyk³ad leworêcznoœæ mog³a byæ
powodem do porzucenia ¿ony
i rozwodu.

nowy kurier czerwiec 2008.p65
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Urz¹dzenia wykorzystywane podczas codziennej pracy,
chocia¿by w kuchni, zosta³y
skonstruowane z myœl¹ o praworêcznych. Osobom pos³uguj¹cym
siê lew¹ rêk¹ trudniej jest korzystaæ z obieraczki do warzyw, no¿yczek czy temperówki. Je¿eli
jednak mimo to, twoje dziecko
woli pos³ugiwaæ siê lew¹ rêk¹ bardziej ni¿ praw¹, nie zabraniaj mu
tego. Fachowcy s¹ zgodni na temat leworêcznoœci – nie jest ona
wad¹. Powinniœmy o tym pamiêtaæ nie tylko 13 sierpnia.
Ciekawostki:
Osób leworêcznych wiêcej
jest wœród mê¿czyzn ni¿ wœród
kobiet. Najmniej ludzi leworêcznych jest w Chinach i Japonii,

najwiêcej wœród ¯ydów i Eskimosów. Jedyne miejsce na œwiecie, gdzie leworêcznoœæ by³a kiedyœ zalet¹, to Ameryka. Inkowie
czcili osoby leworêczne, a cz³onkowie plemienia Zuni z Ameryki Pó³nocnej uwa¿ali, ¿e przynosz¹ one szczêœcie. Do tego
czterech z ostatnich szeœciu prezydentów Stanów Zjednoczonych by³o leworêcznych.
W sytuacji, gdy oboje rodzice s¹ leworêczni, a¿ w 46 proc.
przypadków ich dzieci równie¿
s¹ leworêczne. Leworêcznych
dzieci praworêcznych rodziców
jest tylko 2 procent.
Strony dla leworêcznych:
www.leworêczni.pl, www.leworecznosc.pl, Ÿród³o: gazeta.pl
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trzy najpyszniejsze ciasta i sa³atki, które zosta³y nagrodzone,
a panie kucharki upiek³y na grillu
dla wszystkich uczestników zabawy pyszne kie³baski. Radosna
zabawa i liczne konkursy nie mia³y koñca. Korzystaj¹c z okazji
chcielibyœmy podziêkowaæ na
³amach gazety licznym sponsorom, g³ównie rodzicom naszych
wychowanków, za finansowe
wsparcie tej wspania³ej przedszkolnej imprezy.
W ci¹gu ca³ego roku szkolnego braliœmy udzia³ w licznych
konkursach miêdzyprzedszkolnych na szczeblu gminnym i powiatowym, w których dzieci z
naszego przedszkola niejednokrotnie zdobywa³y najwy¿sze
miejsca.
Wkrótce zakoñczenie roku
szkolnego. W planie mamy jeszcze wystêp podczas Parafialnej
Fali Radoœci w Œwierklanach i
wyjazd na atrakcyjn¹ wycieczkê
do Marklowic na tzw. „Wyspê
Tropikaln¹”. Nuda nam nie grozi!
Janina Dani³

Dla niepełnospr
awny
ch
niepełnospra
wnych
Budynek Szko³y Podstawowej Nr 1 im. w Œwierklanach wyposa¿ono na pocz¹tku czerwca
tzw. schodo³az – urz¹dzenie, które u³atwi osobom niepe³nosprawnym przemieszczanie siê po placówce. Koszt zamówienia w wysokoœci 8200 z³ (w to wliczony
transport urz¹dzenia do szko³y)
pokryty zosta³ z bud¿etu gminy.
Zakup urz¹dzenia wynika³
m.in. z faktu, i¿ w Œwierklanach
dzia³a placówka oœwiatowa o charakterze integracyjnym – oferta
edukacyjna skierowana jest równie¿ do dzieci niepe³nosprawnych.
- Schodo³az umo¿liwi osobom
poruszaj¹cym siê na wózkach inwalidzkich oraz tym, które maj¹
problemy z chodzeniem, poruszanie siê w tych segmentach, gdzie
nie ma windy – poinformowano
nas w Urzêdzie Gminy, dodaj¹c,
¿e jest to schodo³az g¹sienicowy
typu TK-100, niebieski, z ³adowark¹.
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Garść informacji
przed wakacjami
Przed nami d³ugo oczekiwane wakacje. Ostatnie
miesi¹ce by³y dla uczniów i nauczycieli SP
w Œwierklanach Dolnych niezwykle pracowitym
okresem. Poni¿ej przedstawiamy informacje nades³ane do nas z SP w Œwierklanach Dolnych.

