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Pomógł anonimowy darczyńca

GMINA
WA L C Z Y
Z
NIELEGALNYMI
WYSYPISKAMI

Dzięki finansowej pomocy anonimowego sponsora, który pokrył koszty
wynajmu autobusu, ponad 50-osobowa grupa mieszkańców naszej gminy
spędziła ostatnią majową sobotę w zoo w Ostravie – czytaj na str. 3

zdj. archiwum organizatora

W związku z rosnącą
w gminie liczbą nielegalnych składowisk odpadów
komunalnych, w najbliższym czasie zamontowany
zostanie na jej terenie
monitoring. Informujemy
mieszkańców, że wszelkie próby nielegalnego
składowania odpadów
w miejscach do tego nie
przeznaczonych będą
każdorazowo zgłaszane na
komendę policji.
Nie narażaj się – warto pozbywać się śmieci
zgodnie z prawem!

Zmiany w gospodarce
odpadami
komunalnymi czyt. str. 6/7

Będzie się działo!

Przed nami kolejne
targi pracy

Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży, koncerty
znanych artystów, festyny na powitanie lata
i podsumowanie sezonu żniwnego – w te wakacje
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nikomu
nie pozwoli się nudzić!

Z myślą o osobach bezrobotnych oraz pragnących
zmienić dotychczasowe miejsce zatrudnienia zorganizowany zostanie w gminie już po raz drugi Objazdowy
Jarmark Ofert Pracy.

Już w pierwszą sobotę lipca
czeka nas festyn na powitanie
lata, którego główną atrakcją
będzie występ zespołu „Piersi”, znanego z takich przebojów jak: „Bałkanica” czy „07
zgłoś się”. Nie zabraknie też
dźwięków reggae, ska i muzyki alternatywnej w wykonaniu
grupy „Krzywa alternatywa”.
Z kolei, w ostatnią niedzielę
lipca (26.07) z okazji odbywa-

Tym razem pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku
oraz przedstawiciele firm poszukujący pracowników dyżurować
będą w budynku GOKiR-u w Jankowicach przy ul. Kościelnej
19 (w sąsiedztwie remizy OSP).
Planuje się zorganizowanie II Objazdowego Jarmarku Ofert
Pracy w ostatnim dniu sierpnia – 31.08.br. (poniedziałek) w godz.
10.00-12.00. O jarmarku szczegółowo poinformujemy w późniejszym czasie - przeprowadzona zostanie akcja promocyjna
dotycząca tego przedsięwzięcia (m.in. plakaty i informacja na
stronie internetowej UG).
Już teraz zarezerwuj sobie czas i przyjdź do GOKiR-u w Jankowicach!

jącego się w Parafii pw. Św.
Anny odpustu zorganizowany zostanie festyn. Program
imprezy jest w trakcie dopracowywania, wiadomo jednak,
że nie zabraknie dobrej zabawy
i atrakcji, zarówno dla dzieci,
jak i starszych mieszkańców
gminy.
Sierpień upłynie nam pod
znakiem muzyki folk i kabareczytaj dalej na str. 2
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J U Ż 2 6 C Z E RWC A RU S Z A P RO J E K T
„ B L I S KO A Z A R A Z E M DA L E KO OD B Ł Ę D N E J
R Z E C Z Y W I S TO Ś C I ”
Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w Gminie Świerklany
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
•
Akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii
•
Prelekcje na temat przestępstw popełnianych pod wpływem narkotyków
•
Warsztaty plastyczne dotyczące narkomanii
•
Wizyty studyjne w ośrodku dla osób uzależnionych od narkotyków
•
Produkcja spotu promującego życie bez uzależnień
•
Warsztaty teatralne dotyczące uzależnień od substancji psychoaktywnych
UDZIAŁ WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY!
Realizator projektu:
Gmina Świerklany
ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
tel.: (32) 43-27-537
e-mail: fundusze@swierklany.pl
Projekt finansowany jest z dotacji budżetu państwa w ramach programu rządowego
na lata 2014-2020 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
ciąg dalszy ze str. 1
tów – podczas zaplanowanego
w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Jankowicach, festynu wystąpi grupa folkowa „Karczmarze
NaNowo” oraz Kabaret Młodych Panów (23.08).
Tegoroczne Dożynki Gminne
odbędą się w Świerklanach,
w niedzielę 6 września. Już
teraz wiadomo, że przed publicznością zaprezentują się
tego dnia zespoły regionalne, w tym Śląskie Trio Piotra
Szefera, a gwiazdą wieczoru
będzie Andre, wykonujący
muzykę disco polo.
GOKiR nie zapomniał również
o najmłodszych mieszkańcach
gminy. Z myślą o nich zorganizowane zostaną w tym roku
„Wakacje na Dzikim Zachodzie” - prowadzone będą
zajęcia sportowo-rekreacyjne,
których motywem przewodnim będzie Dziki Zachód
.W programie: taniec wodza,
poszukiwanie złota, konkurs
talentów, pasowanie na Indianina, gry i zabawy na świeżym
powietrzu, zajęcia plastyczne
(m.in. wykonanie indiańskich
pióropuszy, „czerwona twarz”
i wiele innych), a także gry
i zabawy sportowe w różnych
dyscyplinach.
Zajęcia odbędą się w obu miejscowościach naszej gminy
(w godz. 10.00-14.00), w terminach:

13.07-17.07 oraz 10.08.-14.08
- OSiR Świerklany
20.07-24.07 oraz 17.08-21.08
- OSiR Jankowice
W czasie wakacji zorganizowane zostaną także dwa wyjazdy
– szczegółowe informacje na
ten temat organizator udostępni
na odrębnych plakatach. Tradycyjnie też prowadzone będą
zajęcia oraz warsztaty plastyczne, muzyczne i informatyczne
w Galerii „JAN” w Jankowicach.
Na koniec pragniemy poinformować, że działający od
dłuższego czasu na terenie
gminnych ośrodków sportu

i rekreacji, monitoring został
ostatnio zmodernizowany - zakupiono kilka nowych kamer,
a te istniejące wymieniono na
bardziej szczegółowe i dokładne. Monitoringiem objęte
zostały dodatkowe punkty na
ośrodkach, a dodatkowo także
wejścia i parkingi. Przykładowe
ujęcia z kamer można zobaczyć
na stronie internetowej GOKiR-u (www.swierklany.org.
pl). Zmodernizowanie sprzętu
i zwiększenie liczby punktów
obserwacyjnych ma na celu
poprawę bezpieczeństwa i zachowanie porządku na terenie
ośrodków. ■

Zobacz siebie w telewizji
Od kilku już lat gmina Świerklany współpracuje z lokalną
stacją telewizyjną - Telewizją
TVT, informując dziennikarzy
i zapraszając operatorów kamery na ciekawe wydarzenia,
które mają u nas miejsce.
Relacje z koncertów, wernisaży, zawodów sportowych
czy spotkań władz gminy
z mieszkańcami, są prezentowane w ramach cyklicznego
programu pt. „Echa Regionu”,
emitowanego na antenie TVT
(premiera w każdą pierwszą
środę miesiąca) oraz na stronie www.telewizjatvt.pl Także na stronie Urzędu Gminy
Świerklany – pod adresem

www.swierklany.pl utworzony został kącik (prawa
strona – „O Gminie w telewizji”), gdzie prezentowane są
aktualne i archiwalne programy poświęcone obu naszym
miejscowościom. Zachęcamy
do zapoznania się z zamieszczonym materiałem.
R e a l i z a c j a :

Fundacja Sztuka
Żory, Rynek 24/3
na zlecenie
Urzędu Gminy Świerklany
Jankowice
ul. Świerklańska 54
tel.: 32 432 75 00
Redaktor wydania:
Barbara Zientek

Najlepsze ¿yczenia
Tradycją stało się
odwiedzanie przez władze
gminy Świerklany
najstarszych mieszkańców
Jankowic i Świerklan,
świętujących 90 lat
i więcej, oraz par
obchodzących rocznicę
pożycia małżeńskiego
i starszych stażem.
W ostatnim czasie
życzenia od władz
gminy odebrali:
Pani Maria Niemczyk
z Jankowic
- 92 rocznica urodzin
Pani Otylia Kuś
ze Świerklan
- 91 rocznica urodzin
Pani Anastazja Adamczyk
z Jankowic
- 91 rocznica urodzin
Pani Celestyna Bednorz
z Jankowic
- 94 rocznica urodzin
oraz pary małżeńskie:
Państwo
Gertruda i Ernest Brychcy
ze Świerklan
- 67 rocznica ślubu
Państwo
Hildegarda i Ludwik
Tarabura
ze Świerklan
- 55 rocznica ślubu
Państwo
Łucja i Ryszard Bochenek
ze Świerklan
- 68 rocznica ślubu
Państwo
Bernadeta i Edward Kula
z Jankowic
- 60 rocznica ślubu
Państwo
Łucja i Jerzy Holesz
ze Świerklan
- 60 rocznica ślubu
Państwo
Teresa i Emil Nogły
ze Świerklan
- 60 rocznica ślubu
Państwo
Hilaria i Bronisław
Mrowiec
ze Świerklan
- 55 rocznica ślubu
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Po wyborach prezydenckich
Dla jednych zaskoczenie, dla innych długo
wyczekiwany moment zmiany na stanowisku głowy
państwa. Wyborcy z terenu gminy Świerklany
głosowali podobnie jak mieszkańcy innych regionów,
wyrażając w II turze wyborów większe poparcie dla
kandydata Andrzeja Dudy.
Zanim do tego doszło, przeprowadzone zostały dnia 10 maja
wybory, w których o fotel prezydencki stanęło 11 kandydatów.
W gminie Świerklany uprawnionych do głosowania było 9270
osób. Z urn wyjęto tego dnia 5213 kart, z których 28 zawierało
nieważne głosy, a 5185 było głosów ważnych. Wyniki I tury
przedstawiały się następująco:
BRAUN Grzegorz Michał – 32 głosy
DUDA Andrzej Sebastian – 2340 głosów
JARUBAS Adam Sebastian – 22 głosy
KOMOROWSKI Bronisław Maria – 1293 głosy
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard – 123 głosy
KOWALSKI Marian Janusz - 15 głosów
KUKIZ Paweł Piotr – 1161 głosów
OGÓREK Magdalena Agnieszka – 153 głosy
PALIKOT Janusz Marian – 25 głosów
TANAJNO Paweł Jan – 4 głosy
WILK Jacek – 17 głosów
Ponieważ I tura nie pozwoliła na wyłonienie bezwzględną większością głosów zwycięzcy, przeprowadzona została w kraju dwa
tygodnie później II tura wyborów. 24 maja do urn w naszej gminie
poszło 5621 mieszkańców, na 9244 uprawnionych do głosowania
(frekwencja wyniosła 60,8 proc.). Głosów nieważnych oddano
67, pozostali wyborcy opowiedzieli się za Andrzejem Dudą –
zagłosowało na niego 3744 mieszkańców i za Bronisławem Komorowskim – głosów 1810. Zdecydowana przewaga kandydata
PiS-u była też widoczna w innych gminach.
Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak głosowano w poszczególnych obwodach wyborczych mieszczących się na terenie
gminy Świerklany znajdują się na stronie www.swierklany.pl
ciąg dalszy ze str. 1
W gronie wycieczkowiczów
znaleźli się nie tylko przedstawiciele organizatora wyjazdu
– członkowie Stowarzyszenia
Osób Sprawnych i Sprawnych Inaczej UŚMIECH ze
Świerklan, ale też ich najbliższe rodziny i pracujący dla
organizacji wolontariusze,
a także zwykli mieszkańcy
gminy, którzy na co dzień nie
są związani ze świerklańskim
stowarzyszeniem. – W ten sposób UŚMIECH realizuje jeden
z głównych celów swojej działalności, jakim jest integrowanie osób cierpiących na różnego rodzaju niepełnosprawności
z osobami zdrowymi – mówią
jego przedstawiciele.
Powstałe zaledwie kilka miesięcy temu stowarzyszenie

jest bardzo aktywne. Wystarczy wspomnieć o tym, że jego
podopieczni pomagają gminie
w przygotowywaniu zaproszeń
na różnego rodzaju uroczystości, dzięki prowadzonym przez
specjalistów warsztatom artystycznym. Oprócz tego odbywają się zajęcia rehabilitacyjne
i inne, a w przyszłości planowane są kolejne wycieczki
krajoznawcze.
- Koszty wyżywienia i ubezpieczenia oraz wstępu do czeskiego zoo podczas majowego
wyjazdu pokryli uczestnicy wycieczki jednak gdyby nie pomoc
prywatnego sponsora, który
pragnął pozostać anonimowy, wyjazd najprawdopodobniej nie doszedłby do skutku.
Dlatego też za pośrednictwem
Kuriera Gminy Świerklany

Gmina pomogła strażakom
Na ostatnim swoim posiedzeniu Rada Gminy
Świerklany zdecydowała o przekazaniu trzech dotacji
dla rodzimych jednostek ochotniczej straży pożarnej.
Kwotę 7100 zł na zakup defibrylatora i 4600 zł na doposażenie strażaków w mundury
otrzymała Ochotnicza Straż
Pożarna Jankowice, która zapotrzebowanie na powyższe
zakupy zgłosiła w drugiej połowie maja br.
Z kolei, Ochotnicza Straż
Pożarna Świerklany złożyła
wniosek o dofinansowanie
kosztów doposażenia zestawu

hydraulicznego, niezbędnego
podczas jej pracy. Na realizację tego zadania z budżetu
gminy przeznaczona została kwota 3260 zł. Zgodnie
z zawartymi umowami obie
jednostki muszą przedstawić
w Urzędzie Gminy stosowne
potwierdzenie poniesienia
wydatków w celu rozliczenia
się z przyznanej im pomocy
finansowej.

