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Obchody 20-lecia samorz¹du odby-
³y siê 22 czerwca br. w budynku GO-
KiR-u w Œwierklanach. Na uroczy-
stoœæ zaproszono osoby bêd¹ce w³o-
darzami gminy na przestrzeni 20 lat.
Wœród goœci byli równie¿ przedstawi-
ciele jednostek i zak³adów podleg³ych
gminie, so³tysi, duchowni oraz inne oso-
by zwi¹zane z gmin¹. Po uroczystym
wprowadzeniu sztandaru gminy i przy-
witaniu obecnych przez pani¹ wicewójt

Ju¿ 20 lat minê³o od czasu, gdy w wyniku wielkich prze-
mian politycznych, mieszkañcy miast, powiatów i gmin
uzyskali prawo samostanowienia na terenie lokalnym.
Z tej okazji Urz¹d Gminy Œwierklany zorganizowa³ uroczy-
stoœæ podsumowuj¹c¹ ostatnie 20 lat pracy samorz¹dowej.

Bo¿enê KoŸlik, g³os zabra³ wójt gminy
Œwierklany Stanis³aw Gembalczyk.
Podsumowuj¹c zdobycze samorz¹dno-
œci ostatnich 20 lat podkreœli³, jak wa¿-
nym jest fakt, i¿ mieszkañcy zaczêli
uto¿samiaæ siê z miejscem swego za-
mieszkania.

- Reforma samorz¹dowa by³a
jedn¹ z najbardziej udanych reform
ostatniego 20-lecia – przekonywa³

cd. na str. 3

Setna rocznica istnienia
OSP w Jankowicach sta³a
siê okazj¹ do zorganizowa-
nia uroczystego spotkania
z udzia³em stra¿aków oraz
zaproszonych goœci. By³y
podziêkowania, ¿yczenia na
przysz³oœæ, odznaczenia

Od stu lat ratują
życie i mienie

i gratulacje. Obchody 100-le-
cia OSP w Jankowicach
odby³y siê 7 lipca br. Stra¿ac-
kie œwiêto rozpoczê³o siê
msz¹ œwiêt¹ w jankowickim
koœciele. Nastêpnie uczest-
nicy obchodów przemaszero-

cd. na str. 3
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Program wizyty przewidywa³
udzia³ w uroczystoœciach religijnych,
po³¹czonych z poœwiêceniem po-
mnika oraz ods³oniêciem obrazu
Matki Boskiej Czêstochowskiej.

Gminê reprezentowa³ wójt Sta-
nis³aw Gembalczyk, przewodnicz¹-
ca Rady Gminy Ma³gorzata Rduch,
so³tys Jankowic Jerzy Rugor oraz
dyrektor Gminnego Oœrodka Kultu-
ry i Rekreacji Halina Karwot. Z wi-
zyt¹ do Rumunii wybra³ siê te¿ ze-
spó³ „Paulinki”, aby swoim wystê-
pem uœwietniæ program uroczysto-
œci. Miasto Cacica odwiedzili rów-
nie¿ przedstawiciele innych gmin
powiatu rybnickiego, które uczest-
niczy³y w kosztach wykonania po-
mnika dla tej miejscowoœci oraz

Z wizytą
w Rumunii
Z Kaczyki w Rumunii wróci³a
17 sierpnia delegacja
z naszej gminy, uczestni-
cz¹ca w ods³oniêciu pomni-
ka Jana Paw³a II w zaprzy-
jaŸnionej miejscowoœci.

cd. na str. 6
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� Ruszy³a budowa kanaliza-
cji sanitarnej w zlewni P1
w so³ectwie Jankowice. 4 maja
przekazano plac budowy wy-
konawcy, którym jest konsor-
cjum firm Hydro Instal Za-
k³ad Instalacji Sanitarnych
Homa-Homa i PPUH Le-
bex. Wykonawca przyst¹pi³
do robót w rejonie ulicy
Równoleg³ej oraz czêœci uli-
cy Polnej.
� Przeprowadzono przegl¹d
kanalizacji sanitarnej w zlew-
niach PH-2 i PH-3. Stwier-
dzono, ¿e w wiêkszoœci wy-
padków wykonawcy wyko-
nali zalecenia zawarte we
wczeœniejszych protoko³ach.
Po okresie obfitych opadów
zauwa¿ono jednak nowe
usterki zwi¹zane z zapadniê-
ciem siê nawierzchni dróg
i chodników w rejonie budo-
wanej kanalizacji. Usterki te
zg³oszono wykonawcy robót.
� 30 kwietnia br. zakoñczo-
no budowê kanalizacji deszczo-
wej w Strefie Przemys³owej.
17 maja Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego
przyj¹³ zg³oszenie zakoñcze-
nia robót. Tym samym mog³a
siê rozpocz¹æ eksploatacja
nowej kanalizacji deszczowej.

Sprawozdanie wójta gminy z działalności
między sesjami Rady Gminy

� Rozpoczê³a siê rozbudo-
wa budynku Galerii przy ul.
Prostej w Jankowicach
o segment wejœcia i ada-
ptacjê pomieszczeñ przy-
ziemia dla GZW Œwierkla-
ny. 14 kwietnia przekaza-
no plac budowy wykonaw-
cy, którym jest firma PUH
Promil. Z uwagi na pogodê
prace koncentrowa³y siê
wewn¹trz obiektu. Zreali-
zowano roboty za sumê
64 324 z³. W nastêpnym eta-
pie rozpocznie siê budowa
przedsionka oraz izolacja
œcian zewnêtrznych.
� 24 maja podpisano umo-
wê na wykonanie nowej in-
stalacji zasilania komputerów
w budynku Urzêdu Gminy.
Prace zosta³y zakoñczone
25 czerwca br.
� Do 20 sierpnia trwa³ re-
mont pokrycia dachu zaple-
cza LKS „Orze³” w Janko-
wicach. Umowa zosta³a pod-
pisana 19 maja br.
� Do 29 paŸdziernika br.
maj¹ trwaæ prace przy bu-
dowie parkingu przy ko-
œciele w Œwierklanach Dol-
nych. Wartoœæ zadania to
953 687, 19 z³ brutto. Wy-
konuje je konsorcjum firm

Remonty dróg
� Rozstrzygniêto postê-
powanie przetargowe na
remonty nawierzchni dróg
gminnych w Jankowicach:
ul. Ho³y i ul. Koœcielna.
Wartoœæ zamówienia sza-
cuje siê na 291 508 z³.
� Wszczêto postêpowanie
przetargowe na remonty
nawierzchni nastêpuj¹cych
dróg gminnych w Œwier-
klanach: ul. Górnoœl¹ska,
ul. Parytetyczna, ul. Po³om-
ska. Szacunkowa wartoœæ
zamówienia to 465 483 z³.
� Zakoñczono i odebra-
no remonty ul. Boguszo-
wickiej, ul. Kucharzówka,
ul. Henryka Pobo¿nego.

Komplexbud–2 i Rybnickie
Przedsiêbiorstwo Budow-
nictwa Drogowego SA.
�  14 czerwca nast¹pi³o
uniewa¿nienie wszczêtego
1 czerwca postêpowania
o udzielenie zamówienia pu-
blicznego na wykonanie
aran¿acji wnêtrz budynku
zaplecza obiektu sportowe-
go w Œwierklanach. W wy-
maganym terminie nie wp³y-
nê³a bowiem ¿adna oferta
niepodlegaj¹ca odrzuceniu.

� Podpisano umowê na
wykonanie dwóch progów
zwalniaj¹cych na ulicy
Boguszowickiej w Janko-
wicach.
� Wykonano korytowanie,
profilowanie i utwardzenie
ul. Spacerowej w Œwierkla-
nach miêdzy posesjami nr
21 a 23 na d³ugoœci 50
metrów, ul. Powstañców
w Œwierklanach w rejo-
nie posesji nr 23b na d³ugo-
œci 50 metrów oraz uzupe³-
niono nawierzchniê tej dro-
gi kliñcem na d³ugoœci 80
metrów.
� Podpisano umowê no-
tarialn¹ z Kompani¹ Wê-
glow¹. W jej wyniku gmi-
na uzyska³a prawo do
u¿ytkowania wieczyste-
go gruntu, który jest po-
trzebny pod budowê koñ-
cowego odcinka ul. Tuli-
panowej.
�  Ustalono ostateczn¹
cenê zakupu gruntu pod
budowê Centrum Prze-
siadkowego przy ul. Ko-
œciuszki w Œwierklanach.

Ubezpieczenie to obej-
muje wyst¹pienie szkód na
polu spowodowanych przez
powódŸ, suszê, grad czy
przed³u¿aj¹ce siê mrozy.

Obowi¹zek ubezpieczenia
uwa¿a siê za spe³niony, jeœli

Rolniku, ubezpiecz

swoje uprawy

od dnia 1 lipca roku nastêpu-
j¹cego po roku, za który rol-
nik uzyska³ p³atnoœci bezpo-
œrednie, w okresie 12 miesiê-
cy, ochron¹ ubezpieczeniow¹
objête jest co najmniej 50 pro-
cent powierzchni upraw.

Koniecznoœæ ubezpiecze-
nia przynajmniej po³owy po-
wierzchni upraw objêtych
dop³atami obszarowymi wy-
nika z przepisów Ustawy
o ubezpieczeniach upraw rol-
nych i zwierz¹t gospodar-
skich z dnia 7 lipca 2005 roku
oraz Ustawy o ubezpiecze-
niach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komu-
nikacyjnych z dnia 22 maja
2003 r. Przepisy mówi¹ jed-
noznacznie, ¿e zawarcie
ubezpieczenia jest obowi¹z-
kiem beneficjenta – osoby
korzystaj¹cej z dop³at obsza-

rowych, nie zaœ propozycj¹,
z której mo¿e ona skorzy-
staæ lub nie. Rolnik zawiera
umowê ubezpieczenia obo-
wi¹zkowego z wybranym
przez siebie podmiotem
ubezpieczeniowym.

W sytuacji ujawnienia
w trakcie czynnoœci kontrol-
nych, ¿e obowi¹zek ubezpie-
czenia nie zosta³ spe³niony,
rolnik bêdzie musia³ wnieœæ
op³atê na rzecz gminy, stano-
wi¹c¹ równowartoœæ 2 euro
za ka¿dy hektar ziemi.

Prosimy o powa¿ne po-
traktowanie tematu i ubez-
pieczenie wymaganej po-
wierzchni upraw.

Rolnikom z terenu gminy Œwierklany,
którzy korzystaj¹ z dop³at obszarowych,
przypominamy o obowi¹zku ubezpieczenia
co najmniej 50 proc. powierzchni upraw
objêtych ww. dop³atami.
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wójt gminy. – Mieszkañcy
zaczêli uto¿samiaæ siê
z miejscem, w którym miesz-
kaj¹. Niezale¿nie od tego,
czy zgodnie wspó³pracowa-
liœmy, czy spieraliœmy siê
z powodu ró¿nicy pogl¹-
dów, ³¹czy³a nas dobra
wola spe³niania obietnic.
Ka¿da z kadencji zakoñ-
czy³a siê sukcesem. Przed
nami kolejne lata pracy,
które trzeba jak najlepiej
wykorzystaæ.

Wa¿n¹ czêœci¹ spotkania
by³o wrêczenie dotychczaso-
wym wójtom i przewodni-
cz¹cym rad gmin pami¹tko-

20 lat samorządu
wych tablic z podziêkowa-
niami za pe³nione funkcje.
Zosta³ równie¿ odczytany list
europos³a Bogdana Marcin-
kiewicza z podziêkowaniami
za wspó³pracê. Podziêkowa-
nia samorz¹dowcom mia³
okazjê osobiœcie przedstawiæ
starosta Powiatu Rybnickie-
go Damian Mrowiec oraz
przewodnicz¹cy Rady Po-
wiatu Franciszek Mazur.

Na koniec uroczystoœci
goœcie wys³uchali koncertu
w wykonaniu Chóru GAU-
DEO z SP 1 w Œwierkla-
nach, dzia³aj¹cego pod dy-
rekcj¹ Marii Skrobol. tg

cd. ze str. 1

wali na teren Oœrodka Spor-
tu i Rekreacji w Jankowi-
cach. Oficjalna czêœæ uroczy-
stoœci rozpoczê³a siê raportem
Naczelnika OSP Jankowice
do Prezesa OSP Jankowice
oraz podniesieniem flagi na-
rodowej i odœpiewaniem
hymnu pañstwowego. Na-
stêpnie Prezes OSP Janko-
wice Wac³aw Juraszek przy-
wita³ zgromadzonych goœci.
Byli wœród nich m.in.: wójt
gminy Œwierklany Stanis³aw
Gembalczyk wraz z prze-
wodnicz¹c¹ Rady Gminy
Ma³gorzat¹ Rduch, wicepre-
zes Z.O.S.P. RP oddzia³u
wojewódzkiego Andrzej
Grzenia, Komendant Powia-
towy PSP Erwin Jaworudz-
ki i wicestarosta powiatowy
Krzysztof Kluczniok.

- Dla stra¿aków goto-
woœæ niesienia pomocy jest
wartoœci¹ nadrzêdn¹ – przy-
pomina³ Wac³aw Juraszek
w czasie powitania zgroma-
dzonych. – Wype³niaj¹c
swoj¹ misjê, daj¹ œwiadec-
two takiego systemu warto-
œci, w którym na pierwszym
miejscu zawsze stoi cz³o-
wiek i zachêcaj¹ przyk³a-
dem kolejne pokolenia do
wyboru tej drogi. W czasie
uroczystoœci odznaczono za-

równo ca³¹ jednostkê, która
otrzyma³a Z³oty Znak Zwi¹z-
ku OSP RP, jak i poszczegól-
nych stra¿aków pe³ni¹cych
sw¹ s³u¿bê wzorowo i z po-
œwiêceniem. Po wrêczeniu
odznaczeñ, w imieniu nagro-
dzonych podziêkowania wy-
g³osi³ druh Adam Szulik. Na-
stêpnie przyszed³ czas na
gratulacje licznie zgromadzo-
nych goœci.

