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Jankowicki mistrz nie odpuszcza

Mieszkańcy gminy pamiętają go jako sympatycznego ucznia jankowickiej 
podstawówki, sportowego geniusza, który swoimi popisami gimnastycznymi 
uświetniał szkolne akademie i gminne uroczystości. Dziś Bartosz Czaja, bo 
o nim mowa, ma już 19 lat i mieszka w Gdańsku, gdzie się uczy i trenuje. 
Z mieszkańcem ulicy Górniczej rozmawiamy przy okazji jego wizyty w domu 
rodzinnym w Jankowicach, spowodowanej koniecznością stawienia się 
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Rybniku. Jakie sukcesy odnosi 
jankowicki mistrz gimnastyki sportowej oraz jakie ma plany na przyszłość 
piszemy na str. 13.

Program 
pełen atrakcji

Zapowiada się kolejny cie-
kawy sezon imprez arty-
stycznych, jakie w tym roku 
przygotował dla mieszkańców 
Gminny Ośrodek Kultury i Re-
kreacji. Premierowy festyn 
militarny, koncert gwiazdy 
na powitanie i zakończenie 
wakacji oraz festyn z okazji 
gminnych dożynek – to tylko 
niektóre z atrakcji. 
Programy imprez artystycz-
nych są na bieżąco dopraco-
wywane, już dziś znamy jed-
nak daty festynów. Szczegóły 
poniżej. 

17 maja (niedziela)
OSiR Świerklany

Festyn militarny połączony 
z Gminnym Dniem Dziecka 
W programie pokazy militar-
ne i wojskowe w wykonaniu 
grupy TF13 SCORPION oraz 
policji i straży pożarnej, kon-
kursy z nagrodami, występy 
zespołów i wiele innych atrak-
cji. Zakończeniem imprezy bę-
dzie koncert - niespodzianka. 

4 lipca (sobota)
OSiR Świerklany 

POWITANIE WAKACJI
festyn rodzinny, którego 
gwiazdą będzie zespół „Piersi”

23 sierpnia (niedziela)
OSiR Jankowice 

koncerty gwiazd disco polo 
oraz występ Kabaretu Mło-
dych Panów

6 września (niedziela)
Dożynki Gminne 

Co z tym KS-em?
W przedostatnią sobotę marca, podczas IV-ligowego meczu piłki nożnej 
rozgrywanego pomiędzy LKS Fortecą Świerklany i GKS Radziechowy-Wieprz 
nastąpiło zakłócenie porządku - przed stadionem przy ul. Zamkowej rzucane 
były petardy i interweniowały służby policji. Uczestnikami incydentu byli 
przedstawiciele KS Świerklany – klubu, który nie zgadza się z wysokością 
dotacji przyznanych na 2015 rok podmiotom III sektora działającym 
w obszarze sportu. 
O różnicach w wysokości środków, a także o dostępie klubów do istniejących na terenie gminy 
obiektów sportowych oraz o wizji rozwoju sportu w gminie Świerklany rozmawiamy z wójtem 
Tomaszem Pieczką – czyt. str. 7
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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:

Pan Jan Burda  
ze Świerklan

- 91 rocznica urodzin

Pan Piotr Hartman 
z Jankowic

- 94 rocznica urodzin

Pani Emilia Filipowski
ze Świerklan

- 90 rocznica urodzin

Pani Anna Filipowska 
ze Świerklan

- 92 rocznica urodzin

Pan Jan Krótki 
ze Świerklan 

- 91 rocznica urodzin

oraz pary małżeńskie: 

Państwo  
Zofia i Erwin Cofalik 

ze Świerklan
- 55 rocznica ślubu

Państwo  
Alicja i Hubert Pawela

ze Świerklan  
- 55 rocznica ślubu 

Najlepsze ¿yczenia

We wtorek 31.03, w sali ban-
kietowej przy ul. Strażackiej 1 
dyżur pełnili przedstawiciele 
pracodawców oferujących za-
trudnienie oraz przedstawicie-
le Powiatowego Urzędu Pracy 
w Rybniku, w tym również 
doradcy zawodowi, którzy 
pomagali bezrobotnym przygo-
tować dokumenty aplikacyjne 
i udzielali informacji na temat 
otwarcia własnej działalności 
gospodarczej, gdyż o to rów-
nież pytali zwiedzający. Warto 
wspomnieć o tym, że począt-
kowo jarmark miał się odbyć 
w małej sali świerklańskiego 
ośrodka jednak wiedząc, że 
udział w imprezie zapowie-
działo kilka firm, organizator 

Udany jarmark
Ostatni dzień marca upłynął w gminie pod znakiem 
targów pracy. Organizowany po raz pierwszy Objazdowy 
Jarmark Ofert Pracy przyciągnął do siedziby Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach tłumy 
zwiedzających. 

spotkania przeniósł targi do du-
żej sali. W ciągu dwóch godzin 
(od 10.00 do 12.00) zawitało tu 
kilkudziesięciu mieszkańców 
gminy poszukujących zatrud-
nienia oraz tych, którzy planują 
zmienić aktualnie wykonywa-
ną pracę.
Prezentowane na targach oferty 
zatrudnienia pochodziły od kra-
jowych i zagranicznych praco-
dawców i dotyczyły najczęściej 
branży budowlanej, językowej 
oraz telemarketingowej. Infor-
matyk, pracownik ds. sprzeda-
ży z biegłą znajomością języka 
niemieckiego, włoskiego lub 
francuskiego, kierownik dzia-
łu zakupów, spawacz, elektryk 
czy operator wózka widłowe-
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go – to tylko niektóre z ofert 
prezentowanych podczas jar-
marku. Krytykowana przez 
niektórych inicjatywa okazała 
się bardzo potrzebna w gminie 
i z pewnością doczeka się ko-
lejnych edycji. 
Praca magazyniera czy tele-
marketera nie jest może szczy-
tem marzeń, ale od czegoś trze-
ba zacząć, żeby przekonać się, 
w czym się dobrze czujemy, a z 
czym absolutnie nie zwiążemy 
naszej zawodowej przyszłości, 
a także po to, aby nabyć nowe 
umiejętności i poznać nowych 
ludzi. Czasem bezowocne po-
szukiwanie stałego zajęcia jest 
impulsem, aby rozwinąć własną 
działalność i sprawdzić się jako 
szef. Właśnie po to jarmark jest 
organizowany, aby zwiększyć 
szanse osób na zawodowy roz-
wój i finansową stabilizację – 
przekonywali dyżurujący przy 
stoiskach specjaliści. 
Jarmark odbył się pod honoro-
wym patronatem Wójta Gminy 
Świerklany Tomasza Pieczki.  

Możesz wesprzeć 
budowę Centrum JP II

Od kilku już lat w Krakowie powstaje Centrum Jana 
Pawła II „Nie lękajcie się!”, którego celem jest 
upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa 
związanego z osobą św. Jana Pawła II, a także 
promowanie kultury i tradycji związanej z życiem 
i pontyfikatem polskiego papieża. 

W związku z prowadzoną bu-
dową Centrum, jak również ze 
względu na fakt, że rok 2015 
został ogłoszony Rokiem Jana 
Pawła II (Uchwała Sejmu RP 
z dnia 5 grudnia 2014 r., w któ-
rej parlamentarzyści podkreślili 
ogromne zaangażowanie papie-
ża Polaka w proces odradzania 
się polskiej niepodległości oraz 
w propagowanie uniwersalnego 
przesłania o godności i prawach 
człowieka), przedstawiciele in-
westora przekazali Urzędowi 
Gminy Świerklany informację 

o prowadzonej zbiórce pienięż-
nej na powyższy cel.
W pierwszym etapie powstały 
budynki: Sanktuarium Świę-
tego Jana Pawła II oraz Cen-
trum Wolontariatu i Instytutu 
Jana Pawła II. Kolejne etapy 
inwestycji obejmują budowę 
centrum konferencyjnego, 
domu pielgrzyma i centrum 
rehabilitacyjnego oraz domu 
rekolekcyjnego i parku medyta-
cyjno-rekreacyjnego. Aktualnie 
powstaje budynek, w którym 
siedzibę będzie miało m.in. 

muzeum poświęcone życiu 
i działalności naszego rodaka. 
Uroczyste poświęcenie Cen-
trum planowane jest w lipcu 
przyszłego roku, podczas 
wizyty papieża Franciszka. 
Przed organizatorami trudne 
zadanie ukończenia inwestycji 
i udostępnienia jej ponad mi-
lionowej rzeszy młodych osób, 
które przybędą do Krakowa na 
Światowe Dni Młodzieży. 
Środki finansowe przezna-
czone na budowę Centrum 
pochodzą wyłącznie od spon-
sorów i darczyńców. Z apelem 
o wsparcie inwestor zwrócił 
się do gmin, a za ich pośred-
nictwem również do miesz-
kańców. 
Każdy, kto chciałby wspomóc 
finansowo budowę Centrum 
Jana Pawła II „Nie lękajcie 
się!”, może to zrobić za po-
średnictwem konta bankowe-
go: 49 8589 0006 0000 0030 
4342 0001.

Niedziela 3 maja 
jubileusz 115-lecia  

istnienia OSP Świerklany
godz. 9.15 

zbiórka przed remizą OSP 
przy ul. Strażackiej 1 w Świer-
klanach, przemarsz do kościo-
ła pw. Św. Anny

godz. 9.30 
Msza święta, po jej zakończe-
niu uroczysty apel na placu 
przed remizą połączony z na-
daniem odznaczeń i medali 
zasłużonym działaczom OSP.
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W porozumieniu z Urzędem 
Miasta Rybnika ruszyła na 
początku kwietnia w naszej 
gminie nowa linia autobusowa 
o numerze 33. Realizuje ona 
kursy pomiędzy następujący-
mi przystankami: Świerklany 
Szyb - Rybnik Śródmieście 
Sąd - Jejkowice Centrum. Do-
kładny przebieg trasy oraz ceny 
biletów zamieszczone zostały 
w informacji poniżej.
Nie jest to ostatnia zmia-
na w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego - po 
serii spotkań z mieszkańcami 
wszystkich trzech sołectw, jakie 
odbyły się w ciągu ostatnich 
kilku tygodni, władze gminy 
przymierzają się do wprowa-
dzenia wewnętrznej bezpłat-
nej komunikacji autobusowej, 
która połączyłaby Świerklany 
Górne, Świerklany Dolne i Jan-
kowice oraz skomunikowała je 
z ościennymi miejscowościa-
mi. Planuje się, że mieszkańcy 
będą mogli nie tylko bezkosz-
towo poruszać się po terenie 

Komunikacja – ważna sprawa
Gmina Świerklany przygotowuje się do zmiany 
funkcjonowania systemu transportu zbiorowego na jej 
terenie i wprowadzenia bezpłatnych połączeń w obrębie 
Jankowic i Świerklan. Chodzi o to, aby maksymalnie 
usprawnić dowóz pasażerów i dostosować przebieg 
linii autobusowych oraz godziny odjazdu autobusów do 
realnych potrzeb mieszkańców. 

swojego sołectwa oraz sołectw 
sąsiednich, ale też rozkład jazdy 
„wewnętrznych” autobusów zo-
stanie dostosowany do rozkładu 
autobusów dowożących pasa-
żerów do innych miejscowości, 
jak Rybnik, Żory czy Wodzi-
sław Śląski. To także ukłon 
w kierunku naszych uczniów, 
którzy będą mieli zapewniony 
darmowy dowóz do szkół na 
terenie gminy. 
– Wprowadzenie wewnętrznej 
bezpłatnej komunikacji auto-
busowej jest dużym przed-
sięwzięciem organizacyjnym 
i finansowym, które ze względu 
na potrzeby naszych obywateli 
chcemy jednak zrealizować. 
Funkcjonująca obecnie komu-
nikacja nie do końca spełnia 
oczekiwania mieszkańców i nie 
odpowiada ich potrzebom. Na-
leży skomunikować poszczegól-
ne sołectwa oraz całą gminę 
z innymi miejscowościami tak, 
aby można było bez problemu 
wszędzie dojechać – informują 
władze gminy. ■

Zabezpieczono teren budowy
Dnia 5 lutego br. Urząd Gminy Świerklany odstąpił od 
umowy z wykonawcą budynku użyteczności publicznej 
powstającego w rejonie skrzyżowania w sołectwie 
Świerklany Górne. Robotnicy zeszli z placu budowy, 
który został uprzątnięty i zabezpieczony ogrodzeniem - 
do czasu wznowienia prac. 

