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Zagrany na powitanie wakacji,
koncert zespo³u IRA w Œwierklanach odbi³ siê szerokim echem
równie¿ w ¯orach, Wodzis³awiu,
Rybniku i Pszczynie.
Na parkingach i na poboczach mo¿na by³o zobaczyæ rejestracje samochodowe – jastrzêbskie i cieszyñskie, a nawet z Gliwic. Zespó³ wyst¹pi³ 14 lipca
na terenie oœrodka sportu i rekreacji
w Œwierklanach. Wczeœniej publicznoœci zaprezentowa³a siê „Mona Lisa” ze
specjalnym programem dla dzieci,
a tak¿e „Rewolution” i Rafa³ Licner
z grup¹ taneczn¹.

Witamy dyrektorów

czytaj str. 7

Zespół

czytaj str. 8

IRA

zdj.: tg

Po egzaminach

zdj. GOKiR

Warto połączyć siły

wystąpił w Świerklanach

Lato z GOKiRem
„Wakacje z niespodziank¹” - pod takim has³em Gminny
Oœrodek Kultury i Rekreacji przygotowa³ w tym roku letni¹
ofertê zajêæ dla najm³odszych mieszkañców gminy.
Pierwsze turnusy letnich pó³kolonii mamy ju¿ za sob¹. Od 16 do
20 lipca na terenie oœrodka w Jankowicach i od 9 do 13 lipca na terenie oœrodka w Œwierklanach, dzieci pod opiek¹ wychowawcy
mog³y wzi¹æ udzia³ w grach i zabawach rekreacyjno-sportowych
oraz wyj¹tkowych zajêciach plastycznych pn. „Pirackie wakacje”.
Nastêpny turnus rozpocznie siê: w Jankowicach – 6 sierpnia i potrwa do 10 sierpnia; w Œwierklanach – 13 sierpnia i potrwa do 20
sierpnia.
Program zajêæ przygotowali i opiekê nad dzieæmi sprawuj¹ Beata
Mas³owska i Grzegorz Wyciszczok. Nie obywa siê bez pasowania
na pirata, przygotowania pirackich opasek i budowy pirackiego statku
(dodajmy, ¿e g³ównym budulcem s¹ tu stare gazety). Dzieci ucz¹ siê
te¿ tañca piratów i konkuruj¹ w przeci¹ganiu liny. Zajêcia obejmuj¹
ponadto wycieczki do Rodzinnego Parku Rozrywki w Kamieniu
i Miasteczka Westernowego „Twinpigs” w ¯orach.
Zainteresowanie przeros³o oczekiwania organizatorów. Halina
Karwot – dyrektor GOKiR nie ukrywa, ¿e dzieci jest znacznie wiêcej
ni¿ siê spodziewano. To wskazówka na przysz³oœæ, nastêpne wakacje z GOKiR-em te¿ s¹ ju¿ niemal pewne. jc
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Na fali
radości
Zorganizowanie kolonii
letnich dla dzieci w Lewinie
K³odzkim wsparli mieszkañcy gminy, którzy skorzystali
z zaproszenia na XVI Festiwal Twórczoœci „Fala Radoœci”.
Tegoroczna Fala odby³a
siê 9 czerwca na terenie
œwierklañskiego oœrodka
sportu i rekreacji. Gwiazd¹
Festiwalu by³a grupa Love
Story, której koncert poprzedzi³ wystêp zespo³u Hesperus. Nie zabrak³o i innych
atrakcji. Mo¿na by³o zakrêciæ „Ko³em Radoœci” i kupiæ
p¹czka z niespodziank¹, pozwoliæ sobie pomalowaæ
buziê i oryginalnie siê uczesaæ, a tak¿e wzi¹æ udzia³
w jednej z wielu gier zrêcznoœciowych. Patronat nad
imprez¹ obj¹³: Goœæ Niedzielny i Ma³y Goœæ Niedzielny.
Wstêp na festyn by³ bezp³atny, ale ka¿dy kto z³o¿y³
ofiarê w wysokoœci 10 z³
wspar³ organizowany przez
parafiê w Œwierklanach wyjazd dzieci z terenu gminy na
letni wypoczynek. W zamian
otrzymywa³ prezent, np. ciekaw¹ ksi¹¿kê, pi³kê, haftowany obrazek, a nawet poœciel, gitarê i prawo jazdy.
Dla goœci przygotowano te¿
dobrze zaopatrzony festynowy bufet, schronienie przed
upa³em mo¿na by³o znaleŸæ
w udostêpnionej goœciom
altanie i pod namiotem.

Spotkanie z mistrzem
Sensei Roche (6 dan)
przyjecha³ do gminy pod koniec maja na zaproszenie
Rafa³a Obrzuda z klubu Aikido Aikikai „Kazoku” – instruktora, który w jankowickim gimnazjum prowadzi zajêcia aikido ju¿ od szeœciu lat.
Na wieœæ o tym, ¿e s³awny mistrz z Francji, który
uczy aikido na ca³ym œwiecie, w Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego poprowadzi
dwudniowe warsztaty, mocniej zabi³o serce adeptów tej
sztuki walki w ca³ej Polsce,

Na zdj.: Joel Roche
- drugi od lewej

Donos na gminę
Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Katowicach wp³yn¹³
donos na mieszkañców gminy, którzy nie bêd¹c pod³¹czonymi do gminnej sieci kanalizacyjnej pozbywaj¹ siê
œcieków z terenu swoich posesji poprzez odprowadzanie
ich do kanalizacji deszczo-

tym bardziej, ¿e by³a to pierwsza wizyta mistrza w naszym
kraju. Do tych, którzy zdecydowali siê na przyjazd tutaj
i udzia³ w warsztatch do³¹czyli Czesi i S³owacy. W sumie w zajêciach wziê³o udzia³
70 osób – instruktorów i nauczycieli aikido, którzy to,
czego nauczyli siê w ci¹gu
tych dwóch dni, mog¹ teraz
przekazaæ dalej. By mistrz zechcia³ skorzystaæ z zaproszenia do Polski, potrzeba by³o
wielu lat starañ. Jego wizyta
u nas, to prawdziwy powód
do dumy.
O tym, jakim szacunkiem
cieszy siê wœród swoich
uczniów Joel Roche mo¿na
by³o przekonaæ siê obserwuj¹c zajêcia z widowni sali
gimnastycznej gimnazjum.
Mistrz demonstrowa³ i objaœnia³ æwiczenia po francusku,
a jeden z uczestników warsz-

tatów, to co mówi³ t³umaczy³
na czeski. Obserwuj¹c mistrza i s³uchaj¹c s³ów t³umacza, ci którzy æwicz¹ aikido
zdawali siê doskonale rozumieæ o co chodzi. Jeœli jednak
ktoœ, æwicz¹c potem samodzielnie lub w parach pope³nia³ jakiœ b³¹d, móg³ liczyæ na
korektê lub krótkie æwiczenie
z mistrzem. Nie wiadomo,
czy kiedykolwiek nadarzy
siê jeszcze ku temu okazja.
Aikido rozwinê³o siê
w Japonii. – To sztuka walki, która skupia siê na obronie – wyjaœnia Rafa³ Obrzud.
– Uczy jak broniæ siê przed
atakami i jak unikaæ ciosów
– mo¿e to dlatego kobiety,
które decyduj¹ siê uprawiaæ
sztuki walki, czêsto wybieraj¹ aikido. To sztuka samoobrony.
Wszystkich, k tórzy
chcieliby æwiczyæ aikido
zapraszamy na zajêcia do
gimnazjum w Jankowicach,
we wtorki na godz. 17.00
i w czwartki na 18.30. jc

- Do mieszkañców, którzy
nie s¹ pod³¹czeni do gminnej
sieci kanalizacyjnej skierowane zosta³o pismo w sprawie
koniecznoœci przedstawienia
przez nich umów z firmami
oraz faktur za wywóz nieczystoœci, jak równie¿ okreœlenia
pojemnoœci szamb – mówi
wójt gminy Antoni Mrowiec,
t³umacz¹c, ¿e podjête przez
Urz¹d Gminy dzia³ania s¹ konieczne nie tylko ze wzglêdu

na wymóg Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Œrodowiska w Katowicach, ale
te¿ z powodu sukcesywnych kontroli prowadzonych
przez NIK, które mog¹ siê
zdarzyæ tak¿e i w naszej
gminie. O wynikach dotychczasowych dzia³añ Naczelnej Izby Kontroli mo¿na
przeczytaæ w raporcie, który dostêpny jest na stronie internetowej tej instytucji.

Joel Roche – œwiatowej s³awy trener aikido
przez dwa dni goœci³ w Jankowicach.

wej dróg powiatowych i wojewódzkich.
Z pismem w tej sprawie
zwróci³ siê do Urzêdu Gminy Œwierklany Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska, ¿¹daj¹c informacji, jakie nasz urz¹d podj¹³
dzia³ania, aby problem rozwi¹zaæ.
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Wójt gminy uzyskał
absolutorium
Jeszcze przed wakacjami odby³o siê posiedzenie
Rady Gminy Œwierklany, podczas którego wójt
Antoni Mrowiec uzyska³ od radnych absolutorium
z tytu³u wykonania ubieg³orocznego bud¿etu.
Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe gminy
za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania
ubieg³orocznego bud¿etu
gminy oraz udzielili wójtowi absolutorium z tego tytu³u. Sesja, na której podjête zosta³y przedmiotowe
uchwa³y odby³a siê 21
czerwca br. Za udzieleniem
absolutorium wójtowi gminy Œwierklany g³osowa³o
10 radnych, 1 by³ przeciw,
a 3 wstrzyma³o siê od g³osu. Wczeœniej Rada zapo-

zna³a siê z pozytywnymi
opiniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach i Komisji Rewizyjnej RG.
- Ubieg³oroczny bud¿et
by³ trudny, zreszt¹ jak bud¿et ka¿dego roku – ocenia
wójt gminy Antoni Mrowiec. – Potrzeby gminy
wci¹¿ s¹ wiêksze ni¿ dostêpne œrodki na ich realizacjê; planów zawsze jest
wiele, ale wszystko niestety zale¿y od posiadanych
finansów.

Warto połączyć siły
Gmina czyni starania, aby
usprawniæ komunikacjê na
przebiegaj¹cych przez jej
teren drogach wojewódzkich, które od czasu
powstania wêz³a Œwierklany na autostradzie A1
s¹ nadmiernie przeci¹¿one
i zakorkowane, a w okresie zimowym czasem
nawet nieprzejezdne.
Chodzi o DW 932 znajduj¹c¹ siê w rejonie granicy
Œwierklan i Marklowic oraz
DW 929 – ul. Rybnick¹, które ³¹cz¹ siê z autostrad¹. Od
czasu oddania do u¿ytku wêz³a na A1 liczba wypadków
na ww. drogach, w tym tak¿e wypadków œmiertelnych,
znacznie wzros³a. W³adze
gminy wskazuj¹ na potrzebê
budowy nowej drogi, która
po³¹czy obie drogi wojewódzkie z drog¹ powiatow¹
nr 5610 S (ul. Nowa) i z wêz³em Œwierklany na autostra-

dzie A1. Inwestycja pozwoli na roz³adowanie ruchu
i znacznie poprawi bezpieczeñstwo na drogach.
W tym celu wys³ane zosta³o pod koniec czerwca br.
pismo do Zwi¹zku Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa,
w którym gmina zwraca siê
z proœb¹, aby Zwi¹zek z³o¿y³
wniosek o unijn¹ dotacjê na
realizacjê przedmiotowej inwestycji (Regionalny Program Operacyjny „Partner
3” Województwa Œl¹skiego
na lata 2014-2020).
Budowa drogi przyczyni
siê w szczególnoœci do zapewnienia bezkolizyjnego
i p³ynnego transportu ciê¿kiego z kopalñ i miast granicz¹cych z gmin¹, jak równie¿ usprawni dojazd do autostrady A1, co przyczyni siê
do zdynamizowania rozwoju
Subregionu – czytamy w piœmie. W chwili obecnej czekamy na odpowiedŸ Subregionu.