- ¯yczê wam, aby s³u¿-
ba w Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej dawa³a wszyst-
kim satysfakcjê z pe³nienia
swych obowi¹zków – mówi³
wójt gminy Stanis³aw Gem-
balczyk przy wrêczaniu ta-
blicy pami¹tkowej na rêce
Prezesa OSP Jankowice.

Wiceprezes Zwi¹zku OSP
RP przypomnia³ te¿ podczas
sk³adania gratulacji, ¿e rów-
nie wa¿nym celem stra¿y jest
wychowanie m³odzie¿y w du-
chu podtrzymywania tradycji
narodowej.

Po czêœci oficjalnej zapro-
szono zgromadzonych na po-
czêstunek, po którym wójt
Stanis³aw Gembalczyk wrê-
czy³ wyró¿niaj¹cym siê stra-
¿akom dyplomy gratulacyjne.
Goœcie natomiast otrzymali
z r¹k stra¿aków pami¹tkowe
statuetki. tg

cd. ze str. 1

Od stu lat ratują

życie i mienie

Byæ mo¿e ju¿ nied³ugo
zostanie utworzona w Janko-
wicach stacja pogotowia ra-
tunkowego - trwaj¹ rozmo-
wy miêdzy gmin¹ a SP ZOZ
w Orzepowicach, które po-
zwol¹ sfinalizowaæ to przed-
siêwziêcie.

Wybrano ju¿ miejsce,
gdzie pogotowie mog³oby
dzia³aæ. Gmina dysponuje
wolnymi pomieszczeniami
na parterze Galerii „Jan”.
Przedstawiciele ratownic-
twa medycznego ju¿ ogl¹da-
li to miejsce i wstêpnie zaak-
ceptowali zaproponowane
rozwi¹zania. Gmina wysto-
sowa³a równie¿ pismo z pro-
pozycj¹ zorganizowania po-
gotowia w Jankowicach do
dyrektora SP ZOZ w Orze-

PPPPPogogogogogotototototooooowie bliżejwie bliżejwie bliżejwie bliżejwie bliżej
pacjentapacjentapacjentapacjentapacjenta

powicach Tomasza Zejera.
Przedstawi³a w nim kon-
kretne mo¿liwoœci, jakimi
dysponuje. Gdy dojdzie do
ostatecznych ustaleñ i pod-
pisania umowy, pozostanie
jedynie zaadoptowaæ po-
mieszczenia, z których po-
gotowie bêdzie mog³o ko-
rzystaæ nieodp³atnie.

- Chcia³bym, aby po-
gotowie zaczê³o funkcjo-
nowaæ w gminie jeszcze
w tym roku – poinformo-
wa³ wójt Stanis³aw Gembal-
czyk. – Ratownicy mogli-
by obs³ugiwaæ nie tylko
mieszkañców naszej gmi-
ny, ale te¿ Radziejowa czy
Boguszowic.

Szybki dojazd do pacjen-
ta zapewni wiêksze bezpie-
czeñstwo mieszkañcom.
Czasem w³aœnie sekundy
decyduj¹ o ludzkim ¿yciu. tg
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Gminny Zak³ad Wodoci¹gów informuje u¿ytkowników kanali-
zacji sanitarnej:

1. Jakie œcieki mo¿na odprowadzaæ do kanalizacji sanitarnej:

Do kanalizacji mo¿na odprowadzaæ wy³¹cznie œcieki sanitarne na-
zywane inaczej œciekami bytowo-gospodarczymi lub socjalno-by-
towymi. Œcieki te zwi¹zane s¹ bezpoœrednio z ¿yciem cz³owieka
i zawieraj¹ odp³ywy z kuchni, ³azienki, z mycia, prania, ubikacji itp.
Zabronione jest wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej (i dalej
do oczyszczalni) wód deszczowych oraz innych wód i œcieków
pochodzenia produkcyjnego.
Wprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji przy wyst¹pie-
niu intensywnych opadów powoduje przeci¹¿enie hydraulicz-
ne kanalizacji i oczyszczalni. Efektem tego przeci¹¿enia mo¿e byæ:
� zalanie obiektów oczyszczalni œcieków,
� wyp³ukanie osadu czynnego z oczyszczalni, które

spowoduje ska¿enie œrodowiska, a ponadto konieczne
bêdzie dokonanie ponownego rozruchu oczyszczalni
œcieków,

� zalanie piwnic ni¿ej po³o¿onych budynków (przypadki
takie mia³y miejsce), aby tego unikn¹æ nale¿y zainstalowaæ
zasuwê burzow¹ na przy³¹czu. Uwaga! Bezwzglêdnie
obowi¹zuj¹ce w przypadku skanalizowania piwnicy.

Niedozwolone jest wprowadzanie do kanalizacji œcieków gospo-
darczych tzn. gnojowicy, odcieków z kiszonek oraz innych œcieków
produkcyjnych. Zrzut takich œcieków do kanalizacji spowoduje tzw.
przeci¹¿enie oczyszczalni œcieków, a efektem tego bêdzie odprowa-
dzenie z oczyszczalni do œrodowiska nie oczyszczonych œcieków.

2. Czego nie mog¹ zawieraæ œcieki sanitarne

Œcieki nie mog¹ zawieraæ materia³ów i substancji, które mog¹
doprowadziæ do:
� zatkania kanalizacji,
� zatkania pomp,
� zamierania bakterii i mikroorganizmów pracuj¹cych na

oczyszczalni przy usuwaniu zanieczyszczeñ (bakterie
i mikroorganizmy s¹ wra¿liwe na dzia³anie substancji
szkodliwych i truj¹cych).

Obowi¹zuj¹ce przepisy mówi¹, ¿e do kanalizacji sanitarnej nie
mo¿na wprowadzaæ:
� œcieków pochodzenia inwentarzowego i przemys³owego;
� odpadów sta³ych takich jak: ¿wir, piasek, popió³, kawa³ki:

szk³a, skór, tekstyliów, resztki poubojowe (np. pierze),
œcinki materia³ów, szmaty, podpaski, torby foliowe itp.

Do kanalizacji nie mo¿na równie¿ wprowadzaæ w/w materia³ów
po rozdrobnieniu.
� substancji palnych np. resztek rozpuszczalników itp.
� substancji ¿r¹cych i toksycznych.

Z doœwiadczenia w eksploatacji oczyszczalni œcieków wynika,
i¿ rzecz¹ nagminn¹ jest wprowadzanie do kanalizacji: podpasek,

szmat, toreb foliowych, popio³u – materia³y te s¹ przyczyn¹

powstawania niedro¿noœci kana³ów i zwiêkszenia zu¿ycia/

awaryjnoœci pompowni œcieków.

3. Jak powinna wygl¹daæ kanalizacja sanitarna
(instalacja wewnêtrzna) w domu, odór ze studzienek

Docieraj¹ do nas sygna³y, i¿ czêsto po wybudowaniu kanalizacji
sanitarnej w mieszkaniu pojawiaj¹ siê zapachy pochodz¹ce z ka-
nalizacji. Przyczyn¹ tego s¹ ró¿nego rodzaju nieprawid³owoœci
w domowej kanalizacji sanitarnej.

Celem zapobie¿enia zapachom i wyziewom z kanalizacji nale¿y
przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
� Pion kanalizacyjny powinien byæ zaopatrzony w rurê

wywiewn¹ wyprowadzon¹ 0,5 do 1,0 m powy¿ej po³aci
dachowej. Pion to czêœæ kanalizacji wewnêtrznej budynku,
któr¹ œcieki odprowadzane z umywalek, zlewozmywaków,
misek ustêpowych, pryszniców i wanien sp³ywaj¹
z poszczególnych kondygnacji budynków do poziomu
odp³ywu na zewn¹trz budynku.
Œrednica pionu jest sta³a na ca³ej wysokoœci i równa
co najmniej najwiêkszej œrednicy podejœcia do pionu.
Najczêœciej stosuje siê œrednice 100 mm lub 70 mm.

� Ka¿de urz¹dzenie sanitarne powinno mieæ zamkniêcie
wodne w postaci syfonu.

Jedynym gwarantem braku zapachów i wyziewów z kanalizacji
w mieszkaniu jest wykonanie domowej instalacji sanitarnej wg
powy¿szych zasad.

Inn¹ kwesti¹ jest odór wydostaj¹cy siê ze studzienek kanaliza-
cyjnych na paru odcinkach sieci w Gminie. Przyczyn¹ wydziela-
nia siê odorów z sieci kanalizacyjnej s¹ wystêpuj¹ce w nich
warunki beztlenowe powoduj¹ce zagniwanie œcieków i wtr¹co-
nych osadów. Produkowane przez bakterie beztlenowe kwasy
t³uszczowe i siarkowodór przyczyniaj¹ siê do zmiany w³aœciwe-
go dla œcieków zapachu w odra¿aj¹cy odór.
Jest wiele czynników maj¹cych wp³yw na uci¹¿liwoœæ zapachow¹
sieci kanalizacyjnej:
� charakter przep³ywu œcieków w kana³ach,
� zbyt ma³a prêdkoœæ przep³ywu œcieków, wystêpowanie

warunków sedymentacji zawiesin,
� d³ugi czas retencji œcieków w kanalizacji,
� zaleganie osadów œciekowych,
� sk³ad chemiczny œcieków w szczególnoœci stê¿enie

zawiesin, BZT
5
, ChZT,

� temperatura œcieków i otoczenia.
Sposoby pozwalaj¹ce na eliminacjê lub ograniczenie tego ne-
gatywnego zjawiska, to odpowiednia eksploatacja sieci (okre-
sowe czyszczone kana³ów za pomoc¹ specjalistycznego sprzê-
tu) i/lub stosowanie w studzienkach kanalizacyjnych zawiesza-
nych filtrów z wêglem aktywnym lub biofiltrów.
Kompletny system filtrów aktywnych mocowany jest pod w³a-
zami zamykaj¹cymi studzienki.
W sk³ad systemu wchodzi:
� kaseta wêgla aktywnego,
� adapter i zestaw mocuj¹cy,
� system doprowadzenia powietrza.

Doposa¿enie GZW w specjalistyczny samochód ss¹co-p³ucz¹-
cy dla potrzeb eksploatacji ca³ej sieci kanalizacyjnej ze wzglêdu
na koszty jest w sferze niezrealizowanych planów. Zakup paru
zestawów filtrów z wêglem aktywnych GZW postara siê zaku-
piæ w miarê posiadanych œrodków w 2011 r.

4. Uwaga

W przypadku stwierdzenia, i¿ przyczyn¹ zatkania kanalizacji lub
jej niew³aœciwego funkcjonowania jest szkodliwa eksploatacja
przez danego u¿ytkownika b¹dŸ nast¹pi odprowadzenie œcieków
niedozwolonych (w tym wód deszczowych), Gminny Zak³ad
Wodoci¹gów zmuszony bêdzie dochodziæ swoich roszczeñ z ty-
tu³u poniesionych kosztów. Kosztami tymi zostan¹ obci¹¿eni kon-
kretni u¿ytkownicy kanalizacji.

InfInfInfInfInformacja dla użytkormacja dla użytkormacja dla użytkormacja dla użytkormacja dla użytkooooowników kanalizacji sanitarnej w gminie Świerklanywników kanalizacji sanitarnej w gminie Świerklanywników kanalizacji sanitarnej w gminie Świerklanywników kanalizacji sanitarnej w gminie Świerklanywników kanalizacji sanitarnej w gminie Świerklany
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W gminie dojdzie do d³u-
go oczekiwanej budowy
centrum przesiadkowego.
Powstanie ono w so³ectwie
Œwierklany Górne, u zbiegu
ulic Koœciuszki i Koœcielnej,
w s¹siedztwie przychodni
zdrowia. Dziêki inwestycji
polepszy siê komunikacja
z Rybnikiem i oœciennymi
gminami, jak równie¿ sam
komfort podró¿owania –
osoby korzystaj¹ce z komu-
nikacji miejskiej na przyjazd
autobusu oczekiwaæ bêd¹
w specjalnie wyznaczonej do
tego strefie.

Przez d³ugi okres czasu
budowa centrum przesiad-
kowego pozostawa³a w fa-
zie planów. Powodem by³a
odmowa w³aœcicieli dzia³ki
(inwestycja mia³a powstaæ
po czêœci na prywatnym te-
renie) w temacie sprzeda-
¿y gruntu gminie. Kilka ty-
godni temu zmienili oni zda-
nie i 29 lipca br. dosz³o do

Powstanie centrum

przesiadkowe
sfinalizowania transakcji
kupna-sprzeda¿y prywatnej
nieruchomoœci.

- Budowa centrum prze-
siadkowego jest kolejnym
krokiem w kierunku roz-
woju gminy i polepszenia
komunikacji, co mam na-
dziejê zadowoli naszych
mieszkañców – mówi wójt
gminy Stanis³aw Gembal-
czyk, który osobiœcie zabie-
ga³ o kupno dzia³ki pod in-
westycjê i przekona³ w³a-
œcicieli do jej sprzeda¿y.

Jeszcze w tym roku po-
wstanie projekt, w którym
okreœlony zostanie planowa-
ny koszt inwestycji. Przewi-
duje ona utworzenie m.in.
wiat przystankowych, a do-
celowo uporz¹dkowanie ko-
munikacji – przez centrum
przeje¿d¿aæ bêd¹ wszystkie
autobusy linii obs³uguj¹cych
teren gminy Œwierklany. Ca-
³oœæ ma zostaæ oddana do
u¿ytku w przysz³ym roku.

Wybory prezydenckie
w gminie Świerklany
Pierwsza tura

Frekwencja wyborcza

8:00 = 3,55%
13:00 = 24,62%
17:00 = 44,42%
20:00 = 59,7%

Wyniki wyborów:

Druga tura

Frekwencja wyborcza - II tura

8:00 = 5,11%
13:00 = 29,60%
17:00 = 46,56%
20:00 = 58,85%

Wyniki wyborów:

Nr Nazwisko i imiona Suma

1 KACZYÑSKI Jaros³aw Aleksander 3237

2 KOMOROWSKI Bronis³aw Maria 1943

Nr Nazwisko i imiona Suma

1 JUREK Marek 114

2 KACZYÑSKI Jaros³aw Aleksander 2707

3 KOMOROWSKI Bronis³aw Maria 1640

4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 79

5 LEPPER Andrzej Zbigniew 32

6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 8

7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 492

8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 69

9 PAWLAK Waldemar 46

10 ZIÊTEK Bogus³aw Zbigniew 17

Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Œwierklanach
jest jednym z realizatorów
pilota¿owego programu
„UCZEÑ NA WSI – pomoc
w zdobyciu wykszta³cenia
przez osoby niepe³nosprawne
zamieszkuj¹ce gminy wiejskie
oraz gminy miejsko – wiejskie”.