Do wznowienia prac na pewno 
dojdzie, tyle że gmina zmuszo-
na jest wyłonić nowego wyko-
nawcę, a to wymaga docho-
wania odpowiednich procedur. 
Problemu nie da się rozwiązać 
z dnia na dzień – chodzi nie tyl-
ko o trudności z rozliczeniem 
budowy z wykonawcą (a wła-
ściwie z wykonawcami, gdyż 
wyłoniona w przetargu firma 
zatrudniła podwykonawców), 
ale też o duży koszt inwestycji, 
której wykonanie początkowo 
miało się zamknąć w okresie 
dwóch lat. Na pewno nie nastą-
pi to tak szybko, zwłaszcza że 
gmina ma inne zobowiązania 
finansowe, o czym wielokrotnie 
była mowa, a urzędnicy póki 
co, mają gdzie pracować – in-
formują władze, zapewniając 
jednocześnie, że budowa in-
westycji będzie kontynuowa-
na. Do tej pory kosztowała ona 
gminę blisko milion złotych; 
nie ma innego wyjścia jak do-
kończyć to, co zostało zaczęte. 
W chwili obecnej toczą się 

prace mające na celu zaktu-
alizowanie dokumentacji pro-
jektowej oraz przygotowanie 
dokumentacji przetargowej na 
ukończenie budowy, pozwala-
jącej wybrać jak najlepszego 
wykonawcę, który z należytą 
starannością i odpowiedzial-
nością podejdzie do tematu 
budowy urzędu. Zgodnie 
z dokumentacją projektową, 
w rejonie skrzyżowania ulicy 
Boryńskiej, Kościelnej i Ko-
ściuszki w Świerklanach po-
wstanie obiekt o powierzchni 
użytkowej 2474 m.kw. i kuba-
turze 9020 m.sześc., składają-
cy się z pomieszczeń technicz-
nych i archiwów utworzonych 
w przyziemiu budynku (planu-
je się przenieść tam również 
działającą w sąsiedztwie stację 
pogotowia) oraz z 3 kondygna-
cji nadziemnych (parter, piętro 
i poddasze) z pomieszczeniami 
biurowymi, socjalnymi i sani-
tarnymi. Powstanie też parking 
na kilkadziesiąt miejsc posto-
jowych. ■

zdjęcia archiwum UG
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Wielkanocne spotkanie zostało 
zainicjowane przez wójta To-
masza Pieczkę i zorganizowane 
wspólnymi siłami Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji 
oraz Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Siedzibę 
ośrodka przy ul. Strażackiej 
odwiedziło wtedy kilkudzie-
sięciu mieszkańców Jankowic 
i Świerklan – rodzin oraz osób 
samotnych. I chociaż organiza-
torzy spodziewali się większej 

Wielkanocne spotkanie
Pierwsze w historii spotkanie władz gminy 
z podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej odbyło się we wtorek 24 marca w sali 
bankietowej GOKiR-u w Świerklanach. Okazją do 
wspólnych rozmów przy stole stała się zbliżająca 
Wielkanoc. 

frekwencji (przygotowano po-
nad 130 miejsc), to i tak spo-
tkanie się udało. Warto wspo-
mnieć o tym, że zaproszenia do 
uczestnictwa w nim przygoto-
wali dla podopiecznych GOPS-
-u członkowie działającego od 
niedawna Stowarzyszenia Osób 
Sprawnych i Sprawnych Ina-
czej „UŚMIECH”, które swoją 
siedzibę ma w Świerklanach.  
- Jest nas dzisiaj mniej niż się 
spodziewaliśmy, widać nie 

wszyscy zdecydowali się skorzy-
stać z zaproszenia, przyjść na 
spotkanie i zjeść z nami wspólny 
posiłek, ale mam nadzieję, że 
opowiecie waszym znajomym 
jak było i zrobicie dobrą rekla-
mę, tak aby na Święta Bożego 
Narodzenia spotkać się już 
w pełnym składzie – mówił wójt 
Pieczka. Zaproszonych gości 
powitał w towarzystwie swoje-
go zastępcy Henryka Mincera 
i Przewodniczącej Rady Gminy 
Świerklany Justyny Błatoń, za-
wodowo związanej z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
Dla uczestników świątecznej 
uroczystości przygotowano 
kawę, kołocz i wielkanocne 
mazurki, a następnie podano 
żurek przygotowany na tra-
dycyjnym zakwasie, z jajkiem 
i białą kiełbasą. Czas umiliły  

zespoły śpiewacze: „Karolinki” 
i „Paulinki”. Na koniec każdy 
z uczestników spotkania otrzy-
mał wielkanocnego baranka, 
którego mógł położyć na wła-
snym świątecznym stole. 
Władze gminy mają nadzieję, 
że wtorkowa uroczystość zapo-
czątkuje u nas nową tradycję, 
polegającą na składaniu sobie 
świątecznych życzeń i wspól-
nym spędzaniu przedświątecz-
nych chwil. Najbliższa okazja 
ku temu nadarzy się w grudniu 
bieżącego roku. 

zdjęcia archiwum UG

Jankowicka poetka  
nie zwalnia tempa

Trudno zliczyć w ilu konkursach poetyckich Regina 
Sobik wzięła udział do tej pory. Tylko w ubiegłym 
roku wyróżnień i nagród od organizatorów przeglądów 
twórczości ludowej było kilkanaście. Pełna teczka 
dyplomów oraz towarzyszące im upominki stanowią 
cenną pamiątkę i potwierdzenie poetyckiego talentu 
mieszkanki Jankowic. 

Jednym z ostatnich osią-
gnięć pani Reginy jest wyróż-
nienie zdobyte w Ogólnopol-
skim Konkursie Literackim 
im. Jana Pocka w Lublinie, 
zorganizowanym przez Sto-
warzyszenie Twórców Lu-
dowych. W konkursie tym, 
którego głównym celem jest 
popularyzacja kultury ludowej, 
wzięło udział 83 pisarzy, którzy 
zaprezentowali 66 zestawów 
poetyckich i 30 prozatorskich. 
Nadesłany przez Reginę So-
bik zestaw wierszy bardzo się 
spodobał jury, podobnie zresz-
tą jak utwory zgłoszone przez 
nią do konkursu w poprzednich 
latach (w 2012 r. została wy-
różniona za prozę, a w 2013 
i 2014 r. za zestawy poetyckie).

Warto wspomnieć też 
o Konkursie Barbórkowym 
w Kochłowicach, rozstrzygnię-
tym w styczniu ubiegłego roku 
i poświęconym postaci świętej 
Barbary. Regina Sobik kolejny 
raz z rzędu zdobyła w nim wy-

różnienie za swoje „Barbórko-
we strofy”. W lutym przyszedł 
czas na odebranie nagrody za 
zajęcie II miejsca w Konkursie 
Szpaski Śląskiej, organizowa-
nym przez Halembskie Koło 
Związku Górnośląskiego, a w 
sierpniu – za I miejsce zdobyte 
w konkursie o podobnej tema-
tyce, ogłoszonym tym razem 
przez Rudzkie Towarzystwo 
Przyjaciół Drzew. Kolejne dwa 
konkursy, mające charakter 
międzynarodowy i organi-
zowane przez portal gminy.
eu, przyniosły Reginie Sobik czytaj dalej na str. 12

zwycięstwo w kategorii „Moja 
gwiazdka dla Mikołaja” i wy-
różnienie w „Bajkach i legen-
dach świata”. 

- Te konkursy szczególnie 
sobie cenię, gdyż zorganizowa-
ne zostały one pod patronatem 
Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, a udział w nich wzięli 
nasi rodacy oraz przedstawi-
ciele Polonii między innymi 
z Peru i Australii – wspomina 
nasza rozmówczyni. Jakby tego 
było mało, prace mieszkanki 
Jankowic okazały się najlepsze 
w konkursie plastyczno-literac-
kim poświęconym osobie Jana 
Pawła II (była to jubileuszowa – 
XV edycja konkursu, której or-
ganizatorem było Charytatywne 
Stowarzyszenie Niesienia Po-
mocy Chorym „Misericordia” 
z Lublina; I miejsce dla pani 
Reginy w kategorii literatury) 
oraz w konkursie poetycko-fo-
tograficznym Polskiego To-
warzystwa Stwardnienia Roz-
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Okazją do przeprowadzenia 
generalnego rozeznania w te-
macie potrzeb gminnej spo-
łeczności jest nowa perspek-
tywa finansowa, w ramach 
której – jak przekonują znawcy 
tematu – nastąpi podział naj-
większej jak dotąd puli środ-
ków unijnych. Wkrótce ruszą 
pierwsze nabory wniosków 
o dofinansowanie. Z myślą 
o nich w gminie powsta-
je dokument pn. „Strategia 
Rozwoju Gminy Świerklany 
2015-2020”, który pozwoli 
na określenie potrzeb miesz-
kańców oraz tego, w jakim 
kierunku powinien pójść 
nasz rozwój. Dokument ten 
będzie podstawą do ubiegania 
się o środki zewnętrzne – nie 
tylko unijne. 
W chwili obecnej trwa badanie 
wyników ankiet, o wypełnienie 
których prosiliśmy mieszkań-

Grunt to dobra strategia
Dokończenie budowy kanalizacji, remonty i budowa 
nowych dróg, budowa przedszkola w sołectwie 
Świerklany Dolne i rozbudowa przedszkola 
w Jankowicach, a także utworzenie żłobka 
i nowoczesnych placów zabaw wraz z siłowniami 
„pod chmurką” – to najczęściej zgłaszane przez 
mieszkańców i instytucje działające na terenie gminy, 
zadania do zrealizowania w najbliższej przyszłości. 

ców odwiedzających Urząd 
Gminy Świerklany. Oprócz 
tego ankiety trafiły do radnych 
i władz sołeckich, a także do 
działających w gminie placó-
wek oświatowych, zakładów 
i jednostek podległych gmin-
nemu magistratowi. Swoje 
zdanie na temat stanu aktu-
alnego i propozycji rozwoju 
gminy mogły ponadto wyrazić 
organizacje pozarządowe. Ko-
lejną grupą respondentów byli 
właściciele firm działających 
na terenie Jankowic i Świer-
klan, do których wysłano 
kilkadziesiąt ankiet. Pytali-
śmy w nich między innymi 
o to, jak respondenci oce-
niają jakość życia w gminie 
oraz jakość realizacji zadań 
publicznych w zakresie stanu 
dróg i komunikacji, zaopatrze-
nia w wodę i odbioru ścieków 
komunalnych, dostępności do 

usług edukacyjnych i kultu-
ralno-rekreacyjnych, opieki 
nad osobami potrzebującymi 
pomocy czy dostępności do 
służby zdrowia. Wiele miejsca 
poświęcono inwestycjom po-
wstałym do tej pory na terenie 
gminy oraz tym, które należa-
łoby zrealizować – w ankiecie 
prosiliśmy o wskazanie trzech 
obszarów, które powinny sta-
nowić priorytet działań gmi-
ny w latach 2015-2020. Wiele 
osób proponowało konkretne 
zadania do realizacji, jak budo-
wa chodników i remont danej 
ulicy, budowa ścieżek rowero-
wych i skateparku czy rozbu-
dowa i doposażenie gminnych 
obiektów sportowych. Nie bra-
kowało też propozycji z zakre-
su działań miękkich, jak szko-
lenia dla seniorów, warsztaty 
dla osób niepełnosprawnych 
czy wsparcie działalności kół 
gospodyń wiejskich i zespo-
łów śpiewaczych (m.in. po-
przez zakup strojów ludowych 
i instrumentów muzycznych). 
Mieszkańcy chcą ponadto na-
wiązania współpracy z połu-
dniowymi sąsiadami, która 
mogłaby polegać na przykład 
na organizowaniu międzynaro-
dowych przeglądów artystycz-
nych, zawodów strażackich 

czy rozgrywek sportowych.
Ankieta była anonimowa, pro-
siliśmy jedynie o wskazanie 
płci, zaznaczenie przedziału 
wiekowego oraz poziomu wy-
kształcenia. Wyniki badania 
ankietowego będą jednym 
z elementów diagnozy stanu 
aktualnego gminy, stanowiącej 
kluczowy element tworzonego 
dokumentu „Strategia Rozwo-
ju Gminy Świerklany 2015-
2020”. Dokument ten, jak już 
wspomnieliśmy, jest podstawą 
do ubiegania się o środki w ra-
mach nowej perspektywy fi-
nansowej. Kolejnym krokiem 
było powołanie zespołu robo-
czego, którego zadaniem jest 
prowadzenie prac nad stra-
tegią; zaplanowano również 
panele dyskusyjne między 
innymi z udziałem radnych. 
Grunt to mieć dobrą, przemy-
ślaną strategię – i właśnie na 
niej się teraz skupiamy. 
Władze gminy nie ukrywają, 
że z nową perspektywą finan-
sową wiążą wielkie nadzieje. 
To ostatni dzwonek na zreali-
zowanie najważniejszych dla 
nas inwestycji, gdyż w ramach 
następnej perspektywy unijnej 
środków tych będzie na pewno 
mniej. ■

Mamy dotację na Strażacką
W gminie trwa przygotowanie dokumentacji 
technicznej dotyczącej przeprowadzenia 
naprawy kolejnych kilku ulic, które mają zostać 
wyremontowane ze środków budżetowych oraz 
zewnętrznych źródeł finansowania. Poniżej garść 
informacji o tym, co w chwili obecnej dzieje się na 
gminnych drogach i na jakich ulicach w pierwszej 
kolejności przeprowadzone zostaną prace.

Gmina starała się o dofi-
nansowanie w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych na remont ul. 
Strażackiej w Świerklanach. 
Przygotowana dokumentacja 
obejmuje remont nawierzchni 
ul. Strażackiej wraz z przebu-
dową odwodnienia w rejonie 
budynku, gdzie mieści się 
siedziba GOKiR-u. Złożony 
w Śląskim Urzędzie Woje-
wódzkim wniosek uzyskał 
dofinansowanie w wysokości 

ponad 900 tys. zł. Drugie tyle 
dołoży gmina. 

