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Historia Unii Krywałd jest niezwykle ciekawa, 
zwłaszcza, że knurowski klub obchodzi jubile-
usz 100-lecia założenia. Przypominamy cieka-
wostki z historii powiatowego sportu. 
strona 15

Wręczono złote Odznaki za Zasługi dla Wo-
jewództwa Śląskiego. Szpital w Knurowie Sp. 
z o. o. doceniony! 
strona 4

Przedstawiamy ofertę powiatowych zespołów 
szkół. Warto wybrać te właśnie placówki, aby 
kontynuować w nich naukę. Zachęcamy i po-
lecamy potencjał naszych szkół! To najlepszy 
wybór dla absolwentów szkół podstawowych. 
strony 6-9

Wizyta gości z powiatów partnerskich
W dniach 9-13 maja 2022 roku w powiecie gliwickim przebywały delegacje z powiatów part-
nerskich, niemieckiego Calw oraz puckiego. Goście, wśród których byli przedstawiciele mło-
dzieży, przyjechali na konferencję „Przeszłość i przyszłość naszego kontynentu” w ramach 
debaty o przyszłości Europy oraz zwalczaniu eurosceptycyzmu z udziałem władz i młodzie-
ży z powiatów: Calw, puckiego i gliwickiego. Niestety, przedstawiciele trzeciego naszego po-
wiatu partnerskiego - Mittelsachen z Niemiec w ostatniej chwili musieli odwołać swój udział.

Konferencja odbyła się w czwar-
tek, 12 maja 2022 roku w Zespole 
Szkół im. Marii Konopnickiej w Py-
skowicach. Wcześniej przedstawi-
ciele powiatów partnerskich m.in. 
zwiedzili Muzeum Śląskie w  Ka-
towicach, Centrum Dokumenta-
cji Deportacji Górnoślązaków do 
ZSRR w 1945 r. w Radzionkowie, 
gliwicką Radiostację oraz Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Był czas na 
rozmowy o  niełatwej historii na-

rodów polskiego i  niemieckiego, 
a  także na omówienie dotychcza-
sowej współpracy i planów na przy-
szłość. Wszyscy uczestnicy spotka-
nia bardzo przeżyli wizyty w tych 
niełatwych dla Polaków i Niemców 
miejscach naszej pamięci. Nie za-
brakło wzruszeń i przemyśleń oraz 
deklaracji, aby się to nigdy więcej 
nie powtórzyło.

– Spotkanie naszych partner-
skich powiatów miało się odbyć 

w  ubiegłym roku, ale ze względu 
na pandemię Covid-19 musieliśmy 
je odwołać. Nie gościliśmy naszych 
partnerów przez ostatnie dwa lata. 
Bardzo czekaliśmy już na nich i cie-
szyliśmy się na to spotkanie. Wojna 
na Ukrainie spowodowała, że temat 
naszej konferencji nabrał innego 
wymiaru. Bardzo jednak dziękuję 
zarówno Frankowi Wiehe, wicesta-
roście Powiatu Calw oraz jego de-
legacji, jak i Jarosławowi Białkowi, 

staroście puckiemu oraz przedsta-
wicielom Powiatu Puckiego, że od-
powiedzieli na nasze zaproszenie 
i  spędzili z nami kilka bardzo in-
tensywnych, ale wspaniałych dni 

integrujących zarówno młodzież, 
jak i  dorosłych – mówi Waldemar 
Dombek, starosta gliwicki.

dokończenie na str. 5

Gliwicka drewniana Radiostacja zachwyciła swoją urodą wszyst-
kich członków obu delegacji.

Grupa naszych gości w Łączy w Nadleśnictwie Rudziniec.



Radni podczas obrad kwietniowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego.
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Kwietniowe obrady
Podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu Gli-
wickiego radni uczcili minutą ciszy pamięć 
o zmarłych górnikach z KWK „Pniówek” 
i „Zofiówka”. Wysłuchali też informacji do-
tyczącej aktualnej sytuacji na terenie po-
wiatu gliwickiego w związku z konfliktem 
zbrojnym za wschodnią granicą. Na tere-
nie naszego powiatu przebywa ponad 1600 
uchodźców wojennych, którzy powoli ukła-
dają sobie życie. Część z nich u nas pozostanie, inni będą chcieli wrócić do swo-
jego kraju. Wszystko będzie zależało od sytuacji wojennej.

Sympatyczne 
spotkania

Maj to jeden z najpiękniejszych miesię-
cy w roku. Wiosna rozkwita pełnią swo-
ich barw i cieszy nasze serca. W tym 
roku uroda tej pory roku przesłonięta 
jest nadal wydarzeniami wojennymi na 
Ukrainie. Wciąż gościmy u nas uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy 
rozpoczęli tutaj niełatwy etap swojego życia. 

Mimo trudnej sytuacji, postanowiliśmy 
zorganizować u nas spotkanie partnerskie, 
planowane już od dwóch lat. Wreszcie udało 
się je sfinalizować i dobrze się stało, bo pod-
czas kilkudniowego pobytu w naszym po-
wiecie goście z partnerskich powiatów Calw 
(Badenia-Wirtembergia w Niemczech) i puc-
kiego (województwo pomorskie) dostarczyli 
nam wielu wspaniałych wrażeń. Był czas na 
rozmowy, zwiedzanie ważnych miejsc związa-
nych z historią naszego regionu i kraju oraz na 
wymianę doświadczeń. Młodzież była głów-
nym prelegentem na konferencji na temat 
przeszłości i przyszłości naszego kontynen-
tu. My, dorośli dowiedzieliśmy się wielu istot-
nych rzeczy, przede wszystkim jak na te spra-
wy patrzą młodzi ludzie, jakie mają spojrzenie 
na przeszłość i jakie plany na przyszłość. Co 
ich cieszy, a co niepokoi. To niezwykle ważne, 
bo po nas ster przejmą właśnie oni – dziś mło-
dzi, a jutro dorośli mieszkańcy Europy. Czy 
wyciągną wnioski z naszych dokonań? Razem 
z Jarosławem Białkiem, starostą puckim oraz 
Frankiem Wiehe, wicestarostą powiatu Calw 
odbyliśmy kilka ważnych rozmów. Bardzo 
istotna jest ta wymiana doświadczeń między 
naszymi powiatami. Dziękuję im serdecznie 
za to, że odpowiedzieli na nasze zaproszenie. 

Ponadto w ostatnim czasie brałem udział 
w kilku spotkaniach, m.in. z Januszem Woj-
ciechowskim, europejskim komisarzem ds. 

rolnictwa Unii Europejskiej, kibicowałem 
młodzieży podczas zawodów sportowo-po-
żarniczych, wspierałem siatkarzy z naszego 
powiatu podczas ważnego turnieju. Byłem 
też z oficjalną delegacją biegaczy i pracowni-
ków starostwa w naszym partnerskim Powie-
cie Mittelsachen na 30. Biegu Powiatu Mit-
telsachen w Lichtenau. Nasza młodzież zajęła 
sztafetowo trzecie miejsce!

W Starostwie Powiatowym w Gliwi-
cach odbyła się także sympatyczna uroczy-
stość wręczenia honorowych Odznak za Za-
sługi dla Województwa Śląskiego Szpitalowi 
w Knurowie Sp. z o.o. oraz czterem jego za-
służonym pracownikom. Serdecznie gratulu-
jemy! Służba zdrowia, zwłaszcza w ostatnich 
dwóch pandemicznych latach, jest niezwykle 
ważną dziedziną naszego życia, bo od lekarzy, 
pielęgniarek, położnych i pozostałych pra-
cowników służby zdrowia zależy nasze zdro-
wie, samopoczucie, a tym samym nasz do-
brostan. Dziękujemy za ich pracę, starania 
i świadczoną pomoc medyczną. 

W powiecie gliwickim obchodziliśmy 
także święto narodowe Konstytucji 3 Maja. 
Członkowie Zarządu Powiatu Gliwickiego 
oraz Radni Rady Powiatu Gliwickiego wzięli 
udział w obchodach w różnych miejscach na-
szego powiatu.

Waldemar Dombek 
STAROSTA GLIWICKI

Okiem redaktorki W majowo-czerwcowym numerze 
Wiadomości Powiatu Gliwickiego może-
cie Państwo przeczytać wiele interesują-
cych tekstów, jakie przygotowaliśmy spe-
cjalnie dla Was. 

Dużym wydarzeniem była z pewno-
ścią wizyta naszych gości z powiatów part-
nerskich. Towarzyszyliśmy im z aparatem 
podczas kilku dni pobytu u nas. W  tym 
czasie działo się naprawdę sporo. Były 
momenty na rozmowy i snucie planów 
na dalszą współpracę. Przygotowaliśmy 
w  tym numerze relacje z wielu spotkań, 
jakie miały miejsce w starostwie, powie-
cie, a  nawet po sąsiedzku. Przedstawia-

my historię znamienitego klubu sportowe-
go, jakim była i w sercach wielu wciąż jest 
Unia Krywałd. Najwięcej jednak miejsca 
poświęcamy w tym wydaniu naszym wspa-
niałym szkołom – Zespołowi Szkół im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Knuro-
wie, Zespołowi Szkół im. Marii Konopnic-
kiej w Pyskowicach oraz Zespołowi Szkół 
Zawodowych nr 2 w Knurowie. Zbliża-
ją się egzaminy ósmoklasisty, za chwilę ab-
solwenci szkół podstawowych staną przed 
wyborem dalszej nauki. Dlatego poleca-
my uwadze uczniów klas ósmych nasze, 
powiatowe szkoły średnie. Nauka w nich 
to naprawdę dobry wybór! O szczegółach 

przeczytacie w tym numerze. Nie zabrakło 
krzyżówki i przepisu na „majowy maka-
ron”. Polecamy też Państwa uwadze pozo-
stałe nasze artykuły, m.in. poradę nasze-
go Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 
wieści z sesji, historię dorosłych wycho-
wanków rodzin zastępczych, czy informa-
cje z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego. 

Kolejny numer Wiadomości Powia-
tu Gliwickiego będzie wydaniem wakacyj-
nym lipcowo-sierpniowym i wyjdzie spod 
prasy już pod koniec czerwca.

Ps. Przy okazji polecam Państwa 
uwadze kilka imprez powiatowych, jakie 

odbędą się w czerwcu: w sobotę, 4 czerw-
ca br. XI Bieg im. ks. Konstantego Damro-
ta w Pilchowicach, 10 czerwca br. Miting 
Lekkoatletyczny dla młodzieży z powiato-
wych szkół średnich w Zespole Szkół im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie 
i 11 czerwca br. Powiatowo-gminny rajd 
rowerowy w Sośnicowicach. Zapraszamy! 
Szczegóły na plakatach, na naszych stro-
nach internetowej oraz na Facebooku.

Magdalena Fiszer-Rębisz
REDAKTOR NACZELNA 

WIADOMOŚCI  
POWIATU GLIWICKIEGO

Zdjęcie grupowe podczas 30. Biegu Powiatu Mittelsachen w Lichtenau.

Sprawozdanie z prac zarządu przedstawił 
Waldemar Dombek, starosta gliwicki. Zapo-
znaliśmy się także z wieloma innymi sprawoz-
daniami m.in. z realizacji współpracy Powiatu 
Gliwickiego z organizacjami pozarządowymi 
za ubiegły rok, z realizacji Powiatowego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Powiecie Gliwickim na lata 2016-2022, jak 
również z dorocznymi sprawozdaniami z za-
kresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli, stanu bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego, zapobiegania innym nadzwyczajnym 
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środo-
wisk. Nastąpiły zmiany w składach  kilku ko-
misji rady. 

Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie bu-
dowy przejścia dla pieszych na drodze powia-
towej - ul. Łabędzkiej w Kozłowie (przekaza-
nie zadania publicznego Gminie Sośnicowice), 
przyjęcia programu polityki zdrowotnej w za-
kresie przeciwdziałania boreliozie na rzecz na-
szych mieszkańców na lata 2022-2023, zmian 
w budżecie i podwyższenia kapitału zakłado-
wego Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.

Poza obradami, radni wcześniej pracowa-
li w komisjach branżowych, analizując projek-
ty uchwał i debatując nad wieloma istotnymi 
sprawami dla rozwoju naszego powiatu m.in. 

z zakresu zdrowia, pomocy społecznej, budo-
wy dróg, edukacji itd.

Do Biura Rady i Zarządu wpłynął wniosek 
grupy radnych o odwołanie starosty gliwickiego 
z pełnionej funkcji. Wniosek, zgodnie z przepi-
sami, został przekazany do zaopiniowania Ko-
misji Rewizyjnej Rady Powiatu Gliwickiego. 
Będzie procedowany na majowej sesji.

Mieliśmy także okazję, jako radni spotkać 
się z delegacjami z powiatów partnerskich, nie-
mieckiego Calw i puckiego, które przybyły do 
nas z wizytą partnerską, a zwłaszcza, aby wziąć 
udział w konferencji dla młodzieży o przeszło-
ści i przyszłości Europy. To był bardzo miły 
czas rozmów, wymiany doświadczeń i planów.

W celu realizacji ustawowego obowiązku, 
obrady Rady Powiatu Gliwickiego są transmi-
towane za pomocą urządzeń rejestrujących ob-
raz i dźwięk, a po zakończeniu obrad utrwa-
lony zapis jest zamieszczany w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Gliwicach. Tam też można znaleźć wszelkie 
informacje na temat podjętych uchwał i prac 
rady. Kolejna sesja Rady Powiatu Gliwickiego 
odbędzie się w czwartek, 26 maja 2022 r.

Andrzej Kurek 
PRZEWODNICZĄCY  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO
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Majowe 
świętowanie

Mieszkańcy powiatu gli-
wickiego 2 maja święto-
wali Święto Flagi oraz 
dzień później Świę-
to Konstytucji 3 Maja. 
W  wielu miejscach na-
szego powiatu odbyły się 
uroczystości, odprawiono 
msze św. w intencji ojczy-
zny, a także złożono kwia-
ty i wiązanki w miejscach 
narodowej pamięci.

Także w Pyskowicach świę-
towano obchody Konstytucji 
3 Maja. Po mszy świętej w koście-
le p.w. św. Mikołaja, odprawio-
nej w  intencji ojczyzny, odbyło 
się spotkanie przy pomniku pa-
triotycznym w parku Józefa Pił-
sudskiego. Wzięli w nim udział 
m.in. przedstawiciele władz mia-
sta Pyskowice: Adam Wójcik, 
burmistrz Pyskowic, Piotr Mag-
da, zastępca burmistrza Pysko-
wic, Agnieszka Kazubek, sekre-
tarz Miasta Pyskowice, Wacław 
Kęska, były burmistrz Pyskowic 

oraz Powiatu Gliwickiego w oso-
bach Waldemara Dombka, sta-
rosty gliwickiego, Adama Wojto-
wicza, wicestarosty gliwickiego, 
Krystyny Urbańskiej, Anny Smyl 
i Andrzeja Frejny, radnych Rady 
Powiatu Gliwickiego. Obecny był 
także Jarosław Gonciarz, poseł 
na Sejm RP. Stawili się również 
przedstawiciele szkół, partii poli-
tycznych i stowarzyszeń. Rys hi-
storyczny odczytał Dawid Przy-
była, uczeń ósmej klasy Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Noblistów 
Polskich w Pyskowicach. Złożo-

no biało-czerwone wieńce i  wią-
zanki kwiatów. Przypomnijmy, 
że Konstytucja 3 Maja to Ustawa 
Rządowa uchwalona 3 maja 1791 
roku, regulująca ustrój prawny 
Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów. Powszechnie przyjmuje się, 
że Konstytucja 3 Maja była pierw-
szą w Europie i drugą na świecie 
(po amerykańskiej z 1787 r.) spi-
saną konstytucją.  3 maja to tak-
że Święto Maryi Panny Królowej 
Polski.

(MFR)

Rolnictwo przyszłością Europy…
…zatem musimy dbać o Ziemię! Takimi słowami zwrócił się do uczniów oraz zebranych go-
ści Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa Unii Europejskiej, który w środę, 13 kwietnia 
2022 r. gościł w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. Na spotkaniu 
licznie obecni byli również przedstawiciele powiatu gliwickiego m.in. Waldemar Dombek, staro-
sta gliwicki, Adam Wojtowicz, wicestarosta gliwicki, włodarze miast i gmin powiatu gliwickiego 
oraz rolnicy Zbigniew Klimowicz i Krystian Kiełbasa.