Przed nami kolejny plener
W drugiej połowie sierpnia odbędzie się kolejny
Międzynarodowy Plener Malarski. Gminę odwiedzi
11 profesjonalnych artystów z Polski i zagranicy,
którzy w dniach 15-24.08 będą tworzyć, zwiedzać
okolicę i spotykać się przedstawicielami lokalnej
społeczności. Powstałe podczas pleneru obrazy
wzbogacą zbiory jankowickiej galerii.
Inspiracją dla artystów będzie
śląski krajobraz gminy Świerklany, postrzegany przez polskich i zagranicznych twórców
jako urokliwy zakątek, w którym znaleźć można wszystkie
aspekty życia charakterystyczne dla Śląska. Artyści będą
mogli nawiązać do historii,
architektury, krajobrazu, lokalnych tradycji i legend, wydarzeń społecznych czy znanych
postaci. Szczególnie ciekawi
jesteśmy efektów pracy zagra-

nicznych malarzy – dla większości z nich wizyta na Śląsku
będzie pierwszą w ich życiu.
Tworzyć będą oni na terenie
gminy Świerklany - w plenerze
oraz w Galerii „Jan”. Imprezie
towarzyszyć będą warsztaty
malarskie z udziałem 35 artystów-amatorów (17-22.08).
Celem warsztatów będzie poznanie nowych technik malarskich oraz udoskonalenie pod
okiem mistrzów, posiadanych
umiejętności.

serdecznie mu dziękujemy –
mówią działacze UŚMIECH-u.
O prowadzonych przez siebie
działaniach stowarzyszenie informuje na stronie internetowej
www.usmiech.org.pl W chwili

obecnej poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc
m.in. w kwestiach organizacyjnych. Osoby zainteresowane
proszone są o kontakt pod numerem telefonu 505 842 825.
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIERKLANY
I OKOLICZNYCH MIEJSCOWAŚCI
NA PARAFIALNY FESTYN

XIX FESTIWAL TWÓRCZOŚCI
FALA RADOŚCI
który odbędzie się na terenie Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Świerklanach
Patronat nad imprezą objął:
Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny
w programie:
16.00 prezentacje artystów z naszych przedszkoli i szkół
20.00 występ zespołu – Chwila Nieuwagi
Losowanie nagród loterii: ukulele, prawo jazdy kat. AM x2,
prawo jazdy kat. B
Oprócz tego przewidziano wiele innych atrakcji:
• zakręci się Koło Radości, na którym będzie mnóstwo
prezentów
• w pączkach niespodzianki dla szczęśliwców
• makijaż twarzy i oryginalne fryzury dla dzieci
• zabawy zręcznościowe (w tym strzelanie z łuku!)
• dobrze zaopatrzona festynowa kuchnia, w której nie
zabraknie kawy, kołocza, zimnych napojów, lodów,
kiełbasek, zapiekanek, bograczu, a nawet...
W razie dokuczliwego upału będzie można schronić się pod
altanką lub namiotem.
WSTĘP BEZPŁATNY!
Składając 10 zł otrzymasz natychmiast jeden prezent oraz
dwie możliwości otrzymania, nagród, które zostaną rozlosowane po koncercie zespołu Chwila Nieuwagi, ok. godz.
21.15 na scenie GOKiRu! Losujemy do skutku!
Wartość wszystkich prezentów przekracza sumę składanych
ofiar. Dzięki hojności wspaniałych Przyjaciół Fali Radości
do przekazania uczestnikom festynu są m.in. obrazy, złota,
srebrna i kolorowa biżuteria, pościel, piłki, krzewy, maskotki,
serwetki koronkowe, ceramika użytkowa, ciekawe książki
i wiele różnych przydatnych rzeczy!
Zebrane ofiary przeznaczymy na sfinansowanie wkładu
własnego przy realizacji projektu: KOLONIE LETNIE
w Buczkowicach koło Szczyrku, oraz dofinansowanie
zajęć świetlicowych!
Zarezerwuj sobie czas ! Zaproś znajomych!
Bądź z nami już dziewiętnasty raz na Fali Radości!

Koło
Astronomiczne
Albireo
zaprasza
na zajęcia!
Spotykamy się w każdy piątek o godzinie 18.00 w szkolnym obserwatorium Gimnazjum im. Księdza Walentego
w Jankowicach. W pogodne
wieczory obserwujemy niebo
– Księżyc, planety i inne ciekawe obiekty astronomiczne.
Przygotowujemy wspólnie
prezentacje, konkursy i zabawy. Organizujemy wyjazdy
na ciekawe imprezy naukowe
oraz nocne obserwacje nieba.
Na swoim koncie mamy wiele
sukcesów, odkrytych planetoid.
Udział w zajęciach jest całkowicie darmowy!
Zabierzcie swoich znajomych,
rodzinę i razem z nami odkrywajcie Kosmos!

Kurier Gminy Świerklany:
Nie od dziś wiadomo, że sytuacja polskiego górnictwa
jest trudna. Spółki szukają
nowych możliwości rozwoju i planują wydobycie tam,
gdzie wcześniej nie było
o nim mowy…
Tomasz Pieczka: Właśnie stąd
wziął się problem z ul. Szklarnia i Kościelną. Mieszkańcy
są zdziwieni i zaniepokojeni
planowanymi przez kopalnię
inwestycjami, gdyż wcześniej
słyszeli, że poszerzanie eksploatacji na tych terenach nie będzie miało miejsca. A wiadomo
jakie są skutki prac górniczych
– zwykle występują szkody
górnicze. W Jankowicach na
dodatek mogłyby ucierpieć nie
tylko prywatne domy, ale też
zabytkowy kościół pw. Bożego
Ciała, kilkakrotnie remontowany i odnawiany, również
ze środków budżetu gminy.
To wszystko miałoby teraz
zostać poddane skutkom „fedrowania”. Jedynie w sprawie
jankowickiej świątyni mamy
zapewnienie, że spółka wstrzymuje, póki co, przygotowanie
ścian bezpośrednio w filarze
ochronnym obiektu.
W sprawie planowanego
poszerzenia eksploatacji
węgla zorganizowane zostały jakiś czas temu spotkania
z mieszkańcami Świerklan
i Jankowic. Podpisy osób
sprzeciwiających się planom
spółki zebrał również jeden
z radnych, bezpośrednio zainteresowany tematem jako
mieszkaniec tej okolicy. Jakie
jest zdanie mieszkańców na
ten temat?
Oczywiście, nie są zadowoleni
z planów kopalni. Swoją niechęć i obawy wyrazili nie tylko
na spotkaniach czy składając
podpisy na proteście radnego,
ale też w trakcie prywatnych
rozmów ze mną. Nikt nie chce,
aby jego wieloletni, z trudem
zdobywany majątek był narażony na działanie szkód górniczych. Ludzie czują się oszukani, bo wcześniej powiedziano
im, że eksploatacja nie będzie
w tym miejscu prowadzona.

5
Górnictwo – trudny temat
W gminie wciąż aktualny jest temat wydobywania
węgla pod ul. Szklarnia w Świerklanach
i ul. Kościelną w Jankowicach. Władze gminy wydały
w ostatnim czasie negatywną opinię w sprawie planów
wydobywczych kopalni, co wywołało zadowolenie
mieszkańców tamtych rejonów i obawy tych, którzy
będąc zatrudnieni w spółce boją się o swoją pracę.
O trudnych decyzjach związanych z polskim górnictwem
i odpowiedzialnością za nie rozmawiamy z Wójtem
Gminy Świerklany Tomaszem Pieczką.
Powstały nowe domy i wybudowana została kanalizacja sanitarna. My również, jako gmina, jesteśmy zdezorientowani
i czujemy się wprowadzeni
w błąd. Ci zaś, którzy pracują
w spółce i których domy nie
są bezpośrednio narażone na
skutki pracy kopalni, chcą jej
dalszego rozwoju i zachowania
ciągłości zatrudnienia.
Osoby te zarzucają Panu kierowanie się dobrem garstki
mieszkańców, podczas gdy
one nadal chcą mieć pracę
i mieć za co utrzymywać swoje rodziny. Jak ustosunkuje
się Pan do tych zarzutów?
Dla mnie jako wójta, liczy się
zdanie każdego mieszkańca,
zwłaszcza jeśli chodzi o najistotniejsze dla niego sprawy,
dorobek całego jego życia,
dlatego też moja opinia w tej
sprawie jest taka, a nie inna.
Trzeba jednak wiedzieć, że
ostateczne zdanie ma dyrektor Okręgowego Urzędu
Górniczego, a opinia przedstawicieli gminy nie jest dla
kopalni wiążąca, a jedynie
daje wskazówkę - pogląd, jakie jest zdanie mieszkańców na
ten temat. To przedstawiciele
spółki czy kopalni powinni
informować mieszkańców
o swoich planach, nie władze
gminy – bo nie mają przecież
o nich jednoznacznej wiedzy
i informacji. Mam wrażenie, iż
kopalnia w jakiś sposób przenosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuacją na Gminę, która
nie może skutecznie zagrozić
jej planom; Gmina - mówiąc
w skrócie - „zbiera baty” za
nie swoje działania czy zaniechania.

zezwala na dane wydobycie
ani też go nie zabrania.
Nie uważa Pan, że takie postępowanie spółki, to trochę
mydlenie oczu mieszkańcom?
Niestety, należy to chyba tak
właśnie odczytywać. Nie jest
łatwo słyszeć, że wójt wydał
negatywną opinię i „zatrzymał” wydobycie pod Szklarnią
oraz że blokuje pracę całej
KWK Jankowice, co spowoduje zwolnienia górników. A takie
komentarze się pojawiają. Jest
to kolejna rzecz, z jaką przyszło mi się zmierzyć na stanowisku wójta gminy. Temat
jest bardzo trudny, a jedyne
co obecnie możemy robić to
informować mieszkańców, jaka
jest prawda.
Kiedy dowiemy się, jaki będzie finał tej sprawy?

Decyzję dotyczącą zezwolenia na
wydobywanie węgla podejmuje
Okręgowy Urząd Górniczy – podkreśla wójt Tomasz Pieczka, zaprzeczając plotkom, że zatrzymał
wydobycie kopalni.

No tak, ale trudno jest nadążyć za planami spółki, kiedy
to jeszcze w 2012 r. zapewniała ona, że wydobycie w tych
rejonach nie jest planowane.
Dla wielu ludzi KWK jest
podmiotem, który nie liczy
się z nikim i który zmienia
zdanie, kiedy mu się podoba..
Działania spółki nie są chyba
do końca przemyślane. Potrzebny jest dialog, a nie pozostawianie gminy z problemem
i obarczanie jej odpowiedzialnością. Kreowanie atmosfery,
jakoby to od władz gminy zależała sprawa wydobycia, nie
sprzyja budowaniu dobrych relacji pomiędzy gminą a kopalnią, jak również z mieszkańcami. Podkreślam raz jeszcze, że
decyzję dotyczącą zezwolenia
na wydobywanie węgla, także
w rejonie ul. Szklarnia i Kościelnej, podejmuje Okręgowy
Urząd Górniczy, a wójt wydaje
jedynie opinię, która ani nie

Wiadomo nam, że kierownictwo Okręgowego Urzędu
Górniczego nakazało Kompani
Węglowej S.A. Oddział KWK
Jankowice sprawdzenie prawidłowości rozwiązań technicznych przewidzianych przy
eksploatacji pokładów węgla
pod ulicą Szklarnia. Chodzi
tutaj głównie o prognozę parametrów deformacji terenu,
możliwości bezpiecznego przejęcia prognozowanych wpływów oraz kanalizację sanitarną, obiekty kubaturowe oraz
pozostałe obiekty. Natomiast
jeżeli chodzi o ulicę Kościelną, to kopalnia prowadzi cały
czas eksploatację, czego skutki
są widoczne na powierzchni.
Wójt ani nie „zatrzymał wydobycia”, ani też nie zrobi tego
w przyszłości, gdyż nie jest
władny do wydawania takich
decyzji.
Jak odniesie się Pan do artykułu dyr. Konska odnośnie
tego, że Gmina wiedziała
o planach wydobywczych?
Wydaje się że pan dyrektor
Konsek próbuje obecnie niejako usprawiedliwić siebie (i
kopalnię) z swoich nieprzemyślanych działań. Poza tym

