
W tym
numerze:

�� Zapewniona
praca
w górnictwie

– str. 3
�� Zastępcza –

a jak własna!

– str. 7
�� Najlepsza

drużyna młodego
pokolenia

– str. 11

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś

Nr
5(

12
2)

ma
j2

01
7

ISS
N

18
95

-9
98

9
WWiadomości 
PPowiatu
GGliwickiego

www.powiatgliwicki.pl

Uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych prowadzonych przez Powiat
Gliwicki – jak wszyscy maturzyści
w kraju – zdają w maju egzamin
dojrzałości.

Zanim jednak przystąpili do matu-
ry, odebrali świadectwa ukończenia
szkoły. Uroczystości pożegnania
uczniów ostatnich klas szkół ponad-
gimnazjalnych odbyły się 28 kwietnia
we wszystkich trzech powiatowych
placówkach oświatowych: Zespole
Szkół im. I. J. Paderewskiego i w Ze-
spole Szkół Zawodowych nr 2 w Knu-
rowie oraz w Zespole Szkół im. M. Ko-
nopnickiej w Pyskowicach. Wielu abi-
turientów odebrało świadectwa z czer-
wonym paskiem oraz nagrody i dyplo-
my. Były kwiaty, łzy wzruszenia i po-
dziękowania dla nauczycieli oraz wy-
chowawców. 

Już kilka dni później, 4 maja matu-
rzyści rozpoczęli egzaminy dojrzałości.
W Zespole Szkół im. I. J. Paderew-
skiego w Knurowie potrwają one do

19 maja. Z ich częścią pisemną abitu-
rienci zmagać się będą od 4 do 16 maja,
a z ustną od 9 do 19 maja. 

Dokończenie na str. 9

U progu dojrzałości

Konkretny wymiar miało pierwsze
posiedzenie Zespołu roboczego
ds. ograniczenia niskiej emisji, po-
wołanego w marcu br. przez sta-
rostę gliwickiego.

Zespół obradował 10 kwietnia w sie-
dzibie Nadleśnictwa Rudziniec, a jego
inauguracyjnemu posiedzeniu towa-
rzyszyło sadzenie sosen na pobliskich
terenach leśnych. Członkowie zespołu
posadzili kilkaset młodych drzew.

- Jest to symboliczne wsparcie na-
szych działań, mających na celu ogra-
niczenie szkodliwych skutków niskiej
emisji – mówi starosta gliwicki Wal-
demar Dombek. – W akcję sadzenia
drzew włączyły się również szkoły, pro-
wadzone przez Powiat Gliwicki.
5 kwietnia uczniowie klas munduro-
wych z Zespołu Szkół Zawodowych nr
2 w Knurowie pracowali w szkółce le-
śnej w Rachowicach. 

W skład zespołu wchodzą naukow-
cy, posłowie, przedstawiciele środo-
wiska medycznego, radni, włodarze
gmin z powiatu gliwickiego oraz re-
prezentanci instytucji zajmujących się
ochroną środowiska, m.in. dr inż. Aga-
ta Malina – zastępca kierownika Kate-
dry Ochrony Powietrza Politechniki
Śląskiej, prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
– dziekan Wydziału Elektrycznego tej
uczelni, posłowie Piotr Pyzik i Grzegorz
Janik oraz Andrzej Pilot – prezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Przewodniczącym zespołu

jest Waldemar Dombek, a zastępcy to
Włodzimierz Gwiżdż – wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Gliwickiego
i Mariusz Dyka – naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa Starostwa Powiatowego w Gli-
wicach. Z życzliwością do utworzenia
zespołu odniósł się ks. arcybiskup Wik-
tor Skworc, przesyłając na ręce staro-
sty gliwickiego pismo popierające jego
powstanie.

Podczas inauguracyjnego posie-
dzenia w Rudzińcu członkowie ze-
społu zapoznali się z wynikami ba-

dań powietrza w Aglomeracji Ślą-
skiej, przedstawionymi przez Tade-
usza Sadowskiego, śląskiego woje-
wódzkiego inspektora ochrony śro-
dowiska w Katowicach. Wysłuchali
także lek. med. Anety Cieślak ze Ślą-
skiego Centrum Chorób Serca w Za-
brzu, która przybliżyła zagadnienia
związku pomiędzy zanieczyszcze-
niem powietrza a stanem zdrowia
mieszkańców naszej aglomeracji.
Jak wynika z badań, gdy ogłaszany
jest alarm smogowy, aż o 6 proc. ro-
śnie ogólna śmiertelność, zaś

o 8 proc. wzrasta śmiertelność z po-
wodu chorób serca.

Do sadzenia drzew namawiał
wszystkich nadleśniczy Nadleśnictwa
Rudziniec, Jan Spałek. Przypomniał, że
leśnicy w Polsce sadzą rocznie 500 mln
drzew – to prawie 13 sadzonek na jed-
nego mieszkańca. Nadleśnictwo Ru-
dziniec obejmuje 18,5 tys. ha i tworzy
zielone płuca naszego regionu, drzewa
oczyszczają bowiem doskonale po-
wietrze zarówno z trujących gazów, jak
i zanieczyszczeń stałych, które składa-
ją się na smog. (RG)

ROŚNIE NOWY LAS

Podczas sadzenia drzew w Nadleśnictwie Rudziniec za szpadle chwycili samorządowcy, urzędnicy, naukowcy, du-
chowni i towarzyszący im leśnicy.
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W „Konopnickiej” abiturienci z klas mundurowych poza świadectwami ode-
brali również certyfikaty, pomocne przy aplikowaniu o pracę w wojsku czy
w policji. 
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Starosta Gliwicki  
Waldemar Dombek
wraz z Zarządem
Powiatu Gliwickiego

Przewodniczący Rady
Powiatu Gliwickiego

Andrzej Kurek
wraz z Radnymi



W skład związku metropolitalnego ma wejść sześć
z ośmiu naszych gmin, nic dziwnego więc, że zainte-
resowanie tym tematem jest duże. Informacje mieliśmy
okazję otrzymać od dwóch osób znakomicie obeznanych
z tym zagadnieniem – Adama Ostaleckiego, dyrekto-
ra generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ka-

towicach (notabene naszego byłego radnego z Knuro-
wa), który brał udział w tworzeniu ustawy metropoli-
talnej oraz Wojciecha Smyczka, dyrektora biura Gór-
nośląskiego Związku Metropolitalnego. Z uwagą wy-
słuchali ich zarówno nasi radni, jak i włodarze oraz prze-
wodniczący rad miast i gmin wchodzących w skład po-
wiatu, których zaprosiłem na sesję. Temat to tym bar-
dziej aktualny, że akurat w tym czasie przeprowadza-
no konsultacje z mieszkańcami, a następnie odbędą się
sesje, na których radni zadecydują o przystąpienia ich
gmin do związku metropolitalnego.

- Jest to pierwsza ustawa metropolitalna w Polsce –
zaznaczył Adam Ostalecki. – Napisana była specjalnie
z myślą o naszym regionie. Wcześniej takiej nie było,
chyba że sięgniemy pamięcią do czasów Polski mię-
dzywojennej. To duża szansa dla całego naszego wo-
jewództwa, teraz należy ją właściwie wykorzystać.

W skład związku metropolitalnego nie wchodzą po-
wiaty. Ma go tworzyć 41 gmin. Z terenu powiatu gli-
wickiego są to Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Py-
skowice, Rudziniec i Sośnicowice. Metropolia ma
działać od 1 lipca br. Jej funkcjonowanie zasilone zo-

stanie 0,5 proc. udziału
w podatku PIT z tworzą-
cych ją gmin, czyli stałą
kwotą około 250-300 mln
zł rocznie, a uzupełnione
będzie środkami przeznaczanymi na realizację przez

związek konkretnych zadań przekazywanych
mu przez gminy. 

- To, jak będzie działać metropolia, zale-
ży głównie od tworzących ją gmin – zazna-
czył Wojciech Smyczek. – Jest to bowiem pro-

jekt wizyjny, w którym wypracować musimy wizję na-
szego regionu i następnie wspólnie ją realizować.
Mamy ogromny potencjał, musimy go obronić i wy-
korzystać, wyzwalając przy tym umiejętność współ-
działania.

Bardzo ciekawa była dyskusja, która wywiązała się
po tych wystąpieniach. Włodarze naszych gmin zain-
teresowani byli przede wszystkim tym, jak powstanie
związku metropolitalnego wpłynie na funkcjonowanie
transportu na ich terenie oraz jaki będzie miało wpływ
na plan zagospodarowania przestrzennego. Nie brako-
wało przy tym zarówno obaw, jak i nadziei związanych
z tworzącą się metropolią. Przeważyły jednak dobre stro-
ny, jakich upatrują nasze gminy w tym, że znajdą się
w związku metropolitalnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
ANDRZEJ KUREK
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WIEŚCI Z SESJI
Na kwietniowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego zapoznaliśmy się z bardzo waż-
nym zagadnieniem – ustawą metropolitalną dla województwa śląskiego.
I choć poruszane na niej też były inne istotne sprawy, to ten właśnie temat
zdominował obrady.

W kwietniu swe posiedzenia miało pięć
komisji stałych Rady Powiatu Gliwickie-
go. Zajmowały się one różnorodną te-
matyką, w tym m.in. pomocą społeczną
w naszym powiecie.

Komisja Rewizyjna, która obradowała
6 kwietnia, analizowała wybrane wydatki
Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach
w zakresie utrzymania dróg za okres od
stycznia 2016 r., a także wydatki ZDP w ra-
mach zamówień publicznych poniżej 30 tys.
euro. Komisja Gospodarki na swym posie-
dzeniu 19 kwietnia zajęła się analizą stanu bez-
pieczeństwa ludności i funkcjonowania służb
na terenie powiatu na podstawie rocznych
sprawozdań policji, prokuratury, straży po-
żarnej, powiatowego lekarza weterynarii i po-
wiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Komisja Edukacji na posiedzeniu 25 kwiet-
nia analizowała sprawozdanie z realizacji pro-
gramu współpracy powiatu z organizacjami
pozarządowymi za 2016 r. oraz sprawozda-
nie roczne z działalności Powiatowego Urzę-
du Pracy w Gliwicach. Komisja Ochrony Śro-
dowiska, Rozwoju i Promocji, która zebrała

się 27 kwietnia, zajmowała się sprawami bie-
żącymi.

„Wiadomości Powiatu Gliwickiego” tym
razem towarzyszyły obradom Komisji Zdro-
wia, które odbyły się 20 kwietnia. Na początku
posiedzenia radni dokonali oceny zasobów po-
mocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej, przed-
stawionej przez Barbarę Terlecką-Kubicius,
dyrektorkę Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gliwicach. Następnie wysłucha-
li sprawozdań z działalności za 2016 r. Domu
Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowi-
cach i Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”
w Kuźni Nieborowskiej, przedstawionych
przez ich dyrektorów – Jarosława Mencfela
i Ewę Zamorę. W części posiedzenia, po-
święconej sprawom bieżącym, radni zapoznali
się z inwestycjami, jakie w ostatnim czasie wy-
konane zostały w Szpitalu w Pyskowicach,
o czym mówiła wicestarosta Ewa Jurczyga.

- Dzisiejsze posiedzenie to przede wszyst-
kim analiza sprawozdań, przedstawionych
przez dyrektorów jednostek organizacyjnych
powiatu, które zajmują się pomocą społecz-

ną – powiedział nam poproszony o podsu-
mowanie obrad Leszek Kołodziej, przewod-
niczący Komisji Zdrowia. – W naszym po-
wiecie, który liczy niewiele ponad 115 tys.
mieszkańców, w 2016 roku z pomocy i wspar-
cia PCPR-u skorzystało aż 1837 osób. To bar-
dzo dużo. Pocieszające jest, że przybywa ro-
dzin, chcących zajmować się pieczą zastęp-
czą nad dziećmi, które nie mają należytej opie-
ki swych biologicznych rodziców. Stwarza-
ją one im na pewno lepsze warunki, niż
miałyby w domach dziecka. Z uwagą wysłu-
chaliśmy sprawozdań, przedstawionych przez
dyrektorów naszych DPS-ów. Borykają się oni
z wieloma problemami, jednak ich dobra
współpraca z Zarządem Powiatu Gliwickie-
go oraz świetna praca personelu gwarantują,
że mieszkańcy tych domów mają naprawdę
dobre warunki. Co roku zarówno w „Ostoi”,
jak i w „Zameczku” wykonywane są remon-
ty. Mimo, że domy te otrzymują z zewnątrz
zbyt małe środki, bardzo dobrze funkcjonu-
ją. W dużej mierze zawdzięczamy to pasji,
z jaką pracują ich dyrektorzy oraz cały per-
sonel. (RG) 

(NIE TYLKO) POMOC SPOŁECZNA Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego 
składamy serdeczne życzenia 

wszystkim włodarzom gmin, 
radnym oraz urzędnikom,

którzy pełnią ważną, odpowiedzialną i niezwykle
potrzebną służbę wobec mieszkańców 

naszej samorządowej wspólnoty.
Doceniamy Państwa zaangażowanie w rozwój

naszego powiatu 
i dziękujemy za codzienną sumienną 

i odpowiedzialną pracę.
Życzymy pomyślnej realizacji prowadzonych

przedsięwzięć, a także niesłabnącego zapału 
do podejmowania nowych wyzwań. 

Niech Państwa praca obfituje w liczne sukcesy
oraz przynosi satysfakcję 

z dobrze wykonanych zadań.
Dużo szczęścia w życiu zawodowym i osobistym.

Podobna sesja odbyła się niedawno
w Toszku, a obszerną relację z niej można
było przeczytać w poprzednim wydaniu
WPG. Organizatorami sesji w Poniszowicach
byli prezes Zarządu Powiatowego Związku
OSP RP Andrzej Frejno, historyk z Tosz-
ka Grzegorz Kamiński i tamtejszy Zespół
Szkolno-Przedszkolny z dyrektor Dorotą
Styś. 