– Dzisiaj rolnik musi mieć 
wiedzę z zakresu nie tylko rolnic-
twa, ale mechanizacji, informaty-
zacji, weterynarii, prawa i ekono-
mii. To wielkie wyzwanie, dlatego 
dziś naprawdę trudno być rolni-
kiem, który musi zasiać, zebrać, 
sprzedać i jeszcze na tym zarobić. 
Praca ta dotknięta jest dużym ry-
zykiem i sporym wysiłkiem. Dla-
tego niezwykle ważna jest wspólna 
polityka rolna Unii Europejskiej 
i bezpieczeństwo żywieniowe. Ro-
zumiemy to doskonale na co dzień, 
ale w obliczu wojny tym bardziej. 
Na szczęście UE oraz Polska są sa-
mowystarczalne, potrafią wyżywić 
się same i nakarmić swoje naro-
dy. O bezpieczeństwo żywieniowe 
trzeba jednak nieustająco dbać. Je-
steśmy obecnie w kluczowym mo-
mencie reformy rolnictwa euro-
pejskiego, która przyniesie dalszy 
rozwój tej dziedziny – mówił Ja-
nusz Wojciechowski.

Był czas na zadawanie pytań 
i wspólne rozmowy. O przyszłość 
rolnictwa pytała młodzież ucząca 
się w zawodach rolniczych, pyta-
li też sami rolnicy. Krystian Kieł-

basa mówił o galopujących w górę 
cenach nawozów, paliw, pytał 
o tzw. Zielony Ład. 

Spotkanie zorganizowały Bar-
bara Dziuk, poseł na Sejm RP 
oraz Łucja Chrzęstek-Bar, dy-
rektor ZS CK Rolniczego w Na-
kle Śląskim. Nie zabrakło na nim 
przedstawicieli organizacji i insty-
tucji rolniczych oraz samorządow-

ców wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych. Obecni byli także 
m.in. brat Janusza Wojciechow-
skiego, Grzegorz Wojciechow-
ski, poseł na Sejm RP oraz Beata 
Białowąs, członek Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego.

Tekst i zdjęcie:  
MFR

Obchody święta narodowego w Pyskowicach.

Foto: MFR

Kordelasy przyznane
5 maja 2022 r. w siedzi-
bie Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych 
w Katowicach odbyła się 
zgodnie z Ceremoniałem 
Leśnym podniosła uro-
czystość wręczenia Korde-
lasów Leśnika Polskiego. 

Z rąk Damiana Siebera, p.o. 
dyrektora Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Kato-
wicach wyjątkowe odznaczenie 
nawiązujące do historii, tradycji 
i kultury leśnej otrzymali m.in. 
dwaj zasłużeni dla lasu panowie 

związani z Powiatem Gliwickim, 
Wiesław Kucharski, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Rudziniec, pierw-
szy Dyrektor Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Kato-
wicach powołany po 1989 r.  oraz 
Krystian Kiełbasa, samorządo-
wiec, społecznik i strażak OSP 
z Proboszczowic, który brał udział 

Gratulacje Krystianowi Kiełbasie złożył Waldemar Dombek, staro-
sta gliwicki.

Foto: PSz

Wiesław Kucharski, nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec z korde-
lasem.

Foto: MFR

w akcji gaszenia wielkiego pożaru 
lasów w 1992 roku.

Kordelas jest nadawany leśni-
kom, którzy swoją wieloletnią pra-
cą oddali szczególne zasługi dla 
rozwoju polskich lasów.  Mogą go 
otrzymać również osoby spoza  śro-
dowiska leśników, które w szcze-
gólny sposób zasłużyły się dla roz-
woju Lasów Państwowych.   Taka 
forma najwyższego wyróżnienia 
nawiązuje do honorowej i parad-
nej broni noszonej przez leśników 
w okresie II RP.  W  imieniu Po-
wiatu Gliwickiego, gratulacje uho-
norowanemu Krystianowi Kiełba-

sie miał okazję złożyć Waldemar 
Dombek, starosta gliwicki, który 
w zeszłym roku również otrzymał 
Kordelasa Leśnika Polskiego z rąk 
Józefa Kubicy, dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Katowicach. Obu nagro-
dzonym serdecznie gratulujemy!

(MFR)
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Jest sukces 
sportowy!

Podczas jubileuszowe-
go 30. Biegu Powiatu 
Mittelsachen, jaki od-
był się 30 kwietnia 2022 
roku w Lichtenau w na-
szym partnerskim po-
wiecie Mittelsachen, 
sztafeta młodzieżowa, 
w skład której weszli 
uczniowie szkół średnich 
powiatu gliwickiego: Szy-
mon Kowalczyk, Piotr 
Klimas, Daniel Palarz 
i  Mateusz Godziejewicz 
zajęła 3. miejsce w  swo-
jej kategorii. Tym samym 
nasz powiat gliwicki zna-
lazł się na podium! Cał-
kiem nieźle poszło także 
sztafecie dorosłych, któ-
ra reprezentowała nasz 
powiat, bowiem znalazła 
się w połowie stawki na 
120 sztafet, jakie wzięły 
udział w biegu. 

Delegacja naszego powia-
tu na czele której stali Waldemar 
Dombek, starosta gliwicki, Maria 
Owczarzak-Siejko, skarbnik Powia-
tu Gliwickiego i Stanisław Rudzki, 
radny Rady Powiatu Gliwickiego, 
przebywała w naszym partnerskim 
Powiecie Mittelsachsen w dniach 
29 kwietnia - 1 maja 2022 roku. 
Reprezentanci Powiatu Gliwickie-
go mieli okazję odwiedzić kilka 
ciekawych miejsc w naszym part-
nerskim powiecie m.in. „Sonnen-
landpark” w Lichtenau, czy mia-
sto Frankenberg, a także spotkać się 
m.in. z Matthiasem Dammem, sta-
rostą powiatu Mittelsachen.

– Trasa biegu nie była łatwa, 
biegacze mieli do przebycia kilka 
naprawdę trudnych odcinków. Tym 
bardziej cieszy fakt, że nasza mło-
dzież - reprezentanci szkół średnich 
z terenu powiatu gliwickiego - wy-
walczyła sztafetowo trzecie miejsce 
i stanęła na podium. To napraw-
dę duży sukces. Sztafeta dorosłych 
uplasowała się w połowie tabeli wy-
ników, czyli też z całkiem dobrą lo-
katą. To był bardzo uroczysty, bo 
jubileuszowy trzydziesty Bieg Po-
wiatu Mittelsachsen – mówi Wal-
demar Dombek, starosta gliwicki.

(MFR)

Relacje,  
nie tylko plastyczne…

W pyskowickiej Galerii „PodCień” 26 kwietnia 2022 roku 
odbył się wernisaż prac laureatów Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego „Relacje”, który organizowany był przez 
Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach i Międzynarodo-
wy Nieprzetarty Szlak. Do współpracy zaproszeni zostali  
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach oraz Cen-
trum Wystawiennicze Pyskowice, a honorowy patronat nad 
wydarzeniem objęli: starosta gliwicki i burmistrz Pyskowic.

Konkurs jest organizo-
wany w ramach cyklu dzia-
łań artystycznych: plastycznych, 
muzycznych, teatralnych reali-
zowanych w Polsce, Ukrainie  
i Białorusi. Pyskowicka szkoła już 
od 2015 r. uczestniczy w tych wy-
darzeniach organizując coroczne 
spotkania z Piosenką Nieprzetar-
tego Szlaku. W tym roku po raz 
pierwszy Zespół Szkół Specjalnych 
w Pyskowicach włączył się również 
w działania plastyczne wspierające 
twórczość osób z niepełnosprawno-
ściami. Dotychczasowym koordy-
natorem tego konkursu był Woj-
ciech Kotylak, który od wielu lat 
szerzy idee Nieprzetartego Szlaku 
w twórczych działaniach na Śląsku. 
Do udziału w konkursie zaproszono 
dzieci i młodzież z niepełnospraw-
nościami, a także twórców indywi-
dualnych bez względu na wiek. Zo-
stało nadesłanych wiele prac z całej 
Polski, więc wybór był niebywale 
trudny. Jury w składzie: Ewa Haj-
duk, Bożena Kozłowska, Bogusław 
Hadzik oraz Wojciech Kotylak wy-
brało 20 laureatów, przyznając 10 
wyróżnień specjalnych  (I  miejsce)
oraz 10 wyróżnień (II miejsce).

Wyróżnieniem specjalnym na-
grodzeni zostali: Jacek Zdanowski, 
Sylwia Szuster (Warsztaty Terapii 
Zajęciowej przy Polskim Stowa-
rzyszeniu na rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną Koło 
w Lublinie); Kamil Zaponik, Ar-
tur Wójcik (Warsztaty Terapii Za-
jęciowej w Czarnej Białostockiej); 
Jan Polak (Stowarzyszenie „Arteria” 
Śląskie Centrum Edukacji i Rehabi-
litacji w Katowicach); Bartosz Dzie-
niszewski, Mateusz Reinert (Warsz-
taty Terapii Zajęciowej Caritas 
Diecezji Gliwickiej w Zabrzu); Mar-
cel Kozakiewicz (Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nych im. prof. Zofii Sękowskiej 

w  Lublinie); Kamil Chim (Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Gli-
wicach); Łukasz Strządała (Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. Jana Pawła II w  Jaworznie). 
Wyróżnienia zostały przyznane: 
Małgorzacie Waręckiej (Warsz-
taty Terapii Zajęciowej przy Pol-
skim Stowarzyszeniu na rzecz Osób 
z  Niepełnosprawnością Intelektu-
alną Koło w Lublinie); Marcie Bo-
rek (Warsztaty Terapii Zajęciowej 
DPS Lubliniec); Elżbiecie Jurewicz, 
Rafałowi Szodzie (Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej w Czarnej Białostoc-
kiej); Michałowi Hajkowskiemu, 
Filipowi Oczadłemu (Stowarzy-
szenie „Arteria” Śląskie Centrum 
Edukacji i Rehabilitacji w Katowi-
cach); Aleksandrze Szyngierze (Sto-
warzyszenie Aktywnych na po-
moc Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Gdańsk); Elżbiecie Dudzie (Dom 
Pomocy Społecznej „Kalina” w Lu-
blinie); Norbertowi Jasińskiemu, 
Henrykowi Sznurze (Warsztaty 
Terapii Zajęciowej „Tęcza”  w  Gli-
wicach). Dodatkowo wyróżnio-
no dwóch artystów: Beatę Chmu-
rę (Warsztaty Terapii Zajęciowej 
„Tęcza” w Gliwicach) oraz Justynę 
Kopiec (Stowarzyszenie „Arteria” 
Śląskie Centrum Edukacji i Reha-
bilitacji w Katowicach). Ta wyjąt-
kowa wystawa wzbudziła wiele 
pozytywnych emocji! Jednak to wy-
darzenie nie odbyłoby się  gdyby nie 
wsparcie sponsorów: Firmy Profil, 
Caffeprint, KOMLOGO, Księgar-
ni Tuliszków, DRESSLER, Story 
House Egmont. Wszystkim laure-
atom serdecznie gratulujemy i  już 
zapraszamy do udziału w konkursie 
w przyszłym roku. 

JOANNA KAHNER,  
MARTA FILAS 

koordynatorki konkursu

Foto: MFR

Odznaczeni za Zasługi oraz Przyjaciele Szpitala
Wtorek, 26 kwietnia 2022 r. był niezwykle miłym dniem wręczania odznaczeń i nagród w Sta-
rostwie Powiatowym w Gliwicach. Bartłomiej Kowalski, radny Sejmiku Województwa Śląskie-
go w imieniu Kapituły Odznaki wręczył pięć złotych Odznak za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego.

Otrzymali je: Szpital w Knuro-
wie Sp. z o.o. na ręce dr. Michała 
Ekkerta, prezesa zarządu oraz za-
służeni (zwłaszcza w walce z pan-
demią Covid-19!) pracownicy tej 
placówki – Barbara Kaleta, lekarz 
internista, ordynator Oddziału 
Chorób Wewnętrznych, Agnieszka 
Dudzińska-Rabijasz, lekarz inter-
nista, zastępca ordynatora Oddzia-
łu Chorób Wewnętrznych, Justy-
na Tkocz, pielęgniarka, kierownik 
Izby Przyjęć oraz Michał Gil, pielę-
gniarz oddziałowy Oddziału Cho-
rób Wewnętrznych. Serdecznie gra-
tulujemy!

Miłym „rewanżem” ze stro-
ny Zarządu i Pracowników Szpi-
tala w  Knurowie Sp. z o.o. było 
przyznanie bardzo pięknej i presti-
żowej nagrody „Przyjaciel Szpita-
la w Knurowie”. Otrzymali ją Po-
wiat Gliwicki na ręce Waldemara 
Dombka, starosty gliwickiego oraz 
Bartłomiej Kowalski, radny Sejmi-
ku Województwa Śląskiego. Tytuł 
„Przyjaciela Szpitala w Knurowie” 
trafi także do Adama Ostaleckie-
go, dyrektora generalnego Śląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Kato-
wicach. Pan dyrektor, niestety, nie 
mógł być obecny na uroczystości.

– W ten sposób chcieliśmy uho-
norować Samorząd Powiatu Gliwic-
kiego, który jest udziałowcem na-
szej spółki i zawsze bardzo dobrze, 

profesjonalnie z nami współpracuje 
dla dobra pacjentów naszego szpita-
la oraz pragnęliśmy wyróżnić Pana 
Bartłomieja Kowalskiego, który jest 
„naszym” radnym wojewódzkim 
– wyjaśnił wybór nagrodzonych 
dr Michał Ekkert, prezes Zarządu 
Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.

Radości i dumy nie kryli także 
pracownicy knurowskiego szpitala, 
którzy dziękując za przyznanie od-
znaki, podkreślali wagę współpra-
cy i zaangażowania całego perso-
nelu tej wspaniałej, rozwijającej się 
placówki dla dobra leczonych w niej 
pacjentów. Na uroczystości obecni 
byli także: Adam Rams, prezydent 

Knurowa, który z serca gratulował 
wszystkim nagrodzonym, Agniesz-
ka Bożyczko, przewodnicząca Rady 
Nadzorczej Szpitala w Knurowie 
Sp. z o.o., Zbigniew Więcek, na-
czelnik Wydziału Zdrowia, Audytu 
i Kontroli Starostwa Powiatowego 
w Gliwicach, Mateusz Niewdana, 
prokurent knurowskiego szpitala 
oraz Sebastian Mołek, rzecznik pra-
sowy szpitala w Knurowie, a tak-
że gospodarze miejsca: Adam Woj-
towicz, wicestarosta gliwicki i Ewa 
Jurczyga, członek Zarządu Powiatu 
Gliwickiego.

(MFR)

Foto: Dorota Tlatlik

Foto: Szymon Sobota
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Porozumienie między JSW S.A  
a Powiatem Gliwickim

Absolwenci Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 
w Knurowie mają od kil-
ku lat zapewnioną pracę 
w kopalniach Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej 
S.A., a uczniowie otrzy-
mują stypendia fundo-
wane przez tę spółkę. 
Z  myślą o następnych 
rocznikach młodzieży 
zawarto kolejne porozu-
mienie potwierdzające te 
preferencje.

W czwartek, 28 kwietnia 2022 
r. w Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach podpisane zostało porozu-
mienie o współpracy pomiędzy Ja-
strzębską Spółką Węglową S.A. 
a Powiatem Gliwickim.

Przedmiotem porozumienia jest 
konkretna współpraca w zakresie 
organizowania praktycznej nauki 
zawodu w formie zajęć praktycz-
nych dla uczniów oraz zatrudnienia 
absolwentów Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 2 w Knurowie, kształ-
cących się w zawodach i specjalno-
ściach górniczych, którzy rozpoczną 
naukę w knurowskiej szkole w roku 
szkolnym 2022/2023. Z oferty 
będą mogli skorzystać uczniowie 
szkoły branżowej uczący się w za-
wodach elektryk, monter maszyn 
i urządzeń, ślusarz oraz uczniowie 
technikum kształcący się w zawo-
dzie technik mechanik i technik 
elektryk.

– Przedłużamy dziś nasze po-
rozumienie na kolejny rok szkolny, 
ponieważ współpraca z Powiatem 
Gliwickim i Zespołem Szkół Zawo-

dowych nr 2 w Knurowie jest profe-
sjonalna. Cieszę się i darzę ogrom-
nym szacunkiem uczniów, którzy 
wybierają naukę w tym pięknym, 
choć trudnym zawodzie górnika. 
Nasza firma jest stabilna i rozwojo-
wa. Od jedenastu lat istniejemy na 
Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Jesteśmy poważnym kontrahentem 
europejskim na rynku węglowym 
– mówił Artur Wojtków, zastępca 
prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki 
Społecznej Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej S.A.

Porozumienie podpisali: Ar-
tur Wojtków, zastępca prezesa Za-
rządu ds. Pracy i Polityki Społecz-
nej Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
S.A., Waldemar Dombek, starosta 
gliwicki oraz Adam Wojtowicz, wi-
cestarosta gliwicki.

Towarzyszyli im Adam Wier-

telorz, dyrektor Biura Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi w JSW S.A. 
oraz Grzegorz Brzezinka, dyrektor 
ds. pracy KWK „Knurów-Szczy-
głowice”. Na spotkaniu obecni byli 
również uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 uczący się w za-
wodach górniczych. Młodzi adep-
ci górnictwa są bardzo zadowoleni 
z nauki w knurowskiej szkole i pełni 
nadziei na przyszłą pracę w struktu-

rach Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
S.A. Były z nimi Grażyna Dąbrow-
ska, dyrektor Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 w Knurowie oraz 
Anetta Krzemińska, naczelnik Wy-
działu Edukacji, Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Starostwa Po-
wiatowego w Gliwicach.

