
W tym
numerze:

�� Ksiądz
w piłkarskim szaliku

– str. 8
�� Jesteśmy wilkami!

– str. 9
�� Proteza

sterowana myślą

– str. 12
�� Absolwenci

godni pokazania

– str. 13
�� Fedrowanie

kajakiem

– str. 15

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Gierałtowice, Knurów, Pi lchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś

Nr
5(

11
0)

ma
j2

01
6

ISS
N

18
95

-9
98

9 WWiadomości 
PPowiatu
GGliwickiego

www.powiatgliwicki.pl

Kanał Gliwicki powoli staje się atrak-
cją turystyczną. Pomaga w tym Ma-
rina Gliwice, która propaguje jego
rozliczne, choć wciąż mało znane
walory – to świetna droga wodna,
cenny zabytek technologiczny i raj
dla miłośników niecodziennych wra-
żeń. Co ważne – przebiega przez po-
wiat gliwicki.

Okazją do jego poznania będzie im-
preza organizowana 22 maja przez przy
wsparciu Powiatu Gliwickiego. Roz-
pocznie się o godz. 9.00 rejsem do Ma-
riny Ujazd, który potrwa 3,5 godziny.
Równolegle z tym rejsem do Ujazdu po-
jadą rowerzyści. Na miejscu na wszyst-
kich czekać będzie poczęstunek przy
ognisku. Powrót obu grup nastąpi w ten
sam sposób, czyli drogą wodną i na ro-
werach. Na zakończenie imprezy po
powrocie do Mariny Gliwice odbędzie
się pokaz zdjęć z rajdu (około godz.
20.00), przygotowany przez profesjo-
nalnego fotoreportera. Ilość miejsc na rejs
jest ograniczona. Organizatorzy czeka-
ją na zapisy pod nr. tel. 608 010 383,
można je także przesyłać na adres ma-
ilowy: kontakt@marinagliwice.pl. Tyl-
ko potwierdzone rezerwacje uprawnia-
ją do udziału w imprezie. Udział w niej
jest bezpłatny (łącznie z poczęstun-
kiem). Rajd ma na celu zapoznanie
uczestników ze szlakiem turystyczno-
przyrodniczym Kanału Gliwickiego,
który jest oznaczony specjalnymi tabli-
cami informacyjnymi. Niektóre z atrak-
cji, które będzie można podczas niego
zobaczyć, to na przykład kolonia kor-
moranów i pałac w Pławniowicach.

Niewątpliwą atrakcją będzie też prze-
prawa przez śluzę Łabędy.

To tylko jedna z licznych imprez, ja-
kie przygotowała Marina Gliwice na
ten sezon turystyczny. Rozpoczęła go 29
kwietnia, a inauguracja połączona była
z 4. urodzinami Mariny Gliwice. Podczas
tej uroczystości nastąpił też chrzest no-
wego statku wycieczkowego – „Foxtro-
ta”. Przypłynął do Gliwic z Niemiec, no-
sząc imię „Wels”. Marina zakupiła go, by
po Kanale Gliwickim obwozić turystów.

Na chrzcie otrzymał imię zgodne z in-
nymi jednostkami wodnymi Mariny Gli-
wice, czyli wywodzące się od nazwy jed-
nego z tańców towarzyskich. 

W każdą niedzielę od początku maja
do końca października w godz. od 11.00-
16.00 można wypłynąć w rejsy statkiem
z Mariny Gliwice – ze zwiedzaniem por-
tu i przeprawą przez Śluzę Łabędy. Z ko-
lei w każdy piątek od połowy maja do koń-
ca września o godz. 18.00 odbywają się
rejsy kulinarne z poczęstunkiem na po-

kładzie statku, płynącego na trasie z Ma-
riny Gliwice do Kolonii Kormoranów
przez Śluzę Łabędy. Natomiast w niektóre
soboty organizatorzy zapraszają na rejsy
rowerowe z Gliwic do Ujazdu i z Ujazdu
do Gliwic. Konieczna jest rezerwacja te-
lefoniczna pod numerem 608 010 383.
Przez całe wakacje zaś Marina Gliwice
prowadzi półkolonie dla dzieci. Turnusy
trwają od poniedziałku do piątku i uczą
najmłodszych podstaw wodniactwa.

(RG)

Marina Gliwice wzbogaciła się niedawno w nowy statek. „Foxtrot” ma 20 metrów, a na pokład może wziąć 75 pasa-
żerów. 
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ODKRYWANIE KANAŁU GLIWICKIEGO

Zanim maturzyści stanęli do egzaminów,
uroczyście odebrali świadectwa ukończe-
nia szkoły. W trzech placówkach prowa-
dzonych przez Powiat Gliwicki – Zespole
Szkół im. I. J. Paderewskiego i Zespole
Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz
w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Py-
skowicach – uroczystości pożegnania abi-
turientów zorganizowane zostały 29 kwiet-
nia. Były dyplomy, wyróżnienia, życzenia
powodzenia i… łzy wzruszenia.

Podczas uroczystości w Zespole Szkół
im. M. Konopnickiej w Pyskowicach po raz
pierwszy żegnano uczniów, którzy skończyli

klasę mundurową, działającą w tutejszym
Liceum Ogólnokształcącym od trzech lat.
Świadectwa w tym zespole szkół odebra-
ło 41 licealistów i 24 uczniów technikum.
W uroczystości towarzyszyli im m.in. dy-
rektorzy pyskowickich gimnazjów oraz
placówek współpracujących ze szkołą, ro-
dzice, przedstawiciele policji, wicestarosta
gliwicki Ewa Jurczyga, kpt. Marcin Drew-
nowski z 6 batalionu powietrznodesanto-
wego w Gliwicach oraz Wojciech Radom-
ski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ar-
mii Krajowej w Pyskowicach. 

Dokończenie na str. 14

Maj matur
Trwa decydujący czas dla uczniów ostatnich klas liceów i techników – ma-
tury. Wyniki tych majowych egzaminów dojrzałości przesądzą o tym, czy
uczniowie dostaną się na wymarzone studia.

Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach opuścił pierwszy rocznik
uczniów klasy mundurowej. Na zdjęciu – jej absolwenci odbierają certyfikaty
ukończenia „mundurówki”.
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Komisja Rewizyjna zajmowała się na
posiedzeniu 7 kwietnia skargami, jakie do
niej wpłynęły. Radni z Komisji Gospo-
darki 20 kwietnia dokonali analizy sta-
nu bezpieczeństwa ludności i funkcjo-
nowania służb na terenie powiatu gli-
wickiego. Komisja Zdrowia 21 kwietnia
zapoznała się z oceną zasobów pomocy
społecznej w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej,
a także ze sprawozdaniami z działalno-
ści DPS-ów „Ostoja” i „Zameczek” w ub.
roku. Z kolei Komisja Budżetu i Finan-
sów opiniowała na swym posiedzeniu 28
kwietnia projekty uchwał na sesję Rady
Powiatu Gliwickiego.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edu-
kacji odbyło się 26 kwietnia. Radnym to-
warzyszyli w nim wicestarosta Ewa Jur-
czyga i Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu

Gliwickiego. Jego celem było zapozna-
nie się z funkcjonowaniem szkół i pla-
cówek, dla których organem prowadzą-
cym jest Powiat Gliwicki.

Posiedzenie rozpoczęło się w Ze-
spole Szkół Specjalnych w Pyskowicach.
Po placówce oprowadził radnych dy-
rektor Bogusław Hadzik. Przypomniał,
że obchodziła ona niedawno 55-lecie.
Obecnie ma 128 uczniów. Są tu bardzo
dobre warunki nauczania, a uczniowie po-
chwalić się mogą wieloma sukcesami.
Powiat Gliwicki ma plany rozbudowy
i modernizacji tej placówki przy wyko-
rzystaniu środków unijnych – koszt tej in-
westycji szacowany jest na blisko 2,3 mln
zł.

Następnie radni zapoznali się z funk-
cjonowaniem Zespołu Szkół im. M. Ko-
nopnickiej w Pyskowicach, które przy-

bliżyła im dyrektor Elwira Dersiewicz.
W jego skład wchodzą Liceum Ogólno-
kształcące i Zasadnicza Szkoła Zawo-
dowa, a także ostatnia klasa Techni-
kum. Uczęszcza tu 316 uczniów. Chlu-
bą jest licealna klasa mundurowa – jej
uczniowie w tym roku po raz pierwszy
zdają maturę. Szkoła współpracuje z 6.
batalionem powietrznodesantowym,
Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa oraz
Medyczną Szkołą Policealną Woje-
wództwa Śląskiego w Gliwicach. 

W tym samym budynku działa Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwi-
cach z siedzibą w Pyskowicach. Radnym
zaprezentował ją dyrektor Sławomir
Adamczyk. Funkcjonuje tu także Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
o której działalności mówiła dyrektor
Tamara Orłowska. Ostatnim punktem po-
rządku posiedzenia było zapoznanie się
radnych ze Sprawozdaniem z realizacji
programu współpracy Powiatu Gliwic-
kiego z organizacjami pozarządowymi za
rok 2015.

- Dokładnie zapoznaliśmy się z osią-
gnięciami, warunkami lokalowymi i bo-
lączkami naszych szkół w Pyskowicach
– podsumowuje to posiedzenie Komisji
Edukacji jej przewodniczący Stanisław
Rudzki. – Dyrektorzy bardzo rzeczowo

przedstawili tematykę związaną z wy-
chowaniem i nauczaniem w tych pla-
cówkach. Działają one bardzo dobrze,
trzeba im tylko w tym pomagać. Powiat
dołoży wszelkich starań, by były to jak
najlepsze szkoły. (RG)

W uzasadnieniu przyjętej jednogłośnie uchwa-
ły zaznaczyliśmy m.in., iż przeszkodą w dalszym
rozwoju Centrum Onkologii w Gliwicach jest spe-
cyficzna i nie przystająca do rzeczywistości struk-
tura organizacyjna – jest ono bowiem częścią In-
stytutu Onkologii w Warszawie. W związku z tym
nie może samodzielnie podejmować decyzji, na ja-
kie cele przeznaczać wypracowane środki, co
uniemożliwia zaplanowanie inwestycji oraz po-
szerzenie zakresu działalności. W ostatnim okre-
sie Instytut w Warszawie odebrał gliwickiemu Cen-
trum kilkadziesiąt mln zł, głównie w celu pokry-

cia swych długów. Dodatkowym argumentem za
usamodzielnieniem jest to, że najwięcej osób
chorujących w kraju na raka to mieszkańcy Śląska.
Już następnego dnia po sesji dowiedzieliśmy się,
że z funkcji dyrektora Centrum Onkologii w Gli-
wicach odwołany został prof. Leszek Miszczyk,
który bardzo dobrze zarządzał tą placówką. Mam
nadzieję, że nie zaszkodzi to planom rozwoju gli-
wickiej onkologii. 

Mocą kolejnych uchwał w skład Komisji Re-
wizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów po-
wołany został nowy radny – Jacek Żyła, zaś
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej
powierzono Michałowi Nieszporkowi. Poinfor-

mowałem, że Jacek
Żyła wstąpił do Klu-
bu Radnych PiS,
a nowym przewod-
niczącym tego klubu jest Krystyna Urbańska. Te
personalne zmiany wynikają ze złożenia manda-
tu radnego przez Adama Ostaleckiego, który zo-
stał dyrektorem generalnym Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Katowicach.  

Uroczystym akcentem sesji było przedstawie-
nie przez Adriana Szymachę, ucznia Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, pre-

zentacji nt. 1050 rocznicy chrztu Polski. Radni za-
poznali się także z bogatą ofertą edukacyjną tej pla-
cówki, zaprezentowaną przez dyrektor Dorotę
Gumienny. 

Przypominam, że wszystkie uchwały, a także
interpelacje, zapytania i wnioski radnych za-
mieszczane są w BIP. Tam także zapoznać się moż-
na z protokołami z sesji.

Następna sesja Rady Powiatu Gliwickiego za-
planowana została na 23 czerwca.

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
ANDRZEJ KUREK

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Gliwickiego
odniosłem się do rocznic trzech przełomowych wy-
darzeń historycznych. 

Pierwsze z nich to 1050-lecie chrztu Polski - wy-
darzenie, które stanowiło kamień milowy w rozwoju
naszego kraju. Chrzest zrównał kraj Piastów z inny-
mi chrześcijańskimi krajami naszego kontynentu, a tak-
że włączył państwo polskie w krąg polityczno-kultu-
rowy Europy łacińskiej, skutkiem czego stało się ono
jednym z istotnych twórców cywilizacji zachodnio-
europejskiej.

Drugim z tych wydarzeń jest 225. rocznica uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, pierwszego demokratycznego
aktu zasadniczego w Europie i drugiej, po amery-
kańskiej, konstytucji na świecie. Proklamowała ona za-
sady do dziś uznawane za podstawy państwa demo-
kratycznego. Była także wyrazem najwyższej troski
o ojczyznę.

Trzeba pamiętać także o 95. rocznicy wybuchu III
powstania śląskiego, które było wyrazem odpowie-
dzialności naszych przodków za los ich małej ojczy-
zny, a zarazem odważnym aktem protestu wobec de-
cydowania o niej przez obce siły.

Jako samorządowcy
jesteśmy winni naszym
przodkom – a także
współczesnym miesz-
kańcom powiatu gliwic-
kiego – kontynuowanie
wzorca myślenia wytyczonego przez te trzy historyczne
wydarzenia, zgodnie z którym nadrzędnymi warto-
ściami są zawsze społeczna odpowiedzialność i tro-
ska o dobro wspólne.

I takie właśnie ideały przyświecają nam w co-
dziennej, samorządowej pracy. Choć bez wzniosłych
słów – bo tych używa się od święta – wszyscy pra-
cujemy dla wspólnego dobra. Tak też było podczas mo-
jego kolejnego spotkania z włodarzami gmin wcho-
dzących w skład Powiatu Gliwickiego, które odbyło
się 27 kwietnia w Ratuszu w Pyskowicach.

Tym razem gospodarzem spotkania, zwanego po-
tocznie G8, był burmistrz Pyskowic Wacław Kęska.
Gościliśmy zaś Andrzeja Pilota – prezesa Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach oraz Leszka Kubiaka –
prezesa Szpitala w Pyskowicach. Andrzej Pilot za-

prezentował możliwości dofi-
nansowania, jakie oferuje sa-
morządom WFOŚiGW w Ka-
towicach. Trzeba zaznaczyć, że
od powstania Funduszu bardzo
dobrze układa się współpraca
tej instytucji z naszymi samo-
rządami. 

Leszek Kubiak omówił mo-
dernizację, która jest obecnie
przeprowadzana w Szpitalu
w Pyskowicach. Spotkanie za-
kończyła wizyta w tej pla-
cówce leczniczej, gdzie już
wyremontowane są m.in. Izba
Przyjęć, część mieszcząca po-

radnie oraz oddziały chirurgiczny i gi-
nekologiczno-położniczy. Prace te fi-
nansowane są przez Powiat Gliwicki,
ale dołożyły się do nich również na-
sze gminy – Pyskowice, Wielowieś
i Rudziniec, za co serdecznie dzięku-
ję w imieniu pacjentów szpitala.

Starosta gliwicki 
WALDEMAR DOMBEK

NR 5 (110) MAJ 2016 FORUM SAMORZĄDOWCÓW

WIEŚCI Z SESJI
Za nami XVII sesja Rady Powiatu Gliwickiego obecnej kadencji.
Odbyła się 28 kwietnia. Podjęliśmy na niej m.in. uchwałę w spra-
wie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależne-
go Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach. 

2 www.powiatgliwicki.pl

Globalnie i lokalnie
Ostatnie tygodnie minęły pod znakiem wielkich rocznic w historii Polski i Ślą-
ska. Skłaniają one do refleksji i przywołują patriotyczne uczucia. Ważne, by
ten patriotyzm przekuwać na grunt lokalny, w naszej codziennej pracy.

Szkoły, biblioteka, PPP…
W minionym miesiącu swe posiedzenia miało pięć komisji stałych Rady Po-
wiatu Gliwickiego. Jedno z nich było wyjazdowe – Komisja Edukacji obra-
dowała tym razem w Pyskowicach.

Radni z Komisji Edukacji odwiedzili m.in. Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Py-
skowicach.
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�Uczestnicy G8
w Szpitalu w Py-
skowicach.
�Andrzej Pilot za-
prezentował moż-
liwości dofinanso-
wania przez 
WFOŚiGW przed-
sięwzięć samo-
rządowych.

�Podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu
Gliwickiego.

�Wraz z wiceprzewodniczącym Rady Wło-
dzimierzem Gwiżdżem podziękowałem Ad-
rianowi i jego opiekunce, Marzenie Krasoń-
Kapłanek za przypomnienie historycznego
znaczenia chrztu Polski.
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W kościele kate-
dralnym pw. Świę-
tych Apostołów Pio-
tra i Pawła w Gliwi-
cach odbyła się uro-
czysta Eucharystia.
Znaczenie Konstytucji
3 Maja dla dziejów Pol-
ski przypomniał na niej
radny Powiatu Gliwic-
kiego Winfryd Ficoń,
nawiązując także do
rocznicy chrztu Polski
oraz wybuchu III po-
wstania śląskiego. Na-
stępnie wraz z Magda-
leną Budny – sekreta-
rzem Powiatu Gliwic-
kiego, a zarazem radną Miasta Gliwice
oraz Andrzejem Karasińskim – sekreta-
rzem Miasta Gliwice, zwrócił się do bi-
skupa Jana Kopca z prośbą o odprawie-
nie mszy św. w intencji Ojczyzny. 

– Jestem przekonany, że to dzisiejsze
spotkanie będzie z pożytkiem dla nas, pa-
miętających o ojczyźnie, która jest na-
szym wspólnym domem, i o tych, którzy
noszą ciężar odpowiedzialności za losy
narodu i państwa – mówił bp Kopiec pod-
czas kazania. – Wpatrzeni w przykład
tych odważnych ludzi sprzed 225 lat, pa-
miętajmy o tych, którzy dzisiaj tę odpo-
wiedzialność na sobie noszą. Wspieraj-
my wszelkie dobre zamysły naszą życz-
liwością, kompetencjami i otwartością na
każde dobro.

Po liturgii uczestnicy przeszli na plac
Krakowski, gdzie zorganizowano ofi-
cjalne uroczystości z udziałem m.in.
wojska, pocztów sztandarowych i przed-
stawicieli władz samorządowych. Flaga
państwowa została podniesiona na maszt,
był także apel pamięci i defilada. Do zgro-

madzonych na placu mieszkańców zwró-
cił się z okolicznościowym przemówie-
niem zastępca prezydenta Gliwic, Kry-
stian Tomala. Po zakończeniu uroczy-
stości można było podziwiać pokaz or-
kiestr dętych.

Widoczną grupą w obchodach Świę-
ta 3 Maja byli harcerze z Hufca ZHP Zie-
mi Gliwickiej. Ponad 130 z nich wzięło
udział w uroczystym przemarszu oraz
uroczystościach na placu Krakowskim.
W tym roku do naszych harcerzy dołą-
czyło dwóch przedstawicieli organizacji
skautowej, którzy przyjechali do Gliwic
z Irlandii. 

Podobne uroczystości odbyły się tak-
że w wielu miejscowościach naszego po-
wiatu. W Knurowie i w Pyskowicach
wzięły w nich udział m.in. reprezentacje
klas mundurowych z prowadzonych
przez Powiat Gliwicki placówek oświa-
towych – Zespołu Szkół Zawodowych nr
2 w Knurowie oraz z Zespołu Szkół im.
M. Konopnickiej w Pyskowicach. 

(RG)

Uczciliśmy 3 Maja
Uroczyście obchodziliśmy 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po-
wiat Gliwicki tradycyjnie świętował ten dzień wspólnie z Miastem Gliwice.

Od 29 kwietnia do 1 maja delegacja Powiatu Gli-
wickiego, na czele ze starostą gliwickim Wal-
demarem Dombkiem przebywała w partnerskim
Powiecie Mittelsachsen w Niemczech. Celem wi-
zyty był udział w 24. Biegu Powiatowym Mittel-
sachsen, który odbył się w górskiej miejscowo-
ści Frauenstein.

Sztafeta składająca się z uczniów Zespołu Szkół im.
I. J. Paderewskiego i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie oraz Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej
w Pyskowicach już po raz siódmy uczestniczyła w bie-
gu. 30 kwietnia na starcie stawiło się 86 zespołów, a re-
prezentacja Powiatu Gliwickiego w składzie Kamil
Garbacik (4,6 km), Mateusz Hajbura (3,2 km), Mateusz
Szydło (1,8 km), Denis Broncel (4,6 km), Maciej Dzin-
dzio (3,2 km), Michał Godula (1,8 km), Grzegorz Bre-
mora (4,6 km) i Piotr Kalisz (3,2 km) po bardzo wy-
magającym biegu na 27 km z czasem 1:59:32 h  uplasowała się
na czwartym miejscu w klasyfikacji ogólnej i drugim miejscu
w klasyfikacji gości. Jest to olbrzymi sukces i najwyższe z miejsc
zajętych przez reprezentację Powiatu Gliwickiego w historii Bie-
gu Powiatowego Mittelsachsen. 

Od zeszłego roku w biegu tym uczestniczy również sztafeta
składająca się z przedstawicieli powiatów partnerskich powiatu
Mittelsachsen. W tym roku wystartowali w niej na 3,2 km rad-
ny Powiatu Gliwickiego Wilhelm Krywalski i na 1,8 km Mo-
nika Wróbel, nauczycielka w ZSZ nr 2 w Knurowie i opiekunka
grupy.

Reprezentacji biegaczy-amatorów towarzyszyli w wyjeździe
do Powiatu Mittelsachsen Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu
Gliwickiego, radny Stanisław Rudzki,  Grażyna Dąbrowska –
dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Syl-
wia Lenek – opiekunka grupy, nauczycielka w ZSMK w Py-
skowicach i Szymon Wrzeciono – uczeń ZSMK i rezerwowy
reprezentacji.

1 maja delegacja uczestniczyła w spotkaniu z przedstawi-
cielami Powiatu Mittelsachsen oraz reprezentacjami partner-
skich powiatów Calw i Starnberg.

(SL)

Sukces w Mittelsachsen

Retrospektywna wystawa w Starostwie Powiato-
wym w Gliwicach

Co zawdzięczamy Unii?
Powiat Gliwicki włącza się w tego-
roczne Dni Otwarte Funduszy Euro-
pejskich.

Na terenie Starostwa Powiatowego
w Gliwicach przez najbliższy miesiąc
prezentowane będą tablice informujące
o projektach Powiatu
Gliwickiego, na które
pozyskano unijne dofi-
nansowanie. Z wysta-
wy – zlokalizowanej
w korytarzach na pierw-
szym piętrze urzędu –
osoby odwiedzające sta-
rostwo będą mogły do-
wiedzieć się m.in. o zre-
alizowanych dzięki środ-
kom z Unii Europejskiej
inwestycjach drogowych
i termomodernizacyj-

nych, przedsięwzięciach promujących
kulturę i atrakcje turystyczne powiatu,
a także projektach edukacyjnych i wspie-
rających osoby zagrożone wyklucze-
niem społecznym. 