uczeñ klasy 6A zaj¹³ drugie miejsce w zawodach wêdkarskich
zorganizowanych przez Ko³o
Wêdkarskie w Katowicach. Zawody odby³y siê w Chwa³owicach.
Na koniec trzeba wspomnieæ o konkursie szachowym,
który odby³ siê w naszej szkole. Bezapelacyjnie najlepszy
okaza³ siê uczeñ kl. 5B Micha³
Chojecki, któremu pokonanie
kolejnych przeciwników zajê³o
nie wiêcej ni¿ 20 minut! W pi¹tek 13 czerwca po raz ostatni zaprezentowa³y siê uczennice klasy sportowej. Zgodnie z oczekiwaniami, zwyciê¿y³y w turnieju
o puchar dyrektora szko³y, pokonuj¹c ekipy z Górnioka i Wodzis³awia. Ponadto, nasi lekkoatleci zwyciê¿yli w gminnych
zawodach w tej dyscyplinie.

Sprawdzian zdany
na szóstkê

Dzieñ Matki i Ojca
Jak co roku uczniowie wyrazili mi³oœæ i wdziêcznoœæ swoim
rodzicom, z okazji Dnia Matki
i Ojca. W trakcie uroczystej akademii, 27 maja zaprezentowa³y
siê zespo³y – muzyczny, taneczny i teatralny, jak równie¿ zwyciêzcy konkursu recytatorskiego.
Najciekawszym i obfituj¹cym w
najwiêksze emocje elementem gali
by³ konkurs na Super Mamê
i Super Tatê, przeprowadzony
po raz pierwszy. Laureatami zostali pani Ewa Æwiek i pan
Krzysztof Górecki.

Konkursy i zawody
Nie mamy sobie równych w
ortografii. Gminny Konkurs w tej
dyscyplinie wygra³a Natalia Florczak z klasy 6A. Co ciekawe,
dokona³a tego wyczynu ju¿ po
raz drugi, powtarzaj¹c ubieg³oroczne osi¹gniêcie. Oprócz tego
Natalia, wspólnie z Dari¹ Wojcieszenko z klasy VIC oraz Zuzi¹
KuŸnik z VB okaza³y siê najlep-
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sze w klasyfikacji dru¿ynowej.
Natomiast w kategorii klas m³odszych nasze reprezentantki: Sonia Lubszczyk z 3A wraz z Klaudi¹ Knura i Paulin¹ Fydrych z 3B
zajê³y drugie miejsce.
W gminnym konkursie gwarowym Ma³y Œl¹zoczek najlepsi
okazali siê nasi zawodnicy: Sonia Lubszczyk, Pawe³ Brzostek
i Kacper Pukowiec. Wszyscy
uczêszczaj¹ do kl. 3A. W innym
konkursie tego typu — Mode Fafloki, który odby³ siê w Czerwionce-Dêbieñsku, Daria Wojcieszenko by³a szósta. Zuzia KuŸnik zajê³a trzecie miejsce w powiatowym konkursie jêzyka angielskiego. Dawid Kuœ z 6A, Wojtek Fydrych z VIC i Pawe³ Brzostek z 3A otrzymali wyró¿nienia
drugiego stopnia w konkursie
„Matematyczny kangurek”.
Klaudia Wala z 6A zdoby³a trzeci¹ nagrodê w Miêdzyszkolnym
Konkursie Twórczoœci Religijnej
w Boguszowicach za wiersz o tematyce „Czym dla mnie jest
zmartwychwstanie Jezusa”. Mi³oœnicy mitologii – Agnieszka
Mrowiec z kl. 5A, jej kolega
Martin Matuszczyk i Bartek
Mazurek z 5B mieli okazjê przetestowaæ swoj¹ wiedzê w Powiatowym Konkursie Mitologicznym w Leszczynach. Zajêli
szóst¹ lokatê. Patryk Szpaniel,

6 czerwca w szkole mia³o
miejsce niecodzienne wydarzenie.
Odby³ siê próbny alarm po¿arowy z udzia³em wszystkich
uczniów i pracowników znajduj¹cych siê w placówce (równie¿
przedszkolaków). Akcjê nadzorowali stra¿acy z OSP Œwierklany, którzy pojawili siê w pe³nym
wyposa¿eniu wozem bojowym,
a ponadto aspirant Arkadiusz
Pawlik z Inspektoratu Ochrony
Przeciwpo¿arowej w Rybniku. Z
satysfakcj¹ stwierdzamy, ¿e ewakuacja przebieg³a bardzo sprawnie i spokojnie, co podkreœli³ aspirant Pawlik. Uczniowie byli bardzo zdyscyplinowani i bez paniki, pod czujnym okiem nauczycieli opuœcili gmach szko³y, udaj¹c siê na boisko. Dodatkowo ca³e
zdarzenie zarejestrowa³a telewizja TVT. Nieliczni œmia³kowie
mieli nawet okazjê udzieliæ krótkiego wywiadu na temat wra¿eñ,
jakie udzieli³y im siê w zwi¹zku
z zaistnia³¹ sytuacj¹. Za pomoc
w przeprowadzeniu ca³ej akcji
oraz cenne wskazówki serdecznie dziêkujemy panu Gerardowi
Kotuli z OSP Œwierklany.