Tekst i foto: MFR

dokończenie ze str. 1

Uczniowie szkół średnich, tak 
niemieckich, jak i polskich (w po-
wiecie gliwickim i puckim) już kil-
ka tygodni przed spotkaniem przy-
gotowywali się do debaty na temat 
przeszłości i przyszłości Europy. Tuż 
przed konferencją, podczas warszta-
tów mieli okazję dopracować swo-
je wystąpienia, które zaprezentowali 
podczas debaty. Spojrzenie młodych 
na tematy związane z historią, kul-
turą czy sportem obu krajów – Pol-
ski i Niemiec okazało się bardzo cie-
kawe. Młodzież wypowiedziała się 
na kilka tematów: nobliści polscy 
i niemieccy, którzy głosili ideę soli-
darności i pokoju, polityka klima-
tyczna, czy granice państw stano-
wią barierę dla muzyki, nigdy więcej 
wojny, sportowiec jako ambasador 
swojego państwa, motoryzacja Pol-

ski i Niemiec. Koordynacją tego wy-
darzenia perfekcyjnie zajęły się Edy-
ta Mierzwa, dyrektor Zespołu Szkół 
im. Marii Konopnickiej w Pyskowi-
cach, jak i Sylwia Lenek, germanist-
ka z tej szkoły. Konferencja odbyła 
się bowiem w pyskowickiej placów-
ce. Oprócz młodzieży z powiatów 

partnerskich uczestniczyli i prezen-
towali się podczas niej także ucznio-
wie trzech szkół średnich Powiatu 
Gliwickiego: Zespołu Szkół im. I. J. 
Paderewskiego w Knurowie, Zespo-
łu Szkół Zawodowych nr 2 w Knu-
rowie i Zespołu Szkół im. Marii Ko-
nopnickiej w Pyskowicach.

– To były naprawdę bardzo cie-
kawe prezentacje podczas naszej 
niezwykle interesującej konferen-
cji. Sam mógłbym długo dyskuto-
wać na temat muzyki i motoryzacji, 
ale tym razem głos zabrała młodzież. 
Najważniejsze wnioski płynące z na-
szej debaty to idea solidarności mię-
dzy narodami. Ważne, żeby ludzie 
ze sobą rozmawiali, żeby potrafili 
współpracować, nawet mimo różnic 
– dodał dr Frank Wiehe, wicestaro-
sta Powiatu Calw.

Przedstawiciele trzech powiatów 
mieli też okazję wspólnie gościć na 
leśnej ścieżce Pożarzysko w  Łączy, 
gdzie zaprosił ich Wiesław Kuchar-
ski, nadleśniczy Nadleśnictwa Ru-

dziniec. W tym roku przypada bo-
wiem 30. rocznica wielkiego pożaru, 
który pochłonął wiele hektarów la-
sów w naszym regionie oraz życie 
strażaków. Goście z powiatów Calw 
i puckiego z zainteresowaniem wy-
słuchali opowieści o lesie, przeszli 
leśną ścieżką oraz podziwiali pięk-
no naszych lasów z wieży widokowej 
w Łączy.

– Kto nie pamięta historii, ska-
zany jest na jej ponowne przeżycie. 
Stąd moja prośba do młodych lu-
dzi - bądźcie ambasadorami historii, 

wspierajcie zawsze tych, którzy my-
ślą o pokoju i rozwoju – podsumo-
wał Jarosław Białk, starosta pucki.

Pobyt gości, jak zwykle, za szyb-
ko dobiegł końca. Pozostaną nam 
jednak wspaniałe wspomnienia, ra-
dość z nawiązanych znajomości 
i oczekiwanie na kolejne, tak udane 
spotkania.

Magdalena Fiszer-Rębisz

Foto: Piotr Szołtysek  
i Magdalena Fiszer-Rębisz

Konferencja na temat przeszłości i przyszłości Europy w Zespole 
Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach.

Wizyta gości z powiatów 
partnerskich

Grupa naszych gości w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Młodzież podczas warsztatów poprzedzających konferencję – praca 
była intensywna.

Był czas na podziękowania za pomoc i partnerską współpracę.  
Od lewej stoją Ewa Jurczyga, członek Zarządu Powiatu Gliwickie-
go, Andrzej Kurek, przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego, 
Waldemar Dombek, starosta gliwicki, Jarosław Białk, starosta pucki, 
Piotr Zakrzewski, sekretarz Powiatu Gliwickiego, Adam Wojtowicz, 
wicestarosta gliwicki i Frank Wiehe, wicestarosta Powiatu Calw.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ  
IM. MARII KONOPNICKIEJ  

W PYSKOWICACH
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37,  

44-120 Pyskowice
tel & fax: 32 233-25-96 

e-mail: zsmkpyskowice@op.pl 
e-mail: zsmkpyskowice@poczta.onet.pl 

www.zsmk.edu.pl

„KONOPNICKA”  w Pyskowicach   
-  ELASTYCZNA I WSZECHSTRONNA

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach - 
szkoła, która dostosowuje się do zmiennych warunków rynku 
pracy oraz preferencji młodzieży,  również w roku szkolnym 
2022/2023 proponuje pierwszoklasistom atrakcyjne klasy 
i  profile. Absolwenci szkół podstawowych znajdą tu miejsce 
w liceum ogólnokształcącym, technikum i  wielozawodowej 
szkole branżowej.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa  humanistyczno-językowa (NOWOŚĆ w ZSMK!) 
w zakresie rozszerzonym oferuje naukę języka polskiego, hi-
storii, języka angielskiego oraz niemieckiego, stwarzając szan-
sę tym uczniom, którzy lubią poznawać dzieje i  osiągnięcia 
ludzkości, interesują się kulturą oraz mają  predyspozycje do 
nauki języków. W ramach dodatkowego przedmiotu - eduka-
cji kulturowej młodzież uczestniczy w rozprawach sądowych, 
wykładach, rozmowach z  posłami podczas pobytów w  biu-
rach poselskich oraz życiu artystycznym i kulturalnym na-
szego regionu. Pod względem językowym kierunek przygoto-
wuje do zaistnienia na międzynarodowym rynku pracy (np. 
w korporacjach), natomiast nacisk, który  kładziemy na rozwi-

janie umiejętności twórczego i krytycznego myślenia, rozwija 
kompetencje uczniów w  zakresie komunikacji interpersonal-
nej i  grupowej. Chętni będą też odkrywać dzieje i dziedzic-
two naszego kraju, uczestnicząc w wyjazdach krajoznawczych, 
poznawać wartościowe filmy na zajęciach Młodzieżowej Aka-
demii Filmowej, bawić się i rozwijać swoje talenty aktorskie 
i muzyczne, oglądać interesujące spektakle w  najlepszych te-
atrach, między innymi w Krakowie, Warszawie i Katowicach. 
Już teraz zapraszamy przyszłych filologów, dziennikarzy, po-
litologów, pedagogów, archeologów, kulturoznawców.... dłu-
go by jeszcze wymieniać, ale gwarantujemy, że nauka w naszej 
klasie humanistyczno-językowej to naprawdę dobry pomysł.

Klasa medyczno-psychologiczna, w której na poziomie 
rozszerzonym nauczane są biologia, chemia oraz język obcy 
(angielski lub niemiecki – do wyboru przez ucznia), a ponadto 
w ramach edukacji  prozdrowotnej uczniowie nabywają wie-
dzę z zakresu dietetyki i kosmetologii. Młodzież bierze udział 
w warsztatach, przygotowanych specjalnie dla niej przez Poli-
cealne Szkoły Medyczne w Gliwicach i Zabrzu, a patronat  Po-
litechniki Śląskiej daje jej wyjątkową możliwość uczestnicze-
nia w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na renomowanej 
uczelni. Dla  zainteresowanych tematyką psychologiczną prze-
widziane zostały zajęcia kształtujące postawy społeczne oraz 

rozwijające komunikację interpersonalną. Chcemy ich przy-
gotować nie tylko do poznania własnych emocji i radzenia so-
bie ze stresem, ale też do wchodzenia w dobre relacje z innymi 
oraz rozumienia mechanizmów, które nimi rządzą. Ucznio-
wie klasy medyczno-psychologicznej mogą się też wykazywać 
w konkursach wiedzy chemicznej, Konkursach o  Złoty In-
deks, Olimpiadach Biologicznych, Wiedzy Ekologicznej, Wie-
dzy o Żywności i Żywieniu, pamiętając, że tak zaczynało swą 
przyszłą karierę wielu młodych lekarzy, psychologów, fizjote-
rapeutów, naukowców i przedstawicieli innych, równie cenio-
nych profesji.
TECHNIKUM
TERAZ UWAGA! WE WRZEŚNIU OTWAR-
CIE NOWYCH KIERUNKÓW:

klasa technik ekonomista oraz
klasa technik ekonomista profil mundurowy z geogra-

fią na poziomie rozszerzonym. Zakładamy, że będzie to strzał 
w dziesiątkę, zwłaszcza dla uczniów, których interesują świat 
finansów, podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania 
gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw. Podczas 
nauki w „Konopnickiej” młodzież zdobędzie doświadczenie 
zawodowe, odbywając praktyki w  bankach, przedsiębior-
stwach, firmach, instytucjach finansowych i urzędach, a także  
możliwość posługiwania się dwoma językami obcymi w kon-
taktach z kontrahentami, umiejętność redagowania korespon-
dencji handlowej w języku polskim i obcym, umiejętność wy-
pełniania dokumentów w  działalności finansowo-księgowej, 
magazynowej, sprzedażowej i płacowo-kadrowej, dokumen-
tów podatkowych, obsługi kasy fiskalnej i sprzętu biurowego 
oraz urządzeń bankowych. Absolwenci będą mogli podjąć in-
teresującą i intratną pracę lub studiować na kierunkach: eko-
nomia, finanse i rachunkowość, bankowość, analityka gospo-
darcza, doradztwo podatkowe, handel międzynarodowy.

Uczniom, którzy wybiorą kierunek technik ekonomista 
o profilu mundurowym, „Konopnicka” oferuje również przed-
mioty dodatkowe: edukacja obronna oraz taktyka i  techniki 

Rodzice oraz Uczniowie 
ósmych klas szkół podstawowych, 
wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z najważniejszych decyzji edukacyjnych w życiu młodego człowie-
ka. Dokonując wyboru szkoły często zadajemy sobie pytanie, czym powinniśmy kierować się  podejmując taką 
decyzję? Jaka jest dana szkoła, jakie jej uczniowie osiągają wyniki,  jakich języków obcych naucza, czy umoż-
liwia udział w zajęciach pozalekcyjnych, w tym projektach edukacyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicz-
nych? 
Czy zawód, który wybiorę ułatwi mi start w dorosłe życie i pozwoli znaleźć w przyszłości atrakcyjną pracę? 
Jest to decyzja trudna, aby pomóc i ułatwić jej podjęcie, poniżej prezentujemy ofertę szkół ponadpodstawo-
wych prowadzonych przez Powiat Gliwicki położonych w Knurowie i Pyskowicach. 
Szkoły te wyposażone są w nowoczesne pracownie, w tym do kształcenia zawodowego, dysponują dobrą bazą 
sportową, oferują udział w stażach i praktykach zagranicznych, a co najważniejsze nauczy-
ciele w nich zatrudnieni wykonują swoją pracę z pasją i zaangażowaniem. 

Drodzy Uczniowie, Rodzice zapraszamy do naszych szkół!  
w imieniu Zarządu Powiatu Gliwickiego 
Wicestarosta Gliwicki Adam Wojtowicz
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interwencji służb mundurowych. Wyjazdy na ćwiczenia strze-
leckie oraz kilkudniowe poligony  przygotują absolwentów do 
podjęcia pracy w sektorze mundurowym oraz studiów na re-
sortowych wyższych uczelniach. W zakresie edukacji wojsko-
wej szkoła współpracuje  z 13. Śląską Brygadą Wojsk Obro-
ny Terytorialnej w Gliwicach, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa 
Publicznego i Indywidualnego „Apeiron“, a także Sądem Re-
jonowym i Okręgowym w Gliwicach.
KIERUNKI JUŻ SPRAWDZONE W ZSMK

klasa - technik logistyk oraz
klasa - technik logistyk profil mundurowy, w których 

na poziomie rozszerzonym uczniowie uczą się geografii, zaś 
w całym toku kształcenia zdobywają zawód - jeden z najbar-
dziej poszukiwanych i  najwyżej cenionych na rynku pracy. 
Przed absolwentami tego  kierunku otworem stoją również 
wyższe uczelnie, a w nich -  logistyka, logistyka międzyna-
rodowa, logistyka wojskowa, nawigacja, inżynieria transpor-
tu i  logistyki, transport kolejowy, towaroznawstwo, bezpie-
czeństwo w  transporcie, spedycji i  logistyce. Podczas nauki 
w naszej szkole młodzież zdobędzie doświadczenie zawodowe  
w ramach praktyk w centrach logistycznych, sieciach dystry-
bucyjnych, magazynach centrów handlowych, magazynach 
dużych firm produkcyjnych i  firmach transportowych.  Ab-
solwenci zostaną przygotowani do wykonywania następują-
cych zadań: logistyka bezobsługowa (WYKORZYSTANIE 
DRONÓW), planowanie, organizowanie i dokumentowanie 
procesów transportowych, prowadzenie dokumentacji maga-
zynowej, przechowywanie towarów, wykonywanie prac zwią-

zanych z  monitorowaniem przebiegu procesu transportowo 
– spedycyjnego, zarządzanie logistyczne w służbach mundu-
rowych, bezpieczeństwo w logistyce miejskiej, logistyka zarzą-
dzania kryzysowego, logistyka imprez masowych, logistyka 
szpitalna, krwiodawstwa, transplantologii, logistyka humani-
tarna.

W klasie technik logistyk  o profilu mundurowym ucznio-
wie w ramach przedmiotów dodatkowych zgłębiają również 
tajniki edukacji obronnej oraz taktyki i  techniki interwencji 
służb mundurowych, wyjeżdżają na poligony wojskowe oraz 
ćwiczenia strzeleckie, by przygotować się do studiów na woj-

skowych uczelniach wyższych lub 
do pracy w służbach mundurowych. 
W zakresie edukacji wojskowej szko-
ła współpracuje z 13. Śląską Brygadą 
Wojsk Obrony Terytorialnej w Gli-
wicach, Wyższą Szkołą Bezpieczeń-
stwa Publicznego i  Indywidualnego 
„Apeiron“, a  także Sądem Rejono-
wym i Okręgowym w Gliwicach.

Dla wszystkich klas technikum 
od września został przewidziany też 
nowy przedmiot. W ramach godzin 
dodatkowych będą się w nich odby-
wały ZAJĘCIA Z LOGIKI I KRE-
ATYWNEGO MYŚLENIA.
BRANŻOWA SZKOŁA  
I STOPNIA
Klasa wielozawodowa

„Konopnicka” zaprasza przy-
szłych: kucharzy, lakierników, mon-
terów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 
sprzedawców, blacharzy samochodowych, cukierników, fry-
zjerów, elektroników, mechaników-monterów maszyn i urzą-
dzeń, mechaników pojazdów samochodowych, monterów 
sieci i instalacji sanitarnych, murarzy-tynkarzy, piekarzy, wę-
dliniarzy, stolarzy i  ślusarzy. Kształcenie ogólne odbywa się 
w szkole, natomiast kształcenie zawodowe ma miejsce u pra-

codawców oraz w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Za-
wodowego. Nad pozyskiwaniem pracodawców oraz ich kon-
taktem ze szkołą czuwa Ochotniczy Hufiec Pracy z Pyskowic. 
Szkoły tej specjalnie rekomendować chyba nie trzeba, gdyż 
działa w „Konopnickiej” z  powodzeniem już od wielu lat, 
kształcąc rozchwytywanych na rynku fachowców.
„KONOPNICKA”- SZKOŁA DLA  AMBIT-
NYCH I UTALENTOWANYCH

Nawet pandemia nie przeszkodziła naszej młodzieży 
w  osiąganiu sukcesów na szczeblu wojewódzkim i  ogólno-

polskim. W ostatnim roku uczniowie „Konopnickiej” święci-
li triumfy w konkursach literackich, historycznych, plastycz-
nych, wokalnych oraz w zawodach sportowych. Każdy uczeń 
ma tutaj możliwość rozwijania swoich pasji naukowych, a tak-
że odkrywania i szlifowania talentów w prężnie działających 
kołach zainteresowań: zespole wokalno-instrumentalnym 
„Pryncypałki”, kółku plastycznym oraz sekcji artystycznej, 
która niedawno zaczęła rozwijać w murach ZSMK  działal-
ność teatralną i wystawienniczą (szkoła posiada własną galerię 
sztuki, a fotoreportaż „Migawki z wystawy” został wyróżnio-
ny w ogólnopolskim konkursie plastycznym!).
„KONOPNICKA” - SZKOŁA DLA  AKTYW-
NYCH I ZAANGAŻOWANYCH

Zajęcia prowadzi się tutaj nie tylko przy tablicy. Już na po-
czątku swojej edukacji w ZSMK pierwszoklasiści mają oka-
zję lepiej się poznać podczas jedno- i dwudniowych wyjaz-
dów integracyjnych, później zaś mogą brać udział w licznych 
wycieczkach turystyczno-krajoznawczych oraz turystyczno-
-historycznych i typowo rekreacyjnych (np. w czerwcu pla-
nowany jest tygodniowy pobyt naszej młodzieży we Włady-
sławowie), dziennych (w ramach lekcji) oraz popołudniowych 
spektaklach teatralnych w między innymi w Krakowie, War-
szawie, Chorzowie i Katowicach, seansach filmowych, warsz-
tatach Młodzieżowej Akademii Filmowej oraz rozprawach są-
dowych.