OSP Świerklany górą
Sportowo-Po¿arnicze
Zawody o Puchar Wójta
Gminy Œwierklany
to ju¿ tradycja, ale te¿
okazja do spotkania siê
stra¿ackiej braci poza
„placem boju”, gdy
wezwani do po¿aru
nie maj¹ czasu na ¿arty.
Zawody zorganizowano
na terenie przyszkolnego
kompleksu
sportowego
w Œwierklanach Dolnych,
26 maja. Wziê³o w nich udzia³
szeœæ jednostek Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej. Stra¿acy
musieli sprawdziæ siê w szeregu konkurencji. O zwyciêstwie przes¹dza³y czas i pre-

cyzja zawodników, ale liczy³a siê te¿ dobra zabawa.
Pierwsze miejsce zajêli
gospodarze zawodów. Puchar Wójta Gminy Œwierklany powêdrowa³ wiêc do OSP
Œwierklany. Drugie miejsce
zajê³a jednostka z Palowic,
trzecie – OSP Jankowice.
Nastêpne miejsca zajê³y kolejno: OSP Popielów, Gaszowice i Boguszowice.
W trakcie zawodów tradycyjnie ju¿ rozegrano te¿
specjaln¹ konkurencjê przygotowan¹ przez stra¿aków
z rybnickiej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej. Tym razem
Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku powêdrowa³ do remizy OSP
Gaszowice.

www.swierklany.pl
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sk³adzie zespo³ów
znaleŸli siê nie tylko europos³owie.
Czynny udzia³ wziêli w turnieju tak¿e pracownicy Parlamentu Europejskiego oraz
dziennikarze i kilku zawodowych pi³karzy. Z dum¹ nale¿y wspomnieæ, i¿ z polskimi
pos³ami zagra³ Jerzy Dudek.
By³y bramkarz m.in. Realu
Madryt i Liverpoolu mocno
wspiera³ polski zespó³. Menad¿erem dru¿yny zosta³ najlepszy polski pi³karz lat 70–tych
W³odzimierz Lubañski. Z kolei Portugalczyków wzmocni³ Pedro Mendes.
Polski zespó³ cechowa³
siê walecznoœci¹ równej reprezentacji Niemiec. Technicznie w niczym nie ustêpowa³ Portugalczykom. Dlatego te¿ trzecie miejsce w turnieju by³o dla zawodników
powodem do dumy i satysfakcji, chocia¿ pozosta³ niedosyt, bo fina³ by³ na wyci¹gniêcie rêki. Wspomnieæ nale¿y, i¿ dwie bardzo wa¿ne
bramki strzeli³ dla Polski œl¹ski deputowany Bogdan Marcinkiewicz.
Turniej swoj¹ obecnoœci¹
zaszczycili m.in. minister sportu Joanna Mucha, reprezen-

Polna
w trakcie
przebudowy
Trwaj¹ prace na ulicy
Polnej w Jankowicach,
polegaj¹ce na budowie
kanalizacji deszczowej
i stworzeniu nowej
nawierzchni. Droga
ta ma byæ gotowa w po³owie paŸdziernika br.
Zgodnie z projektem,
w pierwszej kolejnoœci wykonywana jest kanalizacja
deszczowa oraz budowa
nawierzchni z kostki na odcinku drogi od ul. Biasowickiej, prowadz¹cym w kierunku lasu. Po wykonaniu
tego etapu, prowadz¹ca pra-

zdj.: arch. Biura Europos³a

Europejska piłka
nie tylko dla Ronaldo
Za nami Mistrzostwa Europy w Pi³ce No¿nej 2012.
Turniej by³ okazj¹ nie tylko do zabawy i integracji,
ale równie¿ promocji naszego kraju na arenie
miêdzynarodowej. Tak¿e polscy deputowani
do Parlamentu Europejskiego aktywnie zaanga¿owali siê w sportowe zmagania – byli wspó³organizatorami turnieju pi³ki no¿nej „European Football
Tournament”, który 30 maja rozegrany zosta³
przed budynkiem Parlamentu w Brukseli.
tant UEFA Julien Zylberstein
oraz cz³onkowie Komisji Europejskiej Janusz Lewandowski i Androulla Vassiliou czy
przewodnicz¹cy Parlamentu
Europejskiego Martin Schulz.
ce firma – Rybnickie Przedsiêbiorstwo Budownictwa
Drogowego S.A. z Rybnika
przyst¹pi do przebudowy
kolejnego odcinka Polnej,
biegn¹cego od ul. Biasowickiej w kierunku kompleksu
oœwiatowego. Koszt inwestycji – 782.564,52 z³ w ca³oœci pokryty zostanie z bud¿etu gminy.
W kolejce do przebudowy czekaj¹ boczne ulice od
Stokrotkowej w so³ectwie
Œwierklany Górne (biegn¹ce w kierunku ul. Plebiscytowej) oraz ul. Aleja w so³ectwie Œwierklany Dolne
i wewnêtrzne drogi w rejonie ul. Spokojnej i Weso³ej
w Jankowicach. Dokumentacja projektowa dla ww.
ulic ju¿ zosta³a wykonana
b¹dŸ jest w trakcie przygotowania.

To w³aœnie przewodnicz¹cy,
otwieraj¹c zawody stwierdzi³
¿artobliwie, i¿ liczy na to, ¿e
graj¹cy w dru¿ynach pos³owie choæ ten jeden raz dobrze
wykonaj¹ swoj¹ pracê.

Co ciekawe, specjalnie
na t¹ okazjê przed Parlamentem Europejskim utworzono profesjonalne boisko
ze sztuczn¹ nawierzchni¹.
Zamontowano telebimy
i trybuny. Niesamowit¹ atmosferê zapewni³y wystêpy
cheerleaderek, a tak¿e zespo³u „Jarzêbiny”, które
uœwietni³y imprezê piosenk¹
„Koko Euro spoko”. Najwiêksz¹ satysfakcjê mia³y
jednak regiony, które kilka
dni póŸniej goœci³y finalistów EURO 2012. Stoiska
promuj¹ce Mazowsze, Pomorze, Dolny Œl¹sk oraz
Wielkopolskê cieszy³y siê
sporym zainteresowaniem
zgromadzonej publicznoœci,
zw³aszcza ¿e uczestnicy
mogli delektowaæ siê specja³ami polskiej kuchni.
To wydarzenie pokaza³o,
¿e sport powinien byæ wolny od podzia³ów politycznych, przepe³niony rywalizacj¹, solidarnoœci¹ i oparty na zasadach fair play.
Turniej by³ odzwierciedleniem ekscytuj¹cych nastrojów, których mogliœmy doœwiadczyæ podczas Mistrzostw Europy w Pi³ce
No¿nej 2012.

P R Z Y P O M I N A M Y

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej
Świerklany
przypomina wszystkim w³aœcicielom nieruchomoœci
po³o¿onych w Œwierklanach, którzy nie dokonali
wp³aty sk³adek na rzecz Spó³ki za 2012 r., o obowi¹zku ich uiszczenia u so³tysów – przy p³aceniu rat podatku od nieruchomoœci lub na konto Spó³ki Wodnej
w Banku Spó³dzielczym Jastrzêbie–Zdrój, podane
w wezwaniu do zap³aty.
Po kolejnym bezskutecznym wezwaniu do zap³aty –
w szczególnoœci w przypadku osób zalegaj¹cych
z wp³atami sk³adek za poprzednie lata – sprawy bêd¹
przekazywane do egzekucji, zgodnie z art. 170 ust. 5
Ustawy Prawo Wodne.
Zg³oszenia dotycz¹ce koniecznoœci wykonania prac
na rowach melioracyjnych lub sieciach drenarskich
nale¿y kierowaæ pod numerem telefonu 662 602 439
(podanym tak¿e na wezwaniu do zap³aty)
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Kostka Rubika po raz drugi
Wzorem ubieg³ego
roku odby³y siê
w Szkole Podstawowej
nr 2 w Œwierklanach,
Mistrzostwa Silesia
Open 2012. W porównaniu z pierwsz¹
edycj¹ zawodów,
tegoroczne zmagania
mi³oœników kostki
Rubika przynios³y
równie wielkie emocje.
Zawodnicy o zwyciêstwo walczyli w ponad 10
kategoriach, reprezentuj¹c
nasz kraj oraz zagranicê
(Austria, £otwa i Kolumbia). Radoœæ tym wiêksza,
¿e wœród najlepszych znaleŸli siê mieszkañcy Œwierklan - Mateusz Fydrych,
zwyciêzca w kategorii 2x2
Cube oraz Mateusz Adamczyk, laureat II miejsca
w kat. Rubik’s Magic.
Pozostali nagrodzeni,
to: Jakub Kipa – najlepszy
w kat. Rubik’s Cube, Micha³ Halczuk – zwyciêzca
kat. 4x4,5x5, 6x6 i 7x7
Cube; Marcin Zalewski –
pierwsze miejsce w kat.
3x3 Blindfolded, Krzysztof

¯erucha – kat. 3x3 Onehanded, Krzysztof Natusiewicz – kat. Megaminx,
Piotr Kózka – kat. Pyraminx, Kalina Brzeziñska –
kat. Rubik’s Magic, Sanio
Kasumovic (Austria) – kat.
Master Magic i Marcin Kowalczyk, najlepszy w kat.
3x3 Multi blind.
Goœciny polskim i zagranicznym speedcuberom
ponownie u¿yczy³a szko³a
przy ul. 3 Maja w Œwierklanach, w³adze gminy Œwierklany ufundowa³y puchary
dla zwyciêzców, a GOKiR
pomóg³ wszystko zorganizowaæ.
Kolejne zawody z udzia³em mi³oœników kostki Rubika odbêd¹ siê na pocz¹tku sierpnia w Starogardzie
Gdañskim (Polish Nationals
2012). Wiêcej informacji na
stronie internetowej:
www.kostkarubika.org

Z najlepszymi życzeniami
Z okazji Dnia Matki i Dnia
Ojca w sali oœrodka GOKiR-u
w Œwierklanach odby³ siê
koncert dedykowany mamom i tatom w³aœnie. Wyst¹pi³a Naira Ayvazyan i jej goœcie. Widzów, którzy zasiedli
przy sto³ach artyœci „oprowadzili” po krainie operetki
i zaprezentowali najbardziej
znane i lubiane arie i melodie.
Wystarczy³o wiêc kupiæ bilet

na koncert, by jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki
odbyæ „Muzyczn¹ podró¿
dooko³a œwiata” i przenieœæ
siê do Wiednia, a zaraz potem
do Pary¿a, na Wêgry – gdzie
narodzi³ siê czardasz i do
Hiszpanii – ojczyzny piêknej
Carmen. Artyœci przypomnieli te¿ nazwiska wybitnych kompozytorów i opowiedzieli o kilku mniej znanych faktach z ich ¿ycia.
By³a kawa, ciasto i lampka
wina. To by³ dobry pomys³ na
niedzielne popo³udnie – jedno
z pierwszych tak upalnych
w tym roku. Klimatyzowana
sala, odœwiêtnie nakryte sto³y i muzyka...

kl. III b zdoby³a tytu³ Jastrzêbskiego Ma³ego I Wicemistrza
Ortografii. Oprócz zaszczytnego tytu³u zwyciê¿czyni
otrzyma³a konsolê X- BOX.
Konkurs i galê wrêczenia
nagród zaszczycili swoj¹
obecnoœci¹: Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, Œl¹ski Kurator Oœwiaty Stanis³aw Faber oraz au-

torka dyktanda, prof. dr hab.
Aldona Skudrzyk z Uniwersytetu Œl¹skiego, od której
po zakoñczeniu uroczystoœci
Magda otrzyma³a osobiste
gratulacje. Cieszymy siê z jej
ogromnego sukcesu i ¿yczymy kolejnych.
Tekst i zdj.: Gimnazjum
im. Karola Miarki
w Œwierklanach