Sesja rozpoczęła się odegraniem hymnu
strażaków. Uczniowie i przedszkolaki  przy-
gotowali piękne przedstawienie. Historię stra-
ży pożarnej w gminie Rudziniec przedstawił
historyk Dawid Jacek z Poniszowic, a o św.
Florianie oraz starych sikawkach konnych
z terenu powiatu opowiadał Grzegorz Ka-
miński, który też zaprezentował te zabytkowe
urządzenia z Kotliszowic, Świbia i Widowa.
Można było zobaczyć m.in. prace plastycz-
ne uczniów i zabytkowy sprzęt strażacki

z jednostki OSP w Widowie,
a także zwiedzić motorówkę i sa-
mochody strażackie z jednostek
OSP Słupsko, Niewiesze i Wi-

dów. Strażacy
z OSP Widów
przygotowali
profesjonalny pokaz z wykorzystaniem si-
kawki konnej z 1924 r., a potem uczestnicy
sesji mieli okazję sami ją obsługiwać. 

W uroczystości wręczenia nagród kon-
kursu plastycznego udział wzięli m.in. po-
seł na Sejm RP Piotr Pyzik, kapelan straża-
ków Diecezji Gliwickiej ks. Piotr Faliński,
Dariusz Falecki z Centralnego Muzeum
Pożarnictwa w Mysłowicach, wójt Rudziń-
ca Krzysztof Obrzut, radny Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego Krystian Kiełbasa,
Jacek Zarzycki w Zarządu Powiatu Gliwic-
kiego, jeden z najstarszych strażaków w Wi-
dowie pan Spałek i strażacy jednostek OSP
z gminy Rudziniec. To było wspaniałe za-
prezentowanie tego, jak ważną rolę straż po-
żarna odgrywa na naszym terenie od wieków. 

Z okazji Dnia św. Flo-
riana składam wszystkim
strażakom z naszego po-
wiatu serdecznie życzenia
zdrowia i wszelkiej po-
myślności. Niech się Wam
wiedzie w domu i pracy,
a św. Florian niech zawsze
nad Wami czuwa!

Starosta gliwicki
WALDEMAR DOMBEK

� Zwycięzcy konkursu pla-
stycznego z gośćmi, którzy
towarzyszyli im podczas sesji.
�Wielką frajdą była obsłu-
ga sikawek konnych z ub.
wieku.
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Straż to potęga
4 maja, w Międzynarodowym Dniu Strażaków, gdy wspo-
mina się ich patrona, św. Floriana, uczestniczyłem w cie-
kawym wydarzeniu – Sesji historycznej dla dzieci i mło-
dzieży „Straż Pożarna w gminie Rudziniec wczoraj i dziś”.
Po raz kolejny przekonałem się, że straż pożarna to po-
tęga.

Wszyscy z uwagą wysłuchali informacji na temat
ustawy metropolitarnej dla naszego wojewódz-
twa, przedstawionych przez Adama Ostaleckiego
i Wojciecha Smyczka.

Starosta Gliwicki  
Waldemar Dombek

wraz z Zarządem
Powiatu Gliwickiego

Przewodniczący Rady
Powiatu Gliwickiego

Andrzej Kurek
wraz z Radnymi
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Tradycyjnie już Powiat
Gliwicki świętował
3 Maja z Miastem Gli-
wice. Uroczystości roz-
poczęły się mszą św.
odprawioną w inten-
cji Ojczyzny przez bp.
Jana Kopca w kate-
drze pw. Świętych
Apos to łów P io t ra
i Pawła, gdzie radny

powiatowy Winfryd Ficoń przypomniał znaczenie Konstytucji 3 Maja dla dzie-
jów Polski.

W Pyskowicach po-
wstał – drugi w na-
szym powiecie, po
knurowskim – Uni-
wersytet Trzeciego
Wieku. Skupia blisko
stu studentów, którzy
26 kwietnia odebra-
li indeksy. Inicjator-
kami jego powsta-
nia są Anna Smyl – radna Powiatu Gliwickiego i Ilona Surman – dyrektorka
MBP w Pyskowicach, którym udało się pozyskać szerokie grono osób i in-
stytucji wspierających to przedsięwzięcie. 

24 kwietnia z krótką wizytą w Starostwie Powiatowym w Gliwicach gościli Fran-
cuzi z La Ricamarie, partnerskiego miasta Pyskowic. W br. przypada 20-le-
cie nawiązania tej bardzo żywej współpracy, owocującej wieloma przy-
jaźniami i wspólnymi inicjatywami.

„Słuchajmy rodziców” – pod
takim hasłem przebiegała
V Konferencja poświęcona
propagowaniu wiedzy o au-
tyzmie zorganizowana przez
Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną oraz Miejskie
Przedszkole z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 13 w Knuro-

wie. Cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno fachowców, jak i ro-
dziców autystycznych dzieci.

22 kwietnia Szczep Harcerski „Ignis” działający na terenie gminy Toszek otrzy-
mał sztandar. Ufundował go radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Krystian
Kiełbasa i Ranczo w Proboszczowicach. Wcześniej w Toszku odbył się XV Rajd
św. Jerzego, zorganizowany przez Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej. 

W fotograficznym skrócie

Porozumienie podpisali – ze stro-
ny Jastrzębskiej Spółki Węglowej
S.A. prezes zarządu Daniel Ozon i za-
stępca prezesa Artur Wojtków, a ze
strony Powiatu Gliwickiego starosta
gliwicki Waldemar Dombek i wice-
starosta Ewa Jurczyga. JSW S.A.
zobowiązała się w nim do zatrudnie-

nia uczniów rozpoczynających kształ-
cenie w roku szkolnym 2017/2018
w branżowej szkole I stopnia wcho-
dzącej w skład Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 w Knurowie w za-
wodach elektryk, monter maszyn
i urządzeń oraz ślusarz – po zdaniu
przez nich egzaminów potwierdza-

jących kwalifikacje zawodowe w da-
nym zawodzie. 

– Dopóki w Europie będzie przemysł
stalowy, dopóty będzie potrzebny węgiel
koksujący – podkreślił prezes Daniel

Ozon. – Wydobywa-
my około 16-17 mln
ton węgla i zatrud-
niamy około 30 ty-
sięcy pracowników, a
w zawodach około-
górniczych pracę ma
dzięki temu kilkaset
tysięcy osób. Za-
pewniam, że JSW to
dobry pracodawca,
wart tego, by mło-
dzież związała z nim
swe plany zawodo-
we. 

– Jest to kontynuacja projektu re-
alizowanego w czasie, gdy knurowskie
kopalnie należały do Kompanii Wę-
glowej – przypomniał Krzysztof Le-
śniowski, radny Powiatu Gliwickiego,
który zabiegał o podpisanie porozu-
mienia. – Były to dobre wzorce i nale-
żało je przywrócić. 

Zapewniona praca w górnictwie

Na ul. 1 Maja w Knurowie wprowa-
dzono objazdy związane z rozbu-
dową tej drogi powiatowej.

Jak już informowaliśmy, jest ona
modernizowana na odcinku od ul. Ko-

smonautów do ul. Wilsona. Objazdy po-
trwają do końca lipca.

Roboty zostały podzielone na dwa
etapy przy połówkowym zajęciu jezd-
ni i wprowadzeniu ruchu jednokierun-

kowego w stronę Gliwic. Na cały czas
trwania remontu objazd w kierunku
Rybnika, Zabrza i dalszej części ul.
1 Maja poprowadzono ulicami: Ko-
smonautów, Szpitalną i Wilsona. Ko-
munikacja publiczna porusza się po tra-
sie tego objazdu. 

W celu zabezpieczenia dojazdu do
osiedla 1000-lecia poprowadzono do-
jazd do ul. Dąbrowskiego od strony ul.
Kosmonautów ulicą Mieszka I. Na czas
robót odcinek ul. Mieszka I ma od-
wrócony kierunek ruchu pojazdów – od
ul. Kosmonautów w kierunku ul. Ka-
zimierza Wielkiego. Umożliwia to
dojazd pojazdom do 2,5 t w rejon osie-
dla. 

Szczegółowy plan objazdów znaj-
duje się na schemacie, zamieszczo-
nym na stronie www.starostwo.gliwi-
ce.pl.

(RG)

Uwaga kierowcy – objazd!

Z żalem informujemy, iż 25 kwietnia
zmarła Stefania Grzegorzyca – wy-
bitna knurowianka, pedagog, na-
uczyciel, założycielka słynnych
„Wrazidloków”, wielka populary-
zatorka tradycji i gwary śląskiej.

- Stefania Grzegorzyca była Ślą-
zaczką duchem, sercem i gwarą. Po-
zostały po niej wspomnienia i łzy, bo
była osobą bardzo lubianą i szanowa-
ną – mówi Ewa Jurczyga, wicestarosta
gliwicki.

Stefania Grzegorzyca przez 30 lat
pracowała jako nauczycielka języka
polskiego. W ramach zajęć pozalek-
cyjnych prowadziła w szkole teatr po-
ezji. Była nieocenioną skarbnicą wiedzy
na temat strojów, obyczajów i gwary
śląskiej. W 1995 r. założyła dziecięcy

zespół folklorystyczny „Wrazidloki” im.
Czesława Jasicy, w którym przez 11 lat
była kierownikiem artystycznym. Przez
lata reprezentowała miasto i powiat na
licznych festiwalach i konkursach. Była
laureatką III edycji konkursu „Po na-
szymu, czyli po śląsku”. Knurów za-
wdzięcza jej autorstwo słów hymnu
miasta. Swoje refleksje przelewała na
papier, czego rezultatem był m.in. to-
mik poezji „A jak się urodzisz”.

Za zasługi dla miasta Stefania Grze-
gorzyca w 1997 r. otrzymała Laur
Knurowa. W 2007 r. Powiat Gliwicki
przyznał jej swą najwyższą nagrodę –
Bene Meritus.

Ostatnie pożegnanie Stefanii Grze-
gorzycy  odbyło się 28 kwietnia.

Cześć Jej pamięci! 

Pożegnanie Stefanii Grzegorzycy

Uciążliwości objazdu zrekompensuje kierowcom rozbudowana ul. 1 Maja.
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W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
Powiatu Gliwickiego i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.
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W Starostwie Powiatowym w Gliwicach podpisano porozumienie pomię-
dzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. a Powiatem Gliwickim. Określa ono
zasady współpracy m.in. w zakresie zatrudnienia absolwentów Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, kształcących się w zawodach i spe-
cjalnościach górniczych.
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- Gdy pada pańskie nazwisko, na-
tychmiast pojawia się skojarzenie ze
sportem, któremu poświęcił pan nie-
mal całe swe życie. Skąd wzięła się ta
sportowa pasja? 
- Już w szkole podstawowej miałem
w szkole wychowawcę, który zaszcze-
pił nam ruch. Podobnie było w liceum,
gdzie trafiłem na bardzo dobrego wu-
efistę. Wtedy na poważnie zaintereso-
wałem się lekką atletyką i siatkówką.
Należałem do SKS-u, jeździłem na za-
wody, mieliśmy obozy kondycyjne
w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich
w Spale. W domu też wszyscy uprawiali
jakiś sport. Nic dziwnego, że po ukoń-
czeniu liceum myślałem tylko o studiach
na akademii wychowania fizycznego,
a potem zawodowo związałem się ze
szkolnictwem, prowadząc zajęcia spor-
towe. 
- Wychował pan w Knurowie kilka
pokoleń sportowców, w tym brązowe
medalistki Polski i mistrzynie Śląska.
Co składa się na takie sukcesy? Co
jest najważniejsze, by je osiągnąć?
- Składa się na to przede wszystkim do-
bra selekcja i systematyczna praca.
Trzeba odpowiednio dobrać zawod-
niczki i potem porządnie z nimi treno-
wać. My już po kilku latach treningu
byliśmy znani w środowisku piłki
ręcznej, na każdych zawodach nasze
dziewczyny zajmowały miejsce na pu-
dle. W moim zespole wychowało się
kilka reprezentantek Polski, między in-
nymi Izabela Duda, która teraz jest tre-
nerką w Norwegii, a także Magda
Gontarz, Agnieszka Walkowiak czy
Kasia Żak.

- Jak ocenia pan kondycję obecnej
młodzieży? 
- Poziom sportowy młodzieży jest teraz
zdecydowanie niższy niż kiedyś. Nie-
gdyś w każdym miejscu widać było
chłopców grających w piłkę lub dziew-
częta skaczące w gumę. Od lat tego nie
ma. W szkole oszczędza się na zajęciach
dodatkowych, w tym sportowych. Nie
ma pieniędzy na propagowanie sportu
wśród dzieci i młodzieży. Żeby dziś
uprawiać wyczynowo sport, potrzeba
pieniędzy. Nikt nie dba pod tym wzglę-
dem o dzieci z ubogich rodzin. 
- Co trzeba zrobić, aby ta sytuacja się
zmieniła?
- Kilka lat temu stworzyłem dla Knu-
rowa program, który miał się do tego
przyczynić. Jego roczny koszt wynosił
około 230 tys. zł. Niestety, w kasie mia-
sta nie znaleziono takiej kwoty. Nie ma
też już w Knurowie szkoły sportowej,
nad czym boleję. Moim marzeniem jest,
by znowu zaczęła ona tu działać. 
- Włączył się pan bardzo aktywnie
w organizację powiatowego Mityngu
Lekkoatletycznego im. E. Kiszki.
Czy pamięta pan tego zasłużonego
sportowca i trenera?
- Znałem osobiście pana Emila, pro-
wadził zajęcia w Krywałdzie, tam się też
wychował, tam osiągał światowe wy-
niki. Był najlepszym polskim lekko-
atletą okresu powojennego. Po zakoń-
czeniu kariery założył w Knurowie
Ligę Lekkoatletyczną. Współpraco-
wałem z nim, zabierał na szkolenia moje
dziewczęta z MKS „Unia”. Potem,
gdy już wyjechał z Knurowa, utrzy-
mywaliśmy ze sobą kontakt. Bardzo lu-