Przyjazna szko³a
To projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego, w ramach sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. W ramach tego
projektu na terenie naszej szko³y by³o prowadzone kó³ko turystyczno-regionalne „Na nowo
poznajê moj¹ ma³¹ Ojczyznê”.
Podczas zajêæ uczniowie le-
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piej poznawali swoj¹ miejscowoœæ oraz jej zabytki. Dowiadywali siê ponadto o innych, s¹siednich gminach. W ramach tego kó³ka uczniowie pojechali na nastêpuj¹ce wycieczki: rowerow¹ do
Studzienki, do kopalni „Ignacy”
w Niewiadomiu i koksowni Radlin, do Galerii Twórców Œl¹skich
w Jankowicach i na lodowisko do
Pszowa.

Pallotyñska
Adopcja Serca
W paŸdzierniku bie¿¹cego
roku szkolnego nasza szko³a
przyst¹pi³a do programu Pallotyñskiej Adopcji Serca, polegaj¹c¹cej na comiesiêcznych wp³atach na konto Sekretariatu Misyjnego kwoty 15 dolarów lub jej
równowartoœci w z³otówkach.
Ka¿dego miesi¹ca Sekretariat
przekazuje tê sumê pallotyñskim
misjonarzom w krajach misyjnych, którzy pomagaj¹ konkretnemu dziecku w zakupie ¿ywnoœci, op³acenie szko³y, przyborów
szkolnych lub te¿ niezbêdnych
lekarstw w razie choroby. Akcj¹
objête s¹ dzieci do 18 roku ¿ycia.
W ramach realizacji projektu adoptowaliœmy dziewczynkê o
imieniu Querine, mieszkaj¹c¹ w
Rwandzie.

zdj. archw. szko³y

Œwiêto szko³y
Pe³n¹ par¹ id¹ przygotowania do zbli¿aj¹cej siê w paŸdzierniku osiemdziesi¹tej rocznicy istnienia szko³y. W zwi¹zku z tym
mo¿emy zdradziæ kilka informacji. Zostanie wydana ksi¹¿ka,
rozmaite pami¹tki i wiele innych
rzeczy. Szczegó³ów mo¿na dowiedzieæ siê zagl¹daj¹c na stronê
internetow¹ www.spjadwiga.edu.pl.
Marzena Nosiadek-Kubiec
Mariusz Pomyko³
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ŁZY w Jankowicach

Zapraszamy na rajd

Kilka tysiêcy osób przyby³o na majowy koncert zespo³u £ZY do Jankowic. Ania Wyszkoni wraz z towarzysz¹cymi jej muzykami przez blisko dwie godziny
œpiewa³a dla publicznoœci, a po zakoñczonym koncercie spotka³a siê z fanami i rozdawa³a autofrafy.

W sobotê 12 lipca, w naszej gminie odbêdzie siê
kolejne przedsiêwziêcie w ramach projektu „M³odzie¿ w dzia³aniu”. M³odzi ju¿ teraz zapraszaj¹ ca³e
rodziny na Rajd Powiatowy, któremu towarzyszyæ
bêdzie has³o: „zdrowo i po¿ytecznie”.

zdj. archw. GOKiR
Zespó³ £ZY powsta³ w 1996
roku w Pszowie i obecnie jest
jedn¹ z czo³owych formacji poprockowych w Polsce. W czasie
swojej dziesiêcioletniej dzia³alnoœci na sta³e trafi³ do œcis³ej czo³ówki polskiej sceny muzycznej.
Dotychczas ukaza³o siê ich szeœæ
albumów, z których dwa:
„W zwi¹zku z samotnoœci¹”
i „Nie czekaj na jutro” osi¹gnê³y
status platynowej p³yty. W roku
2003, przebojem „Oczy szeroko
zamkniête” zespó³ zdoby³ Nagrodê Publicznoœci w Konkursie Premier Festiwalu Polskiej Piosenki
w Opolu.
W Jankowicach £ZY zaprezentowa³y swoje najwiêksze
przeboje, jak równie¿ mniej znane utwory, przyjête przez publicznoœæ równie ciep³o. Dobra
zabawa zawis³a na w³osku z powodu ulewy i gradobicia, jakie