- Decyzję wojewody o tym, 
że przyznane nam zostały 
środki pozabudżetowe na re-
mont Strażackiej poznaliśmy 
w ostatnich dniach marca. 
Dotacja w wysokości blisko 
50 procent całości kosztów 
zadania jest nieodzowna, 
abyśmy w ogóle przystąpili do 
prac. Koszty całości zadania 
oszacowano na ok. 2 mln zł – 
informują urzędnicy. 

Także ul. Ks. Ligonia zo-
stanie w bieżącym roku objęta 
pracami remontowymi, które 
polegać będą m.in. na remoncie 
przepustu cieku na Szotków-
ce i prowadzone będą na ok. 
200-metrowym odcinku drogi 
biegnącym od skrzyżowania ul. 
3 Maja w kierunku przepustu 
w rejonie przykościelnego par-
kingu. Dokumentacja technicz-
na na to zadanie ma być gotowa 
do końca czerwca br., potem 
ogłoszony zostanie przetarg na 
wykonanie inwestycji. 

Warto wspomnieć rów-
nież o tym, że w trakcie przy-
gotowania jest dokumentacja 
projektowa na przebudowę 
ul. Równoległej oraz jednego 
z odcinków ul. Krótkiej w Jan-
kowicach – ma być ona gotowa 
do końca sierpnia bieżącego 
roku i w sytuacji kiedy konty-
nuowany będzie nabór wnio-
sków w ramach wspomnia-

nego wcześniej Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, gmina na pewno 
taki wniosek złoży. – Cały czas 
trzymamy rękę na pulsie i na 
bieżąco przygotowujemy się 
do kolejnych konkursów, tak 
aby pozyskać jak najwięcej 
zewnętrznych środków – in-
formują pracownicy Urzędu 
Gminy Świerklany. 

Na koniec dodamy, że 
w gminie prowadzone są przez 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej cząstkowe remon-
ty dróg, w tym dróg bocznych  
gminnych ulic, które po zimie 
wymagają naprawy. W pla-
nie na najbliższą przyszłość 
GZGK ma m.in. dokończenie 
remontu ul. Mieszka I i remont 
bocznej drogi ul. Szerockiej 
(dojazd do posesji nr 88 b) 
oraz remont bocznej drogi ul. 
Polnej w Jankowicach – do 
posesji 37 j. ■
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Gmina Świerklany uczest-
niczy w projekcie pn. „Diagno-
za potencjału rozwojowego 
obszaru funkcjonalnego zlo-
kalizowanego wzdłuż autostra-
dy A1 na terenie Subregionu 
Zachodniego Województwa 
Śląskiego”. Projekt jest współ-
finansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Tech-
niczna. Środki te przyznane 
zostały w ramach „Konkursu 
dotacji na działania wspierające 
jednostki samorządu terytorial-
nego w zakresie planowania 
miejskich obszarów funkcjo-
nalnych”, ogłoszonego przez 
Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego.

W ramach projektu za-
wiązane zostało partnerstwo 8 
samorządów: Rybnika, Czer-
wionki-Leszczyn, Godowa, 
Gorzyc, Jastrzębia-Zdroju, 
Mszany, Świerklan i Żor. Ce-
lem działań prowadzonych 
w ramach projektu jest określe-
nie wpływu autostrady A1 na 
terenie Subregionu Zachodnie-
go Województwa Śląskiego na 
rozwój obszaru oraz określenie 
dalszych kierunków rozwoju. 
Budowa autostrady A1 w spo-
sób istotny zmieniła warunki 
komunikacyjne wewnątrz 
Subregionu Zachodniego Woje-
wództwa Śląskiego. Z uwagi na 
krótszy czas dojazdu wyraźnie 
zacieśniły się relacje, powią-
zania funkcjonalne pomiędzy 
gminami zlokalizowanymi 

Autostrada w roli głównej
wokół A1. Powiązania te są 
właśnie przedmiotem analiz 
w ramach projektu.

Jednym z dokumentów, 
których opracowanie sfinanso-
wane zostanie ze środków unij-
nych w ramach powyższych 
działań, jest przygotowywany 
przez Gminę Świerklany pro-
jekt techniczny pn. „Budowa 
drogi dojazdowej do terenów 
przemysłowych zlokalizo-
wanych w rejonie autostrady 
A1 w Gminie Świerklany”. 
Projekt  ten zakłada budowę 
drogi dojazdowej do terenów 
przemysłowych oznaczonych 
w Miejscowym Planie Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Gminy Świerklany jako „tereny 
obiektów przemysłowych, skła-
dów produkcyjnych i usług”. 
Droga ta w  znacznej części 
przebiega po śladzie drogi tech-
nologicznej, która obsługuje 
autostradę A1. W projekcie 
przewiduje się m.in. posze-
rzenie drogi i jej przebudowę 
oraz wykonanie kanalizacji 
deszczowej. 

Szczegółowe informacje na 
temat projektu „Diagnoza po-
tencjału rozwojowego obszaru 
funkcjonalnego zlokalizowa-
nego wzdłuż autostrady A1 na 
terenie Subregionu Zachodnie-
go Województwa Śląskiego” 
znaleźć można pod adresem: 
http://www.swierklany.pl/in-
dex.php?option=com_conten-
t&view=article&id=1034

Warto promować dobro! 
Promocja idei wolontariatu 

jako ciekawej i niosącej wiele 
satysfakcji formy aktywności 
młodych ludzi jest celem dzia-
łań prowadzonych przez Fabry-
kę Aktywności Młodych. Za-
chęcamy placówki oświatowe 
z terenu gminy do pochwalenia 
się swoimi wolontariuszami na 
arenie ogólnopolskiej. Okazją 
do wypromowania lokalnego 
wolontariatu może być udział 
w programie pn. „Polska Fabry-
ką Dobra”, nad którym honoro-
wy patronat sprawuje Minister 
Pracy i Polityki Społecznej oraz 
53 wojewodów, marszałków, 
prezydentów oraz wojewódz-
kich kuratorów oświaty. Wolon-
tariat młodzieżowy ma w sobie 
bardzo dużo pozytywnej energii, 
jednak nie zawsze ten pozytyw-
ny, radosny obraz jest dostrze-
gany w społeczeństwie. Najczę-
ściej to przy szkołach powstają 
grupy wolontariackie działające 
na rzecz lokalnych społeczno-
ści. Tam właśnie można znaleźć 
najbardziej aktywnych wolon-
tariuszy i animatorów aktyw-
ności młodych. Warto i trzeba 
promować ich bezinteresowną 
pracę i poświęcenie – przeko-
nują organizatorzy akcji. 

Fabryka Aktywności Mło-
dych wspiera szkolne grupy 
wolontariackie, ukazując całej 
Polsce ich działania, nagradza-

jąc najbardziej aktywnych wo-
lontariuszy i animatorów oraz 
organizując akcje i happeningi 
na terenie szkół. 

W jaki sposób szkoły mogą 
włączyć się Program „Polska 
Fabryką Dobra”? Wystarczy 
przesłać na adres mailowy or-
ganizatora - poszukiwany.fam@
gmail.com zdjęcia z różnych 
akcji, w których udział brali 
wasi wolontariusze. Zdjęcia te 
posłużą do dalszego promowa-
nia wolontariatu – na o wiele 
większą skalę niż do tej pory. 
Można też opisać dokonania 
szkolnych wolontariuszy, o któ-
rych chcielibyście, aby dowie-
działa się cała Polska – w tym 
celu należy odwiedzić stronę 
www.fam.org.pl i po wejściu 
w zakładkę „Konkurs Poszu-
kiwany Poszukiwana” wypeł-
nić prosty formularz i przesłać 
go na podany wcześniej adres 
mailowy. 

Każda szkoła ma ponadto 
możliwość otrzymania nieod-
płatnie 10 filmów dokumen-
talnych promujących tematykę 
wolontariatu wraz z materiałami 
pomocniczymi do przeprowa-
dzenia przez pedagogów i na-
uczycieli danej szkoły, zajęć 
poświęconych tematowi ak-
tywności lokalnej (kontakt na 
e-mail: fabryka.fam@gmail.
com). Warto promować dobro!

Wybieram bibliotekę
Pod takim hasłem odbędzie 

się tegoroczny Tydzień Biblio-
tek, zaplanowany w dniach 
8-15 maja. Udział w akcji, któ-
rej celem jest zainteresowanie 
książką szerokich kręgów spo-
łeczeństwa, weźmie udział także 
Gminna Biblioteka Publiczna. 

Maj jest miesiącem po-
święconym tradycyjnie książ-
kom i czytelnictwu. Już dziś 
zapraszamy wszystkich miesz-
kańców gminy do odwiedzenia 
Gminnej Biblioteki Publicznej, 
która swoją siedzibę ma w Jan-
kowicach przy ul. Kościelnej 
oraz posiada filię w Świerkla-
nach (ul. Strażacka 1). 

- Czekamy na starszych 
i młodszych czytelników – 
tych, którzy nas cyklicznie 

odwiedzają oraz tych, którzy 
u nas jeszcze nie byli – zachęca 
dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Świerklanach 
z siedzibą w Jankowicach, 
Natalia Raszka. – W maju 
wznawiamy akcję promującą 
czytanie od pierwszych miesię-
cy życia. Polega ona na tym, 
że wszystkie dzieci w wieku do 
pięciu lat, które zapiszą się do 
naszej biblioteki, otrzymają 
w prezencie książkę. 

Bibl ioteka zaprasza 
również do wzięcia udziału 
w konkursie na stworzenie 
logo placówki. W tym celu 
opracowany został regula-
min, który dostępny jest na 
stronie internetowej GBP –  
www.biblioteka.swierklany.pl
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Rozmowa z Wójtem Gmi-
ny Świerklany Tomaszem 
Pieczką na temat kon-
fliktu na tle piłki nożnej 
w gminie. 

Co z tym 
KS?

Zacznijmy od incydentu, 
jaki miał miejsce w sobotę 
21 marca br. przed stadio-
nem w Świerklanach na ul. 
Zamkowej podczas IV-ligo-
wego meczu piłki nożnej, 
rozgrywanego pomiędzy LKS 
Forteca Świerklany i GKS Ra-
dziechowy-Wieprz. Nastąpiło 
zakłócenie porządku, rzucane 
były petardy i interweniowały 
służby policji. Jak ocenia Pan 
tę sytuację?

Jednoznacznie potępiam 
każdy przypadek agresji czy 
naruszenia porządku podczas 
imprez sportowych. Jako kom-
pletnie niezrozumiałe uznaję 
zachowanie sympatyków KS 
Świerklany podczas tego me-
czu. Zakłócanie porządku, 
rzucanie petard - to przecież 
narażanie na niebezpieczeń-
stwo zarówno zawodników 
jak i obecnych na miejscu ki-
biców. Takie postępowanie to 
w mojej ocenie zwykłe chuli-
gaństwo. Jeżeli sympatycy KS 
Świerklany chcą wyrazić swoje 
stanowisko w jakieś sprawie 
lub nawet swoje niezadowole-
nie – powinni to robić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
i normami, a nie zachowywać 
się jak pseudokibice i narażać 
innych na zagrożenia. Z infor-
macji, które posiadam, wynika, 
iż mecz był odpowiednio zabez-
pieczony przez organy porząd-
kowe, a podjęta przez Policję 
interwencja była konieczna 
i przebiegła prawidłowo.  

Organizator rozgrywek – 
zarząd Fortecy wydał w tej 
sprawie specjalne oświadcze-
nie, w którym również potę-
pił działania władz klubu KS 
Świerklany. Nie da się ukryć, 
że oba kluby od początku ist-
nienia KS Świerklany wchodzą 
sobie w drogę, a przynajmniej 
takie można odnieść wrażenie. 

Co jest źródłem konfliktu? 
W pierwszej kolejności na-

leżałoby uświadomić wszystkich 
mieszkańców o  istniejącym od 
dłuższego czasu konflikcie i na-
pięciach w obszarze piłki noż-
nej w gminie. Klub Sportowy 
Świerklany, o czym może nie 
wszystkim mieszkańcom wia-
domo, powstał jako prywatna 
inicjatywa p. Sławomira Sobi-
ka, uprzednio trenera drużyn 
dziecięcych w Fortecy Świer-
klany. Z uwagi chyba na własne 
interesy pan Sobik doprowadził 
niejako do rozłamu w Fortecy 
oraz odejścia części młodych 
zawodników do nowego klubu. 
W tym należy więc upatrywać 
praprzyczyny obecnego kon-
fliktu, który - poprzez nieod-
powiedzialne w mojej ocenie 
działania członków KS, jak wy-
żej wskazany incydent – przyj-
muje już obecnie niebezpieczne 
i niepokojące rozmiary.  

Niektórzy uważają, że to, 
co zrobił KS Świerklany – czyli 
przejął grupę młodych zawod-
ników z LKS Fortecy Świer-
klany i utworzył z nich własne 
drużyny – nie do końca było 
sportowym zachowaniem. Ale 
czy nie jest tak, że rodzice mają 
prawo wybrać, do którego klu-
bu chcą posłać swoje dzieci?