– jak można twierdzić, iż tylko
z powodu braku uruchomienia
jednej ściany zagrożone będzie
ok. 400 miejsc pracy? I że pracę stracą głównie pracownicy pochodzący z terenu gminy
Świerklany? Od kiedy to kryterium zamieszkania pracownika decyduje o tym, że może on
zostać zwolniony? Czy pan dyrektor nie zna przepisów prawa
pracy? Przecież to wszystko
zakrawa o dyskryminację! Pan
Konsek jest dyrektorem już od
wielu lat, a takie insynuacje
i wypowiedzi są niezrozumiałe
i niepokojące.Poza tym, jako
karygodne należy oceniać
działania kopalni polegające
na wydawaniu opinii zainteresowanym mieszkańcom, iż
w rejonie możliwa jest budowa
domów, albowiem jest tam (czy
będzie) zerowa kategoria szkód
górniczych. Ludzie otrzymali
takie właśnie opinie, zatem byli
pewni, że mogą się spokojnie
budować. Obecnie wszystkie te
okoliczności i niejasności wychodzą na światło dzienne, co
stawia dyrekcję kopalni w mało
korzystnym świetle. Jak to mówią - „prawda boli” czy też
„ prawda w oczy kole”; tym
chyba należy interpretować
próbę tłumaczenia się przez p.
dyrektora Konska w ostatnim
obszernym artykule prasowym.
Na koniec chcę podkreślić –
gmina Świerklany może i będzie wspierać kopalnię (czy
całą Kompanię Węglową) w jej
racjonalnej działalności, nigdy
nie próbowała przeszkadzać
w fedrowaniu, które się przecież cały czas odbywa pod terenami gminnymi. Nie może
być jednak tak, iż kopalnia
próbuje niejako wymuszać na
gminie – wbrew woli i opinii
zainteresowanych mieszkańców oraz bez jakichkolwiek
konsultacji z władzami – wydawanie decyzji „po myśli”
kopalni, a dodatkowo uciekać
się przy tym do nacisków i nieuzasadnionych szantażów. Taki
„dialog” nie doprowadzi chyba do jakiegokolwiek zbliżenia
stanowisk czy porozumienia.
Dziękuję za rozmowę.
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Z M I A N Y W G O S P O D A R C E O D PA D A M I K O M U N A L N Y M I
obowiązujące od 1 lipca 2015r
Wprowadzona w życie dn. 1.02.2015 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
wymogła na gminach wprowadzenie zmian w uchwałach regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi.
Zmiany wprowadzono również w Gminie Świerklany, o czym szczegółowo informujemy poniżej.
Zmiana sposobu i częstotliwości odbioru
niektórych rodzajów odpadów komunalnych
Narzucone na Gminę dodatkowe obowiązki związane z koniecznością odbioru dodatkowych fakcji odpadów w PSZOK-u (Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), a także wzrost
kosztów zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych i odpadów zielonych może spowodować,
że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ulegnie podwyższeniu. Zgodnie z ustawą bowiem koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
muszą być pokryte w całości z wnoszonych przez właścicieli
nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku określiła
górną granicę wysokości stawek za odbiór i zagospodarowanie
odpadów jaką mogą przyjąć gminy. Zgodnie z ustawą maksymalna
stawka jaką mogłaby przyjąć Rada Gminy Świerklany wynosi
25,98 zł na osobę miesięcznie w przypadku gdy odpady zbierane
i odbierane są w sposób selektywny. Natomiast stawka, za odpady
zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, zgodnie z ustawą
może wynosić maksymalnie 51,96 zł na osobę miesięcznie.
RODZAJ
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
Żużle i popioły paleniskowe
Odpady selektywne:
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowania wielomateriałowe

Zgodnie z Uchwałą Nr 18/IV/15 Rady Gminy Świerklany z dnia
2.02.2015 roku od 1 marca 2015 roku obowiązujące stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Świerklany
dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:
liczba zamieszkałych osób

zbiórka
selektywna

zbiórka
nieselektywna

od 1 do 7 osób oraz
nieruchomości wielolokalowe

7,50 zł za osobę

21,00 zł za osobę

od 8 i więcej osób

5,00 zł za osobę

21,00 zł za osobę

Jak widać opłata śmieciowa w Gminie Świerklany nie sięga
nawet połowy maksymalnej stawki ustalonej przez ustawodawcę.
W celu utrzymania stawki na jak najniższym poziomie konieczne
stało się wprowadzenie pewnych zmian w sposobie i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany.
W związku z tym, że odbiór odpadów zielonych dotyczy zaledwie
8-10% nieruchomości na terenie gminy (tyle bowiem w minionym okresie tj. od 1.07.2013r do teraz nieruchomości wystawiało
odpady zielone) zmiana sposobu odbioru odpadów zielonych na
mniej kosztowną jest jak najbardziej uzasadniona.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

ZABUDOWA
WIELORODZINNA
(BLOKI)

PODMIOTY
GOSPODARCZE

OBIEKTY
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

CMENTARZE

1.X - 30.IV – co 4 tyg
1.V - 30.IX – co 2 tyg

2 razy w tyg

1.X - 30.IV – co 4 tyg
1.V - 30.IX – co 2 tyg

co 2 tyg

na indywidualne
zgłoszenie

1.X - 30.IV – co 4 tyg
W przypadku powstawania tych odpadów poza tym okresem należy je gromadzić w pojemniku (kuble) razem z odpadami zmieszanymi.

-

co miesiąc
oraz możliwość dostarczenia własnym transportem do PSZOK

Meble i odpady
wielkogabarytowe
oraz
zużyte opony

raz w roku – nieodpłatnie,
oraz w indywidualnie ustalonym terminie za
dodatkową opłatą,
lub dostarczane własnym transportem do
PSZOK

-

-

-

Zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny

raz w roku – nieodpłatnie,
oraz możliwość dostarczenia własnym transportem do PSZOK

-

-

-

Odpady budowlane
i rozbiórkowe

bezpośrednio z nieruchomości za dodatkową
opłatą
oraz możliwość dostarczenia własnym transportem do PSZOK

-

-

-

-

-

Odpady zielone
Odpady niebezpieczne

dostarczenie własnym transportem do PSZOK
dostarczenie własnym transportem do
GPZON

-
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Rozbudowa PSZOK
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zobowiązuje gminy do tworzenia punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, w których przyjmowane są co najmniej
takie odpady jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpady komunalne określone w drodze
rozporządzenia Ministra Środowiska – jeżeli zostaną określone.
W związku z tym od 1 lipca 2015r w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK), działającym na terenie gminy
przy ul. Pogodnej 5, zbierane będą następujące rodzaje odpadów:
1) odpady komunalne z papieru, metalu, tworzyw sztucznych,
szkła,
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3) odpady zielone,
4) zużyte opony,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
Z kolei w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
(GPZON) odbierane będą tak jak do tej pory odpady niebezpieczne.
Punkty czynne będą:
- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada przez trzy dni w tygodniu
tj.: poniedziałki 11:00-19:00, środy 7:00-15:00, piątki 11:00-19:00;
- w okresie od 1 grudnia do 31 marca przez jeden dzień w tygodniu
tj.: czwartki 8:00-16:00.
Dni i godziny otwarcia punktów podane są również na stronie
www.gzgk.swierklany.pl oraz www.swierklany.pl
Dodatkowo w związku z tym, że odpady zielone nie będą
odbierane bezpośrednio z nieruchomości, a podlegać będą bezpośredniemu dostarczeniu przez mieszkańców do PSZOK-u,
utworzone zostaną dodatkowe dwa PSZOK-i do zbiórki odpadów zielonych:
- w Świerklanach Dolnych przy ul. Gogołowskiej (teren przepompowni - przed zjazdem do posesji nr 21),
- w Jankowicach przy ul. Nowej (teren przepompowni obok
Urzędu Gminy – przed posesją nr 26),
- w Świerklanach Górnych przy ul. Pogodnej 5 – obecnie funkcjonujący PSZOK.

Selektywna zbiórka żużli i popiołów
paleniskowych oraz odpadów budowlanych
i rozbiórkowych
Dodatkowo celem zmniejszenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów w okresie od 1 października do 30 kwietnia
prowadzona będzie na terenie Gminy Świerklany selektywna
zbiórka żużli i popiołów paleniskowych.
Odpady te odbierane będą w tym okresie z częstotliwością
co cztery tygodnie w terminach innych niż pozostałe odpady zmieszane.
W przypadku powstawania tych odpadów poza ww okresem
należy je gromadzić w pojemniku (kuble) razem z odpadami zmieszanymi.
W związku z powyższym wskazane byłoby, aby każdy właściciel
nieruchomości deklarujący selektywną zbiórkę odpadów wyposażył swoją nieruchomość w dodatkowy kubeł przeznaczony
wyłącznie do zbiórki żużli i popiołów paleniskowych. Większość
nieruchomości na terenie Gminy Świerklany już w tej chwili
posiada kilka pojemników (kubłów) na odpady zmieszane,
wystarczy więc aby np. w jednym pojemniku gromadzić wy-

łącznie żużle i popioły paleniskowe, a w drugim – pozostałe
odpady zmieszane.
Firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych umożliwiają dodatkowe wyposażenie nieruchomości w pojemniki
do gromadzenia żużli i popiołów paleniskowych poprzez ich
sprzedaż lub dzierżawę na okres w którym powstawać będą
przedmiotowe odpady.
Zmiany dotyczą również dotychczasowego sposobu odbioru
odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Nieodpłatnie odpady
te będą przyjmowane w PSZOK (ul. Pogodna 5 w Świerklanach), natomiast odbiór indywidualny bezpośrednio z posesji
będzie możliwy po zgłoszeniu w Urzędzie Gminy jednak za
dodatkową opłatą.

Uwaga rolnicy
i właściciele środków
transportowych
Urząd Gminy Świerklany przypomina, iż każdy rolnik,
który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej
napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do tutejszego Urzędu
w terminie od 1 do 31 sierpnia 2015 r. Wnioskowi o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej powinny towarzyszyć faktury VAT (lub ich kopie), stanowiące dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r.
do 31 lipca 2015 r.

ZARZĄD GMINNEJ SPÓŁKI
WOD N E J Ś W I E R K L A N Y
informuje o swoich dyżurach pełnionych w miesiącu
wrześniu i październiku, które odbywać się będą w każdy
pierwszy wtorek miesiąca w godz. 9.00 - 12.00.
Miejsce pełnienia dyżurów - ul. Boryńska 6, Świerklany
(budynek byłego przedszkola). Szczegółowe informacje
udzielane są pod numerem telefonu 662 602 439 (można
również dzwonić w awaryjnych sytuacjach).
GSW przypomina ponadto właścicielom nieruchomości
położonych w Świerklanach, którzy nie dokonali wpłaty
składek na rzecz Spółki za rok bieżący lub poprzednie,
o obowiązku uiszczenia ww. składek na konto Spółki Wodnej w Banku Spółdzielczym Jastrzębie – Zdrój, podane
w wezwaniu do zapłaty. Płatności można również dokonać
u sołtysów.

APEL
W związku z okresem kwitnienia większości
gatunków chwastów
Urząd Gminy Świerklany apeluje do właścicieli
nieruchomości położonych na terenie gminy o wykaszanie rowów i terenów nieużytkowanych znajdujących się w obrębie ich posesji.
Pozwoli to zapobiec rozprzestrzenianiu się chwastów, a w razie pożaru – także i ognia.
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Jesteśmy z was dumni!
Sukcesy matematyczne, muzyczne i plastyczne mają
na swoim koncie wychowankowie Gimnazjum
im. K. Miarki.
Z Młodzieżowego Festiwalu
Muzycznego 2015 przywieźli
oni Nagrodę Specjalną - zdobył ją Chór POPP GAUDEO,
a także Nagrodę I stopnia - dla
Martyny Syrek i Zosi Iwańskiej oraz Nagrodę II stopnia,
przyznaną uczennicom Laurze Abrachamczyk i Sandrze
Kocjan, a także absolwentce Joannie Paczkowskiej.
W tym miejscu dodamy, że
chór GAUDEO zdobył również I miejsce w „Śląskim
Śpiewaniu”. Finałowe przesłuchania w ramach tegorocznej
edycji „Śląskiego Śpiewania”
odbyły się 12 maja w Chorzowskim Centrum Kultury.

Laureaci przeglądów rejonowych, wyłonieni z dziewięciu
ośrodków kultury, zaprezentowali się na chorzowskiej
scenie w trzech kategoriach
wiekowych i czterech kategoriach wykonawczych. Wystąpiło 60. podmiotów, a wśród
nich najwięcej regionalnych
zespołów wokalno-instrumentalnych. Wśród nagrodzonych
znalazł się Międzyszkolny
Chór „GAUDEO”, zdobywając I miejsce w kategorii
chórów. Nagrodą jest wyjazd
na Galowy Koncert „Śląskiego
Śpiewania 2015” do siedziby
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. St. Hadyny w Koszęcinie.