Program realizowany jest
od roku 2007 na terenie ca³e-
go kraju. Jego celem jest wy-
równanie szans w zdobyciu
wykszta³cenia przez uczniów,

Edukacja dla wszystkich
bêd¹cych osobami niepe³no-
sprawnymi, mieszkaj¹cych na
obszarach wiejskich. GOPS
w Œwierklanach uczestniczy
w programie od samego po-
cz¹tku. Oto szczegó³owe
dane dotycz¹ce realizacji.

1. W roku szkolnym
2007/2008 PFRON przezna-
czy³ na realizacjê programu
przez gminê œrodki finansowe
w wysokoœci 38 050,00 z³.

2. W kolejnym roku szkol-
nym 2008/2009 PFRON

przeznaczy³ na realizacjê
programu przez gminê œrod-
ki finansowe w wysokoœci
39 001,25 z³.

3. W ostatnim roku szkol-
nym PFRON przeznaczy³ na
realizacjê programu przez
gminê œrodki finansowe
w wysokoœci 37 901,00 z³.

Efekty programu
„UCZEÑ NA WSI” to:

� zakup przedmiotów u³a-
twiaj¹cych oraz umo¿liwiaj¹-
cych naukê,
� sfinansowanie uczestnic-

twa w zajêciach maj¹cych na
celu podniesienie sprawnoœci
fizycznej lub psychicznej,
� sfinansowanie kosztów
zwi¹zanych z dostêpem do
internetu,
� pokrycie kosztów za kur-
sy doszkalaj¹ce w zakresie
programu nauczania oraz kur-
sy jêzykowe,
� sfinansowanie wyjazdów
w ramach zajêæ szkolnych,
� sfinansowanie dojazdów
do szko³y uczniów szkó³ po-
nadgimnazjalnych bez obo-
wi¹zku uiszczania czesnego.

zd
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-Wspó³pracujemy z gmin¹
Babice ju¿ od paru lat –
mówi so³tys Jerzy Rugor. –
Zapraszamy siê wzajem-
nie na do¿ynki, jesteœmy
blisko zwi¹zani emocjo-
nalnie. Z tym wiêksz¹
ochot¹ uczestniczyliœmy

Za nami
czwarty Zjazd
Jankowiczan

w tegorocznych uroczy-
stoœciach. W obchodach
wziê³o udzia³ dziewiêæ
gmin. Tak jak w ubieg³ym
roku, kiedy to gospodarzem
uroczystoœci by³y Jankowi-
ce Rudzkie, obchody Zjaz-
du rozpoczê³y siê od mszy

w koœciele. Po jej zakoñ-
czeniu, uczestnicy œwiêta
dotarli w barwnym koro-
wodzie do miejsca, gdzie
zaplanowano wystêpy arty-
styczne. Nasze so³ectwo
reprezentowane by³o przez
kilkadziesi¹t osób – do Jan-
kowic w gminie Babice po-
jecha³y w³adze gminy
Œwierklany, w³adze so³ec-
kie, przedstawiciele GO-
KiR-u, jankowickich kó³
gospodyñ wiejskich, jak
równie¿ stra¿acy, pszczela-
rze i emeryci. Przed tam-
tejsz¹ publicznoœci¹ wyst¹-
pi³ zespó³ „Karolinki”. Na-
st¹pi³a wymiana gmin-
nych gad¿etów i pami¹tek,
a panie z naszych kó³ go-
spodyñ czêstowa³y uczest-
ników œl¹skim ko³oczem.

Tym, czym zaintereso-
wali gospodarze wszystkich
goœci, by³y z pewnoœci¹ wi-
klinowe kosze. Gmina Ba-
bice s³ynie bowiem z wikli-
nowych wyrobów, które
wyrabia siê tam niemal
w ka¿dym domu. Nic dziw-
nego, ¿e mieszkañcy szczyc¹
siê tym tradycyjnym rze-
mios³em uprawianym po
dziœ dzieñ. tg

26 czerwca, przedstawiciele gminy i jankowickie-
go so³ectwa wziêli udzia³ w czwartym ZjeŸdzie
Jankowiczan. Organizatorem wydarzenia by³y
Jankowice w gminie Babice – powiat chrzanowski.

Wszystkich mieszkañ-
ców gminy zapraszamy do
uczestnictwa w do¿ynkach
powiatowo-gminnych, któ-
re 29 sierpnia odbêd¹ siê
w Œwierklanach. Zbiórka
uczestników korowodu od-
bêdzie siê na placu przy re-
mizie OSP w Jankowicach.
Korowód ruszy ul. Feliksa
Ho³y i Œwierklañsk¹ w Jan-
kowicach, nastêpnie przeje-
dzie ul. Rybnick¹, Koœciusz-
ki, Koœcieln¹ w Œwierkla-
nach. Potem uda siê ul. Stra-
¿ack¹ w kierunku OSiR-u
w Œwierklanach i tam roz-
pocznie siê czêœæ oficjalna
oraz folklorystyczna uroczy-
stoœci: nast¹pi m.in. ocena ko-
ron i wozów do¿ynkowych.
Gwiazd¹ tegorocznych do¿y-
nek bêdzie zespó³ Boys.

Bardzo serdecznie zapra-
szamy mieszkañców do czyn-
nego uczestnictwa. Z pewno-
œci¹ wiele osób z chêci¹ przyj-
dzie podziwiaæ uroczysty ko-
rowód oraz przy³¹czy siê do
zabawy. tg

DożynkiDożynkiDożynkiDożynkiDożynki

popopopopowiatwiatwiatwiatwiatooooowwwwwooooo

-gminne tuż tuż-gminne tuż tuż-gminne tuż tuż-gminne tuż tuż-gminne tuż tuż

starosta rybnicki Damian Mrowiec. Goœcie pojechali do Rumunii na
zaproszenie tamtejszego wójta. Niespodziank¹ dla nich by³o spotkanie
z arcybiskupem i prymasem Polski – seniorem gnieŸnieñskim Henry-
kiem Muszyñskim.

Wspomniany pomnik wraz z obrazem Matki Boskiej Czêstochow-
skiej stanowi¹ czêœæ Bazyliki Mniejszej, ustanowionej dekretem nasze-

go papie¿a. Za po-
œrednictwem dele-
gacji gminy Œwier-
klany, w³adze Ka-
czyki pragn¹ po-
dziêkowaæ wszyst-
kim mieszkañcom
za dar pomnika Pa-
pie¿a Jana Paw³a
II oraz zapewniæ
o pamiêci i przy-
jaŸni.

Z wizytą w Rumunii
cd. ze str. 1

zdj.: z archiw. UG

zdj.: z archiw. GOKiR-u
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S³owa te skierowa³ do mieszkañców naszej gminy bur-
mistrz miasta Bierunia Ludwik Jagoda, w piœmie skierowa-
nym na rêce wójta gminy Stanis³awa Gembalczyka.

Dary zosta³y przekazane 29 maja powodzianom z Bieru-
nia. W tym czasie czêœæ wody ju¿ opad³a, ale obraz zniszczeñ
by³ przera¿aj¹cy –woda siêga³a do piêter budynków! W wiêk-
szoœci mieszkañ rozpoczê³y siê ju¿ prace remontowe: wyrzu-
canie mebli, zrywanie pod³óg, zrywanie tynków ze œcian.

Inicjatorem zbiórki darów dla powodzian by³ pan
Witold Kotula. Dary w postaci œrodków czystoœci, teksty-
liów oraz ¿ywnoœci gromadzone by³y g³ównie w jego skle-
pie - „ABC”, a tak¿e w budynku GOKiR-u. W akcjê za-
anga¿owa³y siê ponadto nastêpuj¹ce firmy i instytucje:

MACRO CASH & CARRY POLSKA S.A. Hala Ryb-
nik; S.C. SADOWSCY – JASTRZÊBIE ZDRÓJ;
PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN¯OWE TERESA
I JACEK SZWEDA – Œwierklany; „EWA” Hurt-Detal Sp.j.
- J. ANTOÑCZYK; Gminny Zak³ad Wodoci¹gów; Gmin-
ny Zak³ad Gospodarki Komunalnej.

- Dziêkujê inicjatorom akcji oraz wszystkim, którzy
wziêli w niej udzia³ – mo¿emy dalej przeczytaæ w liœcie
burmistrza Bierunia. – Dziêkujê za solidaryzowanie siê
z osobami tak bardzo doœwiadczonymi przez los. Udzie-
lona pomoc na zawsze pozostanie w naszej pamiêci. tg

Pomogliśmy

powodzianom
W imieniu mieszkañców Bierunia dotkniêtych
skutkami majowej powodzi oraz w³asnym, sk³adam
gor¹ce, z g³êbi serca p³yn¹ce podziêkowania
za udzielon¹ pomoc.

Urz¹d Gminy Œwierklany
z siedzib¹ w Jankowicach

ul. Œwierklañska 54
44-264 Jankowice

tel.: 32  43 27 500
fax: 32  43 27 501

e-mail: ug@swierklany.pl

 godziny urzêdowania:
poniedzia³ek od 800 do 1600

od wtorku do pi¹tku
od 730 do 1530

Us³uga ta adresowana jest w szczególnoœci do tych z Pañ-
stwa, którzy podró¿uj¹ w weekendy, œwiêta oraz poza
godzinami pracy punktów dystrybucji biletów.
Nowe rozwi¹zanie umo¿liwi ka¿demu pasa¿erowi posia-
daj¹cemu telefon komórkowy z zainstalowan¹ aplikacj¹
moBILET, zakupienie dowolnego biletu jednorazowego
oraz biletu dobowego, przez 24 godziny na dobê, w ka¿-
dym dniu roku oraz na obszarze ca³ej dzia³alnoœci MZK.
Mamy nadziejê, ¿e pasa¿erom, którzy zechc¹ skorzy-
staæ z nowego rozwi¹zania, ten nowoczesny i prosty kana³
dystrybucji pozwoli szybko i wygodnie zaopatrzyæ siê
w bilet, a przede wszystkim zaoszczêdzi im stresu zwi¹-
zanego z:

� jazd¹ bez biletu,
� wy¿szymi kosztami zakupu biletu u kierowcy,
� posiadaniem odliczonej gotówki,
� szukaniem czynnego punktu dystrybucji biletów.

Szczegó³owe informacje o dzia³aniu aplikacji w telefo-
nie komórkowym mo¿na uzyskaæ pod nr infolinii uru-
chomionym przez firmê moBILET: 801 805 900,
(61) 66 70 999 (poniedzia³ek – pi¹tek 8.00 – 16.00)

Szczegó³owe informacje dostêpne s¹ równie¿ na stro-
nie internetowej moBILET: www.mobilet.pl

Kasuj bilety komórką

W celu u³atwienia zakupu biletów pasa¿erom
MZK, Zwi¹zek uruchomi³ 1 czerwca 2010 r.
sprzeda¿ biletów komunikacji miejskiej
za poœrednictwem telefonu komórkowego.

Przedsiêbiorstwo Ko-
munikacji Samochodowej
w Rybniku spó³ka z o.o.
z dniem  28 czerwca  2010
zawiesi³o wszystkie kursy
autobusowe na linii Rybnik
– ¯ory przez Œwierklany.
Decyzjê wynik³a po analizie
nape³nieñ, która wykaza³a
niskie wp³ywy spowodowa-
ne znikom¹ frekwencj¹.

Gmina Œwierklany, w wy-
niku powsta³ej sytuacji posta-
nowi³a uruchomiæ kilka do-
datkowych kursów, m.in.
przez Jankowice Urz¹d Gmi-
ny na linii 301, o uruchomie-
niu których pasa¿erowie zo-
stan¹ poinformowani  po-
przez  wywieszenie nowych
rozk³adów jazdy. Prawdopo-
dobny termin uruchomienia,

PKS zaPKS zaPKS zaPKS zaPKS zawiesza linie na trwiesza linie na trwiesza linie na trwiesza linie na trwiesza linie na trasieasieasieasieasie
RRRRRybnik – Żory przybnik – Żory przybnik – Żory przybnik – Żory przybnik – Żory przez Świerklanyez Świerklanyez Świerklanyez Świerklanyez Świerklany

to  1 wrzeœnia br. Ponadto in-
formujemy, ¿e mieszkañcy
so³ectwa Jankowice chc¹c
odbyæ podró¿ do ̄ or, mog¹
na dzieñ dzisiejszy skorzy-
staæ z przesiadki w Rybniku
na liniê 52 relacji Rybnik –
¯ory przez Gotartowice, na
przystanku Rybnik PKP.

Osobn¹ akcjê zbierania i przekazywania darów dla
powodzian prowadzi³y mieszkanki Jankowic: Iwona Dzia-
dek-Czarnecka i jej mama Barbara Dziadek. Do zalanej
miejscowoœci Trzeœnia ko³o Sandomierza wyjecha³o kilka
transportów z ¿ywnoœci¹, œrodkami czystoœci, ubraniami
i meblami. Dary zbierane by³y wœród mieszkañców gminy
Œwierklany oraz na terenie okolicznych miejscowoœci (m.in.
Rydu³tów i Rybnika). W przetransportowanie rzeczy dla
powodzian zaanga¿owane zosta³y pojazdy GZW i GZGK.
Pomogli tak¿e lokalni przedsiêbiorcy i prywatne osoby.
Wiêcej na temat tej akcji w przysz³ym numerze.