Serdecznie zapraszamy! (EP)

Z żalem informujemy o śmierci Marka Pawłowskiego – dłu-
goletniego działacza samorządowego i zaangażowa-
nego propagatora sportu wśród dzieci w gminie Toszek.

Marek Pawłowski zmarł 5 maja – śmierć zabrała Go nie-
spodziewanie, w bardzo aktywnym okresie życia. Był na-
uczycielem WF-u i matematyki w Szkole Podstawowej w Ko-
tulinie, gdzie całym pokoleniom swych wychowanków za-
szczepił miłość do sportu. Niezwykle zaangażowany, energiczny
i pełen pasji, którą zarażał uczniów i ich rodziców. Dzieci pod
Jego opieką wyjeżdżały na liczne zawody, rywalizowały i, co

najważniejsze, czerpały z tego wiel-
ką radość. 

Aktywnie działał na rzecz Kotuli-
na i gminy Toszek, integrował środo-
wisko sołtysów. Był długoletnim soł-
tysem Kotulina, przewodniczącym
Związku Sołtysów Województwa Ślą-
skiego, przez wiele lat pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Rady
Miejskiej w Toszku. Marek Pawłowski pochowany został 9 maja. 

Cześć Jego pamięci!

Zmarł Marek Pawłowski

Ze świątynią pw. Nawrócenia św.
Pawła w Pyskowicach związany od po-
czątku jej istnienia, niemalże od „pierw-
szej cegły”, którą własnoręcznie kładł na
murach budowanego kościoła. 

Ksiądz Leonard Stroka był znako-
mitym gospodarzem i zarządcą, wspa-

niałym kapłanem i radosnym człowie-
kiem. Lubił podróżować, ze szczegól-
nym zachwytem opowiadał o pięknej
Turcji. Kilkakrotnie wspólnie z Po-
wiatem Gliwickim i Miastem Pysko-
wice organizował Dożynki Powiatu
Gliwickiego w Pyskowicach. Za tę

działalność
został uho-
n o r o w a n y
Złotą Od-
znaką „Za Zasługi dla Województwa
Śląskiego” 

Pozostanie w naszej dobrej pamięci.

Żegnamy Księdza Proboszcza
Z ogromnym bólem zawiadamiamy, że 4 maja w wieku 66 lat po długiej i ciężkiej choro-
bie zmarł ks. Leonard Stroka, pierwszy, wieloletni proboszcz i budowniczy kościoła pw. Na-
wrócenia św. Pawła w Pyskowicach. Był dekanalnym duszpasterzem Caritas. Pogrzeb od-
był się 9 maja. Śp. ks.  Leonard Stroka spoczął przy kościele, który wybudował.

Przypominamy, że w marcu br. weszły
w życie nowe zasady obejmowania
patronatem honorowym starosty gli-
wickiego konkursów, zawodów, tur-
niejów, imprez, inicjatyw itd. Poniżej po-
dajemy szczegóły.

Organizatorzy imprez, którzy ubiegają
się o objęcie ich patronatem honorowym sta-
rosty gliwickiego, powinni wypełnić wnio-
sek (do pobrania na stronie internetowej
www.powiatgliwicki.pl w zakładce Po-
wiat Gliwicki – Patronat Honorowy Staro-
sty Gliwickiego). Wypełniony formularz na-
leży dostarczyć w terminie co najmniej 21
dni przed planowaną imprezą na adres: Sta-

rostwo Powiatowe w Gliwicach, ul. Zyg-
munta Starego 17, 44-100 Gliwice z dopi-
skiem: „Patronat honorowy” lub przesłać
drogą elektroniczną przy pomocy skrzyn-
ki kontaktowej PeUP lub bezpośrednio na
adres promocja@starostwo.gliwice.pl (w ty-
tule wiadomości: „Patronat honorowy”).

Otrzymanie patronatu zobowiązuje
wnioskodawcę do: 
- zamieszczenia informacji o patronacie we
wszystkich informacjach prasowych i ma-
teriałach organizatora, wraz z herbem Po-
wiatu Gliwickiego;
- przesłania na adres rzecznik.praso-
wy@starostwo.gliwice.pl do dwóch dni po

zakończeniu przedsięwzięcia, relacji z jego
przebiegu (maksymalnie do jednej strony
znormalizowanego maszynopisu) oraz 2-
3 zdjęć w wersji elektronicznej, celem
umieszczenia na stronie internetowej Po-
wiatu Gliwickiego, w „Wiadomościach Po-
wiatu Gliwickiego” i/lub Serwisie Infor-
macyjnym Powiatu Gliwickiego (z poda-
niem imienia i nazwiska autora tekstu
i zdjęć).

Złożenie wniosku nie jest równoznacz-
ne z przyznaniem patronatu, a objęcie pa-
tronatem – ze  wsparciem finansowym lub
rzeczowym przedsięwzięcia.

(MFR)

Nowe zasady patronatu starosty

Biegacze z naszego powiatu świetnie spisali się na biegu w Mittel-
sachsen.
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Przedstawiciele Powiatu Gliwickiego i Miasta Gliwice
podczas mszy św. w intencji Ojczyzny.
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Jedną z największych inwestycji Powiatu Gliwickiego,
zrealizowaną dzięki unijnemu wsparciu, jest moder-
nizacja mostu w Pławniowicach.
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Prowadzenie tej sesji jest zawsze du-
żym wyzwaniem. Rolę tę powierza się
radnemu seniorowi, czyli najstarszemu
wiekiem ze świeżo wybranych członków
Rady Powiatu Gliwickiego. Na tym po-
siedzeniu następuje wybór Prezydium
Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu.
Wszyscy są podenerwowani, na sali wy-
czuwalne są emocje. Winfryd Ficoń spi-
sał się modelowo. 

- Po prostu robiłem, co do mnie na-
leżało… – mówi skromnie. – Na pewno
pomogło mi długoletnie doświadczenie
samorządowe. 

Wywodzi się z Paczyny w gminie To-
szek, a od lat mieszka w Nieborowicach.
Działa na rzecz lokalnej społeczności nie-
mal od zawsze – był radnym w Paczynie
i w Żernicy jeszcze w czasach, gdy ist-
niały gromadzkie rady narodowe. W Ra-
dzie Powiatu Gliwickiego zasiadał w ka-
dencjach 2002-2006 oraz 2010-2014
i wybrany został do niej ponownie na lata
2014-2018. 

Jest znany i szanowany zarówno w gmi-
nie, gdzie mieszka, jak i w Knurowie, z któ-
rym przez długie lata był związany zawo-
dowo. Gdy pojawia się tam na ulicy,

wszyscy mu się kłaniają, każdy chce po-
rozmawiać. Gros tych osób to jego byli
uczniowie. – Na szczęście nie wiążą sznu-
rówek, kiedy mnie zobaczą – żartuje. Wi-
dać dobrze zapisał się w ich pamięci. Tu
znów na pewno pomocna okazała się wy-
soka kultura Winfryda Ficonia i ogromny
szacunek, jakim darzy każdego człowieka.

Jego elegancja udziela się innym.
Nawet na turniejach skata sportowego,
gdzie czasami przy grze pada grube sło-
wo, gdy gracze widzą, że jest w pobliżu,
gryzą się w język. Po prostu przy nim nie
wypada kląć jak szewc. To zabawne pa-
trzeć, kiedy szkaciorze, stare chłopy,
zachowują się przy Winfrydzie Ficoniu
jak uczniaki… 

- Dochodzi do tego wielka wiedza
i erudycja – dodaje jedna z pracownic
Starostwa Powiatowego w Gliwicach. 
– Kilka lat temu brałam udział w wy-
jeździe do partnerskiego Powiatu Puc-
kiego, w którym uczestniczył też Winfryd
Ficoń. Podczas długiej podróży busem nie
można się było z nim nudzić. Zabawiał
pasażerów, sypiąc jak z rękawa fraszki,
limeryki, wiersze i wierszyki. Miał ich
w głowie mnóstwo na każdą okazję!

Mówi piękną polszczyzną, ale jest wiel-
kim piewcą śląskiego regionalizmu. To
jemu gmina Pilchowice zawdzięcza prze-
prowadzanie od lat konkursów na najpięk-
niejszą betlejkę oraz na najpiękniejsze kro-
szonki i kompozycje wielkanocne. W 1991
r. w Nieborowicach odbyły się pierwsze po
wojnie dożynki sołeckie, których duchem
sprawczym był Winfryd Ficoń. Dwudzie-
stoletnią tradycję mają zainicjowane przez
niego Nieborowickie Biesiady Górnicze.
Kiedy prowadził świetlicę w tej miejsco-
wości, organizował konkursy literaturo-
znawcze. Teraz współpracuje ze Stowarzy-
szeniem Pilchowiczanie Pilchowiczanom,
uczestnicząc w jury Gminnego Konkursu
Poezji Rodzimej im. ks. K. Damrota.

Jest ceniony za doskonalą znajomość
śląskości. Doświadczyły tego również
„Wiadomości Powiatu Gliwickiego”.
Kilka lat temu Winfryd Ficoń zachęcił na-
szą redakcję do opisania prawdziwego
śląskiego świniobicia, zapraszając dzien-
nikarkę na ten ceremoniał do jednego
z gospodarstw w wiosce pod Toszkiem.
– Ta tradycja ginie, trzeba ją opisać –
przekonywał. Powstał wówczas bardzo
ciekawy tekst do miesięcznika Powiatu

Gliwickiego. Jakie było nasze zdziwie-
nie, gdy po jakimś czasie ukazała się po-
wieść Szczepana Twardocha pt. „Drach”,
okrzyknięta świetną książką o Śląsku.
W jednej z jej pierwszych scen opisane
jest… dawne śląskie świniobicie! Win-
fryd Ficoń się nie mylił, ma nosa do re-
gionalizmu – i to z najwyższej półki.

Jest przekonany, że musimy współ-
pracować z innymi powiatami i regio-

nami. Uczestniczył w pracach grupy, któ-
ra zainicjowała partnerstwo z Powiatem
Puckim, brał też udział w nawiązaniu
kontaktów z Olewskiem w Rejonie Ży-
tomierskim. – To rozwija samorządowe
horyzonty – podkreśla.

Nasz senior godzinami potrafi opo-
wiadać o swoich kochanych wnuczętach
– Hanusi, Tomusiu i najmłodszej Ninusi.

ROMANA GOZDEK
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Oto następny artykuł z naszego cyklu przedstawiającego –
w kolejności alfabetycznej – radnych Powiatu Gliwickiego. Tym
razem przybliżamy Czytelnikom sylwetkę Winfryda Ficonia. 

Przedstawiamy 
radnych powiatu

WINFRYD FICOŃ – z wy-
kształcenia mgr filologii pol-
skiej, absolwent Uniwersyte-
tu Śląskiego. Życie zawodo-
we związał przede wszystkim
z pracą z dziećmi i młodzie-
żą – jako nauczyciel w Nie-
borowicach, gminny dyrek-
tor szkół w Pilchowicach,
długoletni dyrektor Zasad-
niczej Szkoły Górniczej i Tech-
nikum Górniczego KWK
„Knurów” oraz ZSZ nr 2
w Knurowie. Sercem i duszą
związany jest z ziemią gli-
wicką i jej mieszkańcami,
pielęgnował i pielęgnuje tra-
dycje oraz bogactwo oby-
czajowości Śląska, m.in. po-
przez zainicjowanie gminnych konkursów i organizowanie cyklu turniejów
skata sportowego. Jest autorem wydanej w 2007 r. publikacji pt. „Ślada-
mi historii, czyli zarys dziejów Nieborowic”. Wciąż podejmuje kolejne ini-
cjatywy na rzecz propagowania śląskości.
Za pracę zawodową i działalność społeczną odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Honorową
„Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” oraz Złotą Odznaką Honorową LZS
– za wybitne zasługi położone dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki na wsi.
Na zdjęciu podczas XII Powiatowego Turnieju Skata Sportowego o tytuł naj-
lepszego Szkaciorza Powiatu Gliwickiego, którą to imprezę powołał do ży-
cia przed laty i wciąż jest jej wierny.

Samorząd, poezja, Śląsk…
Gdy w grudniu 2014 roku – jako radny senior – Winfryd Ficoń prowadził pierwszą sesję Rady Powiatu Gliwickiego
obecnej kadencji, można mu było pozazdrościć kultury politycznej, opanowania i znajomości spraw samorządu.
Nie tylko w tej trudnej roli pokazał, że może służyć jako wzór dla innych. 

Blisko 90 organizacji pozarządowych
z Polski przyłączyło się do Europej-
skiej Inicjatywy Przeciwko TTIP. Pod
petycją o niedopuszczenie do po-
wstania umowy o wolnym handlu
pomiędzy USA a UE podpisało się już
blisko 3,5 mln obywateli UE. 

TTIP, czyli Transatlantyckie Partner-
stwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji,
to negocjowane od 2013 r. porozumienie,
którego celem jest utworzenie strefy
wolnego handlu pomiędzy USA a UE.
Porozumienie to jest szczególnie nie-
bezpieczne, gdyż prowadzi do usunięcia
wszelkich barier ekonomicznych, praw-
nych i społecznych do prowadzenia han-
dlu i inwestycji korzystnych dla wielkich
globalnych korporacji zainteresowanych
maksymalizacją zysku. Międzynarodo-
we korporacje nazywane w korporacyj-
nym języku – „zagranicznymi inwesto-
rami” domagają się wprowadzenia uła-
twień dla inwestorów, chcących lokować
swój kapitał w innym kraju. 

Wśród spraw, które budzą największy

niepokój, jest sam mechanizm rozwią-
zywania sporów na linii „inwestor” – pań-
stwo (ISDS). Według propozycji zagra-
niczni inwestorzy mają być wyłączeni
spod przestrzegania wewnętrznego pra-
wa. Wszelkie spory pomiędzy państwem
a korporacją ma rozstrzygać międzyna-
rodowy prywatny trybunał arbitrażowy.
W ten sposób globalne korporacje mogą
żądać od państw wysokich odszkodowań,

jeśli będą uważały, że regulacje i barie-
ry państwowe ograniczają ich zyski.

Obecnie państwa są mocno uzależ-
nione od zagranicznej oceny klimatu
inwestycyjnego. Stąd też powstaje uza-
sadniona obawa, że rządy obawiające się
pogorszenia tej oceny oraz możliwości
wypłaty wysokich odszkodowań dla
tych korporacji, mogą działać na rzecz
ochrony zagranicznych inwestorów, kosz-

tem własnych obywateli.
Zdaniem prof. Leoka-

dii Oręziak ze Szkoły
Głównej Handlowej,
umowa ta będzie ko-
rzystna dla wielkich kor-
poracji i oznacza redukcję
praw pracowniczych,
konsumenta czy ochro-
ny środowiska w UE.
Uważa ona, iż Polska
znajdzie się w sytuacji
przegranej. Według Jacka
Zarzyckiego z Instytutu
Globalnej Odpowiedzial-
ności, TTIP jest więk-

szym zagrożeniem dla Unii Europej-
skiej, aniżeli terroryzm.

Nie można doprowadzić do powstania
sytuacji, w której to nie rządy, a mię-
dzynarodowe korporacje będą decydo-
wały o warunkach pracy, służbie zdrowia,
edukacji czy zabezpieczeniach socjalnych
obowiązujących w naszym kraju.

To właśnie zagraniczne korporacje
uparcie dążą do tego, aby wszystko, z cze-
go ludzie korzystają, stało się towarem.
Stąd właśnie wzięło się dążenie do pry-
watyzacji usług publicznych, takich jak

służba zdrowia, edukacja, transport, wo-
dociągi itd.

Dzięki tym zagranicznym „inwesto-
rom”, Polska stała się europejskim lide-
rem w stosowaniu umów śmieciowych.
Dowodzi to tylko tego, że globalne kor-
poracje bardzo dobrze potrafią dbać
o swoje interesy, czego nie mogę po-
wiedzieć o państwie. Należy zdecydo-
wanie podkreślić, że rolą państwa nie jest
ochrona interesów zagranicznych inwe-
storów, lecz wyłącznie troska o dobro
wspólne, lub inaczej – interes publiczny. 

Według różnych danych aż około 70
proc. lobbystów w UE pracuje na rzecz
globalnych korporacji, a jedynie 20 proc.
reprezentuje interesy państw.

Warunki zatrudnienia w Polsce są bliż-
sze państwom neokolonialnym, aniżeli
wysoko rozwiniętym państwom UE.
Zdaniem prof. Kazimierza Poznańskie-
go z Uniwersytetu Waszyngtońskiego

w Seattle, na skutek uprzywilejowanego
traktowania zagranicznych inwestorów,
Polska stała się krajem sezonowych pra-
cowników nie w obcym, lecz własnym
kraju.   

Społeczeństwo obywatelskie nie po-
zostaje jednak bierne. Powstała Euro-
pejska Inicjatywa Obywatelska prze-
ciwko TTIP, do której należy blisko 90
polskich organizacji pozarządowych zaj-
mujących się kwestiami ochrony za-
trudnienia, zdrowia, sprawiedliwego
handlu, sprawami socjalnymi, rolnic-
twa, ochrony środowiska, ochrony de-
mokracji. Nie mam wątpliwości, że
TTIP jest największym zagrożeniem dla
wywalczonych na przestrzeni wieków
praw demokratycznych i społecznych.

Warto pamiętać, że USA, które są
szczególnie zainteresowane tym, aby do
końca tego roku doszło do podpisania
tego handlowego porozumienia – nie ra-
tyfikowały żadnej kluczowej konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy,
dotyczącej ochrony praw pracowniczych.
MAREK SZOLC – dziennikarz obywa-

telski, radny Powiatu Gliwickiego

Zysk i prawa korporacji nie mogą być ważniejsze od ludzi!

W wielu krajach UE trwają demonstracje przeciwko
TTIP. Największe odbyły się w Niemczech, przygoto-
wała je organizacja Attac oraz konfederacja związ-
ków zawodowych DGB.
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Artykuł ten dostępny jest również w internecie pod adresem:
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/zysk_i_prawa_korporacji_nie_moga_
byc_wazniejsze_od_ludzi_347025.html.
Tam też możecie podpisać petycję przeciwko umowie o wolnym handlu
pomiędzy USA a Unią Europejską oraz wziąć udział w sondzie na ten temat.

Jest decyzja Prezydenta RP w sprawie wolnej niedzieli – Andrzej Duda po-
dejmie inicjatywę ustawodawczą w kierunku jej wprowadzenia. Projekt
ten obejmie m.in. zmiany w Kodeksie Pracy. Będąc związkowcem
„Solidarności” bardzo się cieszę z tego faktu i pragnę jeszcze raz
podziękować wszystkim Czytelnikom, którzy złożyli swój podpis pod
petycją do Prezydenta w tej sprawie. O dalszych postępach będę
Czytelników „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” informował na bieżąco.
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Tak samo jest z dziećmi, które z uwa-
gi na brak odpowiedniej opieki rodziców
pozostają pod opieką rodziców zastęp-
czych. Jest to dla nich czas ogromnych
zmian, do których muszą się zaadapto-
wać. To, co było akceptowane w jednej
rodzinie, może być absolutnie zakazane
w drugiej. Jest to znalezienie się w no-
wej, nieznanej sytuacji, w której domi-
nuje niepewność. 

Jaś po umieszczeniu w rodzinie za-
stępczej często przesiadywał w kącie w
swoim pokoju, był małomówny, dopyty-
wał się o swoją mamę, która „została
w domu” oraz o to,
kiedy do niej wróci.
Zdaniem obecnych
opiekunów odtrącał
wszelkie przejawy
czułości i ciepła.
Dopiero w kontak-
cie psychologicz-
nym, poprzez psy-
choedukację i pracę
terapeutyczną skie-
rowaną na radzenie
sobie ze stratą, opie-
kunowie odkryli
rolę czasu w adap-
tacji dziecka do no-
wej sytuacji oraz po-
zycję rodziców
dziecka w jego życiu.

Często zdarza się, że reakcjami dziec-
ka bezpośrednio po umieszczeniu w ro-
dzinie zastępczej są: ulga (z powodu od-
zyskanego poczucia bezpieczeństwa,
uwolnienia od niepewności i stresów), ra-
dość i  szczęście, smutek (spowodowa-
ny tym, że się nie mieszka z własną ro-
dziną lub wydarzeniami, które dopro-
wadziły do zamieszkania z opiekunami),
złość (do swoich rodziców, opiekunów,
lub innych dorosłych, których dziecko
uważa za odpowiedzialnych za to, że mu-

siało opuścić dom rodzinny), lęk, zmar-
twienie (o członków rodziny, z którymi
dziecko zostało rozdzielone), zagubienie
(wynikające z niezrozumienia procedur
prawnych, związanych z jego sytuacją,
nieznajomości dalszych planów wobec
dziecka), poczucie winy (z powodu
ujawnienia sytuacji rodzinnej i konse-
kwencji dla rodziców dziecka), wstyd (np.
przed rówieśnikami z powodu przeby-
wania u opiekunów), samotność, tęsknota
za najbliższymi, poczucie straty.

Dzieci cierpią z powodu rozstania
z bliskimi osobami, opuszczenia kole-

żanek i kolegów, utraty wszystkiego, co
było im bliskie. Nawet jeżeli obecna sy-
tuacja zapewnia dziecku poczucie bez-
pieczeństwa, zawsze wiąże się z poczu-
ciem straty. Warto także pamiętać o tym,
że każde dziecko może przeżywać zmia-
nę sytuacji rodzinnej inaczej. 

Najważniejsze potrzeby dziecka
w tym trudnym okresie, to potrzeba wy-
tworzenia więzi, bliskości, zapewnienia
poczucia stałości i przewidywalności,
bezwarunkowa akceptacja oraz potrzeba
bezpieczeństwa. Dzieci, które trafiają do

rodzin zastępczych, często nie doświad-
czyły tych uczuć, dlatego też dotyczy ich
wiele problemów rozwojowych. Nie-
jednokrotnie posiadają wzory zacho-
wań, które mogą być niezrozumiałe dla
opiekuna. Dlatego tak ważne jest wspar-
cie specjalistów. 

Taką specjalistyczną pomoc można
uzyskać w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Gliwicacch. Zespół Po-
radnictwa Specjalistycznego i Interwen-
cji Kryzysowej we współpracy z Zespo-
łem ds. Pieczy Zastępczej oferuje rodzi-
nom zastępczym pomoc i wsparcie dla
osób sprawujących rodzinną pieczę za-
stępczą, ich dzieci oraz dzieci, które
znalazły się w rodzinach zastępczych. Po-
moc ta oferowana jest w szczególności
w ramach grup wsparcia, prowadzenia
poradnictwa i terapii, zapewnienia kon-
sultacji prawnej, w szczególności w za-

kresie prawa ro-
dzinnego. Wsparcie
dla rodzin oferowa-
ne jest już na etapie,
gdy rodzina podej-
muje decyzję czy
zostać rodziną za-
stępczą. 

Pomoc specjali-
styczna jest bez-
płatna i kierowana
także do osób, dzie-
ci i rodzin, które
mają trudności lub
wykazują potrzebę
wsparcia w rozwią-
zywaniu swoich
problemów życio-

wych i zamieszkują na terenie powiatu
gliwickiego. 

(PCPR)

Aspekty psychologiczne rodzicielstwa
(nie tylko) zastępczego

go Dnia Osób
N i e p e ł n o -
s p r a w n y c h
w K n u r o w i e
zorganizowano
kon fe renc ję
pod wymow-
nym tytułem
„Inne nie zna-
czy gorsze”. 