bił dzieci, zawsze stawał po ich stronie,
świetnie pozytywnie motywował za-
wodników. Cieszę się, że mogę współ-
organizować zawody poświęcone jego
pamięci.
- W Radzie Powiatu Gliwickiego jest
pan przewodniczącym Komisji Edu-
kacji. Co jest dla pana najważniejsze
w pracy samorządowej?
- Będąc radnym powiatowym widzę
problemy edukacji szerzej – interesu-
ją mnie zarówno szkoły i poradnie psy-
chologiczno-pedagogiczne, które pro-
wadzi Powiat Gliwicki, jak i knurow-
skie placówki oświatowe. Komisja
Edukacji ma duży wpływ na podej-
mowanie ważnych decyzji dotyczących
oświaty. Opiniujemy uchwały mię-
dzy innymi w sprawie kierunków
kształcenia, modernizacji budynków
szkolnych, ich wyposażenia czy bu-
dowy nowych obiektów. Wielką sa-
tysfakcję sprawiło mi zrealizowanie
wniosków składanych do budżetu po-
wiatu w kadencji 2006-2010, takich jak
przebudowa ul. Kosmonautów w Knu-
rowie, modernizacja wszystkich obiek-
tów sportowych w szkołach ponad-
gimnazjalnych prowadzonych przez
powiat, budowa hali sportowej przy
I LO w „Paderewskim” czy też remont
budynku mieszczącego Technikum nr
1 i Zespół Szkół Specjalnych. Cieszą
też te z obecnej kadencji, takie jak mo-
dernizacja ul. 1 Maja, a w perspekty-
wie 2018 roku – budowa kompleksu
sportowego przy I LO, obejmującego
4-torową bieżnię na 200 metrów, bież-
nię na 100 metrów, rzutnię do pchnię-
cia kulą, skocznię oraz boisko do pił-

ki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Ma
to być obiekt umożliwiający realizację
programu wychowania fizycznego,
ale też otwarty dla mieszkańców Knu-
rowa.   
- Aktywnie działa pan w środowisku
seniorów, nie ustaje też w prowa-
dzeniu zajęć sportowych dla mło-
dzieży…
- Dużą przyjemność sprawia mi kontakt
z ludźmi i pomoc w rozwiązywaniu ich
problemów. Od 4 lat jestem przewod-

niczącym jednego z kół seniorów
w Knurowie. Liczy ono około 200
osób i realizuje bardzo bogaty program
imprez, na który składają się liczne wy-
cieczki, wczasy, zabawy, festyny i bale.
Jestem też wierny piłce ręcznej – pro-
wadzę zajęcia sportowe z dziećmi
z knurowskich szkół. Najchętniej zaś
wypoczywam na działce, gdzie też
zwykle otoczony jestem ludźmi. I to
najbardziej lubię.

Rozmawiała: ROMANA GOZDEK

Oto następny artykuł z naszego cyklu przedstawiającego – w kolejno-

ści alfabetycznej – radnych Powiatu Gliwickiego. Tym razem przybliża-

my Czytelnikom sylwetkę Stanisława Rudzkiego.

Przedstawiamy 
radnych powiatu

Sportowiec-samorządowiec
Rozmowa ze STANISŁAWEM RUDZKIM, radnym Powiatu Gliwickiego

STANISŁAW RUDZKI 
Emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego, absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, skończył też dwa kierunki studiów
podyplomowych: trener I klasy piłki ręcznej i II klasy pływania, spe-
cjalizacja II stopnia z zakresu wychowania fizycznego. Pracował w knu-
rowskich szkołach. Wychowawca wielu reprezentantek Polski w piłce
ręcznej, zdobył z dziewczętami 2-krotnie brązowy medal Mistrzostw Pol-
ski, 6-krotnie mistrzostwo Śląska, a 5-krotnie wicemistrzostwo. Prowadził
przez kilkanaście lat kadrę Śląska juniorów i juniorek w piłce ręcznej.
Prezes – założyciel Stowarzyszenia Piłki Siatkowej w Knurowie i współ-
założyciel Szkoły Sportowej i MKS „Unia” Knurów. Przewodniczący Koła
Nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Knurowie,
organizator wielu imprez sportowych i rekreacyjnych. Wyróżniony Lau-
rem Knurowa za całokształt pracy na rzecz rozwoju sportu w tym mie-
ści. Ma dwie dorosłe córki – Balbinę i Karolinę. Radny Powiatu Gliwic-
kiego w kadencjach 2006-2010 i 2014-2018.

Stanisław Rudzki podczas Mityngu im. Emila Kiszki, w którego organiza-
cję co roku bardzo aktywnie się włącza.
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Minął już rok od wprowadzenia
przez rząd PIS prorodzinnego pro-
gramu „Rodzina 500 plus“. Przy-
szedł więc czas na jego krótkie
podsumowanie.

Tylko w ciągu tego roku do pol-
skich rodzin ma trafić z budżetu

państwa ponad 23 miliardy złotych.
Do końca ubiegłego roku było to bli-
sko 17 miliardów zł. Jest to więc bez
wątpienia największy transfer socjal-
ny dla wsparcia rodzin wielodzietnych,
a także dotkniętych problemem ubó-
stwa oraz niepełnosprawności w hi-
storii Polski. Programem została ob-
jęta ponad połowa rodzin w Polsce.
Wiele z nich jest mieszkańcami na-
szego powiatu.

Celem programu było materialne
i realne wsparcie rodzin wielodziet-
nych oraz rodzin ubogich z jednym
dzieckiem, a także rodzin dotkniętych
problemem niepełnosprawności. Pro-
gram ten miał być też zachętą – głów-
nie dla młodych rodzin – do posiada-
nia większej liczby dzieci. Wywołu-

je on jednak wciąż wiele kontrower-
sji co do zasad podziału środków na
poszczególne dzieci.

Zgodnie z zapisami programu, każ-
dej rodzinie na drugie i kolejne dziec-
ko przysługuje zasiłek wychowawczy
w wysokości 500 zł miesięcznie. Kry-
terium dochodowe dotyczy rodzin
posiadających jedno dziecko. W tym
przypadku do otrzymania tego świad-
czenia uprawione są te rodziny, któ-
rych dochód w przeliczeniu na jedną
osobę nie przekracza 800 zł netto
miesięcznie lub gdy dochód ten nie
przekracza 1200 zł, kiedy rodzina
wychowuje dziecko niepełnosprawne.  

Nie sposób nie dostrzec w pro-
gramie celowej polityki spo-

łecznej państwa, wynikającej z wni-
kliwie przeprowadzonej diagnozy spo-
łecznej.  Statystyki jednoznacznie
wskazują, że  program ten doprowa-
dził do niemal całkowitej likwidacji
skrajnego ubóstwa wśród dzieci oraz
jego zmniejszenia o połowę wśród
ogółu społeczeństwa.

Operując tutaj liczbami, to przed
wprowadzeniem programu skrajnym
ubóstwem w Polsce było dotkniętych
aż 11,9 proc. dzieci, a po jego wpro-
wadzeniu ten odsetek zmalał  do za-
ledwie 0,7 proc. Te ostatnie dane
mogą wskazywać na bardzo niski
wskaźnik złego wykorzystania środ-
ków z programu Rodzina 500 plus,
który to argument tak chętnie jest
wykorzystywany przez krytyków do
podważenia zasadności jego wpro-
wadzenia. Z ostatnich wypowiedzi
szefowej rządu wynika, że odsetek
skrajnego ubóstwa wśród dzieci zma-
lał aż do 0,2 proc. Te ostatnie dane są
niezwykle pocieszające. Wśród ogó-
łu społeczeństwa w wyniku wprowa-
dzenia programu ubóstwo spadło z 7,5
do 3,8 proc.

Zdaniem Banku Światowego wpro-
wadzenie programu Rodzina 500 plus
doprowadziło do spadku ubóstwa
wśród dzieci z 28,1 proc. do 10,2 proc.
oraz w przypadku ogółu społeczeństwa
odsetek skrajnie ubogich Polaków

zmalał z 18,7 proc. do 13,9 proc. Te
fakty niezbicie świadczą o tym, że to
właśnie ten rząd odniósł największy
sukces w walce z ubóstwem wśród
polskich rodzin.  

Brak kryterium dochodowego
w przypadku rodzin zamożnych jest
niewątpliwym minusem tego pro-
gramu, gdyż w tym przypadku wspar-
cie finansowe dla dzieci w tych ro-
dzinach jest bardzo trudne do uza-
sadnienia.

Zdaniem Solidarności nie powinno
być wsparcia dla rodzin zamoż-

nych przy jednoczesnym wprowa-
dzeniu kryterium dochodowego dla ro-
dzin z jednym dzieckiem. Ustalona
wysokość kryterium dochodowego
na pierwsze dziecko faktycznie po-
zbawia możliwości skorzystania z tego
programu rodziny żyjące poniżej mi-
nimum socjalnego. Całkowicie zga-
dzam się z tymi poglądami na temat
proponowanych przez Solidarność
zmian, co do zasad funkcjonowania
tego programu.

Nie bra-
kuje eksper-
tów, którzy
twierdzą, że
program ma
pozytywny, a nie negatywny wpływ
na rynek pracy. Dla części praco-
dawców stał się on swoistym stra-
szakiem – obawiają się, że część
pracujących kobiet otrzymujących
minimalne wynagrodzenie oraz to
świadczenie wychowawcze może
zrezygnować z pracy. Zdaniem nie-
których może to doprowadzić do po-
wolnego wzrostu płac w Polsce, co
należy uznać za rzecz bardzo pozy-
tywną.

Z zainteresowaniem poznam
opinie Czytelników na temat pro-
gramu Rodzina 500 plus. Wszelkie
komentarze na ten temat proszę
kierować na adres: antyglobali-
sta68@gmail.com.

MAREK SZOLC - dziennikarz
obywatelski, radny Powiatu

Gliwickiego

Ocena rządowego programu Rodzina 500 plus
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Wydział Architektury i Budownictwa
to jeden z najbardziej oblężonych
wydziałów w Starostwie Powiato-
wym w Gliwicach.

Zadania tego wydziału są niezwykle
ważne i rozbudowane. Do najważniej-
szych należą oczywiście sprawy z za-
kresu pozwoleń na budowę i zgłoszeń
obiektów budowlanych na terenie po-
wiatu gliwickiego oraz wydawania
dzienników budowy dla planowanych in-
westycji. Ponadto pracownicy sprawu-
ją nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem
przepisów prawa budowlanego, pilnują
zgodności zagospodarowania terenu
z miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego, uczestniczą w in-
spekcjach i kontrolach budowlanych
itd.

Zakres obowiązków wydziału ro-
śnie, ponieważ na terenie powiatu gli-
wickiego od kilkunastu lat odczuwalny
jest znaczący wzrost budownictwa
mieszkaniowego.

- W naszym powiecie powstaje bar-
dzo dużo nowych budynków. Przede
wszystkim są to obiekty mieszkalne
lub związane z budownictwem miesz-
kaniowym, drogi, chodniki i coraz czę-
ściej obiekty handlowo-usługowe. Dla
przykładu w ubiegłym roku wydaliśmy
ogółem 1229 decyzji budowlanych,
a jeszcze dziesięć lat temu, w 2006
roku było to 875 decyzji – mówi Lilianna
Rak, naczelnik Wydziału Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Gliwicach.

Największy boom budowlany od-
czuwalny jest w gminach Pilchowice,
Gierałtowice oraz Rudziniec i Sośnico-
wice, gdzie mieszkańcy najchętniej lo-
kują swoje nowe domy, nierzadko prze-
nosząc się z miast na wieś.

Interesantom załatwiającym sprawy
w Wydziale Architektury i Budownic-

twa czasem wydaje się, że pewne spra-
wy z zakresu architektury np. pozwole-
nia na budowę czy zgłoszenia można by
załatwić szybciej. Tymczasem czas za-
łatwienia danej sprawy zależy od jej in-
dywidualnego charakteru, przepisów
prawa budowlanego i kodeksu postę-
powania administracyjnego. Niezwy-
kle ważne jest także bezpieczeństwo bu-
dowlane, a i na to w dokumentacji
zwracają uwagę urzędnicy.

- Czas załatwiania sprawy dla indy-
widualnego klienta zawsze wydaje się
zbyt długi. Lecz w istocie tak nie jest. Ko-
deks postępowania administracyjnego
i ustawa prawo budowlane określają
maksymalne terminy załatwienia spraw,
różne dla różnych typów wniosków. Nie-
stety, nie można danej sprawy załatwić
„od ręki”, zawsze trzeba sprawdzić zło-
żone dokumenty, a bardzo często musi-
my wzywać do uzupełnienia, prosić o po-
prawę, zobligować do doniesienia bra-
kujących dokumentów. Pracowników
merytorycznych w naszym wydziale
mamy tylko siedmiu, a spraw wpływa
bardzo dużo, obciążenie pracą jest więc
znaczne. Zawsze jednak staramy się
pracować rzetelnie, najszybciej, jak to
możliwe – dodaje Lilianna Rak.

Co zatem można doradzić naszym in-
teresantom, którzy załatwiają sprawy
w wydziale, aby praca urzędnicza prze-
biegała szybciej i sprawniej?

- Aby całość załatwianych spraw
poszła sprawniej, mogę sobie życzyć, by
wszystkie składane wnioski były rze-
telnie wypełnione, kompletne, poskła-
dane w teczkach. To gwarantuje, że nie
trzeba będzie wzywać naszych klientów
do wyjaśnień, czy uzupełnień itd.,
a wszyscy z uśmiechem na twarzy będą
odbierać wymarzone pozwolenia na bu-
dowę, w szybkim tempie – proponuje
pani naczelnik. (MFR)

Pozwolenia na budowę

Ostatnio jesteśmy świadkami licz-
nych protestów związanych ze zbyt
intensywnym wycinaniem drzew
i krzewów. Dzieje się tak nie tylko
w związku z porą roku (późna zima
i wczesna wiosna jako czas popu-
larnych wycinek wynikających
z czyszczenia ogrodów, sadów czy
parków), ale także na skutek istot-
nej zmiany treści ustawy z dnia 16
kwietnia 2014 r. o ochronie przyro-
dy. 

- 1 stycznia 2017 r. nastąpiła dra-
styczna zmiana przepisów dotyczą-
cych zasad usuwania z terenów nieru-
chomości drzew i krzewów. Najwięk-
sze zmiany dotyczą terenów i gruntów
prywatnych. Obecnie osoba fizyczna,
o ile nie prowadzi działalności gospo-
darczej i nie planuje założenia takiej
działalności,  może usunąć ze swojej po-
siadłości drzewo lub krzew bez ko-
nieczności uzyskania jakichkolwiek
zgód urzędów. Nie trzeba także doko-
nywać żadnych nasadzeń zastępczych

czy ponosić kosztów związanych
z opłatą za wycinkę drzew lub krzewów
– mówi Mariusz Dyka, naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Gliwicach.