Mieszkañców gminy Œwierklany informujemy o tym, ¿e usu-
wanie skutków lokalnych podtopieñ, wynikaj¹cych z niedro¿-
noœci sieci drenarskiej lub niedro¿noœci rowów melio racyj-
nych administrowanych przez Gminn¹ Spó³kê Wodn¹, nie
le¿y w gestii Gminy.
W powy¿szym temacie nale¿y kontaktowaæ siê z Gminn¹ Spó³k¹
Wodn¹. Mo¿liwe jest kierowanie skarg w ww. sprawach, w for-
mie pisemnej do Urzêdu Gminy Œwierklany, który nastêpnie
skargi te przeka¿e w³aœciwemu organowi, tj. Starostwu Powia-
towemu w Rybniku.

INFORMACJA
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Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Gminny Oœrodek Pomo-
cy Spo³ecznej w Œwierkla-
nach ju¿ trzeci rok realizuje
projekt systemowy wspó³-
finansowany przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
³ecznego pn. „Efektywne
formy przeciwdzia³ania
wykluczeniu spo³ecznemu
w gminie Œwierklany”.
Zgodnie z podpisanym anek-
sem do umowy ramowej
o dofinansowanie projektu
systemowego na 2010 rok,
Samorz¹d Województwa
Œl¹skiego w Katowicach
przyzna³ dla tutejszego
Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej œrodki na dofinansowa-
nie projektu w wysokoœci
129.119,86 z³. Ogólna war-
toœæ projektu wraz z wk³a-
dem w³asnym gminy, to
kwota 144.268,00 z³.

Zasadniczym celem
projektu jest przeciwdzia³a-
nie zagro¿eniu wyklucze-

Kolejne osoby rozpoczęły szkolenia
niem spo³ecznym klientów
pomocy spo³ecznej oraz
zniesienie nierównoœci p³ci
i zapobieganie dyskrymina-
cji. Projekt w szczególnoœci
ma s³u¿yæ podwy¿szeniu
kompetencji spo³ecznych,
zawodowych, umiejêtnoœci
efektywnego poruszania siê
po rynku pracy.

GOPS zamierza osi¹-
gn¹æ powy¿sze cele dziêki
zastosowaniu odpowiednich
instrumentów aktywnej inte-
gracji, do których w szcze-
gólnoœci nale¿¹ szkolenia
z zakresu psychoterapii, do-
radztwa zawodowego, pod-
niesienia kompetencji spo-
³ecznych oraz atrakcyjne
kursy zawodowe.

W tym roku udzia³
w projekcie bierze 15 osób,
w tym 14 kobiet i 1 mê¿-
czyzna. To osoby bezrobot-
ne, nieaktywne zawodowo,
bêd¹ce w wieku aktywnoœci
zawodowej oraz korzystaj¹-

ce ze wsparcia Oœrodka.
Uczestnicy projektu zaliczyli
ju¿ udzia³ w treningu psy-
choterapeutycznym oraz
szkoleniu z zakresu doradz-
twa zawodowego.

Aktualnie odbywa siê tre-
ning umiejêtnoœci spo³ecz-
nych oraz kurs prawa jazdy
kat B. Jedna osoba podjê³a
siê udzia³u w kursie przygo-
towuj¹cym do zawodu in-
struktora nauki jazdy kat.B.

W dalszej kolejnoœci s¹
zaplanowane inne, równie
atrakcyjne szkolenia, jak
kurs spawacza, opiekuna
osób starszych i dzieci, flo-
rysty czy nowoczesnego
sprzedawcy.

Systematyczny udzia³
w proponowanych formach
aktywnej integracji ma do-
prowadziæ do przywrócenia
osób wykluczonych na ry-
nek pracy oraz do ich inte-
gracji ze spo³eczeñstwem,
poprzez przywrócenie im
zdolnoœci lub mo¿liwoœci za-
trudnienia, uzyskania wspar-
cia dochodowego oraz wy-
eliminowania przeszkód
w procesie dostêpu do praw
i us³ug spo³ecznych.

Podobnie jak w roku poprzednim, rolnicy chc¹cy
uzyskaæ taki zwrot powinni w terminie od 1 do 30 wrze-
œnia br. wyst¹piæ z odpowiednim wnioskiem do Wójta
Gminy Œwierklany, do którego nale¿y za³¹czyæ faktury
vat za olej napêdowy zakupiony w okresie od 1 marca
2010 do 31 sierpnia 2010 roku. Zwrot wyp³acany bêdzie
od 2 do 30 listopada br. Limit zwrotu podatku akcyzo-
wego wynosi 73,10 x iloœæ hektarów u¿ytków rolnych.

Szczegó³owych informacji udziela siê pod numerem
telefonu 43 27 524. Wniosek mo¿na pobraæ w Urzêdzie
Gminy Œwierklany w pok. nr 24. Dostêpny jest tak¿e
w wersji elektronicznej, na stronie www.swierklany.pl
(informator).

ZwrZwrZwrZwrZwrot podatkot podatkot podatkot podatkot podatku aku aku aku aku akcyzcyzcyzcyzcyzooooowwwwwegegegegegooooo
Przez ca³y miesi¹c wrzesieñ mo¿na bêdzie sk³a-
daæ wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowe-
go, zawartego w cenie oleju napêdowego, który
wykorzystywany jest do produkcji rolnej.

Wójt gminy Œwierklany
Stanis³aw Gembalczyk mia³
okazjê z³o¿yæ wówczas na
rêce Komendanta Miej-
skiego Policji w Rybniku
Krzysztofa Sowuli, list gra-
tulacyjny. Dziêkuj¹c poli-
cjantom za ich s³u¿bê, ¿yczy³
dalszych sukcesów w trak-
cie wykonywania swojej
nie³atwej pracy:

„Zawód policjanta to
s³u¿ba, która wymaga wie-
lu poœwiêceñ i wyrzeczeñ.
Czêsto nara¿acie swoje
¿ycie, aby ¿ycie innych by³o
bezpieczne. ¯yczê Wam za-
tem, aby ka¿dy z Was wra-
ca³ szczêœliwie i bezpiecznie
po wykonanej s³u¿bie do
domu. Przekazujê najlepsze
¿yczenia równie¿ Waszym
rodzinom i bliskim”. tg

PPPPPodziękodziękodziękodziękodziękooooowwwwwaniaaniaaniaaniaania
dla policjantówdla policjantówdla policjantówdla policjantówdla policjantów

23 lipca policjanci
obchodzili swoje œwiê-
to. Na rybnickim rynku
odby³y siê z tej okazji
uroczystoœci, w których
wziêli udzia³ przedstawi-
ciele parlamentu oraz
lokalnych w³adz samo-
rz¹dowych.

Nadal mamy w pamiêci
uroczystoœæ, która odby³a siê
25 kwietnia przy mogile ofiar
poleg³ych w czasie Marszu
Œmierci w Œwierklanach.
Ods³oniêto wówczas tablicê,
gdzie zapisano imiona i na-
zwiska piêciu z dziesiêciu
spoczywaj¹cych tam ofiar.
Uroczystoœæ odby³a siê przy
udziale licznych goœci z Izra-
ela – pracowników Izrael-
skich Linii Lotniczych.

Uroczystoœæ ta odbi³a siê
szerokim echem zarówno
w naszej gminie, jak i w da-
lekim Izraelu. Na rêce wójta
Stanis³awa Gembalczyka
wp³yn¹³ list z podziêkowania-

mi od dyrektora Izraelskich
Linii Lotniczych Leah Gan-
not, w którym czytamy:

W imieniu cz³onków ILL
chcia³bym wyraziæ nasz¹
wdziêcznoœæ dla Pana i te-
go, co pan dla nas zrobi³.
Wasza serdeczna goœcin-
noœæ bardzo nas poruszy³a.
Chcia³bym tak¿e prosiæ Pana
o przekazanie proboszczowi
Waszej parafii i wszystkim
mieszkañcom gminy Œwier-
klany naszych najg³êb-
szych podziêkowañ i s³ów
docenienia tego, co dla nas
zrobiliœcie – zechcieliœcie
nas tak mi³o przyj¹æ w wa-
szej uroczej gminie. tg

Goście z Izraela pamiętają
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Po³o¿enie

Œwierklany to dynamicznie rozwijaj¹ca siê gmina woj. œl¹skiego
w powiecie rybnickim o powierzchni 24,02 km.kw., na obrze¿ach któ-
rej znajduj¹ siê miasta: Rybnik, ¯ory, Jastrzêbie Zdrój i Wodzis³aw
Œl¹ski. Posiada dogodne po³o¿enie komunikacyjne – blisko przebie-
ga droga miêdzynarodowa, prowadz¹ca z Gdañska przez W³oc³awek,
£ódŸ, Czêstochowê i Katowice, do przejœcia granicznego w Cieszy-
nie oraz do miejscowoœci wypoczynkowych Beskidu Œl¹skiego –
Ustronia i Wis³y. Nieco mniejsze znaczenie ma trasa wiod¹ca z Opola
przez Racibórz do Rybnika, a dalej w kierunku Pszczyny, Oœwiêcimia
i Krakowa. Ten g³ówny szlak uzupe³nia gêsta sieæ dróg ko³owych
o charakterze lokalnym, zapewniaj¹ca dobre po³¹czenie z najbli¿szy-
mi miejscowoœciami. Blisko jest do granicy z Czechami w Cha³upkach
– oko³o 25 km. O tym, ¿e jest to doskona³e miejsce do inwestowania
œwiadczy tak¿e przebiegaj¹ca têdy autostrada A1, posiadaj¹ca swój
zjazd w Œwierklanach.

Liczba mieszkañców gminy pod koniec 2009 roku wynosi³a 11.337
i stale wzrasta. Tendencjê wzrostow¹ upatruje siê w po³o¿eniu admi-
nistracyjnym gminy, udostêpnianiu nowych terenów budowlanych,
sta³ej i systematycznej poprawie warunków ¿ycia mieszkañców oraz
przystosowywaniu obiektów u¿ytecznoœci publicznej do potrzeb
osób niepe³nosprawnych poprzez likwidowanie barier architektonicz-
nych. Du¿e znaczenie ma aktywnoœæ strefy przemys³owej, gdzie kil-
ka zak³adów rozwija dzia³alnoœæ produkcyjno-us³ugow¹. Wspó³pra-
ca z miasteczkiem Enying na Wêgrzech oraz gmin¹ Cacica w Rumu-
nii sprzyja wymianie doœwiadczeñ z wzajemn¹ korzyœci¹.

MAPMAPMAPMAPMAPA GMINY ŚWIERKLANYA GMINY ŚWIERKLANYA GMINY ŚWIERKLANYA GMINY ŚWIERKLANYA GMINY ŚWIERKLANY

Obiekty kultu religijnego

Koœció³ pw. Bo¿ego Cia³a w Jankowicach – drewniana
œwi¹tynia, zbudowana prawdopodobnie oko³o roku 1670. Pod
o³tarzem koœció³ka mieœci siê pieñ starego drzewa, do dziupli któ-
rego oko³o 1430 roku ksi¹dz Walenty schowa³ hostiê, uciekaj¹c
przed husytami (spieszy³ do chorej kobiety). Co roku, gmina Œwier-
klany przeznacza œrodki na renowacjê jankowickiego zabytku.

Sanktuarium Najœwiêtszego Sakramentu Studzienka – œci-
œle zwi¹zane jest z histori¹ koœcio³a w Jankowicach. Uwa¿ane
za miejsce œmierci ksiêdza Walentego, w którym wytrysnê³o cu-
downe Ÿróde³ko, sta³o siê celem licznych pielgrzymek. W Stu-
dzience odbywa siê te¿ wiele uroczystoœci religijnych.

Koœció³ pw. œw. Anny
w Œwierklanach – neobaro-
kowa œwi¹tynia wybudowana
zosta³a w latach trzydziestych
XX wieku. Powsta³a w miejscu
starego drewnianego koœció³-
ka z XVII wieku, który sp³on¹³
w listopadzie 1928 roku.

Na terenie gminy znajduj¹
siê tak¿e liczne przydro¿ne
krzy¿e i kapliczki.

Historia

Wchodz¹ce w sk³ad gminy trzy so³ectwa: Jankowice, Œwier-
klany Dolne i Œwierklany Górne, nale¿¹ do najstarszych na zie-
mi rybnickiej. Miejscowe podanie g³osi, ¿e Jankowice i Micha³-
kowice, dziœ w³¹czone w obrêb Jankowic, zosta³y za³o¿one przez
rycerzy Boles³awa Chrobrego: Janka i Micha³a. Mieli oni, po-
przez oranie ziemi od œwitu do zmierzchu, zakreœliæ obszar swo-
ich dóbr. W ten sposób Janko utworzy³ Jankowice, a Micha³ –
Micha³kowice.

Pierwsza wzmianka o Jankowicach pochodzi z roku 1223,
w którym to zosta³ wydany dokument biskupa wroc³awskiego
Wawrzyñca (Laurentiusa), na proœbê ksiêcia opolskiego Kazimie-
rza. Z kolei, wzmiankê o miejscowoœci Œwierklany po raz pierwszy
spotykamy w dokumencie pochodz¹cym z roku 1300. Jest nim
Liber fundationis episkopatus vratislaviensis, stanowi¹cy spis
dóbr biskupa wroc³awskiego, a pochodz¹cy z lat 1290–1305.

Oœwiata i wychowanie

Du¿¹ wagê przywi¹zuje siê do edukacji w gminie. M³odzi miesz-
kañcy maj¹ do dyspozycji trzy przedszkola, trzy szko³y podstawo-
we oraz dwa gimnazja, które tworz¹ w poszczególnych so³ectwach
kompleksy oœwiatowe. Jako jedna z nielicznych gmin wiejskich,
gmina Œwierklany posiada placówki integracyjne – przedszkole oraz
szko³ê podstawow¹ w Œwierklanach Górnych. Instytucje dostoso-
wane zosta³y do potrzeb osób niepe³nosprawnych, które ucz¹ siê
i wychowuj¹ razem z dzieæmi zdrowymi.