Organizacją
konferencji tra-
dycyjnie zajęła się
Poradnia Psycho-
logiczno-Pedago-
giczna w Knuro-
wie wraz z Miej-
skim Przedszko-
lem z Oddziałami
Integracyjnymi
nr 13. Była to
czwarta edycja
tego wydarzenia.

Konferencja
skierowana była głównie do nauczycie-
li placówek oświatowych oraz do rodzi-
ców dzieci niepełnosprawnych z Knuro-
wa i okolic. Jej zasięg sięgał jednak o wie-
le dalej,  ponieważ pojawili się goście
z całego powiatu, a nawet spoza niego, np.
z Rybnika, Żor czy Czerwionki-Leszczyn.

Konferencja została otwarta przez dy-
rektor Miejskiego Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 13 w Knurowie Aldonę
Rychlewską, dyrektor Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej Jolantę Olejnik, po-
słankę i byłą minister edukacji Krystynę
Szumilas oraz wicestarostę Ewę Jurczygę.
W czasie otwarcia konferencji można było

usłyszeć wiele komentarzy na temat rzą-
dowego zamiaru odseparowania niepeł-
nosprawnych dzieci od pełnosprawnych
rówieśników w szkołach, poprzez kiero-
wanie ich do odrębnych klas. Poseł Szu-
milas podkreślała, że taka segregacja nie
jest dobrym pomysłem, ponieważ dzieci
niepełnosprawne potrzebują integracji
z rówieśnikami. Apelowała o to, aby dać
szansę niepełnosprawnym, ponieważ
„inne nie znaczy gorsze”.

Podczas konferencji wygłoszono sze-
reg interesujących wykładów, dotyczą-
cych wielu aspektów niepełnosprawno-
ści i autyzmu. (WG)

Inne nie znaczy gorsze
Z okazji Świa-
towego Dnia
Wiedzy o Auty-
zmie oraz Mię-
dzynarodowe-

Do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gliwicach często zgła-
szają się osoby pytające, w jaki
sposób można umieścić kogoś po-
trzebującego w jednym z domów
pomocy społecznej Powiatu Gliwic-
kiego.

- Wydajemy decyzje o umieszczeniu
w domach pomocy społecznej oraz spra-
wujemy nadzór nad tymi domami – in-
formuje Barbara Terlecka-Kubicius, dy-
rektor PCPR. – Jednak w pierwszej ko-
lejności osoba ubiegająca się o przyjęcie
do DPS-u powinna zgłosić się do ośrod-
ka pomocy społecznej, właściwego dla
miejsca zamieszkania.

Pracownik ośrodka pomocy społecz-
nej przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad
środowiskowy oraz zbiera niezbędną
dokumentację. W nagłych wypadkach
wynikających ze zdarzeń losowych, skie-
rowanie i umieszczenie w DPS-ie może
nastąpić poza kolejnością oraz bez przed-
łożenia potrzebnych dokumentów, jednak
dokumenty te powinny zostać skom-
pletowane w ciągu trzech miesięcy. 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest
odpłatny do wysokości średniego mie-
sięcznego kosztu utrzymania. Dla DPS-
ów o zasięgu powiatowym ustala go sta-

rosta – informację na ten temat znaleźć
można na stronie BIP Powiatu Gliwic-
kiego w zakładce Obwieszczenia. 

W przypadku, gdy przewidywany
termin oczekiwania na umieszczenie
w domu pomocy społecznej zlokalizo-
wanym najbliżej miejsca zamieszkania
wynosi ponad 3 miesiące, osobę kieruje
się do domu pomocy społecznej poło-
żonego jak najbliżej jej miejsca za-
mieszkania, w którym jest on krótszy.
W razie niemożności umieszczenia
w DPS-ie z powodu braku miejsc, po-
wiadamia się osobę o wpisaniu na listę
oczekujących oraz o przewidywanym ter-
minie oczekiwania na umieszczenie
w domu pomocy społecznej.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za
pobyt w domu pomocy społecznej są:
mieszkaniec domu (a w przypadku osób
małoletnich przedstawiciel ustawowy
z dochodów dziecka), a w następnej ko-
lejności jego rodzina i gmina, z której
osoba została skierowana do DPS-u.

Bliższe informacje na ten temat za-
mieszczone są na stronie: nowy.pcpr-gli-
wice.pl – w zakładce Pomoc instytucjo-
nalna/Dom pomocy społecznej/Kiero-
wanie i umieszczanie w domu pomocy
społecznej. (RG)

Droga do DPS-u

14 kwietnia był Dniem Otwartym
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Knurowie. 

Jest to ośrodek dziennego wsparcia dla
50 osób przewlekle psychicznie chorych
oraz z upośledzeniem umysłowym, dzia-
łający w ramach Ośrodka M.B. Uzdro-
wienie Chorych. W trakcie spotkania za-
prezentowano wszechstronną działal-
ność Domu, zorganizowano kiermasz
prac podopiecznych, a także można było
spróbować przysmaków własnoręcznie
przygotowanych przez grupę kulinarną.
Program urozmaiciły występy grup ar-
tystycznych: teatralnej „Alternatywa”
(która w ostatnim czasie otrzymała I miej-
sce na Festiwalu Małych Form Teatral-
nych w Chorzowie) oraz tanecznej „My
Dance”. Pracownicy wraz z uczestnika-

mi chętnie odpowiadali na każde pytanie
i opowiadali o funkcjonowaniu Domu
i codziennych zajęciach. 

- Czekamy na Państwa już w przy-
szłym roku! – zapraszają organizatorzy.

(MM)

Kiermasz, występy i smakowitości

Na kiermaszu zachwycały prace, wykonane przez mieszkańców Środowisko-
wego Domu Samopomocy. 
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Marzeniem każdego dziecka jest szczęśliwa, pełna rodzina. Często ją rysują,
gdy prosi się je o przedstawienie tego, czego pragną najbardziej.

Konferencja zgromadziła m.in. pedagogów i rodziców.

- Cieszę się, że mamy tak dobrych specjalistów zajmujących
się tematyką osób niepełnosprawnych – mówiła wicestaro-
sta Ewa Jurczyga.
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Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Gliwicach, Zespół Po-
radnictwa Specjalistycznego i In-
terwencji Kryzysowej, Gliwice,
ul. Zygmunta Starego 17,
Tel. 32 332 66 77
e-mail: pik_gliwice@wp.pl
www.pcpr-gliwice.pl

Każdy wie czego potrzebuje do życia drzewo – dobrej gleby, odpowiedniego
nasłonecznienia i wody. Bez tych składników dęby nie byłyby tak rozłoży-
ste, topole proste, a brzozy zwiewne. Ale gdyby wyobrazić sobie drzewo, któ-
re zostaje nagle przycięte u korzeni i przesadzone w inne, miejsce. Nie wia-
domo czy będzie tam dostęp do wody, czy ziemia będzie odpowiednia,
a słońce będzie grzało wystarczająco długo. Takie drzewo bez właściwej
opieki i ochrony na nowym miejscu może szybko uschnąć.
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Zielone Czeki to doroczna nagro-
da finansowa przyznawana od
1994 r. osobom, które wyróżnia-

ją się w działalności proekologicznej na
terenie woj.  śląskiego. Witając uczest-
ników uroczystości Andrzej Pilot, prezes
WFOŚiGW wspomniał o potrzebie re-
fleksji i naszym wpływie na planetę.  

– Od 22 lat nagradzamy osobowości, któ-
re kreują właściwe, ekologiczne postawy.
Przez te lata nagrodziliśmy ponad dwu-
stu takich pasjonatów. Jesteśmy jak wiel-
ka ekologiczna rodzina. Ziemię mamy
tylko jedną, więc od naszych decyzji za-
leży jej i nasz los – mówił.

W tym roku przyznanych zostało 14
Zielonych Czeków, a także dyplom ho-
norowy i 10 dyplomów uznania.

W kategorii INNOWACJE I TECH-
NOLOGIE dyplomy uznania otrzyma-
li: Piotr Komraus – za innowacyjny pro-
gram ograniczania strat wody, który po-
zwolił na zaoszczędzenie 372 tys. m³
wody w ciągu 5 lat istnienia firmy Aqua-
Sprint Wodociągi Siemianowickie, a tak-
że Bogusław Berka – za zastąpienie wę-
gla i oleju opałowego paliwem gazowym
w procesie suszenia zbóż na terenie obiek-
tu w Bojanowie spółki AGROMAX.

W kategorii PROGRAMY I AKCJE
PROEKOLOGICZNE DOTYCZĄCE

OCHRONY PRZYRODY przyznane
zostały dwa Zielone Czeki. Pierwszy
otrzymał dr hab. prof. UŚ Tomasz Pie-
trzykowski – za unikalną działalność spo-
łeczną w dziedzinie poprawy standardów
prawnej ochrony zwierząt w Polsce po-
partą wiedzą merytoryczną na najwyż-
szym poziomie. Drugi odebrał zespół:

Maja Głowacka, Bogdan Ogrodnik – za
opracowanie i przeprowadzenie autor-
skich programów Badamy Poznajemy,
Chronimy, Program czynnej ochrony
przyrody w lasach nadleśnictwa Rybnik
oraz program Przyrodnicze Katowice;
członkowie zespołu są założycielami
Pracowni Edukacji Żywej.

Wkategorii PRACE NAUKO-
WO-BADAWCZE dyplom
uznania otrzymał Dariusz

Tlałka – za badania i prace naukowe nad
paprotnikami na obszarze wojewódz-
twa śląskiego i terenach przyległych. Jest
on odkrywcą 5 nowych gatunków pa-
protnika, autorem i współautorem 28 pu-
blikacji naukowych. Badania prowadzi
społecznie i nie jest związany z żadną jed-
nostką naukową. Natomiast dyplom ho-
norowy odebrał dr Andrzej Tyc – za dłu-
goletnią pracę naukową na rzecz ochro-
ny przyrody regionu oraz zaangażowa-
nie w kolejnych kadencjach Wojewódz-
kich Rad Ochrony Przyrody oraz Re-
gionalnej Ochrony Przyrody Woje-
wództwa Śląskiego. Laureatem Zielo-
nego Czeku został dr inż. Krzysztof
Klejnowski – za długoletnią pracę na-
ukową na rzecz ochrony powietrza, ba-
dania właściwości fizyko-chemicznych
cząstek stałych w atmosferze, publikacje
popularyzujące wiedzę na temat zanie-
czyszczenia powietrza w woj. śląskim
oraz zaangażowanie od 2003 r. w prace
Komisji do spraw Ocen Oddziaływania

na Środowisko, a od 2009 r. w pracach
Regionalnej Komisji do spraw Ocen
Oddziaływania na Środowisko.

W kategorii EDUKACJA EKOLO-
GICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY dy-
plom uznania otrzymał zespół Robert
Mańczyk, Dariusz Heppner, Bogdan
Kubat. Od kilku lat prowadzi on akcję
„Młodzieżowe spotkania z przyrodą”,
w której udział wzięło 500 dzieci ze
szkół i przedszkoli. Zielony Czek przy-
znany został zespołowi: Ewa Cornik, Ka-
tarzyna Wojtal, Jarosław Wesołek. Są to
nauczyciele przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych, którzy z wielkim zapa-
łem i zaangażowaniem społecznym edu-
kują ekologicznie dzieci i młodzież w ob-
szarach: organizacja powiatowych kon-
kursów ekologicznych, opracowanie i or-
ganizacja cyklicznych zajęć otwartych dla
uczniów z regionu, kreowanie systemu
edukacji proekologicznej nauczycieli
i uczniów poprzez uczestnictwo w wy-
kładach i akcjach Centrum Edukacji
Prosumenckiej przy Politechnice Śląskiej.

Wkategorii DZIAŁANIA PO-
P U L A RY Z ATO R S K I E
I PROMOCJA POSTAW

PROEKOLOGICZNYCH przyznano
dwa dyplomy uznania. Pierwszy otrzy-
mał zespół: Alicja Czerwińska, Michał
Kisio, Marcin Niesyt – za organizację
i udział w akcjach ulicznych, informa-
cyjnych warsztatach dotyczących zdro-
wego żywienia w ramach Stowarzysze-
nia Otwarte Klatki. Drugi odebrał Łukasz
Fuglewicz – za animację interdyscypli-
narnych działań łączących przyrodę,
kulturę i aktywność fizyczną. Natomiast
Zielony Czek w tej kategorii przyznany
został zespołowi Maria Staniszewska, Ha-
lina Stolarczyk, Aleksandra Józewicz z
Polskiego Klubu Ekologicznego Koła
Miejskiego w Gliwicach – za wskazy-
wanie zielonej alternatywy działań po-
dejmowanych przez każdego z nas oraz
rozwiązań systemowych, które temu
sprzyjają, za budowanie świadomości, że
działania proekologiczne nie są trudne.
Drugi Zielony Czek odebrał zespół:
Piotr Kohut, Józef Michałek – za pro-
mocje oraz rozpowszechnianie idei Re-
dyku Karpackiego w Beskidach oraz za
zaangażowanie w program OWCA plus.

Kapituła konkursu przyznała także Na-
grodę Specjalną. Otrzymał ją zespół: Cze-
sław Śleziak, Grzegorz Pasieka – za dzia-
łania popularyzatorskie wśród przedsię-
biorców poprzez organizacje szkoleń, kon-
ferencji, seminariów na tematy związane
z ochroną środowiska, a także publikacje
w wydawnictwach ekologicznych.

Na gali konkursu Zielone Czeki w Ka-
towicach Powiat Gliwicki reprezentowali
starosta Waldemar Dombek oraz wice-
starosta Ewa Jurczyga.

(RG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Dąb Bolko z Hni-
szowa w woj. lu-
belskim uplaso-
wał się na czwar-
tym miejscu
w międzynarodo-
wym plebiscycie
na Europejskie
Drzewo Roku.

Pierwsze miejsce
zdobyło najstarsze
drzewo z miasta
Bátaszék na Wę-
grzech. Drugie miej-
sce przypadło tysiącletniej lipie z miej-
scowości Tatobity w Republice Cze-
skiej, a trzecie – gruszy z miejscowości
Bošáci-Zabudišová na Słowacji. Tuż za
nimi uplasował się Bolko, ponad 1000-
letni dąb, rosnący w parku podworskim
w Hniszowie, który według legendy
wiekiem i imieniem nierozerwalnie wią-
że się z początkami państwa polskiego.
To w jego cieniu miał wypoczywać Bo-
lesław Chrobry podczas wyprawy na Ki-
jów w 1018 r.

- Drzewa biorące udział w konkursie
przypominają, jak ważny i potrzebny jest
nam kontakt z naturą. Spotkanie czło-
wieka z drzewem ożywia opowieści  i le-
gendy związane z naszą historią i kultu-

rą. Uczy nas szacunku do  przyrody i tra-
dycji. Mam nadzieję, że dzięki konkur-
sowi grono miłośników i opiekunów
drzew będzie się stale powiększać – ko-
mentuje Jolanta Migdał, koordynatorka
konkursu Drzewo Roku w Polsce.

Konkurs Europejskie Drzewo Roku
organizowany jest przez Czeską Funda-
cję Partnerstwo dla Środowiska. Jego pol-
ską edycję przeprowadza Klub Gaja.
Już w czerwcu odbędzie się głosowanie
na Drzewo Roku 2016 – przypomnijmy,
że w poprzednich latach w krajowej
czołówce znalazły się m.in. drzewa z te-
renu powiatu gliwickiego: wiąz z Poni-
szowic, lipa Witula z Przyszowic i lipa ze
Stanicy. (WG)

Bolko w europejskiej
czołówce 

Zasłużyli na Zielone Czeki 
Dąb Bolko pamięta czasy Bolesława Chrobrego.

O zaprzestanie groźnego procede-
ru wypalania traw apelują strażacy.
Stanowi on duże zagrożenie poża-
rowe i szkodzi środowisku.

W 2015 r. w Polsce odnotowano 82
802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach
rolnych, co stanowiło 45 proc. wszystkich
pożarów w kraju. Zginęło w nich 7
osób, a 141 zostało rannych. Średnio co
6 min strażacy wyjeżdżali do akcji ga-
śniczych związanych z pożarami traw.
Zużyto w nich 256 353 000 litrów wody,
co odpowiada pojemności 68 basenów
olimpijskich. Spłonęło 42 703 hektarów
powierzchni – obrazowo jest to kilome-
trowy pas o długości ok. 427 km.  Sza-
cowane straty wyniosły 31 247 000 zł. W
gaszeniu pożarów traw wzięło udział
668 649 strażaków PSP i OSP. Uczest-
niczyło w nich 139 948 samochodów ga-
śniczych i 167 samolotów.

W tym roku do 15 kwietnia w kraju
było już 17 820 pożarów traw, w których
zginęły 3 osoby, a 11 zostało rannych. Na
terenie powiatu gliwickiego i Gliwic
KM PSP odnotowała do końca kwietnia

339 pożarów, z czego aż 105 stanowiły
płonące trawy. 

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie
zabronione. Jest to jeden z najbardziej bru-
talnych sposobów niszczenia środowiska.
Wbrew pozorom, wypalanie nie daje
żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie –
szkodzi zarówno przyrodzie, jak i same-
mu człowiekowi. W pożarach tych giną lu-
dzie. Są to najczęściej ci, którzy podejmują
się wypalania traw. Zazwyczaj bezpo-
średnią przyczyną zgonu jest zawał serca,
udar termiczny lub gwałtowna zmiana kie-
runku wiatru, a co za tym idzie – wielko-
ści płomienia, co zaskakuje nieświado-
mego wypalacza. Wypalanie to jedna
z istotnych przyczyn zatruwania i tak już
nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery –
tysiące pożarów w skali kraju powoduje
„wyrzucanie’’ do niej dziesiątków ton tlen-
ku węgla oraz innych niebezpiecznych
związków chemicznych. 

Pożary te są tragiczne dla zwierząt.
Giną organizmy glebowe, owady zapy-
lające kwiaty, dżdżownice, drobne krę-
gowce, pisklęta wcześnie zakładających

gniazda ptaków. Zdarza
się, że w pożodze tracą
życie zwierzęta chronio-
ne. 

Nieuzasadniony jest
też mit, że wypalanie
traw poprawia jakość
gleby – jest wręcz od-
wrotnie. Ogień nie tylko
zabija żyjące w trawie
zwierzęta i mikroorga-
nizmy, ale także wyjała-
wia glebę. (RG)

Nie wypalaj traw!
Jeden z Zielonych Czeków otrzymał zespół Maria Staniszewska, Aleksandra Jó-
zewicz i Halina Stolarczyk z Polskiego Klubu Ekologicznego Koła Miejskiego w Gli-
wicach, dobrze znanego z licznych przedsięwzięć na naszym terenie.
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Wypalanie traw to polska „specjalność”. W Europie Za-
chodniej jest zupełnie nieznane.
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Zielone Czeki, stanowiące preztiżową nagrodę w konkursie Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zo-
stały uroczyście wręczone podczas gali zorganizowanej z okazji obchodów
Dnia Ziemi 22 kwietnia w Katowicach. Wśród laureatów znaleźli się m.in. eko-
lodzy działający na terenie powiatu gliwickiego.
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Trafiłam akurat na próbę najstarszej
grupy, aktorów młodych do-
świadczeniem.

- Gracie bardzo naturalnie, a scenki
improwizowane są przecież niezwykle
trudne. Drobne moje uwagi – nie może-
cie mówić równocześnie, pamiętajcie
o mocy głosu, intonacji i dykcji, w teatrze
to bardzo ważne! I jeszcze jedno, na te-
atralnej scenie nie ma samogłoski „ę” na
końcu wyrazów – surowo, ale z wielką
sympatią, ocenia pierwsze scenki ode-
grane podczas próby przez dorosłych ak-

torów Stanisław Witomski, współtwór-
ca i reżyser Teatru Muzycznego „Wit-
Wit”.

Grupa dorosłych spotyka się w teatrze
dopiero od marca br., ale w planach ma już
pierwszy występ. W czerwcu, w gliwickim
„Mrowisku” wystawiona zostanie teatral-
na wersja musicalu „Chicago”. Zagrają
w niej dorośli aktorzy. Jego muzyczną,
prawdziwie musicalową wersję przygoto-
wuje grupa młodzieżowa. Między uczest-
nikami warsztatów nie ma jednak żadnej ry-
walizacji. To właśnie dzieci działające
w „Wit-Wicie” od dawna, zachęciły swo-
ich rodziców, aby też spróbowali własnych
sił na teatralnych deskach. I rodzice nie dali
się długo prosić. Przyszli, żeby sprawić ra-
dość swoim dzieciom, ale również reali-
zować swoje marzenia… I pociągnęli za
sobą innych wrażliwych artystów, którzy
również zawsze chcieli grać.

- Pracuję w bardzo poważnej firmie.
Organizuję i prowadzę liczne konferen-
cje. Przyszłam tutaj, żeby się pobawić
w teatr, nauczyć scenicznego luzu, spon-
taniczności i żywiołowości – mówi Syl-
wia Konik, uczestniczka teatralnych
warsztatów dla dorosłych.

Jej koledzy dodają, że chcieliby zro-
bić coś dla siebie, powrócić do
przeszłości i zrealizować artystycz-

ne marzenia, bo w większości dawno
temu grywali w szkolnych przedstawie-
niach czy studenckich kabaretach. No
i oczywiście bardzo chcą zobaczyć sie-
bie na scenie i sprawdzić się w premie-
rowym przedstawieniu.

Zajęcia w teatrze „Wit-Wit” obejmu-
ją taniec (m.in. hip hop, funky, jazz, no-

woczesny), śpiew (m.in. emisja głosu, na-
uka śpiewu solowego i zbiorowego)
i przede wszystkim grę aktorską (m.in.
nauka świadomego wykorzystywania
mimiki i gestykulacji, dykcja, recytacja
itd.).

- Różnorodne formy zajęć umuzy-
kalniających kształcą wrażliwość este-
tyczną wokalisty. Uczestnicy przygoto-
wują etiudy, pozwalające rozwinąć ich
wyobraźnię. Przykładamy dużą wagę
do dykcji i recytacji, których efektem jest
swobodne i poprawne wysławianie się,
a także osiąganie pewności siebie. Pod-
czas wykonywania zadań aktorskich
uczestnik warsztatów współdziała w gru-
pie, uczy się wyrażania swych emocji za
pomocą słów i gestów. Młodzi aktorzy
uczą się teatru w praktyce. Efektem fi-
nałowym warsztatów artystycznych jest
spektakl muzyczny wystawiany na koniec
sezonu na profesjonalnej scenie – opo-
wiada Ewa Witomska, aktorka prowa-
dząca zajęcia m.in. z dykcji i emisji gło-
su.

Obok małżeństwa Witomskich
zajęcia w teatrze prowadzą tak-
że artyści Gliwickiego Teatru

Muzycznego: Przemysław Witkowicz
(uznany i ceniony kompozytor muzyki do
wszystkich spektakli Teatru Muzyczne-
go „Wit-Wit”) oraz Dagmara Kaliciak,
specjalistka od ruchu scenicznego, tań-
ca i choreografii, a także czynne zawo-
dowo aktorki i tancerki – Emilia Błach
i Martyna Mikołajczyk.