Wicemistrzyni Magda
Jeszcze przed wakacjami (19.05), pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej, Marsza³ka Województwa Œl¹skiego oraz Fundacji im. Krystyny
Bochenek odby³o siê 6. Jastrzêbskie Dyktando.
Uczennica œwierklañskiego gimnazjum, Magdalena
Kad³ubek zdoby³a w nim tytu³ Jastrzêbskiego
Ma³ego I Wicemistrza Ortografii.
Organizatorami konkursu
byli: Krzysztof Gadowski –
pose³ na Sejm RP oraz Fundacja „Pro Futuro”. Zmagania
uczniów ocenia³o jury w sk³adzie: prof. dr hab. Aldona
Skudrzyk i mgr Ewa Grams
z Uniwersytetu Œl¹skiego
oraz reprezentuj¹ca Fundacjê
im. Krystyny Bochenek,
Magdalena Bochenek i wspo-

mniany wczeœniej pose³
Krzysztof Gadowski.
Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na dwie grupy:
starsz¹ i m³odsz¹. Gimnazjum
im. Karola Miarki w Œwierklanach reprezentowa³o a¿ 14
uczniów. Jak siê okaza³o, grupa ta przywioz³a ze sob¹ laureata drugiego miejsca. Magdalena Kad³ubek – uczennica

Realizacja czwartej czêœci
projektu poœwiêconego
Kresom Wschodnim
dawnej Rzeczypospolitej
stanowi³a dla nas nie
lada wyzwanie. Wi¹za³a
siê ona ze stosunkowo
du¿ym kosztem wyjazdu
na Bia³oruœ, koniecznoœci¹ posiadania wizy,
a przede wszystkim
z prze³amaniem bariery
niepewnoœci i strachem
zwi¹zanym z sytuacj¹
spo³eczno-polityczn¹
w tym kraju oraz napiêtymi stosunkami polskobia³oruskimi.
Wstêpna czêœæ projektu
wymaga³a od uczniów poznania biografii bohaterów projektu. W trakcie warsztatów fotograficznych zostali zapoznani
z czekaj¹cymi ich w czasie pobytu na Bia³orusi, zadaniami.
Nauczyciele odpowiedzialni
byli za przygotowanie testu
wiedzy o Bia³orusi, jej mieszkañcach i przesz³oœci kraju powi¹zanej w du¿ej mierze z pañstwem polskim. W czasie pobytu na Bia³orusi m³odzie¿ wype³nia³a zadania testowe i mia³a mo¿liwoœæ obejrzenia filmu
Andrzeja Wajdy pt. „Pan Tadeusz” oraz „Nad Niemnem” Zbigniewa KuŸmiñskiego. Dodatkowo zosta³a zapoznana z piosenk¹ Czes³awa Niemena
„Wspomnienie”.
Dzieñ wyjazdu obfitowa³
w ogromne nadzieje na to, ¿e
zdo³amy zobaczyæ i poznaæ
wszystkie miejsca okreœlone
w planie wycieczki, ¿e po raz
kolejny Kresy zaurocz¹ nas
krajobrazem, ludŸmi i œladami
polskoœci. Wycieczkê rozpoczêliœmy w Grodnie, gdzie
szczególne spodoba³ siê nam
dom Elizy Orzeszkowej – obecnie muzeum pisarki. Kolejne
miejsce to Bohatyrowicze, znane nam ju¿ z powieœci „Nad
Niemnem”. Tutaj odwiedziliœmy groby Jana i Cecylii – jednych z bohaterów powieœci,
a tak¿e mogi³ê powstañców
styczniowych. Kolejny dzieñ
to przepiêkne jezioro ŒwiteŸ
i Nowogródek, a w nim dom –

zdj.: arch.. gimnazjum
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Śladami Mickiewicza
i Orzeszkowej
muzeum Adama Mickiewicza,
ruiny zamku i koœció³ farny
z obrazem Matki Boskiej Nowogródzkiej i sarkofagiem jedenastu Nazaretanek – ofiar II
wojny œwiatowej. Ostatniego
dnia pobytu na Bia³orusi odwiedziliœmy: Mir, rezydencjê
Radziwi³³ów w Nieœwie¿u, uroczy dworek Mickiewiczów
w Zaosiu ko³o Nowogródka –
miejsce narodzin wieszcza, Kobryñ, Kosów z dworkiem Koœciuszków i w koñcu Brzeœæ
z jego ogromn¹ twierdz¹. Ka¿dy z uczestników projektu
i wycieczki zachowa³ osobiste
wspomnienia.
„Bia³oruœ wspominam
jako bardzo zielony kraj.
Przepiêkne widoki a przede
wszystkim jezioro ŒwiteŸ jakby „¿ywcem wziête” z ballad
Mickiewicza. Na jego widok
dech zapar³o mi w piersiach.
Na ka¿dym kroku mo¿na natkn¹æ siê na dzieci maluj¹ce
obrazy przyrody i zabytków”
– pisze Magda.
„Zapamiêtam na d³ugo
stonowany i delikatny zapach

Œwitezi. Œwie¿e powietrze bez
zapachu spalin. Jad³am tak¿e
lokalne ciasteczka z serem.
By³y bardzo dobre. Zapamiêtam wszystkie wspania³e miejsca i widoki, lecz szczególnie
ludzi ze sztalugami, którzy malowali widoki ulic, parków
i zamków” – dodaje Edyta.
„Bia³oruœ to piêkny chocia¿ nie najbogatszy kraj. Okolice s¹ przecudne, pe³ne wspomnieñ dawnej Polski i s³awnych ludzi. Jezioro ŒwiteŸ jest
tajemnicze, spokojne i zarazem
magiczne. To w³aœnie ono zachêca mnie do ponownego odwiedzenia Bia³orusi. Okolice
Œwitezi wzbudzaj¹ nasz¹ wyobraŸniê i pozwalaj¹ zrozumieæ dlaczego tam swoje ballady pisa³ Adam Mickiewicz” –
wspomina Zuzanna.
„Zapamiêtam na zawsze
smak bia³oruskiego chleba,
który smakuje inaczej ni¿ nasz.
Jest puszysty i s³odki. Bardzo
mi smakowa³. Zachwyci³o
mnie jezioro ŒwiteŸ. Nie mog³am uwierzyæ w³asnym
oczom. Krajobraz przepiêkny.

Ogromne b³yszcz¹ce jezioro
otoczone pokaŸnymi drzewami. Wesz³am na niewielki pomost gdzie zamoczy³am nogi.
By³ to dla mnie najlepszy moment wycieczki”– dodaje
Magda.
„Najbardziej utkwi³y mi
w pamiêci zapachy zwi¹zane
z domem Adama Mickiewicza. Pierwszy, to zapach ususzonych zió³, bukietów kwiatów. Kolejny, to zapach tamtejszych ³¹k, kwiatów i cudownych krajobrazów” – pisze Agnieszka.
Nauczyciele do tych subiektywnych wspomnieñ dodaj¹ walory edukacyjne i wychowawcze projektu: korelacjê
miejsca z obrazem literackim
i filmowym, uzupe³nienie treœci
poznanych w czasie zajêæ lekcyjnych, ¿ywy kontakt z przyrod¹ i œladami polskoœci na
Kresach, spotkania z miejscowymi Polakami.
Wycieczka nie da³a nam
pe³nego obrazu ¿ycia wspó³czesnej Bia³orusi. Pozostawi³a jednak wieloœæ obrazów,
smaków, dŸwiêków, a przede
wszystkim marzenia o chêci
powrotu w tamte strony.
tekst: dyr. Norbert Niestolik,

 Uczestnicy wyjazdu na Bia³oruœ – uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Jankowicach i w Œwier-

klanach pragn¹ z³o¿yæ podziêkowania w³adzom gminy Œwierklany, a w szczególnoœci Panu Wójtowi Antoniemu Mrowcowi, za pomoc w realizacji projektu poœwiêconego Kresom Wschodnim.
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Najlepsze ¿yczenia
Tradycj¹ sta³o siê
odwiedzanie
przez w³adze gminy
Œwierklany najstarszych
mieszkañców
Jankowic i Œwierklan,
œwiêtuj¹cych 90 lat
i wiêcej, oraz par
obchodz¹cych 60-lecie
po¿ycia ma³¿eñskiego
i starszych sta¿em.
W ostatnim czasie
¿yczenia od w³adz
gminy odebrali:
Pani
Celestyna Bednorz
z Jankowic
œwiêtuj¹ca 91 rocznicê
urodzin,
Pani Maria Nowrat
z Jankowic
- 91 rocznica
urodzin
Pani Anna Szulik
ze Œwierklan
- 91 rocznica
urodzin
oraz
Pani Gertruda Gojny
z Jankowic,
która w tym roku
obchodzi³a swoje
90 urodziny;
jak równie¿ pary
ma³¿eñskie:
Pañstwo
Otylia i Emil
Konsek ze Œwierklan
- 70 rocznica œlubu
Pañstwo
Emilia i Alojzy
Matloch z Jankowic
- 60 rocznica œlubu
Pañstwo
Teresa i Stanis³aw
Wa³ach z Jankowic
- 63 rocznica œlubu

R e a l i z a c j a :
Wydawnictwo
Solo Press
Żory, Rynek 24/3
na zlecenie
Urzędu Gminy
Świerklany
Jankowice
ul. Świerklańska 54
tel.: 32 432 75 00

Po egzaminach
Wynikami wy¿szymi od œredniej wojewódzkiej
mog¹ poszczyciæ siê uczniowie gimnazjum w Jankowicach, którzy w kwietniu br. zdawali egzamin
gimnazjalny.
NieŸle posz³o tak¿e ich kolegom z gimnazjum w Œwierklanach, którzy okazali siê
lepsi od uczniów innych
gimnazjów z terenu województwa œl¹skiego jeœli chodzi o czêœæ humanistyczn¹
z zakresu jêzyka polskiego
oraz czêœæ jêzykow¹ – po-

ziom podstawowy jêzyka
angielskiego.
Tegoroczny egzamin
gimnazjalny przeprowadzony
zosta³ na nowych zasadach.
W czêœci humanistycznej
gimnazjaliœci rozwi¹zywali
odrêbne zestawy zadañ z jêzyka polskiego oraz historii

i wiedzy o spo³eczeñstwie,
zaœ w czêœci matematycznoprzyrodniczej – odrêbne zestawy zadañ z matematyki
oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii,
fizyki i geografii. W trzeciej
czêœci egzaminu uczniowie
rozwi¹zywali zestaw zadañ
z jêzyka obcego nowo¿ytnego – do wyboru: na poziomie podstawowym lub
na poziomie podstawowym
i rozszerzonym. Na wyniki
czekaliœmy kilka tygodni.
Poni¿sza tabela przedstawia szczegó³owe dane na ten
temat.