Dla wszystkich społeczników „Konopnicka” ma też coś 
specjalnego – doskonale zorganizowany wolontariat. Nasi 
uczniowie angażują się w szereg zadań, dzięki którym bezin-
teresownie pomagają potrzebującym, a sami poznają nowych 
przyjaciół i zdobywają bezcenne doświadczenie w relacjach 
z ludźmi. W ramach stałej współpracy wspierają świetlicę so-
cjoterapeutyczną Motylek, schronisko dla zwierząt w Mieda-
rach, Stowarzyszenie Ludzie Miasta, Dom Seniora, a oprócz 
tego (między innymi) biorą udział w  zbiórkach dla uchodź-
ców z Ukrainy, dla bezdomnych, na WOŚP  i na rzecz schro-
nisk dla zwierząt.
„KONOPNICKA” -  NOWOCZESNA, KLIMA-
TYCZNA I PRZYJAZNA

Obecnie w szkole funkcjonuje wiele pracowni na miarę 
XXI wieku: biologiczna, chemiczno-fizyczna, geograficzna, 
matematyczna, historyczna, polonistyczna, wojskowa, logi-
styczna oraz 3 mobilne i 2 stacjonarne pracownie kompute-
rowe, a także sala - laboratorium do nauki języków obcych, 
wyposażona w  indywidualne stanowiska audio dla uczniów. 
Zagospodarowanie pracowni, ich funkcjonalność oraz inno-
wacyjność rozwiązań i różnorodność pomocy dydaktycznych 
oraz sprzętu umożliwiają naukę na najwyższym poziomie. 
W przestrzeniach wspólnych natomiast (korytarze, aula, hol, 
wspomniana wcześniej galeria sztuki w podziemiach) kolej-
ne remonty wydobywają unikalne piękno zabytkowego wnę-
trza (to naprawdę trzeba zobaczyć!).  Jeśli do tego dodamy 
jeszcze nowocześnie urządzone miejsca rekreacji dla uczniów 
(świetlica oraz kawiarenka „Pod regałem” w bibliotece szkol-
nej), otrzymujemy wizerunek szkoły, która zmienia się z dnia 
na dzień, by zapewnić swoim uczniom jak najlepsze warunki 
i możliwości wszechstronnego rozwoju.
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Oferta edukacyjna „Paderewskiego” – bogata i zróżnico-
wana – oparta jest na tym, co w naszej szkole solidne, dobre 
i sprawdzone. Proponowane kierunki kształcenia – zarówno 
w liceum ogólnokształcącym (3 profile: klasa ścisła, huma-
nistyczna, medyczno-przyrodnicza) oraz w technikum 
(kształcenie w 5 zawodach: technik ekonomista, rachunko-
wości, organizacji turystyki, logistyk, informatyk) wycho-
dzą naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom uczniów. Atu-
tem szkoły jest nauczanie języka angielskiego na poziomie 
rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych na różnych 
poziomach zaawansowania.

Uczniowie liceum i technikum niemal w 100 %  zdają eg-
zamin maturalny. Absolwenci technikum bardzo skutecznie 
zdają państwowe egzaminy zawodowe i uzyskują tytuł tech-
nika. Cieszą bardzo wysokie wyniki indywidualne i pomyśl-
na rekrutacja absolwentów na studia lub sukcesy na rynku pra-
cy. Szkoła słynie nie tylko ze świetnych wyników egzaminów 
zewnętrznych, ale i z aktywności uczniów, którzy znajdują tu 
warunki do rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Uczniowie 
mają liczne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Wy-
sokie wyniki dydaktyczne i sukcesy uczniów w olimpiadach 
przedmiotowych i zawodowych przekładają się na notowania 
w rankingach szkół średnich. W 2022 r. Technikum nr 1 po 
raz kolejny zdobyło Srebrną, a I Liceum Ogólnokształcące – 
Brązową Tarczę. Aktywni uczniowie znajdują tu warunki do 
rozwoju swoich pasji. Samorząd uczniowski aktywnie pracuje 
na rzecz miasta i powiatu. Zawsze prężnie działa szkolny wo-
lontariat (wyróżniony III miejscem w Polsce przez Ministra 
Edukacji Narodowej), pomagając słabszym i wykluczonym. 
Szkoła realizuje projekty unijne, zapewniające uczniom do-
datkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające kreatywność i za-
interesowania, przygotowujące do matury rozszerzonej oraz 
liczne, atrakcyjne staże zawodowe i kursy nadające dodatko-
we kwalifikacje. Corocznie uczniowie technikum realizują we 
wszystkich zawodach zagraniczne praktyki zawodowe w Hisz-

panii. Aktualnie przywracamy naszą aktywność turystyczną 
krajową i zagraniczną, wyjazdy na spektakle teatralne i inne 
wydarzenia kulturalne, wizyty studyjne w zakładach przemy-
słowych. 

Dobra atmosfera, bezpieczeństwo, świetnie wykwalifiko-
wana kadra pedagogiczna, aktywność pedagoga i psychologa 
szkolnego, bardzo dobra lokalizacja, nowoczesne obiekty spor-
towe, świetnie wyposażone sale dydaktyczne to niekwestiono-
wane atuty popularnego „Paderka”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KNUROWIE 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   

ul. 1 Maja 21, 44-190 Knurów 
tel. 32 235 19 61 

TECHNIKUM NR 1  
ul. Szpitalna 25, 44-194 Knurów 

tel. 32 235 10 82
zsijp@powiatgliwicki.pl, www.zsijp.pl, www.facebook.com/liceum.knurow   
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE  
44-194 Knurów, ul. Szpitalna 29, tel/faks 32 336 26 17,  

zsz2knurow@poczta.onet.pl, zsz2knurow@powiatgliwicki.pl,  
www.zsz2knurow.edupage.org

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie to szko-
ła z  ponad siedemdziesięcioletnią tradycją. Przez wiele lat 
placówka wykształciła całe pokolenia górników, elektryków 
i mechaników. Dzisiaj jej oferta jest o wiele bogatsza, ponie-
waż szkoła naucza w zawodach atrakcyjnych i deficytowych 
na rynku pracy. 

W roku szkolnym 2022/2023 absolwenci szkół podsta-
wowych będą mogli kształcić się w następujących kierun-
kach:
II Liceum Ogólnokształcące  4-letnie
• projekt edukacyjny „Klasa mundurowa”
• projekt edukacyjny „Kosmetyka i wizaż”
• projekt edukacyjny ,,Ratownictwo medyczne”

Technikum  5-letnie
• technik elektryk (program stypendialny)
• technik mechanik (program stypendialny)
• technik grafiki i poligrafii cyfrowej
• technik spawalnictwa

Szkoła Branżowa 3-letnia
• wielozawodowa  klasa integracyjna
• klasa wielozawodowa
• elektryk (program stypendialny)
• mechanik-monter maszyn i urządzeń (program 

stypendialny)
• ślusarz (program stypendialny)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE oferuje możli-
wość kształcenia w ramach trzech projektów edukacyjnych 
- klasa mundurowa, kosmetyka i wizaż oraz klasa ratow-
nictwa medycznego. W trakcie nauki uczniowie – oprócz 
zdobywania wiedzy z  przedmiotów ogólnokształcących – 
realizują się także zawodowo. Nauka w liceum kończy się 
przystąpieniem do egzaminu maturalnego. 

KLASA MUNDUROWA przygotowuje do pracy 
w służbach mundurowych. W ramach projektu szkoła reali-
zuje edukację wojskową, policyjną oraz pożarniczą. Ucznio-
wie klas mundurowych biorą udział w różnorodnych kon-
kursach i zawodach. 

KOSMETYKA I WIZAŻ to projekt rozwijający zain-
teresowania rynkiem usług kosmetycznych. Oprócz przed-
miotów ogólnokształcących, uczniowie poszerzają swoją 
wiedzę z zakresu pielęgnacji ciała oraz odbywają praktykę 
w salonach kosmetycznych. Przedmiotami uzupełniającymi 
są chemia w kosmetyce, biologia w kosmetyce oraz techno-
logia informacyjna w salonie kosmetycznym. Zajęcia pro-
filowe obejmują zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała.

Projekt edukacyjny RATOWNICTWO MEDYCZ-
NE to pierwsza klasa w Polsce pod patronatem Polskie-
go Czerwonego Krzyża. Celem nauki w tym oddziale jest 
przygotowanie uczniów do pracy w służbach ratowniczych 
i do kształcenia się na wyższych uczelniach związanych z 
ratownictwem medycznym lub na kierunkach pokrewnych 
(np. bezpieczeństwo narodowe czy zarządzanie kryzyso-
we). Uczniowie realizują dodatkowe zajęcia z ratownictwa 
medycznego, samoobrony oraz rozwijają sprawność fizycz-
ną potrzebną do pracy w wybranych służbach ratowniczych 
(np. GOPR, TOPR, WOPR). 

PRZYSZLI TECHNICY mogą kształcić się na kierun-
kach technik elektryk, technik mechanik, technik grafiki 
i poligrafii cyfrowej oraz technik spawalnictwa.

TECHNIK SPAWALNICTWA jest to nowy kieru-
nek, kształcący młodzież od 2021 roku i cieszący się wśród 
nich dużym powodzeniem. W ramach realizacji projektu 
UE „Utworzenie pracowni nauki zawodu technik logistyk 
i  technik spawacz w szkołach powiatowych”  szkoła wzbo-
gaciła się o wirtualne symulatory spawalnicze, które są prze-
znaczone zarówno do szkolenia nowych spawaczy, jak i do-
skonalenia umiejętności tych już doświadczonych.

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII cyfrowej zaj-
muje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. 
Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe 

programy do składu komputerowego. Z dostarczonych ma-
teriałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wy-
konuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę mate-
riałów graficznych. Uczniowie tego kierunku nabywają 
umiejętności z zakresu grafiki 2D oraz modelowania i dru-
kowania 3D. W tym kierunku mogą kształcić się również 
osoby z niepełnosprawnością ruchową.

TECHNIK MECHANIK zajmuje się projektowaniem, 
eksploatowaniem, budową i konserwacją rozmaitych me-
chanizmów, maszyn oraz urządzeń przemysłowych. Jest to 
zawód, który znajduje zastosowanie niemal we wszystkich 
działach gospodarki w sferze usługowej i produkcyjnej.

Szkoła umożliwia również zdobycie dodatkowych kwa-
lifikacji, potwierdzonych certyfikatami w zakresie umiejęt-
ności najbardziej pożądanych przez pracodawców na ryn-
ku pracy.

TECHNIK ELEKTRYK  jeden z atrakcyjnych, pożą-
danych, dobrze płatnych i poszukiwanych zawodów na ryn-
ku pracy. 

Ze względu na specjalizację górniczą uczniowie tego 
kierunku kształcący się w zawodach technika mechanika 
i technika elektryka objęci są programem stypendialnym 
oraz otrzymają gwarancję zatrudnienia w jednym z zakła-
dów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Szkoła jest również ośrodkiem egzaminacyjnym w kwa-
lifikacjach zawodowych.

W RAMACH BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 
funkcjonują oddziały klas wielozawodowych integracyjnych 
i jednorodnych zawodowo. Po ukończeniu tej szkoły uczeń 
może podjąć naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.

Szkoła dysponuje bardzo dobrym zapleczem dydaktycz-
nym oraz pracowniami przedmiotów zawodowych. Boga-
te oprogramowanie pozwala na szerokie wykorzystanie 
pracowni w procesie dydaktycznym przedmiotów zawodo-
wych.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Szkoła posiada również warsztaty znajdują-
ce się przy KWK „Knurów – Szczygłowice” w Knurowie, 
które zostały doposażone w specjalistyczny sprzęt służący 
uczniom do praktycznej nauki zawodu. W szkole realizowa-
ne są projekty unijne o charakterze zawodowym. Uczniowie 
aktywnie współpracują ze środowiskiem lokalnym, propa-
gując ideę wolontariatu. Uczniowie, którzy wybiorą tę szko-
łę, mają szansę znaleźć pracę i spełnić się zawodowo, ponie-
waż szkoła ta KSZTAŁCI ZAWODOWO POKOLENIA. 
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Powstaje ZOL w pyskowickim szpitalu
Trwają prace remontowo-modernizacyjne w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. Niebawem powsta-
nie tu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Zadanie zakłada uruchomienie ZOL-u na I piętrze budyn-
ku starego szpitala oraz na wysokim parterze nowego budynku. 

– Znajdzie się tu miejsce dla 37 
pacjentów. Celem zadania jest po-
prawa opieki nad starzejącym się 
społeczeństwem i dostęp do opieki 
zdrowotnej, ograniczenie kosztów 
oddziału wewnętrznego – mówi 
Waldemar Dombek, starosta gli-
wicki.

Całkowity koszt zadania osza-
cowano na poziomie 2 500 590,00 
zł (w tym roboty budowlane 2 420 
000,01 zł), który w całości zosta-
nie pokryty ze środków Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Obecnie trwają roboty 
budowlane w nowej części szpita-
la. Zgodnie z umową, prace bu-
dowlane powinny się zakończyć 
do 8 listopada 2022 r.

(JP)

Waldemar Dombek, starosta gliwicki oraz Leszek Kubiak, prezes 
Zarządu Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. oglądają postępy prac 
budowlanych.        Foto: archiwum.

Miting Lekkoatletyczny 
im. Emila Kiszki

W piątek, 10 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 na boisku 
szkolnym w Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskie-
go w Knurowie odbędzie się VI Miting Lekkoatletyczny 
im. Emila Kiszki. 

Wezmą w nim 
udział uczniowie szkół 
średnich powiatu gli-
wickiego: Zespołu 
Szkół im. Marii Ko-
nopnickiej w Pysko-
wicach, Zespołu Szkół 
im. Ignacego Jana Pa-
derewskiego w Knu-
rowie oraz Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 
2 w  Knurowie. Tego-
roczna edycja powią-
zana jest z jubileuszem 
100-lecia Unii Kry-
wałd. Po mitingu pla-
nowana jest konferencja z tej okazji.

(MFR)

„Pobiegane z deszczem”  
– nowa książka Anety Staszewskiej!

7 maja 2022 r. w licznych księgarniach – stacjonarnych oraz 
internetowych – swoją premierę miała książka dla dzieci, pt. 
„Pobiegane z deszczem”, pióra pyskowiczanki – Anety Sta-
szewskiej! Książka została objęta patronatem miasta Pysko-
wice oraz Wytwórni Kultury, Nauki i Zabawy „Bajka Pana 
Kleksa” w Katowicach.

Jest to kontynuacja wydanej 
rok wcześniej książki „Pobiega-
ne z Wiewiórkami”, opowiadają-
cej o perypetiach Kingi – dziew-
czynki, która przeżywa wiele 
magicznych oraz zapierających 
dech w piersiach przygód! Pierw-
sza część serii spotkała się z bar-
dzo entuzjastycznym przyjęciem 
zarówno krytyków, jak i czytel-
ników. 

„Pobiegane z deszczem” to li-
teratura pisana z myślą o dzieci 
ach w wieku od 6 do 12 roku ży-
cia, jednak wielu dorosłych rów-
nież może znaleźć w niej coś dla 
siebie. Autorka w swojej twórczo-
ści przemyca wiele ważnych prze-
słań, m. in. dotyczących znacze-
nia sportu czy wiary w siebie! 

Opis dystrybutora: Cóż to za 
niesamowita historia! Liwia, mama 
Kingi, bierze udział w biegu gór-
skim, który robi się niebezpieczny 
– deszcz pada bardzo intensywnie, 
na trasie pełno jest kałuż i śliskich 
skał. Czas oczekiwania na jej po-
wrót dziewczynka spędza z tatą 
w restauracji. I nagle wprost z ob-
razu przemawia do niej chłopiec. 
Prosi o pomoc w uratowaniu jego 
znikającej krainy. A to dopiero po-
czątek niezwykłej akcji, która za tło 
ma cudowne okolice Sudetów i wy-
darzenia w trakcie Dolnośląskiego 
Festiwalu Biegów Górskich w Ląd-
ku-Zdroju. Polecamy!