Chór otrzymał też zaproszenie
na 3-dniowe warsztaty prowadzone przez Zespół Pieśni
i Tańca ,,Śląsk” w siedzibie
zespołu. 20 czerwca odbędą
się z kolei przesłuchania regionalne w ramach projektu
,,Akademia Chóralna - Rozśpiewany Śląsk”.
W zdobywaniu kolejnych
nagród i wyróżnień z pewnością pomoże młodym artystom udział w warsztatach
chóralnych w gimnazjum,
jakie odbyli oni z dr Marią
Piotrowską-Bogalecką z Katedry Chóralistyki i Dyrygentury Chóralnej Akademii
Muzycznej w Katowicach.
Mamy nadzieję, że zdobyte
podczas warsztatów doświadczenia zaowocują kolejnymi
udanymi przedsięwzięciami
artystycznymi z ich udziałem.
Poszczęściło się również

świerklańskim gimnazjalistom
w matematycznym konkursie
KANGUR – tu wyróżnienie
zdobył Adrian Ciemienga
z klasy I d.
I wreszcie, sukcesy plastyczne - prace uczennic Gimnazjum im. K. Miarki Julii
Plisz oraz Patrycji Cyrulik
zdobyły wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „BEZPIECZNE LĄDY,
MORZA, POWIETRZE
I GRANICE – ŻOŁNIERZ
MA SWOJE MIEJSCE
W KRONICE”, ogłoszonym
pod honorowym patronatem
Śląskiego Kuratora Oświaty i Szefa Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Katowicach. Prace ww. uczennic
zakwalifikowały się również
do wystawy w Teatrze Ziemi
Rybnickiej. Gratulujemy!
info: Gimnazjum Świerklany

talerzu pełnym mleka. Każdy
mógł się również przekonać
na własnej skórze jak działają
ruchome piaski. Były pioruny
złapane w szklaną kulę, wybuchy prawdziwego wulkanu,
nurkujący pingwinek, fruwające ptaszki, które dzieci mogły trzymać na jednym palcu,
zegarek zasilany… jabłkiem
i wiele, wiele innych fascynujących eksperymentów.
Dzieci były niezwykle zainteresowane i uradowane spotka-

niem, a gimnazjalistom zajęcia
z przedszkolakami sprawiły
ogromną satysfakcję. „Wybuchowo, kolorowo, bajkowo,
super, czarodziejsko, śmiesznie
i przede wszystkim ciekawie”
– tak w skrócie podsumowali
„Wesołe eksperymentowanie”
najmłodsi uczestnicy warsztatów. Czyż można chcieć lepszych rekomendacji?
Organizatorki warsztatów:
Ludmiła Szulik
i Ewa Spandel

Festiwal Nauki
w świerklańskich przedszkolach
W tym roku po raz pierwszy uczniowie Karola
Miarki postanowili podzielić się swoją wiedzą
z najmłodszymi – przedszkolakami ze świerklańskich
przedszkoli. Stało się to za sprawą projektu
„Wesołe eksperymentowanie z gimnazjalistami”,
który obejmował zagadnienia z zakresu nauk
przyrodniczych.
Nasi uczniowie starali się
przekonać maluchów, że fizyka wcale nie jest straszna,
na chemii nie trzeba się nudzić,
a biologia jest częścią nas.
Udało się to pokazać dzięki
różnorodnym doświadczeniom
i zabawkom fizycznym, a także osobiście angażując dzieci
w przeprowadzane eksperymenty.
Podczas warsztatów dzielnie
towarzyszyli dzieciom bohaterowie znanych bajek. Była

Kaczka Dziwaczka znosząca
bardzo dziwne jajka, które
skakały zamiast się tłuc i była
Kura Samograjka znosząca
złote jajka. Pojawił się zapominalski Słoń Trąbalski, któremu musieliśmy wyczarować
prawdziwą, słoniową pastę
do zębów, aby mógł je umyć.
Z Lokomotywy buchała para
dokładnie tak, jak w wierszu
Juliana Tuwima. Była też lekcja plastyki, tylko że zamiast
na kartce malowaliśmy na

Zapraszamy do E-poradni
Porady udzielane anonimowo i bezpłatnie, a do tego
szybko, bo odpowiedź przychodzi w ciągu doby –
z bezpłatną ofertą skierowaną do osób potrzebujących
pomocy prawnika, psychologa czy doradcy zawodowego
wyszli twórcy E-poradni.
E-poradnia rozpoczęła swoją działalność kilka tygodni temu.
Z darmowych porad przez internet może skorzystać każdy, kto

chce porozmawiać ze specjalistą i kto z różnych powodów nie
chce lub nie może korzystać z usług placówek stacjonarnych
zajmujących się tematyką z zakresu niepełnosprawności, zdrowia
psychicznego, przepisów prawa czy wyboru zawodu. Wystarczy
wejść na stronę www.chsch.pl/eporady, aby uzyskać pomoc
specjalistów. Co ważne, z porad można korzystać wielokrotnie,
kontaktując się z wybranym lub z wszystkimi specjalistami.
E-poradnia działa w ramach projektu „E-pomocni”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. ■
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Weź paragon

Nie tylko dla gimnazjalistów

Ile razy zdarzyło ci się, że nie wziąłeś paragonu ze
sklepu, a zakupiony przez ciebie produkt okazał się
wadliwy? Reklamacja uszkodzonego towaru to nie
jedyny powód do tego, aby przyjąć od sprzedawcy
paragon, a w sytuacji kiedy nie zostaje nam wręczony
odpowiedni kwit - żądać jego wydania.

Z kolejną ciekawą inicjatywą wyszedł do osób
poszukujących informacji o szkołach i sposobach
zawodowego rozwoju, Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. W ostatnim
czasie uruchomił on nowy portal - www.doradztwo.
koweziu.edu.pl Choć jesteśmy u progu wakacji, warto
z ciekawości na niego zajrzeć.

Od dłuższego czasu prowadzona jest przez urzędy skarbowe
na terenie całego kraju, akcja
pn. „Weź paragon”. Ma ona na
celu uświadamianie klientom,
jak ważne jest wydawanie im
przez osoby sprzedające paragonów przy zakupie towaru.
Podstawowym założeniem akcji jest kontrola wywiązywania
się przedsiębiorców z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasach rejestrujących
i wydawania paragonów. Akcja
wspiera przedsiębiorców prowadzących legalną działalność
gospodarczą, którzy borykają
się z problemem „szarej strefy” – sprzedawców, którzy
nie wprowadzają sprzedawanego towaru do kasy fiskalnej
i tym samym uszczuplają budżet państwa. Oprócz działań

kontrolnych prowadzona jest
kampania edukacyjna z udziałem mediów lokalnych i ogólnopolskich.
Pamiętaj o tym, że biorąc paragon: ułatwiasz sobie złożenie
reklamacji, masz możliwość
porównania cen, wspierasz
uczciwą konkurencję i masz
pewność, że nie zostałeś oszukany; przyczyniasz się ponadto
do zmniejszenia szarej strefy
i masz pewność, że zawarty
w cenie produktu i zapłacony
przez ciebie podatek trafił do
budżetu państwa.
Pamiętaj - sprzedający powinien wręczyć kupującemu
paragon fiskalny bez względu
na wysokość rachunku. Niedopełnienie tego obowiązku może
pociągać za sobą karę w wysokości od 168 do 3360 zł.

Portal działa jak wyszukiwarka
zawodów w poszczególnych
województwach oraz instytucji wsparcia dla osób poszukujących informacji z zakresu
doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także dla szkół. Zainteresowani zawodowym rozwojem znajdą tu także informacje,
które pomogą im w wyborze
drogi kształcenia czy w wyborze lub zmianie drogi zawodowej. Adres www.doradztwo.
koweziu.edu.pl prowadzi do
16 portali wojewódzkich, gdzie
znajdują się informacje na poziomie regionalnym.
Utworzenie portalu było kolejnym działaniem wprowadzonym w ramach Roku Szkoły
Zawodowców. Znajdująca się
pod wskazanym adresem Mapa
Szkół Zawodowych zawiera
zbiór danych na temat dzia-

łających techników i zasadniczych szkół zawodowych dla
młodzieży z terenu całego kraju.
Umieszczone zostały tam również informacje o zawodach,
w których kształcą szkoły, miejscach praktyk u pracodawców
oraz o wynikach egzaminów
osiąganych przez uczniów tych
szkół.
Ogrom zawartych na www.
doradztwo.koweziu.edu.pl danych sprawia, że portal ten jest
chętnie odwiedzany nie tylko
przez gimnazjalistów. Na mapie
znajduje się ponadto specjalny
formularz dla pracodawców, za
pośrednictwem którego mogą
oni zgłaszać miejsca praktyk
zawodowych dla swych potencjalnych podopiecznych.
Zachęcamy do korzystania
z portalu!

Konkurs opowiadania baśni
10 lat Przedszkola w Jankowicach
W tym roku piknik rodzinny
w Przedszkolu w Jankowicach
był wyjątkowy. 29 maja, dzieci wraz ze swoimi rodzinami
świętowały urodziny swojego przedszkola. To już 10 lat
od momentu, kiedy pierwsi
przedszkolacy przekroczyli
próg nowej placówki.
Jak na urodziny przystało, był
pyszny tort, prezenty oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy

Świerklany Tomasz Pieczka,
jego zastępca Henryk Mincer,
sołtys Jankowic Jerzy Rugor,
z-ca dyrektora SP w Jankowicach Gabriela Szymura oraz ks.
proboszcz Tadeusz Kalisz. Po
części oficjalnej na wszystkich
uczestników czekała zabawa
z klownami. Już teraz oczekujemy na następne urodziny!
tekst: Monika Woryna,
zdj.: archiwum przedszkola

Już po raz ósmy odbył się
w Przedszkolu w Jankowicach „Międzyprzedszkolny
konkurs opowiadania baśni”.
Celem przesłuchań, które miały
miejsce 18 maja br., było zainteresowanie dzieci baśniami
polskimi oraz kształtowanie
umiejętności poprawnego
i płynnego ich opowiadania.
W konkursie wzięły udział
dzieci z przedszkoli w Jankowicach i w Świerklanach.
Mimo tremy i długich tekstów,
każdy z uczestników wspania-

le poradził sobie z zadaniem.
Jury konkursu nagrodziło
i wyróżniło następujących
przedszkolaków: I miejsce
zajęła Jessica Kobeszko –
Przedszkole w Jankowicach, II
miejsce – Karolina Kuniszyk
z Przedszkola w Jankowicach,
a III miejsce – Zuzanna Banko
z Przedszkola nr 1 w Świerklanach. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę książkową.
Marzena Lampart-Busse
Monika Woryna
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Guten Tag Polen!
Urząd Gminy Świerklany odwiedziła w połowie
kwietnia kilkunastoosobowa grupa zagranicznych gości
– uczniów jednej z niemieckich szkół mieszczących
się w Getyndze w Dolnej Saksonii. Gimnazjaliści
przyjechali na zaproszenie swoich kolegów
z jankowickiej placówki im. Ks. Walentego, a ich
wizyta w Polsce stała się możliwa dzięki kontaktom
szkół nawiązanych w ramach programu PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży.
Współpraca ta zaczęła się
pięć lat temu, z inicjatywy nauczycielki języka niemieckiego Kingi Szaboń, która szukała
dla swoich wychowanków dodatkowych możliwości rozwoju i sposobów nauczenia się
języka obcego. To już trzecia
wizyta Niemców w gminie
Świerklany, podczas której
młodzież planowała kolejny
wyjazd - w miesiącu czerwcu
br. (rewizyta ze strony naszych
przedstawicieli).
Podczas odwiedzin
w Urzędzie Gminy Świerklany
goście spotkali się z wójtem
gminy Tomaszem Pieczką
i jego zastępcą Henrykiem
Mincerem, z którymi rozmawiali o swojej szkole i mieście.
Niemieckiej i polskiej
młodzieży towarzyszył dyrektor Gimnazjum im. Ks.
Walentego Norbert Niestolik
oraz wspomniana wcześniej
nauczycielka niemieckiego
i opiekun zagranicznej gru-

py. Ta przyjechała do Polski
13 kwietnia i spędziła u nas 5
dni (wyjazd 17.04).
W programie pobytu niemieckiej młodzieży znalazła
się m.in. wycieczka do Krakowa, Oświęcimia i Zabrza,
gdzie mieści się kopalnia
„Guido”, a także wspólny
grill, zajęcia kulturalno-sportowe w jankowickim gimnazjum i lekcja astronomiczna
w tamtejszym planetarium.
Podczas wizyty w gminnym
magistracie goście mieli okazję skosztować śląskiego kołocza, opowiedzieć o sobie
i dowiedzieć się ciekawych
rzeczy na temat symboli naszej
gminy. Na koniec każdy z nich
otrzymał od władz gminy pamiątkowy upominek.
Pozostaje mieć nadzieję, że
polsko-niemiecka współpraca
będzie kontynuowana, a zawarte dzięki udziałowi w programie znajomości i przyjaźnie
przetrwają próbę czasu. ■

Gminę odwiedzili Łotysze
Po wizycie Niemców przyszedł czas na spotkanie
z delegacją z Łotwy. 28 maja Urząd Gminy Świerklany
odwiedziła 19-osobowa grupa gimnazjalistów i ich
opiekunów ze szkoły w Daugavpils. Przyjazd Łotyszów
stał się możliwy dzięki finansowej i organizacyjnej
pomocy władz naszej gminy.
Spotkanie odbyło się
w ramach realizowanego przez
gminne gimnazja, projektu pn.
„Odkrywamy Kresy Wschodnie dawnej Rzeczpospolitej”
i było czwartym z rzędu (nasi
uczniowie dwukrotnie gościli
w miejscowości Daugavpils,
jak również dwukrotnie przyjęli swych łotewskich kolegów). Podczas majowej wizyty
w Urzędzie Gminy młodzieży
towarzyszyli przedstawiciele
dyrekcji: Anita i Andrzej.
- Kiedy na jesień odwiedziła nas wasza grupa, wszyscy wyraziliśmy chęć dalszej
współpracy i nadzieję, że dojdzie do kolejnego – tym razem
naszego przyjazdu do gminy
Świerklany. Cieszę się, że do
niego doszło. Fajnie było się
spotkać; dziękujemy wójtowi
gminy, że nam pomaga – mówił podczas spotkania Andrzej
Zacinajevs.
- Są mili, grzeczni i uprzejmi – zachwycał się łotewskimi
uczniami dyrektor jankowickiego gimnazjum Norbert Niestolik. Wraz z towarzyszącą
mu dyr. Gimnazjum im. K.
Miarki, Marią Rduch, podkreślił duże zaangażowanie
rodziców naszych uczniów,
którzy przyjęli Łotyszów pod
swój dach.
W trakcie spotkania
w urzędzie mogliśmy dowiedzieć się, że Daugavpils jest
drugim co do wielkości mia-