Mieszkańcy powiatu gliwickiego
powinni jednak pamiętać, że prawo to
ma ograniczony charakter, a przepisy
należy stosować ściśle według ich
brzmienia. Tym samym powyższe uła-

twienia nie dotyczą osób, które np. nie
są właścicielami gruntu, a jedynie go
dzierżawią lub planują usunąć drzewa
czy krzewy celem sprzedaży nieru-
chomości, albo prowadzą na tej nieru-
chomości działalność gospodarczą.
W takich przypadkach muszą uzyskać
decyzję na wycinkę, jaką wydają: pre-
zydent miasta, burmistrz lub wójt gmi-
ny. Według zaleceń Ministerstwa Śro-
dowiska, o zezwolenie na wycięcie
drzew lub krzewów powinni się także
starać rolnicy usuwający drzewa
w związku z prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego. Wszyscy muszą pamię-
tać, że wycinka drzew w lasach, za-
równo państwowych, jak i prywatnych
podlega zupełnie innym przepisom –
ustawie o lasach. W tym przypadku
o wycięcie drzewa z lasu należy wy-
stępować bezpośrednio do nadleśni-
czego lub starosty.

Warto wiedzieć, że wprowadzone
zmiany przekazują bardzo dużą władzę
w zakresie usuwania drzew i krzewów

w ręce gmin. Rada gminy ustala staw-
ki opłat za te działania. Może także
wprowadzać przepisy lokalne uzupeł-
niające ustawowy wykaz drzew lub
krzewów zwolnionych z obowiązku
uzyskania zgody na ich wycięcie.

- Poprzednie przepisy były zbyt re-
strykcyjne, bo gdyby przestrzegać ich
zgodnie, co do litery prawa, to na przy-
kład zwykłe wycięcie uschniętej po zi-
mie róży albo ofiarowanie sąsiadowi

wykopanego u siebie krzaczka wyma-
gałoby uzyskania decyzji administra-
cyjnej. Obecnie szala przeważa w stro-
nę przeciwną, bo dla przykładu wycię-
cie w ogrodzie 200-letniego dębu, któ-
ry nie jest pomnikiem przyrody, staje się
możliwe z pominięciem zgody urzędu
– tłumaczy zawiłości ustawowe Mariusz
Dyka.

Zmiany z zakresu usuwania drzew
i krzewów dotyczą także podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą,
instytucji, czy przedsiębiorców itd.
Zmieniły się bowiem zasady mierzenia
obwodów drzew, które są zwolnione
z zakazu wycinki. Nastąpiły także zmia-
ny wysokości opłat.

- Usuwając drzewa lub krzewy mu-
simy zawsze pamiętać, że nie tylko je-
den akt prawny reguluje te sprawy.
Przepisy o ochronie przyrody jasno
wskazują, że czas od 1 marca do 15 paź-
dziernika danego roku to okres lęgowy
ptaków. W tym okresie nie wolno usu-
wać drzew z gniazdami. W szczegól-
nych przypadkach decyduje o tym za-
zwyczaj Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska  – dodaje naczelnik
Dyka.

W chwili pisania tego artykułu
w Sejmie RP były już zgłoszone czte-
ry propozycje zmian obecnych przepi-
sów o wycince drzew i krzewów. Jed-
na z nich przyjęta została 7 kwietnia br.
przez Sejm i czeka na akceptację Se-
natu. Kolejne zmiany ograniczają opi-
sane wyżej (dość swobodne) zasady
usuwania drzew i krzewów przez oso-
by fizyczne. Zakłada się, że konieczne
będzie dokonywanie stosownych zgło-
szeń przed planowaną wycinką do
urzędu gminy. Urząd będzie musiał
przeprowadzić oględziny, a dopiero
potem będzie można usuwać drzewa
i krzewy. Dodatkowo, aby nie płacić
z tego tytułu opłat przez pięć lat, na ta-
kiej nieruchomości nie będzie można
prowadzić działalności gospodarczej.
Jak więc widzimy, ciągle coś się zmie-
nia, więc cierpliwie trzeba czekać na sta-
bilizację przepisów.

(MFR)

Wycinka pod kontrolą?

Symbolami powiatowej tożsamości,
a jednocześnie znakami wspólno-
ty lokalnej – samorządu powiato-
wego są: herb, flaga, pieczęć
i sztandar Powiatu Gliwickiego oraz
odznaka Radnego Rady Powiatu
Gliwickiego. 

31 sierpnia 2006 r. podczas uro-
czystej sesji Rady Powiatu Gliwickie-
go przyjęto uchwałą symbole Powiatu
Gliwickiego: herb, flagę i pieczęć.
Głównym motywem herbu Powiatu
Gliwickiego jest złoty orzeł piastowski.
U jego podstawy widnieją trzy srebrne,
oflankowane wieże, symbolizujące naj-
starsze miasta powiatu – Pyskowice, So-
śnicowice i Toszek. Orzeł piastowski –
symbol książąt górnośląskich – na-
wiązuje do tradycji historycznych re-
gionu i do współczesnego herbu woje-
wództwa śląskiego oraz do herbów

miejskich Gliwic i Toszka. Z herbem
województwa śląskiego spójne są rów-
nież barwy herbu powiatu – błękit, zło-
to i srebro. 

29 maja 2008 r. Rada Powiatu Gli-
wickiego przyjęła uchwałę w sprawie
ustanowienia wzorów sztandaru Po-
wiatu Gliwickiego oraz odznaki rad-
nego. Sztandar został poświęcony przez
biskupa pomocniczego Diecezji Gli-
wickiej, ks. Gerarda Kusza w gliwickiej
Katedrze pw. Świętych Piotra i Pawła
11 listopada 2008 r. Uroczyście wpro-
wadzono go po raz pierwszy do sali se-
syjnej Starostwa Powiatowego w Gli-
wicach 13 listopada 2008 r. Odbyła się
wtedy jubileuszowa sesja Rady Po-
wiatu Gliwickiego z okazji 10-lecia Po-
wiatu Gliwickiego z udziałem ks. bi-
skupa Jana Wieczorka, ówczesnego
ordynariusza Diecezji Gliwickiej. 

Flaga powiatu ma formę błękitnej
chorągwi z herbem umieszczonym na
środku. Pieczęć powiatu ma następujący
wygląd: w części centralnej mieści się
herb, a na otoku napis: POWIAT GLI-
WICKI. Zaszczyt noszenia Odznaki
Radnego Powiatu Gliwickiego przypada
radnym Rady Powiatu Gliwickiego.
Nawiązuje ona do herbu powiatu. 

Aktualne logo Powiatu Gliwickiego
funkcjonuje od 2009 r. obok bardziej
oficjalnego herbu powiatu – oba te
znaki graficzne można zobaczyć w tym
wydaniu WPG w winiecie Dodatku spe-
cjalnego. Logo ma kształt kwadratu
z trzema wieżami i trzema falami, sym-
bolizującymi najstarsze miasta w po-
wiecie oraz rzeki przepływające przez
powiat. Towarzyszy mu hasło z za-
bawną grą słów: „Gliwicki i co Po-
wiecie?”. (JP, MFR)

SYMBOLE NASZEJ POWIATOWEJ TOŻSAMOŚCI

Sztandar Powiatu Gliwickiego towarzyszy naszym najważniejszym uroczy-
stościom.
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W ostatnim czasie w wielu miejscach widać, że ubyło nam drzew.
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SAMORZĄD POWIATOWY BLIŻEJ NAS (4)
Kontynuujemy cykl artykułów przybliżających naszym Czytelnikom
funkcjonowanie Samorządu Powiatowego. W tym wydaniu WPG pi-
szemy o sprawach związanych z wycinką drzew, poruszamy tematy-
kę pozwoleń na budowę oraz przedstawiamy symbole Powiatu Gli-
wickiego. 



Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się
21 kwietnia w auli Wyższej Szkoły
Technicznej w Katowicach. – Na te-
goroczną edycję naszego konkursu
wpłynęła rekordowa liczba prac, bo aż
132 – mówi Andrzej Pilot, prezes
WFOŚiGW w Katowicach. – Jest to bli-
sko dwa razy więcej niż w roku ubie-
głym. Cieszy tak duża liczba prac i ich
pomysłowość oraz stała obecność za-
równo gmin wiejskich, jak i miast na
prawach powiatu, które złożyły równie
wiele wniosków, co poprzednio. Każ-
da kolejna edycja konkursu prezentuje
coraz lepszy poziom składanych pro-
pozycji. 

W tym roku na nagrody przezna-
czono 180 tys. złotych. 28 zwycię-
skich szkół otrzymało dofinansowanie
w wysokości do 6,5 tys. zł, a 5 wyróż-
nionych placówek – cenne nagrody
rzeczowe, m.in. tablet, laptop czy mi-
kroskop. Ocenie poddawany był przede
wszystkim pomysł na zagospodaro-
wanie pracowni – wykorzystanie prze-
strzeni, funkcjonalność, estetyka, kre-
atywność, innowacyjność rozwiązań,
a także różnorodność pomocy dydak-
tycznych, wyposażenia i sprzętu oraz za-
sadność ich zakupu.

Wśród nagrodzonych znalazły się
dwie placówki z terenu powiatu gli-
wickiego – Miejska Szkoła Podstawo-
wa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
im. Karola Miarki w Knurowie oraz
Szkoła Podstawowa im. Bolesława
Chrobrego w Chechle.

- Projekt naszej pracowni nazwali-
śmy „Leśna Kraina” – informuje Teresa
Bochenek, dyrektor knurowskiej szko-
ły. – Ma ona posiadać ciekawą aranżację
i nowoczesne, multimedialne wyposa-
żenie. Chcemy w niej umieścić między
innymi magiczne drzewo, w którym bę-
dzie mieszkał dzięcioł stukający
w korę, a także gniazdo z pisklętami.
Drzewo będzie się interaktywnie witało
z dziećmi wchodzącymi do pracowni.
Znajdzie się na nim tablet, do którego
oprogramowanie będą tworzyć sami
uczniowie, na przykład mogą to być gry
związane z tematyką ochrony środo-
wiska.

- Cieszymy się, że jako jedyna spo-
łeczna szkoła podstawowa w powiecie
gliwickim prowadzona przez organi-

zację pozarządową, znaleźliśmy się
wśród laureatów konkursu – mówi Re-
gina Wieczorek, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Chechle. – Sala, która ma
być zaadoptowana do potrzeb pracow-
ni, liczy około 50 metrów kwadrato-
wych. Mają być w niej prowadzone za-
jęcia zarówno z biologii, fizyki i che-
mii, jak i przyrody w klasie czwartej,
a dodatkowo chcemy w niej realizować
zajęcia dla dzieci z oddziału przed-
szkolnego. Pracownia ma być też wy-
korzystywana przez naszych absol-
wentów, a także lokalną społeczność, po
to aby wszystkich edukować ekolo-
gicznie. Będzie wyposażona między in-
nymi w mikroskopy i przenośny zle-
wozmywak, tak by mogły się w niej od-
bywać bardzo różnorodne zajęcia.  

Gratulujemy nagrodzonym szko-
łom! Życzymy też, by ich wnioski
otrzymały tak wysoką ocenę w kolej-
nym konkursie, ogłoszonym przez
WFOŚiGW w Katowicach – Zielona
Pracownia 2017. Jest on przeznaczony
dla organów prowadzących placówki
oświatowe z terenu województwa ślą-
skiego, w tym te, które zostały nagro-
dzone w konkursie pn. ZIELONA
PRACOWNIA_PROJEKT’2017. Jego
celem jest dofinansowanie w formie do-
tacji najlepszych wniosków dotyczących
utworzenia ekopracowni na potrzeby
nauk przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych, che-
miczno-fizycznych czy geologicznych.
Dofinansowane zostaną projekty, któ-
re w znaczny sposób wpłyną na polep-
szenie warunków nauczania oraz wy-
różnią się kreatywnością i pomysło-
wością w sposobie zagospodarowania
pracowni. Ogłoszenie wyników tego
konkursu nastąpi już wkrótce.

(RG)
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TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Udane projekty 
Zielonych Pracowni
Dwie szkoły z terenu powiatu gliwickiego nagrodzone zostały w konkur-
sie pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2017, zorganizowanym przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Sejmik Województwa Śląskiego 7 kwietnia przyjął
uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze woj.
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instala-
cji, w których następuje spalanie paliw. To tzw. uchwa-
ła antysmogowa. Strzeżcie się truciciele!

Zapisy uchwały zaczną obowiązywać 1 września br. Od
tego też czasu nie będzie można np. stosować w paleniskach
węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy
stałej o wilgotności powyżej 20 proc. Uchwała obowiązuje
także wszystkich tych, którzy po 1 września planują insta-
lację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w ta-
kim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5. Zało-
żono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależ-
ności od długości lat użytkowania. W przypadku kotłów eks-
ploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba bę-
dzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy

użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023
roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do koń-
ca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4.
Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły
była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wy-

miany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. Co
istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrze-
wać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zain-
stalować kocioł klasy 5. Ta regulacja będzie miała za-
stosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w ży-
cie uchwały antysmogowej.

Uchwała antysmogowa precyzuje również funk-
cję kontrolną. Ta spoczywa na barkach marszałka wo-
jewództwa, starosty oraz wójta, burmistrza lub pre-
zydenta. Ci wyznaczają odpowiednich pracowni-
ków do przeprowadzania kontroli.

„Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest upraw-
niony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbęd-
nym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomo-
ści, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest
działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22
– na pozostały teren, przeprowadzania badań lub wy-
konywania innych niezbędnych czynności kontrol-
nych, żądania pisemnych lub ustnych informacji
oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie nie-
zbędnym do ustalenia stanu faktycznego czy żądania
okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich
danych mających związek z problematyką kontroli”
– podaje uzasadnienie uchwały antysmogowej.