(SzS)

Foto: Archiwum

Jakub Krysiuk 
zagrał „Vabank”

Jakub Krysiuk to dwunastolet-
ni artysta z Knurowa, który ma już 
na swoim koncie wiele ról filmowych 
oraz występów wokalnych. 

1 kwietnia odbyła się premiera 
nowego teledysku młodego wokali-
sty i aktora do utworu z kultowego 
filmu Juliusza Machulskiego – „Va-
bank”.  Piosenka została zadedyko-
wana nieżyjącym już aktorom z fil-
mu: Jackowi Chmielnikowi oraz 

Krzysztofowi Kiersznowskiemu. Ja-
kub wcielił się w utworze w postać 
filmowego cwaniaczka, a takie role 
w filmie grali właśnie Chmielnik 
i Kiersznowski. 

Zdjęcia do teledysku zostały zre-
alizowane w knurowskim Domu 
Kultury przy pomocy Centrum 
Kultury. Za podkład muzyczny od-
powiada Big Band Vabank, w skład 
którego wchodzą: Paweł Porucznik 
(fortepian), Łukasz Szostek (trąb-
ka), Roland Paduch (klarnet), Mate-
usz „Styku” Styczeń (kontrabas) oraz 
Jarek Swierkot (banjo). Nad utwo-

rem opiekę sprawowali Piotr Koziń-
ski z gliwickiego Studia Gravity oraz 
Joanna Kraciuk – trenerka wokal-
na Jakuba. Jako ciekawostkę można 
nadmienić, że w rolę graczki pokera 
w klipie wcieliła się knurowska rad-
na Ewelina Maj.

Efekty ich pracy możecie obej-
rzeć na Youtubie pod podanym lin-
kiem: https://www.youtube.com/
watch?v=1kNrvkJgBXA

(oprac. SzS)

Foto: archiwum Jakuba 
Krysiuka

Dzień Strażaka
Kto żyw, ten pewnie słyszał 

w sobotę, 7 maja 2022 roku, kie-
dy w centrum Gliwic zawyły sy-
reny jednostek straży pożarnej, 
które w liczbie ponad trzydziestu 
przejechały ulicami miasta. Para-
da wozów bojowych była jednym 
z licznych wydarzeń Dnia Straża-
ka i obchodów jubileuszu 30-lecia 
powstania Państwowej Straży Po-
żarnej.

Najpierw modlitwą w koście-
le garnizonowym p.w. św. Barba-
ry w Gliwicach, a później podczas 
spotkania przy ul. Akademickiej 
obok Komendy Państwowej Stra-
ży Pożarnej, uczcili strażacy za-
wodowi oraz ochotnicy swojego 
patrona, św. Floriana.

Towarzyszyli im mieszkańcy 
Gliwic i powiatu gliwickiego oraz 
goście w osobach m.in. Piotra Py-
zika, podsekretarza stanu, pełno-
mocnika rządu do spraw trans-
formacji spółek energetycznych 
i górnictwa węglowego, Barba-
ry Dziuk i Jarosława Gonciarza, 
posłów na Sejm RP, Waldema-
ra Dombka, starosty gliwickie-
go, Tadeusza Mamoka, byłego 
prezesa strażaków-ochotników, 

Bartłomieja Kowalskiego, rad-
nego Sejmiku Województwa Ślą-
skiego w  Katowicach, Tomasza 
Taranowskiego, kierownika PT 
KRUS w Gliwicach, ks. Piotra 
Falińskiego, kapelana strażaków, 
przedstawicieli Wojska Polskie-
go i Policji oraz Romana Klechy, 
komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej w Gliwicach i Andrzeja 
Frejny, prezesa Oddziału Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP Powiatu Gliwickiego.

(MFR)
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„Młodzież Zapobiega Pożarom” 
W naszym starostwie, a szczególnie w sali sesyjnej, nie po raz pierwszy, było gwarno i wesoło. 27 
kwietnia 2022 roku odbyła się kolejna edycja konkursu wiedzy „Młodzież Zapobiega Pożarom”, 
etap powiatowy, zorganizowana w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla 
uczniów szkół podstawowych i średnich. Organizatorami powiatowego etapu konkursu byli: Za-
rząd Powiatu Gliwickiego, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP Powiatu Gliwickiego i przede wszystkim Państwowa Straż Pożarna w Gliwicach.

Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej
Kontynuujemy nasz cykl, w którym zachęcamy do tworzenia rodzin zastępczych na terenie powiatu gliwickiego. Mamy już małe sukcesy, bo do grona naszych 
rodzin zastępczych ostatnio znów dołączyło kilka nowych. Gratulujemy! Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach koordy-
nują obecnie blisko 130 rodzin zastępczych w powiecie gliwickim.

W tym odcinku naszej serii 
chcemy opowiedzieć o dorosłych 
już dziewczętach i chłopcach, któ-
rzy jeszcze się nie usamodzielni-
li i  nadal przebywają w pieczy za-
stępczej na prawach pełnoletnich 
wychowanków rodzin zastępczych. 
Takich familii mamy u nas ponad 
dwadzieścia. To bardzo fajne rodzi-
ny i niezwykle sympatyczni młodzi 
ludzie.

Trafili do rodzin zastępczych 
spokrewnionych, jakie tworzą dla 
nich dziadkowie lub rodzeństwo 

albo niezawodowych (obcych), po-
nieważ ich rodzice zmarli lub z róż-
nych powodów nie byli w stanie 
zapewnić im rodzicielskiej opieki 
(choroby, nałogi, niewydolność wy-
chowawcza). Młodzi ludzie stali się 
pełnoprawnymi członkami swoich 
nowych rodzin, rośli, dojrzewali, aż 
doszli do progu dorosłości.

Tak to bowiem jest na świecie, 
że małe dzieci – również wychowan-
kowie rodzin zastępczych – kiedyś 
dorastają, stają się pełnoletni i  idą 
dalej w świat. Zanim jednak w  ten 

świat prawdziwie wyruszą, muszą 
zdobyć zawód. Pełnoletni stają się 
najczęściej jeszcze w trakcie nauki w 
szkole średniej. Życie więc pokazu-
je, że nie odchodzą od rodzin tuż po 
skończeniu osiemnastu lat. Warun-
kiem dalszego przebywania w pieczy 
zastępczej dorosłych wychowanków 
jest przede wszystkim kontynu-
acja nauki. Młodzi ludzie muszą się 
uczyć. Po skończeniu jednak 25. lat 
automatycznie się usamodzielnia-
ją. Usamodzielnienie może nastą-
pić również wcześniej, w momencie 
podjęcia przez pełnoletniego wycho-
wanka rodziny zastępczej stałej pra-
cy, założenia rodziny (ożenku lub 
wyjścia za mąż), zakończenia szkoły, 
przerwania nauki lub wyprowadzki 
z domu rodziców zastępczych.

Każdy wychowanek otrzymu-
je pomoc finansową na usamo-
dzielnienie i zagospodarowanie. 
Wcześniej, z reguły, zaraz po uzy-
skaniu pełnoletności wychowanko-
wie składają wnioski o przyznanie 
mieszkania komunalnego z zaso-
bów gminy, na terenie której miesz-
kają. Często trzeba na lokal trochę 
poczekać, ale istnieje duża szansa na 
otrzymanie własnego miejsca do za-
mieszkania. 

– Moi rodzice zginęli w wypad-
ku samochodowym, kiedy byłem 
nastolatkiem. Po ich niespodziewa-
nej śmierci trafiłem do rodziny za-
stępczej, jaką stworzyli dla mnie 
moja dorosła wtedy siostra i szwa-
gier. To był dla mnie bardzo trudny 
czas. Tęskniłem za rodzicami, bun-
towałem się przeciwko całemu świa-
tu. Nie było nam łatwo, choć wszy-
scy bardzo się staraliśmy. Szybko się 
usamodzielniłem. Dopiero po cza-
sie zrozumiałem, jak wiele dała mi 
rodzina mojej siostry - miłość, bez-
pieczeństwo, opiekę, utrzymanie. 
Gdyby nie oni, nie wiem kim był-
bym teraz i dokąd poszedłbym wte-
dy… do domu dziecka, do placów-
ki? Dziękuję im za to, że stworzyli 
mi dom, choć sami wtedy już mieli 
własne małe dzieci i pomysł na swo-
je życie. Rodzina zastępcza może 
wiele. Przede wszystkim daje siłę – 
wspomina Artur, dorosły już dziś 
wychowanek rodziny zastępczej. 

Po zakończeniu procesu usamo-
dzielnienia wychowankowie rodzin 
zastępczych mogą dalej się uczyć, 
wówczas otrzymują świadczenie na 
kontynuację nauki. Nie są to może 
ogromne pieniądze, ale środki te za-
wsze pomagają młodym ludziom 

pogodzić naukę z codziennym ży-
ciem.

Młodzi dorośli ludzie, którzy 
przebywają w rodzinach zastęp-
czych (spokrewnionych lub nieza-
wodowych) powiatu gliwickiego na 
prawach pełnoletnich wychowan-
ków, w większości są uczniami szkół 
średnich, ale także studentami wyż-
szych uczelni. Uczą się, studiują, 
mają swoje piękne pasje i ciekawe 
zainteresowania. Niektórzy fotogra-
fują, inni malują obrazy, robią pięk-
ną biżuterię, są wolontariuszami, 
uprawiają sporty, ciekawie spędzają 
wolny czas. Jak my wszyscy, chcieli-
by w dorosłym życiu znaleźć swoje 
miejsce, zaznać trochę szczęścia, po 
prostu dobrze żyć. Wielu z pewno-
ścią się to uda, innym trochę mniej, 
bo życie boleśnie ich doświadczyło, 
zabrało dzieciństwo i bezpieczeń-
stwo. Wielu młodych ludzi jest po-
ranionych, skrzywdzonych i trzeba 
czasu oraz miłości, żeby wyprowa-
dzić ich na prostą. Ogromna w tym 
rola rodziców zastępczych. Dlatego 
warto i trzeba pomagać.

(MFR)

Zdjęcie: archiwum

W rywalizacji wzięło udział 41 
uczniów ze szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych z całego po-
wiatu gliwickiego. Uczestnicy kon-
kurowali ze sobą w trzech katego-
riach: klas IV-VI, klas VII i VIII 
oraz szkół średnich. Uczniowie mie-
li za zadanie rozwiązanie testu, zło-
żonego z 15 pytań, w czasie nieprze-
kraczającym 30 minut. Następnie 
jury, w skład którego weszli strażacy 
KMPSP Gliwice, czyli starszy kapi-

tan Jakub Zych, aspirant Amadeusz 
Smaruń oraz młodszy aspirant Ka-
mil Buziak i Henryk Kukla z Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Gliwi-
cach, wyłoniło zwycięzców.

Pierwsze miejsce w katego-
rii klas IV-VI szkół podstawowych 
zdobyła Laura Kołoczek ze Szko-
ły Podstawowej w Wielowsi, drugie 
miejsce zajął Krzysztof Doleżych 
ze Szkoły Podstawowej w Bargłów-

ce, a  trzecie – Filip Łukaszczuk 
z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 
9 w Knurowie. 

W kategorii klas VII i VIII zwy-
ciężczynią została Amelia Dole-
żych z SP w Bargłówce. Za nią na 
podium znalazły się: Melania Mu-
sioł ze Szkoły Podstawowej w Sie-
rakowicach (II. miejsce) oraz Kin-
ga Pelan, również z SP w Bargłówce 
(III. miejsce).

Etap szkół ponadpodstawowych 

został z kolei wręcz zdominowany 
przez Zespół Szkół im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Knurowie, 
bowiem pierwsze trzy lokaty zdo-
byli uczniowie tejże szkoły. Pierw-
sze miejsce wywalczył Szymon 
Steiman, drugie – Tomasz Matu-
szek, zaś trzecie miejsce przypadło 
Dawidowi Kowalczukowi.

Nagrody zwycięzcom wręcza-
li: Waldemar Dombek, starosta gli-
wicki i Roman Klecha – komendant 

Państwowej Straży Pożarnej w Gli-
wicach. A towarzyszyli im wicepre-
zesi Zarządu Oddziału Powiatowe-
go Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Powiatu Gliwickie-
go - Czesław Kozak i ks. Piotr Fa-
liński, diecezjalny kapelan strażacki 
Państwowej oraz Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej.

Tekst i zdjęcia:  
Szymon Sobota
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Nieautoryzowane  
transakcje płatnicze

Stan faktyczny:
Chciałem sprzedać bojler na OLX. 
Zgłosił się do mnie klient przez ko-
munikator internetowy WhatsApp. 
Transakcja miała być przeprowa-
dzona za pośrednictwem InPost. 
Podałem numer rachunku banko-
wego, na który miał być zrobiony 
przelew. Następnie dostałem od 
klienta link, rzekomo służący do 
odbioru środków za sprzedany to-
war. Kliknąłem w ten link. W tym 
czasie dostałem wiadomość z ban-
ku, że aktywowana jest bankowość 
mobilna na telefonie, który do mnie 
nie należy. Wszedłem na mój rachu-
nek bankowy i zauważyłem, że nie 
mam na nim już czterdziestu tysię-
cy złotych. Natychmiast zadzwo-
niłem do banku. Zablokowałem 
rachunek bankowy, kartę płatniczą, 
dowód osobisty. Złożyłem też re-
klamację do banku i zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa na policję. Policja nie ustaliła 
sprawców przestępstwa, a bank nie 
uznał reklamacji. Czy jest jakaś 
możliwość odzyskania skradzio-
nych pieniędzy?

Odpowiedź:
W Pana przypadku doszło do nie-
autoryzowanej transakcji płatniczej. 
Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o usłu-
gach płatniczych (Dz.U.2021.1907 
tj. z dnia 2021.10.21). nie zawiera 
legalnej definicji nieautoryzowanej 
transakcji płatniczej. Zgodnie z za-
pisami ustawy, transakcję płatniczą 
uważa się za autoryzowaną, jeżeli 
płatnik wyraził zgodę na wykonanie 
transakcji płatniczej w sposób prze-
widziany w umowie między płatni-
kiem a jego dostawcą. Zgoda może 
dotyczyć także kolejnych transakcji 
płatniczych (art. 40, ust. 1 przywo-
łanej ustawy). Zatem a contrario, 
z  nieautoryzowaną transakcją 
płatniczą mamy do czynienia 
w sytuacji, gdy płatnik nie wyraził 
na nią zgody.
Zgodnie z utrwalonym poglądem 
w orzecznictwie, jeżeli transakcje 
zostały zrealizowane bez zgody płat-
nika (konsumenta) oraz w okolicz-
nościach, za które nie ponosi on od-
powiedzialności, a następnie płatnik 
dokonał zgłoszenia wystąpienia nie-
autoryzowanych transakcji, obowią-

zek zwrotu kwot nieautoryzowanych 
transakcji ciąży na dostawcy (banku) 
– wyrok Sądu Apelacyjnego w War-
szawie z dnia 24 maja 2018 r., sygn. 
akt: VI ACa 217/17.
Według Sądu to dostawca (bank), 
a nie płatnik (konsument) jest zo-
bowiązany do wykazania faktów 
umyślnego doprowadzenia do nie-
autoryzowanej transakcji płatniczej, 
umyślnie lub wskutek rażącego nie-
dbalstwa, naruszając co najmniej 
jeden obowiązek wskazany w art. 
42 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 
r. o usługach płatniczych (Sąd Ape-
lacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 
10 marca 2017 r., sygn. akt: I ACa 
1174/16).
W rozpatrywanym przypadku 
transakcja płatnicza odbyła się bez 
zgody konsumenta, co oznacza 
brak tej autoryzacji. Logika i do-
świadczenie życiowe podpowiada-
ją, że gdyby wolą konsumenta było 
wykonanie takiej transakcji, to nie 
składałby reklamacji do banku, nie 
informowałby organów ścigania 
o  podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa przez osobę trzecią. Gwo-
li wyjaśnienia, uwierzytelnienie 
związane jest z samą transakcją 
(wprowadzaniem kodów, loginów 
itp.). Jest to inny proces niż auto-
ryzacja, zależna od woli płatnika.  
W tym stanie rzeczy, twierdzenia 

banku brzmią niewiarygodnie i nie 
znajdują odzwierciedlenia w zgro-
madzonym materiale dowodowym.
Przepis art. 46, ust. 1 ustawy z dnia 
19.08.2011 r. o usługach płatniczych 
jest jasno sformułowany, a bank 
w przypadku nieautoryzowanej 
transakcji płatniczej, powinien taką 
kwotę zwrócić konsumentowi w cią-
gu jednego dnia. Bank samoistnie 
dokonując oceny, czy dana transak-
cja była autoryzowana, czy też nie, 
wchodzi w rolę sądu i przekracza za-
kres swoich uprawnień ustawowych. 
Nie dość, że nie ma w tym zakresie 
żadnych prerogatyw przyznanych 
przez przepisy prawa, to nawet nie 
ma w pełni zebranego materiału do-
wodowego w sprawie (kwestia auto-
ryzacji transakcji).
Ponadto jeśli bank powziął wąt-
pliwości, czy konsument aby nie 
dopuścił się oszustwa, to powinien 
o  tym poinformować organa ściga-
nia, a tego nie uczynił. Jest to jeszcze 
jeden dodatkowy argument prze-
mawiający na rzecz konsumenta, 
iż  transakcja była nieautoryzowana, 
a bank uchyla się ze spełnieniem 
świadczenia, działając wbrew obo-
wiązującym przepisom prawa.
Hipotetycznie możliwe niewłaściwe 
zachowanie płatnika (konsumenta) 
nie jest podstawą do odmowy zwro-
tu środków (art. 46 cytowanej usta-

wy). Dostawca z mocy przepisów 
prawa zobowiązany jest do zwrotu 
kwoty nieautoryzowanej transakcji. 
Dopiero w razie chęci ustalenia od-
powiedzialności, na podstawie rażą-
co niedbałych zachowań konsumen-
ta, bank może dowodzić roszczenia 
przed sądem,  żądając od konsumen-
ta zwrotu kwoty transakcji.
Opisane wyżej okoliczności są dzia-
łaniem banku contra legem. Wska-
zują nie tylko na brak wypełnienia 
ustawowego obowiązku, ale i roz-
powszechnianie nieprawdziwych 
informacji, podczas procesu rekla-
macyjnego. Ponadto bank przekazał 
informacje wewnętrznie sprzeczne, 
a przez to wykluczające się wzajem-
nie. Z jednej strony konsument jest 
powiadamiany, że wszystkie opera-
cje zostały prawidłowo zatwierdzo-
ne, a w funkcjonowaniu bankowego 
systemu nie stwierdzono nieprawi-
dłowości, z drugiej zaś instruowany, 
by sprawę zgłosił organom ścigania.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 
19.08.2011 r. o usługach płatni-
czych (Dz.U.2021.1907 tj. z dnia 
2021.10.21).
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w Gliwicach