stem na Łotwie (większym jest
tylko stolica – Ryga). Ma też
jedyną na Łotwie pierwszoligową drużynę żużlową, która
stała się wizytówką miasta
i kraju. Goście opowiedzieli
również o ich szkole, w której uczą się przedstawiciele
wielu narodowości i różnych
kultur. Wielu z nich ma przodków Polaków, a język polski
jest jednym z przedmiotów,
których się uczą. Na koniec
wizyty w UG otrzymali od
gospodarzy drobne upominki
i ustawili się do pamiątkowego
zdjęcia.
Program kilkudniowego
pobytu łotewskiej młodzieży
w gminie Świerklany przewidywał m.in. zwiedzanie
Pszczyny i Rybnika, a także
wspólne zajęcia organizowane
na miejscu – dyskoteki, ognisko czy mecz piłki nożnej.
Grupa opuściła Polskę w ostatni piątek maja, wyrażając nadzieję na kolejną rewizytę. ■
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115-lecie OSP Świerklany
Uroczysta msza święta, nadanie odznaczeń zasłużonym działaczom oraz jubileuszowe przyjęcie
znalazły się w programie obchodów 115 rocznicy
urodzin Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklanach.
W przeddzień święta patrona strażaków św. Floriana –
3 maja, na placu przed świerklańską remizą zgromadzili się przedstawiciele władz gminy, Państwowej
Straży Pożarnej oraz lokalnej społeczności, by złożyć
strażakom życzenia.
Oficjalną część uroczystości poprowadził prezes OSP
Świerklany Leon Karwot,
któremu towarzyszyli przedstawiciele Państwowej Straży
Pożarnej. – Nasza jednostka
obchodzi dziś okrągłą – 115
rocznicę istnienia. Wydaje się,
że to tak wiele, ale niektórzy
nasi druhowie poświęcili OSP
trzy czwarte tego czasu i dziś
zostaną wyróżnieni za swój
65-letni staż – mówił prezes
Karwot.
Zdecydowanej postawy
w ratowaniu mienia i życia
ludzkiego oraz samych szczęśliwych powrotów z akcji życzył strażakom wójt gminy
Tomasz Pieczka, jego zastępca
Henryk Mincer i przewodnicząca Rady Gminy Justyna
Błatoń. Były też życzenia
od sołtysów i gospodyń ze
Świerklan Górnych i Dolnych, a także od dyrektorów
i kierowników zakładów oraz
jednostek podległych gminie
czy zaprzyjaźnionych z OSP
organizacji. Na koniec odczytano list gratulacyjny komendanta miejskiego PSP.
Wiele ciepłych słów skierował do swoich kolegów
druh Gerard Kotula, od wielu

lat związany z pożarnictwem
i nagrodzony podczas niedzielnego święta Złotym Znakiem
Związku OSP. W ich imieniu
podziękował też przedstawicielom lokalnego środowiska
za współpracę. Dzień 3 maja
stał się ponadto okazją do wyróżnienia dwóch najstarszych
stażem druhów: Joachima
Trybusia i Alojzego Motyki,
którzy sprawom związanym
z OSP poświęcili większość
swego życia (wyróżnieni za
wysługę lat - 65 l. w straży).
Oprócz nich, medale za wysługę lat odebrało kilkunastu
innych działaczy. – Jesteście
dobrze wyszkoloną i wyposażoną jednostką OSP. Zaufanie
społeczne, jakim się cieszycie,
niech was motywuje do dalszej
pracy – życzyli strażakom zaproszeni goście.

Trochę
historii OSP
Świerklany
Dokładnie 115 lat temu powołana została do życia pierwsza drużyna strażacka, wyposażona w beczkę i drewnianą
sikawkę na wozie konnym.
Inicjatorami utworzenia grupy

byli: Maciej Mrowiec, Józef
Nogły, Leon Starzyczny i Alojzy Abrachamczyk. W 1910 r.
gmina zakupiła sikawkę dwucylindrową na czterech kołach.
W tym samym roku, ze składek mieszkańców ufundowany
został sztandar, który zachował się do dnia dzisiejszego.
10 lat później świerklańska
OSP liczyła 13 ochotników,
dla których umundurowanie
zakupiły gminy Świerklan
Górnych i Dolnych. Od tej
pory zaczęły się ćwiczenia
i szkolenia ochotników.
Pierwszą remizę strażacką
wybudowano w 1921 r., która jednak została kompletnie
zniszczona podczas działań wojennych. Mieszkańcy
organizowali się w innych
miejscach (m.in. w szopie na
Gałeczkówce), aż do 1953
r., kiedy to ruszyła budowa
remizy przy ul. Strażackiej
(oddana do użytku w 1960 r.).
Systematycznie doposażana
w sprzęt gaśniczy jednostka
nie tylko gasiła pożary, ale
też brała czynny udział w zawodach powiatowych i wojewódzkich. Czasy te pamiętają
najstarsi druhowie: Joachim

Trybuś i Alojzy Motyka,
a także Alfred Piksa, Antoni
Koczor, Franciszek Kuźnik,
Paweł Leśnikowski, Alojzy
Leśnikowski i Józef Pawela.
Inne ciekawostki: w 1980
r. powołano komitet rozbudowy remizy, która trwała przez
następne 10 lat; w 1992 r.,
w porozumieniu z proboszczem przekazana została
świerklańskiej jednostce figura św. Floriana; w 1992 r. miał
miejsce wielki pożar w Kuźni Raciborskiej, w gaszeniu
którego brała czynny udział
OSP Świerklany; w 1994
r. jednostka wzbogaciła się
o nowy samochód Jelcz 010,
zakupiony ze środków UG
Świerklany, a rok później została włączona do Krajowego
Systemu Ratownictwa. Dziś
strażacy biorą udział nie tylko w akcjach gaśniczych, ale
też pomagają przy usuwaniu
skutków powodzi i gradobicia
czy wypadków drogowych.
Fakt, że działają w czynie społecznym sprawia, że cieszą się
szacunkiem wśród mieszkańców, podobnie jak ich koledzy
z OSP Jankowice.
czytaj dalej na str. 12
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Puchar dla gospodarzy
Zwycięstwem OSP Świerklany zakończyły się tegoroczne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta
Gminy Świerklany, rozegrane 30 maja na boisku przy
ul. Zamkowej. Drugie miejsce przypadło w udziale
OSP Palowice, a trzecie – OSP Jankowice.

Zawody rozpoczęły się
o godz. 10.00. Powodzenia
i wygranej życzyli strażakom
przedstawiciele władz sołeckich, gminnych i powiatowych oraz władz strażackich:
ochotniczych i zawodowych.
Swoją obecnością zaszczycił
strażaków również ks. dziekan
Tadeusz Stachoń.
Gospodarz, u którego rozegrano zawody - Ochotnicza
Straż Pożarna Świerklany prowadziła już od początku, wygrywając m.in. pierwszą z konkurencji - bieg sztafetowy,
który ukończyła najszybciej.
Inne konkurencje polegały na
strącaniu słupków wodą z wiader, rzucie kulą, przeciąganiu
liny, zwijaniu węży i toczeniu
opon do celu. Przeprowadzona została również konkurencja specjalna, polegająca na
przenoszeniu jajek za pomocą
nożyc hydraulicznych. Tu również najlepiej spisała się OSP
Świerklany.
Mimo, iż organizatorzy

zawodów – Zarząd Gminny
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Świerklanach
oraz Komenda Miejska PSP
w Rybniku – zawiedzeni byli
nieco niską frekwencją drużyn
(z zapowiadanych sześciu OSP
w ostatnią sobotę maja ostatecznie stawiły się na boisku
LKS Fortecy Świerklany trzy),
zawody należy zaliczyć do
udanych. Podobne przedsięwzięcia, jak to majowe, służą
weryfikowaniu poziomu przygotowania strażaków-ochotników do udziału w akcjach
ratowniczo-gaśniczych oraz
zacieśnianiu więzi pomiędzy
przedstawicielami poszczególnych jednostek OSP.
Przed nami eliminacje do
powiatowych zawodów strażackich – 20 czerwca spotkają
się w Jankowicach nasze rodzime OSP, które powalczą
o zwycięstwo i udział w zawodach na wyższym szczeblu,
zaplanowanych na wrzesień
br. ■

ciąg dalszy ze str. 11

Nagrodzeni działacze
Na liście odznaczonych
3 maja osób znaleźli się: Gerard Kotula, Damian Krakowczyk, Barbara Burket, Halina
Karwot, Aleksandra Jonderko i Kazimierz Zeprzałka.
Oprócz tego, na wniosek Zarządu OSP Świerklany Zarząd
Gminny uhonorował odznaką
za wysługę lat następujących
członków: za 15-lecie w straży
– Ninę Rojek, 20-lecie – Bar-

barę Burket, Roberta Orzeszka, Piotra Pokoja, Dominikę
Sobik, Tomasza Sobika i Ewę
Woźnicę, 25-lecie – Józefa
Krakowczyka i Damiana Krakowczyka oraz za 65 lat pracy
dla OSP – Joachima Trybusia
i Alojzego Motykę. Ponadto,
Zarząd OSP Świerklany wystosował listy pochwalne do
19 członków świerklańskiej
jednostki. ■
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Święto jankowickich
strażaków
Okrągłą rocznicę istnienia świętowała również
Ochotnicza Straż Pożarna Jankowice. Uroczysty apel
z okazji 105. urodzin jednostki odbył się w sobotę
9 maja na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Kościelnej. Poprzedziła go msza święta sprawowana w intencji wszystkich strażaków.
Najwyższe odznaczenie Medal honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał w tym
dniu druh Oswald Orlik, od
wielu lat związany z OSP
Jankowice. Sam Bolesław
Chomicz był działaczem społecznym i jednym z organizatorów polskiej straży pożarnej.
Z okazji 105. rocznicy urodzin
wręczone zostały ponadto: 3
złote medale – Ewaldowi
Adamcowi, Mirosławowi
Kuczera i Adamowi Wiśniewskiemu; 3 srebrne medale – Tomaszowi Brychcy,
Grzegorzowi Bendingerowi
i Mariuszowi Pietrzakowi;
4 brązowe medale – Wojciechowi Chlubek, Adamowi
Sawina, Krzysztofowi Konskowi i Kamili PrzybylskiejGryt, oraz 3 odznaki wzorowego strażaka – Mateuszowi
Bendingerowi, Sebastianowi
Ciemięga i Karolowi Smołce. Organizatorzy strażackiego
święta nie zapomnieli również
o członkach młodzieżowej
drużyny pożarniczej OSP
Jankowice. Na liście nagrodzonych młodzików znaleźli
się: Magdalena Nowroth, Sebastian Wilczek, Sebastian
Emrych, Daniel Wita, Jacek
Gawryta, Szymon Kaszuba,

Jakub Lemańczyk i Jacek
Trybuś.
9 maja wyróżnieni zostali
też druhowie i druhny, którzy od wielu lat angażują się
w pracę na rzecz jankowickiej jednostki.
Sobotnie spotkanie, podczas którego nie zabrakło
przedstawicieli władz gminy,
sołectwa i Państwowej Straży
Pożarnej oraz zaprzyjaźnionych jednostek OSP i sponsorów, poprowadził prezes
jankowickiej straży Bogdan
Śliwka. Szczęśliwych powrotów z akcji życzył działaczom
OSP Jankowice wójt Tomasz
Pieczka i jego zastępca Henryk Mincer oraz inni zaproszeni goście. – Niech Święty
Florian nad wami czuwa
i pozwoli wam doczekać kolejnych okrągłych jubileuszy!
– brzmiały ich życzenia.

Jak to było
Ochotnicza Straż Pożarna
w Jankowicach została założona 10 lipca 1910 roku, za
sprawą p. Wolfa i p. Praske
oraz grupy miejscowych zapaleńców. Jednostka liczyła
wówczas 22 członków, na
czele z prezesem Wawrzynem
Szwedą i komendantem Teo-

dorem Ochojskim. Pierwsza
remiza mieściła się w drewnianej szopie i wyposażona
była w konny beczkowóz
i sikawkę oraz węże i bosaki.
Potem, w trakcie kolejnych lat
działalności OSP Jankowice
wzbogacała się o nowy sprzęt.
W 1913 r. wybudowano
nowoczesną strażnicę z cegły,
która służyła aż do lat 60. Nowego budynku strażacy doczekali się w 1965 r., został on
wybudowany dzięki pomocy
Gromadzkiej Rady Narodowej
oraz KWK Jankowice. Niestety, z powodu prowadzonej
przez kopalnię eksploatacji,
budynek był systematycznie
niszczony, aż w końcu strażacy
musieli go definitywnie opuścić. Pod koniec lat 80 został
utworzony Społeczny Komitet Budowy OSP Jankowice.
Powstały przy ul. Kościelnej

obiekt był systematycznie rozbudowywany i remontowany
– najpierw dzięki społecznemu zaangażowaniu strażaków,
a następnie przy pomocy finansowej gminy Świerklany.
Gmina pomogła też doposażyć jednostkę, która również
dzięki temu, że włączona
została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
wzbogaciła się o nowy wóz
i sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Nie bez znaczenia była też
pomoc lokalnych sponsorów.
Podobnie jak świerklańscy
strażacy, ochotnicy z Jankowic
biorą czynny udział w akcjach
pożarniczych i innych, które
ratują ludzkie życie i mienie,
a ponadto uczestniczą w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach.
czytaj dalej na str. 14
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Rośnie nam młody narybek
Jednym z najmłodszych
członków OSP Jankowice
jest Szymon Brychcy. 4-letni
mieszkaniec Jankowic należy do młodzieżowej drużyny
i posiada legitymację członka
OSP. Wraz z dwójką innych
dzieci wyróżniony został 9
maja przez władze OSP. Cieszy fakt, że zainteresowanie tematyką pożarnictwa przejawia
się już u najmłodszych. Kto
wie, może to właśnie ze strażą
pożarną zwiążą oni swoją zawodową przyszłość? A może
tak jak ich dziadkowie czy rodzice, maluchy zostaną kiedyś
strażakami-ochotnikami?