Artyści prowadzący warsztaty stara-
ją się wykorzystać wrodzone zdolności
i predyspozycje uczestników. Zajęcia

prowadzone są w luźnej formie, oparte
w dużej mierze na autorskim progra-
mie. Podczas warsztatów młodzi ludzie
zostają „zaczarowani” teatrem, mają
okazję poznać kulisy pracy aktora. Teatr
„Wit-Wit” określany jest jako „łowca ta-

lentów”. Młodzi artyści odkryci przez Wi-
tomskich  stają się w szybkim czasie lau-
reatami konkursów artystycznych i wo-
kalnych, a także biorą udział w profe-
sjonalnych produkcjach teatralnych i fil-
mowych. Kilkoro z nich studiuje w wyż-
szych szkołach artystycznych, a zeszło-
roczny absolwent Kacper Jaszcz jest
studentem pierwszego roku w Szkole Te-
atralnej w Anglii. 

Teksty, muzyka i choreografia
tworzone są specjalnie na po-
trzeby Teatru Muzycznego „Wit-

Wit”. Oryginalne, pełne humoru i ciepła
utwory, zagrane przez świetnych aktorów,
barwne kostiumy i niebanalna scenografia
– to wszystko sprawia, że ten gliwicki te-
atr cieszy się coraz większą popularno-
ścią na scenach całego kraju. „Wit-Wit”
regularnie wystawia swoje spektakle
również na scenie polonijnej w Londy-
nie.

- Na scenie można – czasem nawet
wbrew sobie i swoim ograniczeniom –
zrobić wszystko. Można ludzi wciągnąć
w niesamowite artystyczne rzeczy. Pra-
ca z dorosłymi jest lżejsza, choć nieko-
niecznie łatwiejsza. W teatrze dziecięcym
trzeba umieć maluchy porwać i zachęcić
do aktorskich popisów, nastolatki nale-
ży czasem postawić do pionu, a już li-
cealiści i dorośli aktorzy są zawsze go-
towi do działania. Najważniejsze, żeby
mieć pasję – dodaje Stanisław Witomski.

W „Wit-Wicie” działa kilka zespołów
wiekowych: przedszkolne, wczesnosz-
kolne, szkolne, młodzieżowe i od nie-
dawna grupa dorosłych. Dla wszystkich
starczy miejsca, w niewielkich, ale bar-
dzo przytulnych wnętrzach Teatru Mu-
zycznego „Wit-Wit”, w którym swoje ar-
tystyczne marzenia realizują nie tylko gli-
wiczanie, ale w sporej grupie również
mieszkańcy powiatu gliwickiego rodem
z Knurowa, Pyskowic, Smolnicy, Żerni-
cy czy Kleszczowa. Bo teatr łączy i spa-
ja niesamowitą więzią. I zawsze jest tu-
taj wesoło!

Więcej informacji znaleźć można na
stronach: www.studioaktorskie.witwit.pl
oraz  www.teatr.sgl.pl.

MAGDALENA FISZER-RĘBISZ

Artystyczny „Wit-Wit” Fascynujące owady
Muzeum w Gliwicach zaprasza do fascynującego świata owadów – na wy-
stawę „Architekci, artyści, zabójcy i grabarze. W świecie owadów Jean’a Hen-
ri Fabre’a”. 

Dzieci z warsztatów Teatru Muzyczne-
go „Wit-Wit” w swoim żywiole.

Grupa najstarszych (lecz wcale nie starych, a już na pewno młodych duchem)
aktorów podczas czytania scenariusza do przedstawienia „Chicago”. 
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Wystawa eksponowana w Willi Caro
opowiada o pięknych, dziwnych, odra-
żających i niezwykłych stworzeniach,
które pojawiły się na Ziemi setki milio-
nów lat przed człowiekiem. Można się im
przyjrzeć oczyma Jean’a Henri Fabre’a
(1823-1915), francuskiego humanisty
i przyrodnika, światowej sławy ento-
mologa, prekursora badań nad zacho-
waniami (etologią) owadów. Ekspozycja
jest również wyjątkową okazją do przy-
pomnienia postaci Caspara Schwenkfel-
da (1563-1609), badacza historii natu-
ralnej, który już przed czterystu laty bu-
dował fundamenty pod rozwój wiedzy
o przyrodzie Śląska. Na wystawie, po raz
pierwszy w Polsce, prezentowane jest
oryginalne dzieło Schwenkfelda, wyda-
ne w 1603 roku „Theriotropheum Sile-
siae”. 

Wystawę honorowym patronatem ob-
jęło Polskie Towarzystwo Przyrodni-
ków im. Kopernika – najstarsze polskie
stowarzyszenie przyrodnicze założone we
Lwowie w 1875 r. Jest to wystawa ze
zbiorów Muzeum Górnośląskiego w By-
tomiu. W Willi Caro będzie dostępna dla
publiczności do 29 września br.

Muzeum zaprasza dzieci i młodzież na
lekcje towarzyszące wystawie. Organi-
zowane są od wtorku do piątku – aż do
zakończenia jej eksponowania w Willi
Caro. Pokazują, jak wiele możemy na-
uczyć się od owadów: mrówczej soli-
darności, pszczelej pracowitości, a nade
wszystko – umiejętności bycia częścią
przyrody, a nie kimś od niej odrębnym
i niezależnym. Można poznać te dziwne
i niezwykłe stworzenia, bez których –
i nie ma w tym stwierdzeniu żadnej
przesady – nie byłoby życia na Ziemi. Fa-
chowcy opowiadają na nich o owadach
wokół nas – pożytecznych i szkodnikach,
pracy miodem płynącej i nie zawsze ko-
lorowym życiu motyli. Przybliżają ta-
jemnice owadziego świata, pomagają
sprawdzić, jak to jest być pszczołą albo
mrówką, a także dowiedzieć się, że aby
stać się motylem, najpierw trzeba być gą-
sienicą.

Koszt udziału w zajęciach to 1 zł od
grupy. Ze względu na ograniczoną ilość
miejsc organiztorzy proszą o zapisy pod
nr. tel. 783 560 006. 

„Wiadomości Powiatu Gliwickiego”
są patronem medialnym wystawy. (RG)

Zachwyca bogactwo świata tych niewielkich stworzeń, bez których nie było-
by życia na Ziemi.
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21 kwietnia w Knurowie odbył się Re-
gionalny Konkurs Recytatorski pod
hasłem „Zobacz, jaki jestem zdolny”.

Wzięli w nim udział przedstawiciele
Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowi-
cach, Zespołu Szkół Specjalnych nr 7
w Gliwicach, Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Knuro-
wie, Miejskiego Gimnazjum nr 2 z Od-
działami Integracyjnymi w Knurowie,
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Boro-
wej Wsi oraz Zespołu Szkół Specjalnych
w Knurowie.
Pierwsze miejsce
w kategorii szkół
podstawowych za-
jęła Wiktoria Ma-
rzodko z Zespołu
Szkół Specjalnych
nr 7 w Gliwicach,
która zaprezento-
wała utwór L.J.
Kerna „Żyrafa
u fotografa”. Lau-
reatem w katego-
rii gimnazjów zo-

stał Wojciech Bernacki z Zespołu Szkół
Specjalnych w Knurowie, recytujący
wiersz J. Tuwima „Lokomotywa”. W ka-
tegorii warsztatów terapii zajęciowej
i szkół przysposabiających do pracy wy-
grała Maria Brol – utworem własnym pt.
„Cud natury”. 

Konkurs zorganizował Zespół Szkól
Specjalnych w Knurowie we współpra-
cy z Miejską Biblioteką w Knurowie.

(AB)

Zobacz, jaki jestem zdolny

Wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody wrę-
czyła Alina Jaworska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
w Knurowie.
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Teatr Muzyczny „Wit-Wit” działa w Gliwicach od 2002 roku. Prowadzi cało-
roczne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, a od niedawna również
dla dorosłych. Na zajęciach, w różnych grupach wiekowych spotykają się
tutaj mieszkańcy Gliwic i powiatu gliwickiego – w sumie blisko 120 osób. Każ-
da z nich jest pełna artystycznych pasji, które z powodzeniem może tu roz-
wijać…



Ideą przewodnią tegorocznej impre-
zy był Rok Miłosierdzia, a jej uczestni-
cy mieli okazję poznać Jana Pawła II jako
przyjaciela młodzieży. W Spotkaniach
udział wzięło 9 grup, reprezentujących
Szkołę Podstawową w Bargłówce, Szko-
łę Podstawową w Sośnicowicach, Gim-
nazjum w Sośnicowicach, Zespół Szkół
Specjalnych w Pyskowicach oraz 
DPS-y w Kuźni Nieborowskiej, Knuro-

wie, Świętochłowicach, Pilchowicach
i Sośnicowicach. Wzięły one udział
w licznych konkursach, tematycznie
związanych z ideą przedsięwzięcia. Naj-
lepsza okazała się reprezentacja SP w So-
śnicowicach, II miejsce zajęła drużyna
z ZSS w Pyskowicach, a III – z SP w Bar-
główce. Zwycięskie ekipy odebrały pu-
chary, zaś wszystkie – dyplomy, piłki
sportowe i słodycze.

Uczniowie świetnie bawili się
z mieszkańcami DPS-ów i niepeł-
nosprawnymi kolegami. Spotka-
nie zakończyła msza św., odpra-
wiona (przy ołtarzu własnoręcznie
wykonanym przez uczestników im-
prezy) przez ks. proboszcza para-
fii w Bargłówce Józefa Strosza
i ks. Piotra Sękowskiego z Sośni-
cowic. 

VII Spotkania Śladami Świętego Jana
Pawła II zorganizował DPS „Ostoja”
i ZSS w Pyskowicach przy wsparciu
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym „Nadzieja”.

(RG)
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Przed objęciem funkcji proboszcza
w Wilczy był ksiądz związany głównie
z miejskimi parafiami. Czym różni się
taka parafia wiejska od miejskiej?
Miałem już wcześniej kontakt z parafią
wiejską – przez trzy lata byłem wika-
riuszem w Pstrążnej, zresztą moja ro-
dzinna parafia w Łaziskach Dolnych
wprawdzie formalnie jest częścią miasta,
ale ma wiejski charakter. Z pewnością
pewne różnice istnieją – na wsi można
budować religijność opierając się na
przywiązaniu do zwyczajów wypraco-
wanych przez pokolenia, ludzie są też
znacznie mniej anonimowi. 
Od proboszcza oczekuje się, że będzie
swoistym omnibusem – dobrym dusz-
pasterzem, skutecznym organizato-
rem parafialnego życia, ale i sprawnym
administratorem. Która z tych ról
jest dla księdza najtrudniejsza? 
Rozpoczynając swoje proboszczowanie
w Wilczy, z jednej strony bardzo cieszy-
łem się, że dostaję własną parafię – i to
wiejską, o czym zawsze marzyłem – ale
przytłoczył mnie ogrom remontów tu-
tejszego zabytkowego kościoła, które
okazały się niezbędne. Stopniowo jednak
udało się to wszystko ogarnąć, nauczyłem
się zabiegać o dotacje, przyzwyczaiłem
do wizyt w urzędach i wypełniania mnó-

stwa związanej z tym dokumentacji,
w której przygotowywaniu bardzo po-
maga mi pani Beata Kaczmarek.
Dzięki wsparciu parafian i pozyskanym
środkom udało się m.in. wymienić po-
krycie dachu i ścian oraz oszalowanie izbi-
cy wraz z wymianą gontów naszej drew-
nianej świątyni, udało się odrestaurować
ołtarz główny i barokowe ołtarze boczne,
ambonę, balaski i obraz Matki Boskiej Fry-

deckiej z 1709 r., wymienić instalację elek-
tryczną i zainstalować w kościele ogrze-
wanie, przeprowadzić pielęgnację drze-
wostanu i wykonać nowe ogrodzenie wo-
kół kościoła, wyciąć stare, grożące znisz-
czeniem nagrobków drzewa na cmentarzu
parafialnym oraz posadzić wokół cmen-
tarza tuje i cyprysy, a także odwodnić i od-
remontować kaplicę cmentarną, dopro-
wadzając do niej energię elektryczną.
Dużo pracy jednak jeszcze przed nami –
właśnie trwa renowacja zabytkowych or-
ganów, które są cennym instrumentem
z 1781 r., a których stan prof. Gembalski
określił jako wprost agonalny. Wiem, że
jak zawsze mogę liczyć na ofiarność pa-
rafian, ale to bardzo kosztowne przed-
sięwzięcie, więc wciąż próbuję pozyskać
środki z dodatkowych źródeł.  
Jeśli chodzi o innego typu trudne wy-
zwanie, to bardzo leży mi na sercu spra-
wa młodzieży, której część  odsuwa się
od kościoła.
No właśnie. Młodzież we współczesnym
Kościele to z jednej strony wielkie
wydarzenia gromadzące tłumy mło-
dych, jak np. Światowe Dni Młodzie-
ży czy spotkania Taize, a z drugiej – pu-
ste ławki na mszach szkolnych i bierz-
mowanie traktowane jako pożegnanie
z Kościołem...

Mamy w parafii wspaniałych młodych lu-
dzi, którzy m.in. bardzo angażują się
w przygotowanie tegorocznych Świato-
wych Dni Młodzieży. W 23 rodzinach bę-
dziemy gościć 62 osoby z Włoch, dzię-
ki czemu Wilcza zajmuje trzecią pozycję

w naszym dekanacie pod względem
liczby przyjmowanych pielgrzymów. 
Ale oczywiście jest też część młodzieży,
która jakoś pogubiła się w swoich relacjach
z Kościołem. Być może w pewnym stop-
niu przyczyniło się do tej sytuacji prze-
niesienie katechezy do szkół, bo skutkiem
tego zmniejszył się kontakt młodego
człowieka z rodzinną parafią. Nie bez
wpływu jest też przekaz medialny kon-
centrujący się na skandalach dotyczących
kapłanów. Oczywiście zło i grzech trze-
ba piętnować, ale może warto byłoby dla
równowagi pokazać też to, co w Koście-
le dobre? Bo inaczej nic dziwnego, że mło-
dy człowiek po obejrzeniu czy przeczy-
taniu takich newsów będzie do księży
uprzedzony.  Ważne jest to, żeby w rela-
cjach z młodymi ludźmi  być wiarygod-
nym. Widzę to, pełniąc od 24 już lat funk-
cję kapelana Górnika Zabrze. Mam bar-
dzo dobre kontakty z kibicami – również
z tymi odsądzanymi od czci i wiary. 
Jak się zostaje kapelanem klubu spor-
towego?
Piłka nożna od dzieciństwa była moją pa-
sją. W niedzielny poranek pędziłem z ko-
legami na mszę o 7.00, żeby zdążyć do-
jechać przez Mikołów do Tychów, gdzie
o 11.00 zaczynał się mecz. Do Zabrza je-
chać nie mogliśmy, bo z Łazisk było za
daleko, ale odkąd pamiętam, całą rodzi-
ną kibicowaliśmy Górnikowi. Kiedy
w polskich klubach sportowych zaczęli
pojawiać się kapelani, byłem świeżo po
święceniach kapłańskich. Pamiętam, jak
czytałem wywiad z ks. Zapolskim – ka-
pelanem Legii Warszawa i myślałem, że
wspaniale byłoby pełnić taką funkcję
w Górniku Zabrze. Wiedziałem, że nie jest
to proste, bo trzeba zgody biskupa. Ale
marzenie spełniło się! Przyjechałem kie-
dyś na pogrzeb jednego z byłych piłka-
rzy Górnika, odprawiłem mszę, a potem
zaproszono mnie do klubu, gdzie wspo-
mniałem, że chciałbym jako ksiądz być
przy drużynie. I tak się zaczęło. 
Organizuję msze na początek i na za-
kończenie sezonu, odwiedzam piłkarzy
w szatni przed meczami, rozmawiam
z nimi, gdy wygrywają i gdy Górniko-
wi idzie gorzej, jestem w stałym kon-
takcie z trenerami, sztabem szkolenio-
wym i zarządem klubu. Czuję się po-
trzebny. Nigdy nie spotkałem się z nie-
chęcią czy brakiem szacunku, mimo że

wśród piłkarzy były również osoby in-
nego wyznania lub obojętnie podcho-
dzące do religii. Znam rodziny piłkarzy
i innych osób związanych z Górnikiem
– daję im śluby, chrzczę dzieci. Bywa-
ło, że jechałem pod Kielce do biskupa
z piłkarzem, który chciał zostać bierz-
mowany, innemu udzielałem nauk przed-
ślubnych. Zdarzało się, że wieczorem na-
gle dzwonił  ktoś z prośbą o spowiedź,
przyjeżdżał, klękał w moim pokoju,
a kiedy wychodził, widziałem, że ta
spowiedź bardzo mu pomogła. Kiedyś
zjawił się piłkarz z torbą sportową. Wy-
jął z niej krzyż, który – jak mówił –
otrzymał od matki, wyjeżdżając z domu.
Drogi życiowe tego młodego człowieka
pogmatwały się i czuł potrzebę rozmo-
wy. Oczywiście w takich sytuacjach
nie mogę dać niezawodnej recepty na ży-
cie, ale mam nadzieję, że – cokolwiek
stanie się w przyszłości – dzięki takim
spotkaniom ten człowiek będzie pamię-
tał, że komuś na nim zależy, ktoś chce go
wsłuchać i zrozumieć. I jeśli nawet nie
będzie najbliżej Kościoła, to takie war-
tości jak człowieczeństwo, otwarcie na
drugiego człowieka nie będą dla niego
pustymi słowami. 
Jako kapelan Górnika ma ksiądz też
bliskie relacje z kibicami. 

Oczywiście, przecież jestem
jednym z nich! Kiedyś zjawiła
się u mnie grupa kibiców, pro-
sząc o odprawienie mszy za ich
zmarłych kolegów i trenerów.
Pamiętam, jak szedłem w li-
stopadowy wieczór ulicami Za-
brza, otoczony chłopakami
z ogolonymi głowami – z wy-
glądu takimi typowymi „kibo-
lami“ – ze zniczami i wieńca-
mi w ręku, a potem modliliśmy
się razem nad grobami. To było
dla mnie wyjątkowe przeżycie.
Potem na stadionie dostałem od
nich koszulkę kibicowską –
specjalnie dla mnie zamówio-
ną w bardzo „słusznym“ roz-
miarze. 
Piłkarze i kibice są mi bliscy jak
rodzina i niejednokrotnie mam
łzy w oczach, kiedy przyjdzie
mi głosić kazanie podczas po-
grzebów tych, którzy odchodzą. 
Ja sam też czuję wsparcie ze

strony piłkarzy i kibiców. Odwiedzają
mnie, są ze mną w święta – np.. pamię-
tają o urodzinach, a ostatnio przez Bożym
Narodzeniem dostałem od jednego z ki-
biców bombkę w barwach Górnika – ale
są też, gdy jest mi ciężko, np. po śmier-
ci rodziców czy gdy leżałem w szpitalu.
Zabierają mnie na mecze, a jeśli nie mogę
im towarzyszyć – dzwonią lub ślą 
SMS-y. Mimo, że część piłkarzy nie zaj-
muje się już sportem, a niektórzy wyje-
chali z kraju – przyjaźnie przetrwały.
Gdyby miał ksiądz jakoś podsumować
swoje dotychczasowe kapłaństwo, np.
opuszczając dziś parafię w Wilczy, to
z jakich dokonań byłby najbardziej
dumny? 

Myślę, że odchodziłbym z poczu-
ciem, iż zostawiłem tu swoje serce – dla
tego kościoła i dla tych ludzi, a zarazem
ze świadomością wykonania zadania
i przekonaniem, że zrobiłem wszystko,
co potrafiłem zrobić. Ostatnio pewien
wspaniały kapłan powiedział mi, że
być księdzem to przede wszystkim za-
wsze być dla ludzi, nie tworzyć sztucz-
nego dystansu – a o resztę prosić Pana
Boga. Uważam, że najważniejsze dla
księdza to być po prostu dobrym czło-
wiekiem.

Rozmawiała: EWA PIESZKA

Zabytkowy drewniany kościół w Wilczy przeszedł
w ostatnim czasie wiele remontów.
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Ksiądz Bogdan Reder jako proboszcz
i – obok – jako… kapelan piłkarzy
Górnika Zabrze! 

Fo
to

: E
. P

ie
sz

ka
 

Być księdzem to być zawsze dla ludzi
Rozmowa z ks. BOGDANEM REDEREM – proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Wilczy i kapelanem Klubu Sportowego Górnik Zabrze

„Ostoja” przez cały dzień rozbrzmiewała śpiewem i dźwiękami gitary, było tu
wesoło i kolorowo.
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Śladami Jana Pawła II
„Papież twórcą Światowych Dni Młodzieży” to hasło VII Spotkań Śladami Świę-
tego Jana Pawła II, które odbyły się w Domu Pomocy „Ostoja” w Sośnico-
wicach 26 kwietnia. 
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Wkapeluszu myśliwskim
i w pełnym rynsztunku czeka
już na mnie łowczy Marcin

Fojt. Zbliża się godzina 22.00, na niebie
pełnia, księżyc jasno świeci.
Dostaję profesjonalną lornetkę,
zaopatrzona również w latarkę
podlegam ostrej ocenie stroju –
czy aby jestem odpowiednio
i ciepło ubrana. Wyruszamy
na polowanie! Najpierw jednak
musimy podjechać  do Łączy,
by wpisać się w książkę ewi-
dencji polowań. Z niej dowia-
dujemy się, że oprócz nas dziś
w nocy poluje jeszcze trzech in-
nych myśliwych. Dokładnie
sprawdzamy obręby, jakie wpi-
sali, żeby przypadkiem nie
wejść sobie w drogę, co grozi
niebezpieczeństwem. 

Wreszcie jedziemy ciem-
nym i wydawałoby się pu-
stym lasem. Na leśną drogę kil-
ka razy wybiegają jego miesz-
kańcy: zające, sarny i jeże.
Docieramy na miejsce. Wy-
siadamy, ruszamy skrajem lasu
na oświetlone jasnym światłem księży-
ca pole, gdzie o tej porze przybywają
zwierzęta na żer. Wchodzimy na ambo-
nę, skąd lepiej widać zwierzynę. Mój
przewodnik odbezpiecza i ładuje nabo-
je do sztucera. Czekamy. 

Nasza cierpliwość zostaje nagrodzo-
na. Na skraju lasu pojawiają się dwa da-
niele. Spokojnie żują trawę i wyglądają
naprawdę dostojnie. Nie wolno nam
jednak do nich mierzyć. W tym okresie
polować bowiem zezwala się jedynie na
dziki i drapieżniki, takie jak np. lisy, kuny
czy jenoty. Każdy gatunek leśnych zwie-

rząt ma bowiem swój określony termin
polowań. Na zwierzynę płową, jaką jest
np. jeleń – król lasu, nigdy nie poluje się
w nocy. Ze względu na szacunek dla tego

okazałego zwierzęcia oraz regulacje
prawne. W Polsce w nocy możemy je-
dynie polować na dziki, piżmaki, dra-
pieżniki oraz kaczki i gęsi na przelotach.

Las nocą wygląda zupełnie inaczej.
Jest ciemny i nieodgadniony. Co
chwilę słychać szelesty i tętent.