Jak już wspomniałem, KS 
Świerklany powstał jako ini-
cjatywa całkowicie prywatna, 
oczywiście dopuszczalna i w 
pewnych obszarach pożądana. 
Faktem jest jednak, iż spowo-
dowało to powstanie w Świer-
klanach dwóch konkurencyj-
nych klubów, prowadzących 
działalność sportową w tym 
samym obszarze, tzn. piłki noż-
nej. Oczywiście, każdy rodzic 
ma prawo do wyboru klubu, 
w którym jego dziecko ma tre-
nować. Czy było to zachowanie 
niesportowe – ocena należy tu-
taj do mieszkańców gminy. Na-
leży jednak zauważyć, iż przy 
powoływaniu nowego klubu 
należy najpierw opracować 
odpowiednią strategię działa-
nia, która winna uwzględniać 
istniejące i realne możliwości 
co do wykorzystania infra-
struktury sportowej w danej 
miejscowości oraz – co naj-
ważniejsze – zapewniać na taką 

działalność odpowiednie, stałe 
środki finansowe, niezależne od 
ew. późniejszych dofinansowań 
zewnętrznych. Dotacje udziela-
ne przez gminę mają bowiem 
wspierać działalność sportową, 
a nie finansować ją praktycz-
nie w całości. Należy stwier-
dzić, iż KS Świerklany takich 
wstępnych działań nie podjął, 
nie przygotował się zupełnie 
do prowadzenia profesjonalnej 
działalności sportowej; brak 
zaś obecnie dofinansowania 
w żądanej, bardzo wysokiej 
kwocie, spowodował ze strony 
działaczy (sympatyków) tego 
klubu lawinę bezpodstawnej 
krytyki. 

Jak Pan ustosunkuje 
się do zarzutu, że działające 
w gminie kluby piłki nożnej 
nie są na równi traktowane? 
Chodzi nie tylko o podział 
środków na ich działalność, 
ale też przecież o dostęp do 
obiektów sportowych.

Zarzuty takie są całkowi-
cie nieuzasadnione. Gmina 
Świerklany (jak każda prak-
tycznie gmina) wspiera dzia-
łalność sportową (i nie tylko 
sportową) prowadzoną na jej 
obszarze. Oczywiście, dostęp 
do obiektów sportowych winien 
być jak najszerszy, ale musi 
przecież uwzględniać realia. 
Istniejące już od kilkudziesięciu 
lat kluby gminne, tj. Forteca 
Świerklany i Orzeł Jankowi-
ce, funkcjonują głównie dzięki 
społecznemu zaangażowaniu 
i pracy (nieodpłatnej!) szeregu 
mieszkańców gminy; ich zasługi 
dla rozwijania sportu są wszyst-
kim powszechnie znane i budzą 
należyty szacunek. Kluby te 
prowadzą w sumie kilkanaście 
drużyn piłki nożnej i uczestni-
czą w rozgrywkach ligowych 
na różnych poziomach, w tym 
Forteca w IV lidze, zatem dość 
wysoko. Taka ilość drużyn po-
woduje, iż dostępne w gminie 
boiska są wykorzystywane 
na treningi czy mecze w spo-
sób praktycznie maksymalny. 
Okoliczności te są powszechnie 
znane i winny być wzięte pod 
uwagę również przez założycieli 
KS Świerklany przy planowaniu 
ich strategii działania. Obecnie 
działacze KS zgłaszają nieuza-

sadnione pretensje o utrud-
nianie możliwości trenowania 
w określonych dniach; należało 
jednakże po prostu przemyśleć 
zakres działania i ilość drużyn 
wcześniej, z uwzględnieniem 
tych okoliczności. Przecież nie 
można obecnie – tylko z uwagi 
na powstanie czy poszerzenie 
działań przez KS Świerklany 
– „wyrzucić” z grafiku korzy-
stania z boisk inne drużyny, 
które istnieją i trenują na tych 
obiektach od lat. 

Jak Pan ocenia rolę rad-
nych w zaistniałym konflik-
cie? Mogą pomóc?

Nie chciałbym wchodzić 
w kompetencje radnych i su-
gerować im określone stano-
wisko. Trzeba jednak zauważyć, 
iż radni byli i są poddawani  
presji ze strony działaczy oraz 
sympatyków KS Świerklany. 
W szczególności uwidoczniło 
się to na jednej z sesji Rady, 
podczas której grupa działaczy 
i rodziców w dość obcesowy, 
po prostu awanturniczy spo-
sób próbowała wpłynąć na 
radnych w kwestii ewentual-
nego dodatkowego dofinanso-
wania tego klubu. Myślę, że ta 
nerwowa atmosfera wpłynęła 
na radnych podczas tej sesji, 
przez co przyjęto stanowisko 
Rady o przyznaniu ew. wolnych 
środków finansowych na dofi-
nansowanie sportu. Jednakże 
po należytym zapoznaniu się 
przez radnych, na późniejszych 
posiedzeniach komisji Rady, 
z całokształtem tematu sportu 
w gminie, część z nich chyba 
przemyślała i zmieniła swoje 
wcześniejsze stanowisko, tj. 
poddała w wątpliwość, czy na 
pewno gminę stać na utrzymy-
wanie aż 3 klubów piłki nożnej.   

Panie Wójcie, ale nie da się 
nie zauważyć różnic w wyso-
kościach przyznanych dota-
cji, o czym przedstawiciele KS 
Świerklany głośno mówią, że 
bardzo ich to boli.

Przede wszystkim proszę 
pamiętać, iż budżet gminy nie 
jest nieograniczony. Środkami 
gminnymi należy zarządzać od-
powiedzialnie i po „gospodar-
sku”. Nie jest więc możliwym 

czytaj dalej na str. 13
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Przeszłość stanęła otworem
Ostatni dzień marca stał się okazją do podsumowania 
artystycznego projektu pt. „Przeszłość staje 
otworem”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Kultury i Edukacji „JAN” w ramach programu 
Działaj Lokalnie VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności i przy współpracy z Funduszem Lokalnym 
„Ramża”. Prowadzone w dwóch galeriach na terenie 
gminy działania zwieńczone zostały wydaniem książki 
o śląskich tradycjach. 

Projekt ten polegał na 
zorganizowaniu spotkań 
z udziałem dzieci i młodzieży 
z przedstawicielami starszego 
pokolenia, a jego efektem było 
wydanie publikacji książkowej, 
w  której spisane zostały wspo-
mnienia seniorów, a także ich 
opowiastki i anegdoty. Całości 
dopełniły ilustracje wykona-
ne przez uczniów, którzy byli 
także autorami tekstów. Za-
nim jednak przystąpili do prac 
dziennikarskich wzięli udział 

w warsztatach poświęconych 
pisaniu artykułów. 

- Zaczęliśmy od zajęć 
dziennikarskich, żeby przy-
gotować młodzież do dalsze-
go etapu realizacji projektu, 
który miał polegać na odbyciu 
spotkań ze starszymi miesz-
kańcami gminy i spisaniu ich 
wspomnień i zasłyszanych 
opowiastek – mówił podczas 
spotkania Szymon Kamczyk, 
dziennikarz Tygodnika Ryb-
nickiego, na co dzień związany 

z jankowickim stowarzysze-
niem. Właśnie on poprowadził 
warsztaty. – Kolejnym krokiem 
było zorganizowanie spotkania 
z seniorami. Już wtedy wiedzie-
liśmy, że nie będzie to ostatnia 
taka inicjatywa. Potwierdziło 
to kolejne spotkanie, na które 
przyszło trzy razy więcej osób. 
Uczniowie wysłuchali wspo-
mnień starszych mieszkańców 
gminy z czasów wojny i PRL-u. 
Informacje zostały nagrane, 
a następnie młodzież przystą-
piła do pisania tekstów. 

Kolejnym krokiem w reali-
zacji projektu były warsztaty 
ilustracyjne, podczas których 
młodzi ludzie tworzyli obraz-
ki do tekstów. Tak właśnie po-
wstała opowieść o Studzience, 
wspomnienie zamku na Kucha-
rzówce czy historia pokutnego 
krzyża w Jankowicach. Całość 
została zaprezentowana w for-
mie publikacji książkowej, do 
wydania której posłużyło za-
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P o d s u m o w a n i e  p r o j e k t u  u  H o l e s z ó w
kupione ze środków projektu, 
urządzenie wielofunkcyjne. 

Inauguracja projektu miała 
miejsce kilka miesięcy temu 
w Galerii JAN w Jankowicach,  
zaś jego podsumowanie odbyło 
się 31.03 w Galerii Rodziny 
Holesz w sołectwie Świerkla-
ny Dolne. Obie galerie były 
bezpośrednio zaangażowane 
w realizację działań projek-
towych, a efektem finalnym, 
oprócz wspomnianej wcześniej 
publikacji, był zakup drukarki 
i krzeseł, które pozostaną na 
wyposażeniu jankowickiego 
i świerklańskiego centrum kul-
tury. Organizatorzy cieszą się, 
że udało im się zainteresować 
dzieci i młodzież lokalną histo-
rią, co z pewnością zaprocen-
tuje w przyszłości. Nie tylko 
rozbudziło to apetyt młodych 
na tworzenie, ale też pozwoliło 
uwiecznić na papierze ulotne 
wspomnienia i ciekawostki. 

Spotkanie podsumowują-
ce w galerii na Kucharzówce 
stało się okazją do wręczenia 
przez prezesa stowarzyszenia 
Elżbietę Pierchałę, dyplomów 
i podziękowań starszym i młod-
szym uczestnikom projektu. 
Całości dopełnił koncert w wy-
konaniu Szymona Kamczyka 
oraz słodki poczęstunek. ■

Z e  ś w i ą t e c z n ą  w i z y t ą  u  g o s p o d y ń

Tradycja rzecz święta

Na wielkanocne śniadanie zaprosiły przedstawicieli władz 
gminy członkinie Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jankowi-
cach. Świąteczny posiłek zorganizowany został na kilka dni 
przed Wielkanocą – 31 marca, w siedzibie koła w budynku przy  
ul. Kościelnej, gdzie panie spotykają się na co dzień. 

Tradycyjny żurek na zakwasie, mazurki i świąteczne baby 
– to tylko niektóre specjały, jakie jankowickie gospodynie 
przygotowały na śniadanie wielkanocne. Był też akcent humo-
rystyczny – na wzór świąt Bożego Narodzenia, kiedy to wierni 
łamią się opłatkiem, uczestnicy marcowego spotkania podzielili 
się jajkiem, składając sobie wielkanocne życzenia. Warto kul-
tywować tradycję, przy okazji zacieśniając więzy i integrując 
się – zgodnie twierdzą panie. ■ 
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Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Sukcesy w wojewódzkich konkursach wiedzy, udział w konkursach językowych czy praca wolontariacka –  
to tylko niektóre z działań, jakie w ostatnim czasie podejmowali uczniowie jankowickiego gimnazjum.  
Szczegółowe informacje poniżej. 

czytaj dalej na str. 10

W I E Ś C I  Z  W A L E N T E G O

Miło nam zakomunikować, że w wyniku szkolnego etapu 
wojewódzkich konkursów przedmiotowych w naszej szkole 
aż 3 osoby zakwalifikowały się do etapu rejonowego. Są to: 
Natalia Dubińska z matematyki, Adam Witczak z matema-
tyki i języka niemieckiego oraz Arkadiusz Kopiec z języka 
niemieckiego. Do finału wojewódzkiego konkursu przedmio-
towego z języka niemieckiego zakwalifikował się Arkadiusz 
Kopiec z klasy 3 a i uzyskał on status finalisty. Gratulujemy!

Gimnazjaliści wolontariuszami 
na rzecz zwierząt

W dniach 30 i 31 stycz-
nia br. uczniowie z klasy III 
c i II a Gimnazjum im. Księ-
dza Walentego w Jankowicach 
kwestowali w marketach sie-
ci Tesco na rzecz Żorskiego 
Stowarzyszenia dla Zwierząt. 
Jest to organizacja pomagają-
ca zwierzętom w potrzebie. 

Dyrektor gimnazjum 
zaopatrzył wolontariuszy 
w koszulki z logo szkoły, aby 
godnie reprezentowali naszą 

Młodzi plastycy na konkursie plastycznym
Uczennice jankowickiego gimnazjum wzięły udział 25.02 

w konkursie plastycznym, organizowanym przez Liceum Pla-
styczne w Wodzisławiu Śląskim. Temat pracy brzmiał „Jaki 
kolor ma śnieg”? Monika Michalska, Natalia Niewelt, Angelika 
Przeliorz oraz Adriana Łękawska stanęły przy sztalugach, by 
przez kilka godzin stanąć oko w oko z pejzażem zimowym.

Godomy po ślonsku
Miesiąc później – 25.03 wychowankowie gimnazjum uczest-

niczyli w przeglądzie „Godomy po ślonsku” w Świerklanach. 
Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali piosenkę, wiersz oraz 
krótkie przedstawienie. Występom przysłuchiwały się koła 
gospodyń z naszej gminy, przedstawiciele władz gminy oraz 
miłośnicy śląskiej godki i tradycji. Dziękujemy uczestnikom 
za reprezentowanie naszej szkoły!