Strażak od urodzenia

11 Weekend Polska Biega 2015
Wielkie zaskoczenie i ogromny zaszczyt – tak
o Medalu honorowym im. Bolesława Chomicza
mówi pan Oswald Orlik. Podczas uroczystego
apelu, 9 maja, mieszkaniec Jankowic został nim
odznaczony i tym samym znalazł się w elitarnym
gronie najbardziej zasłużonych strażaków w kraju.
76-letni Oswald Orlik w Jankowicach mieszka od urodzenia. Z zawodu elektryk, całe
życie przepracował na kopalni.
Tematyka pożarnictwa interesowała go od najmłodszych
lat, strażakiem był jego tata.
- Pamiętam czasy dzieciństwa,
mieszkałem sto metrów od ówczesnej straży pożarnej, a na
naszej łące podczas okupacji
mieścił się zbiornik przeciwpożarowy i odbywały się ćwiczenia. Już wtedy bardzo mi się
to podobało i marzyłem o tym,

żeby dołączyć do strażaków.
Z OSP Jankowice oficjalnie
związał się w wieku kilkunastu lat. Od tego czasu minęło
ponad pół wieku.
- Kiedyś jak zawyła syrena
strażacka, to do akcji wyjeżdżało się konnym pojazdem.
Teraz mamy nowoczesne auta,
a jaki sprzęt do tego! Nie ma
nawet porównania z tym, co
było, tak bardzo czasy się
zmieniły – mówi. Panu Oswaldowi gratulujemy medalu i życzymy zdrowia!

W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięło udział 18 maja,
146 uczniów z klas 1-6 naszej
szkoły. Najpierw odbył się bieg
uczniów klas 1-3, a następnie
pobiegli uczniowie klas 4-6.
W obu przypadkach uczestników biegu podzielono na kategorię chłopców i dziewcząt.
Wychowankowie jankowickiej
szkoły podstawowej biegli przy
zabezpieczeniu i eskorcie Policji oraz Straży Pożarnej.
Dziękujemy za pomoc wszyst-

kim, którzy mieli jakikolwiek
wkład w organizację biegu.
Szczególnie dziękujemy naszej Straży Pożarnej z Jankowic
i Policjantom z Komisariatu Policji w Boguszowicach - Rybniku. Cieszymy się, że dopisała
nam piękna, słoneczna pogoda
i świetny humor oraz zabawa
podczas biegu. Wszyscy szczęśliwie dobiegli do mety. Za rok
widzimy się na 12 ogólnopolskim biegu!!!
tekst i zdj.: SP Jankowice
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Olimpijczyk na szóstkę
Pracowitości, wytrwałości w dążeniu do celu
i smykałki do nauk ścisłych nie można odmówić
Danielowi Mazurkowi, który po raz kolejny
udowodnił, że jest utalentowanym młodym
człowiekiem, a nauka w szkole, którą wybrał
w celu zdobycia zawodu, nie sprawiała mu
najmniejszej trudności.

Daniel jest tegorocznym maturzystą i w ostatnich tygodniach
przystąpił do egzaminu dojrzałości. Fakt, że jest laureatem
olimpiady na szczeblu krajowym sprawił, że mieszkaniec
sołectwa Świerklany Dolne
ma zagwarantowane miejsce
na studiach wyższych. Wybrał
Politechnikę w Gliwicach, na
której od października będzie
studiował budownictwo. Zanim jednak do tego dojdzie,
chce odpocząć od nauki, wyjechać na wakacje, a także podjąć dorywczą pracę. Na pewno
będzie to czynny wypoczynek
– Daniel nie wyobraża sobie
życia bez roweru, czego dowiódł dwa lata temu, kiedy to
razem z ojcem z bratem wybrał
się na rodzinny rajd rowerowy do Rzymu. Pokonali wtedy blisko 1800 km i do domu
wrócili po kilkunastu dniach,
pełni wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Z kolei, ubiegłoroczne wakacje Daniel spędził
w Australii, gdzie uczył się intensywnie angielskiego.
Zapytany o to, skąd wzięło się
jego zamiłowanie do przedmiotów ścisłych, związanych
z obliczaniem i projektowa-

niem, i - co tu dużo mówić –
trudnych, odpowiada:
- Zawsze interesowałem się
budownictwem i już w piątej
klasie szkoły podstawowej
zdecydowałem, że pójdę do
technikum budowlanego do
Wodzisławia. Tam spotkałem
wspaniałego nauczyciela,
pana Tomasza Wardengę, który
uczył przedmiotów budowlanych, a przy tym potrafił nas
motywować do nauki. Widząc
potencjał u uczniów umiejętnie nimi kierował i rozwijał ich
talenty. Wystarczy wspomnieć,
że od 20 lat przygotowuje
uczniów do olimpiad, a spod
jego ręki wyszła dotąd ponad
setka olimpijczyków.
O osiągnięciach 19-latka pisaliśmy już w ubiegłym roku,
kiedy to dyrekcja Zespołu
Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, w którym
uczył się mieszkaniec naszej
gminy, poinformowała nas
o tym, że zdobył on pierwsze
miejsce w finale XXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Budowlanych. Kolejna – tegoroczna edycja olimpiady przyniosła mu zaszczytne – drugie
miejsce w Polsce. Uczeń Tech-

nikum Nr 3 im. rtm. Witolda
Pileckiego wziął też udział
w XLI Olimpiadzie Wiedzy
Technicznej, w której zdobył
pierwsze miejsce, osiągając
maksymalną liczbę punktów!
Dzięki sukcesom Daniela
Mazurka i innych naszych
podopiecznych, każdego roku
Technikum Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego jest umieszczane
na liście renomowanych szkół
ponadgimnazjalnych w Polsce.
Tym razem, w opublikowanym
przez miesięcznik Perspektywy
rankingu zajęliśmy 18 miejsce,
a 2 w województwie śląskim,
zdobywając tytuł „Złotej Szkoły 2015” - czytamy w piśmie
dyrektora szkoły Czesława
Pieczki, jakie w połowie maja
wpłynęło do Urzędu Gminy
Świerklany.
Jaki według Daniela, jest przepis na sukces?
- Przede wszystkim to ciężka
i systematyczna praca: indywidualna i zbiorowa – mówi. –
Kiedy przygotowywaliśmy się
w szkole do olimpiady, to spotykaliśmy się nawet podczas
ferii zimowych, kiedy inni mieli
wolne. Ale efekty są widoczne,
gdyż w ubiegłym roku z siedmiu osób startujących z naszej

szkoły, do finału olimpiady zakwalifikowało się aż sześć, a w
tym roku wszyscy dobrnęli do
etapu krajowego. Jestem niezmiernie wdzięczny mojemu
nauczycielowi panu Tomaszowi, że zauważył u mnie potencjał i zmotywował do pracy,
a także kolegom i koleżankom
z grupy za udaną współpracę, i wreszcie moim rodzicom
i przyjaciołom, szczególnie
z oazy, za wsparcie. Tak się
dobrze w moim życiu składa,
że trafiam na fajnych ludzi i że
mam na kogo liczyć – śmieje
się nasz rozmówca. Podkreśla
jednocześnie, że ważna jest
dla niego modlitwa, która
towarzyszy mu nie tylko na
egzaminach.
Na pytanie, jak widzi siebie za
dziesięć lat, odpowiada:
- Chciałbym skończyć studia,
zdobyć uprawnienia budowlane i realizować się w branży
projektowej. Najbardziej marzy mi się zaprojektowanie mostu; zobaczymy, może się uda.
Danielowi życzymy, aby jego
plany i marzenia się spełniły.
Gratulujemy sukcesu na olimpiadach i trzymamy kciuki za
jego studia. ■
zdj. archw. prywatne
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O sukcesach zawodników
taekwon-do
Niezwykle owocny pod względem sukcesów
sportowych był dla zawodników RCSW
„TAEKWON-DO FIGHTER – TKM” ubiegły rok.
Należący do klubu mieszkańcy gminy wielokrotnie
stawali na podium, zdobywając 21 złotych medali,
26 srebrnych i 34 brązowe. Do tego dochodzą
mistrzowskie tytuły.
I tak, na Mistrzostwach Polski
Oriental Rules 2014 juniorów
i seniorów, mieszkanka Świerklan Dominika Filec zdobyła
złoty medal, a towarzyszący
jej Daniel Sosna – brąz; na
Mistrzostwach Polski Nowoczesnych Sztuk Walki – złoty
medal: Ola Pakuła i Dominika
Filec (2 medale), srebro: Paulina Węgrzyn, Jeremi Adamaszek, Paweł Kondziołka
i Dominika Filec oraz brąz
– Paulina Węgrzyn. To tylko
niektóre z osiągnięć – wystarczy wspomnieć, że zawodnikom z naszej gminy udało się
zakończyć ubiegły rok z 29
medalami, w tym 7 złotymi,
7 srebrnymi i 15 brązowymi.
Ten rok jest dla nich równie
pracowity – zaczęli od obozu
szkoleniowego w Szczyrku
(Centralne Zimowe Zgrupowanie Taekwon-do, 31.01-6.02,
organizator: Lubelski Sportowy
Klub Taekwon-do). RCSW reprezentowało 6 zawodników:
Dominika Filec, Nikola Wita,
Jeremi Adamaszek, Aleksandra Pakuła, Kacper Buchalik
i Tymoteusz Lubszczyk wraz
z trenerem Łukaszem Kubiakiem. Dwie adeptki: Dominika
Filec i Nikola Wita, jako wyróżnienie za sukcesy zdobyte
w ubiegłym roku pojechały
na zgrupowanie dzięki dotacji
otrzymanej z Urzędu Gminy
Świerklany. Na obozie miały
okazję potrenować z zawodnikami z ponad 10 klubów TKD
z Polski oraz z krajów takich
jak, Czechy, Anglia, Irlandia,
Francja i Nowa Zelandia (w
sumie ok. 70 uczestników).
Kolejny był Puchar Polski TKD
w Ciechanowie. Wystartowało w nim 152 seniorów z 37
klubów oraz 32 juniorów z 31
klubów z całej Polski. Zdobyte

medale pozwoliły RCSW na
zajecie wysokiego 10 miejsca w klasyfikacji medalowej
klubów wśród seniorów (na 25
sklasyfikowanych) i 23 miejsca w klasyfikacji medalowej
klubów wśród juniorów. Ciekawostką może być wysokie
miejsce zdobyte przez trenera
Łukasza Kubiaka w klasyfikacji medalowej seniorów, gdzie
zajął on 6 miejsce. W Ciechanowie o zwycięstwo walczyło 4 zawodników rodzimego
klubu - dwóch seniorów i dwie
juniorki: Łukasz Kubiak IV
Dan i Paweł Olszak I Dan
oraz wspomniane wcześniej
Dominika Filec 1 Cup i Nikola
Wita 2 Cup. Ostatecznie grupa wróciła ze złotem i brązem
(Łukasz Kubiak – I miejsce
w walkach – 57 kg, Dominika
Filec – III miejsce w technikach specjalnych), a niewiele
zabrakło zawodnikom do zdobycia kolejnych trzech brązowych krążków.
Inne sukcesy:
- 28 marca br. w Kłobucku
odbyły się dwa turnieje Taekwon-do ITF: „II Kłobuck
TKD Cup” oraz „I Eliminacja
do MP J i JMł”. W zawodach
tych wzięło udział około 400
zawodników z 11 śląskich klubów. Na 9 sklasyfikowanych
klubów nasz zajął 6 miejsce,
zdobywając 2 srebrne i 2 brązowe medale. Z kolei, w klasyfikacji juniorów RCSW zajęło

3 miejsce na 8 sklasyfikowanym klubów, dzięki zdobyciu
1 złotego i 2 srebrnych medali.
W obu turniejach wzięło udział
aż 35 adeptów RCSW, którzy
zgarnęli łącznie 37 medali: 9
złotych, 15 srebrnych i 13 brązowych. Na wyróżnienie zasługuje ponownie nasza juniorka
Dominika Filec, której udało
się zdobyć medal w każdej
z konkurencji (złoto w technikach specjalnych, srebro
w układach i srebro w walkach
do 55 kg)! Dodatkowo należy
wyróżnić juniorkę Nikolę Witę,
która zdobyła srebrny medal
w układach formalnych, gdzie
w jej kategorii startowały 24
zawodniczki.
- wyjazd ekipy Rybnickiego
Centrum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM” do
Pruszcza Gdańskiego na Grand
Prix Seniorów i Juniorów (1719.04). RCSW reprezentowali
wtedy seniorzy: Łukasz Kubiak
IV Dan i Dawid Krajewski 2
Cup oraz juniorki: Dominika
Filec 1 Cup i Nikola Wita 2
Cup. W zawodach w kat. seniorów wzięło udział 156 zawodników z 36 klubów, zaś
w kategorii juniorów - 125
zawodników z 30 klubów z całej Polski. Start naszej ekipy
okazał się bardzo udany – zawodnicy zdobyli 4 brązowe
medale, a niewiele zabrakło do
kolejnych krążków i wyższych
miejsc na podium. Dominika
Filec nieznacznie przegrała
z zwyciężczynią swojej kategorii wagowej, która jest reprezentantką Polski i aktualną
brązową medalistką niedawno zakończonych Mistrzostw
Świata, natomiast w technikach
specjalnych musiała uznać
wyższość swojej koleżanki
klubowej Nikoli Wity, która
tym razem zdobyła medal.
O ten medal dziewczyny musiały rywalizować miedzy sobą,
a w tej kategorii zmierzyły się
z aż 28 zawodniczkami z całej Polski. Niewiele również
zabrakło Nikoli w walkach,
która przegrała nieznacznie
bitwę o finał, a później także
o brąz, wygrywając uprzednio
dwa pojedynki. Medale zdobyli: Łukasz Kubiak – III miejsce
w kategorii walk – 57 kg oraz