Widać niewiele. Łowczy jednak bez-
błędnie rozpoznaje, jakie zwierzę prze-
biegło obok nas. A były to m.in. danie-
le, jelenie i dziki. Przez lornetkę obser-
wujemy ich zwyczaje. Stoimy w pozycji
„pod wiatr”, więc zwierzyna nie od razu
zdaje sobie sprawę z naszej obecności.

Chmara jeleni jak gdyby nigdy nic ru-
szyła na skraj kniei, dziki pobiegły w las.
Było dla nich zbyt jasno, aby się poka-
zać. 

Kilka godzin nocnego spaceru
po lesie dało mi bardzo wiele –
dotleniłam mózg, ale przede

wszystkim od łowczego dowiedziałam się
wiele o zwyczajach zwierząt, tradycjach
myśliwych i symbiozie, jaka ich łączy.
Choć światłem latarki i zbyt głośnym
śmiechem dwa razy spłoszyłam myśli-
wemu zwierzynę, i tak było to przednie
polowanie. Tym razem bezkrwawe i bez-
owocne, lecz naprawdę zajmujące. 

Gdybyśmy jednak coś owej nocy
upolowali, musielibyśmy pozyskaną
zwierzynę wypatroszyć na miejscu w le-

sie, a tuszę dostarczyć do skupu. Wy-
pełniając przy tym kilka „papierków”…
Łowczy potwierdza jednak, że nie każ-
de polowanie kończy się pozyskaniem
zwierzyny. By oddać strzał, trzeba być go
całkowicie pewnym. Tymczasem wiele
aspektów, takich jak m.in. wygląd zwie-
rzęcia, odległość dzieląca je od człowieka,
a nawet samopoczucie myśliwego skła-
dają się na udane polowanie.

- Jesteśmy niewielkim kołem łowiec-
kim, ale bardzo zasobnym w zwierzynę.
Zrzeszamy 49 członków. Do naszych
obowiązków należy nie tylko pozyski-
wanie zwierząt, ale przede wszystkim pra-
ca na rzecz lasu i jego mieszkańców.
W sezonie poświęcamy tej pracy łącznie
ponad 3,5 tys. godzin. Budujemy i kon-
serwujemy ambony, dokarmiamy zwie-
rzynę i opiekujemy się nią, inwentary-
zujemy tych naszych gospodarzy lasu, sta-
wiamy ogrodzenia, aby zwierzęta leśne
nie niszczyły upraw rolnikom, usuwamy
zastawione przez kłusowników wnyki, no
i dbamy o równowagę w przyrodzie –
opowiada Marcin Fojt.

Ludzie polowali bowiem od zarania
dziejów. I nie da się tego zmienić, choć
nie brak przeciwników myśliwskiej pro-
fesji. NIE zabijaniu zwierząt mówią jed-
nak ci, którzy być może nie do końca zda-
ją sobie sprawę, co działoby się nie tyl-
ko w lesie, ale głównie na polach, jak rów-
nież w miejscowościach położonych
obok lasu i na naszych drogach, gdyby za-
przestać regulacji liczebności leśnej zwie-
rzyny. Mieszkańcy lasu wyszliby z niego
stadami, aby szukać pożywienia przede
wszystkim na terenach uprawnych, ale
także w centrach miast, na drogach szyb-
kiego ruchu i w naszych domostwach. 

- Trzeba prowadzić selekcję, aby pew-
ne gatunki leśnych zwierząt nadmiernie
się nie rozmnażały. W przyrodzie musi
być równowaga. Hodowla zwierzyny,
to także jej selekcja. My, myśliwi jeste-
śmy swego rodzaju wilkami. Nazywamy
się myśliwymi, podczas polowań staramy
się nie wchodzić w kontakt wzrokowy ze
zwierzyną, który może powodować do-
datkowy stres. Musimy pozyskać ją szyb-
ko i bezboleśnie ze względów etycznych,
jak również prawnych. Dlatego, aby zo-
stać myśliwym, trzeba najpierw rok ter-
minować na stażu łowieckim, a później

zdać trudny, trzystopniowy egzamin. Bo
bycie myśliwym to odpowiedzialna mi-
sja, nie każdy może nim zostać – tłuma-
czy Marcin Fojt.

Sam jest już trzecim pokoleniem my-
śliwych w swoim domu. Z dumą
kultywuje piękne tradycje. Barw-

nie opowiada o myśliwskich obyczajach
i zachowaniach, tradycyjnym stroju, od-
powiednim posługiwaniu się bronią, sy-
gnałach myśliwskich i o zwykłej pracy na
rzecz lasu. Aby wykonywać ją naprawdę
dobrze, trzeba być w lesie niemalże co-
dziennie. No i trzeba kochać przyrodę i nie
bać się fizycznego wysiłku. 

Myśliwi z „Łosia” współpracują ze
szkołami, aby opowiadać uczniom o ży-
ciu lasu, by edukować, bo niektóre dzie-
ci, jak i dorośli wciąż myślą, że mężem
sarny jest jeleń, a to przecież nieprawda.
Parę tworzą jeleń byk i łania lub daniel
byk i łania, a sarna wiąże się z ko-
złem… Najciekawsze polowania, pod-
czas których można podziwiać praw-
dziwe, wspaniałe myśliwskie tradycje to
grupowe łowy bożonarodzeniowe, no-
woroczne czy hubertusowskie. Są na-
prawdę widowiskowe. Interesujący jest
chrzest myśliwego i pozyskane przez my-
śliwych trofea… Ale to już temat na ko-
lejne opowieści.

Darz Bór!
MAGDALENA FISZER-RĘBISZ

Polowanie na dzikiego zwierza w lasach powiatu gliwickiego, czyli…

…JESTEŚMY WILKAMI!
Powiat gliwicki lasami stoi. Na naszym terenie mamy zasobne w zwierzynę i naprawdę piękne lasy o bogatej tra-
dycji myśliwskiej. Działalność prowadzi tutaj kilkanaście kół łowieckich. Jednym z nich jest utworzone w 1963 roku
Koło Łowieckie „Łoś” Gliwice z siedzibą w Łączy, które gospodaruje na 4 800 hektarach uroczej kniei. „Wiadomo-
ści Powiatu Gliwickiego” postanowiły bliżej zapoznać swych Czytelników ze zwyczajami łowieckimi. Po kilku mie-
siącach umawiania się z łowczym koła „Łoś”, wreszcie – telefon: „za dwa dni z wieczora szykuje się nocne polo-
wanie na dziki i drapieżniki w lasach okalających Bojszów, Łączę, Sierakowice i Rachowice”. Podekscytowana jadę
na miejsce zbiórki…

Ponad 280 zuchów i harcerzy z Huf-
ca ZHP Ziemi Gliwickiej oraz zuchy
z Hufca ZHP Opole wzięło udział
w XIV edycji Rajdu Świętego Jerzego. 

Miejscem tegorocznego rajdu, zorga-
nizowanego w dniach od 22 do 24 kwiet-
nia,  były Rudy oraz tereny gminy Toszek.
Uczestnicy rajdu zostali podzieleni na trzy

kategorie wiekowe i poruszali się po
trzech zupełnie różnych trasach. Pierwsza
z nich przeznaczona była dla najmłodszego
pokolenia – zuchów, których zadaniem
było odnalezienie lancy św. Jerzego. Dru-
gą trasą powędrowali harcerze z klas 4-6
szkoły podstawowej, którzy w piątkowy
wieczór przeszli szkolenie naukowców,
a podczas sobotniej gry mieli za zadanie
odnaleźć część tajemniczego mechanizmu.
Trzecia i najbardziej wymagająca trasa zo-
stała przygotowana dla najstarszych
uczestników rajdu, którzy na podstawie
zdjęć satelitarnych mieli odnaleźć punk-
ty na trasie Toszek-Rudy, na których cze-
kały na nich atrakcje, np. Strzelnica. 

Sobotni wieczór zakończył się ogni-
skiem, podczas którego swoją obecnością
harcerzy zaszczycili: Michał Jaśniok –
radny Miasta Gliwice, reprezentujący po-
słankę Martę Golbik, patronującą Raj-
dowi Świętego Jerzego; Paweł Macha –
burmistrz Gminy Kuźnia Raciborska; Ad-

rian Plura – dyrektor ZSO w Rudach; hm.
Maria Kotkiewicz – przewodnicząca
Rady Chorągwi Śląskiej oraz  ks. hm.
Piotr Larysz – kapelan Chorągwi Śląskiej.

- To niezwykłe wydarzenie było efek-
tem pięciomiesięcznej pracy sztabu or-

ganizacyjnego – podkreśla pwd. Kata-
rzyna Moskała, zastępca komendanta
Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.

Patronat honorowy nad rajdem objął
m.in. starosta gliwicki Waldemar Do-
mbek. (RG)

Trzy trasy – jeden cel

Zuchy w poszukiwaniu lancy św. Jerzego dotarły m.in. do stacji kolejki w Ru-
dach Raciborskich.
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Zwycięzcy rajdu z pionu harcerskiego i harcerzy starszych, w ramach jednej
z nagród pojadą na wycieczkę do Warszawy, gdzie zwiedzą siedzibę Sejmu RP
wspólnie z posłanką Martą Golbik.

Takie widoki można uchwycić, wędrując po lesie.

Łowczy Marcin Fojt podczas nocnego
polowania.

Fo
to

: M
. F

oj
t

Fo
to

: M
. F

isz
er

-R
ęb

isz



NR 5 (110) MAJ 2016 NASZ POMOCNIK

10 www.powiatgliwicki.pl

EU RO PEJ SKI NU MER 
ALAR MO WY 112

Nu mer ten jest jed no li tym nu me rem
alar mo wym obo wią zu ją cym we wszys-
t kich kra jach Unii Eu ro pej skiej. Słu ży
do po wia da mia nia w sy tu acjach za gro -
że nia zdro wia, ży cia lub mie nia. Moż na
z nie go ko rzy stać za rów no z te le fo nów
ko mór ko wych, jak i sta cjo nar nych,
a usłu ga ta jest bez płat na.

Ze wzglę du na spe cy fi kę nie któ rych
zgło szeń oraz przy zwy cza je nie i kom fort
oby wa te li, za cho wa ne zo sta ły nu me -
ry 997, 998 oraz 999.

KIE DY DZWO NIĆ NA 112?
Eu ro pej ski Nu mer Alar mo wy 112 słu -
ży do zgła sza nia sy tu acji zwią za nych
z bez po śred nim za gro że niem ży cia,
zdro wia lub mie nia, do któ rych za li -
czyć moż na m.in. po ża ry, wy pad ki
dro go we, przy pad ki uży cia prze mo cy,
po waż ne uszko dze nie cia ła, kra dzie że,
wła ma nia i in ne na głe sy tu acje za gra -
ża ją ce zdro wiu lub ży ciu.

NIE ZBĘD NE IN FOR MA CJE
DO ZGŁO SZE NIA ZDA RZE NIA,

CZY LI CO NA LE ŻY ZRO BIĆ
PO WY BRA NIU NU ME RU 112?
� Je że li to moż li we – po łą cze nie z ope ra -
to rem nu me ru alar mo we go 112 po win no

być wy ko na ne przez oso bę znaj du ją cą się
bez po śred nio w miej scu wy stą pie nia zda -
rze nia i po win no za pew niać moż li wość spo -
koj ne go prze pro wa dze nia roz mo wy.
� Na le ży cze kać na zgło sze nie się ope -
ra to ra i nie roz łą czać się do cza su, gdy po -
łą cze nie nie zo sta nie pod ję te (po łą cze nie
jest bez płat ne, więc dzwo nią cy nie po no -
si żad nych kosz tów).
�Na le ży po dać swo je imię i na zwi sko oraz
krót ko opi sać zda rze nie lub sy tu ację, któ -
rej by ło się świad kiem – na ba zie tych in-
for ma cji ope ra tor zde cy du je, ja kie służ by
roz dy spo no wać do zda rze nia.
� Na le ży ko niecz nie po dać miej sce
prze by wa nia lub ad res, pod któ rym   
mia ło miej sce zda rze nie.
� Na le ży od po wia dać na za da wa ne
przez ope ra to ra py ta nia.
� Na le ży wy ko ny wać po le ce nia/in -
struk cje prze ka zy wa ne przez ope ra to ra. 
� Nie wol no się roz łą czyć do cza su wy -
raź ne go po le ce nia ope ra to ra.
� Je śli sy tu acja na gle się zmie ni (po gor -
szy), na le ży nie zwłocz nie po in for mo wać
o tym ope ra to ra.
� Nie wol no blo ko wać nu me ru te le fo nu,
z któ re go wy ko na no zgło sze nie, na wy pa -
dek gdy by ope ra tor pró bo wał skon tak to wać
się po now nie ze zgła sza ją cym.

Pa mię taj!
Dzwo niąc na Eu ro pej ski Nu mer Alar mo -
wy112 bez po trze by, blo ku jesz li nię alar mo -
wą oso bie, któ ra wła śnie w tej chwi li mo że
po trze bo wać na tych mia sto wej po mo cy, anie
mo że po łą czyć się z ope ra to rem w Cen trum
Po wia da mia nia Ra tun ko we go.

Po wy krę ce niu nu me ru alar mo we go
i zgło sze niu się dys po zy to ra spo koj nie
i wy raź nie po daj: 

1. Co się sta ło?
2. Czy są po szko do wa ni – je śli tak, po -
wiedz, ja ki jest ich stan (czy są przy tom-
ni, czy od dy cha ją).
3. Miej sce zda rze nia (ad res, na zwa obiek-
tu, cha rak te ry stycz ne ce chy miej sca).
4. Swo je imię i na zwi sko, nr te le fo nu, z któ -
re go jest po da wa na in for ma cja o zda rze niu.

Pa mię taj! Dys po zy tor za wsze od kła -
da słu chaw kę ja ko pierw szy! (WZK)

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH i informacyjnych 
Jednolity Europejski Numer Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska (tam, gdzie jest powołana) 986
Centrum Antyterrorystyczne ABW 
Zgłaszanie zdarzeń związanych z zagrożeniem terrorystycznym 996

Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994
Służba Dyżurna / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Gliwicach 510 138 137

Centrum Zarządzania Kryzysowego / Wojewody Śląskiego
32 256 56 01 
32 255 21 95 
32 207 71 01

SMS interwencyjny dla osób głuchoniemych 723 986 112
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 32 332 66 37

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 32 338 05 00 
666 227 205

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Tel. alarmowy na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt: 607 855 277

32 231 23 50 
32 231 50 95

Szpital w Knurowie Sp. z o.o. 32 331 92 02
32 331 92 80

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. 32 233 24 24 

Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach 32 235 65 27 
32 331 99 20

Szpital Psychiatryczny w Toszku 32 233 41 12 
Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów 
– TOURIST EMERGENCY LINE

0 800 200 300
+48 608 599 999

Informacja o numerach telefonów 118 913

TE LE FO NY ALAR MO WE ORAZ 
ZA SA DY ICH WY KO RZY STA NIA

Zawsze
ostrzeże
Regionalny System Ostrzegania (RSO)
powiadomi Cię o zagrożeniach, ja-
kie są w pobliżu, poradzi także, jak się
zachować w niebezpiecznych sytu-
acjach i gdzie szukać ratunku.
Dzięki RSO każdy, kto ma dostęp do in-
ternetu, telewizji publicznej lub zainsta-
luje bezpłatną aplikację na telefon ko-
mórkowy (smartfon), może być powia-
damiany o potencjalnych zagrożeniach
lub klęskach żywiołowych. Komunika-
ty RSO dostępne są również na stronach
internetowych urzędów wojewódzkich.
Istnieje także opcja informowania o re-
gionalnych zagrożeniach przez sms-y.

Zarówno w aplikacji telefonicznej, jak
i w TVP umieszczane są m.in. ostrzeżenia
meteorologiczne, hydrologiczne i drogowe.
RSO zawiera również kilkanaście porad-
ników postępowania w takich sytuacjach
kryzysowych jak np. burze i nawałnice czy
powódź. Można tu też znaleźć wskazów-
ki dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
zachowania w przypadku ogłoszenia alar-
mu, a także szereg innych ważnych infor-
macji dotyczących bezpieczeństwa. 

Więcej informacji na www.staro-
stwo.gliwice.pl w zakładce ZARZĄ-
DZANIE KRYZYSOWE/REGIONAL-
NY SYSTEM OSTRZEGANIA. 

(RG)

PRZEWODNIK
CZEKA 
PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej za-
prasza na ciekawe wycieczki tury-
styczno-krajoznawcze, zachęca też
do zobaczenia Gliwic i okolic miasta
z wysokości.

Oto proponowane wycieczki:
�14 maja – Góry Sowie – wy-
cieczka górska  
�21 maja – Beskid Sądecki – wy-
cieczka górska  
�18 czerwca –  Świdnica-Wał-
brzych-Lwówek Śląski 
�25-26 czerwca – „Szlak Wyga-
słych Wulkanów”  
�13-15 lipca – „Jarmark Jagiel-
loński w Lublinie i nie tylko…”     
�15-17 lipca – Lwów             
�9-11 września – Pielgrzymka do
Sanktuarium  Bieszczad            
�25-27 listopada – Zakończenie
Sezonu Turystycznego        

Bliższe informacje o proponowanych
wycieczkach można otrzymać w biurze
O/PTTK Gliwice, Rynek 11, I piętro, tel.
32 231-05-76, e-mail gliwicepttk@pocz-
ta.onet.pl lub znaleźć na stronie http://gli-
wice.pttk.pl.

PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej za-
chęca także do wejścia na wieżę widokową
Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Gli-
wicach. Jest to możliwe od 1 maja  do 30
września. W każdą niedzielę wieża udo-
stępniona jest dla zwiedzających od godz.
16.00 do 17.00. W pozostałe dni tygodnia
grupy należy zgłaszać w Biurze Oddzia-
łu PTTK Ziemi Gliwickiej. Cena biletu
wynosi 5,00 zł. Wejście jest możliwe
wyłącznie z przewodnikiem. (RG)

Tym razem zajmę się kwestiami
związanymi z doręczeniem per
awizo jako podstawą wstrzyma-
nia postępowania egzekucyjne-
go oraz złożenia sprzeciwu. 

Zanim komornik dokonana za-
jęcia wynagrodzenia za pracę,
emerytury lub renty, poinfor-

muje o swoich czynnościach sto-
sownym pismem. Winny być w nim
zawarte informacje dotyczące mini-
mum osoby wierzyciela, wysokości
dochodzonej kwoty oraz tytułu eg-
zekucyjnego wyroku lub nakazu, na
podstawie którego jest prowadzona
egzekucja. W piśmie od komornika
znajdą się także informacje doty-
czące dłużnika – jego imię, nazwisko
oraz adres zamieszkania.

Otrzymanie zawiadomienia
o wszczęciu egzekucji dla wielu
osób może być zaskoczeniem, szcze-
gólnie wtedy, gdy nic nie wiedzieli
o toczącym się postępowaniu przed
sądem. Pierwsza myśl, która się
wówczas pojawi, będzie dotyczyła
z pewnością oskarżenia  komornika
o to, że chce nas „okraść” w maje-
stacie prawa. Zanim jednak będzie-
my obwiniać komornika o nieuza-
sadnione działanie, należy szczegó-
łowo zapoznać się z treścią kiero-
wanych pism egzekucyjnych.

Tu ważna uwaga – komornik jest
organem wykonującym orzeczenia
sądowe i  działa na zlecenie wie-
rzyciela, dlatego też sam nie decy-

duje np. o zawieszeniu egzekucji,
chyba że otrzyma stosowny doku-
ment z sądu lub zobowiąże go do
tego wierzyciel.  

Pismo od komornika może być
pierwszym pismem dotyczącym na-
szego rzekomego zadłużenia. Jeżeli
z tego pisma wynika, że  wierzyciel
uzyskał np. nakaz zapłaty wskazując
inne dane osobowe niż aktualne
dłużnika np. nazwisko, adres za-
mieszkania, a komornik dopiero
wskazał w stopce adresowej aktual-
ne – właściwe dane, to wówczas
otwiera się droga do czynności zmie-
rzających do podważenia zasadności
żądania wierzyciela.     

Jeżeli adres, na który został do-
ręczony nakaz zapłaty (albo  na-
stąpiło domniemanie doręczenia

zgodnie z art. 139§1 kpc.), jest inny
niż adres, na który komornik wysłał
swe pismo – to  możliwym jest wy-
stąpienie do sądu, który wydał nakaz
zapłaty, z wnioskiem o wydanie za-
świadczenia w trybie art. 139§5
kpc., zgodnie z którym: na wniosek
strony sąd albo referendarz sądowy
na posiedzeniu niejawnym wydaje
zaświadczenie, w którym stwierdza,
że wyrok zaoczny lub nakaz zapła-
ty został uznany za doręczony na
oznaczony adres w trybie określo-
nym w §1.

Takie zaświadczenie umożliwi
nam wstrzymanie postępowania eg-
zekucyjnego (zostanie ono zawie-

szone), a jednocześnie pozwoli pod-
jąć czynności zmierzające do wnie-
sienia sprzeciwu, czyli wstrzymania
prawomocności.

Występując do sądu, który
wydał nakaz zapłaty
z wnioskiem o zaświad-

czenie z art. 139 kpc., należy zwró-
cić się także o doręczenie odpisu na-
kazu zapłaty wraz z dokumentami
stanowiącymi podstawę jego wyda-
nia, a następnie – gdy okaże się, że
żądanie wierzyciela jest niezasadne
np. przedawnione lub nic nam nie
mówi – to należy złożyć sprzeciw
wraz z wnioskiem o przywrócenie
terminu do jego złożenia.

Wskazywanie przez wierzyciela
nieaktualnych danych może wyni-
kać z obrotu wierzytelnościami prze-
terminowanymi-przedawnionymi;
wierzycielem najczęściej będzie jakaś
firma windykacyjna, która będzie
posługiwała się starymi danymi wid-
niejącymi u pierwotnego wierzycie-
la.

Wskazana procedura jest bardzo
przydatna, dlatego też ponownie do

niej nawią-
z u j e m y ,
gdyż spra-
wa przeter-
m i n o w a -
nych wierzytelności w obrocie praw-
nym jest wciąż aktualna.

Należy jednak pamiętać, że  wska-
zana procedura jest możliwa, gdy
pod adresem wskazanym przez wie-
rzyciela nie mieszkamy od dłuższe-
go czasu, względnie zmieniliśmy
nazwisko jakiś czas temu, skutkiem
czego korespondencja nie dotarła
do nas w prawidłowy sposób.

Należy jednak bezwzględnie
pamiętać, iż nieodebranie
korespondencji sądowej pra-

widłowo adresowanej lub jej przy-
jęcie i pozostawienie bez wykorzy-
stania trybu sprzeciwu pociąga za
sobą odpowiednie konsekwencje
prawne, co oznacza, iż nie będzie
możliwym wykorzystanie trybu
wniesienia sprzeciwu po terminie
i zawieszenia postępowania egze-
kucyjnego.       