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
„A niechaj narodowie 

wżdy postronni znają, iż Po-
lacy nie gęsi, iż swój język 
mają” - Mikołaj Rej. 

W dniu 21 lutego obcho-
dzony był Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego. 
Z okazji tego święta wszy-
scy uczniowie Gimnazjum 
im. Księdza Walentego 
w Jankowicach przystąpili 
do dwuczęściowego testu pod 
hasłem: „ I Ty możesz zostać 
Mistrzem Języka Polskiego 
i Polskiej Ortografii”. Zgod-
nie z wcześniejszą zapowie-
dzią test ten był formą inte-

lektualnej zabawy, dlatego 
wielu piszących go uczniów 
w swoich odpowiedziach 
wykazało się poczuciem hu-
moru. Zacny tytuł Mistrza 
Języka Polskiego przyznano 
Adamowi Witczakowi z kla-
sy III, zaś Mistrzem Ortogra-
fii została Magdalena Ma-
sełek, również z klasy III a. 

Zwiastunem nadchodzą-
cego wydarzenia była wy-
stawa promująca bogactwo 
i piękno polszczyzny oraz 
kampanię społeczną pod ha-
słem: „Język polski jest ą-ę”.

placówkę. Tak więc o 9.00 
rano każda para stawiła się 
w wyznaczonym wcześniej 
sklepie. Nasi uczniowie peł-
nili wolontariat w Boguszowi-
cach, Czerwionce-Leszczyny 
i Rybniku. Tam czekali na nich 
starsi opiekunowie, którzy po-
magali im w pracy. 

Zadaniem wolontariuszy 
było rozdawanie ulotek oraz 
zachęcanie ludzi do pomagania 
zwierzętom. Większość osób 
słuchała z zaciekawieniem jed-
nak zdarzało się również, że 
uczniowie słyszeli uszczypli-
we uwagi kierowane w stronę 
zwierząt i samej akcji. 

Głównym celem tego 
przedsięwzięcia była zbiórka 
karmy, koców i innych ak-
cesoriów dla czworonogów, 
takich jak zabawki czy miski. 
Pod koniec trwania akcji kosze 
z darami były prawie pełne.

Karmy zebrało się aż nad-
miar i jeden samochód nie był 
w stanie dostarczyć wszyst-
kiego na raz do schroniska. 
Także od strony finansowej 
nie było źle - przez całe dwa 
dni wolontariusze zebrali ok. 
2500 zł.
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Tenisowe zmagania

Turniej rozegrano w czterech 
kategoriach wiekowych oraz 
w podziale na płeć. Wśród 
kobiet I miejsce wywalczyła 
Joanna Szulik, a II miejsce 
Barbara Kuczera. Pozostałe 
wyniki przedstawiają się na-
stępująco: 

kategoria do 20 lat
I m. Kamil Kuczera
II m. Jakub Orłowski
III m. Grzegorz Kwoka

Oferta Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, 
to nie tylko działania skierowane na rozwój 
artystycznych pasji starszych i młodszych 
mieszkańców. To również dbanie o ich rozwój 
fizyczny, czego przykładem był wiosenny turniej 
tenisa stołowego, zorganizowany w siedzibie 
ośrodka. 

Publikacja na zakończenie projektu
„Odkrywamy Kresy 

Wschodnie dawnej Rzecz-
pospolitej” - to projekt reali-
zowany w latach 2010-2014 
w obu gminnych gimnazjach. 
Obejmował on osiem części, 
a mianowicie: „Polskie Ne-
kropolie Wschodu – Cmentarz 
Łyczakowski” – Lwów 2010, 
„Polskie Nekropolie Wschodu 
– Cmentarz na Rossie” – Wil-
no 2011, „Śladami Henryka 
Sienkiewicza” – Ukraina 2011, 
„Śladami Adama Mickiewicza 
i Elizy Orzeszkowej” – Białoruś 
2012, „Z Januszem Korczakiem 
wśród Polaków na Bukowinie” 
– Rumunia 2012, „Śladami Jó-
zefa Piłsudskiego i Czesława 
Miłosza” – Litwa 2013, „Z Ja-
nuszem Korczakiem wśród Po-
laków na Łotwie” – Łotwa 2013 
oraz „Życie religijne Polaków 
na Kresach” – Litwa, Łotwa, 
Estonia 2014. 

Dzięki życzliwości Wójta 
Gminy Świerklany Tomasza 
Pieczki zdołaliśmy wydać 
okolicznościową publikację 
dotyczącą projektu. Znalazły się 
w niej zdjęcia obrazujące nasze 
działania, a także tekst „Wielka 
i Mała Ojczyzna oraz Kresy 
Wschodnie dawnej Rzeczpospo-
litej w edukacji patriotycznej”. 
Całość wzbogaciła płytka CD 

z nagraniami audycji redaktor 
Danuty Skalskiej, emitowanymi 
w programie Radia Katowice 
zatytułowanym „Lwowska 
Fala”, a także z testami wy-
pełnianymi przez uczestników 
projektu oraz tekstem o naszych 
działaniach, zamieszczonym 
na stronie Kuratorium Oświaty 
w Katowicach na liście „Wybra-
ne przykłady dobrych praktyk”.  

Szczególnie cieszą nas sło-
wa wybitnych osób oceniają-
cych nasz projekt: 

„Myślę, że Rzeczypospoli-
ta może być spokojna o swo-
ją przyszłość, kiedy w gminie 
Świerklany jest prowadzone 
takie młodzieży wychowanie” 
(profesor Jerzy Buzek); 

„Jesteście dla nas wzorem. 
Bądźcie nim nadal” (Danu-
ta Skalska).

Na stronie www.jankowi-
ce.edu.pl zamieszczamy pełny 
tekst publikacji.

tekst i zdj.: Gimnazjum im. 
Ks. Walentego w Jankowicach

ciąg dalszy ze str. 9

kategoria 21-40 lat
I m. Paweł Reclik
II m. Jakub Brychcy
III m. Tomasz Dziwoki

kategoria 41-60 lat
I m. Zbigniew Orłowski
II m. Piotr Molenda
III m. Michał Grzonka

kategoria 60+
I m. Marian Kotyrba
II m. Dominik Kuczera

Brawo nasi!
Zwycięstwem reprezentacji gminy Świerklany 
zakończyły się marcowe rozgrywki siatkówki, 
zainicjowane kilka lat temu przez Radę Powiatu 
Rybnickiego. Do tegorocznego Turnieju Siatkówki 
Samorządowców zgłosiły się drużyny wszystkich 
gmin wchodzących w skład powiatu, co było 
ewenementem. 
Turniej cieszył się sporym 
zainteresowaniem przede 
wszystkim mediów, ale też 
i zwykłych obywateli, którzy 
śledzili stronę internetową or-
ganizatora, czekając na wyniki 
i zdjęcia z rozgrywek, a następ-
nie komentując wydarzenie na 
portalach społecznościowych. 
Mecze toczyły się w sali gim-
nastycznej szkoły w Czernicy, 
gdzie w sobotę 7 marca do wal-
ki o zwycięski puchar oprócz 
naszej drużyny stanęli samo-
rządowcy z Gaszowic, Jejko-
wic, Czerwionki-Leszczyn, 
powiatu rybnickiego i po raz 
pierwszy również z Rybnika 
oraz z gminy Lyski. Po zacię-
tym boju najwyższe miejsce 
na podium zdobyła drużyna 
gminy Świerklany na czele 
z wójtem Tomaszem Pieczką, 

która pokonała reprezentację 
Miasta Rybnika – drugie miej-
sce oraz zawodników z gminy 
Jejkowice – laureatów miejsca 
trzeciego. 
Organizowane cyklicznie za-
wody mają za zadanie integro-
wać samorządowców, którzy 
reprezentując różne opcje poli-
tyczne stoją po dwóch stronach 
barykady – niejednokrotnie 
w opozycji do urzędujących 
władz miast i gmin, a na boisku 
zmuszeni są do współpracy 
i przestrzegania zasad fair play, 
gdyż tylko w taki sposób mogą 
odnieść sukces. To kolejny do-
wód na to, że sport nie tylko 
pomaga rozwijać sprawność 
fizyczną, często zaniedbywa-
ną podczas pracy za biurkiem, 
ale też rozładowuje złe emocje 
i jednoczy. ■

Nawet węże nam nie straszne 

Okazało się bowiem, że węże 
to przyjemne zwierzęta zmien-
nocieplne. W czasie prezentacji 
uczniowie zapoznali się z budo-
wą oraz charakterystycznymi 
zwyczajami tych zwierząt i śro-
dowiskiem ich życia.  Ucznio-
wie poznali również funkcje 
życiowe gadów oraz sposoby 
zdobywania przez nie pokarmu. 
Prezentowane okazy to: boa du-
siciel, waż tęczowy, wąż zbożo-
wy, pyton tygrysi ciemnoskóry 
i jego odmiana albinostyczna. 
Ta niezwykła lekcja przyrody 
zabrała dzieci w fascynujący 
świat gadów. Tego typu pre-
zentacje dają zawsze uczniom 
możliwoś zdobycia nowych 
doświadczeń. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej  
Jadwigi w Świerklanach uczestniczyli 5 marca 
w bardzo ciekawej lekcji przyrody - do szkoły 
zawitały żywe okazy gadów. Każdy uczeń 
mógł z bliska przyjrzeć się i pogłaskać węża,  
przełamując lęk przed zwierzęciem. 

tekst i zdj.: SP2
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Kolejną udaną wizytę w ramach comeniusowego 
projektu „Let’s play together” mają na 
swoim koncie przedstawiciele SP Jankowice. 
Gospodarzem spotkania, które miało miejsce 
w dniach 10-14 marca br. była hiszpańska szkoła 
CEIP Angel Escoriaza, znajdująca się na obrzeżach 
Saragossy.
Głównym tematem spotkania 
był folklor i tradycje narodo-
we krajów partnerskich. Jego 
uczestnicy mieli okazję nie tyl-
ko obejrzeć prezentacje multi-
medialne, lecz również posłu-
chać ludowych pieśni i poznać 
tańce narodowe krajów biorą-
cych udział w projekcie. Nie 

Udana wizyta w Hiszpanii

zabrakło też tradycyjnych stro-
jów. Gospodarze spotkania zor-
ganizowali „wieczór hiszpań-
ski”, podczas którego lokalna 
grupa taneczna zaprezentowała 
folklor Aragonii – rejonu Hisz-
panii, w którym znajduje się 
szkoła partnerska.
Podczas wizyty w szkole go-
ście mieli okazję poznać bliżej 

Dzieci z Przedszkola nr 2 w Świerklanach po raz 
kolejny wzięły udział w Powiatowym Przeglądzie 
Twórczości Regionalnej „Od Przedszkolaka do 
Ślązaka”, organizowanym przez Przedszkole im. 
M. Kownackiej w Rybniku. 

IV przegląd, któremu przy-
świecało hasło: „Bajtle 
z przedszkola przyroda ko-
chajom i o nia fest dbajom!”, 
miał na celu kultywowanie tra-
dycji związanych z folklorem 
śląskim i krzewieniem miłości 
do swojej „Małej Ojczyzny”, 
jak również rozwijanie świa-
domości przyrodniczej, naby-
wanie opiekuńczego stosunku 
do świata roślin i zwierząt oraz 
rozumienie potrzeby ochrony 
przyrody. 
Pierwszym etapem tegorocz-
nego przeglądu był konkurs 
plastyczny na najciekawszą 
pracę przestrzenną wykona-
ną z naturalnych materiałów 
przyrodniczych, pt. „Cudeńka 
z natury”. Grupa „Wesołe Je-
żyki” zdobyła I miejsce! 
Drugim etapem konkursu był 
występ na scenie Domu Kul-
tury Chwałowice, gdzie dzieci 

Bajtle z przedszkola przyroda 
kochajom i o nia fest dbajom!

przedstawiły scenkę w gwarze 
śląskiej pt. „Noleży przoć Ślą-
skowi” oraz piosenkę pt. „Bo 
to nasz Śląsk- tukej piyknie 
je jak w bojce wierzcie nom”. 
„Wszystkim ludziom kozoł 
Ponboczek przoć sobie i bliź-
niemu, ale dodatkowo kożdy-
mu Ślązokowi . Ni momy o tym 
yno godać. Przoć Ślązkowi to 
znaczy starać się o czysty luft 
i cołko przyroda. 
Kożdy bajtel już to wiy, że nie 
wolno wypalać trowy, ciepać 
bele kaj śmieci, psuć pjyknych 
kwiotuszkow, w zimie futrować 
sorniki, hazoki i ptoki.
Nojwiykszym przocielym cołkij 
przyrody boł Świenty Francik 
ze Asyża. Francik poradzioł 
godać z wilkiem, a ptoki słu-
chały jego kozanio”.  