III miejsce w kategorii układów formalnych, Dominika
Filec – III miejsce w kategorii
walki – 55 kg i Nikola Wita –
III miejsce w kategorii technik
specjalnych;
- 25.04.2015 r., turnieje
TKD ITF: II eliminacja do
Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych i Juniorów oraz
Mistrzostwa Śląska Skrzatów, Kadetów i Młodzików.
W turniejach tych wystartowało ok. 250 zawodników
reprezentujących 10 klubów,
a zawodnikom z naszej gminy
po raz kolejny udało się stanąć
na podium. I tak, złoto zdobyli:
Dominika Filec – I m. w technikach specjalnych i I miejsce
w walkach – 55 kg junior, Nikola Wita – I m. w walkach
-50 kg junior młodszy, Dawid
Wala – I m. w układach Cup;
srebro: Wiktoria Wala – II m.
w układach Cup; brąz: Dominika Filec – III m. w układach
Cup, Nikola Wita – III m.
w układach Cup, Aleksandra
Pakuła – III m. w walkach –
42 kg, Nikodem Węgrzyn –2
x III m. w układach Cup i w
technikach specjalnych, Paweł
Kondziołka – III m. w układach Cup;
- aż 7 medali w Pucharze Europy! W dniach 30.04-03.05.br.
7 zawodników RCSW wzięło udział w Pucharze Europy
„Wako European Cup” w Krynicy Zdrój. Na Puchar zjechało się ponad 720 zawodników
z 58 klubów z Polski, Słowacji,
Czarnogóry, Ukrainy i Mołdawi. Nasi zawodnicy toczyli
swoje boje na matach w formułach Light Contact i Kick Light
oraz w ringu w formułach K-1
i Full Contact. Wyniki: złoty
medal - Daniel Krajewski –
K-1, senior – 75 kg; Dominika
Filec - K-1, juniorka – 60 kg,
srebro: Martyna Marek – Light Contact, kadetka młodsza
– 52 kg, Wojtek Brychcy – Full
Contact, junior – 86 kg; brąz:
Daniel Krajewski – Light Contact, senior – 74 kg, Dominika
Filec – Light Contact, juniorka
– 57 kg, Nikola Wita – Light
Contact, kadetka starsza - 50
kg i Artur Jakóbczyk – Kick
Light, junior – 79 kg.
czytaj dalej na str. 17
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To nie koniec sportowych
zmagań – kiedy oddawaliśmy
poprzedni numer gazety do
druku amatorzy taekwon-do
przygotowywali się do kolejnych startów w zawodach.
A najważniejszym z nich były
Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych, które odbyły się
w Nowej Rudzie. Na mistrzostwa pojechały: Nikola
Wita, Karolina Groborz, Paulina Solich, Kasia Cywińska,
Aleksandra Pakuła i Paulina
Węgrzyn. III miejsce na podium tym razem wywalczyły:
Nikola Wita – w kat. Układy
Formalne CUP, Aleksandra
Pakuła – w kat. walki - 42kg.
Trener Kubiak: Wszystkie
dziewczyny dzielnie rywalizowały i walczyły najlepiej jak
potrafiły z przeciwniczkami
z całej Polski. Mistrzostwa te
były poprzedzone dwiema trudnymi eliminacjami, a nagrodą
dla najlepszych była kwalifikacja na MP.
Największe gratulacje należą
się Nikoli, która w układach
formalnych przegrała po popełnieniu kilku błędów z późniejszą zwyciężczynią tej konkurencji, wcześniej wygrywając
trzy pojedynki i zdobywając
brązowy medal. Natomiast
w walkach po wygraniu dwóch
pojedynków niestety dwa następne przegrała, pierwszy
z późniejszą mistrzynią, a ten
drugi w walce o brązowy medal.
Natomiast nasza mała i drobniutka lwica o imieniu Ola
w drodze po swój pierwszy
medal Mistrzostw Polski wygrała trzy pojedynki ostatni
najtrudniejszy, ponieważ z zawodniczką, z którą już wcześniej walczyła i przegrała. Ola
obawiała się tej walki, jaki się
później okazało niepotrzebnie
:) Po ciężkiej i wyrównanej
walce Ola przechyliła szalę
zwycięstwa na swoją korzyść
i nie pozwoliła wydrzeć sobie
miejsca na podium i brązowego medalu.
Gratulujemy sukcesów i cieszymy się, że w gminie Świerklany mieszkają tak utalentowani sportowcy! ■

Uczcie się w „dechę”,
niech szkoła
ma z was pociechę!

Pobawmy się
razem!

Pod takim hasłem odbyły się w SP nr 2
im. Św. Jadwigi w Świerklanach Dni Otwarte.
22 kwietnia na sali gimnastycznej gościliśmy
naszych przyszłych uczniów – obecnych
przedszkolaków, którzy wraz z rodzicami
bardzo licznie odwiedzili naszą szkołę.
Przyszłych uczniów powitali najstarsi – szóstoklasiści.
Wspominali oni swoje pierwsze dni w szkole oraz życzyli przyszłym pierwszakom
samych sukcesów w nauce.
Najlepsi uczestnicy konkursów
recytatorskich przedstawili
swoje wiersze.
Na spotkaniu z dyr. Aliną Konsek rodzice zostali zapoznani
z organizacją pracy szkoły,
ofertą dydaktyczną, pracą
świetlicy, biblioteki oraz stołówki. Mogli także zakupić

dzieciom piękne książki na
szkolnym kiermaszu organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Książki.
Dzieci brały również udział
w zajęciach. Wspólnie z przyszłymi wychowawcami oraz
z pomocą szóstoklasistów
uzupełniały przygotowany dla
nich zestaw zadań. Z wielkim
zaangażowaniem wykonywały prace plastyczne - origami.
Cieszyły się, że już niedługo
będą uczniami naszej szkoły.
tekst: Barbara Mrozek

Odwiedzą Jankowice
pod Poznaniem
Występy artystyczne i prezentacje lokalnych
wytworów rękodzieła znajdą się w programie
VII Zjazdu Jankowiczan, który w tym roku odbędzie
się w Jankowicach w gminie Tarnowo Podgórne
pod Poznaniem. Nie zabraknie na spotkaniu
naszych przedstawicieli, którzy z niecierpliwością
odliczają dni do wyjazdu.
Pomysłodawcą organizowania
spotkań z udziałem mieszkańców miejscowości o nazwie
Jankowice z terenu całego
kraju był proboszcz maleńkich Jankowic w gminie Jedlińsk na Mazowszu. Do tej
pory zjazdy odbyły się m.in.
w Jankowicach Radomskich,
Jankowicach położonych
w gminie Kuźnia Raciborska
oraz w naszych – Jankowicach
Rybnickich. Ostatnia edycja
zjazdu odbyła się dwa lata
temu w Jankowicach w pobliskiej gminie Pszczyna. VII
Zjazd zaplanowano w gminie
Tarnowo Podgórne, w ostatnią
sobotę czerwca.
Udział w zjeździe to każdorazowo duże przedsięwzięcie,

zwłaszcza jeśli gospodarzem
organizowanego cyklicznie
spotkania są Jankowice oddalone od naszej miejscowości
o kilkaset kilometrów. Chodzi
nie tylko o to, żeby technicznie wszystko przygotować
– załatwić sprawy związane
z wynajmem autobusu czy zarezerwowaniem noclegu, ale
też o przygotowanie się do gościnnych występów podczas
zjazdu, gdyż tradycją stały się
prezentacje artystyczne w wykonaniu zespołów z poszczególnych Jankowic. Inicjatywy
takie jak ta, służą zacieśnianiu
więzi pomiędzy mieszkańcami
różnych regionów i pielęgnowaniu kultury oraz tradycji.

Pod takim hasłem obchodziliśmy 30 kwietnia w SP
Jankowice, Dzień Comeniusa. Tego dnia na lekcjach
pojawiły się najróżniejsze
gry – od planszowych przez
ruchowe do komputerowych.
Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie i przekonać się, że
nauka wcale nie jest trudna,
a już na pewno nie musi być
nudna. W sektorze klas I-III
zawisł ogromny kwiatowy
mural, na który od rana do
późnego popołudnia, niczym
prawdziwi malarze, nanosiliśmy farby. Włączyli się wszyscy – nawet panie sprzątaczki.
Powstała piękna praca, która
zdobi nasz korytarz. Klasy
starsze również stworzyły swój
obraz – oczywiście w rozmiarze maksi, którym przystroiliśmy szkolną aulę. Na sali gimnastycznej była zabawa i taniec
w rytm muzyki. Po wspólnej
zabawie tanecznej przyszedł
czas na rozgrywki sportowe.
Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w różnorodnych konkurencjach –
wyłanialiśmy m.in. najlepszego
strzelca, skoczka czy najszybszego biegacza. Wielkim powodzeniem cieszyła się „Akademia bańkowa”. Uczyliśmy
się robić bańki mydlane na 101
sposobów, a później goniliśmy
je po całym podwórku. Mała
rzecz…a tyle radości.
Na zakończenie dnia wszyscy uczniowie jednogłośnie
stwierdzili, że gier i zabaw
powinno być w szkole więcej.
A więc teraz wszystko w rękach… nauczycieli ;)
tekst i zdj: SP Jankowice
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Na Rodziców zawsze
można liczyć!
Na terenie ośrodka GOKiR-u w Świerklanach odbył
się 30 maja Festyn rodzinny „Mama, Tata i ja”,
zorganizowany przez SP nr 2 im. Św. Jadwigi
wraz z Radą Rodziców świerklańskiej szkoły.
Wprawdzie pogoda była nieco kapryśna,
ale frekwencja i humory dopisały.

Spotkanie z ortografią
- to już XX raz!
Oglądając popisy artystyczne
uczniów można było posilić
się grochówką, kiełbaską
i krupniokiem z grilla, czy też
zjeść pyszne ciasteczko. Na
najmłodszych czekały ciekawe zabawy z chustą „Klanza”,
malowanie twarzy, wykonanie
wiatraczka techniką orgiami,
czy też balonowe zwierzątka.
Atrakcją festynu był występ
duetu muzycznego „Primo”
(elektryczne skrzypce i gitara) w osobach Pauliny Maciończyk i Miłosza Zemana,
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Rybniku. Przygotowano
też szereg konkurencji dla całych rodzin, gdzie trzeba było
wykazać się nie lada zdolnościami: wykonanie stroju
ekologicznego, namalowanie
wakacyjnego pejzażu, wymyślenie papierowego kapelusza,
ułożenie piosenki i napisanie
rymowanki. Było świetnie!
Punktem kulminacyjnym festynu był I Gminny Bieg dla
Świętego Jana Pawła II. Trasa była niezwykle wdzięczna,
prowadziła urokliwymi zakątkami Świerklan. Uczestnicy
biegu mogli spróbować swoich
sił w czterech kategoriach wiekowych. Otrzymali pamiątkowe medale, a na zwycięzców
czekało mnóstwo nagród.
Biegacze zostali poczęstowani na scenie pysznym tortem

przygotowanym przez szkolną
kuchnię. Informacje o wynikach biegu można znaleźć na
stronie internetowej szkoły.
Wśród zaproszonych gości
swoją obecnością zaszczycili
nas: Wójt Gminy Świerklany Tomasz Pieczka, Zastępca
Wójta Henryk Mincer, Radna
Powiatu Rybnickiego Halina
Karwot, przedstawiciele Rad
Sołeckich Świerklan Górnych
i Świerklan Dolnych w osobach Doroty Tyman i Krzysztofa Klyty, radni gminy Świerklany, ks. Krzysztof Szota oraz
sponsorzy, dyrektorzy zakładów i prezesi firm.
Pani dyrektor szkoły Alina
Konsek serdecznie dziękuje
za pomoc przy organizacji
festynu i biegu następującym
instytucjom i osobom:
Radom Sołeckim, Radzie Rodziców, licznym sponsorom,
Komendzie Policji w Boguszowicach , strażakom OSP
Świerklany, Wojewódzkiemu
Pogotowiu Ratunkowemu
w Katowicach, „Akademii
Biegania”, paniom pielęgniarkom: Annie Zniszczoł, Izabeli Kermel i Marii Kodura, DJ
Błażejowi, zespołowi „Primo”,
młodym artystom, nauczycielom, rodzicom, administracji
i obsłudze szkoły.
tekst: Joanna Krawczyk –
nauczyciel SP 2,
zdj.: archiwum szkoły