w wieczorem w sobotê 31 maja
nawiedzi³y okolicê. – Jankowice
zosta³y jednak oszczêdzone, burza przesz³a bokiem – wspominaj¹ organizatorzy.
Festyn po³¹czony zosta³
z obchodami Dnia Dziecka, tote¿
nie zabrak³o atrakcji dla najm³odszych. Zabawa rozpoczê³a siê
kilka minut po 16.00, wystêpem
utytu³owanego zespo³u „Przygoda” z Rybnika, który w naszej
gminie kilkakrotnie ju¿ goœci³. Po
nim na scenê wesz³a formacja taneczna „Aerofit” ze Œwierklan,
a nastêpnie aktorzy z Teatru
Rozrywki w Chorzowie z programem dla dzieci pt. „Etiudy teatralne” i zespó³ „Xanadu”.
Dziêki szeroko rozpropagowanej przez Gminny Oœrodek
Kultury i Rekreacji, informacji
o majowym festynie rodzinnym,
zwieñczonym koncertem £ez,
jankowicki oœrodek odwiedzili nie
tylko mieszkañcy gminy, ale te¿
osoby z ¯or, Rybnika i Wodzis³awia. W gminie Œwierklany potrafi¹ siê bawiæ!

bz
Priorytetowym celem rajdu
jest dobra zabawa! Organizatorzy
chc¹ zmobilizowaæ wszystkich
do aktywnego spêdzenia czasu na

dwóch kó³kach oraz pielêgnowania wiedzy o regionie. Trasa rajdu bêdzie prowadzi³a œcie¿kami
ziemi rybnicko-wodzis³awskiej.
Podczas wyprawy bêdziemy zatrzymywali siê w mniej lub bardziej znanych miejscach historycznych (dworki, galerie, koœcio³y itp.). Przewidywana d³ugoœæ trasy, to ok. 30-35 km.
Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane drog¹ internetow¹: www.mlodzi.swierklany.pl. Liczy siê kolejnoœæ zg³oszenia, wiêc nie czekaj! Dzieci do 10 roku ¿ycia powinny zg³osiæ siê z pe³noletnim
opiekunem, nastolatkowie zaœ
proszeni s¹ o zabranie ze sob¹
zgody rodziców.

Rower w roli głównej
Wiosna sprzyja czynnemu wypoczynkowi – d³ugim spacerom
i rowerowym wycieczkom. W gminie
jest wiele ciekawych i urokliwych
miejsc, które mo¿na odwiedziæ samemu lub pokazaæ znajomym. Jakiœ czas
temu,w Jankowicachi Œwierklanachpowsta³y oznakowane œcie¿ki rowerowe.
Zachêcamy mieszkañców do
czynnego wypoczynku i do zapoznania siê m.in. ze Szlakiem Jankowickim – tras¹ oznakowan¹ na ¿ó³to,
biegn¹c¹ z Wodzis³awia Œl¹skiego do
Jankowic. Szlak ten wiedzie przez
lesiste wzgórza, na pó³noc od Wodzis³awia; po drodze mija siê k¹pielisko,
kaplicê na uroczysku w Studzience
i dociera do drewnianego koœció³ka

w Jankowicach. Ca³kowita d³ugoœæ
Szlaku Jankowickiego wynosi 15,3
km, z czego odcinek d³ugoœci 3 km
przebiega przez gminê Œwierklany.
Mi³oœników jednoœladów zachêcamy równie¿ do korzystania z utworzonych z myœl¹ o nich, œcie¿ek rowerowych. Gmina dysponuje w sumie 27-kilometrami takich œcie¿ek,
które zosta³y podzielone na cztery
podstawowe kategorie i oznaczone
poszczególnymi kolorami: trasa niebieska (5,6 km); trasa zielona (14 km),
trasa czerwona (6,5 km) i trasa ¿ó³ta
(1,2 km). B¹dŸ aktywny na wiosnê!
Szczegó³owa mapka œcie¿ek rowerowych dostêpna jest na
www.swierklany.pl

O rety, kabarety!
W gminie po raz kolejny odbêdzie siê Kabaretowa Niedziela, kiedy
to mieszkañców bêd¹ bawiæ artyœci znani ze szklanego ekranu. Mi³oœnicy kabaretowego humoru ju¿ zacieraj¹ rêce do klaskania.
W gminie po raz kolejny odbêdzie siê Kabaretowa Niedziela, kiedy
to mieszkañców bêd¹ bawiæ artyœci znani ze szklanego ekranu. Mi³oœnicy kabaretowego humoru ju¿ zacieraj¹ rêce do klaskania.Kabaretow¹
Niedzielê zaplanowano na 20 lipca. Organizator – Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji zaprasza do oœrodka w Jankowicach, gdzie wyst¹pi
„Kapela ze Œl¹ska” Paw³a Poloka i kabaret „Pirania”. W programie imprezy znajdzie siê tak¿e telewizyjne spotkanie z ballad¹ „U nas w Kopyd³owie”, a na koniec dyskoteka pod go³ym niebem. Pocz¹tek Kabaretowej Niedzieli – godz. 16.00. Dobra zabawa gwarantowana, nie mo¿e
Ciebie zabrakn¹æ!
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