tekst i zdj.: Przedszkole nr 2 
w Świerklanach 

Jak zawsze przed rozpoczęciem sezonu wiosenno-
letniego prowadzone są na terenie ośrodków 
sportu i rekreacji w Jankowicach i Świerklanach 
generalne porządki. Zmieni się wizerunek 
ośrodków, odmłodzone zostaną drzewostany, 
jak również wprowadzone innowacje i nowości. 
GOKiR ma nadzieję, że nowy wygląd ośrodków 
przypadnie do gustu mieszkańcom gminy. 
Do tej pory przeprowadzone 
zostały też drobne prace remon-
towe w sali bankietowej GO-
KiR-u i jej na zapleczu. Okres 
Wielkiego Postu tradycyjnie 
już stał się okazją do popra-
wienia estetyki pomieszczeń, 
w których organizowane są im-
prezy kulturalne i uroczystości 
rodzinne. 
Warto również wspomnieć 
o tym, że w tym roku przypa-
dają okrągłe rocznice istnienia 
kilku podmiotów w naszej gmi-
nie, a mianowicie: 115-lecie 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
Świerklany, 105-lecie Ochot-
niczej Straży Pożarnej Janko-
wice, 65-lecie Koła Gospodyń 
Wiejskich Świerklany Dolne, 
70-lecie Koła Gospodyń Wiej-
skich nr 1 i nr 2 Jankowice, 
55-lecie zespołu śpiewacze-
go „Karolinki” oraz 55-lecie 
Koła Emerytów i Rencistów 
w Świerklanach Górnych. 
Gminny Ośrodek Kultury i Re-
kreacji będzie współorganiza-
torem jubileuszowych imprez, 
a szczegółowe informacje na 

Porządki przed sezonem  
i jubileuszami

ten temat przekazywane będą 
mieszkańcom na bieżąco (m.in. 
plakaty oraz strony internetowe 
UG i GOKiRu - www.swierkla-
ny.pl; www.swierklany.org.pl). 
Już dziś wiadomo, że w nie-
dzielę 3 maja odbędzie się uro-
czystość jubileuszu 115-lecia 
OSP Świerklany. Program ma-
jowego święta przedstawia się 
następująco: godz. 9.15 - zbiór-
ka przed remizą OSP przy ul. 
Strażackiej 1 w Świerklanach, 
a następnie uroczysty prze-
marsz druhów i zaproszonych 
gości w towarzystwie orkiestry 
KWK „Jankowice” do kościo-
ła pw. Św. Anny, o godz. 9.30 
Msza św., po zakończeniu któ-
rej (ok.10.30) strażacy wrócą 
na plac przed remizą, gdzie 
odbędzie się uroczysty apel 
i nastąpi nadanie odznaczeń 
oraz pamiątkowych medali 
najbardziej zasłużonym dzia-
łaczom OSP. 
Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do uczestnictwa w ży-
ciu kulturalnym naszej gminy!

system edukacyjny Hiszpanii, 
obserwować lekcje oraz wziąć 
udział w licznych warsztatach, 
na których poznawali m.in. 
tajniki gry w szachy, hiszpań-
skie gry podwórkowe, sposoby 
przyrządzania tradycyjnych ka-
napek czy tańce ludowe.
Niezwykłym przeżyciem była 
dla wszystkich wizyta w szko-
le specjalnej Angel Riviere, 
znajdującej się w centrum 
Saragossy. Dzięki wspaniałej 

animatorce poznaliśmy liczne 
gry i zabawy, które pozwoli-
ły na szybką integrację dzieci 
i nauczycieli. W szkole zorgani-
zowano również profesjonalne 
warsztaty grania na bębnach. 
Goście mieli ponadto okazję 
zwiedzić historyczne centrum 
Saragossy, dzielnicę La Cartuja 
Baja ze średniowiecznym mo-
nastyrem Aula Dei oraz malow-
niczy zamek Castillo de Loarre. 

tekst i zdj.: SP Jankowice
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Na wiosnę o zdrowie dbamy  
i dobrze się odżywiamy

Natomiast w wiosenny piątek 
każda klasa przyszła ubrana 
w jednym, określonym kolo-
rze. Wszyscy uczniowie brali 
udział w konkursie kulinarnym. 
Zadaniem było przygotowy-
wanie wiosennych kanapek. 
Pomysły były różne, a kanapki 
niezwykle pomysłowe i koloro-
we. Komisja oceniająca miała 
trudny wybór, bo uczniowie 
wykazali się wielką inwencją 
twórczą. 
Na zakończenie obchodów 
Dnia Wagarowicza cała spo-
łeczność szkolna zebrała się 
na sali gimnastycznej, gdzie 
podziwiała występy uczniów 

Jak co roku zawitała do nas wiosna, tym razem 
jednak trochę nietypowo, bo już 20 marca. Nasi 
uczniowie przygotowali się na jej nadejście bardzo 
aktywnie - każda z klas wspólnie z wychowawcą 
wykonała bukiet wiosennych kwiatów.  
Już 19 marca w szkole było pięknie i kolorowo!

sianego pt. „Symfonia Serc” 
(również I miejsce dla Reginy 
Sobik w kategorii poetyckiej). 
Inne nagrody i wyróżnienia to: 
III nagroda w XXII Konkursie 
Poezji Religijnej im. ks. prof. 
Józefa Tischnera w Ludźmie-
rzu za wiersz „Chca sie wrocić 
do Galileje” i II miejsce oraz 
nagroda specjalna za udział 
w konkursie „Napiszmy to po 
naszymu” w Mikołowie – tym 
razem za opowiadania napisane 
w gwarze śląskiej. 

- Każda nagroda cieszy, 
bez względu na to, czy jest to 
konkurs o charakterze lokal-
nym, czy międzynarodowym 
– mówi Regina Sobik. – Przy 
okazji udziału w różnego ro-
dzaju przeglądach twórczości 
poznaję ciekawych ludzi, któ-
rzy podobnie jak ja odnajdu-
ją radość w pisaniu wierszy 
w śląskiej gwarze. 

Z równie wielkim zapałem 
angażuje się nasza bohaterka 
w życie swojej małej ojczyzny, 
biorąc aktywny udział w lokal-
nych wydarzeniach artystyczno-
-kulturalnych, tak jak to miało 
miejsce podczas lutowego spo-
tkania z okazji Dnia Ślonskij 

ciąg dalszy ze str. 4

Godki, zorganizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Re-
kreacji, Ruch Autonomii Śląska 
– Koło w Świerklanach oraz 
gospodynie wszystkich czte-
rech kół działających na terenie 
naszej gminy. Wraz z Urszulą 
Oślislok pani Regina popro-
wadziła wtedy tę wyjątkową 
imprezę kulturalną. Współ-
pracuje ponadto z lokalnymi 
organizacjami i zespołami, jak 
jankowicki zespół śpiewaczy 
„Karolinki”. Jako ciekawost-
kę podamy, że zespół ten wy-
stąpił we wrześniu ubiegłego 
roku podczas Zjazdu Kobiet 
w Licheniu, gdzie zaprezento-
wał utwór, do którego tekst na-
pisała Regina Sobik, a muzykę 

stworzył Adam Kuśka. 
Na pytanie, co takiego faj-

nego jest w pisaniu wierszy, 
odpowiada: 

- To moja wielka pasja, któ-
ra towarzyszy mi od niepamięt-
nych czasów. Wcześniej była 
to twórczość „do szuflady”, 
a od kilku lat dzielę się swoimi 
wierszami na portalach inter-
netowych, wysyłam je na kon-
kursy i prezentuję lokalnemu 
środowisku.  

Tworzy kiedy ma natchnie-
nie, a to przychodzi o różnych 
porach - czasem pomysły wpa-
dają do głowy w najmniej 
oczekiwanym momencie, 
wtedy szybko zapisuje swoje 
myśli, żeby jej nie umknęły. 

Czasem tworzenie przychodzi 
jej z trudem. 

– Najczęściej zdarza się 
to wtedy, kiedy ogłoszony jest 
konkurs poetycki lub proszona 
jestem o stworzenie wiersza na 
konkretny temat. Często kilka-
krotnie poprawiam taki utwór 
i wciąż jestem z niego niezado-
wolona – podsumowuje pani 
Regina, dla której misją stało 
się również przekazywanie ślą-
skiej kultury i śląskiego języka 
najmłodszym mieszkańcom 
naszej gminy i okolic. 

– Prowadzę pogadanki 
w przedszkolach i domach 
kultury, gdzie czytam dzie-
ciom bajki po śląsku i przed-
stawiam moją twórczość. Nie 
wszystkie dzieci są stąd, wiele 
się przyprowadziło na Śląsk, 
nie posługuje się śląską gwarą 
i nie rozumie jej. Nie brakuje 
też dzieci, które wywodzą się 
z tradycyjnych śląskich rodzin, 
ale nauczone są „mówienia” 
zamiast „godanio” i nie wie-
dzą na przykład, co to jest „an-
cug”, „maras” czy „kichol”. 
A kto jak nie one powinien za-
dbać o kontynuowanie tradycji 
ich ojców i dziadków? – zasta-
nawia się nasza poetka. ■

klasy V a, która wspólnie z p. 
Aliną Konsek przygotowała 
przedstawienie pt.: ”Kopciu-
szek” w języku angielskim. Po 
nim nastąpiło rozdanie nagród 
dla wszystkich uczniów bio-
rących udział w konkursach - 
słodycze i owoce ufundowała 
Rada Rodziców. Każda klasa 
otrzymała też kwiat doniczko-
wy do swojej pracowni. 

tekst i zdj.: SP 2

Najlepsi recytatorzy w gminie

Podopieczni Świętej Jadwigi 
świetnie zaprezentowali się na 
organizowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 1, Gminnym 
Konkursie Recytatorskim dla 
klas I–III. Mali wykonawcy 
wykazali się nie tylko dobrą 

pamięcią, ale przede wszyst-
kim wspaniałą dykcją, wraż-
liwością i umiejętnością inter-
pretacji poezji. 
Tytuł Gminnego Mistrza Re-
cytacji zdobyło trzech uczniów 
naszej szkoły: Paweł Czer-
wik – w kategorii kl. I, Zofia 
Dominiak – w kategorii kl. II 
i Nikola Kocjan – w kategorii 
kl. III. Oni też będą reprezen-
tować gminę na Rejonowym 
Konkursie Recytatorskim, 
który odbędzie się w Domu 
Kultury w Boguszowicach. ■
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Jankowicki mistrz nie odpuszcza
Mieszkańcy gminy pamiętają go jako 
sympatycznego ucznia jankowickiej podstawówki, 
sportowego geniusza, który swoimi popisami 
gimnastycznymi uświetniał szkolne akademie 
i gminne uroczystości. Dziś Bartosz Czaja – bo 
o nim mowa – ma już 19 lat i mieszka w Gdańsku, 
gdzie się uczy i trenuje. 

przyznawanie wszystkim wnio-
skodawcom, nawet na słuszne 
cele, dotacji w żądanej przez 
nich wysokości. W obszarze 
działalności sportowej jesz-
cze poprzednia Rada Gminy 
ustaliła w budżecie określoną 
kwotę zbiorczą na wspieranie 
sportu. Należy dodatkowo 
zauważyć, iż są to środki na 
szeroko rozumiany sport, a nie 
tylko na piłkę nożną. Przyzna-
wanie środków na taką działal-
ność nie może być uznaniowe, 
a powinno uwzględniać zarów-
no aktualne możliwości finan-
sowe gminy oraz istniejące za-
potrzebowanie na określoną 
działalność sportową. W mojej 
ocenie obecna sytuacja z KS 

Świerklany wynika po części 
z tego, iż poprzednia ekipa 
rządząca, kierując się mało 
merytorycznymi przesłankami, 
przyznała nowopowstałemu 
klubowi od razu bardzo wyso-
ką dotację, nie uwzględniając 
tego, iż środki finansowe po-
winny być przeznaczane też na 
inne cele sportowe, nie tylko 
piłkę nożną. Mamy przecież 
w gminie np. klub jeździecki 
„Eldorado” czy sporty walki 
jak taekwondo. Są to może 
mniej popularne  dyscypli-
ny, ale dlaczego miałyby być 
krzywdzone tylko dlatego, że 
powstał kolejny klub piłkar-
ski, który obecnie żąda dla 
siebie bardzo dużej dotacji? 
Nie można dopuszczać do sy-
tuacji, aby środki pieniężne 

ciąg dalszy ze str. 7 były niejako „wymuszane” 
przez najgłośniejszych i naj-
bardziej zawziętych działaczy, 
bez merytorycznego spraw-
dzenia i oceny, czy faktycznie 
takie środki winny być akurat 
im przyznane.  

Pana przeciwnicy twier-
dzą, że Pana wizja sportu 
w gminie Świerklany nie służy 
jego rozwojowi… 

Każdy ma oczywiście 
prawo do krytyki i własnego 
zdania, ja jednak nie mogę 
się zgodzić z taką oceną mo-
jego – czy też gminnego – 
podejścia do sportu. Proszę 
pamiętać, iż wójtem jestem 
dopiero 4 miesiące, a zasa-
dy finansowania działalności 
sportowej dostałem niejako 
„w spadku” po poprzednim 

włodarzu, zatem ew. zmiany 
będą może dokonywane stop-
niowo. W każdym razie jako 
zasadę przyjmuję, iż gmina 
winna wspierać różne dziedzi-
ny sportu. Mieszkańcy winni 
mieć możliwość uprawiania 
różnych dyscyplin sportowych 
i takie działania gmina będzie 
wspierała, również finanso-
wo. Natomiast nie jestem za 
dublowaniem dyscyplin spor-
towych w gminie; uważam, że 
kluby które już istniały, w pełni 
zaspokajały i zaspokajają po-
trzeby piłki nożnej na naszym 
terenie. Dlatego odrywanie, 
tworzenie schizm wokół piłki 
nożnej w gminie nikomu nie 
służy i nie prowadzi do nicze-
go dobrego.