Był już najwyższy czas, by podjąć taką uchwałę.
Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia „Ambient
Air Pollution Database 2016” wynika, że 33 z 50 naj-
bardziej zanieczyszczonych miast Europy znajduje się
w Polsce, z czego aż 10 leży w województwie śląskim.
Natomiast raport Światowej Organizacji Zdrowia

z 2015 r. „Economic cost of the health impact of air pollu-
tion in Europe” wykazuje, że w 2010 r. zanieczyszczenia po-
wietrza w Polsce przyczyniły się do śmierci ponad 48,5 tys.
Polaków. Szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza pyłem
zawieszonym PM2,5 odpowiada za blisko 0,5 mln przed-
wczesnych zgonów w Europie, w tym za blisko 80 proc. zgo-
nów spowodowanych chorobami układu oddechowego i ra-
kiem płuc. Najnowsze dane wskazują, że w Polsce w 2012
r. odnotowano 483 zgonów z powodu przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc, raka płuc – 5731, choroby niedokrwiennej ser-
ca – 11 987 i udaru – 8376. (RG)

SMOG NA CELOWNIKU

Jesteś właścicielem lub współwła-
ścicielem domku jednorodzinne-
go? Możesz dostać dofinansowanie
do wymiany starego kotła grzew-
czego na nowe źródło ciepła.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach ogłosił Program SMOG STOP
„Dofinansowanie zadań realizowanych
przez mieszkańców województwa ślą-
skiego na rzecz ograniczenia niskiej
emisji”. Jest on kontynuacją Programu
Pilotażowego realizowanego w 2016
r. Podobnie jak w roku ubiegłym,
o udzielenie dofinansowania w formie
dotacji mogą się ubiegać osoby fi-
zyczne będące właścicielami lub współ-

właścicielami jednorodzinnego bu-
dynku mieszkalnego.

Warunkiem koniecznym uzyskania
dotacji jest wymiana źródła ciepła w od-
danym do użytkowania i ogrzewanym
obiekcie, tj. fizyczna likwidacja do-
tychczasowego źródła ciepła opalane-
go paliwem stałym, pracującego na
potrzeby centralnego ogrzewania i za-
budowa nowego źródła. Wnioski o do-
finansowanie przyjmowane będą od
15 do 26 maja br. 

Od 8 do 26 maja w siedzibie fun-
duszu przy ul. Plebiscytowej 19 dzia-
ła punkt konsultacyjny, w którym pra-
cownicy WFOŚiGW udzielają szcze-
gółowych informacji na temat progra-

mu. Jest on czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach 9.00-14.00. Uru-
chomiono także telefon kontaktowy: 32
60 32 252

Więcej informacji na temat progra-
mu znaleźć można na stronie www.wfo-
sigw.katowice.pl. Tam także znajduje
się jego regulamin, wzór wniosku, pro-
tokoły i oświadczenia. (RG)

Sięgnij po dotacje! 

Oby takich kopcących kominów już następnej zimy było
u nas jak mniej…
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Przedstawiciele naszych nagrodzonych szkół z Andrzejem Pilotem, prezesem
WFOŚiGW w Katowicach.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KNUROWIE 

I Liceum Ogólnokształcące
ul. 1 Maja 21, 44-190 Knurów
tel. 32 235 19 61
Technikum Nr 1
ul. Szpitalna 25, 44-194 Knurów
tel. 32 235 10 82
zsijp@powiatgliwicki.pl
www.zsijp.pl, www.facebook.com/liceum.knurow
- Oferta edukacyjna „Paderewskiego” – bogata i zróżnicowana – oparta jest na tym, co w naszej

szkole solidne, dobre i sprawdzone. W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy w LO klasy: hu-
manistyczno-językową, ścisłą, przyrodniczo-medyczną oraz sportową. W technikum zachęcamy do
zdobywania zawodów: technik obsługi turystycznej, informatyk, ekonomista oraz logistyk – mówi
dyrektor szkoły Dorota Gumienny.

Rok 2017 przyniósł „Paderewskiemu”  prestiżowy tytuł  „Złotej Szkoły”, klasyfikując Techni-
kum nr 1 w pierwszej setce najlepszych szkół w Polsce w Rankingu „Perspektyw”. Uczniowie li-
ceum i technikum niemal w 100 proc. zdają maturę. Absolwenci technikum bardzo skutecznie zda-
ją państwowe egzaminy zawodowe i zdobywają tytuł technika. Trzy uczennice zdobyły w roku szkol-
nym 2016/2017 tytuły finalistek olimpiad przedmiotowych i zawodowych, zakwalifikowując się do
ich etapów centralnych. Cieszą bardzo wysokie wyniki indywidualne i pomyślna rekrutacja absol-
wentów na studia lub sukcesy na rynku pracy. Szkoła słynie nie tylko ze świetnych wyników eg-
zaminów zewnętrznych, ale i z aktywności uczniów, którzy znajdują tu warunki do rozwoju swo-
ich pasji i zainteresowań. Organizują koncerty, nagrali płytę, śpiewają w chórze „Schola Cantorum”,
działają charytatywnie, pomagają słabszym i potrzebującym, uprawiają różne dyscypliny sportu –
od gier zespołowych do narciarstwa i wspinaczki. Odnoszą indywidualne sukcesy naukowe i arty-
styczne. Goszczą na lekcjach języka angielskiego obcojęzycznych lektorów z egzotycznych krajów.
Działają w wolontariacie, uczestniczą w europejskich programach społecznych i ekonomicznych.
Corocznie organizowane są eskapady zagraniczne oraz liczne wycieczki naukowe i turystyczne. Do-
bra atmosfera, bezpieczeństwo, świetnie wykwalifikowana kadra pedagogiczna, bardzo dobra lo-
kalizacja, stale i konsekwentnie remontowane budynki oraz doposażane sale dydaktyczne to nie-
kwestionowane atuty popularnego „Paderka”.

Liceum Ogólnokształcące, w którym swobodnie wybierasz przedmioty rozszerzone
Knurowski ogólniak stawia na komfort nauki języków obcych. Język angielski jest nauczany w sys-
temie międzyoddziałowym, na różnych poziomach zaawansowania, w tym także na poziomie dwu-
języcznym. Jako drugi język uczeń wybiera język niemiecki lub francuski. W „Paderewskim” ucznio-
wie wybierają przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym dopiero pod koniec klasy I. Wtedy

uczeń dokonuje bardzo wyraźnej specjalizacji swojej nauki,
zgodnie z własnymi planami akademickimi. Drugoklasista sta-
je się więc zdeklarowanym humanistą, ścisłowcem lub przy-
rodnikiem.
W roku szkolnym 2017/18 I Liceum Ogólnokształcące
w Knurowie zaprasza do czterech klas pierwszych:
Klasa sportowa – rozszerzona biologia oraz przedmiot wy-
brany (historia, geografia, fizyka, chemia), fakultatywne za-
jęcia sportowe z różnych dyscyplin.
Sport to twoja pasja? Jesteś zawodnikiem klubu sportowego?
Chcesz pogodzić solidne przygotowanie do matury z co-
dziennym treningiem? Planujesz czynnie uprawiać sport, a po-
tem wykonywać zawód, w którym forma fizyczna jest tak samo
ważna jak wykształcenie? Chcesz studiować na akademii wy-
chowania fizycznego lub zdobyć pracę wymagającą dobrej kon-
dycji i dużej sprawności? Mamy dla ciebie bardzo dobrych na-
uczycieli i instruktorów różnych dyscyplin sportu, nowocze-
sną halę sportową, siłownię, salę fitness, 2 sale gimnastycz-
ne, korzystamy także z obiektów sportowych na terenie mia-
sta. Jeżeli nie trenujesz żadnej dyscypliny sportu – możesz być uczniem tej klasy i uczestniczyć w szkol-
nych treningach ogólnorozwojowych.
Klasa humanistyczno-językowa z kursem dziennikarskim – rozszerzone język polski i WOS oraz
przedmiot wybrany (historia, geografia, biologia).
Jeżeli masz dobre pióro, uwielbiasz czytać i czujesz się bardziej humanistą niż „ścisłowcem”, swo-
bodnie poruszasz się w świecie fikcji literackiej i literatury faktu – wybierz ten właśnie profil! Roz-
szerzysz horyzonty, poznasz konteksty filozoficzne i etyczne, dostrzeżesz nowe znaczenia starych jak
świat spraw. Poznasz historię literatury i literaturę historyczną. Zrozumiesz mechanizmy socjolo-
giczne i polityczne. Jako absolwent klasy humanistycznej możesz podjąć studia uniwersyteckie: pra-
wo, administracja, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, filologia polska, filologie obce,
pedagogika, historia, filozofia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, public relations i wie-
le innych... Warto dołączyć do knurowskiego „humana“!
Klasa ścisła z kursem algorytmiki i programowania: rozszerzona matematyka oraz dwa przed-
mioty wybrane (informatyka, fizyka, chemia, biologia, geografia).
Klasa dla tych, którzy wierzą, ze gwarancją każdego sukcesu są solidne podstawy matematyczne.
Jeżeli wiesz, że przyszłość stoi przed inżynierami i adeptami specjalności technicznych – to jest to
klasa dla ciebie! Zdobędziesz solidne podstawy, aby w przyszłości odnieść sukces jako inżynier. Stu-
dia na Politechnice Śląskiej? Edukacja na Uniwersytecie Ekonomicznym? Świetny pomysł! Ale tyl-
ko po ukończeniu naszej „ścisłej“!
Klasa przyrodniczo-medyczna z kursem ratownictwa medycznego: rozszerzona biologia oraz przed-
miot przyrodniczy do wyboru (chemia, fizyka, geografia), zajęcia laboratoryjne z biologii i z chemii,
warsztaty i wycieczki terenowe.
Jeżeli swoją przyszłość wiążesz z naukami przyrodniczymi, unikasz nadmiernej abstrakcji, ciekawi
cię przyroda i jej tajemnice, lubisz atmosferę laboratorium i pracę eksperymentalną – rozpocznij grun-
towną naukę biologii i nauk przyrodniczych, które najlepiej opisują rzeczywisty świat. Zdobędziesz
umiejętności niezbędne do pracy w laboratorium, które przydadzą ci się na studiach. Będziesz przy-
gotowany do podjęcia edukacji na AWF lub Uniwersytecie Medycznym, a także na wszelkich kie-
runkach przyrodniczych. Jeżeli chcesz zostać lekarzem, weterynarzem, farmaceutą, jeżeli planujesz
studiować geologię, ratownictwo medyczne, kosmetologię, fizjoterapię, biotechnologię, biochemię,
kryminalistykę, ochronę środowiska – koniecznie wybierz „przyrodniczą“!
Technikum nr 1 w Knurowie: cztery zawody, wiele kwalifikacji 
Nauka w technikum pozwala przygotować się do matury otwierającej drogę
na studia, ale także zdobyć tytuł zawodowy technika, potwierdzany pań-
stwowymi egzaminami zawodowymi. Uczniowie Technikum nr 1 zdobywają
doświadczenie zawodowe podczas praktyk krajowych, ale i na zagranicznych

TU WARTO SIĘ UCZYĆ

Wicestarosta gliwicki EWA JURCZYGA: 
- Powiatowe placówki oświatowe mają
dla absolwentów gimnazjów szeroką i cie-
kawą ofertę edukacyjną. Zachęcam mło-
dzież – szczególnie z naszego powiatu – aby

wybierała właśnie nasze szkoły. Są poło-
żone w Knurowie i w Pyskowicach, tak
więc dogodnie dotrzeć można do nich za-
równo z południowej, jak i północnej czę-
ści powiatu.
Szeroki wachlarz kierunków kształcenia,
dobra baza sportowa i wyposażenie pla-
cówek, nowoczesne pracownie, projekty
unijne, dodatkowe zajęcia, koła zaintere-
sowań – w tych szkołach każdy uczeń
znajdzie coś dla siebie. 
Warto podkreślić, że Powiat Gliwicki pod-
pisał niedawno ważną umowę z Ja-
strzębską Spółką Węglową. Gwarantuje
ona pracę uczniom Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 2 w Knurowie kształcącym się
w zawodach: elektryk, ślusarz oraz me-
chanik-monter maszyn i urządzeń. Po

skończeniu szkoły mają oni zapewnione
zatrudnienie w kopalniach tej spółki. To li-
czący się argument na obecnym rynku
pracy.
Niewątpliwym atutem powiatowych szkół
są dobre wyniki zdawalności egzaminów ze-
wnętrznych, a także kameralne środowisko.
Uczniowie w mniejszych placówkach oświa-
towych nie są anonimowi, przez co mogą
czuć się bezpiecznej. Nie tracą również cza-
su na dalekie dojazdy do szkoły – mogą go
spożytkować na realizację swoich pasji i za-
interesowań. 
Szczególnej uwadze gimnazjalistów pole-
cam szkoły branżowe, czyli dawne zawo-
dowe. W naszych placówkach uczniowie
mają możliwość zdobycia dobrego za-
wodu i praktycznych umiejętności, co jest

wysoko cenione przez pracodawców.
Warto podkreślić, że młodzież wybierająca
się do szkoły branżowej I stopnia nie musi
kończyć edukacji na tym poziomie. Po zdo-
byciu zawodu absolwenci mogą konty-
nuować naukę, zdać maturę, a potem my-
śleć o studiach. To ważne, gdyż teraz czę-
sto od pracowników wymaga się ela-
styczności i niejednokrotnie przekwalifiko-
wywania się. 
Prowadzimy również zespoły szkół spe-
cjalnych w Knurowie i Pyskowicach. Dzie-
ci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych mogą się w nich kształcić
na odpowiednim dla siebie poziomie,
czuć się bezpiecznie, podnosić swą spraw-
ność i ciekawie oraz twórczo spędzać
czas.
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Pozytywnie myśląca, energetyczna młodzież „Paderka”.