Upadki z wysokości w gospodarstwie rolnym
Prace na wysokości stanowią znaczną 
część prac w gospodarstwie. Związane 
są z obsługą ciągników, agregatów, kom-
bajnów, a także są to prace na drzewach, 
prace remontowo-budowlane, zała-
dunkowe i  wyładunkowe wymagające 
wchodzenia i schodzenia. Głównym 
zagrożeniem dla osób wykonujących po-
wyższe prace jest posługiwanie się nie-
właściwym sprzętem i nieprzestrzeganie 
podstawowych zasad bhp. Brak podjęcia 
odpowiednich działań zabezpieczają-
cych, niesie za sobą ryzyko poważnych 
wypadków mogących w konsekwencji 
doprowadzić do ciężkich urazów a na-
wet śmierci.
Upadek związany z pracą na wysokości 
może nastąpić podczas:
	układania materiałów objętościo-

wych, jak bele słomy czy skrzynki 
z warzywami, na środkach transpor-
tu najczęściej stosowanych w rolnic-
twie, a więc przyczepach, wozach, 
samochodach;

	prac remontowo-budowlanych, np. 
w trakcie budowy nowych budyn-
ków, napraw dachów, odnawiania 
wnętrz pomieszczeń inwentarskich, 
gospodarczych itp.;

	prac z użyciem drabin;
	przy transporcie związanym z maga-

zynowaniem płodów rolnych w po-
mieszczeniach;

	w czasie układania skrzynek z warzy-
wami w przechowalniach, wnosze-
nia do spichlerzy worków z ziarnem 
itp.;

	przy porządkowaniu, remontowa-
niu, czyszczeniu i myciu szklarni, 
przyczep, maszyn rolniczych itp.

W obejściu gospodarskim powinny być 
używane bezpieczne drabiny, czyli:
	wykonane z mocnych podłużnic, 

których odległość jednej od drugiej 
wynosi minimum 0,3 m;

	z mocnymi szczeblami, przymoco-
wanymi do podłużnic w odstępach 
nie większych niż 0,3 m;

	wyposażone w zabezpieczenie przed 
przechyleniem, odchyleniem do tyłu 
i poślizgiem: u góry – haki zaczepo-
we, u dołu – zakończenie gumowe 
lub ostre, dostosowane do podłoża;

	wyposażone dodatkowo w uchwy-
ty służące do przytrzymywania się 
w czasie wchodzenia i schodzenia.

Aby praca na wysokościach była bez-
pieczna, należy przestrzegać następują-
cych zasad:
	schody powinny być mocne, wyko-

nane z antypoślizgowego materiału 
i wyposażone w wygodne poręcze 
umieszczone z obu stron na wy-
sokości 1,1, - jeżeli mają powyżej 
5 stopni;

	najbardziej bezpieczne schody po-
winny być o kącie nachylenia 30º, 
stopniach o wysokości 0,17 m i głę-
bokości około 0,29 m wyposażone 
w podesty i barierki o mocnej, sta-
bilnej konstrukcji;

	włazy stropowe powinny być zabez-
pieczone od góry barierką na wyso-
kości 1,1 m oraz listwą zaporową 
przypodłogową o wysokości 0,15 
m, chroniącą przed wypadnięciem 
w razie poślizgnięcia; 

	włazy ścienne należy zabezpieczyć 
uchylną barierką chroniącą przed 
wypadnięciem;

	ciągniki i maszyny powinny być 
wyposażone w mocne, dobrze za-
montowane drabinki i schodki wej-
ściowe do kabin, w podesty robocze 
do przyczep, które powinny być na 
bieżąco oczyszczane z błota;

	podczas prac transportowych, jeżeli 
konieczne jest wchodzenie na przy-
czepę, należy stosować odpowiednio 
długą drabinę, która na czas przejaz-
du jest przymocowana do przyczep;

	podczas prac remontowo-budowla-
nych należy stosować rusztowania, 
podesty i barierki o mocnej i stabil-
nej konstrukcji;

	wszystkie otwory w podłogach po-

winny być zabezpieczone przykry-
wami z zamontowanymi uchwytami 
do podnoszenia i opuszczania (po-
wierzchnia przykryw powinna być 
zrównana z podłożem).

Należy także pamiętać, aby podczas pra-
cy na wysokościach:
	drabiny, schody oraz pomosty robo-

cze maszyn na bieżąco były oczysz-
czane z błota;

	korzystając z drabin przenośnych 
należy pamiętać, żeby kąt nachyle-
nia drabiny nie przekraczał 65º -75º 
ze względu na możliwość odchylenia 
do tyłu;

	nie trzymać żadnych przedmiotów 
na schodach, w pobliżu włazów, 
otworów i zejść z drabin;

	przed przestąpieniem do zwózki ma-
teriałów objętościowych ciągnikiem, 
należy ustalić sposób porozumiewa-
nia się między kierującym a osobą 
układającą ładunek na przyczepie, 
aby każdy ruch ciągnikiem był sy-
gnalizowany, a tym samym bez-
pieczny;

	nie dopuszczać, by ktokolwiek je-
chał na przewożonym ładunku, na 
błotnikach ciągnika, na zaczepie;

	używać właściwego obuwia, które 
zmniejsza niebezpieczeństwo po-
ślizgnięcia się w czasie pracy oraz 
chroni palce przed przygnieceniem.

Pytania:
1. Drabina powinna być wyposa-

żona w zabezpieczenia przed 
przewróceniem:
a. tylko u góry
b. tylko u dołu
c. u dołu i u góry

2. Włazy stropowe powinny być 
zabezpieczone:
a. tylko barierką
b. barierką i listwą przypodło-

gową

c. tylko listwą przypodłogową
Uczestnicy konkursu odpowiedzi 
przesyłają do 10 czerwca br.:
o na adres: PT KRUS  

w Gliwicach  
ul. Wyszyńskiego 11,  
44-100 Gliwice, lub

o adres e-mail: gliwice@krus.gov.
pl, lub

o przekazują telefonicznie  
pod nr telefonu: 32 302 90 10,  

32 302 90 12  
oraz 32 302 90 15.

Laureatem kwietniowej edycji 
konkursu został Marcin Kalka 
ze Świbia.

Tomasz Taranowski 
Kierownik PT KRUS  

w Gliwicach
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Ksiądz Józef Szołtysek (Schol-
tyssek) urodził się w Paniówkach, 
w dawnym powiecie bytomskim, 23 
marca 1812 roku. Ojcem jego był 
ówczesny wolny sołtys Mikołaj Szoł-
tysek, z linii głównej rodu, zwanej 
„od św. Jana”. Jego matka – to Hele-
na z domu Soblik, pochodząca z Bu-
jakowa. Józef był czwartym potom-
kiem, z dziewięciorga dzieci tego 
małżeństwa. Według przekazów 
słownych starszych mieszkańców 
Paniówek, jak również potomków 
rodziny Szołtysków, odnośnie jego 
powołania kapłańskiego, należy 
wspomnieć o pewnym wydarzeniu.

Zdarzyło się to późną jesienią 1811 
roku w Paniówkach. Jak co roku przy-
chodziły do wsi ubogie siostry zakon-
ne z mikołowskiego klasztoru, aby po 
zakończonych zbiorach, kwestować 
u miejscowych chłopów o zboże i róż-
nego rodzaju płody rolne na potrze-
by klasztoru. Rok 1811 był wyjątkowo 
nieurodzajny. Najpierw susza, a póź-
niej długotrwałe opady deszczu. Chło-
pi zebrali bardzo mało plonów i to jesz-
cze kiepskiej jakości. Zgłosiwszy się do 
ówczesnego sołtysa Mikołaja Szołtyska 
otrzymały od niego starego konia z za-
przęgiem. Objeżdżały okoliczne gospo-
darstwa chłopskie i kwestowały dary na 
rzecz zakonu. Chłopi z Paniówek, zna-
ni ze szczodrości i życzliwości, sami nie 
mając niczego w nadmiarze, oddawa-
li mniej niż w poprzednich latach. Na 
domiar złego zboże było wilgotne i nie-
dosuszone. Zbiórka się przeciągała, a 
siostry zmęczone pragnęły odpocząć, 
a także nakarmić i napoić konia. Nie-
świadome tego, nakarmiły konia wil-
gotnym owsem z wozu. Podstarzały 
koń po niedługim czasie doznał gwał-
townego wzdęcia. Zanim siostry się zo-
rientowały, koń padł martwy. Przestra-
szone do granic pobiegły z płaczem do 
sołtysa Mikołaja, błagając o wybacze-
nie i o usprawiedliwienie. Sołtys przyjął 
ich tłumaczenie ze stoickim spokojem 
i bez większych wyrzutów. W obronie 
sióstr stanęła również żona sołtysa He-
lena, która była w zaawansowanej cią-
ży. Widząc jej błogosławiony stan oraz 
jej wstawiennictwo, bogobojne siostry 
obiecały nieustanne modlitwy za szczę-
śliwe rozwiązanie. Obiecały również 
wyprosić u Boga o to, aby nowo naro-
dzony był chłopcem i został księdzem. 
Tak też się stało. Sołtysowa Helena uro-
dziła zdrowego chłopca 23 marca 1812 
roku, któremu nadano imię Józef. Józef 
wyrastał w rodzinie bardzo katolickiej, 
w pobliżu kapliczki p.w. św. Jana Ne-
pomucena, stojącej przed domem. Do 
ówczesnej, pierwszej szkoły katolickiej 
w Paniówkach uczęszczał od 6 roku ży-
cia. Drewniany budynek szkolny przy-
legał do zagrody ojca Mikołaja, który 
był jej fundatorem w 1793 roku. Szkoła 
posiadała jedno pomieszczenie na kla-
sę oraz pokój mieszkalny dla kierowni-
ka. Do tej szkoły uczęszczali również 
uczniowie z sąsiedniej Borowej Wsi. 

W wieku 16 lat (1828 rok) Józef zo-
stał półsierotą na skutek nagłej śmier-
ci ojca, sprawującego nieprzerwanie 
urząd wolnego sołtysa przez 47 lat. Nie 
wiemy dokładnie gdzie i kiedy Józef 
pobierał naukę teologii. Święcenia ka-
płańskie otrzymał w 25 roku życia dnia 
27 marca 1837 r. Mszę prymicyjną ce-
lebrował w kościele parafialnym w Pa-
niowach, do którego Paniówki przy-
należały. Była to niezwykle podniosła 
uroczystość i wielkie wydarzenie dla 
całej społeczności lokalnej Paniówek. 
W uroczystościach prymicyjnych brała 
udział prawie cała wioska z matką He-
leną na czele. 
Działalność duszpasterska księdza 
Józef Szołtyska

Działalność duszpasterską ks. Józef 
rozpoczął jako wikary w Wodzisławiu 
przy tamtejszym kościele. Dekretem 
wikariatu generalnego biskupa wro-
cławskiego z 14 lutego 1839 roku został 
mianowany proboszczem w Kamie-
niu (obecnie woj. opolskie). Przybył do 
tej miejscowości 6 marca, a probostwo 
przejął oficjalnie 30 kwietnia tegoż 
roku. Wprowadzenie go jako probosz-
cza nastąpiło ostatecznie 27 październi-
ka 1841 roku. Zapoczątkowana i pro-
wadzona przez niego kronika Kamienia 
Śląskiego, była później kontynuowa-
na przez jego następców. Kontynuator 
kroniki ks. Rudolf Theimert podaje, 
że  ksiądz Szołtysek był bardzo zdol-
nym, wysoko cenionym, czułym na po-
trzeby wiernych kapłanem. Odznaczał 
się wielką godnością i był znany z dow-
cipu i poczucia humoru. Każdy dzień 
jego życia i posługi kapłańskiej to świa-
dectwo wielkości jego serca i umysłu. 
Mając na uwadze dobro wiernych nie-
raz stawał w ich obronie przed pana-
mi. Niezależny i pełen godności, postę-
pował zawsze według własnego zdania. 
Usilnie zabiegał o zmianę pańszczyzny 
na czynsz, czyli formę znacznie dogod-
niejszą dla chłopów. Był człowiekiem 
niezwykle pracowitym i zapobiegli-
wym. Doskonale znał się na uprawie 
roli i był wybornym sadownikiem i zie-
larzem. Znał się na ciekach wodnych 
i potrafił wyznaczyć miejsce pod budo-

wę studni. Miał też wyraźne zaintere-
sowania historyczne. Pragnął rozbudzić 
w swoich parafianach zainteresowania 
historią ojczystej ziemi i „spełnić da-
ninę wdzięczności wobec tych, którzy 
uświetnili miejsce urodzenia św. Jacka”. 
Znał biegle co najmniej 3 języki: nie-
miecki, polski i łacinę. Warto dodać, że 
ks. Szołtysek był niewątpliwie tzw. du-
szą towarzystwa. Do dziś ludzie w Ka-
mieniu przekazują sobie wspomnienia 
o nim świadczące o jego poczuciu hu-
moru, co dowodzi o jego wielkiej popu-
larności jako kamieńskiego proboszcza. 
Proboszcz Józef z pewnością potrafił lu-
dzi obdarzyć szczerą i serdeczną przy-
jaźnią. Czytając jego kronikę, łatwo się 
o tym przekonać. Jest tam wiele ser-
decznych słów pod adresem wielu para-
fian, zarówno biednych jak i bogatych. 
A na murze okalającym plebanię, znaj-
duje się dowód szczerej przyjaźni, jaką 
ks. Szołtysek obdarzał hrabiego Hia-
cynta Strawitza. W murze tym znajdu-
je się bowiem tablica pamiątkowa, de-
dykowana hrabiemu przez proboszcza. 
Ks. Józef był przez swoich wiernych 
szczerze kochany i lubiany. Gdy obcho-
dził złoty jubileusz sprawowania funk-
cji proboszcza w Kamieniu, parafianie 
postawili na placu kościelnym, nieda-
leko głównej bramy, kamienny krzyż 
upamiętniający to wydarzenie. Na nim 
umieścili płytę pamiątkową z takim 

napisem:
Pamiątka

złotego jubileuszu
probostwa ks. proboszcza

Józefa Szołtyssek
w Kamionie

postawiona przez wdzięczną parafię
w Marcu 1889.
Ks. proboszcz

Józef Szołtyssek

urodził się w Paniówkach  
23 Marca 1812

wyświęcony 27 Marca 1837
przyszedł jako duszpasterz  

do Kamiona
6 Marca 1839.