Sprawdzian szóstoklasistów
Tak¿e uczniowie klas szóstych szkó³ podstawowych pisali w kwietniu sprawdzian, który mia³ na celu zbadanie, w jakim stopniu opanowali oni umiejêtnoœci opisane w formie standardów wymagañ egzaminacyjnych.
Podczas sprawdzianu badano umiejêtnoœci z nastêpuj¹cych obszarów: czytanie,
pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Wyniki uczniów szkó³ naszej gminy rozwi¹zuj¹cych standardowy zestaw zadañ
egzaminacyjnych przedstawiamy w poni¿szej tabeli.
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Witamy dyrektorów
Pocz¹wszy od nowego roku szkolnego nast¹pi¹ zmiany na stanowiskach
dyrektorów dwóch szkó³ podstawowych dzia³aj¹cych w naszej gminie:
SP nr 1 im. L. Holesza w Œwierklanach i SP im. S. Staszica w Jankowicach.
Czytelnikom Kuriera Gminy Œwierklany przedstawiamy osoby, które
od 1 wrzeœnia br. kierowaæ bêd¹ prac¹ ww. placówek oœwiatowych.
Katarzyna Ciesielska
– dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza
w Œwierklanach.
36 lat, mieszkanka so³ectwa
Œwierklany Górne. Posiada wykszta³cenie wy¿sze magisterskie
– jest absolwentk¹ Wydzia³u
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wroc³awskiego (specjalnoœæ: matematyka nauczycielska); ukoñczy³a tak¿e studia
podyplomowe w zakresie techniki i technologii informacyjnej
na Politechnice Czêstochowskiej (Wydzia³ Elektryczny, Miêdzywydzia³owe Studium Kszta³cenia i Doskonalenia Nauczycieli). Pracê zawodow¹ rozpoczê³a
w 2000 roku, jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkó³ Ponadpodstawowych Nr 1 w Rybniku. W 2001 zosta³a zatrudniona w Szkole Podstawowej nr
1 w Œwierklanach, gdzie pracuje
do dziœ. Prywatnie ¿ona i mama
dwóch synów – Dominika (15
lat) i Dawida (9 lat). Wolny czas
spêdza z rodzin¹, aktywnie – jej
pasj¹ s¹ wycieczki rowerowe.
- W ci¹gu ca³ej mojej pracy
zawodowej dzia³a³am i nadal
dzia³am na kilku p³aszczyznach: jako nauczyciel, wychowawca oraz aktywny cz³onek
rady pedagogicznej. Jestem
nauczycielem matematyki, informatyki i techniki, aktywnym
cz³onkiem Komisji Stypendialnej, Zespo³u ds. Ewaluacji Wewnêtrznej, Koordynatorem
Wychowania Komunikacyjnego, a tak¿e cz³onkiem Zespo³u
ds. Zak³adowego Funduszu
Œwiadczeñ Socjalnych. Pe³ni³am te¿ funkcjê przewodnicz¹cej zespo³u matematycznoprzyrodniczego, jak równie¿
by³am koordynatorem programu „Œl¹ska Szko³a Jakoœci” –
wylicza pani Katarzyna. Dodaje, ¿e kilkakrotnie te¿ spotka³ j¹

zaszczyt kierowania pracami
Samorz¹du Uczniowskiego
w szkole na „Górnioku”, bra³a
udzia³ w ogólnopolskiej akcji
„Nauczyciel z klas¹”, koordynowa³a ogólnopolsk¹ akcjê
pn.„Uczeñ z klas¹” i promowa³a szko³ê na zewn¹trz, m.in. poprzez realizowanie we wspó³pracy z Warsztatami Terapii Zawodowej w Rybniku, projektu
maj¹cego na celu integracjê
uczniów œwierklañskiej szko³y
z osobami niepe³nosprawnymi
(uwieñczeniem tego przedsiêwziêcia by³a wystawa pt. „Bez
œciany miêdzy nami” w Galerii
Twórców Œl¹skich, o czym pisaliœmy na ³amach Kuriera Gminy
Œwierklany).
Na pytanie, co sk³oni³o j¹
do ubiegania siê o fotel dyrektora szko³y podstawowej, odpowiada:
- Postanowi³am ubiegaæ siê
o fotel dyrektora szko³y, poniewa¿ jestem otwarta na nowe wyzwania, na rozwój zawodowy
oraz chcia³abym wykorzystaæ
posiadane umiejêtnoœci na stanowisku zwi¹zanym z zarz¹dzaniem. A przy tym mieszkam
i pracujê w Œwierklanach, dobrze znam œrodowisko lokalne,
jego zwyczaje, tradycje oraz
oczekiwania i potrzeby w zakresie funkcjonowania szko³y.
W swojej pracy na stanowisku dyrektora placówki bêdzie
siê Katarzyna Ciesielska kierowa³a przede wszystkim dobrem
uczniów i pracowników szko³y.
Kluczem do sukcesu zdaniem
nowej pani dyrektor jest stworzenie odpowiedniej atmosfery
w pracy, daj¹cej poczucie stabilnoœci i bezpieczeñstwa, przy jednoczesnym stymulowaniu do
poszukiwania i wdra¿ania nowych pomys³ów i rozwi¹zañ. –
Zale¿y mi na stworzeniu nowoczesnej i przyjaznej szko³y, dla-

tego te¿ bêdê dba³a o prawid³owe relacje w ka¿dej grupie – zarówno pracowników, jak
i uczniów oraz rodziców. Wszyscy nauczyciele ucz¹cy w naszej
szkole uczestnicz¹ w ró¿nych
formach doskonalenia zawodowego, wielu posiada dodatkowe kwalifikacje. S¹ to osoby
pracuj¹ce z pasj¹ i zaanga¿owaniem, troszcz¹ce siê o jakoœæ
pracy szko³y i jej wizerunek
w œrodowisku. Chcia³abym wykorzystaæ ich potencja³ a jednoczeœnie inspirowaæ do dalszego
rozwoju. Moim zdaniem zdrowa
rywalizacja, otwarta komunikacja, wzajemny szacunek i zaufanie s¹ gwarancj¹ sukcesu.
Bêdê podejmowa³a te¿ dzia³ania s³u¿¹ce integracji uczniów,
nauczycieli i rodziców, jak
wspólna organizacja imprez
szkolnych, udzia³ w wydarzeniach szkolnych, pielêgnowanie tradycji œwi¹tecznych, wyjazdy na wycieczki i rajdy górskie czy organizacja corocznego pikniku szkolnego. Chcê te¿
kontynuowaæ wspó³pracê ze
Stowarzyszeniem Przyjació³
Szko³y „Inicjatywa” i organizowaæ szkolenia i warsztaty dla
rodziców.
Kluczem do sukcesu jest te¿,
zdaniem pani Katarzyny, dobrze
przemyœlana i zorganizowana
promocja placówki. Chodzi nie
tylko o mo¿liwoœæ pe³niejszego
zaistnienia w œrodowisku lokalnym, ale te¿ o uatrakcyjnienie
dzia³añ edukacyjno-wychowawczych uczniów oraz anga¿owanie ca³ej spo³ecznoœci lokalnej do dzia³añ na rzecz œwierklañskiej placówki.
A jak bêd¹ wygl¹da³y jej
pierwsze tygodnie pracy?
- Z SP nr 1 w Œwierklanach
zwi¹zana jestem od kilkunastu
lat, wiêc dobrze znam tutejsze
œrodowisko. Mam jasno sprecy-

zowan¹ wizjê i koncepcjê pracy
szko³y, dlatego te¿ niezw³ocznie
przyst¹piê do wdra¿ania wyznaczonych przez siebie celów
we wspó³pracy z wszystkimi pracownikami szko³y. Mam przy tym
œwiadomoœæ tego, ¿e wielu, dla
mnie nowych rzeczy, zwi¹zanych
z wykonywaniem pracy na stanowisku dyrektora bêdê musia³a siê nauczyæ. Jestem jednak
przekonana, ¿e dziêki moim
kwalifikacjom zawodowym oraz
w³aœciwym cechom osobowoœciowym bêdê dobrze wykonywa³a powierzone mi na tym stanowisku obowi¹zki.

Piotr Pszonka – dyrektor
Szko³y Podstawowej im. Stanis³awa Staszica w Jankowicach
Kiedy ktoœ pyta mnie
o wiek, to zawsze zaczynam
szybko liczyæ, bo nigdy nie pamiêtam ile mam lat. Jestem po
czterdziestce (druga po³owa)
i pracujê ca³y czas w szkole –
od ponad 20 lat. Z wykszta³cenia jestem nauczycielem fizyki, informatyki i matematyki.
Ukoñczy³em równie¿ zarz¹dzanie i marketing – mówi o sobie
nowy dyrektor jankowickiej
podstawówki. Poni¿ej – krótka
rozmowa z p. Piotrem Pszonk¹.
Co Pana sk³oni³o do ubiegania siê o fotel dyrektora szko³y
podstawowej w Jankowicach?
Nie lubiê okreœlenia „fotel
dyrektora”, poniewa¿ nie odda-
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je charakteru pracy na tym stanowisku. Dla mnie fotel kojarzy
siê z wygodnym siedzeniem, na
którym relaksujê siê i odpoczywam. W pracy dyrektora szko³y
nie ma na to czasu, a wiem co
mówiê, poniewa¿ przez 15 lat
pe³ni³em tê funkcjê w jednej
z rybnickich podstawówek.
W tym czasie zdoby³em wiedzê
i doœwiadczenie potrzebne do
sprawnego zarz¹dzania szko³¹.
Gdy nadszed³ czas zmian, musia³em zastanowiæ siê, co dalej?
Stwierdzi³em, ¿e nadal chcê zajmowaæ siê tym, co wychodzi mi
ca³kiem dobrze, na czym siê
znam, co potrafiê robiæ… i tak
znalaz³em siê w Jankowicach.
Dlaczego w³aœnie SP Jankowice?
Rozwa¿a³em kilka mo¿liwoœci w ró¿nych lokalizacjach. S³ysza³em, ¿e gmina Œwierklany
dba o oœwiatê, o uczniów i docenia pracê nauczycieli (mam nadziejê, ¿e równie¿ dyrektorów:)),
a to jest bardzo wa¿ne – dobrze
siê w takiej gminie pracuje.
Czym bêdzie siê Pan kierowa³ w pracy dyrektora szko³y?
Oczywiœcie, posiadam wizjê
funkcjonowania szko³y. Szko³a
ma byæ miejscem, gdzie nasze
dzieci bêd¹ zdobywa³y wiedzê
i umiejêtnoœci na jak najwy¿-

szym poziomie, gdzie bêd¹ rozwija³y swoje zdolnoœci i zainteresowania, a jeœli bêdzie potrzeba, to otrzymaj¹ fachow¹ pomoc. Pragnê, aby dzieci lubi³y
chodziæ do szko³y, czu³y siê
w niej bezpiecznie i wyrasta³y
na porz¹dnych obywateli. To
zadanie dla nas, doros³ych –
nauczycieli, którzy doskonale
znaj¹ swoje obowi¹zki, wzorowo siê z nich wywi¹zuj¹ czuj¹c
siê w pracy docenieni przez dyrekcjê, rodziców, w³adze samorz¹dowe i oœwiatowe. To równie¿ zadanie dla rodziców, którzy czuj¹ siê potrzebni w szkole,
wspieraj¹ nauczycieli, anga¿uj¹ siê w ¿ycie szko³y i nie obawiaj¹ siê przyjœæ do nauczyciela lub dyrektora ze wszelkimi,
nawet trudnymi sprawami.
O konkretnych rozwi¹zaniach
nie mogê jeszcze mówiæ, dopóki nie poznam szko³y.
Jak bêd¹ wygl¹da³y pierwsze miesi¹ce Pana pracy?
Koniec sierpnia i pocz¹tek
wrzeœnia, to bardzo trudny
i pracowity okres w ¿yciu szko³y. Trzeba przemyœleæ i przygotowaæ organizacjê szko³y na
ca³y nadchodz¹cy rok. Nale¿y
wytyczyæ cele, zaplanowaæ ich
realizacjê tak, aby rok szkolny
przebiega³ bez zbêdnych kom-

plikacji, a wszyscy wiedzieli
kiedy i jakie zadania nale¿y
realizowaæ. Jestem przekonany, ¿e wspólnie z nauczycielami i rodzicami uda nam siê
przebrn¹æ przez ten okres.
Bêdê wiêc poznawa³ szko³ê na
bie¿¹co. Oczekujê, ¿e pomog¹
mi w tym uczniowie, nauczyciele, rodzice i wyka¿¹ siê przy
tym zrozumieniem oraz cierpliwoœci¹.
No w³aœnie, jak Pan widzi
wspó³pracê z gronem pedagogicznym, œrodowiskiem
uczniów i rodziców? Jak przewiduje – czy bêdzie trudno odnaleŸæ siê Panu – osobie z zewn¹trz – w œrodowisku gminy
Œwierklany?
Z natury jestem cz³owiekiem
pozytywnie do wszystkich nastawionym i w ludziach staram
siê dostrzegaæ dobre strony. Nie
mia³em nigdy problemów
w „dogadywaniu siê’ z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Ceniê w szkole dobr¹ atmosferê, sprzyjaj¹c¹ nauce i pracy. To
by³ zawsze priorytet w mojej
pracy. Dlatego te¿ nie obawiam
siê nowego œrodowiska.
Planuje Pan wyznaczenie
dy¿urów w swoim gabinecie –
przyjmowanie stron o ustalonych godzinach, czy mo¿e ka¿-