Finalistki etapów centralnych olim-
piad przedmiotowych i zawodo-
wych z „Paderewskiego” – Patry-
cja Ziarniak, Klaudia Pacha i Oliwia
Polok. 



stażach finansowanych z programu Erasmus +. Szlify zawodowe w Hiszpanii zdobywało już łącz-
nie 80 uczniów „Paderewskiego” , kształcących się we wszystkich zawodach nauczanych w szko-
le. Fundusze europejskie pozwolą również uczniom zdobywać wiele innych, certyfikowanych umie-
jętności zawodowych na dodatkowych kursach i szkoleniach.
Technik logistyk
Zawód dla tych, którzy są dobrymi organizatorami. Logistyk zapewnia dostawę potrzebnych mate-
riałów i produktów we właściwym czasie, właściwym miejscu, właściwemu klientowi w potrzebnej
ilości, o odpowiedniej jakości i właściwym koszcie. Absolwenci znajdą zatrudnienie w nowoczesnych
centrach spedycyjnych i logistycznych przy węźle komunikacyjnym autostrad A4 i A1 oraz Drogo-
wej Trasy Średnicowej. Dobra znajomość dwóch języków obcych wraz ze słownictwem zawodowym
z zakresu transportu, spedycji i logistyki będzie dodatkowym atutem na rynku pracy.
Technik obsługi turystycznej
Zawód dla tych, którzy chcą profesjonalnie organizować ludziom aktywny i nieaktywny wypoczy-
nek. Kandydat powinien mieć wysoką kulturę osobistą, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność
podejmowania szybkich decyzji w różnych sytuacjach. Absolwent będzie sprawnie posługiwał się
dwoma językami obcymi. W zależności od potrzeb i zainteresowań odbędzie praktykę zawodo-
wą u dużych touroperatorów, małych pośredników usług turystycznych, w hotelach, restauracjach.
Technik informatyk
Zawód dla tych, którzy lubią pracę z komputerem i przy komputerze! Dobrego informatyka zatrud-
ni chętnie każda firma! Stawiając na kształcenie informatyczne, kandydat decyduje się na ustawiczne
podnoszenie kwalifikacji i konieczność nadążania za postępem w dziedzinie urządzeń, oprogramo-
wania, systemów operacyjnych, zarządzania informacją i informatyzacji zarządzania.
Technik ekonomista
Zawód dla tych, którzy wiedzą, że pieniądz rządzi światem! Każda firma potrzebuje specjalisty do
prowadzenia spraw finansowych i księgowych. Absolwent będzie przygotowany do obsługi nowo-
czesnych finansowych programów komputerowych oraz sporządzania dokumentacji finansowo-księ-
gowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej!

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH
44-120 Pyskowice, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 37 
tel./faks 32 233 25 96 + logo konopnicka
zsmkpyskowice@op.pl, zsmkpyskowice@powiatgliwicki.pl
www.zsmk.edu.pl
- Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do szkół średnich, a wraz z nią trudny dla gimnazjalistów z klas
trzecich problem wyboru kierunku i miejsca przyszłego kształcenia. Decyzja  ważna dla młodych
ludzi, więc warto ją podjąć rozsądnie. Dla tych, którzy mają sprecyzowane oczekiwania i plany na
przyszłość, przygotowaliśmy  atrakcyjną ofertę w liceum ogólnokształcącym i szkole branżowej –
mówi Elwira Dersiewicz, dyrektor „Konopnickiej”. 
Przyszłym licealistom proponujemy: 
� klasę mundurową, w której w zakresie rozszerzonym realizowane są następujące przedmioty:
język polski, język angielski/język niemiecki (do wyboru) oraz historia/geografia (do wyboru),
� klasę medyczno-kosmetyczną; w zakresie rozszerzonym: język angielski/język niemiecki (do
wyboru), biologia, chemia.

ORAZ NOWOŚĆ:
� klasę humanistyczno-prawną; w zakresie rozszerzonym:  język polski, język angielski/język
niemiecki (do wyboru), historia/wiedza o społeczeństwie (do wyboru),
� klasę logistyczno-menadżerską; w zakresie rozszerzonym:  język angielski/język niemiecki, ma-
tematyka i geografia.
W Branżowej Szkole I Stopnia (wielozawodowej) przewidujemy kształcenie w zawodach: kucharz,
lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, blacharz sa-
mochodowy, cukiernik, fryzjer, elektronik, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik po-
jazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, wędliniarz,
stolarz, ślusarz.
Klasa mundurowa to świetna propozycja dla wszystkich, którzy rozważają możliwość podjęcia pra-
cy w służbach – policji, wojsku i straży pożarnej. Prowadzony w niej autorski program nauczania
obejmuje naukę musztry, samoobrony, sztuk walki, ratownictwa medycznego i strzelania. „Konopnicka”
przygotowuje uczniów do postępowania kwalifikacyjnego w przyjęciu do pracy i do kontynuacji na-
uki na uczelniach resortowych oraz cywilnych – na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo na-
rodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomika obronności, inżynieria systemów bezpieczeństwa,
inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, logistyka, lotnictwo,
obronność, stosunki międzynarodowe.

W zakresie zajęć dodatkowych „mundurówka” z Pyskowic współpracuje z 6. batalionem po-
wietrznodesantowym w Gliwicach oraz Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu –
Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach. 

Prawdziwą satysfakcję młodzież czerpie z zajęć praktycznych. Są one prowadzone przez profe-
sjonalistów, a zarazem entuzjastów, którzy całe dnie (niejednokrotnie – także noce!) spędzają z ucznia-
mi w jednostce wojskowej, siłowni, na łodziach, grze w paintballa, poligonach itp. Zajęcia na strzel-
nicy pod okiem instruktora policyjnego oraz comiesięczne wyjazdy do jednostki  6. batalionu po-
wietrznodesantowego w Gliwicach to już tradycja.

Co roku odbywają się profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone szkolenia poligonowe w Pław-
niowicach. Przez trzy dni młodzi ludzie doskonalą swoją sprawność fizyczną, świetnie się przy tym
bawiąc. Z entuzjazmem zaliczają kolejne atrakcje: zajęcia z survivalu, technik interwencji  (jak za-
trzymać przestępcę, założyć kajdanki, zastosować środki przymusu bezpośredniego), szkolenie strze-
leckie, taktykę poruszania się z bronią, taktykę drużyny, kilkunastokilometrowy marsz z obciąże-
niem, nocny alarm – przeczesywanie plaży, któremu towarzyszą wybuchy granatów i ostrzeliwa-
nie oraz skoki do wody z pędzącej motorówki. 

Przebojem w „mundurówce” okazały się również obozy sportowe w klubie „Spartan”. Przez dwa
dni, pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej  i nauczycieli, w profesjonalnie wyposażonych
salach, uczniowie zgłębiają tajniki sztuki walki na przemian z realizacją programu siłowego i kon-
dycyjnego – crossfit. Mogą się też wykazać na zajęciach w tradycyjnej, acz bardzo nowoczesnej si-
łowni i na basenie. 

Wraz z „mundurowymi” w „Konopnickiej” zagościła nowa dyscyplina sportowa – strzelectwo,
w której odnotowujemy spore sukcesy, zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców. W kolej-
nych turniejach nasi zawodnicy potwierdzają znakomitą formę. Podobnie w konkursach musztry jako
elementu przygotowującego uczniów do służby w resortach mundurowych. Największe osiągnię-
cie pyskowickich uczniów miało miejsce podczas IV Wojewódzkiego Turnieju Musztry dla szkół
ponadgimnazjalnych. Nasza drużyna zajęła tam II miejsce w kategorii zespołowej, a ponadto świę-
ciła triumfy w kategoriach indywidualnych. 
Klasa medyczno-kosmetyczna

Propozycja adresowana do młodzieży o zainteresowaniach naukami przyrodniczymi, która roz-
waża możliwość kontynuacji nauki  na takich kierunkach jak: farmacja, kosmetologia, medycyna,
biologia, chemia, nauki przyrodnicze. Profil objęty jest patronatem Medycznej Szkoły Policealnej
Województwa Śląskiego w Gliwicach, kształcącej techników farmaceutów, techników usług ko-
smetycznych, masażystów, opiekunki dziecięce, asystentów osób niepełnosprawnych oraz techni-
ków sterylizacji medycznej. Dzięki partnerskiemu porozumieniu „Konopnicka” otrzymała gwarancję
przyjęcia absolwentów do MSPWŚ oraz wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia  innowacyj-
nego programu nauczania w liceum, skorelowanego z edukacją przyszłych techników. 

20 marca br. nastąpiło też podpisanie porozumienia pomiędzy ZSMK oraz Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego im. prof. A. Cieszyńskiego w Zabrzu.
„Konopnicka” zyskała zatem nową placówkę partnerską, a uczniowie klasy kosmetyczno-medycznej
kolejne szanse i możliwości. Poznają najnowsze trendy i przyszły fach „od kuchni”. Doskonaleniu
umiejętności towarzyszy nauka przedmiotów kierunkowych (biologii i chemii) w zakresie rozsze-
rzonym, co zainteresowanym daje możliwość gruntownego przygotowania się do matury i podję-
cia studiów na uczelniach medycznych.
HITY NA NOWY ROK SZKOLNY (2017/18)! 
Klasa humanistyczno-prawna

„Konopnicka” otwiera profil, którego celem jest między innymi rozbudzanie świadomości praw-
nej uczniów. Przeznaczony jest dla uczniów, którzy w przyszłości planują podjąć studia na wydziałach
prawa, administracji, politologii, historii, dziennikarstwa, socjologii, psychologii, zarządzania i mar-
ketingu, komunikacji społecznej, stosunków międzynarodowych, europeistyki i filologii. 

Na „warsztatach prawniczych”, realizowanych w różnorodnej formule, uczniowie „Konopnic-
kiej” poznają specyfikę pracy w wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania. Będą też mogli uczest-
niczyć między innymi w:
� zajęciach Koła Historycznego,
� zajęciach „język prawny i prawniczy”,
� spotkaniach z przedstawicielami zawodów prawniczych (sędzią, prokuratorem, radcą prawnym,
notariuszem),
� spotkaniach z przedstawicielami wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i mediów,
� rozprawach sądowych w Sądzie Rejonowym w Gliwicach (raz w semestrze),
� zajęciach ze specjalistami policyjnymi,
� debatach na tematy społeczne i prawne, 
� wolontariacie,
� pracach szkolnego radiowęzła, gdzie zdobędą pierwsze szlify dziennikarskie.

Możliwe (w zależności od oczekiwań uczniów) są również: udział w Akademii Młodych Praw-
ników oraz warsztatach dziennikarskich na Uniwersytecie Opolskim, zajęciach Strefy Młodzieży
Uniwersytetu SWPS oraz nawiązanie współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Śląskiego. 

Niektóre zajęcia będą miały formę gier i zabaw symulacyjnych o tematyce prawniczej i krymi-
nologicznej. 

Wykształcenie hu-
manistyczne jest nadal
bardzo cenione na
rynku pracy, gdyż  ab-
solwenci mają na tyle
otwarty umysł i sze-
rokie horyzonty,
że bez problemu ra-
dzą sobie z rozmaity-
mi przeciwnościami.
Klasa logistyczno-
menadżerska

Kierunek poleca-
ny młodzieży przed-
siębiorczej i kreatyw-

TU WARTO SIĘ UCZYĆ
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W „Konopnickiej” kształcą się m.in. cenione na rynku pracy kosmetyczki.

Warsztaty prawne w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.



nej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania dużych projektów. W trakcie na-
uki uczniowie zdobędą umiejętności zarządzania informacją, pochodzącą z różnych źródeł oraz ana-
lizowania efektywności procesów logistycznych. Oferujemy pierwsze przygotowanie do zawodów,
które w przyszłości odegrają dużą rolę, gdyż wciąż wzrasta zapotrzebowanie na absolwentów umie-
jących zarządzać przedsiębiorstwami oraz podnosić ich  konkurencyjność i efektywność. Po ukoń-
czeniu tego kierunku młodzież może kontynuować naukę na wszystkich wydziałach technicznych,
przyrodniczych i ekonomicznych.

W klasie logistyczno-menadżerskiej zostanie wdrożony innowacyjny program nauczania mate-
matyki „Świat jest matematyczny”, w stosunku do tradycyjnego wzbogacony o działania praktyczne
i przygotowanie uczniów do samodzielnego przeszukiwania zasobów portali matematycznych, two-
rzenie własnych krzyżówek, szarad, gier i zagadek oraz podejmowanie prób badawczych. W kla-
sie pierwszej przewidziane są dodatkowo (oprócz realizacji materiału obowiązkowego): rozwiązy-
wanie zadań konkursowych, zadań maturalnych oraz rebusów i krzyżówek matematycznych, a tak-
że tworzenie prostych form szarad i zagadek  z wykorzystaniem zasobów Geogebry, Wrocławskiego
Portalu Matematycznego i BATMATa. W klasie drugiej proponujemy rozwiązywanie zadań z olim-
piad oraz realizację m.in. następujących zagadnień: ciąg Fibonacciego, złoty podział, podział har-
moniczny, złota proporcja, boska proporcja, teoria Riemanna. Program dla klasy trzeciej obejmu-
je korelację z geografią i informatyką, służącą przybliżeniu uczniom form codziennego wykorzy-
stania wiedzy matematycznej oraz umiejętności korzystania z zaawansowanych programów i por-
tali tematycznych. Oferujemy możliwość:
� uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Śląskiej,
� tworzenia własnej płaszczyzny zasobów matematycznych,
� udziału w NOCY LABORATORIÓW we Wrocławiu,
� przygotowania do konkursów i turniejów matematycznych - SOWA Matematyczna, Kangur Ma-
tematyczny, Śląski Konkurs Matematyczny,
� organizacji turniejów i konkursów, szkolnych i międzyszkolnych,
� realizacji niektórych tematów z wykorzystaniem metody projektu.
Program nauczania geografii, realizowany w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych, rozszerzony zo-
stanie o zagadnienia skorelowane z matematyką, naukę analizy map oraz korzystanie z geograficznych
systemów informacyjnych. W trakcie warsztatów logistycznych uczniowie nabędą umiejętności:
� twórczego i analitycznego myślenia, 
� pracy zespołowej, 
� komunikacyjne i negocjacyjne, 
� planowania i wykorzystania czasu,
� podejmowania szybkich decyzji.                                                                                                                                           

Planowane są wizyty studyjne w zakładach pracy i centrach logistycznych, gdzie młodzież za-
pozna się „na żywo” z problematyką omawianą w szkole, a także warsztaty terenowe i zgrupowa-
nia (w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych). Możliwe jest również nawiązanie współpracy z Wy-
działem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
Branżowa Szkoła I Stopnia - kształcenie w wielu zawodach
Absolwent jest doskonale przygotowany do podjęcia pracy lub kontynuacji nauki. Atutem nie do
przecenienia szkoły wielozawodowej w „Konopnickiej” jest jej ścisła współpraca ze Środowisko-
wym Ochotniczym Hufcem Pracy, dzięki  której uczniowie otrzymują stałe wsparcie w relacjach
z pracodawcami i podczas kursów zawodowych oraz możliwość samorealizacji w wielu dziedzinach.
Skwapliwie z niej korzystają, o czym świadczą ich liczne osiągnięcia. 