Dziękuję za rozmowę ■

Z mieszkańcem ulicy Górni-
czej rozmawiamy przy okazji 
jego wizyty w domu rodzinnym 
w Jankowicach, spowodowa-
nej koniecznością stawienia 
się w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Rybniku. – Do-
stałem kategorię „A”, czyli 
nadaję się do wojska – żartuje 
już na wstępie rozmowy. Po-
czucia humoru nie można mu 
odmówić, tak jak i wytrwałości 
w dążeniu do celu. A cel ma 
jasno postawiony – zdobycie 
tytułu mistrza olimpijskiego 
w gimnastyce sportowej, któ-
rą trenuje od ponad dziesięciu 
lat, aby cała Polska, nie tylko 
Jankowice, była z niego dumna. 
Jak twierdzi, inne dyscypliny 
sportowe jakoś mniej go intere-
sują; gimnastyka to jest to, cze-
mu się poświęca bez reszty i w 
czym chce być najlepszy. Także 
swoją zawodową przyszłość 
planuje związać z tą dziedzi-
ną sportu, pracując jako trener 
i pomagając innym osiągnąć 

jak najlepsze wyniki w gimna-
styce sportowej. – Jeśli to nie 
wypali, bo przecież nie każdy 
dobry zawodnik musi być do-
brym trenerem – trzeba jeszcze 
umieć przekazywać wiedzę – to 
może zwiążę moją zawodową 
przyszłość z wojskiem. Ten te-
mat też mnie bardzo interesuje 
– mówi Bartosz. 
A wszystko zaczęło się od tego, 
że rodzice Bartosza, widząc, 
że jest dzieckiem niezwykle 
żywym i ruchliwym (wszędzie 
mnie było pełno – wspomina) 
postanowili zapisać go do klu-
bu gimnastycznego w Radlinie. 
Miał wtedy siedem lat i mnó-
stwo energii, która umiejętnie, 
tydzień po tygodniu, pożytko-
wana pozwoliła mu rozwinąć 
się pod względem sportowym 
i osiągnąć pierwsze sukcesy. 
Po ukończeniu Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Staszica 
w Jankowicach Bartosz roz-
począł naukę w jankowickim 
gimnazjum. Kiedy był w dru-
giej klasie pojawiła się szansa 
wyjazdu do szkoły mistrzostwa 
sportowego w Gdańsku, gdzie 
wraz z dwoma innymi kolega-
mi z radlińskiego klubu mógłby 
rozwijać swój sportowy talent. 
Postanowił z tej szansy sko-
rzystać, mimo iż wiązała się 
ona z opuszczeniem rodzinne-
go domu w tak młodym wie-

ku. Trzecią klasę gimnazjum 
kończył już w Gdańsku, a na-
stępnie dostał się do jednego 
z tamtejszych liceów i w chwili 
obecnej przygotowuje się do 
matury. Nadal intensywnie tre-
nuje, po kilka godzin dziennie, 
czasem nawet w niedziele. – 
Odpuszczam sobie tylko wtedy, 
kiedy jestem chory, ale to zda-
rza się bardzo rzadko – śmieje 
się. Po maturze chciałby się do-
stać na Akademię Wychowania 
Fizycznego w Gdańsku. – Czas 
pokaże, czy mi się uda, ale je-
stem pozytywnie nastawiony. 
Jak przystało na przyszłego mi-
strza olimpijskiego jest bardzo 
pracowity i wytrwały. Już dziś 
może poszczycić się dwoma 
złotymi i jednym srebrnym 
medalem, zdobytymi podczas 
ubiegłorocznych Mistrzostw 
Polski w Białej Podlaskiej 
(startował w kat. młodzieżo-
wej 18-21 lat, złoto zdobył 
w wieloboju oraz w kategorii 
ćwiczeń na drążku, a srebro na 
urządzeniu zwanym koniem). 
Miesiąc wcześniej – w maju 
2014 r. zaliczył kwalifikacje 
i start w Mistrzostwach Europy 
w Sofii w Bułgarii. 
Maj tego roku będzie dla niego 
wyjątkowo pracowity, nie tyl-
ko ze względu na czekającą go 
maturę, ale też zaplanowany 
udział w kolejnych Mistrzo-
stwach Polski. Trzymamy 
kciuki mistrzu! ■
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C O  N O W E G O  W  M I A R C E ?

Gimnazjaliści szanują historię
W konkursie „BÓG – HONOR – OJCZYZNA – PAMIĘĆ” 

organizowanym przez MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty w Rybniku uczeń świerklańskiego gimnazjum, Piotr 
Mika, zajął I miejsce. Przygotował on prezentację dotyczącą 
miejsca pamięci, jakim jest w Świerklanach pomnik ofiar 
Marszu Śmierci. Zwycięzcy gratulujemy.

Artystyczne inspiracje  
pt. Jaki kolor ma śnieg? Pejzaż zimowy
Julia Oleś - uczennica Gimnazjum im. K. Miarki wyma-

lowała II miejsce w III Powiatowym Konkursie  Artystycz-
nym, organizowanym pod honorowym patronatem Starosty 
Powiatu Wodzisławskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów artystycznych!

Akademia Chóralna
Międzyszkolny Chór Powiatowego Ogniska Pracy Pozasz-

kolnej GAUDEO  został zakwalifikowany do udziału w ogól-
nopolskim projekcie AKADEMIA CHÓRALNA- Śpiewająca 
Polska, organizowanym pod patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Celem nadrzędnym projektu jest 
rozpowszechnienie śpiewu jako dobra bezdyskusyjnego, po-
przez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów, od szkoły 
podstawowej do zespołu zawodowego. 

Gimnazjum im. K. Miarki ma laureata!
Zakończył się ostatni etap Wojewódzkich Konkursów Przed-

miotowych. Katarzyna Rduch - uczennica kl. II d świerklań-
skiego gimnazjum została laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Polskiego. Sukces jest tym większy, 
że Kasia jest uczennicą kl. II, a do tej pory wszyscy laureaci 
byli trzecioklasistami. Opiekunem uczennicy była p. Lidia 
Michalska. Gratulujemy sukcesu!

Poszukiwanie własnych korzeni 
zakończone sukcesem

Uczniowie Gimnazjum im. K. Miarki wzięli udział w I 
Powiatowym  Gimnazjalnym Konkursie Genealogicznym. 
Nagrodę za II miejsce odebrał uczeń kl. II c Piotr Mika. Do 
zmagań z genealogią własnej rodziny stanęły również Julia 
Brych, Weronika Kuczera oraz Monika Macionczyk z kl. II 
c. Podczas uroczystości podsumowującej, która miała miejsce 
w Muzeum w Rybniku, można było podziwiać wystawę prac 
wszystkich uczestników konkursu. Gala połączona została 
z okolicznościowym wykładem dr Ewy Kulik. Uczestnikom 
konkursu gratulujemy i zachęcamy do dalszych poszukiwań 
rodzinnych historii.

W Małej Ojczyźnie o Kresach Wschodnich
Wieloetapowy projekt pt. ,,Odkrywamy Kresy Wschodnie 

dawnej Rzeczpospolitej” został podsumowany. Zwieńczeniem 
współpracy dwóch gimnazjów gminy Świerklany w poznawaniu 
Kresów jest m.in. album, publikacja, której autorami są dyrek-
torzy wymienionych szkół. Album jest zobrazowaniem patrio-
tycznej, kulturowej przygody z projektem kresowym, który był 
realizowany w latach 2010- 2014 z ogromnym zaangażowaniem 
gminnych gimnazjalistów. Do publikacji dołączona jest płyta 
CD, na której znajdują się  m.in. audycje radiowe o kolejnych 
etapach wypraw. Dziękujemy wszystkim, którzy  brali udział 
w realizacji tego edukacyjnego, kresowego przedsięwzięcia.

Sukces łyżwiarzy
Na lodowisku w Pszowie zorganizowane zostały 4 marca 

X Powiatowe Drużynowe Zawody Łyżwiarstwa Szybkiego 
Dziewcząt i Chłopców dla szkół podstawowych i gimnazjów 
naszego powiatu. Świerklańskie gimnazjum reprezentowa-
ła grupa chłopców w składzie: Bartosz Smyczek, Łukasz 
Wiśniewski, Robert Abrahamczyk, Kamil Mordzak oraz 
dodatkowo Miłosz Mazurek.

Najlepsi okazali się zawodnicy z Lysek, II miejsce zajęła 
reprezentacja gimnazjum z Pieców, III miejsce zajęło świer-
klańskie gimnazjum, a miejsce IV - Gimnazjum z Jankowic. 

Zbiórka darów
W Gimnazjum im. K. Miarki  odbyła się zbiórka darów 

dla naszych rodaków na Ukrainie. Dary zostały przekazane 
na ręce p. Ireneusza Jajko. Dziękujemy wszystkim, którzy 
okazali zainteresowanie i zrozumienie. Na liście uczniów, 
do których organizatorzy kierują szczególne podziękowania, 
znaleźli się: Martyna Gierlotka z I b, Julia Gruszczyk z III c, 
Julia Oleś z I d, Dominika Pokoj z III b, Patrycja Trybuś z III 
b, Katarzyna Rduch z II d, Bernadeta Pękała z II b, Klaudia 
Sobik z III b, Sandra Kłosowska z I a, Wiktoria Studnik z III 
b, Julia Ludwikowska z II b, Szymon Krawczyk z II b, Patrycja 
Brodawka z II b, Karol Świątek z II d, Zofia Iwańska z I a, 
Oliwia Fojcik z III b i Rafał Wawrzyczek z I a.

Gimnazjum im. K. Miarki zaprasza!
W zakładce REKRUTACJA na  stronie internetowej szkoły 

umieszczone zostały informacje dotyczące naboru uczniów 
do świerklańskiego gimnazjum na przyszły rok szkolny, druk 
zgłoszenia ucznia zamieszkałego w obwodzie  gimnazjum, 
wniosek o przyjęcie ucznia zamieszkałego poza obwodem 
gimnazjum oraz Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty. 
Również w Statucie Gimnazjum im. Karola Miarki znajdują się 
kryteria, na podstawie których mogą zostać przyjęci kandydaci 
zamieszkali poza obwodem gimnazjum. Informujemy także, że:

– uczniowie z obwodu składają w sekretariacie szkoły 
„Zgłoszenie” – do 24 kwietnia 2015 r.

– uczniowie spoza obwodu składają w sekretariacie  
„Wniosek” – do 12 maja 2015 r.

Druki są dostępne także w sekretariacie gimnazjum.  
Zapraszamy! 

tekst i zdjęcia: Gimnazjum Świerklany
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W tym roku szkolnym uczeń 
SP nr 1 im. Ludwika Holesza 
w Świerklanach Łukasz Kosior 
po raz pierwszy w historii świer-
klańskiej placówki sięgnął po 
tytuł laureata Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Polskiego. Jak wy-
glądały przygotowania do kon-
kursu i jakie emocje towarzyszą 
jego uczestnikom możemy prze-
czytać w wypowiedzi Łukasza:
Konkurs ten składał się z trzech 
etapów: szkolnego, rejonowe-
go i wojewódzkiego. Pierwszy 
etap odbył się w listopadzie, 
w naszej szkole. Oczywiście, 
przed przystąpieniem do testu 
konkursowego trzeba było przy-
swoić duży zakres wiedzy z lite-
ratury i gramatyki, ale również 
zapoznać się z wyznaczonymi 
pozycjami książkowymi. Do-
brze, że mam wspaniałą panią 
z j. polskiego, która świetnie 
przygotowała mnie do wszyst-
kich szczebli konkursu. Test 
trwający 90 minut okazał się 
dość trudny jednak zaliczyłem 
go i zakwalifikowałem się do 
etapu rejonowego. Zmagania 
na etapie rejonowym odbyły się 
12 stycznia br. w Czerwionce-

Laureatem być
W konkursach przedmiotowych organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty w Katowicach startują 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.  
To jedne z najbardziej prestiżowych zmagań, 
w jakich mogą uczestniczyć uczniowie – także 
z naszej gminy. 