MAŁGORZATA SUPIŃSKA

Ze spraw Biura Porad Obywatelskich

Doręczenie per awizo bez tajemnic

Małgorzata Supińska pełni dyżury w każdą środę w godzinach 
9.00-11.00 w Biurze Porad Obywatelskich, które mieści
się w Starostwie Powiatowym w Gliwicach (p. 359). 
Zapisy telefonicznie pod nr. 781 130 900 lub 502 537 961. 
Biuro Porad Obywatelskich jest dotowane. Dotacja została
udzielona ze środków Powiatu Gliwickiego.
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Wiosna i lato są okresami wzmożo-
nych prac polowych, a pośpiech i zmę-
czenie powodują, że o wypadek nie jest
trudno. Zdarzenia te dotyczą nie tylko
osób dorosłych pracujących w gospo-
darstwie, ale także dzieci, które pomagają
rodzicom. Niezbędna jest więc świado-
mość, że są prace, których dzieci nie po-
winny wykonywać. Mają za mało sił, bra-
kuje im wyobraźni, doświadczenia, nie
potrafią właściwie ocenić niebezpie-
czeństwa, przewidzieć skutków swoich

poczynań, a np. zatrucie czy przeciąże-
nie młodego organizmu może mieć nie-
odwracalne skutki.

Oto wykaz czynności szczególnie
niebezpiecznych, związanych z prowa-
dzeniem gospodarstwa rolnego, których
nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16
roku życia:
I. Obsługa ciągników oraz maszyn
rolniczych, w tym sprzęganie oraz
agregowanie. 
1. Zabronione jest powierzanie dzie-
ciom kierowania ciągnikami rolniczymi. 
2. Dzieciom nie wolno powierzać ob-
sługiwania maszyn rolniczych – szcze-
gólnie kombajnów, kosiarek rolniczych,
pras do słomy i siana oraz kopaczek
do roślin okopowych. 
3. Niedozwolone jest przebywanie dzie-

ci w strefie pracy maszyn i pojazdów rol-
niczych. 
4. Nie wolno angażować dzieci do po-
mocy przy sprzęganiu oraz dopuszczać
do ich przebywania pomiędzy ciągnikiem
a sprzęganą maszyną. 
5. Niebezpieczne dla dzieci są prace
związane z obsługą maszyn stacjonarnych
znajdujących się w gospodarstwie,
zwłaszcza takich jak: sieczkarnie, śru-
towniki, gniotowniki, mieszalniki, roz-
drabniacze, dmuchawy, przenośniki śli-

makowe i ta-
śmowe. 
6. Niedopuszczal-
ne jest przebywa-
nie osób na po-
mostach załadun-
kowych siewni-
ków i sadzarek
do ziemniaków
w trakcie pracy
tych maszyn. 
7. Dzieci nie po-
winny obsługi-
wać ładowaczy
i podnośników. 
II. Prace zwią-
zane z pozyski-
waniem i ob-
róbką drewna. 

1. Dzieciom nie wolno uczestniczyć
w przerzynaniu drewna pilarką tarczową,
(tzw. krajzegą lub cyrkularką) – jedną
z najniebezpieczniejszych maszyn w go-
spodarstwie. 
2. Nie wolno powierzać dzieciom prac
z użyciem pilarek łańcuchowych. 
3. Dzieci nie mogą wykonywać prac
związanych ze ścinaniem drzew oraz rą-
baniem drewna. 
III. Obsługa zwierząt gospodarskich. 
1. Obsługa zwierząt o dużej masie ciała,
jak bydło, trzoda chlewna, szczególnie
samców rozpłodowych, a także samic
karmiących, powinna być dokonywana
przez doświadczone i zdrowe dorosłe
osoby, najlepiej przez silnych mężczyzn. 
2. Do czynności niebezpiecznych dla naj-
młodszych należą: załadunek i rozładu-

nek zwierząt, a także prace przy uboju
i rozbiorze zwierząt. 
IV. Spawanie elektryczne i gazowe. 

Do prac wzbronionych dzieciom na-
leży spawanie elektryczne i gazowe
oraz pomoc przy tych pracach. 
V. Prace z wykorzystaniem substancji
chemicznych, nawozów mineralnych
i rozpuszczalników. 
1. Należy chronić dzieci przed dostępem
do substancji chemicznych stosowanych
w gospodarstwie, w tym przede wszyst-
kim do substancji żrących, paliw, che-
micznych środków ochrony roślin, na-
wozów (szczególnie wapna palonego). 
2. Nie wolno powierzać dzieciom prac
z użyciem rozpuszczalników organicz-
nych, ani narażać ich na kontakt z tymi
substancjami. 
VI. Prace grożące ciężkimi poparze-
niami i pożarem. 

Dzieci nie wolno angażować do roz-
palania i obsługi pieców centralnego
ogrzewania. 
VII. Prace w zamkniętych zbiorni-
kach. 

Prace w silosach i zamkniętych zbior-
nikach, a także opróżnianie zbiorników
szamb, wywóz gnojówki i gnojowicy,
to czynności szczególnie niebezpieczne
– nigdy nie powinny uczestniczyć w nich
dzieci. 
VIII. Prace na wysokości. 

Wszelkie prace na wysokości, np.
na pomostach, drabinach, drzewach, da-
chach, powinny być wzbronione dzie-
ciom z uwagi na zagrożenie upadkiem. 
IX. Prace w wykopach ziemnych. 

Dzieciom nie należy powierzać ko-
pania rowów i dołów oraz wykonywania
jakichkolwiek czynności w wykopach. 
X. Prace w szkodliwych warunkach,
w tym w hałasie i zapyleniu. 

Dzieci nie mogą przebywać w śro-
dowisku o dużym natężeniu hałasu, nie-
dostatecznym oświetleniu, w pomiesz-
czeniach zapylonych pyłami pochodze-
nia roślinnego oraz wykonywać czyn-
ności narażających je na kontakt z cho-
robotwórczymi czynnikami biologicz-
nymi (bakteriami, roztoczami, pasożytami
zwierzęcymi, grzybami). 

KRYSTYNA KRĘGIEL
– kierownik Biura Terenowego

KRUS w Gliwicach

WYGRAJ Z NAMI
Poniżej zamieszczamy dwa pytania. Odpowiedzi należy nadsyłać do 25 maja

na adres mailowy: redakcja@starostwo.gliwice.pl lub pocztowy: „Wiadomości Po-
wiatu Gliwickiego”, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice. Zwycięzca konkursu
otrzyma nagrodę ufundowaną przez PT KRUS w Gliwicach. 

Pytania konkursowe:

1. Czy 15-latek może na polu prowadzić ciągnik, pomagając rodzicom podczas
żniw?
A. tak, gdyż nie porusza się po drodze publicznej,
B. tak, gdyż jest pod opieką jednego z rodziców,
C. nie

2. Czy 11-latek może pomagać rodzicom podczas załadunku trzody chlewnej
na przyczepę?
A. nie, 
B. tak, 
C. tak, gdyż jest pod opieką rodziców

Poprzez przesłanie rozwiązania Czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kon-
kursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2014
r., nr 1182, poz. 926 z późn. zm.). 

Nasz poprzedni konkurs wygrała Alek-
sandra Szczepanik. Na zdjęciu (z pra-
wej) w chwilę po odebraniu składa-
nego wózka transportowego ufundo-
wanego przez PT KRUS w Gliwicach –
z Krystyną Kręgiel, która wręczyła na-
grodę. 

KRUS promuje bezpieczną pracę

Uwaga – dziecko!
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Tym razem Magdalena Dacyna – za-
stępca kierownika Działu do spraw
Ewidencji Świadczeń w Powiatowym
Urzędzie pracy w Gliwicach przybli-
ża problematykę dotyczącą statusu
osoby poszukującej pracy.

O nadanie statusu osoby poszukują-
cej pracy może ubiegać się osoba, która
nie spełnia warunków do nabycia statu-
su bezrobotnego, a poszukuje zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej lub innej
formy pomocy określonej w Ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy oraz zarejestrowała się w po-
wiatowym urzędzie pracy.

Osoba poszukująca pracy ma prawo do
korzystania z usług rynku pracy oraz ko-
rzystania z instrumentów rynku pracy,
a także może być zarejestrowana w więcej
niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

Osobą poszukującą pracy może być
również osoba, która jest:
�w okresie wypowiedzenia stosunku
pracy lub stosunku służbowego z przy-
czyn dotyczących zakładu pracy,
�jest zatrudniona u pracodawcy, wobec
którego ogłoszono upadłość lub który jest
w stanie likwidacji (z wyłączeniem li-
kwidacji w celu prywatyzacji),
�otrzymuje świadczenie socjalne przy-
sługujące na urlopie górniczym lub gór-
niczy zasiłek socjalny,
�uczestniczy w zajęciach w Centrum In-
tegracji Społecznej lub indywidualnym
programie integracji, o którym mowa
w przepisach o pomocy społecznej,
�jest żołnierzem rezerwy,
�pobiera rentę szkoleniową lub  pobie-
ra świadczenie szkoleniowe,
�podlega ubezpieczeniu społecznemu
rolników w pełnym zakresie, na podsta-
wie przepisów o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników, jako domownik lub
małżonek rolnika (o ile zamierza podjąć
zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub
działalność gospodarczą poza rolnic-
twem),
�a także, która jest pracownikiem oraz
osobą wykonującą inną pracę zarobko-
wą, zainteresowaną pomocą w rozwoju
zawodowym.

Po spełnieniu określonych w Ustawie
warunków, osoby poszukujące pracy
mają również możliwość:
�uzyskania zwrotu kosztów zakwate-
rowania, wyżywienia, w przypadku skie-
rowania poza miejscem zamieszkania,
�uzyskania części lub całości zwrotu
kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie,
uzyskania pożyczki na sfinansowanie

k o s z t ó w
szkolenia,
�uzyskania
sfinansowa-
nia kosztów
studiów po-
d y p l o m o -
wych,
�uzyskania
zwrotu kosztów przejazdu i powrotu na
badania lekarskie lub psychologiczne.

Obowiązkiem osoby poszukującej
pracy jest z kolei:
�utrzymywanie kontaktu z powiato-
wym urzędem pracy co najmniej raz na
90 dni, w celu potwierdzenia zaintere-
sowania pomocą określoną w Ustawie,
�zgłaszanie się w wyznaczonych i usta-
lonych z urzędem pracy terminach (w przy-
padku niestawiennictwa w wyznaczonym
terminie należy, w ciągu 7 dni, powiado-
mić powiatowy urząd pracy o uzasadnio-
nej przyczynie tego niestawiennictwa);
�przystępowanie i nieprzerwane uczest-
niczenie w indywidualnym planie dzia-
łania stworzonym wspólnie z doradcą za-
wodowym,
�przyjęcie przedłożonej przez powia-
towy urząd pracy propozycji szkolenia,
�przyjęcie proponowanej przez powia-
towy urząd pracy propozycji odbycia
przygotowania zawodowego dorosłych,
�przystąpienie do egzaminów umożli-
wiających uzyskanie świadectw, dyplo-
mów, zaświadczeń, określonych upraw-
nień lub tytułów zawodowych oraz uzy-
skanie licencji niezbędnych do wyko-
nywania danego zawodu.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwi-
cach pragnie również przypomnieć o obo-
wiązku ciążącym na osobach bezrobot-
nych zarejestrowanych w Urzędzie, a mia-
nowicie o konieczności powiadomienia
w ciągu 7 dni powiatowego urzędu pra-
cy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej (m.in. umowy zlecenie, umo-
wy o dzieło) lub o złożeniu wniosku
o wpis do ewidencji działalności gospo-
darczej oraz zaistnieniu innych okolicz-
ności, powodujących utratę statusu bez-
robotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Bezrobotny, który podjął zatrudnienie,
inną pracę zarobkową lub działalność go-
spodarczą bez powiadomienia o tym
właściwego powiatowego urzędu pracy,
podlega karze grzywny nie niższej niż
500 zł (podstawa prawna art. 74 i 119
Ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy).

MAGDALENA DACYNA

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach doradza i informuje

Status poszukującego pracy

Więcej czasu mają rolnicy na zło-
żenie wniosków o przyznanie dopłat
bezpośrednich za 2016 rok – infor-
muje Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa.

Komisji Europejskiej podjęła decyzję
o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 r. okre-
su składania wniosków o tegoroczne
płatności bezpośrednie. Kto nie zdąży zło-
żyć wniosku w terminie, będzie miał jesz-
cze szanse zrobić to do 11 lipca br., ale

wówczas za każdy roboczy dzień opóź-
nienia należne płatności będą pomniej-
szane o 1 proc. Podobna decyzja zosta-
ła podjęta w ubiegłym roku. 

Jednocześnie ARiMR zachęca rolni-
ków, by nie czekali ze składaniem wnio-
sków do ostatniej chwili. Pozwoli to na
szybszą weryfikację dokumentów, da
rolnikom czas na poprawę ewentual-
nych błędów i uzyskanie płatności w peł-
nej kwocie. (RG)

Przedłużony termin
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Mioelektryczne protezy to urządzenia,
które są najbardziej zaawansowanym
technologicznie produktem typu na ryn-
ku. Pełnią nie tylko funkcję estetyczną,
ale przede wszystkim praktyczną. Umoż-
liwiają wykonywanie czynności, które
wymagają sporej precyzji, jak pisanie na
klawiaturze czy wiązanie sznurówek.

Działanie tych protez polega na prze-
twarzaniu impulsów elektrycznych, po-
wstających w mięśniach w trakcie ich na-
pinania, na odpowiednie sygnały, które
są zrozumiałe dla protezy. W uprosz-
czeniu można powiedzieć, że to typ pro-
tezy, który reaguje na ludzkie myśli, po-
nieważ gdy myślimy „poruszę kciu-
kiem” – napinamy pewne konkretne
mięśnie, a wtedy proteza rozpoznaje
powstające impulsy elektryczne i odpo-
wiednio na nie reaguje, wykonując za-
programowany ruch. Czyli np. porusza
właśnie kciukiem.

Niestety, ze względu na wysoki po-
ziom złożoności procesu tworzenia tego
sprzętu, ceny protez mioelektrycznych są
bardzo wysokie. Dość trudno jest okre-
ślić obecną rynkową cenę, ale z pewno-
ścią liczy się ją w dziesiątkach tysięcy do-
larów. Mało kto może pozwolić sobie na
taki luksus.

Mateusz Kruczek, młodziutki pasjo-
nat bioinżynierii, który od dziecka inte-
resuje się elektroniką, szuka sposobu na
to, aby obniżyć koszty produkcji tego
typu protez. A właściwie już znalazł, tyl-
ko musi jeszcze swój projekt dopracować.

Mateusz interesuje się elektroniką
odkąd pamięta. Już w szkole podsta-
wowej samodzielnie konstruował stat-
ki z silniczkami, które puszczał na wo-
dzie.  Później zajmował się różnymi
elektronicznymi projektami, aż któregoś
dnia doszedł do wniosku, że pragnie
stworzyć humanoida. – Ponieważ stwo-
rzenie elektronicznego człowieka trze-
ba od czegoś zacząć, pomyślałem, że za-

cznę od ręki – opowiada. – A widząc za-
potrzebowanie na protezy, postanowi-
łem szerzej zająć się protezami tej
kończyny.

Jak pomyślał, tak zrobił, w efekcie
czego w ciągu kilku miesięcy stworzył
protezę. Prezentuje ją obecnie na różne-
go rodzaju naukowych konferencjach
i konkursach, np. podczas panelu pro-
jektowego na Arduino Day 2016, wyda-
rzeniu o zasięgu ogólnopolskim po-
święconemu płytce prototypowej Ardu-
ino, które odbyło się na Politechnice Ślą-
skiej w Gliwicach. Publiczność ogłosiła
go tam twórcą najlepszego projektu – za-
jął I miejsce. Na Międzynarodowych Za-
wodach Robotów, zorganizowanych
w kwietniu w Rybniku, zajął II miejsce
w kategorii „Freestyle”.

Mateusz wystąpił też na XIII Kon-
ferencji BioMedTech Silesia 2016, or-
ganizowanej przez Fundację Rozwoju
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Re-
ligi. W konferencji tej brali udział
uczniowie, studenci, doktoranci, se-
niorzy, ale też naukowcy z ośrodków
akademickich z całego świata. – Bar-
dzo denerwowałem się wystąpieniem
publicznym przed naukowym audyto-
rium, ale publiczność niezwykle ciepło
mnie przyjęła – mówi. Projekt Mate-
usza zajął tam II miejsce w grupie li-
cealistów.

Dr hab. Zbigniew Nawrat, dyrektor In-
stytutu Protez Serca z Fundacji Rozwo-
ju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa
Religi, a także prezydent Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia na rzecz Robo-
tyki Medycznej, o Mateuszu mówi, że ten
jest świetnym i obiecującym chłopa-
kiem. –  Mam nadzieję że będzie rozwi-
jał swoją wiedzę i umiejętności w dzie-
dzinie bioinżynierii. Tacy młodzi, ambitni
ludzie nie biorą się znikąd. Muszą mieć
wsparcie rodziny, szkoły, przyjaciół. 

Mogłoby się wydawać, że Mateusz
już wiele osiągnął, ale przed nim jeszcze
więcej. Zaczął współpracować z Fundacją
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbi-
gniewa Religi, pojawiły się też pierwsze fir-
my, które chciałyby zainwestować w jego
projekt. Planuje dalsze wyjazdy z protezą.
Być może dzięki temu uda się zebrać

środki pieniężne na dalsze prace. A plany
obiecujące. – Na razie mam model, który
przedstawia zasady działania. W później-
szym czasie planuję jego wzmocnienie
i zmianę konstrukcji, tak by proteza była jak
najbardziej funkcjonalna, wygodna i este-
tyczna – mówi Mateusz. Dodatkowo cze-
ka na niego nagroda za wygraną w Ardu-
ino Day, tj. płatny staż w firmie zajmują-
cej się produkcją układów scalonych. 

Tymczasem czeka go jeszcze długa
droga do życia zawodowego. Jest prze-
cież dopiero uczniem drugiej klasy tech-
nikum Górnośląskiego Centrum Eduka-
cyjnego w Gliwicach. Niebawem zacznie
przygotowania do egzaminu zawodo-
wego, do matury. Później planuje pójść
na studia – choć już dziś wygrywa kon-
kursy dla studentów! 

WERONIKA GROSZEK

Proteza sterowana myślą

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Gierałtowicach uroczyście ob-
chodzono 1050. rocznicę chrztu Pol-
ski. Uczniowie tej placówki odnieśli
też ostatnio sporo sukcesów.

W uroczystości upamiętniającej chrzest
Polski, zorganizowanej 15 kwietnia
uczniom towarzyszyli  m.in. radni i wójt
gminy Gierałtowice oraz przedstawicie-
le lokalnych organizacji. Odtworzono na
niej film dokumentalny, nakręcony przez
uczniów gimnazjum w ramach projektu
edukacyjnego. Przedstawiono w nim skut-
ki przyjęcia chrztu dla Polski, z uwzględ-
nieniem odniesień do historii
Gierałtowic. Opiekunem pro-
jektu był nauczyciel historii,
Stefan Duda. Myślą prze-
wodnią spotkania było wska-
zanie różnic w okoliczno-
ściach historycznych, jakie to-
warzyszyły obchodom rocz-
nicy przyjęcia chrztu w 1966
oraz w 2016 r. Wykorzystano
w tym celu wystawę przygo-
towaną przez Instytut Pa-
mięci Narodowej. Gierałto-
wickie obchody rocznicy
chrztu zostały umieszczone
w ogólnopolskim wykazie wydarzeń rocz-
nicowych zamieszczonych na stronie
www.chrzest966.pl.

Także tej tematyce poświęcony był
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Pol-
ska... Nasza Niepodległa”, w którym
uczennica Szkoły Podstawowej im. Gu-
stawa Morcinka w Gierałtowicach –
Emilia Kurpanik zdobyła I miejsce w ka-
tegorii prezentacja multimedialna. Jego

hasło brzmiało „1050 lat od chrztu Pol-
ski – 1050 lat dziejów narodu i państwa
polskiego”, a wśród finalistów znaleźli się
także uczniowie Gimnazjum nr 1 w Gie-
rałtowicach – Katarzyna Adamczyk i Ma-
teusz Dembia. 

Uczniowie tej szkoły odnieśli także
duży sukces w etapie rejonowym Mi-
strzostw Pierwszej Pomocy PCK, który
odbył się 21 kwietnia w Knurowie. Dru-
żyna z Gimnazjum nr 1 w składzie Patryk
Grzegorzyca, Kamila Slany, Martyna
Szabat, Wiktoria Tomaszewska, Justyna
Żuk zajęła I miejsce wśród gimnazjów i II

miejsce w całym konkursie. Z kolei
w konkursie Promocja Zdrowego Stylu
Życia „Mały Ratownik” 2016 w kategorii
klas I-III uczennica Szkoły Podstawowej
im. G. Morcinka Natalia Gąstoł zajęła II
miejsce, a w kategorii klas IV-VI Wiktoria
Weisman  również II miejsce. W czerw-
cu Natalia będzie uczestniczyć w okrę-
gowym etapie tego konkursu w Katowi-
cach. (RG)

Historia i ratownictwo
Dużym zainteresowaniem gimna-
zjalistów cieszył się I Festiwal Zawo-
dów Powiatu Gliwickiego, zorgani-
zowany 28 kwietnia w Zespole Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie.

- Przyjechałem tutaj, bo chcę się
uczyć w klasie mundurowej. W przy-
szłości chciałbym pracować w straży po-
żarnej, więc nauka w liceum o takim pro-
filu to jest to, o czym myślę po skoń-
czeniu gimnazjum – powiedział nam
Michał Frycz z Gimnazjum nr 4 w Czer-
wionce-Leszczynach. Wtórował mu Ja-
kub Witała z Gimnazjum nr 1 w Czer-
wionce-Leszczynach, który z kolei ma-
rzy o karierze w wojsku. 

- Życzę przemyślanego i dobrego wy-
boru szkoły ponadgimnazjalnej – zwracała
się wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga do
uczniów licznie przybyłych na I Festiwal
Zawodów Powiatu Gliwickiego. – Pole-

cam przy tym szkoły prowa-
dzone przez Powiat Gliwicki,
bo naprawdę warto w nich
kontynuować naukę. Mają
bogatą ofertę kształceniową,
doskonałą bazę i dużo się
w nich dzieje.    

Podczas Targów swą ofer-
tę zaprezentowały: Zespół
Szkół Zawodowych nr 2 oraz
Zespół Szkół im. I. J. Pade-
rewskiego w Knurowie, a tak-
że Zespół Szkół im. M. Ko-
nopnickiej w Pyskowicach.

Uczestnicy Targów mogli zwiedzać
wszystkie klasy i pracownie Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2. W bibliotece
mieli możliwość zapoznania się z syste-
mem rekrutacji elektronicznej do szkół
ponadgimnazjalnych. W jednej z sal
czekał też na nich doradca zawodowy.

Wielkie wrażenie zrobiły pokaz bojowy
i prezentacja musztry w wykonaniu
uczniów „mundurówki”.

I Festiwal Zawodów Powiatu Gli-
wickiego odbywał się pod patronatem sta-
rosty gliwickiego Waldemara Dombka.

(RG)

Oferta zawodowa – festiwalowa!

Mnóstwo ciekawych prac wykona-
li uczestnicy konkursu „Ratowanie
zabytków naszej małej ojczyzny”. In-
spiracją dla wielu z nich były zabyt-
ki powiatu gliwickiego.