W celu podnoszenia jakoœci nauczania, wszystkie placówki
oœwiatowe s¹ na bie¿¹co modernizowane i doposa¿ane w najnow-
szy sprzêt i pomoce naukowe. Uczniowie maj¹ do dyspozycji no-
woczesne sale gimnastyczne oraz przyszkolne boiska sportowe.
Z prê¿nie dzia³aj¹cego obserwatorium astronomicznego w gimna-
zjum w Jankowicach mog¹ korzystaæ mieszkañcy ca³ej gminy i oso-
by przyjezdne. Dla poprawy bezpieczeñstwa uczniów we wszyst-
kich obiektach szkolnych zabudowano monitoring. Doroœli mog¹
uzupe³niæ wykszta³cenie w dwuletnim liceum ogólnokszta³c¹cym.
Bardzo dobrze funkcjonuje Wioska Internetowa w Jankowicach,
jako centrum kszta³cenia na odleg³oœæ, gdzie mieszkañcy maj¹ mo¿-
liwoœæ korzystania z nowoczesnego sprzêtu komputerowego, po-
zyskanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Strefa przemys³owa

Utworzona zosta³a na terenie so³ectwa Œwierklany Górne, przy
ul. Przemys³owej. W jej obrêbie mog¹ byæ realizowane przedsiêwziê-
cia gospodarcze z zakresu drobnego przemys³u, rzemios³a produk-
cyjnego, us³ugowego i inne. Aktualnie swoj¹ siedzibê ma tam kilka
zak³adów przemys³owych. Teren posiada dostêp do infrastruktury
technicznej: energii elektrycznej, wodoci¹gu i gazoci¹gu. Strefa
posiada dogodny dojazd, nast¹pi³o te¿ skanalizowanie cieków wód
powierzchniowych w obrêbie znajduj¹cych siê tam dzia³ek.
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Kultura i rekreacja

Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji – organizator imprez kul-
turalno-rozrywkowych o zasiêgu lokalnym, regionalnym i ogólno-
polskim, m.in.: Miêdzynarodowego Przegl¹du Orkiestr Dêtych „Z³o-
ta Lira” i Festiwalu Zespo³ów Folklorystycznych i Ma¿oretek. Poza
animacj¹ ¿ycia kulturalnego, GOKiR propaguje rozwój kultury fi-
zycznej i sportu wœród mieszkañców, dbaj¹c o rozwój dzieci, m³o-
dzie¿y i doros³ych (zawody sportowe i turnieje, mecze towarzyskie).
Oœrodek administruje dwoma obiektami, w których organizowane
s¹ imprezy kulturalne i sportowe – sal¹ bankietow¹ przy ul. Stra-
¿ackiej 1 w Œwierklanach i s¹siaduj¹cym z ni¹ oœrodkiem sportu i re-
kreacji oraz odnowion¹ i rozbudowan¹ sal¹ bankietow¹ i osir-em
przy ul. Koœcielnej w Jankowicach.

Galeria Twórców Nieprofesjonalnych „Jan” w Jankowicach
– jest miejscem spotkañ mieszkañców i przedstawicieli artystycz-
nego œwiata. Sta³a ekspozycja
malarstwa œl¹skich twórców
oraz cykliczne wernisa¿e lokal-
nych twórców, wystawy prac
uczniów, warsztaty plastyczne
dla dzieci, m³odzie¿y i doro-
s³ych nadaj¹ szczególny cha-
rakter galerii.

Galeria Sztuki Rodziny Holeszów w Œwierklanach – mo¿e-
my w niej podziwiaæ twórczoœæ Ludwika Holesza, autora ponad
2500 obrazów oraz kilkudziesiêciu rzeŸb w drewnie i wêglu, hafto-
wane obrazy ¿ony Agnieszki oraz obrazy córki Weroniki i wnuka
Karola. Galeria przyjmuje zwiedzaj¹cych z kraju i z zagranicy. Dzieci
ze szkó³ odbywaj¹ w niej praktyczne lekcje na temat sztuki.

Urz¹d Gminy Œwierklany
Jankowice, ul. Œwierklañska 54, tel. 32 432 75 00
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej
Œwierklany, ul. Stra¿acka 1, tel. 32 430 44 97
Gminny Zak³ad Wodoci¹gów
Jankowice, ul. Œwierklañska 54, tel. 32 422 96 60 
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Œwierklany, ul. Stra¿acka 1, tel. 32 430 42 54
Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji
Œwierklany, ul. Stra¿acka 1, tel. 32 430 44 90
Gminna Biblioteka Publiczna
Jankowice, ul. Koœcielna 19, tel. 32 430 45 30
Galeria Twórców Nieprofesjonalnych „Jan”
Jankowice, ul. Prosta 2, tel. 32 421 04 18
Galeria Sztuki Rodziny Holeszów
Œwierklany, ul. Kucharzówka 28 a, tel. 32 430 41 27

OŒWIATA
przedszkola: Przedszkole w Œwierklanach Górnych
– ul. Boryñska 6, tel. 32 430 46 30, Przedszkole
w Œwierklanach Dolnych – ul. 3 Maja 18, tel. 32 430 40
39, Przedszkole w Jankowicach – ul. Równoleg³a 5,
tel. 32 430 51 57;
szko³y podstawowe: Szko³a Podstawowa im. Ludwika
Holesza w Œwierklanach Górnych, ul. Boryñska 4,
tel. 32 430 41 89; Szko³a Podstawowa im. Œw. Jadwigi
w Œwierklanach Dolnych, ul. 3 Maja 18, tel. 32 430 41 87;
Szko³a Podstawowa im. Stanis³awa Staszica
w Jankowicach, ul. Równoleg³a 5, tel. (032) 430 51 37;
gimnazja: Gimnazjum im. Karola Miarki w Œwierkla-

Chronimy œrodowisko

W gminie podejmowane s¹ kompleksowe dzia³ania w zakre-
sie ochrony œrodowiska naturalnego: prowadzone jest wysypi-
sko œmieci i gminny punkt odpadów niebezpiecznych, segrego-
wane s¹ odpady komunalne w gospodarstwach domowych,
sukcesywnie rozbudowywana jest sieæ kanalizacyjna.

Turystyka i wypoczynek

W celu umo¿liwienia mieszkañcom aktywnego spêdzania wol-
nego czasu, w gminie funkcjonuj¹ dwa oœrodki sportu i rekreacji:
w Jankowicach i Œwier-
klanach, z boiskami do
siatkówki, siatkówki
pla¿owej, koszykówki,
pi³ki no¿nej, kortu do
tenisa ziemnego oraz
place zabaw dla dzieci.
W dni wolne od pracy,
na terenie tych¿e
oœrodków organizowa-
ne s¹ rodzinne festyny,
podczas których wystêpuj¹ znane zespo³y muzyczne.

Gmina dysponuje œcie¿kami rowerowymi: niebiesk¹ – ok.
4,6 km; czerwon¹ – ok. 6,5 km; zielon¹ – ok. 13,9 km i ¿ó³t¹,
licz¹c¹ ok. 1,2 km. Mieszkañcy i osoby przyjezdne mog¹ kibi-
cowaæ dru¿ynom pi³karskim „Orze³ Jankowice” – A klasa (w po-
³owie 2008 r. oddano tam do u¿ytku kryt¹ trybunê) oraz „Forte-
cy Œwierklany” – A klasa. Przy ul. 3 Maja w Œwierklanach po-
wstaje nowoczesny kompleks sportowy.

nach, ul. 3 Maja 20, tel. 32 430 49 85; Gimnazjum
im. Ks. Walentego w Jankowicach, ul. Równoleg³a 5,
tel. 32 430 93 15;
Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
– ul. 3 Maja 20, tel. 32 430 49 85;
Gminny Zak³ad Obs³ugi Placówek Oœwiatowych
– Œwierklany, ul. Boryñska 6, tel. 32 430 46 66

PLACÓWKI MEDYCZNE
Gminny Oœrodek Zdrowia w Œwierklanach
– ul. Koœcielna 79, tel. 32 430 47 31, 430 43 10;
Wiejski Oœrodek Zdrowia w Jankowicach
– ul. Koœcielna 19, tel. 32 430 51 40

KOŒCIO£Y
Koœció³ pw. Œw. Anny w Œwierklanach
– ul. Ks. Ligonia 13, tel. 32 430 41 12
Koœció³ pw. Bo¿ego Cia³a w Jankowicach
– ul. Rybnicka 34, tel. 32 430 51 38

BANKI
Agencja PKO Banku Polskiego
– Œwierklany, ul. Koœciuszki 1, tel. 32 430 80 83
Bank Pekao – Oddzia³
– Jankowice, ul. Równoleg³a 4, tel. 32 430 43 04
Bank Spó³dzielczy w Jastrzêbiu Zdroju – Punkt kasowy
– Œwierklany, ul. 3 Maja 2, 32 430 49 02

URZ¥D POCZTOWY
Urz¹d Pocztowy Jankowice – ul. Koœcielna 19, 32 430 51 46
Urz¹d pocztowy – Filia Œwierklany
– ul. 3 Maja 84, 32 430 41 76

INFORMATOR - DANE TELEADRESOWE WA¯NIEJSZYCH URZÊDÓW I INSTYTUCJI
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Sadzonki drzewek i krze-
wów sfinansowane zosta³y
ze œrodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

Pod kierunkiem pani Ja-
niny Wiechoczek cz³onkowie
ko³a wykonali dok³adny plan
nasadzeñ. G³ównym za³o¿e-
niem by³o wkomponowanie
roœlin w otoczenie szko³y tak,
aby wzbogaciæ istniej¹ce zie-
leñce w ró¿norodne gatunki.

W dniach poprzedzaj¹-
cych sadzenie drzew i krze-
wów przygotowano miejsca:
wykopano trawniki, usuniê-
to chwasty i wyschniête ro-
œliny. Firma „Gospodarstwo
Ogrodnicze” – Miros³aw
Kula zapewni³a transport sa-
dzonek na teren gimnazjum.
Sponsorowa³a równie¿ zie-

Posadź swoje drzewko
miê, korê i foliê. W akcji
wziê³o udzia³ czterdziestu piê-
ciu uczniów (g³ównie cz³on-
ków ko³a biologicznego oraz
ekologiczno-geograficzne-
go). Uczniowie uzupe³niali
braki w istniej¹cych szpale-
rach, a przy oszklonych œcia-
nach budynku za³o¿yli nowy
skwer. W sumie posadzono
113 roœlin – ró¿ne gatunki ja-
³owców, cyprysików, ¿ywot-
ników, azalii, œwierków i in-
nych piêknych roœlin. Ca³a
akcja przebiega³a niezwykle
sprawnie. Pogoda po desz-
czu sprzyja³a pracom ogrod-
niczym, a m³odzie¿ pracowa-
³a z du¿ym zaanga¿owaniem.
Uczniowie gimnazjum maj¹
ju¿ du¿y wk³ad w zagospo-

darowanie obejœcia szko³y.
Trzy lata temu obsadzili piêk-
nymi roœlinami du¿y skwer
w miejscu nazwanym póŸniej
Parkiem Pamiêci. Œrodki na
ten cel pochodzi³y z Gminne-
go Funduszu Ochrony Œro-
dowiska. Skwer ten stano-
wi „¿yw¹ pracowniê” dy-
daktyczno – naukow¹, gdzie
nauczyciele maj¹ mo¿liwoœæ
prowadzenia zajêæ lekcyj-
nych z biologii, ekologii
i ochrony przyrody oraz za-
jêæ pozalekcyjnych.

W konkursie „PosadŸ
swoje drzewko” uczniowie
gimnazjum uczestniczyli po
raz pierwszy i z pewnoœci¹
nie ostatni. info: Gimna-
zjum Jankowice

M³odzie¿ Gimnazjum
im. Ksiêdza Walentego
w Jankowicach uczest-
niczy³a 13 maja w akcji
„PosadŸ swoje drzew-
ko”. Organizatorem
i koordynatorem przed-
siêwziêcia jest Funda-
cja Ekologiczna „Sile-
sia” w Katowicach.

Ekologia to s³owo znane
ju¿ przedszkolakom. Mogli-
œmy siê o tym przekonaæ
podczas miêdzygrupowego
konkursu ekologicznego
zorganizowanego w gru-
pach starszych w Przed-
szkolu w Jankowicach.

W trakcie wspólnej za-
bawy i rywalizacji dzieci
mia³y mo¿liwoœæ zaprezen-
towania swojej postawy
wobec œrodowiska oraz na-
wyków dotycz¹cych jego
ochrony. Wszyscy œwietnie
siê bawili podczas pokony-
wania „slalomu ekologiczne-
go”, wykazuj¹c siê spraw-
noœci¹ ruchow¹ oraz znajo-
moœci¹ tematu segregowa-
nia œmieci. Zabawa „Ze
starego – nowe” ukaza³a
rolê drzew w naszym ¿yciu
i uœwiadomi³a wszystkim,
jak wa¿n¹ rzecz¹ jest pozy-
skiwanie surowców wtór-
nych. Konkurs zakoñczyli-
œmy wspóln¹ zabaw¹, a na-
stêpnie dzieci z³o¿y³y œlubo-
wanie i otrzyma³y medale
obroñców przyrody.

Miêdzygrupowy kon-
kurs ekologiczny by³ uwieñ-
czeniem podjêtych wcze-
œniej dzia³añ: zajêæ o tema-
tyce ekologicznej, zabaw
badawczych i twórczych,
maj¹cych na celu kszta³to-
wanie u dzieci œwiadomo-
œci prozdrowotnej i ekolo-
gicznej oraz poznawanie
œwiata przyrody.

Wszyscy bawiliœmy siê
doskonale. Mamy nadzie-
jê, ¿e dzieci po takiej „lek-
cji” ekologii bêd¹ przypo-
mina³y doros³ym o tym, ¿e
jeœli chcemy ¿yæ na naszej
planecie Ziemi – musimy
j¹ chroniæ i o ni¹ dbaæ.

Bo¿ena Nosiadek
Henryka Bochenek

Czy trzeba
sprzątać
świat?