-------------------------------------
W Tobie Panie zaufałem, dlatego
Nie zginę na wieki. Psalm 31,2.
Ta płyta, którą można dziś oglą-

dać w kościele parafialnym w Kamie-
niu, ma napis z jednej strony w języku 
polskim, a z drugiej – w języku nie-
mieckim. Wiadomo bowiem, że tutejsi 
mieszkańcy mówili obydwoma języka-
mi. Po 1945 roku parafianie zdjęli tabli-
cę i schowali ją w obawie, aby ze wzglę-
du na napis w języku niemieckim nie 
została zniszczona. W roku 1989 odna-
lazł ją ks. Rufin Grzesiek. Była pęknię-
ta na 3 części. Odrestaurowaną wmu-
rował w ścianę wewnątrz kościoła, po 
lewej stronie. Pragnął bowiem, aby lu-
dzie na zawsze zachowali w pamięci po-
stać długoletniego proboszcza. Chciał 
też, aby nie została zapomniana daw-
na nazwa wsi Kamion, wyryta na tabli-
cy. Ks. Józef Szołtysek zmarł 14 lutego 
1895 roku. Napis na wspomnianym już 
wyżej krzyżu głosi: 

Tu spoczywa przewielebny ksiądz 
dziekan Józef Scholtyssek, urodzony 

23.3.1812, zmarły 14.2.1895.

Jednakże obok krzyża nie ma gro-
bu proboszcza. Spoczywa tam jego brat 
Jerzy, powszechnie nazywany Jurkiem. 
Ks. Szołtysek nie ma grobu, ponieważ 
przed śmiercią wyraził życzenie, aby 
pochowano go na dziedzińcu kościel-
nym, pod chodnikiem, którym wierni 
wchodzą do kościoła. Testament jego 
brzmiał:

Aby po śmierci  
ludzie po mnie deptali.

Wielu parafian z Paniówek od-
wiedza corocznie kościół w Kamieniu 
i miejsce, gdzie spoczął ich pierwszy 
ksiądz. Na następnego księdza społecz-
ność lokalna Paniówek musiała pocze-
kać 102 lata.
Ocalić od zapomnienia

Od 30 kwietnia 1839 roku do 14 
lutego 1895 roku, a więc przez 56 lat 
proboszczem i dziekanem w Kamieniu 
był Józef Szołtysek – synek z Paniówek. 
Był to kapłan o dużej godności, filan-
trop, człowiek bardzo mądry, praco-
wity i niezwykle ceniony. Postać ta – 
choć znana i szanowana w Kamieniu, 
to w  społeczności lokalnej Paniówek 
została zapomniana i nie doczekała się 
upamiętnienia. Jednym z inicjatorów 
upamiętnienia 210-tej rocznicy urodzin 

ks. Szołtyska, jak również pomysło-
dawcą wydania pamiątkowego medalu 
był śp. Józef Żur, z sąsiednich Paniów. 
Pan Józef w swej bogatej działalności 
promował nie tylko ziemię paniowską, 
ale bardzo bliskie były mu sąsiednie Pa-
niówki. Pragnął upowszechnić wiedzę 
o swojej „małej ojczyźnie”, przybliżyć 
tkwiące w niej głębokie wartości. Za-
chwycony ks. Szołtyskiem z Paniówek, 
pragnął upamiętnić jego osobę i jego 
wielką spuściznę historyczną i kulturo-
wą, którą pozostawił.

Medal pamięci
Wykonania 7 medali pamięci ks. 

Szołtyska podjął się artysta rzeźbiarz 
Stanisław Pietrus z Opola. Pamiątkowy 
medal – to odlew z brązu o śr. 12,3 cm. 
Na awersie jest przedstawiona sylwetka 
ks. Józefa Szołtyska z datami: urodzin, 
śmierci oraz święceń kapłańskich. Re-
wers z kolei uwidacznia dwa kościoły. 
Po lewej stronie kościół pw. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Paniowach, a po 
prawej kościół pw. św. Jacka w Kamie-
niu Śląskim. 

210-ta rocznica urodzin pierwsze-
go księdza z Paniówek przypomina 
nam wszystkim, że warto pamiętać 
o  dziedzictwie, śladach przeszłości, 
naszej tożsamości i korzeniach z któ-
rych wyrośliśmy. Otoczenie, środo-
wisko, w którym żyjemy, mieszkamy 
i pracujemy, wywierają na nas ogrom-
ny wpływ, współdecydując o tym kim 
jesteśmy, kim się stajemy i kim będzie-
my. Pielęgnowanie oraz czczenie waż-
nych dla naszej społeczności wydarzeń 
i osób powinno stać się tradycją i obo-
wiązkiem. To szczególna forma patrio-
tyzmu – być może lokalnego, ale w do-
brym w tego słowa znaczeniu. Sylwetka 
ks. Szołtyska powinna się przyczynić 
do przypomnienia i  lepszego pozna-
nia miejsca, w którym się urodził tak 
znamienity kapłan. Powinna pozwolić 
też na zachowanie w pamięci zwłasz-
cza młodego pokolenia syna naszej zie-
mi i powinna stanowić zaproszenie dla 
wszystkich, którzy chcą Paniówki od-
wiedzić. Zaś następnym pokoleniom 
z Paniówek mocniej ukształtować świa-
domość i głębiej umiłować miejsce, 
z którego wyszli. 

Czerpać z przeszłości dla przyszło-
ści i dedykować to przyszłym pokole-
niom. To nasze zadanie… 

Zygmunt Strzoda

Przy pisaniu artykułu korzystałem  
z Kroniki Kamienia Śląskiego,  

Wydawnictwo Św. Krzyża,  
Opole 1994

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…

W 210. rocznicę urodzin pierwszego  
księdza z Paniówek Józefa Szołtyska

Tablica pamiątkowa na 
cześć proboszcza Szołtyska

Krzyż na placu kościelnym 
upamiętniający złoty jubile-
usz - autor zdj. B. Szołtysek

Dwustronny medal pamięci - autor zdj. Z. Strzoda
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Koncertowo i wystawowo w Tawernie Garland

Młodzieżowe zawody pożarnicze
23 kwietnia 2022 roku odbyły się Powiatowe Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Mło-
dzieżowych Drużyn OSP w Paniówkach. Tradycyjnie już zawody zostały objęte patronatem 
starosty gliwickiego. W zmaganiach wzięło udział 10 drużyn polskich oraz drużyna z cze-
skiej gminy Dolni Źivotice w powiecie opawskim (2 drużyny dziewczęce i 9 drużyn chłopię-
cych).

W ramach zawodów młodzie-
żowe drużyny OSP konkurowały 
ze sobą biorąc udział w  sztafe-
cie pożarniczej, biegu przez tor 
przeszkód oraz wykazując się 
umiejętnością szybkiego rozpo-
znawania przyrządów i armatur 
czy ekspresowego obchodzenia 
się ze strażackimi narzędziami. 
Wśród dziewczyn pierwsze miej-
sce zdobyła OSP Chechło, drugie 
zaś – OSP Paniówki. Rywalizacja 
wśród chłopców wyglądała w na-
stępujący sposób:

1. miejsce drużyna Dolni Źi-
votice, 2. miejsce OSP Chechło, 
3. miejsce OSP Paniówki, 4. miej-
sce OSP Knurów, 5. miejsce OSP 
Niewiesze II, 6. miejsce OSP Wie-
lowieś, 7. miejsce OSP Wilcza, 
8. miejsce OSP Pławniowice, 9. 
miejsce OSP Niewiesze I.

W wydarzeniu wzięli też 
udział m.in. poseł na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej – Barbara 
Dziuk, starosta gliwicki – Wal-
demar Dombek, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Gliwicach – Andrzej Frejno, 
zastępca komendanta miejskie-
go Państwowej Straży Pożarnej 
w Gliwicach – bryg. Marian Ma-

tejczyk, wójt gminy Gierałtowi-
ce – Leszek Żogała, radny Rady 
Powiatu Gliwickiego – Eugeniusz 
Loska oraz komendant zawodów – 
kpt. Mateusz Filipski. Zaproszeni 
goście podkreślali wysoki poziom 
przygotowania młodzieżowych 
drużyn pożarniczych oraz życzyli 
dalszego rozwoju umiejętności dla 
bezpieczeństwa wszystkich na-
szych mieszkańców.

Tekst i zdjęcia:  
PSz

Tawerna Garland nad 
Małym Dzierżnem w Py-
skowicach, oprócz tego, 
że jest miejscem spotkań 
kulinarnych i miejscem 
odpoczynku dla żeglarzy 
oraz rowerzystów, przy-
gotowała wydarzenie 
„Koncert i Wernisaż”.

Niedawny bluesowy koncert 
gitarowy w pyskowickiej Tawer-
nie Garland finalnie zmienił się 
w muzyczny teatr jednego aktora 
- Michała Sosny, który świetnie 
wpasował się w tematykę prezen-
towanych fotografii pod tytułem 
„Fotografia ojczysta XXI w”. Mu-
zyka saksofonowa wspierana efek-
tami dźwiękowymi, w konwencji 
dość awangardowej, wymownie 
ilustrowała pejzaże prezentowane 
na ścianach. Można było odnieść 
wrażenie, że grający muzyk pa-
trzy na wiszące obrazy i podróżuje 
w  ich atmosferze. Były też głosy, 
pewno ze strony osób przeżywa-
jących wojnę na Ukrainie, że pły-
nące z saksofonu dźwięki mogły 
być nawet ilustracją do widoków 
ze zburzonych ukraińskich miast.

Michał Sosna to improwizują-
cy i poszukujący eksperymentator, 
nakładający brzmienia instrumen-
tów dętych i wokalu poprzez elek-
troniczną obróbkę na żywo, czło-

nek wielu zespołów muzycznych, 
współpracuje z wieloma niezależ-
nymi artystami. Zagrał blisko 40 
koncertów space rocka w Wielkiej 
Brytanii z grupą Howkwind, bie-
rze udział w spektaklach teatral-
nych m.in. w Teatrze Gliwickim.

Dla Mirosława Raka, autora 
pięknie prezentowanych fotogra-
fii pejzażowych, które uświetnią 
wnętrze Tawerny Garland przez 
kilka miesięcy, to druga autorska 
wystawa, a pierwsza w gliwickim 
środowisku. Kto choć trochę, 
a  pewno prawie każdy, przeżywa 
przesuwające się przed oczami 
krajobrazy podczas pieszych, czy 
rowerowych wycieczek, oglądając 
wystawę wejdzie w atmosferę tych 

widoków.  Przypomnimy sobie 
swoje własne wycieczki tatrzań-
skie i skłaniające do refleksji chwi-
le wśród naszej ojczystej przyrody.

Cieszyła obecność na spekta-
klu burmistrza Pyskowic, Adama 
Wójcika, a także szerszego towa-
rzystwa z kręgu „Galerii na 6” 
w  Gliwicach - animatorów foto-
graficznych przedsięwzięć. Wysta-
wę fotogramów Mirosława Raka 
„Fotografia ojczysta XXI” w Ta-
wernie Garland, Pyskowice, Nad 
Kanałem 7, będzie można oglądać 
do lipca br.

Tekst i zdjęcia:  
Bogusław Nowakowski

Gmina  
Wielowieś 

Gmina 
Rudziniec 

Gmina 
Pyskowice 

  

 
 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, W TYM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI 
NA TERENIE POWIATU GLIWICKIEGO  

 
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 32 338 37 29 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego 

w Gliwicach) lub mailowo npp@starostwo.gliwice.pl 
Spotkanie z mediatorem jest możliwe, w każdym z punktów zlokalizowanych na terenie powiatu gliwickiego, w którym świadczona 
jest nieodpłatna pomoc prawna po uprzednim umówieniu.  

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gierałtowicach  
ul. Powstańców Śląskich 1 (OPS)   Nieodpłatnych porad prawnych udzielają radcowie prawni. 
Mediator dostępny w ramach poniedziałkowego dyżuru. 

Dni i godziny otwarcia 
Poniedziałek  od godz. 11.00 do godz. 15.00  
Wtorek  od godz. 11.00 do godz. 15.00  
Środa   od godz. 11.00 do godz. 15.00 
Czwartek  od godz. 11.00 do godz. 15.00 
Piątek   od godz.   9.00 do godz. 13.00 
 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sośnicowicach  
ul. Szprynek 1 (OPS)    Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci. 

Dni i godziny otwarcia 
Poniedziałek  od godz. 13.00 do godz. 17.00 
Wtorek  od godz.   9.00 do godz. 13.00 
Środa   od godz.   9.00 do godz. 13.00 
Czwartek  od godz.   9.00 do godz. 13.00 
Piątek   od godz.   9.00 do godz. 13.00 
 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wielowsi, ul. Główna 1 
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni.  
Mediator dostępny w ramach piątkowego dyżuru. 

Dni i godziny otwarcia 
Poniedziałek   od godz. 14:00 do godz. 18:00 
Wtorek   od godz. 14:00 do godz. 18:00 
Środa    od godz.   8:00 do godz. 12:00 
Czwartek   od godz.   8:00 do godz. 12:00 
Piątek    od godz.   8:00 do godz. 12:00 
 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci. 
Mediator dostępny w ramach poniedziałkowego dyżuru. 

Dni i godziny otwarcia  
Poniedziałek  od godz. 11.30 do godz. 15.30 
Wtorek  od godz. 11.30 do godz. 15.30 
Środa   od godz. 11.30 do godz. 15.30 
Czwartek  od godz.   7.30 do godz. 11.30 
Piątek   od godz.   7.30 do godz. 11.30 
  

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Rudzińcu, ul. Gliwicka 26 
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają radcowie prawni. 
Mediator dostępny w ramach poniedziałkowego dyżuru. 

Dni i godziny otwarcia  
Poniedziałek  od godz.    9.00 do godz. 13.00 

 Wtorek  od godz.  11.30 do godz. 15.30 
Środa   od godz.  11.00 do godz. 15.00 
Czwartek  od godz.  13.30 do godz. 17.30 
Piątek   od godz.    9.00 do godz. 13.00 

Gmina  
Gierałtowice

 

Gmina  
Sośnicowice 
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Nr 3/180 maj/czerwiec 2022  UNIA KRYWAŁD

Wielki klub z małej 
miejscowości

W dziejach każdej dyscypliny sportowej istnie-
ją kluby, które na stałe zapisały się na kartach 
historii. Niektóre istnieją do dziś,  inne zakoń-
czyły swoją działalność pozostawiając po sobie 
ogrom pięknych wspomnień i sukcesów. Takim 
klubem jest właśnie Unia Krywałd, której hi-
storia pokazuje, że nawet w małej miejscowości 
może powstać wielka legenda.

Sto lat temu, w 1922 roku w Krywałdzie powstał legendar-
ny klub znany jako Unia Krywałd, choć ta konkretna nazwa 
pojawiła się znacznie później. Inicjatorem tego przedsięwzięcia 
była spółka akcyjna „Lignoza”, a prezes Unii Krywałd, Stani-
sław Wierzbicki, ze względu na swoją wielką miłość do sportu, 
a szczególnie lekkoatletyki, postanowił rozwinąć działalność 
klubu, którego celem było stworzenie niejako wylęgarni talen-
tów. Tym samym stał się także szefem śląskiej lekkoatletyki. 
Co istotne, sama nazwa była wielokrotnie modyfikowana, a 
ta ostateczna, czyli KS Unia Krywałd, wnioskując po tabe-
lach wyników startujących zawodników z Krywałdu, pojawiła 
się dopiero w 1951 roku. Wcześniej solidne podwaliny klubu 
stworzyli Michał Ogórek i Romuald Mędlewski powołując 
do życia Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, którego dzia-
łalność została przerwana  wraz z wybuchem wojny. Zaś w 
1945 roku, przed jej zakończeniem, założono Klub Sportowy 
Lignoza Krywałd, który kilka lat później ostatecznie prze-
kształcono w tytułową Unię Krywałd. 

Jak powszechnie wiadomo, każdy klub sportowy potrze-
buje zaplecza do trenowania, nie inaczej było w przypadku 
klubu z Krywałdu. W 1928 roku z inicjatywy Stanisława 
Wierzbickiego rozpoczęły się trwające trzy lata prace nad bu-
dową boiska sportowego. W 1931 roku został oddany do użyt-
ku obiekt o zmniejszonych rozmiarach, posiadający bieżnie o 
długości 364 metrów, sześć torów na prostej i cztery wokół 
boiska. Powołano przy nim cztery sekcje: lekkoatletyczną, 
gimnastyczną, palanta oraz piłki nożnej. Rok później zorgani-
zowano zlot lekkoatletów z całego Górnego Śląska, w którym 
udział wzięło 800 sportowców. Klub był organizatorem wielu 
zawodów, szkoleń sędziów, a przede wszystkim skupiono się na 
pracy z młodzieżą. W tym celu sprowadzono wielu znakomi-
tych lekkoatletów, jak chociażby rekordzistę świata i mistrza 
Polski Stanisława Petkiewicza, a także pochodzącego z Estonii 
szkoleniowca kadry narodowej Aleksandra Klumberga. Zresz-
tą trzeba zaznaczyć, że stadion w Krywałdzie gościł wiele sław 
z dziedziny sportu, takich jak rekordzistkę świata w rzucie 
dyskiem Jadwigę Wajs, mistrzynię olimpijską Stanisławę Wa-
lasiewicz czy wielokrotną mistrzynię Polski w rzucie dyskiem 
Halinę Konopacką. Dzięki rosnącej liczbie odbywających się 
zawodów poprawiały się wyniki sportowców, a co za tym idzie, 
przybyło sukcesów. I tak Teofil Wrzosek zdobył mistrzostwo 
Polski w biegu na 1500 metrów, Karol Jaśniok został mistrzem 
województwa w biegach na 100 i 200 metrów, a Józef Kolen-
da wicemistrzem kraju w biegu na 10 000 na mistrzostwach 
Polski w Poznaniu. Dzięki sukcesom chętnie tworzono nowe 
sekcje, w 1936 roku powołano żeńską sekcję lekkoatletyczną, 
a dwa lata później powstała sekcja akrobatyczna, która zdo-
była drużynowe wicemistrzostwo Polski. Niestety, wkrótce 
wybuchła II wojna światowa, więc działalność sportowa klu-
bu została wstrzymana. Jednak po zakończeniu wojny, mimo 
bolesnych i trudnych doświadczeń naszego kraju, klub kon-
tynuował pracę, wtedy pod nazwą Lignoza Krywałd. Prym 
wiedli zdecydowanie lekkoatleci, w których szeregi ochoczo 
wstępowało dużo młodych osób, chcących biegać, skakać czy 
rzucać dyskiem.