Wzięli w nim udział uczniowie oraz
przedszkolaki z województw śląskiego,
opolskiego i dolnośląskiego. Finał kon-
kursu połączony z uroczystym wręcze-
niem nagród  i wystawą prac zorgani-
zowany został 28 kwietnia w Centrum
Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II
w Gliwicach. Laureaci konkursu otrzy-
mali dyplomy i nagrody rzeczowe, a po-

nadto wzięli udział w wycieczce do
dwóch kościółków diecezji gliwickiej
oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Świerklańcu. Podczas fi-
nału konkursu gratulacje
złożył im m.in. wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu
Gliwickiego, Andrzej Frej-
no.

Organizatorem konkur-
su był Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 12 w Gli-
wicach, a wśród partnerów
znalazło się m.in. Starostwo

Powiatowe w Gliwicach, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Kuria Diecezjalna w Gliwicach.

(WG)

Cenne zabytki

Piękne prace konkursowe zostały wystawione
w Centrum św. Jana Pawła II w Gliwicach.
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Uroczystości w szkole towarzyszyła wystawa przy-
gotowana przez IPN.
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Fachowcy, którzy kończą Zespół Szkół Zawodo-
wych nr 2 w Knurowie, nie mają problemów ze zna-
lezieniem pracy.
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Korzystając z okazji, Mateusz
pragnie podziękować wszyst-
kim, którzy go wspierali i pomo-
gli w odniesieniu sukcesu: rodzi-
com i bratu, nauczycielom (Bo-
gumile Kluszczyńskiej, Tatianie
Műller-Olszak, Aleksandrze Ma-
liszewskiej i Sabinie Świerczek)
oraz doktorowi Zbigniewowi Na-
wratowi z Fundacji Rozwoju Kar-
diochirurgii im. profesora Zbi-
gniewa Religi.

Mateusz demonstruje skonstruowaną przez siebie protezę.
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17-letni mieszkaniec Rzeczyc (gm. Rudziniec) zasłynął na całą Polskę swo-
im ostatnim projektem. Stworzył mioelektryczną protezę, a więc sztuczną rękę,
która jest sterowana myślą.
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„Konopnicka” jest placówką nietuzin-
kową. Jeszcze zanim powstał Zespół Szkół
im. M. Konopnickiej, w jej obecnym bu-
dynku uczyła się obok siebie młodzież pol-
ska i niemiecka, bo trudne i zmienne były
historyczne losy tego regionu. Stąd wyszły
pokolenia absolwentów, które doskonale od-
nalazły się na niełatwym dziś rynku pracy. 

Pyskowicka „Konopnicka” to czołów-
ka najstarszych i najznamienitszych szkół
średnich – ponadgimnazjalnych naszego re-
gionu. Każdy mieszkaniec Pyskowic i oko-
lic, jeśli sam nie chodził do „Konopnickiej”,
miał lub ma w niej kogoś z rodziny – dzie-
ci, rodzeństwo, rodziców, kolegów, przy-
jaciół, znajomych. 

Szkoła, niegdyś nazywana pieszczotliwie
„klasztorem” ze względu na konserwatyw-
ne metody wychowawcze, przetrwała w ser-
cach wielu. Wielkim dziełem losu, które
świadczy o wartości placówki jest to, że dzi-
siejsze grono pedagogiczne „Konopnic-
kiej” to niemalże w połowie jej absolwenci. 

- Czekamy na nowych uczniów z na-
dzieją, że przyjdzie im tu przeżyć wspaniały
i niezapomniany czas swojej młodości. Za-
praszamy w nasze gościnne progi wszyst-
kich zainteresowanych gimnazjalistów –
mówi Elwira Dersiewicz, dyrektor Zespołu
Szkół im. Marii Konopnickiej w Pysko-
wicach.

Za nauką w tej szkole przemawia wie-
le jej atutów, m.in. jej bliskość od miejsca
zamieszkania (dla pyskowiczan i miesz-
kańców okolicznych miejscowości!), co za-
oszczędza ich czas, a wolne popołudniowe
godziny pozwala spożytkować na rozwój
własnych zainteresowań czy pasji; ro-
dzinna niemalże atmosfera panująca
w szkole; możliwość nauki na ciekawych
kierunkach, bo „Konopnicka” to fajna
szkoła z tradycjami.

Pyskowicką szkołę ukończyło bardzo
wielu wybitnych absolwentów, którzy dziś
zajmują ważne i eksponowane stanowiska,
pracują w ciekawych zawodach i z wielką
sympatią wspominają swoją „budę”.

Do grona znanych absolwentek należy
m.in. Katarzyna Makowska – dyrektor
Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich
w Pyskowicach, absolwentka Uniwersytetu
Jagiellońskiego i polonistka, podobnie jak
jej koleżanka z tej samej szkoły – Mario-
la Piprowska, która również ukończyła UJ.
Także trzecia polonistka z tego samego gim-
nazjum, Agnieszka Nalepka, twórczyni i re-
żyser Młodzieżowego Teatru Carpe Diem
jest dawną uczennicą pyskowickiego li-
ceum. Podobnie jak Beata Bryła, wicedy-
rektor Gimnazjum nr 1 oraz jej małżonek,
Dariusz Bryła, wicedyrektor Zespołu Szkół
im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach,

kończyli „Konopnicką”. Także w Gimna-
zjum nr 2 przy ul. Szkolnej pracują absol-
wenci tego liceum, m.in. nauczycielki wy-
chowania fizycznego Katarzyna Pisanko i

Katarzyna Sydor. Dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Pyskowi-
cach, Tamara Orłowska jest absolwentką
„Konopnickiej”. 

W kręgu znanych absolwentów trzeba
również wymienić Agnieszkę Kazubek,
rzecznik prasową Urzędu Miejskiego w Py-
skowicach oraz lekarsko-farmaceutyczną
rodzinę Awramienków: Marek, Jacek Aw-

ramienko (radny Powiatu Gliwickiego)
oraz ich żony Małgorzata i Aleksandra też
byli uczniami „Konopnickiej”. Podobnie jak
Iwona Kuźmińska-Meryk, lekarz laryn-

golog i szefowa pyskowickiej
Wielospecjalistycznej Przychod-
ni nr 1. Do „Konopnickiej” swe-
go czasu uczęszczali także wete-
rynarze z Pyskowic i Toszka:
Dorota i Dariusz Osadcowie
i Krzysztof Kurek. Placówkę tę
ukończyła też Anna Smyl, na-
uczycielka, radna Powiatu Gli-
wickiego i dyrektor Ogniska Pra-
cy Pozaszkolnej w Pyskowicach
oraz Winfryd Ficoń, również rad-
ny Powiatu Gliwickiego. Wśród
byłych uczniów znalazła się tak-
że Ilona Surman, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Py-
skowicach… 

Można by „garściami” wy-
mieniać jeszcze wielu, wielu
wspaniałych absolwentów, którzy
są wybitnymi specjalistami

w swoich zawodach. Z „Konopnickiej” wy-
szło znaczące grono księży, szereg zakon-
nic, lekarzy, urzędników, prawników, rol-
ników, kilku literatów, ludzi „pióra”, mnó-
stwo nauczycieli i fachowców wielu innych
zawodów. 

Wymienię jeszcze trójkę absolwentów
związanych z pisaniem, bo ten temat jest
mi szczególnie bliski.

Należy wspomnieć  pisarkę Beatę de
Robien, Polkę, żonę francuskiego ary-
stokraty, która mieszka i pracuje we
Francji. Studiowała filologię w Krakowie,
Berkeley i Paryżu, gdzie zrobiła doktorat.
Otrzymała wiele nagród literackich. Jest
autorką m.in. książek „Karzeł króla je-
gomości” i „Eleanor Roosevelt. Między
namiętnością a polityką”. W jednym z wy-
wiadów powiedziała słynne zdanie:
„W naszej szkole nie wypadało być kre-
tynem”.

Musimy pamiętać o Janie F. Lewan-
dowskim, zmarłym w ubiegłym roku ślą-
skim historyku i filmoznawcy, rodem
z Toszka. W czasie studiów utrzymywał
kontakty z amerykańskim konsulatem, co
w okresie PRL-u wymagało nie lada tupetu!
Był naprawdę wybitnym  dziennikarzem
i filmoznawcą.

Nie wypada pominąć Wiesława Pie-
chockiego, dziennikarza, tłumacza, na-
uczyciela i pracownika naukowego, który
dziś mieszka na trójstyku granic Austrii,
Szwajcarii i Lichtensteinu…

Dziś Zespół Szkół im. Marii Konop-
nickiej jest szkołą ponadgimnazjalną Po-
wiatu Gliwickiego, kształci uczniów w Li-
ceum Ogólnokształcącym i Zasadniczej
Szkole Zawodowej. Zachęcamy gimna-
zjalistów, by zdecydowali się tutaj uczyć,
bawić i przeżywać najwspanialsze chwile
swojej młodości. A potem pomyślnie zdać
maturę, by nabrać wiatru w żagle dorosłe-
go życia!

MAGDALENA FISZER-RĘBISZ (również
absolwentka liceum im. Marii

Konopnickiej w Pyskowicach)

Absolwenci godni pokazania

Dominik Romanów zdobył brązowy
medal w kategorii fizyka a ekologia
na Międzynarodowej Konferencji
Młodych Naukowców ICYS 2016,
która odbyła się w Cluj-Napoca
w Rumunii między 16 i 23 kwietnia.

Dominik jest uczniem Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.
W styczniu zdobył brązowy medal w fi-
nale Ogólnopolskiej Konferencji Mło-
dych Naukowców za pracę „Urządzenie,
które w oparciu o efekt piezoelektrycz-
ny wytwarza energię elektryczną z ha-
łasu”. Dzięki temu dostał się do druży-
ny Grupa Twórcza Quark, działającej
w Pałacu Młodzieży w Katowicach, któ-
ra w Cluj-Napoca reprezentowała Polskę
na międzynarodowej konferencji na-
ukowej.

Drużyna przywiozła z Międzynaro-
dowej Konferencji Młodych Naukowców
ICYS 2016 kilka medali: złoty w kate-
gorii fizyka, trzy srebrne (1 w kategorii
fizyka, 2 w kategorii fizyka a ekologia)
oraz 1 medal brązowy w kategorii fizy-
ka a ekologia. (WG)

Sukces w Rumunii

14 kwietnia w Domu Kultury w Szczygłowicach od-
był się XIII Konkurs Piosenki Młodzieżowej „Droga
do gwiazd przez gimnazjum”.

Wzięło w niej udział ponad stu wykonawców z całego
woj. śląskiego, którzy rywalizowali w czterech kategoriach:
soliści, chóry, zespoły wokalne i zespoły wokalno-instru-
mentalne. Grand Prix otrzymał Kamil Lampka z Gimna-
zjum w Pieckach, świetnie również zaprezentowali się knu-
rowianie – Julia Hemmerling zajęła I miejsce w kategorii
solistów, Bartek Kaszuba był w tej kategorii trzeci (oboje
w Miejskiego Gimnazjum nr 3), a Zespół Wokalny z MG
nr 3 okazał się najlepszy w kategorii zespołów wokalno-
instrumentalnych. Warto wspomnieć, że młodzież z MG nr

3 w Knurowie przygotował Jacek Żyła, nauczyciel muzy-
ki w tej szkole, a zarazem radny powiatowy.
Imprezę zorganizowały: Centrum Kultury w Knurowie,

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Miejskie Gim-
nazjum nr 4 w Knurowie. Powiat Gliwicki reprezento-
wała na niej wicestarosta Ewa Jurczyga. (RG)

Droga do gwiazd

Duże sukcesy osiągnęli ostat-
nio uczniowie licealnej klasy
mundurowej Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knuro-
wie.

Na V Wojewódzkim Turnie-
ju Musztry Paradnej w Wojko-
wicach 27 kwietnia reprezenta-
cja tej szkoły zajęła I miejsce
w kategorii musztra paradna, a II
– w kategorii musztra normalna, z kolei
dowodzący nią uczeń Krzysztof Gołec-
ki zdobył II miejsce w kategorii najlep-
szy dowódca. To duże osiągnięcie, zwa-
żywszy że w Turnieju brało udział 14 naj-
lepszych drużyn z woj. śląskiego.

Z medalami wrócili uczniowie knu-
rowskiej „mundurówki” także z Ogro-
dzieńca, gdzie od 13 do 15 kwietnia od-

bywał się V Ogólnopolski Turniej Klas
Mundurowych, w którym wzięło udział
60 zespołów z całego kraju. W bardzo
trudnej konkurencji – biegu rzeźnika
I miejsce w swej grupie zajął zespół
w składzie Mateusz Hajbura i Łukasz
Gemza, plasując się na II pozycji w kla-
syfikacji końcowej.  

(RG)

Świetni mundurowi 50-lecie szkoły
w Świbiu
Społeczność Świbia (gmina Wielo-
wieś) przygotowuje się do jubile-
uszu 50-lecia budynku Szkoły Pod-
stawowej.

W jego powstanie i budowę zaanga-
żowana była cała lokalna społeczność –
i  taki klimat jedności nadal panuje wo-
kół szkoły.

19 czerwca Szkoła Podstawowa
w Świbiu będzie obchodziła swoje świę-
to. Jej mury opuściło wielu wspaniałych
absolwentów, którzy osiągnęli życiowe
sukcesy, realizują swoje pasje i marzenia.
Szkoła również zmieniła swoje oblicze.
Wypiękniała nie tylko zewnętrznie, uno-
wocześniła się, jest jasna i kolorowa. Jest
to miejsce z duszą i historią.    

Organizatorzy jubileuszu zapraszają
wszystkich, których drogi złączyły się
z tym miejscem i tą społecznością, na
uroczyste obchody.  Będzie to wspania-
ła okazja do spotkań, wspomnień i wzru-
szeń. 

(RG)Grono laureatów konkursu z jego organizatorami.

Fo
to

: J
. B

aj
ko

/P
rz

eg
lą

d
 L

ok
al

ny

Dominik podczas demonstracji swego
urządzenia.
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Tak cieszyli się zwycięzcy Turnieju Musztry Pa-
radnej.
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Znaną w świecie absolwentką „Konopnickiej”
jest mieszkająca we Francji Beata de Robien.
Jedna z jej ostatnich książek,  „Fugue polona-
ise”, miała prezentację w Pałacu Monako,
gromadząc elitę arystokratyczną południowej
Europy.
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Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w ubiegłym roku świętował jubileusz 70-le-
cia. Wśród absolwentów tej szkoły jest wiele znamienitych postaci. Warto je przy-
bliżyć Czytelnikom WPG.
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Dokończenie ze str. 1
Świadectwo z czerwonym paskiem

odebrała w tej szkole Justyna Korkus,
która skończyła technikum ze średnią
ocen powyżej 5. – Na pochwałę zasługują
także m.in. dwaj uczniowie kończący kla-
sę mundurową – podkreśla Elwira Der-
siewicz, dyrektor „Konopnickiej”. – Je-
den z nich to Marcin Szafrański, wyróż-
niony przez Wyższą Szkołę Bezpie-
czeństwa, a drugi to doskonały znawca
historii, Kamil Kupiec. Obaj wiążą swo-
je plany zawodowe ze służbami mundu-
rowymi – Marcin z Wojskiem Polskim,
a Kamil ze Strażą Graniczną. 

W całym kraju 4 maja – egzaminem
pisemnym z języka polskiego – rozpo-
częły się tegoroczne matury. Przypomi-
namy, że obecna matura to tzw. nowa for-
muła tego egzaminu. W ub. roku zdawali
ją licealiści, a tym roku po raz pierwszy
zmierzą się z nią absolwenci techni-
ków. Uczniowie muszą przystąpić do
sprawdzianu na poziomie podstawo-

wym z języka polskiego, matematyki i ję-
zyka obcego nowożytnego, a oprócz
tego do co najmniej jednego egzaminu na
poziomie rozszerzonym z dowolnego
przedmiotu. Dodatkowo przeprowadza-
ne są dwa egzaminy ustne z języka pol-
skiego oraz obcego. Maturzyści mogą
także fakultatywnie podejść do matury z
dodatkowych przedmiotów (maksymal-
nie sześciu) na poziomie rozszerzonym.
Matury zakończą się 24 maja.

W liceum w Zespole Szkół im. I. J.
Paderewskiego w Knurowie w tym roku
do matury przystąpiło 85 tegorocznych
absolwentów. Dodatkowo maturę pisze
25 osób, które chcą poprawić swój wy-
nik z poprzednich lat. Wszyscy jako ję-
zyk obcy nowożytny wybrali angielski,
z wyjątkiem jednego „rodzynka”, który
postawił na niemiecki. Uczniowie „Pa-
derka” najczęściej wybierali dwa przed-
mioty na poziomie rozszerzonym, choć
zdarzali się i tacy, którzy będą ich zda-
wać aż cztery. Najbardziej popularnymi

przedmiotami na poziomie rozszerzonym
są angielski (52 osoby), biologia (43), ma-
tematyka (25), chemia (21), geografia
(18), WOS (8), historia (8) oraz fizyka (4).
Pojawiła się też rzadko spotykana histo-
ria muzyki (1).

– Wybór przedmiotów dodatkowych
na poziomie rozszerzonym odzwiercie-
dla zainteresowanie uczniów kierun-
kiem dalszego kształcenia. Jak widać są
to głównie przedmioty ścisłe i przyrod-
nicze – mówi Bożena Leżuch, wicedy-
rektor LO w „Paderewskim”. –  Zainte-
resowanie studiowaniem na Politechni-
ce Śląskiej w Gliwicach jest bardzo
duże, szczególnie wśród chłopców. Po-
pularne są także kierunki medyczne na
uniwersytetach medycznych i w szkołach
policealnych, głównie wśród dziewcząt. 

Bożena Leżuch informuje, że co roku
rośnie liczba absolwentów poprawiają-
cych wyniki z różnych przedmiotów,
szczególnie tych, które stanowią prze-
pustkę na wymarzone studia. – Wśród ab-
solwentów najwięcej jest poprawiających
wyniki z biologii i chemii, bo myślą o stu-
diowaniu medycyny.

W Technikum Nr 1 w Zespole Szkół
im. I. J. Paderewskiego w Knurowie do

matury w tym roku przystępuje 45 te-
gorocznych absolwentów oraz 5 osób po-
prawiających wcześniejsze wyniki. Naj-
chętniej wybieranymi przedmiotami roz-
szerzonymi są tutaj język angielski (37

uczniów), matematyka (13) oraz geo-
grafia (7). Będą pisane także rozszerzo-
ne matury z informatyki (1), fizyki (1)
oraz wiedzy o społeczeństwie (1). 

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
w Knurowie w tym roku jest ogółem 67
maturzystów (25 z LO, 42 z techni-
kum). Najchętniej wybieranymi przed-
miotami rozszerzanymi są angielski,
geografia, biologia, wiedza o społe-
czeństwie, historia oraz chemia.

Natomiast w Zespole Szkół im. Ma-
rii Konopnickiej w Pyskowicach do
matury przystępuje 33 uczniów z liceum
oraz 23 z technikum. Najpopularniej-
szym językiem obcym na maturze jest
angielski (37), spora jest też grupa ma-
turzystów stawiających na niemiecki
(aż 19, co jest wysoką liczbą w porów-
naniu z innymi szkołami). Najczęściej
wybieranymi przedmiotami na poziomie
rozszerzonym są język polski (19), geo-
grafia (15), język angielski (13) i mate-
matyka (12). 

Wszystkim maturzystom życzymy
połamania pióra!

(WG, RG)

Maj matur

Justyna Korkus, która ukończyła „Ko-
nopnicką” z najlepszym wynikiem,
chce studiować na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach. Na
maturze w stopniu rozszerzonym zda-
je matematykę i geografię.   
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W turnieju wzięli udział uczniowie
szkół podstawowych powiatu gliwic-
kiego  z gmin: Gierałtowice, Pilchowice,
Sośnicowice, Rudziniec, Toszek, Knurów
i Pyskowice. Pieczę nad turniejem spra-
wowała rada artystyczna w składzie:
Zofia Brzezińska, Barbara Skawińska
oraz Agnieszka Nalepka (przewodni-
cząca). 

Grand Prix tegorocznego „festiwalu
słowa” otrzymała uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Pyskowicach, Paula
Paszkowska.

W kategorii klas młodszych (3-4)
I miejsce zajęła Anna Szolc ze Szkoły
Podstawowej nr 9 w Knurowie, II – Ju-
lia Telepko ze Szkoły Podstawowej nr 5
w Pyskowicach, a III – Mateusz Kos ze
Szkoły Podstawowej nr 4 w Pyskowi-
cach.

W kategorii klas starszych (5-6) zwy-
cięzcami zostali: Weronika Januszkiewicz
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Pysko-
wicach (I miejsce), Anna Rusinek ze
Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie (II

miejsce) oraz Marek Gmiński ze Szkoły
Podstawowej w Toszku, Oskar Płaziński
ze Szkoły Podstawowej  w Chechle
i Aleksandra Golombek ze Szkoły Pod-

stawowej w Toszku (III miejsce ex quo). 
Gratulujemy wszystkim laureatom!

Najlepsza trójka będzie reprezentować
Powiat Gliwicki w Małym Ogólnopol-
skim Konkursie Recytatorskim w Stara-
chowicach.

„Spotkania zamkowe” weszły już na
stałe do kalendarza imprez i są praw-
dziwym świętem  słowa. Wysoki poziom
i niemal aktorskie umiejętności uczest-
ników napawają radością, ale też dają na-
dzieję, że piękno  mowy ojczystej nie zgi-
nie w  językowej nowomodzie.

Rywalizacja odbywała się w bardzo
miłej atmosferze, a uroczystość uświet-
nili goście: burmistrz Toszka Grzegorz
Kupczyk, kierownik ZOPO w Toszku
Agnieszka Szalińska oraz zastępca dy-
rektora Centrum Kultury Zamek w Tosz-
ku Dominika Witkowska.

Bez wsparcia i życzliwości  samorzą-
dów: Gminy Toszek i Starostwa Powiato-
wego, którym w tym miejscu składamy
szczególne podziękowania, nawet naj-
piękniejsze przedsięwzięcia miałyby małe

szanse powodze-
nia. Dziękujemy za
wsparcie finanso-
we, nagrody i po-
moc w przygoto-
waniach. Dzięku-
jemy sponsorom
i firmom, które
przyczyniły się do
uświetnienia kon-
kursu, w tym prze-
de wszystkim F i r -
m i e  D i a g n o l
z Toszka za wielo-

letnią życzliwość i pomoc finansową.
W imieniu organizatorów: 

REGINA BUCHTA, MONIKA PONDO,
RENATA SWOLANY

Najlepsi w powiecie
28 kwietnia w Sali Peterswaldskiej  toszeckiego zamku odbył się XV finał  Po-
wiatowego Konkursu Recytatorskiego „Spotkania zamkowe” organizowa-
ny przez Szkołę Podstawową w Toszku przy współpracy Centrum Kultury „Za-
mek w Toszku” pod honorowym patronatem starosty gliwickiego oraz bur-
mistrza Toszka. ło udział w Powiatowym Konkursie

Wiedzy na Temat Bezpieczeństwa
dla Uczniów Szkół Podstawowych,
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjal-
nych, którego finał przeprowadzony
został 21 kwietnia w Starostwie Po-
wiatowym w Gliwicach.