„Ró¿norodnoœæ w nas
bioró¿norodnoœæ wokó³” –
pod takim has³em odby³ siê
tegoroczny Gminny Konkurs
Ekologiczny, którego organi-
zatorem by³a Szko³a Podsta-
wowa Nr 2 im. Œwiêtej Ja-
dwigi. 22 kwietnia, do rywa-
lizacji przyst¹pi³y dru¿yny
szkó³ podstawowych z tere-
nu gminy Œwierklany. Dru-
¿yny odpowiada³y na pytania
przed publicznoœci¹ oraz jury,
w sk³ad którego weszli: pan
Janusz Wita – zastêpca wój-
ta gminy Mszana oraz przed-
stawiciel starostwa powiato-

wego, pan Grzegorz Potysz.
Pytania dotyczy³y znajomo-
œci podstawowych praw
ochrony przyrody, a tak¿e
wiedzy z zakresu œwiata ro-
œlin i zwierz¹t. Uczniowie
mogli wykazaæ siê znajomo-
œci¹ parków narodowych
oraz zasad postêpowania
z odpadami. W konkursie naj-
lepsza okaza³a siê dru¿yna ze
Szko³y Podstawowej im. Sta-
nis³awa Staszica w Jankowi-
cach, drugie miejsce zajê³a
dru¿yna SP Nr 2 im. Œwiêtej
Jadwigi, a trzecie SP Nr 1 im.
Ludwika Holesza. Wszyscy

uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody ufundowane przez
wójta gminy, pana Stanis³a-
wa Gembalczyka. Publicz-
noœæ oraz uczestnicy zoba-
czyli równie¿ czêœæ arty-
styczn¹, któr¹ przedstawi-
³a klasa IIa pod opiek¹ pani
Danuty Konsek. Konkurs
przygotowa³a Monika Po-
œpiech. Monika Poœpiech

Gminny konkurs
ekologiczny

Realizacja:
Teresa Górecka

Wydawnictwo Solo Press
Żory, ul. Moniuszki 10

tel./fax: 4346130
na zlecenie

Urzędu Gminy Świerklany
Jankowice, ul. Świerklańska 54

zdj.: z archiw. Gimnazjum Jankowice
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Co roku, 23 kwietnia
w Szkole Podstawo-
wej Nr 2 w Œwier-

klanach obchodzony jest
Miêdzynarodowy Dzieñ
Ksi¹¿ki i Praw Autorskich.
Podczas obchodów nauczy-
ciele zwracaj¹ uwagê na fakt,
jak wa¿ne w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka jest czytanie ksi¹-
¿ek – i to nie tylko lektur.

 W tym dniu uczniowie
kupowali specjalne wydanie
gazetki „Siema”. W numerze
mo¿na by³o znaleŸæ komiks
pt. „Jak powstaje ksi¹¿ka?”,
informacje na temat czytel-
nictwa wœród uczniów itd.
Uczniowie mogli te¿ dowie-
dzieæ siê, czy nauczyciele
lubi¹ czytaæ, jakie ksi¹¿ki ich
interesuj¹ i co czytali w dzie-
ciñstwie. Do gazetki zosta³
do³¹czony gratis – ksi¹¿ka.

Trzeba przyznaæ, ¿e w tym
dniu gazetka „Siema” cieszy-
³a siê szczególnym powodze-
niem – ca³y nak³ad z gratisem
zosta³ sprzedany.

Z okazji Dnia Ksi¹¿ki
zosta³ zorganizowany kon-
kurs plastyczny na projekt
zak³adki do ksi¹¿ek. Prace

by³y przepiêkne i ró¿norod-
ne; jurorom bardzo trudno
by³o wy³oniæ te najpiêkniej-
sze. Ostatecznie pierwsze
miejsce zajê³y: Natalia Wo-
ryna z kl. I A i Marcelina
Mrowiec z kl. III A.

Z okazji Dnia Ksi¹¿ki
mo¿na by³o tak¿e zakupiæ

ksi¹¿ki na zorganizowanym
po raz pierwszy w szkole
Kiermaszu Ksi¹¿ek. Kier-
masz cieszy³ siê tak du¿ym
powodzeniem, ¿e organizato-
rzy musieli zmieniæ swoje pla-
ny – zamiast jednego dnia,
kiermasz trwa³ ca³y tydzieñ!

Nie oby³o siê równie¿
bez lekcji poœwiêconych
ksi¹¿ce. Starsi uczniowie na
lekcjach jêzyka polskiego
poznali budowê ksi¹¿ki, hi-
storiê druku i przebieg pro-
cesu wydawniczego.

Organizatorzy obcho-
dów œwiêta ksi¹¿ki maj¹
nadziejê, ¿e wœród uczniów
znalaz³y siê kolejne „mole
ksi¹¿kowe”, które wiêk-
szoœæ wolnego czasu bêd¹
spêdzaæ w œwiecie druko-
wanych liter.

Gabriela D¹bek

Święto książki

Przedszkole Nr 2 w Œwierklanach œwiêtowa³o ostatnio
65-lecie istnienia. Jubileusz obchodzony by³ 8 czerwca.

Uroczystoœæ wype³ni³y wystêpy podopiecznych. Dzieci
z zapa³em tañczy³y, œpiewa³y i recytowa³y wiersze przed
t³umnie zgromadzon¹ publicznoœci¹.

Przy okazji tak piêknego jubileuszu warto wspomnieæ
o historii przedszkola. Pocz¹tki przecie¿ nie by³y ³atwe. Pierw-
sze powojenne zajêcia  odby³y siê w czerwcu 1945 roku,
w prywatnym domu pana Franciszka Sobocika. Rok
póŸnej przedszkole przeniesiono do szko³y podstawowej.
W 1997 r. przedszkolaki przenios³y siê do nowo powsta³e-
go segmentu szko³y, wybudowanego z myœl¹ o nich.
Obecnie podopieczni ciesz¹ siê z nowego ogródka przed-
szkolnego powsta³ego ze wspólnej inicjatywy wójta gmi-
ny Stanis³awa Gembalczyka oraz rodziców i Rady Peda-
gogicznej. W minionym roku szkolnym do placówki uczêsz-
cza³o 84 dzieci, które bawi³y siê i rozwija³y pod okiem sze-
œciu opiekunek. tg

II Miêdzygimnazjalny
Konkurs Jêzykowy odby³
siê 14 kwietnia w Gmina-
zjum im. Karola Miarki
w Œwierklanach. Tym ra-
zem przybra³ on kame-
raln¹ postaæ.

Do sprawdzianu wie-
dzy i umiejêtnoœci z jêzy-
ków angielskiego i nie-
mieckiego zostali zapro-
szeni uczniowie z s¹sied-
nich gimnazjów: Gimna-
zjum im. Ksiêdza Walen-
tego w Jankowicach, Ze-
spó³u Szkó³ w Gogo³owej
i Gimnazjum im. prof. Moni-
ki Gruchmanowej w Mar-
klowicach. Test pisa³o
30 gimnazjalistów, ka¿dy
z nich musia³ odpowie-
dzieæ na 100 pytañ. Spo-
œród tych uczniów wybra-
liœmy 10 najlepszych.
I miejsce zdoby³a Magda
Poloñczyk z Gimnazjum
w Marklowicach, II Lau-
ra Rusek z Gogo³owej,

Konkurs językowy

po sąsiedzku
a III Kasia Fojcik z Mar-
klowic. Wœród laureatów
znaleŸli siê tak¿e: Przemek
Marcinkiewicz, Marta
Lubszczyk, B³a¿ej Strong,
Weronka Wilk, Aneta Ro-
jek, Kamila Koœcicka
i Natalia Florczak.

7 maja, na uroczystym
Spotkaniu Laureatów
otrzymali oni pami¹tkowe
dyplomy oraz nagrody
ufundowane przez euro-
pos³ów Bogdana Marcin-
kiewicza i Ma³gorzatê
Handzlik oraz senatora
Antoniego Motyczkê. Za-
proszeni goœcie mogli zo-
baczyæ wystêp artystycz-
ny w wykonaniu klasy II
D oraz uczennic Magdy
Samol, Urszuli Szulik i Ha-
ni Æwiek, które dzieñ
wczeœniej reprezentowa³y
nasz¹ szko³ê w Woje-
wódzkim Konkursie Pio-
senki Niemieckojêzycznej.

Aleksandra Fojcik

Święto książki

65 lat
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Jednym z wa¿nych aspek-
tów pracy dydaktyczno-
wychowawczej wspó³cze-
snej szko³y jest wychowa-
nie patriotyczne i regionalne
dzieci i m³odzie¿y. Treœci ta-
kiego wychowania mog¹
byæ realizowane w oparciu
o wszystkie przedmioty na-
uczania na poszczególnych
szczeblach edukacji szkolnej.
Du¿e znaczenie w tym za-
kresie maj¹ tak¿e programy
i projekty edukacyjne reali-
zowane w formie pracy po-
zalekcyjnej. Szczególnie
cenne s¹ te, które zwi¹za-
ne s¹ z lokalnym œrodowi-
skiem ucznia.

Wœród popularnych
w polskich szko³ach pro-
gramów szczególne miej-
sce zajmuje program edu-
kacyjny „Œlady przesz³o-
œci”, w którym uczniowie:
„…poszukuj¹ zabytkowych
obiektów w swoim regionie,
poznaj¹ ich historiê oraz po-
dejmuj¹ siê opieki nad nimi.
Staraj¹ siê tak¿e przywró-

Rajd „Śladami przeszłości”
ciæ pamiêæ o tych miejscach
oraz ludziach i wydarze-
niach z nimi zwi¹zanych.”

Podobn¹ form¹ realizacji
treœci patriotycznych i regio-
nalnych w pracy wspó³cze-
snej szko³y jest wycieczka
krajoznawczo-turystyczna.
Dobrze zaplanowana, zrealizo-
wana i podsumowana, niesie
w sobie wiele cennych warto-
œci dydaktycznych i wycho-
wawczych. Przede wszyst-
kim zaznajamia uczniów
z najciekawszymi obiektami
historycznymi w bli¿szej
i dalszej przestrzeni, wzbu-
dza szacunek dla dokonañ
minionych pokoleñ i kszta³-
tuje œwiadomoœæ regionaln¹
i narodow¹.

Pomys³em, który poœred-
nio ³¹czy program edukacyj-
ny „Œlady przesz³oœci”
i wycieczkê szkoln¹ jest zor-
ganizowanie gry terenowej
z wykorzystaniem topografii
terenu oraz znajduj¹cych siê
na nim obiektów. Od uczest-
ników gier terenowych wy-

maga siê dobrej orientacji
w terenie, dokonywania wni-
kliwych obserwacji, umiejêt-
noœci czytania mapy i wyko-
rzystywania urz¹dzeñ tech-
nicznych.

Gra terenowa „Œladami
Ksiêdza Walentego – Rybnik,
Jankowice 2010” zorganizo-
wana przez Gimnazjum im.
Ksiêdza Walentego w Janko-
wicach, odby³a siê 22 czerw-
ca 2010 roku w godzinach
8.00 - 13.30. Impreza prze-
biega³a zgodnie z ustalonymi
wczeœniej zasadami. Trasa
obejmowa³a nastêpuj¹ce eta-
py: koœció³ek Akademicki pw.
Wniebowziêcia NMP i ko-
œció³ pw. Matki Boskiej Bole-
snej w Rybniku, rynek miasta,
gmach Starostwa Powiatu
Rybnickiego, koœció³ pw. Bo-
¿ego Cia³a w Jankowicach
i Studzienka – Sanktuarium
Najœwiêtszego Sakramentu.
W grze terenowej uczestni-
czy³o 10 trzyosobowych dru-
¿yn. Na poszczególnych eta-
pach uczniowie wykonywali

bardzo ró¿norodne zadania:
uzupe³niali tekst listu, wype³-
niali zadania w oparciu o ta-
blice informacyjne odszuka-
ne w terenie, analizowali
tekst odkryty w starej kapli-
cy, rysowali w odpowiedniej
skali œcianê czo³ow¹ koœcio-
³a, przeprowadzali sondê
uliczn¹, fotografowali odszu-
kane obiekty i nanosili je na
mapê, nagrywali melodiê
hymnu miasta, odszukiwali
daty znajduj¹ce siê na tabli-
cach pami¹tkowych, doko-
nywali korelacji herbów
z gminami powiatu rybnickie-
go i starych rycin z obiekta-
mi, t³umaczyli teksty znajdu-
j¹ce siê na nagrobkach, do-
konywali korelacji wiersza
z obiektem w krajobrazie kul-
turowym, rozwi¹zywali zada-
nie matematyczne w oparciu
o dane liczbowe odszukiwa-
ne w terenie.

W trakcie imprezy gracze
odwiedzili sponsorów impre-
zy: prezydenta miasta Rybni-
ka, starostê Powiatu Rybnic-
kiego, a tak¿e zastêpcê dyrek-
tora Delegatury Rybnickiej
Kuratorium Oœwiaty w Ka-
towicach i proboszcza Para-
fii pw. Bo¿ego Cia³a w Jan-
kowicach.

Na zakoñczenie gry tere-
nowej uczestnicy otrzymali
pami¹tki i nagrody, a nastêp-
nie czêstowali siê grochówk¹
sponsorowan¹ przez Radê
Rodziców. Impreza przebie-
ga³a we wspania³ej atmosfe-
rze. Przewidziano jej konty-
nuacjê w kolejnym roku szkol-
nym.

dr Norbert Niestolik

Szko³a Podstawowa w Jankowicach bierze udzia³
w programie medycznym Fundacji Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratowaæ”.

Dzieci klas I-II uczy³y siê udzielania i wzywania po-
mocy, gdy¿ skomplikowanie brzmi¹ca resuscytacja to
w rzeczywistoœci kilka prostych czynnoœci. Jednak od tego,
czy znajdzie siê ktoœ, kto je prawid³owo wykona, mo¿e
zale¿eæ czyjeœ ¿ycie. Uczniowie nauczyli siê numerów alar-
mowych (997, 998, 999, 112), w jaki sposób kontaktowaæ

RatujemRatujemRatujemRatujemRatujemy i uczymy i uczymy i uczymy i uczymy i uczymy ry ry ry ry ratatatatatooooowwwwwaćaćaćaćać siê z pogotowiem w razie wypadku, sprawdzania przytom-
noœci osoby poszkodowanej, uk³adania w pozycji bocznej, ma-
sa¿u serca i oddechu ratowniczego. Mamy nadziejê, ¿e pod-
jête dzia³ania zaowocuj¹ w przysz³oœci tym, ¿e nasi ucznio-
wie nie bêd¹ reagowali za¿enowaniem, zszokowaniem i od-
raz¹ w sytuacji, gdy ktoœ w otoczeniu bêdzie potrzebowa³
pierwszej pomocy. Tak¿e Dzieñ Dziecka zorganizowano pod
has³em „Baw siê bezpiecznie i b¹dŸ bezpieczny”. Przepro-
wadzono konkurs, w którym uczniowie klas IV-VI musieli
wykazaæ siê wiedz¹ z zakresu pierwszej pomocy.
B. Urbanek, J. Krawczyk-Niewêg³owska, K. Szostak

zdj.: z archiw. szko³y
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Ca³kowity dochód z im-
prezy przeznaczony zosta³ na
cel charytatywny – organi-
zacjê kolonii dla dzieci. Im-
preza zorganizowana zosta-
³a przez parafiê pw. œw. Anny
w Œwierklanach, na terenie
GOKiR-u.