da sprawa za³atwiana bêdzie
„od rêki”?
W swoich dzia³aniach by³em i jestem elastyczny. Dotychczas nie stosowa³em godzin
urzêdowania, w których „przyjmuje siê petentów” i myœlê, ¿e
tak pozostanie.
Proszê na koniec opowiedzieæ trochê o sobie prywatnie
– o rodzinie, o tym jakie s¹
Pana zainteresowania, jak Pan
zwykle spêdza wolny czas i jakie ma Pan plany na wakacje?
Mam ¿onê, która jest nauczycielk¹ i dwójkê pe³noletnich dzieci. Syn koñczy studia
i pracuje, a córka uczy siê w liceum. Rodzina jest dla mnie
najwa¿niejsz¹ wartoœci¹ w ¿yciu. Razem mieszkamy w zielonej dzielnicy Rybnika.
A jak spêdzam wolny czas?
Interesujê siê naukami przyrodniczymi i nowymi technologiami. Lubiê czynnie spêdzaæ
wolny czas, ale równie¿ obejrzeæ dobry film. Jeœli zaœ chodzi
o wakacje, to jak zwykle bêdzie
to jakiœ wyjazd krajowy lub zagraniczny, najpewniej w miejsce spokojne, sprzyjaj¹ce relaksowi i odpoczynkowi. Wakacje, to równie¿ czas dla
domu – wiadomo, zawsze znajdzie siê coœ do zrobienia. 

Wieczór z Korczakiem
W Gimnazjum im. Ksiêdza Walentego w Jankowicach
odby³a siê 20 czerwca br. uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca
postaæ Janusza Korczaka. Ca³a spo³ecznoœæ uczniowska
oraz grono pedagogiczne zebra³o siê w szkolnej auli
na „Wieczorze z Januszem Korczakiem”.
Uroczystoœæ rozpocz¹³ dyrektor szko³y Norbert Niestolik,
który odczyta³ list Rzecznika
Praw Dziecka. Pan Marek Michalak pogratulowa³ organizatorom realizacji przedsiêwziêcia,
pisz¹c miêdzy innymi: „Cieszê
siê ogromnie, ¿e uczniowie i nauczyciele z gimnazjum w tak
piêkny sposób zdecydowali siê
upamiêtniæ Starego Doktora.
Jestem przekonany, ¿e spotkanie zapadnie na d³ugo w pamiêci uczestników”. Nastêpnie
wszyscy wys³uchali kilku utworów muzyki ¿ydowskiej w wykonaniu uczniów naszej szko³y
oraz zespo³u w sk³adzie: Marcin

Ochojski, Andrzej Kocyba, Jerzy
Kleczka. W kolejnej czêœci naszego spotkania nast¹pi³o wrêczenie nagród ksi¹¿kowych za
graffiti, logo i wystrój klasy.
Wszystkie prace by³y œciœle
zwi¹zane z postaci¹ Janusza
Korczaka.
Wa¿nym punktem wieczoru
by³o wystawienie sztuk teatralnych zatytu³owanych: „Król
Maciuœ Pierwszy” oraz „Poczta”
R. Tagore. Uczniowie upamiêtnili
postaæ „Starego Doktora”, nawi¹zuj¹c do jego myœli, praw
oraz ostatnich chwil ¿ycia.
W drugiej inscenizacji wa¿ne
by³o uœwiadomienie naszym

zdj.: Gimnazjum w Jankowicach
uczniom, ¿e utwór „Poczta” zosta³ wystawiony w dniu 18 lipca
1942 roku w getcie warszawskim.
Wtedy mia³ przygotowaæ podopiecznych Janusza Korczaka
na godn¹ i spokojn¹ œmieræ.
W kolejnym punkcie uroczystoœci dyrektor wrêczy³ nagrody
w kategoriach: praca literacka,
test wiedzy o Januszu Korczaku,
fotografia. Nastêpnie p. Honorata Macioñczyk odczyta³a kilka
uczniowskich z³otych myœli
z „Ksiêgi Podziêkowañ i Przepro-

sin”.Na zakoñczenie goœæ wieczoru – p. Ma³gorzata P³oszaj,
ods³oni³a tablicê pami¹tkow¹. Po
czêœci artystycznej, razem
z p. Mieczys³awem Ochwatem
wyg³osili dla nauczycieli naszego gimnazjum wyk³ad zatytu³owany „Rybniccy ¯ydzi”. Dziêki
zawartym w nim treœciom poszerzyliœmy nasz¹ wiedzê, która
z pewnoœci¹ zostanie wykorzystana na lekcjach, zw³aszcza jêzyka polskiego i historii.
tekst: dyr. Norbert Niestolik
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o kolejny sukces
mieszkanki so³ectwa
Œwierklany Górne,
po tym jak jeszcze przed
wakacjami wywalczy³a
dwa z³ote i jeden srebrny
medal podczas 4-dniowego
mityngu sportowego w Holandii oraz z³oty i srebrny
medal na XIII Regionalnym
Mityngu w JeŸdzie Szybkiej
na £y¿wach w JastrzêbiuZdroju.
Czerwcowy wyœcig na
rolkach tak¿e odby³ siê w Jastrzêbiu-Zdroju (15 czerwca
br.). W tej dyscyplinie sportu Karolina okaza³a siê najlepsza na dystansie 333 m
i 500 m.

Kolejne złoto
dla Karoliny
Z dwoma z³otymi medalami wróci³a Karolina
Staniucha z XII Regionalnego Mityngu Olimpiad
Specjalnych w JeŸdzie Szybkiej na Rolkach.
Jazda na rolkach, to jej
drugie po ³y¿wiarstwie szybkim, ulubione zajêcie. W sumie, Karolina ma ju¿ w swojej kolekcji kilkadziesi¹t medali i odznaczeñ. Z powodzeniem reprezentowa³a nas
na wielu zawodach organi-

zowanych w kraju i za granic¹, miêdzy innymi w Stanach Zjednoczonych i Holandii. Gratulujemy sukcesu i ¿yczymy kolejnych!
Na zdj. Karolina z babci¹
– p. Mari¹ Kwiatkowsk¹Staniuch¹.

W ramach innowacji
pedagogicznej pn.„M³odzi artyœci”, uczniowie
klasy II b œwierklañskiego gimnazjum stworzyli
zespó³ fletów prostych,
dzia³aj¹cy pod nazw¹
„AULOS”. Gimnazjaliœci
pracuj¹ razem
od dwóch lat.
W minionym roku szkolnym zespó³ wzbogaci³ swoje
brzmienie o flety altowe. Wysi³ek w³o¿ony w doskonalenie warsztatu gry na tych nie
zawsze docenianych przez
uczniów instrumentach zaowocowa³ kolejnym sukcesem
zespo³u.
Podczas M³odzie¿owego
Festiwalu Muzycznego, któremu patronowa³ Starosta Rybnicki, zespó³ otrzyma³ najwy¿sz¹ nagrodê tego festiwalu
– Wyró¿nienie Specjalne oraz
nagrodê pieniê¿n¹.
Te oryginalne inspiracje
artystyczne uczniów objê³a
swoj¹ fachow¹ opiek¹ pani
Maria Skrobol, która kieruje
tak¿e Miêdzyszkolnym Chórem GAUDEO, zrzeszaj¹cym
uczniów z „Miarki” oraz z „Holesza”.
Tak¿e talenty wokalne
uczniów zosta³y w minionym
roku szkolnym dostrze¿one.
By³y to: I miejsce w kategorii
chórów w XVII Wojewódzkim

Artystyczne klimaty
w Miarce
Festiwalu Pieœni i Piosenki
Obcojêzycznej – Knurów
2012, za które zespó³ otrzyma³
piêkn¹ statuetkê; Wyró¿nienie
Specjalne i nagroda pieniê¿na
w M³odzie¿owym Festiwalu
Muzycznym; IX Wojewódzki
Konkurs Piosenki M³odzie¿owej „Droga do gwiazd przez
gimnazjum”- wyró¿nienie; VIII
Starochorzowski Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek – III miejsce

oraz Wojewódzki Konkurs
Piosenki Œl¹skiej „Karolinka”
– II miejsce.
W murach œwierklañskiego gimnazjum dzia³a równie¿
zespó³ wokalny TOGETHER,
który na swoim koncie ma wyró¿nienie I stopnia w M³odzie¿owym Festiwalu Muzycznym
(pod patronatem Starosty
Rybnickiego), wyró¿nienie
wWojewódzkim Konkursie

Piosenki „Bóg siê rodzi” w ¯orach i wyró¿nienie w VIII Starochorzowskim Przegl¹dzie
Kolêd i Pastora³ek.
Artystycznie uzdolnieni
uczniowie rozwijaj¹ siê przede
wszystkim w ramach wspó³pracy grupowej i zespo³owej.
S¹ jednak wœród szczególnie
uzdolnionych uczniów solistki, które rozs³awiaj¹ dobre imiê
szko³y na festiwalach i konkursach. Joanna Paczkowska,
Aleksandra Benisz oraz Katarzyna Pszonak reprezentowa³y szko³ê na ró¿nych festiwalach muzycznych, m.in.
w Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Filmowej i Musicalowej „FIM” w ¯orach, IX Wojewódzkim Konkursie Piosenki
M³odzie¿owej „Droga do
gwiazd przez gimnazjum” czy
w M³odzie¿owym Festiwalu
Muzycznym pod patronatem
Starosty Rybnickiego.
Efekty pracy uczniów nad
szlifowaniem ich talentów muzycznych spo³ecznoœæ szko³y
ma okazjê podziwiaæ na akademiach, imprezach szkolnych
i œrodowiskowych, podczas
których m³odzi artyœci zapewniaj¹ oprawê muzyczn¹ uroczystoœci. Nic jednak bardziej
nie nobilituje artysty ni¿ wygrana w rywalizacji, dlatego
tym bardziej gratulujemy sukcesów i ¿yczymy zdobycia kolejnych laurów.
Tekst i zdj.: Gimnazjum
w Œwierklanach
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W ramach realizowanej
od dwóch lat, innowacji
pedagogicznej
pn. „M³odzi artyœci”,
uczniowie kl. II c Gimnazjum im. Karola Miarki
w Œwierklanach podjêli
siê w ostatnim czasie
ciekawej inicjatywy.
W ramach ogólnopolskich obchodów Roku Korczakowskiego, pod czujnym
okiem Marii Skrobol – nauczycielki plastyki i muzyki,
zrealizowali przejmuj¹c¹ wystawê.
Wystawa sk³ada siê z niezwyk³ych rzeŸb, które odzwierciedlaj¹ postaæ ukochanego wychowawcy m³odych
¯ydów w otoczeniu swoich
pociech. Wystawa ta znajduje
siê w holu gimnazjum, na
przejœciu ³¹cz¹cym pion administracyjny szko³y z salami

Artyści dla Korczaka
lekcyjnymi. Jest to miejsce
niezwykle komunikacyjne,
wiêc mo¿na stwierdziæ, ¿e
Korczak towarzyszy spo³ecznoœci szko³y na co dzieñ.
RzeŸby s¹ oczywiœcie jedynie
symbolem g³êbokiej idei pedagogicznej, która przede
wszystkim k³adzie nacisk na
szacunek dla m³odego cz³owieka. Pozostali uczniowie

klas II wsparli inicjatywê
swoich uzdolnionych artystycznie kolegów i na lekcjach plastyki wykonali
plakaty obrazuj¹ce za³o¿enia pedagogiki Janusza Korczaka oraz jego kolorowy,
przepe³niony mi³oœci¹ do
dzieci, œwiat.
Dziêki artystycznej inicjatywie gimnazjum nie tylko