Swoje miejsce w pyskowickim ZSMK znalazła młodzież szczególnie uzdolniona i wrażliwa społecznie.
Najzdolniejsi odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach i znajdują się w gronie najlepszych w kraju.

W ZSMK aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu, w którym młodzież doskonali swoje umie-
jętności prospołeczne poprzez pracę z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej. Uczniowie oraz na-
uczyciele wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach regular-
nie organizują akcję honorowego krwiodawstwa.  W tym roku szkolnym uczniowie objęli opieką
zwierzęta ze schroniska w Gliwicach.

Ci, którym marzą się podróże, mogą skorzystać ze współpracy ZSMK  z powiatem partnerskim
Powiatu Gliwickiego – Mittelsachsen i miastem partnerskim Pyskowic – Flörsheim w Niemczech,
w ramach której organizowane są m.in. wyjazdy zagraniczne.

Bardzo mocną stroną ZSMK jest sport. Oprócz sukcesów w strzelectwie, odnoszonych przez uczniów
„mundurówki”, możemy poszczycić się także osiągnięciami w piłce nożnej, siatkówce, a ostatnio
także – w pływaniu.

„Konopnicka” uczy wszechstronnie i dostosowuje swoją ofertę do potrzeb współczesnego świa-
ta. Lubimy się bawić, czego dowodzą organizowane przez szkołę imprezy, często także dla społeczności
lokalnej. Częstymi gośćmi są u nas uczniowie okolicznych gimnazjów – w trakcie Dni Otwartych,
na zawodach sportowych i konkursach wiedzy. 

Nasza szkoła jest bardzo dobrze i nowocześnie wyposażona. Bazę dydaktyczną stanowią: wy-
jątkowo bogaty księgozbiór,  pracownie komputerowe, tablice interaktywne, Centrum Informacji
Multimedialnej, a także magiczne miejsce  spotkań artystycznych – aula.  Nie wolno zapomnieć też
o opiece  psychologiczno-pedagogicznej. Baza sportowa ZSMK to: wielofunkcyjne boisko  spor-
towe i wyremontowana sala gimnastyczna oraz nowo oddana do użytku siłownia szkolna. Lokalną
atrakcją jest tzw. „Geopunkt” czyli ścieżka dydaktyczna z jej główną atrakcją –  makietami ssaków
plejstoceńskich: mamuta wielkiego i nosorożca włochatego.

Zapewne te walory (i jeszcze wiele innych!) sprawiły, że w zabytkowym budynku  ZSMK już
od kilkudziesięciu lat funkcjonuje szkoła średnia. Do „Konopnickiej” warto zajrzeć, a później zo-
stać na dłużej, by się uczyć, bawić, kopać piłkę, śpiewać, maszerować, rozwijać swoje pasje…

Zapraszamy na stronę www.zsmk.edu.pl i facebooka. Początek rekrutacji elektronicznej już 19
maja!

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE  
44-194 Knurów, ul. Szpitalna 29,
tel./faks 32 336 26 17
www.zsz2knurow.edupage.org
zsz2knurow@poczta.onet.pl, zsz2knurow@powiatgliwicki.pl

- Jesteśmy szkołą ponadgimnazjalną z siedemdziesięcioletnią tradycją – mówi Grażyna Dąbrowska,
dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. - Przez wiele lat placówka wykształciła całe
pokolenia górników, elektryków i mechaników. Dzisiaj oferta szkoły jest o wiele bogatsza, ponie-
waż szkoła naucza w zawodach atrakcyjnych i deficytowych na rynku pracy. 
W roku szkolnym 2017/2018 szkoła planuje rekrutować na następujące kierunki:
Liceum Ogólnokształcące:
� projekt edukacyjny Klasa mundurowa;
� projekt edukacyjny Kosmetyka i wizaż.

Technikum:
� technik mechanik;
� technik elektryk;
� technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
Szkoła Branżowa:
� mechanik – monter maszyn i urządzeń – spawacz;
� elektryk – elektroinstalator;
� ślusarz – spawacz;
� klasa wielozawodowa; 
� klasa wielozawodowa integracyjna.

W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie mogą kształcić się w dwóch kierunkach: w klasie mun-
durowej oraz w klasie z projektem kosmetyka i wizaż. Nauka trwa 3 lata i kończy się przystąpie-
niem do egzaminu maturalnego. Przez ten czas uczniowie oprócz przedmiotów ogólnokształcących
realizują się także zawodowo.

Klasa mundurowa przygotowuje do pracy w służbach mundurowych. W ramach projektu szko-
ła realizuje edukację wojskową (z wizytami w jednostce wojskowej), edukację policyjną oraz edu-
kację pożarniczą. W trakcie nauki uczniowie poznają również taktykę i technikę interwencji, uczą
się sportów walki i pierwszej pomocy. W klasie tej uczniowie funkcjonują tak, jak w prawdziwym
wojsku: chodzą w mundurach, otrzymują awanse w postaci stopni, jeżdżą na poligony, paintball i strzel-
nice. Dla odważnych jest także możliwość odbycia kursu spadochronowego. Szkoła zawarła poro-
zumienie z 6. brygadą powietrznodesantową z Gliwic i dzięki temu uczniowie odbywają zajęcia w jed-
nostce. Uczniowie klas mundurowych są bardzo aktywni, tradycją stało się uczestniczenie w róż-
norodnych konkursach i zawodach. Co roku młodzież bierze udział w konkursach musztry parad-
nej z dużymi sukcesami, a najświeższym sukcesem jest wygranie złota i srebra w prestiżowym VI Ogól-
nopolskim Turnieju Klas o Profilu Mundurowym. Nagrodą były indeksy Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej (z opłaconym czesnym). Oprócz sukcesów sprawnościowych uczniowie li-
ceum mają możliwość zdawania egzaminu STANAG z języka angielskiego na Wyższej Akademii
Technicznej w Warszawie. Jest to certyfikat uznawany w strukturach NATO. 

Kosmetyka i wizaż to projekt rozwijający zainteresowania usługami kosmetycznymi i styliza-
cją. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę z zakresu
pielęgnacji ciała oraz odbywać praktykę w salonach kosmetycznych. Przedmiotami uzupełniającymi
są tutaj chemia w kosmetyce, biologia w kosmetyce oraz technologia informacyjna w salonie ko-
smetycznym. Zajęcia profilowe obejmują zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu,
dłoni, stóp i ciała. Nasi uczniowie w ramach
współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Gliwicach oraz
TEB Edukacja Sp. z o.o. w Gliwicach mają moż-
liwość uczestniczenia w dodatkowych zaję-
ciach z profesjonalistami. Odbywają również wy-
cieczki na targi kosmetyczne oraz do zaprzy-
jaźnionych firm branżowych (np. Oriflame czy
Mary Key).

Szkoła dysponuje bardzo dobrym zaple-
czem dydaktycznym oraz pracowniami przed-
miotów zawodowych. Są tam tablety graficzne,
projektory i tablice multimedialne. Bogate opro-
gramowanie pozwala na szerokie wykorzysta-
nie pracowni w procesie dydaktycznym przed-
miotów zawodowych. Uczniowie klas technikum
mają możliwość zdobycia umiejętności spo-
rządzania rysunków technicznych z użyciem ta-
bletów i różnorodnych programów, dokumen-
tacji technicznej oraz obróbki graficznej, co
w sposób bardzo istotny ma wpływ również na
rozwój ich zainteresowań, a w dalszej przyszłości
na wyniki egzaminów.

TU WARTO SIĘ UCZYĆ
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W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie działa najlepsza klasa mundurowa w kraju…

…można tu również zdobyć szereg zawodów
gwarantujących zatrudnienie, m.in. w kopal-
niach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.



Nasi technicy mogą kształcić się w kierunkach technik elektryk, technik mechanik, a od 2017 r.
– technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Ten ostatni zawód to nowość w ofercie edukacyjnej szkoły.
Technik grafiki komputerowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o cha-
rakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt jego pracy może przybrać postać reklamy w prasie,
telewizji, Internecie lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Ab-
solwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej może podejmować pra-
cę w agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach zajmujących się ob-
sługą marketingową innych przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych przy dokumentacji badań,
jak również we własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej i w drukarniach.

Nasi zawodowcy działają na wielu płaszczyznach, testują urządzenia w Leroy Merlin (elektro-
narzędzia firmy GRAPHITE), a także biorą udział w konkursach zawodowych, np. w konkursach
„Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego“, „Żarówa 2016”, „Elektron”, wyjeżdżają na wy-
cieczki do zakładów pracy, np. do firmy Grupa Powen-Wafapomp SA Oddział w Zabrzu, „nkt ca-
bles” w Warszowicach, „Energetyka Cieszyńska” w Cieszynie, odlewnia „Łabędy” w Gliwicach,
biorą również udział w targach branżowych.

Dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Branżowej w za-
wodach: elektryk, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń szkoła ma gwarancję zatrudnienia
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Szkoła jest również ośrodkiem egzaminacyjnym w kwalifikacjach zawodowych, w których kształci i po-
siada bardzo wysoką zdawalność egzaminów zawodowych, kształtującą się powyżej średniej krajowej.

Szkoła Branżowa kształci fachowców, którzy w przyszłości będą mieli dobry zawód. Ucznio-
wie tej szkoły mają możliwość odbywania praktyk (za które otrzymują gratyfikację finansową), mają
gwarancję otrzymania zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, a najlepsi uczniowie otrzy-
mują pokrycie kosztów kursu spawacza. Uczniowie tej szkoły podpisują umowę o pracę w ramach
przygotowania zawodowego z pracodawcą w wybranym przez siebie zawodzie. Przedmioty ogól-
nokształcące są realizowane w szkole. Po ukończeniu tej szkoły uczeń może podjąć naukę w szko-
le branżowej drugiego stopnia. 

Uczniowie, którzy wybiorą tę szkołę, mają szansę znaleźć pracę i spełnić się zawodowo, ponie-
waż szkoła ta KSZTAŁCI ZAWODOWO POKOLENIA. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KNUROWIE
44-194 Knurów, ul. Szpitalna 25
tel. 32 235 20 22
www. zssknurow.pl
zssknurow@o2.pl, zssknurow@powiatgliwicki.pl
W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:

Szkoła Podstawowa Specjalna – nauka odbywa się w oddziałach:
� dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim,
�edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym,
� w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów upośledzonych w stopniu głębokim do
25 roku życia,
� dla uczniów autystycznych.
Gimnazjum specjalne (klasa II i III) – nauka odbywa się w oddziałach:
�dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim,
� edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym
do 21 roku życia.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – nauka prowadzona jest w oddziałach edukacyj-
no-terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym do 24 roku
życia.
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci w wieku od 1 roku życia do podjęcia nauki w szkole. Dys-
ponujemy szeroką ofertą metod terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb małych dzieci.
- Nasza szkoła łączy wypracowane przez 26 lat pracy tradycje z harmonijnym rozwojem ucznia w opar-
ciu o najnowsze zdobycze pedagogiki, psychologii i innych nauk – informuje Alina Jaworska, dy-
rektor ZSS w Knurowie. 

Warunki kształcenia są dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów. Zajęcia odbywają
się w małych grupach w zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej uczniów. Ucznio-
wie Szkoły Przysposabiającej do Pracy odbywają zajęcia terenowe w Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Borowej Wsi. Każdy uczeń potrzebujący dodatkowej pomocy ma możliwość korzystania z za-
jęć rewalidacyjnych, dogoterapii, terapii SI, gimnastyki korekcyjnej, terapii logopedycznej, zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych.

Uczniowie korzystają z darmowych przejazdów komunikacją miejską, w szczególnych przypadkach
z takiej ulgi mogą korzystać również opiekunowie. Położenie szkoły w pobliżu przystanku sprawia,
że łatwo jest do niej dojechać autobusem.

Dzięki inwestycji Powiatu Gliwickiego budynek szkoły jest po termomodernizacji, sale lekcyjne
są jasne, przestronne, wyposażone w komputer z dostępem do Internetu i tablice multimedialne. Szko-
ła dysponuje salami: gimnastyczną, do gimnastyki korekcyjnej i terapii SI, do rewalidacji,
a także pracowniami do zajęć z ceramiki, gospodarstwa domowego i komputerową. Jej dumą jest
pracownia polisensoryczna i gabinet do prowadzenia zajęć z RSA Biofeedback.
Po lekcjach zapewniamy dzieciom opiekę w świetlicy szkolnej wyposażonej w gry i sprzęt
audiowizualny, dostosowanej dla sześciolatków.  Pod opieką i z pomocą wychowawcy ucznio-
wie odrabiają lekcje, rozwijają swoje zainteresowania. Uczniowie korzystają również z do-
żywiania na terenie szkoły. Do ich dyspozycji jest biblioteka szkolna, w której nie tylko wy-
pożyczają książki, ale również uczestniczą w zajęciach z biblioterapii. Zainteresowania mogą
rozwijać na zajęciach prowadzonych w ramach kółek (ceramiczne, taneczne, bębniarske, te-
atralne, wokalno-instrumentalne, Koło Młodego Konstruktora). Prowadzone są dodatkowe
zajęcia, np. Metodą Weroniki Sherborne lub stymulacja polisensoryczna. Uczniowie i ich ro-
dzice mogą uzyskać u nas pomoc pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i pielęgniar-
ki. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH 
44-120 Pyskowice, ul. Poniatowskiego 2 
tel./faks: (32) 233 26 51
zsspyskowice@powiatgliwicki.pl
www.zsspyskowice.eu oraz Facebook

- Mamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie nauczania osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie wraz z towarzyszącymi niepełnosprawności sprzężeniami – informuje dyrektor ZSS w Py-
skowicach, Bogusław Hadzik. – Wykwalifikowana kadra nauczycielska z bogatym doświadczeniem
w dziedzinie edukacji, opieki oraz wychowania kształci dzieci i młodzież na poziomie podstawo-
wym oraz ponadpodstawowym. 