- Poza zbieraniem pie-
niêdzy na wakacje dla
dzieci wa¿ny jest te¿ inny
cel – mówi organizatorka Fali
Radoœci z ramienia Akcji

Na falach radości
Mieszkañcy gminy ju¿ po raz czternasty wziêli
udzia³ w festiwalu twórczoœci „Fala Radoœci”, jaki
12 czerwca odby³ siê w Œwierklanach. Jak co roku
impreza cieszy³a siê ogromnym powodzeniem i to
nie tylko ze wzglêdu na kusz¹ce nagrody w ró¿nych
loteriach.

Katolickiej, Maria Orlik. –
Jest to przecie¿ doskona³a
okazja do czynienia do-
bra, w któr¹ w³¹cza siê co
roku ogromna liczba osób.
Ludzie ofiarowuj¹ fanty,
swoj¹ pracê, pieni¹dze.

W³aœnie dziêki ogromne-
mu poœwiêceniu, to co mogli
zaproponowaæ organizatorzy
uczestnikom, by³o naprawdê
imponuj¹ce. Mo¿na by³o sko-
rzystaæ z trzech rozmaitych

loterii. Amatorzy p¹czków
mogli ucztowaæ do woli, wy-
grywaj¹c przy okazji nagro-
dy ukryte w co pi¹tym p¹cz-
ku. Z kolei, ka¿dy los wygry-
wa³ w loterii natychmiasto-
wej, a dodatkowo mo¿na
by³o liczyæ jeszcze na jedn¹
z naród g³ównych. Najm³odsi
czêsto próbowali swych si³
krêc¹c   Ko³em Radoœci i wy-
grywaj¹c liczne fanty.

Loterie, to jednak nie
wszystkie atrakcje czekaj¹-
ce tego dnia na uczestników
Festiwalu Twórczoœci. Malo-
wanie twarzy, robienie fryzu-
ry, gry zrêcznoœciowe z na-
grodami czy ogl¹danie obraz-
ków wystawionych w „Mini

galerii pod chmurk¹” – by³o
w czym wybieraæ. Scena na
placu przy oœrodku w Œwier-
klanach ani na moment nie
œwieci³a pustkami. Zapre-
zentowa³y siê na niej ró¿ne
dzieciêce i m³odzie¿owe ze-
spo³y. Mo¿na by³o zobaczyæ
te¿ gimnastyków z Radlina,
zespó³ „Przyl¹dek Dobrej
Nadziei” i kabaret „Œwiersz-
czychrz¹szcz”.

W czasie imprezy uda³o
siê zebraæ oko³o 8,5 tys. z³.
Dziêki tym pieni¹dzom
oraz dofinansowaniu z Urzê-
du Gminy czterdzieœcioro
czworo dzieci pojecha³o
w lipcu na kolonie do Isteb-
nej. tg

Powodzeniem cieszy³y
siê zajêcia sportowo-rekre-
acyjne pt. „Wakacje z nie-
spodziank¹”, w czasie któ-
rych prowadzone by³y roz-
grywki sportowe. Nowoœci¹

Wakacje
z niespodzianką

by³ fakt, ¿e zajêcia odbywa-
³y siê w godzinach popo³u-
dniowych, przez 2 tygodnie
w ka¿dym miesi¹cu wa-
kacji (od 12 do16 lipca na
Oœrodku Sportu i Rekre-
acji w Œwierklanach, od
19 do 23 lipca – w Janko-
wicach; drugi blok od 9 do
13 sierpnia – OSiR Œwier-
klany i od 16 do 23 sierp-
nia – OSiR Jankowice).

Codziennie dla uczestni-
ków zajêæ przewidziane
by³y dwie niespodzianki: lo-

sowanie nagród oraz poczê-
stunek (pizza, lody, s³ody-
cze, itp.).

Ju¿ po pierwszym tygo-
dniu organizatorzy stwier-
dzili, ¿e nowa formu³a za-
jêæ przypad³a do gustu m³o-
dym mieszkañcom naszej
gminy i cieszy³a siê stale ro-
sn¹ca popularnoœci¹.

Kolejn¹ wakacyjn¹ propo-
zycj¹ naszego Oœrodka by³y
wycieczki do Parku Miniatur
w Inwa³dzie. Odby³y siê one
29 lipca oraz 20 sierpnia.
W czasie wyjazdu dzieci mia-
³y zapewniony ca³odzienny
pobyt w parku wraz z atrak-
cjami, m.in. plac zabaw, ka-
ruzele oraz obiad z niespo-
dziank¹, serwowany na te-

renie parku. Poza tym,
w Galerii Twórców Niepro-
fesjonalnych „Jan” w Jan-
kowicach prowadzone by³y
zajêcia plastyczne i plene-
ry malarskie. Jeden z tema-
tów prac brzmia³: „Jestem
cool, bo nie biorê!” i doty-
czy³ zagadnieñ zwi¹zanych
ze szkodliwoœci¹ narkoty-
ków, alkoholu oraz nikoty-
ny. Czynna by³a równie¿
„Wioska Internetowa”.

Organizatorem wakacji
by³ Gminny Oœrodek Kul-
tury i Rekreacji w Œwier-
klanach oraz Komisja Roz-
wi¹zywania Problemów Al-
koholowych Gminy Œwier-
klany.

N. Rojek, GOKiR

W czasie wakacji Gmin-
ny Oœrodek Kultury
i Rekreacji w Œwierkla-
nach przygotowa³ wiele
atrakcji dla dzieci
i m³odzie¿y gminy
Œwierklany.

zdj.: tg
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Jak zwykle organizator
zadba³ o liczne atrakcje dla
najm³odszych, a najwiêksz¹
z nich by³y zawody zorgani-
zowane przez stra¿aków
z OSP Jankowice. Z okazji
obchodzonej w tym roku
setnej rocznicy istnienia or-
ganizacji, stra¿acy przygoto-
wali takie konkurencje jak:
mierzenie sikawk¹ do celu,
tor przeszkód ze sprzêtem
stra¿ackim czy przebieranie
siê w strój stra¿aka na czas.
Publicznoœæ gor¹co dopingo-
wa³a uczestników zmagañ.

Zabawa dla każdego
Nag³a zmiana pogody i deszczowe chmury
nie odstraszy³y mieszkañców przyby³ych licznie
na festyn rodzinny, jaki 18 lipca odby³ siê
w Jankowicach.

Po ka¿dej konkurencji sk³a-
dano gratulacje i wrêczano
nagrody prezesa OSP Jan-
kowice Wac³awa Juraszka
oraz dyrektor GOKiR-u
Haliny Karwot.

Ci, którzy lubi¹ dobr¹ za-
bawê przy muzyce, równie¿
siê nie zawiedli. Na samym
pocz¹tku bawi³ publicznoœæ
DJ Micha³ Augustyn, na-
stêpnie swoje przeboje za-
œpiewa³ Damian Holecki.
Po nim przyszed³ czas na
gor¹ce rytmy zespo³u „Sal-
sa”. Na koniec o niezapo-

mniane wra¿enia zadba³
znany ju¿ jankowickiej pu-
blicznoœci czeski zespó³
„Princess”, wykonuj¹cy
przeboje grupy „Queen”. Jak
na naœladowców brytyjskiej
formacji przysta³o, zespó³

Doskona³¹ zabawê na
pocz¹tek lata zapewnili
mieszkañcom organizatorzy
festynu rodzinnego „Lato
w Œwierklanach”, który
odby³ siê 3 lipca przy Gmin-
nym Oœrodku Kultury i Re-
kreacji. Atrakcje czeka³y
zarówno na doros³ych jak i
na dzieci. Najm³odsi mogli
do woli hasaæ na dmucha-
nym zamku i zje¿d¿alni. Za-
bawa tym bardziej cieszy-
³a, ¿e nie wymaga³a od ro-
dziców siêgania do portfe-
la – wstêp by³ darmowy.

Na uczestników festynu
czeka³y liczne punkty ga-
stronomiczne, a rozrywkê

Festyn

na początek lata
zapewnia³y zaproszone ze-
spo³y muzyczne. Sceniczne
wystêpy rozpoczê³y siê
piosenkami w wykonaniu
Leszka i Kornelii Filec. Lo-
kalni artyœci umilali widzom
czas, œpiewaj¹c znane œl¹-
skie piosenki. Potem kró-
lowa³y nieco inne przebo-
je. Zespó³ Black Fusion
przypomnia³ popularne
przeboje muzyki pop.

Gwiazd¹ wieczoru by³a
Formacja Nie¿ywych Scha-
buff, która w wakacyjnym
rytmie rozko³ysa³a widow-
niê jeszcze bardziej.

Pogoda dopisa³a, podob-
nie jak humory. tg

zadba³ o stworzenie cieka-
wego widowiska.

W przerwach miêdzy
wystêpami mo¿na by³o do-
wiedzieæ siê wielu szczegó-
³ów dotycz¹cych pracy jan-
kowickich stra¿aków. tg

Zanim jednak przyszed³
czas na wystêp gwiazdy,
w dobry humor wprawia³
uczestników festynu DJ

Kulturowo-rockowo

w Jankowicach
Janusz, zespó³ Modern Tol-
king Revival oraz Klaudia
Stabik i jej goœcie. Ostatnia
artystka zaœpiewa³a znane
przeboje takich gwiazd jak
Maryla Rodowicz, Bajm
czy Ania Wyszkoni. Muzy-
cy z zespo³u „D¿em” poza
piosenkami z nowej p³yty
zagrali równie¿ swoje naj-
wiêksze przeboje, a pu-
blicznoœæ œpiewa³a razem
z zespo³em.

Organizatorem imprezy
by³ Gminny Oœrodek Kul-
tury i Rekreacji. tg

Na terenie Oœrodka
Sportu i Rekreacji
w Jankowicach odby³
siê 7 sierpnia kolejny
tego lata festyn. Tym
razem gwiazd¹ wieczo-
ru by³ zespó³ D¿em,
który bawi³ publicznoœæ
swymi nowymi jak
i starymi przebojami.

zdj.: z archiw. GOKiR-u

zdj.: tg

zdj.: tg
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Nasze miejsce w historii

W wyniku wojen pru-
skich (1740-45) prawie ca³y
Œl¹sk zosta³ wcielony do Prus.

W latach 1774-80 miasta
Rybnik i Wodzis³aw wraz
z okolicznymi wsiami sta³y
siê w³asnoœci¹ pañstwa pru-
skiego. Ustawiczne wojny
doprowadzi³y do znacznego
zubo¿enia mieszkañców, dla-
tego z mieszanymi uczucia-
mi przyjmowano czasem
„wyzwolicieli”, za którymi
wczeœniej têskniono.

Rz¹d pruski przyst¹pi³
do reformowania ustroju
kraju. Wczeœniej ch³opi byli
zniewoleni poprzez przy-
wi¹zanie do ziemi. Na pod-
ró¿ czy czasowe opuszcze-

Prezentujemy kolejny rozdzia³ ksi¹¿ki autorstwa Stanis³awa Gembal-
czyka, zatytu³owany: „Panowanie pruskie”. W nastêpnym numerze
przedstawimy rozdzia³ pt: „¯ycie codzienne”.

nie wioski musieli bez-
wzglêdnie posiadaæ pozwo-
lenie swego pana. Dotyczy-
³o to równie¿ zmiany miej-
sca zamieszkania, gdzie
ch³op musia³ siê wpierw wy-
kupiæ, co w praktyce by³o
nie do osi¹gniêcia z powo-
du biedy. Pan wydawa³
równie¿ zgodê na zawiera-
nie zwi¹zków ma³¿eñskich
swoich poddanych, co mia³o
niema³y wp³yw na swobo-
dê kojarzenia par ma³¿eñ-
skich. Zród³a podaj¹ te¿, ¿e
w pañstwie rybnickim ist-
nia³ zwyczaj, ¿e co roku
obywatele miasta oraz wie-
œniacy musieli przedstawiaæ
swe doros³e córki, z których

pañstwo wybiera³o sobie
czeladŸ do wszelkich dwor-
skich pos³ug. Widaæ z tego,
jak du¿ym krokiem by³y re-
formy ustroju kraju, wprowa-
dzone Edyktem z 9.X.1807 r.,
znosz¹cym poddañstwo. Od
tego dnia ch³opi mogli opusz-
czaæ wieœ bez zgody pana
i wybieraæ sobie dowolny za-
wód. Nie byli zale¿ni od woli
pana przy zawieraniu zwi¹z-
ku ma³¿eñskiego, a ich dzieci
by³y zwolnione z przymusu
odbywania s³u¿by we dwo-
rze. Pan nie móg³ wyzna-
czaæ nastêpców na gospo-
darstwa ch³opskie.

Reforma nie zwolni³a
jednak ch³opa od odrabia-

nia pañszczyzny i p³acenia
powinnoœci za u¿ywanie
ziemi, której nie by³ w³aœci-
cielem. To ostatnie by³o po-
wodem buntu ch³opów,
w wyniku niew³aœciwego
zrozumienia przez nich
edyktu. Dzia³ania podjête
przez ch³opów zosta³y
w 1811 roku st³umione przez
wojsko. Zród³a historyczne
podaj¹, ¿e w buncie, do jakie-
go dosz³o 8 i 9 lutego 1811
roku w Go³kowicach, uczest-
niczy³y gromady ch³opów
z Jankowic Rybnickich
i Œwierklan Górnych.