Kierunek – Kultura
Do 3 paŸdziernika br., instytucje, organizacje
pozarz¹dowe (kluby, stowarzyszenia) oraz przedsiêbiorstwa, których g³ówna dzia³alnoœæ zwi¹zana
jest ze sfer¹ kultury, mog¹ sk³adaæ wnioski o dofinansowanie na realizacjê projektów kulturalnych.
Warto skorzystaæ z oferty, gdy¿ jest to ju¿ ostatni rok
sk³adania wniosków w tej
edycji programu, a tak¿e ze
wzglêdu na wysokoœæ dotacji, któr¹ mo¿na uzyskaæ –
nawet 500 tys. euro.
Wystarczy pomys³, zaanga¿owani partnerzy i przekonuj¹ca aplikacja konkursowa – informuj¹ organizatorzy. Dotacjê mo¿na pozyskaæ na tzw. projekty „miêkkie” i non-profitowe (czyli
takie, które nie przynosz¹
zysków), trwaj¹ce maksymalnie 2 lata, anga¿uj¹ce co
najmniej trzech wspó³organizatorów lub d³ugoterminowe, trwaj¹ce od 3 do 5 lat,
maj¹ce na celu osi¹gniêcie
trwa³ej wspó³pracy pomiêdzy co najmniej szeœcioma

partnerami. Program przewiduje dofinansowanie do
50 proc. kosztów projektu –
w przypadku projektów
krótkoterminowych dofinansowanie wynosi od 50
tys. do 200 tys. euro, a d³ugoterminowych od 200 tys.
do 500 tys. euro rocznie.
Wk³ad w³asny mo¿e zostaæ
wniesiony wspólnie – przez
poszczególnych partnerów
(œrodki w³asne, pomoc sponsorów).
Organizator konkursu nie
okreœla, jakie dok³adnie maj¹
to byæ przedsiêwziêcia – liczy
siê pomys³, innowacja i kreatywnoœæ – mo¿na zorganizowaæ np. wystawy, koncerty, spektakle, programy wy-

mianê m³odych twórców
oraz kursy czy chocia¿by
warsztaty ukierunkowane na
rozwój kultury. Wa¿ne, a¿eby oferta by³a adresowana do
szerokich rzesz odbiorców,
nie zaœ do w¹skiego grona
s³uchaczy czy widzów.
Kluczowym zadaniem
Programu Kultura jest zachêcanie do europejskiej wspó³pracy ponadnarodowej, tworzenie nowych partnerstw
oraz rozwijanie ju¿ istniej¹cych kontaktów. Dlatego
dofinansowanie mog¹ otrzymaæ tylko przedsiêwziêcia
kulturalne wspó³tworzone
i realizowane przez partnerów
z ró¿nych krajów europejskich. Zachêcamy do udzia³u
w programie w szczególnoœci szko³y, które na co dzieñ
wspó³pracuj¹ z zagranicznymi placówkami oœwiatowymi
przy okazji realizacji innych
projektów.

Wiêcej na: w w w . p r o g r a m - k u l t u r a . e u

odpowiedzia³o na apel Marsza³ka Sejmu RP i Rzecznika
Praw Dziecka, aby ten rok
poœwiêciæ wielkiemu pedagogowi, ale przede wszystkim wpisa³o siê w nurt przyjaznej dziecku, twórczej edukacji. Gratulujemy artystycznego przedsiêwziêcia!
Tekst i zdj.: Gimnazjum
w Œwierklanach

DZIÊKUJEMY!
Rada Rodziców Szko³y
Podstawowej
im. Stanis³awa Staszica
w Jankowicach
- organizator Pikniku
Rodzinnego z okazji
Dnia Dziecka,
jaki odby³ siê na terenie
oœrodka sportu i rekreacji
w Jankowicach,
sk³ada serdeczne
podziêkowania osobom
oraz firmom,
które w³¹czy³y siê
w przygotowania:
Mamom uczniów, które
upiek³y ciasta i pomog³y
w organizacji imprezy
dla dzieci,
Domowi Przyjêæ ARKA
Zajazdowi U DANUSI
P. Alinie Kuczera,
P. Krystianowi
Lubszczykowi
i P. Marcinowi Szymikowi
Sklepom:
JOANNA, LEWIATAN
i sklepowi P. Wro¿yna
oraz stra¿akom
OSP Jankowice
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70. rocznicê œlubu
obchodzili niedawno
pañstwo Otylia i Emil
Konskowie ze Œwierklan Górnych.
„Mi³oœæ jedyna jest, Mi³oœæ nie zna koñca, Mi³oœæ
cierpliwa jest, Zawsze ufaj¹ca” – czytamy w pierwszych
s³owach wspomnieñ, jakie na
okolicznoœæ jubileuszu swoich pradziadków przygotowa³ ich prawnuczek Sebastian. Spisana przez niego historia pradziadków, tego jak
siê poznali i pokochali trafi³a
do specjalnie przygotowanego dla nich albumu ze zdjêciami. Widaæ na nich obok jubilatów, ciocie i wujków i to,
jak siê ubierali na co dzieñ
i jak wygl¹dali w dniu œlubu.
Jest te¿ piêkna stara Syrenka
– „chyba pierwszo w Œwierklanach, któr¹ Emil wozi³
dzieci do komunii i m³ode
pary do œlubu” – czytamy
w albumie.
Pobrali siê 14 czerwca
1942 roku w koœciele œw.
Anny w Œwierklanach. Wesele odprawi³o siê w domu
panny m³odej, do tañca gra³a
„swojska” muzyka. Nie by³o
fontanny z czekolady – pisze
Sebastian – by³a wojna.
Emila zaci¹gnêli do Wermahtu jeszcze za kawalera.
Trafi³ na front wschodni pod

– pracowa³a na gospodarstwie i p³aka³a.
Ale Emil wróci³ szczêœliwie. Cudem unikn¹³ ³agru,
choæ do dziœ, jak wspomina,
co siê wtedy dzia³o, trudno
mu opanowaæ wzruszenie.
Zaraz po wojnie te¿ nie by³o
mu ³atwo – aresztowanie
przez NKWD i wiêzienie –
najpierw w Pszczynie, a po-

tem w Sosnowcu – nie chcê
ju¿ o tym rozmawiaæ, ale by³o
strasznie. W grudniu 1945
roku urodzi³ im siê synek –
Antoœ, niestety po szeœciu tygodniach ch³opczyk zmar³.
W maju 1947 roku na œwiat
przysz³a Renatka, a jej siostra
Marysia – dziewiêæ lat póŸniej.
Emil najpierw pracowa³
w hucie w ¯orach, potem na
kopalni Jankowice. Po robocie szli w pole – a mieli co
robiæ, bo pola by³o szeœæ hektarów. W domu, który wybudowali przy ul. Boryñskiej
mieszkaj¹ po dziœ dzieñ. Maj¹
wnuczkê Ilonê i dwóch prawnuków: Artura i Sebastiana.
70. rocznica œlubu pañstwa Konsków, to by³o
prawdziwe rodzinne œwiêto.
W œwierklañskim koœciele
tak jak przed laty odprawiona zosta³a uroczysta msza
œwiêta. 70 lat temu, na weselu Otylii i Emila grali jej tata
i ojciec chrzestny. Teraz
w koœciele zagrali prawnuczek Artur i m¹¿ wnuczki.
Byli te¿ Kornelia i Leszek Filec, mieszkañcy gminy znani ze œl¹skich list przebojów.
Wszystkich goœci by³o blisko 40 osób. Wœród nich
i wójt gminy wraz ze swoim zastêpc¹, którzy ¿yczyli
pañstwu Konskom jeszcze
wielu lat wspólnego ¿ycia
w gronie kochaj¹cej rodziny
i przyjació³.

³o szereg innych atrakcji.
Mo¿na by³o sobie m.in. postrzelaæ do tarczy z pistoletu
do paintballa albo wygraæ koszulkê z namalowanym przez
siebie obrazkiem. Du¿e wra¿enie na dzieciach zrobili te¿
kolorowi szczudlarze.

Festyn zosta³ zorganizowany przez GOKiR przy
pomocy Gminnej Komisji
ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz
prywatnego sponsora - Witolda i Genowefy Kotula ze
sklepu ABC.

Na zdj.: Pañstwo Otylia i Emil Konskowie z córkami:
Renat¹ i Marysi¹.

Życzymy 200 lat
w zdrowiu
i szczęściu...
sam¹ Moskwê. Jak dosta³
dziewiêæ dni przepustki
i wróci³ na tê chwilê do
domu, od razu wzi¹³ œlub
z Otylk¹, by w ten sposób
uchroniæ j¹ przed wywózk¹
na roboty do Niemiec. Otylia
mia³a wtedy 17 lat, a Emil 22.
Niemal zaraz po œlubie pan
m³ody wyruszy³ z powrotem
na wojnê, pani m³oda zosta³a

Euro nie tylko dla dorosłych
Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany na terenie oœrodka GOKiR-u w Œwierklanach przejdzie do historii z dwóch powodów.
Po pierwsze dlatego, ¿e
niemal w ca³oœci by³ on poœwiêcony Euro 2012, po drugie dlatego, ¿e by³a to wyj¹tkowa impreza, któr¹ dzieci na
d³ugo zachowaj¹ w pamiêci.
Wszystko za spraw¹ zespo³u „Hesperus”, „Underground” oraz aktorów z chorzowskiego Teatru Rozrywki, którzy zaproszeni przez
GOKiR przygotowali œwietny program. Bior¹cym udzia³

we wspólnej zabawie najm³odszym mieszkañcom gminy nie
przeszkadza³o nawet to, ¿e
momentami pada³ deszcz. Wyrysowywanie przed scen¹ boiska pi³karskiego, trening cheerleaderek – ochotniczek,
wreszcie mecz pi³karki i gor¹cy doping rodziców, którzy
zasiedli w altankach – to
wszystko z³o¿y³o siê na niepowtarzaln¹ atmosferê festynu.
Zabawie w Euro towarzyszy-
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Zapraszamy
na plener
Tematowi œl¹skiego
krajobrazu zostanie
poœwiêcony tegoroczny
Miêdzynarodowy Plener
Malarski, jaki w dniach
3-13 sierpnia odbêdzie
siê w naszej gminie.
Wezm¹ w nim udzia³
polscy, czescy, niemieccy
oraz w³oscy artyœci – w sumie 14 osób.
Honorowy patronat nad
imprez¹ artystyczn¹ obj¹³
prof. Jerzy Buzek. Zachwycony poprzedni¹ edycj¹ pleneru, jak i sam¹ dzia³alnoœci¹
Galerii Twórców Nieprofesjonalnych „Jan” w Jankowicach, z wielkim entuzjazmem zgodzi³ siê uczestniczyæ w tegorocznej edycji
pleneru jako jej honorowy
patron.
- To dla nas wielki zaszczyt, zw³aszcza ¿e plener
odbêdzie siê w pi¹t¹ rocznicê powstania Galerii „Jan”
– cieszy siê g³ówna organizatorka przedsiêwziêcia,
El¿bieta Piercha³a.
Zachowana zostanie tradycyjna forma pleneru – artyœci najpierw zwiedz¹ gminê, w której szukaæ bêd¹
inspiracji dla swojej twórczoœci, by na zakoñczenie
pleneru ofiarowaæ galerii po
jednej ze stworzonych
przez siebie prac. Malowaæ
bêd¹ w pracowni hotelu,
w którym zamieszkaj¹, jak
i w jankowickiej galerii oraz
na ³onie natury.
W ramach pleneru pn.
„Œl¹ski krajobraz w oczach
artystów” odbêd¹ siê równie¿ bezp³atne warsztaty artystyczne z udzia³em starszych i m³odszych wiekiem
mieszkañców gminy Œwierklany. Poprowadzi je studentka Akademii Sztuk
Piêknych w Krakowie Patrycja Stania. Na warsztaty
zapraszamy w dniach 6-10
sierpnia, zapisy pod numerem telefonu 511 648 748.