W tym roku szkolnym odbył się XX – Jubileuszowy
Gminny Konkurs Ortograficzny. Organizatorem
imprezy była Szkoła Podstawowa nr 2
im. Świętej Jadwigi w Świerklanach. O tytuł
„Mistrza Ortografii” ubiegali się reprezentanci
trzech szkół działających w gminie. Do wspólnej
zabawy z polską ortografią zaprosiliśmy również
osoby dorosłe.
Uczniowie musieli zmierzyć
się z niezwykle trudnym dyktandem pt: „W okamgnieniu”.
Tekst dyktanda najlepiej napisał Patryk Cyrulik z SP nr 1,
drugie miejsce zajął Łukasz
Kosior z tej samej szkoły.
Natomiast na trzecim miejscu znaleźli się Bartosz Krakowczyk z SP w Jankowicach
i Michał Wilk z SP nr 2.
Druga część konkursu „Językowy tor przeszkód” była
skierowana do trzyosobowych
drużyn. Ich zadaniem było rozwiązywanie zadań językowo
– ortograficznych. Nad przebiegiem turnieju czuwało jury
w składzie: Janina Urbańczyk,
Danuta Dudek, Lidia Michalska oraz Małgorzata Rduch.
Z zadaniami najlepiej pora-

dziła sobie drużyna z SP nr 1
w składzie: Łukasz Kosior,
Patryk Cyrulik i Adrian
Legut. Na drugim miejscu
znalazła się drużyna z SP nr 2
w składzie: Dawid Brodawka,
Michał Wilk i Agata Knura.
Trzecie miejsce zajęli uczniowie reprezentujący SP w Jankowicach: Aleksandra Kinga
Nowak, Monika Jurczykowska i Bartosz Krakowczyk.
Uczniowie, którzy nie brali
udziału w zmaganiach z polską
ortografią, mogli przygotować
przestrzenną pracę plastyczną
przedstawiającą wyraz będący wyjątkiem ortograficznym.
Komisja miała duże problemy z wybraniem najlepszych
prac, ponieważ pomysłowość
czytaj dalej na str. 19
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uczestników była ogromna.
Po długich obradach w konkurencji „Przestrzenny wyjątek” jury postanowiło nagrodzić pracę Łukasza Sławika
z SP w Jankowicach. Drugie
miejsce w tej konkurencji zajęła Julia Duhań z SP nr 1, a
trzecie - Laura Fojcik i Katarzyna Tyrna z SP nr 1.
W związku z jubileuszem –
Gminny Konkurs Ortograficzny jest organizowany już XX
raz – uczniowie SP nr 2 przez
cały rok szkolny brali udział
w Maratonie Ortograficznym.
Jego wyniki zostaną ogłoszone
na koniec roku szkolnego.
Warto wspomnieć o tym, że
obchody XX Jubileuszowego
Gminnego Konkursu Ortograficznego rozpoczęto nieco inaczej niż zwykle – dyktandem
z udziałem dorosłych. Przygotowała je p. Lidia Michalska
z Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. 14 maja do
naszej szkoły zgłosiło się 17
osób dorosłych, które chciały
spróbować swoich sił i udowodnić, że nie straszne są im
żadne trudności czy wyjątki.
Uczestnicy dyktanda zostali
zaskoczeni przez organizatorów, ponieważ przedstawiono im dyktando w gwarze
śląskiej. Po chwilowej konsternacji i powtórce zasad ortograficznych przygotowanej
przez uczniów klasy VI a,
przystąpiono do pisania właściwego tekstu.
Komisja składająca się z polonistek (Janina Urbańczyk,
Lidia Michalska, Barbara
Mrozek i Gabriela Lebuda)
miała nie lada problem z wyłonieniem zwycięzcy. W kilku
pracach nie znaleziono błędów
ortograficznych. Zdecydowała
więc ilość błędów interpunkcyjnych. Pamiątkowe dyplomy
oraz statuetki dla najlepszych
wręczała p. dyr. Alina Konsek. Gratulujemy zwycięzcom,
którzy najlepiej napisali dyktando. I miejsce i tytuł Mistrza
Ortografii Osób Dorosłych
zdobył p. Mariusz Pomykoł,
II miejsce – p. Grażyna Herok, a III miejsce – p. Maria
Orlik. Uczestnikom impreza
bardzo się spodobała, a my
byliśmy mile zaskoczeni.
tekst: Barbara Mrozek

W gościnie u Czechów
Ostatnia wizyta studyjna wszystkich partnerów
projektu „Let’s play together”, wśród których
znajduje się również jankowicka szkoła
podstawowa, miała miejsce w dniach 27-31 maja.
W spotkaniu, którego gospodarzem była czeska
szkoła Základní škola HUMPOLEC, wzięło udział
6 uczniów klas szóstych oraz 4 nauczycieli.

Podczas wizyty uczniowie
mieli okazję poznać kulturę,
zwyczaje i język gospodarzy
„od kuchni”, gdyż tym razem
wszyscy zakwaterowani byli
u rodzin czeskich. Tematem
przewodnim tego podsumowującego cały projekt spotkania były po prostu… gry
i zabawy. Zadaniem każdego
z partnerów było przygotowanie dodatkowych gier, które
zostały następnie przećwiczone w międzynarodowych zespołach.
Gospodarze stanęli na wysokości zadania i przygotowali
niezwykle atrakcyjny program
wizyty. Mieliśmy okazję zwiedzić szkołę, która, mimo iż nie
tak nowa jak nasza, zaskakuje
bogactwem i różnorodnością
wyposażenia. Najbardziej
urzekły nas „klasy na świeżym
powietrzu”, bogato wyposażona świetlica oraz pracownia
ceramiczna z profesjonalnymi
piecami do wypalania gliny.
Nasi uczniowie wzięli udział
w warsztatach ceramicznych,
podczas których wykonali
piękne prace.

Zwiedziliśmy również Humpolec – miasteczko, w którym
położona jest szkoła, oraz jego
okolice. Wspólnie z uczniami
szkoły czeskiej wybraliśmy się
do górujących nad szkołą ruin
zamku Orlik, skąd podziwialiśmy piękne widoki. Drogę
powrotną przeszliśmy ścieżką
dydaktyczną, która prowadziła
śladem dawnej kopalni złota.
Gospodarze zorganizowali
również wycieczkę do pobliskich Lipnic, w których
znajduje się okazały zamek
oraz niezwykłe rzeźby wykute w skale: usta, ucho oraz
złote oczy. Mieliśmy również
okazję obejrzeć przedstawienie
w teatrze kukiełkowym.
W sobotę zwiedziliśmy stolicę kraju – Pragę. Podczas
gdy uczniowie spędzali czas
w praskim ZOO, nauczyciele
spacerowali malowniczymi
uliczkami miasta.
To kolejna z niezapomnianych
wizyt, jakie odbyły się do tej
pory w ramach międzynarodowej współpracy.
tekst i zdj.: SP Jankowice

Sukcesy
jankowickich
gimnazjalistów
W ostatnim czasie
kilkoro uczniów
Gimnazjum im. Ks.
Walentego odniosło
sukcesy w olimpiadach
i konkursach wiedzy.
30 marca uczennica Angelika Przeliorz z III c zdobyła
wyróżnienie w IX Regionalnym Konkursie Chemicznym
zorganizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Rybniku. Z kolei, Wiktoria
Jędrasik zdobyła wyróżnienie
w międzynarodowym konkursie plastycznym „DOM”, zorganizowanym przez Miejski
Ośrodek Kultury w Radlinie
oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, a Natalia
Wolas i Weronika Mezgier
odniosły sukces w gminnym
konkursie wiedzy przeciwpożarniczej, zdobywając II
i III miejsce. Sukcesy odnieśli
uczniowie także w konkursie
języka obcego – w zorganizowanym w Zespole Szkół nr 2
w Żorach, Międzyszkolnym
Konkursie Języka Niemieckiego Arkadiusz Kopiec z III
a zajął drugie miejsce, a Monika Góra z II b – miejsce
trzecie.
Od 10 do 16 marca br. trwała w gimnazjum Stypendiada
Polonistyczna. Uczniowie
mogli wziąć udział w trzech
konkursach: czytelniczym, ortograficznym oraz literackim.
W naszej szkole najlepsza
okazała się Wiktoria Bartosik, która zdobyła wyróżnienie
i tytuł finalisty. Kolejne dwie
osoby, które osiągnęły wysokie wyniki, to Kinga Tumula
i Adrianna Łękawska. Natomiast w maju (27.05) odbył się
międzyszkolny konkurs ekologiczny EKO – Rybnik 2015.
Wzięło w nim udział 12 gimnazjów z powiatu rybnickiego.
Konkurs zorganizowany został
przez Gimnazjum nr 1 w Rybniku, a naszą szkołę reprezenczytaj dalej na str. 20

20
ciąg dalszy ze str. 19
towała Aleksandra Malerczyk
i wspomniana wcześniej Kinga
Tumula, która została laureatką
trzeciego miejsca. Serdecznie
gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!
Warto również wspomnieć
o egzaminach gimnazjalnych,
do których przystąpili w dniach
21-23 kwietnia uczniowie klas
III. W bieżącym roku szkolnym do egzaminu przystąpiło
64 uczniów. Pierwszego dnia
pisali oni egzamin w części humanistycznej z zakresu historii
i wos oraz języka polskiego.
Kolejny dzień, to egzamin

matematyczno–przyrodniczy
z zakresu przyrody i matematyki. Ostatniego dnia zaś odbyły
się egzaminy z języka obcego
nowożytnego w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym.
Język angielski wybrało 61
uczniów, zaś język niemiecki w części podstawowej - 3
uczniów i z części rozszerzonej
- 1 uczeń.
Wyniki egzaminów zostaną
ogłoszone w czerwcu. Mamy
nadzieję, że będą one na wysokim poziomie i zaspokoją ambicje naszych trzecioklasistów.

Szereg ciekawych spotkań poświęconych
historii i religii miał w ostatnim czasie miejsce
w Gimnazjum im. Ks. Walentego w Jankowicach.

info: Gimnazjum Jankowice,

na zdj. uczestnicy konkursu języka niemieckiego

Militarne święto najmłodszych
Prezentacja transporterów kołowych
i gąsienicowych oraz samochodów wojskowych
i wyrzutni miała miejsce podczas majowego
festynu militarnego, połączonego z Gminnym
Dniem Dziecka. Na najmłodszych czekała ścianka
wspinaczkowa i wiele innych atrakcji. To był strzał
w dziesiątkę!
zdj. archiwum GOKiR-u

W programie imprezy znalazły
się ponadto pokazy militarne
i wojskowe oraz pokaz umiejętności strażackich, udzielania
pierwszej pomocy i wiele innych, a także konkursy z nagrodami i występy zaproszonych zespołów, w tym grupy
„CANDYCAINE” (dawny
Hesperus) oraz duetu „Model
MT&Modelinka”. Program festynu był naprawdę bogaty i nie
żałowali ci, którzy zdecydowali

Niezwykłe spotkania z historią

się spędzić niedzielę 17 maja
z Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Rekreacji. Militarne klimaty
zdecydowanie przypadły mieszkańcom do gustu!
Przy organizacji festynu GOKiR
współpracował z Urzędem Gminy Świerklany, Radami Sołeckimi Świerklan Górnych, Świerklan Dolnych i Jankowic oraz
z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Stowarzyszeniem Task

W czwartek 30 kwietnia młodzież wysłuchała audycji z radiowęzła, a następnie wypełniła
testy rozdane przez nauczycieli.
3 maja 1791 roku uchwalono
w Polsce i zarazem w Europie
pierwszą konstytucję. W tym
roku uczniowie naszej szkoły
mieli okazję przypomnieć sobie, dlaczego 3 maja jest dla
Polaków tak ważną datą. Nastrój zbliżających się dni miały
wprowadzić barwy narodowe,
które można było zobaczyć nie
tylko na flagach wiszących na
korytarzu, ale także w elementach stroju uczniów.
Niedługo potem - w drugą
niedzielę maja odbyła się tradycyjna pielgrzymka mieszkańców ziemi rybnickiej i wodzisławskiej do Studzienki
– Sanktuarium Bożego Ciała.
W tym roku gościł u nas biskup
pomocniczy Archidiecezji Katowickiej Adam Wodarczyk.
W uroczystościach uczestniczyli także uczniowie naszej
szkoły. Szczególnie dostojnie
reprezentował się nasz poczet
sztandarowy. Ksiądz biskup zamienił kilka słów z uczniami,
a także zainteresował się osobą naszego patrona – Księdza
Walentego.
Uczniowie jankowickiego

gimnazjum wzięli też udział
w spotkaniu z pułkownikiem
Tadeuszem Dłużyńskim - prezesem Oddziału Rybnickiego
Związku Piłsudczyków, które
odbyło się w Teatrze Ziemi
Rybnickiej. Prelegent w bardzo ciekawy sposób przedstawił
postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, objaśnił przebieg
i znaczenie bitwy warszawskiej
1920 roku, a także nakreślił
zmagania żołnierza polskiego
w bitwie o Monte Cassino. Spotkanie stało się również okazją
do osobistych rozmów uczniów
z pułkownikiem, a zarazem
wspaniałą lekcją patriotyzmu
i szacunku dla dokonań żołnierza polskiego.
Na koniec warto wspomnieć
również o „żywej lekcji historii”, jaka odbyła się w jankowickiej placówce z okazji Dnia
Dziecka. Tematyka tego niecodziennego spotkania dotyczyła
uzbrojenia Wojska Polskiego,
a gościem był pan Krzysztof
Wincenty Banaś herbu Dołęga
z Wodzisławia Śląskiego. Zaprezentował on historię rozwoju
broni palnej od XIV w. do XX
w., z głównym nastawieniem na
uzbrojenie Wojska Polskiego.

Force Scorpion 13. Pomogła
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku, Miejski Klub
Strzelecki Ligi Obrony Kraju
w Rybniku, Muzeum techniki
wojskowej im. Jerzego Widuchowskiego w Zabrzu, Komeda Miejska Policji w Rybniku,
Ranger Club Survival, Żorska
Grupa Operacyjna, Tomasz
Frankowski i Ochotnicza Straż

Pożarna w Świerklanach.
Warto wspomnieć również
o prywatnych sponsorach,
dzięki którym udało się zorganizować festyn, a są to: F.H.U
Genowefa i Witold Kotula oraz
JNA metal Agnieszka i Janusz
Nowroth. Honorowy patronat
nad imprezą plenerową objął
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku.

info: Gimnazjum Jankowice