Leszczynach. Zadania okazały 
się dla mnie średnio trudne. Zdo-
byta przeze mnie ilość punktów 
zapewniła mi miejsce w etapie 
wojewódzkim. Ten z kolei zo-
stał zorganizowany w Rybniku 
dnia 26 lutego. Przed tym testem 
stres był naprawdę wielki, ale 
stwierdziłem, że „co ma być, 
to będzie”.
Po napisaniu testu, najtrud-
niejsze było czekanie na wyni-
ki. Codziennie sprawdzałem, 
czy się już pojawiły. Kiedy po 
ośmiu dniach zamieszczono listy 
z nazwiskami laureatów i fina-
listów byłem bardzo szczęśliwy, 
bowiem zostałem laureatem 
najważniejszego konkursu. Po 
opublikowaniu wyników zaczę-
ło się istne szaleństwo. Wiele 

osób dzwoniło z gratulacjami, 
do szkoły przysłano parę listów 
zapraszających mnie na dni 
otwarte do prestiżowych rybnic-
kich gimnazjów. Pani Dyrektor 
zwołała apel, podczas którego 
poinformowała uczniów o moim 
sukcesie i wręczyła mi ogromny 
kosz z pysznymi słodkościami. To 
było bardzo miłe. Największą zaś 
nagrodą było otrzymanie przeze 
mnie zaświadczenia zwalnia-
jącego mnie z pierwszej części 
sprawdzianu szóstoklasisty, tj. 
z języka polskiego i matematyki.
Trzy tygodnie później, kiedy 
emocje już nieco opadły, p. Dy-
rektor otrzymała zaproszenie 
na galę wręczenia zaświad-
czeń laureatom Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych. 
Gala odbyła się w piątek, 27 
marca w Sosnowcu, w Mię-
dzywydziałowej Auli Wydziału 
Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Śląskiego. Zaproszono mnie 
oraz panią Dyrektor, Katarzynę 
Ciesielską. Rozpoczęcie imprezy 
zaplanowano na godz. 10.00. Po 
przybyciu, zajęliśmy wyznaczone 
dla nas miejsca i czekaliśmy ze 
zniecierpliwieniem na rozpo-
częcie gali. Na początku krótkie 
przemówienia wygłosili ważni 
dla oświaty ludzie, m.in. Śląski 
Kurator Oświaty mgr Stanisław 
Faber oraz była minister oświa-
ty i poseł na sejm pani Krystyna 
Szumilas. Laureatów i dyrekto-
rów wywoływano rzędami. Gdy 
wreszcie wywołano moje imię 
i nazwisko, wszedłem stremo-
wany na scenę. Wspierała mnie 

Magiczne miejsce 
GALERIA JAN

Prace kilkuset artystów można 
oglądać w Galerii Malarstwa 
Twórców Śląskich „JAN” 
w Jankowicach. Organizowa-
ne są tu wystawy stałe i czaso-
we, jak również odbywają się 
warsztaty malarskie i fotogra-
ficzne, a raz do roku – Mię-
dzynarodowy Plener Malarski 
z udziałem polskich i zagra-
nicznych twórców. 
Każdy, kto miał choć raz okazję 
odwiedzić jankowicką galerię, 
zgodzi się z tym, że jest to 
miejsce magiczne, niezwykle 
klimatyczne, jedyne w swoim 
rodzaju. Prezentowane tu prace 

moja pani Dyrektor, która rów-
nież otrzymała podziękowania. 
Potem Śląski Kurator Oświaty 
mgr S. Faber, gratulując, wrę-
czył mi tak ważne zaświadcze-
nie. Następnie poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej pani 
Krystyna Szumilas podarowała 
laureatom „Słowniki popraw-
nej polszczyzny”. Gratulacje na 
moje ręce złożył również dr hab. 
Mirosław Nakonieczny, prorek-
tor ds. umiędzynarodowienia, 
współpracy z otoczeniem i pro-
mocji Uniwersytetu Śląskiego. 
Po rozdaniu wszystkich zaświad-
czeń, mieliśmy okazję wysłuchać 
ciekawego wykładu zatytuło-
wanego „Tajemnica człowieka 
z lodowca”, który przygotował 
i wygłosił dr Andrzej Boczarow-
ski, pracownik naukowy Uniwer-
sytetu Śląskiego. 
Na sam koniec chciałbym bar-
dzo gorąco podziękować mojej 
polonistce i wychowawczyni, 
pani mgr Bogumile Szmidt-Kruk, 
która poświęciła mi dużo swoje-
go czasu i pomogła w osiągnię-
ciu tego sukcesu. Dziękuję rów-
nież pani Dyrektor, Katarzynie 
Ciesielskiej, za wsparcie i moż-
liwość dodatkowego rozwoju. 
Nie powinienem też zapomnieć 
o swojej rodzinie, a szczególnie 
o rodzicach i siostrze, którzy mi 
pomagali i przez cały czas mnie 
wspierali - Łukasz Kosior, lau-
reat Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Pol-
skiego dla uczniów szkół pod-
stawowych.

tekst i zdj.: SP1 Świerklany

malarskie są zróżnicowane pod 
względem artystycznym i tema-
tycznym, zaś ich autorzy pocho-
dzą nie tylko z terenu gminy, ale 
całego kraju i z zagranicy.  
Galeria powstała z inicjatywy 
miłośników sztuki i dzięki 
przychylności władz gminy 
Świerklany. Obrazy wiszą tu 
wszędzie – w sali wystawowej, 
w holu i na parterze budyn-
ku przy ul. Prostej 2. Ostat-
nio nastąpiło w galerii małe 
przemeblowanie – główną salę 
wystawową przeniesiono do 
pomieszczenia, w którym do 
tej pory mieściła się sala dla 
publiczności. Obrazy są odtąd 
należycie eksponowane i ła-
twiej się je ogląda, bo wszyst-

kie wiszą na ścianach. Wcze-
śniej, ze względu na ciasnotę 
część z nich była umieszczona 
na stojakach i sztalugach. 
Działającą pod egidą Gminne-
go Ośrodka Kultury i Rekre-
acji, galerię może odwiedzić 
każdy, kto ma na to ochotę. 
Okazją może być wernisaż wy-
stawy, ale można też wybrać się 
tam w godzinach otwarcia pla-
cówki. Nie ma biletów wstę-
pu, nie trzeba też wcześniej 
zapowiadać swojej obecności, 
jak sądzą niektórzy. Zapra-
szamy wszystkich miłośników 
malarstwa, jak również zwy-
kłych mieszkańców, którzy na 
co dzień nie mają styczności ze 
sztuką - aby zobaczyli, jakie 

cuda kryje jankowickie cen-
trum sztuki. 

Śląska Galeria JAN 
w Jankowicach - ul. Prosta 2, 
44-264 Jankowice Rybnickie, 
czynna: poniedziałek 
w godz. 12.00-18.00; 
wtorek, czwartek i piątek 
11.00-17.00, 
w środy od 9.00 do 15.00. 
tel. 32 42 10 418, 
http://www.galeria-jan.pl
ZAPRASZAMY!
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Dużą popularności cieszą się w Szkole Podstawowej 
w Jankowicach warsztaty, w których biorą udział 
uczniowie wraz z rodzicami. Wspólnie spędzony 
czas przy wykonywaniu przeróżnych wytworów 
rękodzieła amatorskiego, a jednocześnie jakże 
artystycznego, integruje społeczność klasową, 
łącząc przyjemne z pożytecznym.

W S P Ó L N I E  Z  R O D Z I C A M I

W klasie 1 c
Warsztaty „Razem z mamą” - pierwsze w tym roku szkol-

nym, a zarazem pierwsze w klasie 1c. Nadarzyła się okazja, 
żeby się lepiej poznać. Do przełamania lodów wykorzystaliśmy 
oczywiście… przebiśniegi. Dzieciaki wcześniej przygotowały 
pomysłowe wazoniki oraz drobne elementy z bibuły. Goście 
natomiast wykazali się doskonałymi umiejętnościami pla-
stycznymi i pomogli połączyć wszystko w całość. Był słodki 
poczęstunek, muzyczna niespodzianka, goście specjalni – bab-
cie, rodzeństwo, a przede wszystkim było SUPER. W planach 
kolejne spotkanie, oczywiście jeszcze w tym roku szkolnym. 
Być może „Razem z Mamą i… razem z Tatą”? 

Kolejne warsztaty odbyły się w klasie 4 b
Wiadomo, że czas świąt wiąże się z wysyłaniem kartek wiel-

kanocnych i ozdabianiem domów kolorowymi pisankami. Można 
je oczywiście kupić w każdym sklepie, ale o ileż przyjemniej 
jest zrobić je własnoręcznie i dumnie zaprezentować rodzinie 
i znajomym przy świątecznym stole. W tym też celu spotkali się 
uczniowie klasy 4 b, a część z nich na warsztaty przyprowadziła 
tym razem mamy i babcie. Wielkanocne ozdoby powstawały 
w niełatwej technice quillingu. W miłej atmosferze, podjadając 
słodkości, wszyscy uczyli się jak ze zwykłych pasków papieru wy-
czarować zajączki, motylki, kaczuszki czy piękne kwiaty. Ozdobili 
też wielkanocne jajka kolorowymi wzorkami. Powstały piękne 
prace, a część babć zadeklarowała nawet, że w najbliższym czasie 
kupi zestaw do quillingu i będzie samodzielnie tworzyć kartki 
okolicznościowe, ponieważ odkryły w sobie talent artystyczny.

W szkolnym obserwatorium
To były dwa niezwykłe spotkania w szkolnym obserwatorium 

astronomicznym, przygotowane i prowadzone przez p. Grzego-
rza Przybyłę.

Najpierw na zajęcia astronomiczne udali się uczniowie z 1 c. 
Pierwszoklasiści, co prawda przed spotkaniem doskonalili swoją 
wiedzę o Układzie Słonecznym, ale dopiero pod kierunkiem pana 
Grzegorza udało się im ją wyszlifować. Teraz już wiedzą, na którą 
z planet warto byłoby się udać i dlaczego.

Tak rozważają: „Na Merkurym częściej dostawalibyśmy pre-
zenty z racji częstszych urodzin. Na Marsie panują doskonałe 

Szkoła, zabawa, radość
„Wspólna szkoła, wspólna zabawa, wspólna 
radość” - pod takim hasłem odbył się 26.02 br. 
w SP Jankowice „Dzień otwartej szkoły klas IV-VI”.

Zebrani goście, a wśród 
nich Wójt Gminy Świerklany 
Tomasz Pieczka, ksiądz dziekan 
Tadeusz Stachoń, kustosz Gale-
rii „Jan” Elżbieta Pierchała, soł-
tys wsi Jankowice Jerzy Rugor 
i naczelnik OSP Jankowice Je-
rzy Sobik oraz przedstawicielki 
Zarządu Rady Rodziców przy 
SP Jankowice: Sylwia Szulik 
i Katarzyna Kurc–Neuman, zo-
stali powitani przez dyrektora 
szkoły Piotra Pszonkę. Po chwi-
li przybył jeszcze jeden niespo-
dziewany gość – jego obecność 
miała charakter symboliczny – 
patron szkoły Stanisław Staszic. 
Po zaśpiewaniu hymnu szkoły 
nastąpiło wręczenie nagród 
w konkursach plastycznych 
oraz pochwalnych dyplomów 
- otrzymali je uczniowie, którzy 
zdobyli najwyższe średnie ocen 
w pierwszym półroczu roku 
szkolnego 2014/2015. Kolej-
nym punktem programu była 
krótka inscenizacja reklamująca 
naszą szkołę.

Po przerwie wszyscy spo-
tkali się ponownie na dużej sali 
gimnastycznej, gdzie rozpoczę-
ły się międzyklasowe sporto-
wo–muzyczne potyczki. Dru-
żyny składające się z uczniów, 
rodziców i nauczycieli musiały 

pokonać różnego rodzaju prze-
szkody. Niektóre łatwiejsze, nie-
które trudniejsze, ale wszystkim 
towarzyszyła wyśmienita zaba-
wa. Ostatnim punktem progra-
mu na sali gimnastycznej był 
mecz uczniowie kontra rodzice. 
Ci ostatni pokonali swoje pocie-
chy 15:12.  

Imprezę zakończyły spotka-
nia w klasach. Przed rodzicami 
postawiono jeszcze jedno za-
danie – wypełnienie testu „Co 
wiem o szkole mojego dziecka”. 
Okazało się, że wiedza rodzicie-
li o szkole jest bardzo szeroka. 
Najlepsi z najlepszych otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.

Imprezę z całą pewnością 
można zaliczyć do udanych. 
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warunki do uprawiania saneczkarstwa. Na Wenus, moglibyśmy 
pokręcić się … w przeciwnym kierunku. A Jowisz – byłby super 
kolegą do biegania, 13 km na sekundę!”. Jedno, co się pierwszakom 
nie udało to obserwacja nieba. Ale co tam! Samo wejście i zejście 
po stromej drabince, to już było niezłe przeżycie.

Rodzice z 1c mieli więcej szczęścia. Oprócz niezwykle in-
teresującego wykładu mogli również zobaczyć na niebie kilka 
obiektów. Ich oko dopadło Jowisza i nawet jego 3 księżyce. Ponadto 
otrzymali kilka praktycznych rad dotyczących obserwacji nieba.

„Kopułę obserwacyjną widzę niemal codziennie, od paru lat, 
ale dopiero teraz wiem, co skrywa w środku. Zdobyta tam wiedza, 
jak również sposób jej przekazania na pewno długo pozostanie 
w mojej pamięci”; „Prowadzący zajęcia to wielki miłośnik astro-
nomii. Naukowiec, który w ciekawy i zarazem prosty sposób 
potrafi mówić o rzeczach niezwykłych” - relacjonują uczestnicy.

Bez wątpienia, warto iść za przykładem uczniów z 1 c i ich 
rodziców. „Wskoczyć na dach”, czyli wybrać się do szkolnego 
obserwatorium astronomicznego. Naprawdę warto.

Wielkie podziękowania dla pana Grzegorza!!!
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