zdj.: arch. zespo³u

Kolejne sukcesy Karolinek
Pracowit¹ wiosnê ma za sob¹ zespó³ œpiewaczy
„Karolinki” z Jankowic. Dzia³aj¹ca pod egid¹
Gminnego Oœrodka Kultury i Rekreacji, grupa
zdoby³a w ostatnim czasie dwa czo³owe miejsca
w konkursach i przegl¹dach œpiewaczych.
Mowa o XII Przegl¹dzie
Spó³dzielczych Zespo³ów
Artystycznych, zorganizowanym 2 czerwca br. w Wiœle z okazji obchodów Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci. Karolinki zdoby³y
na nim drugie miejsce, prezentuj¹c 10 piosenek. Organizatorami przegl¹du byli
Wojewódzki Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych w Katowicach oraz
Spó³dzielcza Rada Województwa Œl¹skiego.
Tak¿e drugie miejsce
zdoby³y Karolinki dzieñ póŸniej, 3 czerwca. Tym razem
wziê³y udzia³ w XXXII Wodzis³awskich Spotkaniach
z Folklorem, podczas których
stanê³y na podium w katego-

rii doros³ych grup œpiewaczych. Natomiast jeszcze
w maju, w jankowickiej galerii „Jan” zarejestrowany zosta³ wystêp Karolinek, w trakcie którego zaœpiewa³y one
a capella piosenkê pt. „Sz³a
dzieweczka do laseczka…”.
Odby³o siê to w ramach projektu pn. „Modny Œl¹sk” –
wykonany przez zespó³ utwór
zyska now¹, wspó³czesn¹
aran¿acjê. W sierpniu Karolinki pojad¹ do Katowic, by po
raz drugi – ju¿ w nowej ods³onie – zaprezentowaæ œl¹sk¹
piosenkê.
Wiosna by³a dla zespo³u
bardzo pracowita, gdy¿
oprócz sukcesów odniesionych w Wiœle i Wodzis³awiu
Œl¹skim, Karolinki zaliczy³y

tak¿e goœcinne wystêpy m.in.
w Ustroniu, Pszczynie, Œwiêtoch³owicach, Gocza³kowicach i Piekarach Œl¹skich.
Wakacje, to czas odpoczynku i przerwy w próbach. Najbli¿sz¹ imprez¹ artystyczn¹, podczas której
bêdziemy mogli zobaczyæ
i pos³uchaæ Karolinek, bêd¹
Do¿ynki Gminne.
Laureatowi honorowej
odznaki „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”, przyznanej mu
w 2010 r. przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ¿yczymy, aby kolejne miesi¹ce okaza³y siê dla
niego równie owocne, co dotychczasowe.

FORTECA Świerklany
awansowała do IV ligi
Wielkimi literami zapisze siê w historii œwierklañskiej pi³ki no¿nej sezon 2011/2012. Dru¿yna LKS
FORTECY Œwierklany, wystêpuj¹ca drugi sezon
w lidze okrêgowej zdecydowanie wygra³a rozgrywki,
zdoby³a mistrzostwo ligi i w nowym sezonie bêdzie
reprezentowaæ Œwierklany na boiskach IV ligi.

R

ozpoczynaj¹c rozgrywki w klubie nikt
nie mówi³ o awansie. Dru¿yna pod okiem trenera Piotra Haudera do sezonu przygotowywa³a siê korzystaj¹c z w³asnych obiektów, rozgrywa³a sparingi

z dru¿ynami z wy¿szych lig.
Mieliœmy graæ jak najlepiej
i tak te¿ siê sta³o – po kilku
kolejkach nowego sezonu
2011/2012 mieliœmy ju¿
znaczn¹ przewagê nad drug¹
dru¿yn¹, zdobyliœmy mistrza
jesieni z 6 punktami przewa-

gi nad najgroŸniejszym rywalem – LKS Krzy¿anowice.
Po zimie dru¿yna by³a
dobrze przygotowana na to,
aby walczyæ o kolejne zwyciêstwa. Najwa¿niejszy dla
nas by³ pocz¹tek rozgrywek,
cd. na str. 16
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zko³a Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Œwierklanach bierze udzia³ w I edycji akcji „Warto byæ dobrym”,
organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szko³a”
pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i UNESCO. Dzieci z 1500 szkó³ w ca³ej Polsce bra³y udzia³ w konkursie na dobre
uczynki. W ramach akcji, laureaci z ka¿dej placówki wygrali rowery górskie marki KROSS.
Akcja „Warto byæ dobrym” to najwiêksza interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreuj¹ca w dzieciach dobre
postawy, ucz¹ca poszanowania dla innych ludzi, a tak¿e premiuj¹ca zachowania prospo³eczne i wolontariat. G³ównym elementem I edycji akcji by³ konkurs skierowany do uczniów 1500 szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który ka¿da szko³a prowadzi³a samodzielnie, na podstawie tych samych
zasad i z t¹ sam¹ nagrod¹ g³ówn¹ – rowerem górskim marki
KROSS. Od pocz¹tku semestru dzieci konkurowa³y pod wzglêdem tego ile zrealizuj¹ dobrych uczynków, w trzech kategoriach:
pomoc drugiemu cz³owiekowi, zaanga¿owanie w œrodowisko klasy, szko³y, spo³ecznoœæ lokaln¹ oraz dzia³ania globalne na rzecz
praw cz³owieka i ochrony œrodowiska. Na koniec roku dzieci pod
okiem wychowawcy wybiera³y w ka¿dej klasie ucznia, który okaza³ siê najlepszy, a wœród najlepszych z ca³ej szko³y zosta³ rozlosowany rower.
Akcje, któr¹ wymyœli³o Stowarzyszenie „Przyjazna Szko³a” po
raz pierwszy realizowano w kilkudziesiêciu œl¹skich szko³ach
w 2003 roku. W tym roku stowarzyszenie opracowa³o now¹ formu³ê projektu i po raz pierwszy zrealizowa³o go w takiej skali,
w szko³ach w ca³ej Polsce. Ka¿da placówka dosta³a w paczce rower, multimedialny pakiet edukacyjny „Akademia Umys³u 2” do
szkolnej biblioteki oraz baner akcji do powieszenia wraz z rowerem na szkolnym korytarzu. Kolorowy baner, oprócz logo patronów i sponsorów g³ównych, posiada 52 miejsca na naklejki, które
mo¿e wykupiæ prawie ka¿da firma lub osoba prywatna, przyk³adaj¹c jednoczeœnie rêkê do czynienia dobra. Jedna naklejka to
koszt 100 z³, ka¿dy mo¿e wykupiæ od 1 do 1500 cegie³ek. Oczywiœcie szko³a to miejsce w którym ucz¹ siê dzieci, wiêc to co mo¿e
siê znaleŸæ na takiej naklejce dok³adnie okreœla regulamin sponsora. Ca³a akcja jest koordynowana przez infolinie, gdzie kilkudziesiêciu konsultantów pod numerem 801 999 333 informuje
o wszelkich szczegó³ach. 10 najaktywniejszych szkó³, otrzyma je-
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sieni¹ granty po 10 000 z³ na cel po¿yteczny dla ca³ej spo³ecznoœci lokalnej, który wybior¹ dzieci.
„W najœmielszych scenariuszach i najskrytszych marzeniach
nie liczyliœmy na taki sukces akcji. Dzieci czyni¹ce dobro zaskoczy³y nas nie tylko swoj¹ kreatywnoœci¹ i wytrwa³oœci¹, ale przede
wszystkim odwag¹ w promowaniu pozytywnych postaw. Setki
tysiêcy osób czyni¹cych dobro, miliony godzin ofiarowane innym
ludziom, a wszystko to za darmo – bez oczekiwania na zap³atê.
Teraz kiedy zadadz¹ mi pytanie – jakie mamy dzieci i m³odzie¿ –
odpowiem, ¿e wspania³e. A my doroœli powinniœmy braæ z nich
przyk³ad. Ka¿dy z nas mo¿e wesprzeæ drug¹ edycjê akcji, by kolejne szko³y mog³y wzi¹æ w niej udzia³.” – mówi Aleksander Komaniecki, Prezes Stowarzyszenia „Przyjazna Szko³a”. „Uczniowie
naszej szko³y aktywnie w³¹czyli siê w akcjê. Realizuj¹c obszary
wymagane w konkursie, niektórzy stwierdzili, ¿e czynienie dobra
to coœ, co robi¹ na co dzieñ, inni zaœ, ¿e dziêki akcji zaczêli czyniæ
go wiêcej, dostrzegaæ, ¿e naprawdê warto byæ dobrym, bo œwiat
staje siê lepszy” – dodaje Magdalena Pieszko, nauczyciel, koordynator akcji w szkole.
„Akcja „Warto byæ dobrym” by³a bodŸcem do tego, aby byæ
dobrym nie tylko w trakcie realizacji projektu, ale tak¿e po jego
zakoñczeniu. Nagroda w postaci roweru widoczna w centralnym
miejscu szko³y by³a elementem wspomagaj¹cym akcjê. Nasi
uczniowie swoj¹ postaw¹ wielokrotnie pokazali, ¿e pomagaæ innym, to „norma” ich dzia³alnoœci. Akcja ta by³a szlachetn¹ akcj¹,
dziêki której ka¿dy z nas czyni¹c dobro – sta³ siê lepszym cz³owiekiem. Akcja ta pokaza³a, ¿e byæ dobrym to nie wstyd i s³aboœæ,
a wrêcz przeciwnie to duma i si³a. Mam nadziejê, ¿e kolejne akcje zwiêksz¹ zainteresowanie nie tylko uczniów, rodziców ale
tak¿e sponsorów wspieraj¹cych akcjê” - mówi dyrektor szko³y
Ewa Studnik.
Stowarzyszenie „Przyjazna Szko³a”, które ma ju¿ 11 lat, jest
najwiêksz¹ organizacja pozarz¹dowa dzia³aj¹ca w sektorze edukacji w Polsce, swoimi projektami i akcjami obejmuje ca³y kraj
i prawie 8000 szkó³ partnerskich. Organizacja, która przekaza³a ju¿
na rozwój edukacji 27 mln z³, zbiera tak¿e 1% na rozwój edukacji
w polskich szko³ach, przekazuj¹c im œrodki, które dostaje od rodziców ze wskazaniem na nie. Wiêcej o stowarzyszeniu mo¿na
siê dowiedzieæ na stronie www.ps.org.pl a o akcji na stronie
www.wartobycdobrym.pl.

Zdrowie przede wszystkim
Ju¿ po raz dziewi¹ty uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Karola Miarki
w Œwierklanach uczestniczyli w Szkolnych Dniach Promocji Zdrowia. Z powodu
niesprzyjaj¹cej pogody, opracowane projekty edukacyjne zaprezentowane
zosta³y przez klasy drugie gimnazjum w miesi¹cu czerwcu.
I tak, 4 czerwca m³odzie¿
gimnazjum uczestniczy³a
w pokazie umiejêtnoœci stra¿ackich, prezentowanych
przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Œwierklanach, do
której nale¿¹ miêdzy innymi
absolwenci naszej szko³y.