– Dla nas to była jedyna szansa, aby poprzez sport coś osią-
gnąć, zwiedzić inne miasta – mówił już wiele lat temu o tam-
tych czasach sam Wilhelm Wilczek, mistrz Polski na dystansie 
110 metrów przez płotki. 

W latach 1954-1961 wybudowano halę i pawilon sporto-
wy, zmodernizowano bieżnię na sześciotorową, a także po-
łożono nową płytę boiska. Odbyło się wiele ważnych i pre-
stiżowych wydarzeń, między innymi: mistrzostwa Polski, 
mistrzostwa województwa seniorów, juniorów i młodzików, 
międzynarodowy mityng z udziałem zawodników ze Śląska i 
z Czech, a także mityng lekkoatletyczny Polska – NRD, gdzie 
zaprezentowała się zdecydowana czołówka zawodników, zaś 

na trybunach zasiadło aż 8 tysięcy widzów. Warto dodać, że 
stadion gościł całe grono sportowców z Czechosłowacji, Ru-
munii, Francji czy Finlandii, co dodatkowo podkreśla rolę 
Unii Krywałd w świecie ówczesnego sportu. Nie brakowało 
także zmagań rodzimych gwiazd jak mistrz Europy w biegu 
na 3 000 metrów z przeszkodami Jerzy Chromik, dwukrotny 
mistrz olimpijski w trójskoku Józef Szmidt, wicemistrz olim-
pijski i wielokrotny mistrz Polski w rzucie oszczepem Janusz 
Sidło, czy mistrz olimpijski na 3 000 metrów z przeszkoda-
mi Zdzisław Krzyszkowiak. Zawodnicy zgodnie twierdzili, 
że bieżnia na stadionie w Krywałdzie jest najlepsza w Polsce. 
Co ciekawe  stadion odwiedził także uznawany za jednego z 
najwybitniejszych sportowców w historii, wielkokrotny mistrz 
olimpijski, czeski biegacz Emil Zatopek, który spotkał się 
wówczas w Krywałdzie z młodzieżą.

Wiele lat temu zapytano ikonę klubu, Emila Kiszkę, co 
miało największy wpływ na to, że w małym Krywałdzie wy-
chował się sprinter światowej klasy? 

– Solidna praca i sportowy tryb życia - to cechowało mnie 
od najmłodszych lat. Dzięki temu mogłem osiągnąć 10,5 
sekundy w biegu na 100 metrów. Dzięki tej solidnej pracy 
przez wiele lat miałem wysoką i ustabilizowaną formę – od-
powiedział olimpijczyk.  – Można powiedzieć, że Krywałd 
był wtedy kolebką śląskiej królowej sportu. Były tam bardzo 
dobre warunki do podnoszenia umiejętności. Poza tym w klu-
bie pracowali sumienni działacze, m.in. tacy jak Franciszek 
Tunk. Wielu zawodników podkreślało zasługi pana Francisz-
ka, wyraźnie zaznaczając, że był najlepszym działaczem, or-
ganizatorem i gospodarzem, a przede wszystkim wspaniałym 
człowiekiem, dzięki któremu Unia tak świetnie funkcjonowa-
ła. Był odpowiedzialny za wszystkie sukcesy i osiągnięcia klu-
bu, który po jego śmierci również zaczął powoli gasnąć. 

O święconych triumfach Unii Krywałd można pisać wie-
le, ostatnie odniosła z początkiem lat siedemdziesiątych, jej 
zawodnikiem wówczas był między innymi Marek Lewczuk 
w biegach średnich. Nieco wcześniej, w latach 1961 – 1962 
świetne wyniki osiągała młodzież, zdobywając między inny-
mi Mistrzostwo Polski w czwórboju lekkoatletycznym. Mło-
dzi lekkoatleci zwyciężali nie tylko na własnym podwórku, 
ale także zawodach międzynarodowych, na przykład w Sofii 
czy Budapeszcie. Na uwagę zasługuje fakt, że jako jeden z 
najmniejszych klubów w Polsce bez przerwy przez 12 lat brał 
udział w rozgrywkach drugiej ligi państwowej wychowując 
przy tym mistrzów województwa, Polski, a także olimpijczy-
ków. Jednym z nich jest wspomniany już wcześniej Emil Kisz-
ka, absolutna legenda klubu. W wieku dziesięciu lat wystarto-
wał i wygrał organizowane w Krywałdzie zawody w biegu na 
60 metrów i od tego właśnie zaczęła się jego sportowa przy-
goda. Był multimedalistą mistrzostw Polski, jej wielokrotnym 
mistrzem w biegu na 100 metrów, ale także w skoku w dal. 
Brał udział w Mistrzostwach Europy w Brukseli, gdzie otarł 
się o podium. Osiągnął to, o czy marzy każdy sportowiec – 
wystartował w Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach w 1952 
roku. Swą przygodę ze sportem kontynuował w drugoligowym 
zespole piłkarskim – Concordia Knurów w latach 1957-1959, 

gdzie, jak głosi legenda, biegał szybciej od piłki. Przez wiele lat 
był działaczem lekkoatletyki na Śląsku, sędzią, między innymi 
podczas Halowych Mistrzostw Europy w Katowicach w 1975 
roku, ale także trenerem młodzieży. Nawet kiedy Unia upa-
dła Emil Kiszka startował w lidze lekkoatletycznej jako trener 
młodzieży, z którą pracował w szkole górniczej. Bez wątpienia 
był najsławniejszym wychowankiem klubu z Krywałdu, jed-
nak warto też wspomnieć o innych sportowcach, którzy także 
odnosili sukcesu. Wspomniany wcześniej Wilhelm Wilczek w 
1953 roku zdobył złoty medal Mistrzostw Polski w biegu na 
110 metrów przez płotki, zaś Alojzy Płaszczyk przez cztery lata 
był w kadrze narodowej sprinterów z ogromną szansą na wy-
stęp na Igrzyskach Olimpijskich, który jednak przez kontuzję 
nie doszedł do skutku. Zawodnikiem Unii odnoszącym suk-
cesy był także Waldemar Dombek, obecny startosta gliwicki. 

Wiele osób uważa, że Unia Krywałd była fenomenem na 
skalę kraju. Klub z małej miejscowości, który przetrwał trud-
ne, wojenne czasy, zrzeszał wielu młodych ludzi i odnosił suk-
cesy. Wielka szkoda, że jego historia tak szybko się zakończyła. 
W latach osiemdziesiątych z powodów ekonomicznych Unia 
została rozwiązana, a stadion, na którym odbywały się na-
wet zgrupowania reprezentacji jest dziś tylko wspomnieniem. 
Pozostał żal, smutek i niedosyt, bo w Krywałdzie do sportu 
garnęło się mnóstwo młodych ludzi, a potencjał ten nie mógł 
zostać do końca wykorzystany. 

W tym roku Unia Krywałd obchodzi jubileusz stulecia ist-
nienia. Historia klubu potoczyła się jednak z goła inaczej, niż 
fani sportu by chcieli. Dla uczczenia pamięci wielkiego spor-
towca tego znakomitego klubu, a także samej Unii Krywałd, 
10 czerwca w Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskie-
go w Knurowie odbędzie się Miting Lekkoatletyczny imienia 
Emila Kiszki, który przypomni jak piękna i emocjonująca 
może być królowa sportu, czyli lekkoatletyka.

Karolina Orłoś

Lekkoatleci Unii Krywałd  
Fotografia  archiwalna: Paweł Wodok (zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Przeglądu Lokalnego).

Sztandar Unii Krywałd odkryty przez jednego z 
pracowników MOSiR w czasie prac remontowo-po-
rządkowych na trenie Stadionu Miejskiego.  
FOTO: MOSiR Knurów.
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Wielkanocne wspomnienia

Procesja konna przejechała 
przez gminę Pilchowi-
ce. Jeźdźcy prezentowali 
się znakomicie. Podczas 
procesji był czas na wspólną 
modlitwę i radosne śpiewy 
wielkanocnych pieśni. 

Toszecki rynek wiosennie 
zakwitł wielkanocnymi 
ozdobami i tradycjami. Za-
jąc Benio rozdawał najmłod-
szym słodycze.

Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Makaron z małżami/
kalmarami  
według redaktora  
Piotra Szołtyska

SKŁADNIKI na 4 porcje
- 500 g makaronu z pszenicy du-

rum
- 100 g tartego parmezanu
- 25 mrożonych małży bez mu-

szli/3 kalmary
- 1 łyżka oleju
- 3 ząbki czosnku 
- 3 łyżki przecieru pomidorowe-

go
- sól, pieprz, oregano

Proponujemy Państwu dzisiaj 
wspaniałą włoską potrawę z ma-
karonem. Jej zalety to doskonały 
smak, lekkość i krótki czas przy-
gotowania. Już po 15-20 minutach 
możemy cieszyć się tą śródziemno-
morską potrawą. 

Uniwersalność potraw z maka-
ronem polega na tym, iż w miejsce 
małż/kalmarów możemy umieścić 
np. suszone pomidory, kiełbasę 
suszoną, wołowinę i wiele innych 
produktów. Otrzymamy wtedy zu-
pełnie inne smaki, a co najważniej-
sze, będziemy mogli  pochwalić 
się umiejętnością gotowania wielu 
różnych potraw. Dzięki temu sta-
niemy się w prosty sposób mistrza-
mi kuchni i zdobędziemy uznanie 
w oczach naszych domowników.

PRZYGOTOWANIE
Gotujemy makaron w osolonej 

wodzie pilnując, aby nie rozgoto-
wał się nadmiernie. Koniecznie 
musi to być dobrej jakości maka-
ron z pszenicy durum. Kształt ma-
karonu w zasadzie jest obojętny, 
jednak proponujemy użyć spaghet-
ti lub pene rigate.

Oczekując na ugotowanie ma-
karonu, przygotowujemy sos. Na 
gorący olej wrzucamy rozdrob-
niony czosnek, małże/pocięte kal-
mary, przecier pomidorowy oraz 
przyprawy. Całość gotujemy ok. 
5 minut ciągle mieszając.

Po ugotowaniu makaronu, 
odsączamy go z wody, mieszamy 
z sosem i podajemy na talerze. Na-
stępnie posypujemy parmezanem 
i już możemy się delektować wspa-
niałym daniem. Należy pamiętać, 
iż jest to potrawa do natychmiasto-
wego spożycia i wszelkie podgrze-
wanie spowoduje utratę bukietu 
smakowego i zapachowego. 

Doskonałym uzupełnieniem 
naszej potrawy stanie się czerwone 
wytrawne wino. 

Smacznego!

(PSz)

Świeże kalmary gwarantują 
sukces w każdej kuchni.

Powiat Gliwicki w oku kamery
Polecamy nasz comiesięczny program w Telewizji TVT pt. „Powiat 

Gliwicki w oku kamery”. Zawsze w ostatni piątek miesiąca!
W programie m.in. relacje z wydarzeń w Starostwie Powiatowym 

w Gliwicach, a także na terenie powiatu gliwickiego, spotkania z cieka-
wymi ludźmi, reportaże itd. Warto nas oglądać!

Telewizja TVT jest dostępna poprzez naziemną Telewizję Cyfrową 
(DVB-T), a także za pośrednictwem streamingu online na stronie inter-
netowej www.telewizjatvt.pl. Telewizja może być obecna również w tele-
fonie w aplikacji na androida, którą można pobrać z Google Play lub ze 
strony internetowej telewizji.

Kanał Telewizji TVT dostępny 
jest także w sieci kablowej UPC 
(Kanał 361), Vectra (Kanał 6), 
Multiplay (Kanał 33), Leon (Ka-
nał 45), Echostar (Kanał 88) oraz 
Jambox, a także za pośrednictwem 
innych operatorów. Polecamy!

Oglądajcie nas w Telewizji 
TVT!

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Choć czas ucieka i okres 
wielkanocnego święto-
wania już za nami, to 
warto na chwilę wrócić 
do pięknych wspomnień 
tegorocznych Świąt 
Wielkanocnych w po-
wiecie gliwickim.

Powiatowy Jarmark Wielkanocny 
w Toszku 

Kto nie był, niech żałuje! A kto 
był z nami w niedzielę palmową, 
10 kwietnia br. na zabytkowym 
Rynku w Toszku, pewnie potwier-
dzi, że było miło. Goście jarmar-
kowi mogli bowiem skosztować 
pysznego barszczu wielkanoc-
nego przygotowanego przez HG 
Grochla, zrobić sobie świąteczne 

zdjęcie w Fotobudce, „pyknąć” 
fotę z Zającem Beniem, skoszto-
wać wybornych przysmaków, ja-
kie przygotowały Koła Gospodyń 
Wiejskich, ozdobić wielkanocne 
babeczki i kupić mnóstwo fajnych 
stroików i ozdób wielkanocnych! 
Było naprawdę radośnie! 

Powiatowy Jarmark Wielka-
nocny oficjalnie otworzyli: Wal-
demar Dombek, starosta gliwic-
ki, Grzegorz Kupczyk, burmistrz 
Toszka, Tadeusz Kobiernik, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w  Toszku, ks. Sebastian Bensz, 
proboszcz parafii p.w. św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej w Toszku 
oraz gościnnie Tomasz Olichwer, 
poseł na Sejm RP. Serdecznie dzię-
kujemy Miastu i Gminie Toszek za 
wspaniałą i profesjonalną współor-
ganizację. Dziękujemy wszystkim 
służbom i ludziom zaangażowa-
nym w przygotowanie tegoroczne-
go jarmarku. 

Wielkanocna procesja konna 
przejechała przez gminę Pilcho-
wice

W gminie Pilchowice wciąż kul-
tywowany jest zwyczaj uroczystego 
objeżdżania pól uprawnych z prośbą 
do Boga o błogosławieństwo i uro-
dzaj. Nie inaczej było w tę Wielkanoc 
– w lany Poniedziałek Wielkanocny, 
18 kwietnia br. drogami i polnymi 

ścieżkami wokół sołectw Żernica 
i  Nieborowice przejechała procesja 
konna. Barwny korowód jeźdźców 
wyruszył spod kościoła p.w. św. 
Michała Archanioła w Żernicy, by 
dotrzeć do pobliskich Nieborowic 
i z powrotem do Żernicy. 

Jednym z inicjatorów procesji 
był Ingemar Klos, społecznik kulty-
wujący piękne regionalne tradycje. 
Kilkunastu jeźdźców konnych, dwie 
bryczki i jeden wóz tworzyli piękny 
korowód, który objechał pola z mo-
dlitwą na ustach. Patronat nad tego-
roczną procesją objął m.in. Walde-
mar Dombek, starosta gliwicki.

(MFR)

Pene rigate to charaktery-
styczny makaron pocho-
dzący z południa Włoch.

Szanowni Czytelnicy 
przedstawiamy Wam ko-
lejną krzyżówkę.  
Poprawne hasło krzy-
żówki z poprzednie-
go numeru WPG brzmi 
WIELKANOC. Kto od-
gadnie hasło tej krzy-
żówki? Zachęcamy do jej 
rozwiązania.

Pytania do krzyżówki:
1. Kraj ze stolicą w Kijowie.
2. Czorny bombon. 
3. Pierwszy wiosenny kwiatek. 
4. Mały słodkowodny skoru-

piak lub dawny właściciel 
pałacu w Przyszowicach

5. Najpiękniejszy powiat 
w Polsce.

6. Duchowny, poeta i działacz 

górnośląski związany z Pil-
chowicami. 

7. Pracownik nadleśnictwa 
opiekujący się przydzieloną 
częścią lasu.

8. Gmina naszego powiatu 
z wiatrakami

9. Pobiegł za nią Karliczek do 
Gogolina. 

10. Problem, komplikacja, stra-
pienie. 

11. Imię „knurowskiego mar-
szałka”

(PSz)
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