W wyniku powstania
Cesarstwa Niemieckiego,
w roku 1872 wesz³a w ¿y-
cie ustawa eliminuj¹ca jêzyk
polski ze szkó³ i urzêdów.
Utrudnia³o siê Polakom na-
bywanie ziemi i zak³adanie
gospodarstw. Rozpoczê³a
siê walka z koœcio³em, któ-
rej celem by³o wzmocnienie
wszechw³adzy pañstwa.

Ciekaw¹ wyprawê odbyli
w tym roku pszczelarze ze
œwierklañskiego ko³a. 27 lip-
ca odbyli wycieczkê nie tyl-
ko na Podkarpacie, ale rów-
nie¿ w przesz³oœæ i przysz³oœæ
polskiego pszczelarstwa.

Uczestnikami wycieczki
byli, jak co roku, cz³onkowie
z Ko³a Pszczelarzy wraz z ro-
dzinami oraz sympatycy
sztuki zbierania miodu.

Pierwszym przystan-
kiem w podró¿y by³ Berest
w gminie Krynica, gdzie
uczestnicy wycieczki mogli
podziwiaæ pasieki doœwiad-
czonego pszczelarza Czes³a-
wa Junga. Gospodarz przed-
stawia³ i wyjaœnia³ goœciom,

Od bartnictwa

do pszczelarstwa
czyli o sztuce zbierania
miodu dawniej i dziś

w jaki sposób hodowaæ psz-
czo³y bez u¿ywania silnych
produktów chemicznych.

- To mocno zaintereso-
wa³o naszych pszczelarzy –
mówi Leon Zbawicki, prezes
ko³a. - Dobrze jest wiedzieæ,
jak sobie radziæ z paso¿y-
tami, które szybko uodpar-
niaj¹ siê na ró¿nego ro-
dzaju œrodki.

Pszczelarzy trudno by³o
oderwaæ od rozmowy z pa-
nem Czes³awem, a ju¿ cze-
ka³y na nich kolejne atrakcje.
Gospodarstwo Pasieczne
„S¹decki Bartnik” w Stró-
¿ach, prowadzone przez ro-
dzinê Kasztelewiczów, za-
chwyci³o uczestników wy-

prawy. Pszczelarze mogli po-
dziwiaæ najwiêksz¹ w Polsce
hurtowniê i rozlewniê miodu,
wybudowan¹ wed³ug norm
Unii Europejskiej. Podziwiali
te¿ nowoczesne laboratorium,
gdzie kontrolowana jest jakoœæ
produkowanego miodu.  Nie
zapomniano te¿ o historii psz-
czelarstwa - w programie
znalaz³a siê wizyta w skan-
senie, gdzie mo¿na by³o zo-
baczyæ sprzêt zwi¹zany ze
sztuk¹ zbierania miodu, po-
cz¹wszy od czasów œrednio-
wiecza po dzieñ dzisiejszy.

W czasie, gdy doroœli po-
chylali siê nad przesz³oœci¹
i przysz³oœci¹ pszczelarstwa,
dzieci zainteresowane by³y
zgo³a innymi atrakcjami.
Uwagê najm³odszych przy-
ku³y zwierzêta hodowane w
gospodarstwie, m.in. kucyki,
strusie i g³uszce.

Na koniec przyszed³ czas
na trochê inny rodzaj atrak-
cji. Uczestnicy wycieczki
mieli okazjê przyjrzeæ siê na
chwilê zabytkom Starego
S¹cza oraz zobaczyæ Park
Miniatur w Inwa³dzie. tg

zdj.: archiw. Ko³a
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W
spania³e warunki,
sprawdzone w latach

ubieg³ych; smaczne jedze-
nie, basen, piêkne obejœcie,
boiska, bliskoœæ gór i s³o-
neczna pogoda sprawi³y, ¿e
czas wakacji dzieci z wy-
chowawczyniami spêdza³y
bardzo aktywnie. Jak co
roku pojecha³ z nimi rów-
nie¿ ks. Jan Klyczka. Ka¿-
dego dnia w grupach, w ra-
mach programu profilak-
tycznego, koloniœci dyskuto-
wali o tym, co jest w ¿yciu
najwa¿niejsze, jak dobieraæ
przyjació³, co to jest aser-
tywnoœæ. W odgrywanych
scenkach æwiczyli siln¹
wolê, aby w przysz³oœci nie
ulec uzale¿nieniom zagra¿a-
j¹cym ich zdrowiu i ¿yciu.
Wycieczki do Izby Pamiêci
Jerzego Kukuczki, domu ar-
tystów – rodziny Konarzew-
skich, Jaworzynki czy Ko-
niakowa dostarczy³y wielu
wra¿eñ, które uczestnicy
chêtnie opisywali w „Dzien-
niku Kolonisty”. Dzieci bra-
³y czynny udzia³ w ciekawej

Dziêki pieni¹dzom zebranym podczas festynu
œwierklañskiej parafii Fala Radoœci i dofinanso-
waniu przez Urz¹d Gminy Œwierklany, czterdzieœci
troje dzieci z naszych szkó³ wyjecha³o na kolonie
do Istebnej nic za to nie p³ac¹c.

prelekcji pszczelarza i w spo-
tkaniu poœwiêconym tema-
tom ekologicznym. Wieczo-
ry by³y zarezerwowane na
sportowe konkursy i dysko-
teki. Zawsze by³o „coœ na
z¹b” - a to ko³ocz, pyszne
ciasteczka, czy te¿ batony
ofiarowane przez goœci, któ-

rzy odwiedzali koloniê.
Wœród nich by³ wójt gminy
Stanis³aw Gembalczyk, któ-
ry w podarunku dla ka¿de-
go kolonisty przywióz³ pacz-
kê ze s³odkoœciami. W ostat-
ni pi¹tkowy wieczór odby³
siê konkurs piosenki i elimi-
nacje do konkursu wiedzy.

W finale, w sobotê przed
wyjazdem, najlepsi odpowia-
dali na pytania zwi¹zane
z koloniami, parafi¹ i gmin¹.
Zosta³y wrêczone nagrody
i przyszed³ czas po¿egna-
nia… jednak nie na d³ugo.

Po kilku dniach od powro-
tu ruszy³a „Wakacyjna Szko-
³a”. Zajêcia odbywa³y siê
w Domu Spotkañ i na far-
skim boisku. Tradycyjnie ju¿,
przed parafialnym odpustem
uczestnicy w³¹czyli siê w pra-
ce porz¹dkowe wokó³ ko-
œcio³a. W sierpniu atrakcji
by³o jeszcze wiêcej: wyciecz-
ki, turnieje sportowo-rekre-
acyjne, kurs tañca. Najbar-
dziej aktywnym rozdano na-
grody, a zwyciêzcom w po-
szczególnych konkurencjach
puchary.

„Wakacyjna Szko³a”
dzia³a³a w ramach œwietlicy
œrodowiskowej, która w ci¹-
gu roku szkolnego ma cie-
kaw¹ ofertê dla tych, którzy
pragn¹ aktywnie spêdzaæ
wolny czas.

Maria Orlik

Wspaniałe dniWspaniałe dni

Lipiec i sierpieñ to czas
wakacji. Proboszcz janko-
wickiej parafii ks. Tadeusz
Stachoñ wraz z Urz¹d Gmi-
ny postara³ siê o to, aby gru-
pa dzieci z Jankowic spêdzi-
³a je bardzo atrakcyjnie.

Na pocz¹tku sierpnia
trzydzieœcioro szeœcioro
dzieci z Jankowic wyje-
cha³o na wakacje do Za-
woi. Jeszcze przed dotar-
ciem na miejsce zwiedzi³y
one Park Miniatur w In-
wa³dzie. Dziewiêæ dni po-
bytu w malowniczej, gór-
skiej miejscowoœci obfito-
wa³o w wiele atrakcji. Ko-
loniœci zdobywali górskie
szczyty, k¹pali siê w rze-
ce i basenie, uczestniczyli
w zawodach sportowych
i dyskotekach. Podczas
pobytu na hali w bacówce

Odpoczynek i zabawa
najwiêksze zainteresowa-
nie dzieci wzbudzi³o strzy-
¿enie owiec. Mali podró¿-
nicy zwiedzili te¿ Muzeum
Babiogórskie i Park Bota-
niczny oraz uczestniczyli
w lekcji muzealnej po³¹-
czonej z prezentacj¹ multi-
medialn¹.

Du¿ym prze¿yciem dla
wszystkich by³a wizyta mi-
³ych goœci: wójta gminy
Stanis³awa Gembalczyka
oraz pani dyrektor i wice-
dyrektor z SP w Jankowi-
cach. Goœcie wrêczyli ko-
lonistom paczki z ³akociami.
Dzieci przygotowa³y siê
starannie do tej wizyty - za-
œpiewa³y, zagra³y na instru-
mentach, zatañczy³y i wrê-
czy³y wójtowi specjaln¹
pocztówkê. Przygotowa³y j¹
wczeœniej na du¿ym p³ótnie,

maluj¹c góry i wpisuj¹c po-
zdrowienia. Dodatkowo
zosta³y na niej odbite i pod-
pisane wszystkie r¹czki
uczestników kolonii.

- Wasz podarunek zo-
stanie umieszczony w spe-
cjalnej sali, w której prze-
chowywane s¹ tego typu
pami¹tki – obieca³
mile zaskoczony
n i e spodz i ank¹
wójt Stanis³aw
Gembalczyk.

Czas spêdzony
w Zawoi to te¿
czas ³¹czenia za-
bawy z wa¿nymi
umiejêtnoœciami.
Dzieci uczestni-
czy³y w zajêciach
profilaktycznych
na temat przyjaŸ-
ni, emocji i umie-
jêtnoœci radzenia
sobie z troskami
dnia codziennego.

W drodze powrotnej zwie-
dzi³y Wadowice, muzeum
miasta za czasów papie¿a
i pomodli³y siê w rodzin-
nym koœciele Jana Paw³a
II. Po tych wszystkich
atrakcjach zdrowe i weso-
³e wróci³y do swoich do-
mów. tg
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Podsumowanie
piłkarskich zmagań

Zakoñczy³a siê 22 czerwca, I Gminna Liga Pi³ki No¿nej
Halowej, organizowana przez UKS „Junior”. Do udzia³u
w rozgrywkach zg³osi³o siê 7 dru¿yn. Mecze rozgrywane by³y
systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Po zaciêtej walce wy³oni³a siê
trójka zwyciêzców, która zdoby³a puchary, medale i dyplomy.

I miejsce zajêli: Szymon Wêgrzyk, £ukasz Wêgrzyk,
Pawe³ Kaszyca, S³awomir Trybuœ, Mariusz Waœko oraz
Karol Ho³a.

II miejsce zajêli: Mateusz Mrowiec, Karol Mrowiec,
Rafa³ Tec³aw, £ukasz Tec³aw, Sebastian Mrowiec, Jaro-
s³aw Szmuk i Rados³aw ¯yme³ka.

III miejsce zajêli: Damian Goraus, Szymon Kula, Ma-
teusz Kopiec, Adrian Pochcio³, Adam Szlachta i Patryk
Goraus.

Kilka tygodni wczeœniej zakoñczy³a siê równie¿ I Liga
Pi³ki Siatkowej. I tu zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y pucha-
ry, medale oraz dyplomy. Na wyró¿nienie zas³uguje Rok-
sana Tworuszka, jedyna odwa¿na kobieta bior¹ca udzia³
w zawodach.

I miejsce zajêli: Karol Ho³a, Remigiusz Tkocz, Mi-
cha³ Kuczera, Szymon Wêgrzyk oraz W³odzimierz Bar-
winek.

II miejsce zajêli: Mariusz Juraszek, Mirek Drewnow-
ski, £ukasz Borowski, Krzysztof Szulik, Bartosz Plisz,
£ukasz Wêgrzyk oraz Pawe³ Kaszyca.

III miejsce zajêli: Karol Po³niak, Rafa³ Piotrowski,
Roksana Tworuszka, Kamil Rzeczkowski, Szymon Szlo-
sarek oraz Witek i Waldek Zniszczo³.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziêkujemy i ma-
my nadziejê, ¿e za rok znowu siê spotkamy.

Danuta Kaszyca

Prezentujemy nazwiska
solenizantów i jubilatów z naszej gminy,

którzy w ostatnim czasie obchodzili
swoje œwiêto.

Pani Anna Szala z Jankowic
œwiêtowa³a 90 urodziny.

Pani Maria Macionczyk ze Œwierklan
równie¿ ukoñczy³a 90 lat.

Pañstwo Otylia i Emil Konsek
ze Œwierklan obchodzili 68 rocznicê

zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego.
Pañstwo Otylia i Szymon Macioñczyk
ze Œwierklan prze¿yli ze sob¹ 60 lat.

28 SIERPNIA (SOBOTA)
Powiatowy Przegl¹d Zespo³ów Artystycznych

16.00 Otwarcie imprezy
16.15 Wystêpy Zespo³ów Artystycznych
z gmin Powiatu Rybnickiego
19.30 Koncert zespo³u FUN TASTIC
21.30 Zabawa z DJ-em.

29 SIERPNIA (NIEDZIELA)
Do¿ynki Powiatowo-Gminne

9.30 Msza œwiêta w koœciele pw. œw. Anny
w Œwierklanach
13.00 Zbiórka korowodu do¿ynkowego
w Jankowicach, remiza OSP Jankowice
13.30 Przejazd korowodu ulicami: F. Ho³y,
Œwierklañsk¹ (Jankowice), Rybnick¹, Koœciuszki,
Koœcieln¹ i Stra¿ack¹ (Œwierklany) na OSiR
w Œwierklanach
14.30 Uroczyste otwarcie Do¿ynek Powiatowo-
Gminnych, Oœrodek Sportu i Rekreacji
w Œwierklanach
15.00 Wystêpy zespo³ów regionalnych
z gmin Powiatu Rybnickiego
17.00 Koncert zespo³u DIE SILINGER
19.30 Koncert zespo³u BOYS
21.00 Zabawa z DJ-em, pokaz sztucznych ogni
24.00 Zakoñczenie imprezy

Dożynki
Powiatowo-Gminne
Świerklany 2010