W kolejnym dniu gimnazjaliœci obserwowali zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej, prezentowanej przez
s³uchaczy Zespo³u Medycznych Szkó³ Policealnych Województwa Œl¹skiego w Rybniku.
Nasi uczniowie mieli równie¿

M

mo¿liwoœæ przeæwiczyæ zasady ratowania zdrowia i ¿ycia
na fantomach, aby w sytuacji
zagro¿enia wiedzieæ, jakie podj¹æ czynnoœci ratuj¹ce czyjeœ
zdrowie, a mo¿e nawet ¿ycie.
W œrodê na terenie Oœrodka sportu i rekreacji w Œwierkla-

nach odby³ siê Koncert Profilaktyczny z udzia³em naszych
uzdolnionych muzycznie gimnazjalistów oraz zespo³u rockowego HESPERUS z Gimnazjum
w Jankowicach. Z kolei, 22
czerwca odby³a siê pod has³em
„Ruch to zdrowie”, zorganizowana przez nauczycieli wychowania fizycznego V Szkolna
Spartakiada Lekkoatletyczna.
Da³a ona uczniom mo¿liwoœæ
rywalizacji i dobrej zabawy.
W tym dniu wszystkie klasy
dopingowa³y swoich zawodników przygotowanym programem, w zwi¹zku z ogólno-
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Wielki sukces odnios³y
jeszcze przed wakacjami, uczennice Szko³y
Podstawowej nr 2
im. Œw. Jadwigi
w Œwierklanach
– pokona³y one swoje
rywalki w zawodach
mini pi³ki koszykowej
na szczeblu gminnym
i powiatowym, co da³o
im mo¿liwoœæ zaprezentowania siê na zawodach na szczeblu wojewódzkim.

zdj.: arch. szko³y

Bardzo cieszymy siê z tegorocznych zwyciêstw naszych dziewczyn. Ca³a szko³a
kibicowa³a zwyciêskiej dru¿ynie. Jej sk³ad to: Wiktoria
Studnik i Izabela Paszenda
z klasy VI a, Dominika Chojecka, Weronika D¹browska,
Patrycja Dziwoki, Martyna
Syrek i Klaudia Tyman z klasy
VI b, Gabriela Suse³, Patrycja
Brodawka i Wiktoria B³acha
z klasy V b, Oliwia Buchta
z klasy IV a oraz Anita Buchta (z VI b) - laureatka tegorocznego tutu³u Sportowcy
Roku.
Po sukcesie na zawodach
gminnych i powiatowych,
9 marca br. dziewczynki wziê³y udzia³ w Wojewódzkich
Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej. W finale rejonowym mini
pi³ki koszykowej dziewcz¹t,
który odbywa³y siê w Powia-

Dolnioczki niepokonane
w grach zespołowych

polsk¹ kampani¹ „M³odzie¿ kibicuje bezpiecznie”.
25 czerwca by³ dniem podsumowuj¹cym. Najlepsi w konkurencjach sportowych otrzymali z r¹k pani dyrektor medale
i dyplomy, zaœ wykonawcy
koncertu i zwyciêskie klasy
w konkursie na kibicowanie –
dyplomy. Wszyscy aktywni
uczestnicy Szkolnych Dni Promocji Zdrowia otrzymali te¿
s³odkie nagrody.
Jak co roku dofinansowanie do imprezy gimnazjum
uzyska³o z Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów

Alkoholowych oraz z Rady Rodziców.
Szkolne Dni Promocji
Zdrowia s¹ doskona³¹ okazj¹
do wychowywania m³odego
pokolenia w szacunku dla w³asnego zdrowia oraz kszta³towania w³aœciwych postaw
¿yciowych. IX Szkolne Dni
Promocji Zdrowia by³y wa¿nym elementem programu
„Trzymaj Formê”, realizowanego przy wspó³pracy z Sanepidem w Rybniku.
Info: Bogus³awa Piszek
Koordynator Szko³y
Promuj¹cej Zdrowie

towym Zwi¹zku Sportowym
w Raciborzu, zajê³y II miejsce.
Dru¿yna poczu³a smak
zwyciêstwa i to zmobilizowa³o
j¹ do wytrwa³ej pracy i poœwiêcenia kolejnych godzin na
treningi. Ogromny zapa³, chêæ
zdobycia kolejnych tytu³ów
oraz wytê¿ona praca pana
Grzegorza Wyciszczoka, który
poprowadzi³ zwyciêsk¹ dru¿ynê, przynios³y efekty. Ju¿
16 marca br., w Powiatowym
Turnieju mini pi³ki siatkowej
dziewcz¹t, który odby³ siê
w SP w Jankowicach, nasze
dziewczyny zajê³y I miejsce. 23
marca, w Okrêgowym Turnieju

mini siatkówki rozegranym
w naszym gimnazjum, nasze
dziewczyny okaza³y siê niepokonane i zajê³y I miejsce. Natomiast 11 kwietnia br., nasza
dru¿yna zajê³a II miejsce w Rejonowym Finale mini siatkówki, który odbywa³ siê w SP
w Jankowicach.
Nasze dziewczyny s¹
wszechstronnie uzdolnione
je¿eli chodzi o gry zespo³owe.
12 kwietnia br., w Powiatowych Zawodach mini pi³ki
rêcznej, które odbywa³y siê
w naszej szkole, zajê³y one
II miejsce. Ca³a szko³a kibicowa³a dru¿ynie. Emocje by³y

niesamowite. Wszyscy ogl¹dali mecz z zaciekawieniem
i wspierali zawodniczki.
Na zakoñczenie roku szkolnego cz³onkinie zwyciêskiej
dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody
ksi¹¿kowe ufundowane przez
Pana Andrzeja Kie³kowskiego.
Za wszystkie zwyciêstwa,
sportowe emocje dziêkujemy
zawodniczkom. Szczególne
podziêkowania nale¿¹ siê nauczycielowi Panu Grzegorzowi
Wyciszczokowi, który prowadzi³ zwyciêsk¹ dru¿ynê w minionym roku szkolnym.
Barbara Mrozek

zdj.: arch. szko³y

zdj.: arch. klubu
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FORTECA Świerklany awansowała do IV ligi
cd. ze str. 13
gdy¿ graliœmy z przeciwnikami, którzy g³oœno mówili, ¿e
w³¹cz¹ siê do walki o awans.
My rozpoczêliœmy dobrze, bez
straty punktów i wszystko
mia³o okazaæ siê w Wielk¹
Sobotê w Krzy¿anowicach,
kiedy na wyjeŸdzie przysz³o
nam siê zmierzyæ z tamtejszym
LKS-em, który traci³ do nas
6 pkt. Po cichu dzia³acze myœleli, aby tego meczu nie przegraæ, lecz tu na pewno pomogli nam œwierklañscy kibice –
w sile kilkuset osób zjawili siê
na meczu, przez 90 minut by³
z ich strony g³oœny doping,
a nasi pi³karze zrobili to, co trener im nakaza³ – wyszli na boisko i wygrali ten ciê¿ki mecz
2:1. Byliœmy lepsi i na boisku
i na trybunach; przewaga wtedy wzros³a do 9 pkt. i po tym
spotkaniu oficjalnie w klubie
zosta³o powiedziane: gramy
o awans, taka szansa mo¿e siê
ju¿ nie powtórzyæ, trzeba j¹
wykorzystaæ. O tym fakcie
g³oœno pisa³a równie¿ prasa
i mówi³y lokalne media.
Na cztery kolejki przed
koñcem rozgrywek, 20 maja
br., po okaza³ej wygranej 5:0
z Naprzodem Syrynia na naszym obiekcie by³o ju¿ pewne – Œwierklany s¹ w IV lidze.
Zdobyliœmy 70 pkt., strzeliliœmy 98 bramek, a 34 stracili-

œmy. W ostatniej kolejce, 9
czerwca, w meczu z Górnikiem Pszów, wygranym 3:2,
podczas ma³ego festynu sportowego odebraliœmy z r¹k
przedstawicieli ŒL. Z.P.N Puchar za mistrzostwo ligi.
Awans do IV ligi wywalczyli: Dawid Ucher, Daniel
Bluszczyk – kapitan dru¿yny,
Adam Wrzask, Szymon Uliarczyk, Karol Szypu³a, Micha³
Szymura, Kamil Kuczok, Bart³omiej Sikorki, Karol Ho³a,
Maciej Wieczorek, Wojciech
Dzier¿enia, Daniel Grzonka,
Mateusz Grzonka, Mariusz
Gruszczyk, Mateusz JóŸwiak,
Mateusz Muras, Mariusz Kêdzierski, Stanis³aw Antoñczyk, Bart³omiej Buchalik,
Artur Urbañski, Arkadiusz
Rakoczy, Adam Machulec
oraz Tomasz Œwierzyñski.
Sztab szkoleniowy stanowili: Piotr Hauder – trener,
Edward Smyczyk – trener
bramkarzy, Krzysztof Klyta –
kierownik dru¿yny oraz Michasia Gawliczek, odpowiedzialna za opiekê medyczn¹
nad zawodnikami.
Najlepszym strzelcem zosta³ Maciej Wieczorek z 21
bramkami, a najrówniej graj¹cym zawodnikiem okaza³ siê
Kamil Kuczok. Trzeba tu równie¿ wspomnieæ o naszym
trenerze – podczas trzyletniej

Urz¹d Gminy Œwierklany
z siedzib¹ w Jankowicach
ul. Œwierklañska 54, 44-264 Jankowice
tel.: 32 43 27 500, fax: 32 43 27 501
e-mail: ug@swierklany.pl
w w w . s w i e r k l a n y . p l

pracy w naszym klubie, Piotr
Hauder dwa razy zdoby³ mistrzostwo ligi (w klasie A oraz
klasie okrêgowej); jest to trener z charakterem, maj¹cy
swoje zdanie i trzymaj¹cy
dyscyplinê w szatni. Zawodnicy go zaakceptowali, a jego
wspó³praca z szefostwem
klubu uk³ada siê bardzo dobrze. On te¿ poprowadzi zespó³ w IV lidze.
A jak bêdzie w IV lidze?
Wszyscy siê nad tym zastanawiaj¹. Na pewno mamy do
rywali szacunek, bêdziemy siê
staraæ, by godnie w tych rozgrywkach reprezentowaæ
barwy œwierklañskiej FORTECY i zakoñczyæ rozgrywki na jak najwy¿szym miejscu.
Stadion w Œwierklanach
zosta³ ju¿ dopuszczony do
rozgrywek IV-ligowych,
w trakcie budowy jest trybuna dla kibiców i goœci, nowe
dojœcie do trybuny g³ównej,
rozwa¿any jest te¿ zakup nag³oœnienia i zegara.
FORTECA wszystkie mecze jako gospodarz bêdzie rozgrywaæ w niedzielê. Pierwszy
mecz rozegramy 12 sierpnia
o 17.00 z GKS 1962 Jastrzêbie. Obecnie trwaj¹ przygotowania do organizacji tego meczu, prowadzone s¹ rozmowy, odbywaj¹ siê narady. Bê-

dzie to mecz, który poka¿e
nam jak jesteœmy przygotowani organizacyjnie do goszczenia dru¿yn IV-to ligowych.
W sparingach zagramy
z: Energetyk Rybnik, Pniówek Paw³owice, Polonia
£aziska Górne, Przysz³oœc
Rogów, Krupiñki Suszec
i LKS Be³k.
Sk³ad osobowy kadry zespo³u ulegnie zmianie, na pewno ktoœ dojdzie - sk³ad kadry
oficjalnie podamy na kilka dni
przed pierwszym meczem.
22-23 wrzeœnia zostan¹
zorganizowane obchody
z okazji 45 lecia za³o¿enia klubu, na których zagramy
mecz ligowy z Czarnymi
Góral ¯ywiec.
Do rozgrywek nowego
sezonu 2012/2013 zg³osiliœmy
6 dru¿yn: FORTECA – IV liga,
FORTECA II – klasa B, Juniorzy m³odsi rocznik 1996,
Trampkarze starsi rocznik
1998, Trampkarze m³odsi
rocznik 2001 i Trampkarze
m³odsi rocznik 2002. Ju¿ teraz zapraszamy kibiców na
mecze naszych dru¿yn, emocji na pewno nie zabraknie!
Wiêcej informacji o klubie na oficjalnej stronie:
www.forteca-swierklany.pl
Prezes klubu
Jaros³aw Macionczyk

Dru¿yny FORTECY w sezonie 2011/2012
zajê³y nastêpuj¹ce miejsca:






FORTECA I – mistrz ligi okrêgowej.
FORTECA II – 8 miejsce w klasie B,
Juniorzy m³odsi – mistrz ligi
Trampkarze – 2 miejsce
Trampkarze m³odsi – 1 miejsce