Sala sesyjna, gdzie przeprowadzano
konkurs, wypełniła się do ostatniego
miejsca. Uczniom towarzyszyli strażacy,
którzy pomagali w przeprowadzaniu
zmagań. Konkurs przebiegał zgodnie z re-
gulaminem Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej. 

W grupie wiekowej szkoła podsta-
wowa I miejsce zajął Marcel Mandel z SP
Sośnicowice, II – Patrycja Mazikiewicz
z SP Wielowieś, a III – Michał Zientek
z SP Stanica. Wśród gimnazjalistów
najwyższą lokatę zajęła Magdalena Urba-
nek, za nią uplasował się Amadeusz

Hassa (oboje z Gimnazjum w Sośnico-
wicach), a III miejsce zdobyła Karolina
Markiewicz (ZS Pilchowice). W naj-
starszej grupie wiekowej (szkoły po-
nadgimnazjalne) wszystkie miejsca na po-
dium zajęli uczniowie Zespołu Szkół im.
M. Konopnickiej w Pyskowicach:
I Adam Zuber, II – Dominika Wiecho-
czek, a III – Rafał Jędrysik. 

Gratulacje zwycięzcom składali m.in.
prezes Zarządu Powiatowego OSP An-
drzej Frejno, zastępca komendanta miej-
skiego PSP w Gliwicach bryg.  Marian
Matejczyk, a także Magdalena Budny –
sekretarz Powiatu Gliwickiego i Maria
Owczarzak-Siejko – skarbnik Powiatu
Gliwickiego.

(RG)

Zawsze
bezpieczni
Bardzo dużo dzieci i młodzieży wzię-

Zwycięzców konkursu bardzo ucieszyły zdobyte nagrody.
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W kwietniu Przedszkole nr 3 z Pysko-
wic ogłosiło konkurs plastyczny za-
tytułowany „Moja ulubiona postać
z bajki lub baśni”, skierowany do
dzieci przedszkolnych i szkolnych
z terenu miasta. 4 maja odbyło się
jego podsumowanie.

Idea konkursu zrodziła się z ogólno-
polskiej akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom”, w której przedszkole uczestniczy
od wielu lat. W tym roku do akcji przy-
łączyli się również rodzice, którzy ak-
tywnie uczestniczą w niej  na terenie
przedszkola. Na konkurs nadeszło 79 cie-
kawych i barwnych prac.  Mali artyści
wykazali się dużą wyobraźnią i talentem
plastycznym. Techniki, jakie zastoso-
wano w pracach, były bardzo różnorod-

ne: od rysunków poprzez wy-
klejanki plasteliną, papierem,
a także wydzieranki i kolaże
oraz prace malowane farbą.
Prace prezentowały bardzo
wysoki i wyrównany poziom.
Jury w składzie: Ewa Hajduk,
Anna Ochocka i Jadwiga Kor-
sak starało się bardzo rzetel-
nie i wnikliwie je ocenić, bio-
rąc pod uwagę przede wszyst-
kim zaangażowanie, pomy-
słowość, estetykę wykonania pracy i jej
zgodność z tematyką konkursu. 

Uroczyste rozdanie nagród wraz
z otwarciem  wystawy pokonkursowej
odbyło się w Galerii PODcień w pysko-
wickim Ratuszu. 

Honorowy patronat nad konkursem
objął burmistrz Miasta Pyskowice Wa-
cław Kęska. 

MARIOLA POLA
- nauczycielka z Przedszkola nr 3

w Pyskowicach

Plastyczne zmagania

Uczestnicy recytatorskich „Spotkań zamkowych” mówili, że
było to prawdziwe święto słowa.
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Gratulacje laureatom konkursu składali m.in.
zastępca burmistrza Pyskowic Adam Wójcik oraz
dyrektor MOKiS, Henryk Sibielak.
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Po raz szósty Śląskie Stowarzyszenie
Kajakowe WIKING z Gliwic przy Ze-
spole Szkół Techniczno-Informa-
tycznych zaprasza 14-15 maja do
udziału w Ogólnopolskim Spływie
Kajakowym  „Ślonskie fedrowanie
kajakiem po Kanale Gliwickim i rze-
ce Kłodnicy”, największej w regionie
imprezie  tego typu.

Impreza skierowana jest do doro-
słych i dzieci, bez ograniczeń wiekowych,
nie trzeba posiadać większych umiejęt-
ności pływania w kajaku, ponieważ tra-
sa spływu jest łatwa i przyjemna. Orga-
nizatorzy zapraszają również szkolne
drużyny z gimna-
zjów i szkół śred-
nich – dla których
przygotowane są
bardzo duże zniżki.

Celem tej cy-
klicznej imprezy
jest popularyzacja
turystyki kajako-
wej, łamanie ste-
reotypu brudnych
rzek w naszym re-
gionie, a także in-
tegracja lokalnej
społeczności i pro-
mocja gmin, przez
które wiedzie trasa
spływu.

Śluzy na Kanale Gliwickim są ogrom-
ną atrakcją zarówno dla dorosłych jak
i młodszych turystów kajakowych, szcze-
gólnie w momencie tzw. śluzowania, gdy
woda w komorze śluzy podwyższa się lub

obniża o kilka metrów. Kanał Gliwicki
jest ostoją ptactwa wodnego, przebywa-
ją tu kormorany, kaczki, czaple i łabędzie. 

Kłodnica na odcinku Dzierżno–Kę-
dzierzyn Koźle to bardzo czysta rzeka,
w której żyją okonie, pstrągi i raki. Pły-
nie tu przez obszary leśne i łąki, tworząc
liczne urokliwe zakola, w których moż-
na ujrzeć np. zimorodka. 

14 maja zbiórka kajakarzy odbędzie
się w Gliwicach przy śluzie Łabędy
o godz.  9.30. Start spływu nastąpi w Rze-
czycach na plaży Dzierżna Dużego o go-
dzinie 11.00. Przed nim zostanie prze-
prowadzony instruktaż bhp kajakarstwa.

Wszyscy uczestnicy otrzymują kami-
zelki asekuracyjne, wiosła oraz atesto-
wane zagraniczne kajaki. Na odcinku
2 km będzie rozegrany wyścig kajakowy
z nagrodami i medalami. Całą imprezę

zabezpieczają instruktorzy kajakarstwa
oraz ratownicy wodni. Start spływu dru-
giego dnia odbędzie się o godz. 10.30
Kłodnicą z Ujazdu do mety w Kędzie-
rzynie Koźlu, gdzie uczestnicy zjedzą cie-
pły posiłek. Zostaną wręczone medale,
dyplomy i upominki za turystyczną ry-
walizację.

Łączny dystans do pokonania w dwa
dni przez kajakarzy to 30 km. Trasa spły-
wu wiedzie przez urokliwe i dziewicze
zakątki Dzierżna Dużego, Kanału Gli-
wickiego oraz Kłodnicy w wojewódz-
twach śląskim i opolskim.

Organizator zapewnia w ramach
wpisowego ciepłe posiłki, nocleg w bu-
dynku MOSiR Ujazd, dostęp do sani-
tariatów i kuchni, zwiedzanie ruin zam-
ku w Ujeździe, transport kierowców,
ognisko kajakowe, opiekę instrukto-
rów i ratowników, dyplomy, puchary
i nagrody, wklejki turystyczne za spływ,
wspólne zdjęcia oraz dużą dawkę dobrej
zabawy.

Impreza odbywa się pod honorowym
patronatem starosty gliwickiego, prezy-
denta Kędzierzyna-Koźla, burmistrza
gminy Ujazd, wójta Rudzińca, PTTK
Warszawa oraz Polskiego Związku Ka-
jakowego. Spływ jest dofinansowany
przez gminy Gliwice, Kędzierzyn-Koź-
le, Ujazd, Rudziniec.

Wszelkie informacje na temat imprezy
można znaleźć na stronie www.ssk-wi-
king.pl, wiking.ssk@gmail.com i uzyskać
pod tel. 531-238-750.

RADOSŁAW KRAWCZYK
– prezes ŚSK WIKING

Fedrowanie kajakiem po
Kanale Gliwickim i Kłodnicy

Nasi w Kielcach
W Kielcach, na meczu Korona Kielce-Górnik Za-
brze, gościli przedstawiciele Powiatu Gliwickiego.

Mecz rozegrany został 9 kwietnia na stadionie Are-
na Kolporter Kielce. Gospodarze pokonali w nim Gór-
nika Zabrze 2:1. Warto przypomnieć, że od czerwca
2015 r. trenerem drużyny z Kielc jest Marcin Brosz –
radny Powiatu Gliwickiego. To na jego zaproszenie
przebywali w Kielcach starosta gliwicki Waldemar Do-
mbek oraz radni Adam Wojtowicz, Andrzej Frejno, Da-
wid Rams i Krzysztof Stolarek. Mieli oni okazję nie
tylko obejrzeć pasjonujący mecz, ale też zwiedzić no-
woczesny kompleks stadionów wraz z zapleczem, a tak-
że poznać jego funkcjonowanie.  

(RG)

Po jesiennych spotkaniach z piłka-
rzami halowymi Nbit Gliwice oraz
z zawodnikami Górnika Zabrze w ra-
mach akcji społecznej „Stop zwol-
nieniom z WF-u”, tym razem Zespół
Szkół Specjalnych w Pyskowicach
odwiedzili zawodnicy futbolu ame-
rykańskiego Lions z Gliwic – Tomasz
Zielonka, Sebastian Bańkowski i Mar-
cin Jankowski. 

Futbol amerykański to niszowa i jesz-
cze mało popularna w naszym kraju gra
zespołowa. Większość zawodników sta-
nowią amatorzy, którzy poprzez pasję do
sportu i chęć aktywnego spędzania cza-
su wolnego wybrali właśnie tę dyscy-
plinę. Wizyty w szkołach to również pro-
mowanie wśród młodych ludzi tej stale
rozwijającej się gry zespołowej.

Zawodnicy Gliwickich
Lwów w pierwszej części
spotkania z uczniami w sali
gimnastycznej przedstawili
przepisy i zasady gry, omówili z czego
składa się strój sportowy, pokazali piłkę,
która swoim kształtem odbiega od trady-
cyjnych znanych wszystkim piłek. Ucznio-
wie mogli również na przygotowanych
slajdach zobaczyć, jak wygląda boisko do
gry oraz obejrzeć krótki film rywalizują-
cych ze sobą dwóch drużyn. Następnie

wszyscy uczestnicy akcji „Stop zwolnie-
niom z WF-u” spotkali się na boisku szkol-
nym. Tam zawodnicy Lions Gliwice prze-
prowadzili rozgrzewkę. Po niej rozpoczęła
się część, na którą wszyscy czekali. Za-
wodnicy pokazali elementy gry w futbol
amerykański. Były to m.in. podania
i chwyty piłki w biegu oraz omijanie ry-
wala z przyjęciem piłki w biegu od za-
wodnika podającego. Zaprezentowali tak-
że – w uproszczonej formie – rywalizację
dwóch drużyn z wykorzystaniem  wcze-
śniej poznanych elementów gry, włącza-
jąc w to uczniów. Na koniec spotkania każ-
dy mógł przymierzyć strój i zrobić sobie
z zawodnikami wspólne zdjęcie. 

- Futbol amerykański to mało znana
dla większości z nas dyscyplina sportu,
ale jakże atrakcyjna dla naszych uczniów

– mówi Bogusław Hadzik, dyrektor Ze-
społu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.
– Z zadowoleniem i uśmiechem na bu-
ziach wszyscy uczniowie kończyli bar-
dzo udane spotkanie z zawodnikami
Lions Gliwice.

JAGODA WAGNER
JANUSZ WRZESZCZ

Lions u uczniów ZSS
w Pyskowicach

Na stadionie Arena Kolporter Kielce. Od lewej: Waldemar Dombek,
Adam Wojtowicz, Krzysztof Stolarek, Marcin Brosz, Dawid Rams i An-
drzej Frejno.
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Podczas obrad XX Śląskiego Woje-
wódzkiego Zrzeszenia LZS w Katowi-
cach 16 kwietnia delegaci podsu-
mowali działalność za lata 2012-
2016 oraz dokonali wyboru nowych
władz. 

Na terenie powiatu gliwickiego dzia-
ła 28 klubów sportowych w środowisku
wiejskim. Główne dyscypliny uprawia-
ne w tych klubach to piłka nożna, tenis
stołowy i skat sportowy. Kluby te są or-
ganizatorami życia sportowo-turystycz-
nego w środowisku wiejskim, przygo-
towując turnieje, festyny rekreacyjne
i prowadząc rozgrywki na terenie gmin. 

Podczas obrad w Katowicach wy-
brano 9-osobowy Zarząd Śląskiego Wo-
jewódzkiego Zrzeszenia LZS Katowice.
Prezesem został Jacek Staniewski (Powiat
Częstochowa), a w jego skład wybrano
ponownie m.in. Jana Smieszka z LKS

Jedność 32 Przyszowice. Wybrana została
również 15-osobowa Śląska Rada Wo-
jewódzka LZS. Jej przewodniczącym
jest Tomasz Czerwiecki (Powiat Bę-
dzin), a członkiem został ponownie wy-
brany Marcin Kwaśniok z U LKS Ruch
Pniów. 

W uznaniu zasług za upowszechnia-
nie sportu z okazji 70-lecia LZS meda-
le otrzymali m.in. działacze z naszego te-
renu: Alfred Kubicki z LKS 35 Gierał-
towice, Marcin Kwaśniok, Leszek Pięta
z LKS Olimpia Pławniowice oraz Jan
Smieszek. Uroczystego wręczenia medali
dokonał wiceprzewodniczący RG KZ
LZS Warszawa, Wacław Rurko. 

Wybory oraz medale potwierdziły, że
działacze LZS z powiatu gliwickiego
mają silną pozycję we władzach woje-
wódzkich Zrzeszenia LZS. 

(JS)

Siła powiatowych LZS-ów
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�Pamiątkowe zdjęcie
z gliwickimi Lionsami.
�Była okazja do pozna-
nia zasad amerykańskie-
go futbolu.

Niezapomniane jest pokonywanie śluz Kanału Gliwickiego. Gdy się do nich wpływa, poziom wody jest wysoki, a po-
tem stopniowo obniża się o wiele metrów – a razem z nim wioślarze w swych kajakach.

Ślonskie fedrowanie kajakiem ma już swych zagorzałych
zwolenników.
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Pysznie zastawiony stół czekał na
gości spotkania podsumowującego
Szkolną Ekspedycję Pilchowice – In-
donezja przez Knurów.

O tej wyprawie pisaliśmy obszernie
w marcowym wydaniu WPG. 13 kwiet-
nia została ona podsumowana w Zespo-
le Szkół w Pilchowicach. Można było nie
tylko dowiedzieć się wiele o Indonezji,
ale także poznać jej
kuchnię. Poniżej trzy
przepisy, udostępnione
nam przez organizatora
Szkolnych Ekspedycji,
Adama Ziaję.

NASI GORENG –
RYŻ PO

INDONEZYJSKU

Przygotowanie kurcza-
ka:
Jedną podwójną pierś
z kurczaka kroimy
w kostkę. Doprawiamy
jedną łyżką sosu sojo-
wego, solą, pieprzem
ziołowym, 3 ząbkami
czosnku przeciśniętego przez praskę
oraz świeżym imbirem (ok. 3 cm) po-
krojonym w drobną kostkę. Mieszamy
i odstawiamy do lodówki na ok. pół go-
dziny.
Kolejny krok:
Jedną cebulę białą i jedną czerwoną
kroimy w piórka. Delikatnie przysma-
żamy na oliwie z oliwek z 3 ząbki czosn-
ku przeciśniętego przez praskę. Dodaje-
my wcześniej przygotowanego kurczaka.
Wszystko podsmażamy. Dodajemy pie-
czarki (ok. jedną czwartą kilograma)
pokrojone w plastry, jedną paprykę żół-
tą, jedną czerwoną, por, marchewkę i ogó-
rek zielony pokrojone w plastry.

Warzywa lekko podsmażamy, następnie
wszystko razem dusimy, tak aby warzy-
wa były chrupkie (można dodać pędy
bambusa). Wszystko doprawiamy 1 dużą
łyżką sosu sojowego, 1 łyżeczką papry-
ki słodkiej, 1/2 łyżeczki papryki ostrej,
dodajemy też paprykę chili w takich ilo-
ściach, jak się lubi. Podawać z ryżem ugo-
towanym al dente.

PISANG GORENG –
SMAŻONE BANANY 

Składniki:
- 1/2 szklanki mąki ryżowej (może być
pszenna) 
- łyżeczka mielonego cynamonu
- łyżeczka cukru pudru
- 3/4 szklanki wody
- 4 banany
- olej roślinny 
Sposób przygotowania:
Przesianą mąkę, cynamon, cukier i wodę
zmiksować. Wodę dodawać stopniowo,
tak aby uzyskać gęste ciasto, a nie płyn-
ne. Banany obrać, przekroić na pół, a po-
tem jeszcze raz na pół. Rozgrzać olej

w woku lub głębokiej patelni. Banany za-
nurzać w cieście i smażyć w głębokim
tłuszczu, aż będą złote. 

MIE GORENG – MAKARON
NA OSTRO

Składniki
- makaron azjatycki: 1 opakowanie
- papryka czerwona: 1,5 sztuki
- cebula: 1,5 sztuki
- kukurydza: 0,5 puszki

- marchewka: 2 sztuki
- czosnek: 2 ząbki
- sos sojowy: 2 łyżki
- ketjap manis (słodki
sos sojowy): 2 łyżki
- czarny sezam: 2 łyżki
- pierś z kurczaka po-
dwójna: 1 sztuka
- pieprz, sól: 1 szczypta
- oliwa: 2 łyżki
Sposób przygotowania
Kroimy cebule i papry-
kę na drobne kostki
i wrzucamy do woka na
rozgrzaną oliwę. Mar-
chewkę kroimy na cien-
kie paseczki (można
użyć obieraczki, aby uła-

twić sobie zadanie), dodajemy ją do pa-
pryki i cebuli. Wyciskamy czosnek, do-
dajemy kukurydzę i wszystko polewamy
sosem sojowym (zarówno słodkim, jak
i tradycyjnym). Smażymy warzywa do
czasu, aż nie staną się miękkie. Musimy
uważać na to, by się nie przypaliły. Od-
stawiamy na bok i gotujemy makaron wg
przepisu na opakowaniu. Po ugotowaniu
odcedzamy i dodajemy do warzyw, do-
prawiając solą i pieprzem. W tym samym
czasie smażymy na osobnej patelni po-
krojonego w drobną kostkę kurczaka. Łą-
czymy wszystkie składniki w woku, po-
sypujemy czarnym sezamem i podajemy.

(Opr. RG)
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Poprzez przesłanie rozwiązania Czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby krzyżówki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: DzU z 2014 r., poz. 1182 z późn, zm.).

Dla trzech osób, które nadeślą na nasz
adres prawidłowe rozwiązania do 25
maja, przewidziane są nagrody w posta-
ci materiałów promocyjnych Powiatu Gli-
wickiego. Prosimy o wysyłanie hasła na
adres e-mail: redakcja@starostwo.gli-
wice.pl lub pocztą tradycyjną: Staro-
stwo Powiatowe w Gliwicach, ul. Zyg-
munta Starego 17, 44-100 z dopiskiem
„Wiadomości Powiatu Gliwickiego“.

Dziękujemy za odpowiedzi nadesłane
do poprzedniego wydania WPG. Popraw-
ne hasło krzyżówki z poprzedniego wy-
dania to BOCIAN. Materiały promocyjne
Powiatu Gliwickiego otrzymują: Urszula
Kwol, Paweł Szczurek, Jerzy Konopka oraz
Amalia Henszel z DPS Wiśnicze. Gratu-
lujemy! W celu ustalenia terminu odbioru
nagrody prosimy o kontakt telefoniczny, nu-
mer telefonu 32 332 66 65. (Opr. WG)

1. 7 maja odbył się w Toszku. II Bieg o
Złotą … .
2. Popularny leśny kwiat – konwalia …
(drugi człon nazwy pochodzi od miesią-
ca kwitnienia).
3.Wiosną zielone, jesienią w wielu kolorach.

4. Zazwyczaj trwa od 1 marca do 15 paź-
dziernika, w związku z czym nie można
wycinać w tym czasie drzew. Okres lę-
gowy … .
5. O niej nie można zapomnieć 26 maja.
6. W maju zmagają się z nimi uczniowie
ostatnich klas szkół średnich.

Py ta nia do krzy żów ki:
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Bronisław Wątroba

Śląska fraszka

Ukazał się tomik wierszy Iwony Paj-
diowskiej, malarki i pisarki, zawodo-
wo nauczycielki Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Pyskowicach. 

Autorka debiutowała już kilka do-
brych lat temu pisząc bajki terapeutycz-
ne, które wykorzystywała na lekcjach ze
swoimi uczniami. Zawsze też malowała,
łącząc swoje malarskie i pisarskie talen-
ty w jedną całość…

W swym nowym tomiku pt. „To
Ty…?” Iwona Pajdiowska przedstawia
kilkanaście przemyśleń poetycko-ma-
larskich. Mimo upływającego czasu,
ciągle z ciekawością przygląda się życiu.
Pisze o miłości, tęsknocie, relacjach
damsko-męskich, pochwale życia czy
emocjach.
Obok kilka wierszy poetki.

One trzy…
Wiara daje nam nadzieję na miłość
Nadzieja daje nam wiarę w miłość
Miłość daje nam wiarę, że jest nadzieja
„Z tych trzech najważniejsza jest….”

***
czy wiesz, że
nie widzę nic
choć oczy szeroko otwarte.
nie słyszę
choć dźwięki
tną jak ostrze.
nadal stawiam
swój domek z kart – 
choć wiatr dał mi znać
że limit szans
wyczerpany.

***
Kiedy patrzysz mi w oczy
jakoś tak…
to siłę znajduję
by odbić się
jeszcze raz
podjąć ryzyko
i być.

***
Nie załamuj rąk nad ciszą,
bo i tak nic nie usłyszysz.
Nie zamykaj oczu przed tęczą,
bo i tak jej nie zobaczysz.
Nie zatrzymuj swojej drogi,
bo i tak jej nie przejdziesz.
Nie łap wiatru w ramiona,
bo i tak cię nie ochłodzi.

(MFR)

Malarstwo i poezja

Tulpy kwitnom już w łogrodzie
Kolor ich aż w łoczy bodzie
Piykno grzondka jest terozki
Dyć te tulpy to dar boski.

***
Łonka już we kwiyciu cało 
Legnońć na niyj by sie chciało 
Dziub wystawić do tyj klary 
Jedno – mody żeś czy stary.

***
Już magnolie sypły kwieciym 
Widać co przeminoł kwieciyń 
W kasztanowiec wlepiom łoczy 
W nim terozki wiela mocy 
Niy zakwitnie – powiy ktory 
Pech – niy ida do matury.

Egzotyczne przysmaki 

Uczestnicy Szkolnej Ekspedycji przygotowali indonezyjskie potrawy, któ-
rych każdy chciał skosztować. Znikały błyskawicznie!
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Iwona Pajdiowska zaprezentowała nowy tomik poezji na wernisażu wystawy
w pyskowickim Ratuszu. Na zdjęciu obok dwóch z wielu swych obrazów, sym-
bolizujących ujarzmioną energię mężczyzny i kobiety.
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