W skład ZSS w Pyskowicach wchodzą: 
Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna z Oddziałami Gimnazjalnymi dla uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
Szkoła Branżowa Specjalna I Stopnia z Oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, zagrożonych niedostosowaniem
społecznym i niedostosowanych społecznie o specjalnościach: kucharz i murarz-tynkarz.

Od ponad pięćdziesięciu pięciu lat kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły podejmują działa-
nia w zakresie kształcenia, wychowania i usamodzielniania osób niepełnosprawnych intelektualnie,
a pełnoletnim uczniom udzielają pomocy w  odnajdywaniu się na rynku pracy. Uczniowie szkoły
branżowej wspierani są w poszukiwaniu praktyk poszerzających kształcenie zawodowe. 

Niewielkie zespoły klasowe umożliwiają indywidualizację nauczania i wychowania. Placówka
dysponuje nowoczesnymi salami lekcyjnymi oraz pracowniami wyposażonymi w sprzęt multime-
dialny i pomoce dydaktyczne wspomagające przyswajanie wiedzy i rozwój umiejętności. W zakresie
specjalistycznej opieki uczniowie objęci są pomocą pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną
oraz terapią ruchową. Odpowiednie zaplecze sportowo-korekcyjne zaspokaja ich potrzeby w zakresie
doskonalenia sprawności fizycznej.

W tym roku przeprowadzana jest rozbudowa obiektu o kolejne pracownie zawodowe, takie jak:
kucharstwa, budowlana, obsługi hotelowej  i obróbki materiałów. W szkole instalowana będzie rów-
nież winda, ułatwiająca osobom niepełnosprawnym ruchowo przemieszczanie się pomiędzy kon-
dygnacjami budynku.

Uczniowie objęci są zajęciami rewalidacyjnymi, które umożliwiają im minimalizowanie braków
edukacyjnych. Zajęcia pozalekcyjne kreują i wspomagają ich rozwój psychomotoryczny. Lekcje wy-
chowania fizycznego odbywają się na wielofunkcyjnym boisku sportowym, hali sportowej i na ba-
senie. Uczniowie wyjeżdżają również na zajęcia do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach oraz
na lodowisko Tafla w Gliwicach. Po lekcjach  mają zapewnioną specjalistyczną opiekę w świetli-
cy szkolnej. 

Szkoła umożliwia rozwijanie osobowości uczniów poprzez udział w zajęciach integracyjnych z ró-
wieśnikami innych szkół z regionu oraz z Czech i Niemiec, udział w życiu kulturalnym powiatu,
uczenie tolerancji oraz poszanowanie tradycji regionalnych i narodowych. Zajęcia edukacyjne pro-
wadzone są w oparciu o najnowsze osiągnięcia pedagogiki specjalnej. 

Zespołowa praca i od-
ważnie podejmowane
działania przyczyniają się
do ciągłego rozwoju szko-
ły.  Uczniowie mają moż-
liwość osiągania sukce-
sów w wielu konkursach,
m.in. przedmiotowych,
plastycznych, wokalnych,
tanecznych oraz w zawo-
dach sportowych na tere-
nie powiatu i wojewódz-
twa. 

Opracowanie (RG) – na podstawie materiałów dostarczonych przez szkoły

TU WARTO SIĘ UCZYĆ

SSttaarroossttwwoo  PPoowwiiaattoowwee  ww  GGlliiwwiiccaacchh,,  uull..  ZZyyggmmuunnttaa  SSttaarreeggoo  1177
tteell..  3322  333322  6666  0000,,    ee--mmaaiill::  sseekkrreettaarriiaatt@@ssttaarroossttwwoo..gglliiwwiiccee..ppll;;  wwwwww..ppoowwiiaattgglliiwwiicckkii..ppll  
ggooddzziinnyy  uurrzzęęddoowwaanniiaa::  ppoonn..,,  wwtt..,,  śśrr..  ––  77..3300--1155..3300;;  cczzww..  ––  77..3300--1177..3300;;  pptt..  ––  77..3300--1133..3300

Podczas 
zajęć 
dogoterapii 
w Zespole
Szkół Spe-
cjalnych 
w Knurowie.

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach to szkoła o wieloletniej,
sprawdzonej tradycji.
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Czy piosenka Celin Dion albo skecz
o Indianinie mogą stanowić inspi-
rację do zmiany czegoś w swoim
życiu? Mogą – jeśli wykonuje się je
pod okiem trenerki z doświadcze-
niem wokalno-aktorskim, trzymając
w ręku profesjonalny mikrofon i ma-
jąc w perspektywie występ przed
publicznością. Przekonują się o tym
uczestnicy zajęć teatralno-wokal-
nych organizowanych w Knurowie
w ramach projektu „Nowy start
w lepszą przyszłość”, którzy zgod-
nie stwierdzają: - Te spotkania po-
zwalają spojrzeć inaczej na siebie
i własne możliwości.

- Początkowo większości osób, któ-
re przychodzą na warsztaty, wydaje się,
że niewiele potrafią, ale stopniowo
okazuje się, że drzemie w nich znacz-
ny potencjał, zwłaszcza że każdy daje
z siebie, ile może – chwali podopiecz-
nych prowadząca zajęcia Martyna Ka-
lus-Cholewa, na co dzień artystka ze-
społu „Camerata Silesia” i Polskiego
Teatru Historii.  

Babcia jednego z uczestników warsz-
tatów mówi: – Mój wnuk czuje, że mimo
swojej niepełnosprawności  jest tu nie tyl-
ko akceptowany, ale  po prostu potrzebny,
że ma ważną rolę do odegrania podczas
występów. I to jest najlepsza integracja!   

20-godzinne warsztaty teatralno-
wokalne to jedna z propozycji zajęć
w ramach międzypokoleniowych klu-
bów spotkań, których 7 powstało jako
element projektu „Nowy start w lepszą
przyszłość”, realizowanego przez Po-
wiat Gliwicki w partnerstwie z gmina-
mi Gierałtowice, Knurów, Pilchowice,
Sośnicowice i Rudziniec dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Uczestnicy
spotkań mogą też korzystać z warszta-
tów artystycznych (plastyka, rysunek,
sztuka), dziennikarskich  z elementami
audiowizualizacji (film, fotografii) oraz
rekreacji i relaksacji, a także uczyć się
samoobrony czy tańca. A przede
wszystkim – mogą się spotkać i po-
rozmawiać. 

- Moim zdaniem, to właśnie moż-
liwość kontaktu z innymi przyciąga lu-
dzi na spotkania klubu – mówi Anna
Suchon, lider lokalny ds. animacji śro-
dowiskowej.

W projekcie wzięło już udział ponad
250 osób.  - W wyniku zrealizowanych

ścieżek reintegracyjnym ponad 20 z nich
znalazło pracę – dodaje kierownik pro-
jektu, Jakub Janiak. - W dalszej części
realizacji projektu przewidziano szko-
lenia i kursy edukacyjne oraz zawodo-
we. Weźmie w nich udział ponad 200
osób, co pozwoli im na zdobycie no-

wych kwalifikacji
i wiedzy.

Zarówno ucze-
stnicy projektu, jak
i pracownicy zaan-
gażowani w jego
realizację mają na-
dzieję, że wszystkie
te działania rzeczy-
wiście staną się
„nowym startem
w lepszą  p rzy -
szłość”.

EWA PIESZKA

Nowy start w lepszą przyszłość

W ub. roku Powiat Gliwicki i Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach otrzymały bardzo pre-
stiżowe Wyróżnienie Koalicji na
rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.
Na forum krajowym zostały wyróż-
nione za rozwijanie rodzinnej opie-
ki zastępczej i prawidłowe realizo-
wanie zapisów Ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Na sukces ten złożyło się szereg
działań, prowadzonych od lat. Przy-
pomnijmy tylko te z ubiegłego roku.

Wyróżnienie przyznane zostało
22 czerwca 2016 r. na IV Kon-

gresie Rodzicielstwa Zastępczego, któ-
ry odbył się w Ministerstwie Rozwoju
w Warszawie. Zorganizowany on został
przez Koalicję na rzecz Rodzinnej
Opieki Zastępczej, a współorganizato-
rami byli Związek Powiatów Polskich,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powia-
towych i Miejskich Ośrodków Pomocy
Rodzinie „Centrum” oraz Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne. Kon-
gres patronatem honorowym objęli:
rzecznik praw dziecka – Marek Mi-
chalak, minister rodziny, pracy i poli-
tyki społecznej – Elżbieta Rafalska, mi-
nister sprawiedliwości – Zbigniew Zio-
bro oraz prezydent Warszawy –  Han-
na Gronkiewicz-Waltz.

Jak co roku, Koalicja ogłosiła kon-
kurs, którego celem było wyróżnienie
powiatów oraz organizatorów rodzinnej
pieczy zastępczej w Polsce, które do-
kładają starań, aby rozwijać rodzinną
opiekę zastępczą i prawidłowo realizo-
wać zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Dotychczas
otrzymało je tylko 9 powiatów w kraju.
W ub. roku w tym ekskluzywnym gro-
nie znalazł się Powiat Gliwicki oraz Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach. Wyróżnienie odebrała
dyrektor PCPR w Gliwicach, Barbara
Terlecka-Kubicius oraz – w imieniu sta-
rosty gliwickiego – naczelnik Wydzia-
łu Zdrowia i Pomocy Społecznej Sta-
rostwa Powiatowego w Gliwicach,
Agnieszka Gliklich.

A oto krótkie zestawienie tego, co
w ub. roku zadziało się w powiecie gli-

wickim w zakresie rodzinnej pieczy za-
stępczej.

9czerwca zorganizowaliśmy konfe-
rencję pt. „Rodzina z pasją” pod ho-

norowym patronatem starosty gliwic-
kiego, promującą rodzicielstwo za-
stępcze. O konferencji można było
przeczytać na łamach prasy oraz obej-
rzeć relację z niej w telewizji i usłyszeć
o niej w radiu. Współpraca z mediami
zaowocowała udziałem naszych przed-
stawicieli wraz z osobami zajmujący-
mi się na co dzień rodzinną pieczą za-
stępczą w audycji w Radiu eM. Audy-
cja miała na celu promocję rodzicielstwa
zastępczego. Zaproszenie do radia przy-
jęliśmy z ogromną radością, ponieważ
mieliśmy możliwość opowiedzenia
o dobrych praktykach Powiatu Gli-
wickiego w zakresie realizacji zadań ro-
dzinnej pieczy zastępczej.

W 2016 r. na zlecenie PCPR w Gli-
wicach opracowane zostały nowe ulot-
ki i plakat promujący rodzicielstwo
zastępcze. Materiały te wykorzystano
w akcji promocyjnej rodzicielstwa za-
stępczego podczas udziału pracowni-
ków PCPR w Gliwicach w piknikach
rodzinnych oraz podczas współpracy
z parafiami rzymsko-katolickimi i pro-
testanckimi z terenu powiatu gliwic-
kiego i Gliwic.

W ramach organizowania wsparcia
dla rodzin zastępczych poprzez szko-
lenia, integrację i wzajemną pomoc,
w 2016 r. nadal funkcjonowała niefor-
malna grupa wspierających się wza-
jemnie rodzin zastępczych skupionych
wokół Stowarzyszenia „Gniazdo”
w Świbiu, prowadzona przez zawodo-
wą rodzinę zastępczą pełniącą funkcję
pogotowia rodzinnego. Jak co roku,
również w 2016 r. grupa zorganizowa-
ła „Święto Truskawki”, w którym
uczestniczyły rodziny zastępcze z po-
wiatu gliwickiego oraz zaproszeni go-
ście spoza powiatu.

Wub. r. wspólnie z Fundacją Ro-
dzinnej Opieki Zastępczej „Nasz

Dom Zastępczy” z Paczyny zorgani-
zowana została druga edycja pikniku
pod nazwą „Świętowanie na polanie”,
podczas którego obchodziliśmy ogól-
nopolski Dzień Rodzicielstwa Zastęp-
czego. W pikniku uczestniczyły rodzi-
ny zastępcze z powiatu gliwickiego oraz
zaproszeni goście. Uczestnicy, w szcze-
gólności dzieci, brali udział w grach
i zabawach na świeżym powietrzu, a do-
rośli mogli oddać się pasjonującym

rozmowom i wspomnieniom. Podczas
obchodów ogłoszony został konkurs na
„Herb Rodziny”, a produkty finalne
można było podziwiać na wystawie
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Gliwicach.

W sierpniu pracownicy Zespołu ds.
Pieczy Zastępczej uczestniczyli czyn-
nie w wyjeździe integracyjnym do
Międzybrodzia Żywieckiego, zorgani-
zowanym przez Fundację „Nasz Dom
Zastępczy” z Paczyny dla rodzin zaj-
mujących się pieczą zastępczą w po-
wiecie gliwickim. Uczestnicy mogli
spędzić wspólnie czas na rozmowach

i wykładach, a także wypocząć aktyw-
nie na spacerach i wycieczkach gór-
skich. Podczas wykładów dla rodziców,
dzieci miały zorganizowaną opiekę.

Pod koniec roku 2016 r. zorganizo-
waliśmy przy współpracy ze Stowa-
rzyszeniem „Arka Noego” w Gliwicach
dwa cykle szkoleń dla rodzin zajmują-
cych się pieczą zastępczą na temat
profilaktyki uzależnień pt. „Symptomy
zażywania narkotyków przez młodzież
w oparciu o współczesne rodzaje sub-
stancji oraz fazy uzależnienia”. Ze
szkolenia skorzystały 43 osoby.

Rodziny miały również możliwość
skorzystania ze wsparcia rodziny po-
mocowej. Potrzebowały tego trzy ro-
dziny prowadzące rodzinne domy dziec-
ka. Najczęstszą przyczyną skorzystania
z takiego wsparcia był urlop wypo-
czynkowy, w jednym zaś przypadku –
zdarzenie losowe.

Podobnie jak w latach ubiegłych,
w 2016 r. upoważnieni przez dy-

rektora pracownicy PCPR w Gliwicach
uczestniczyli na bieżąco w rozprawach
sądowych dotyczących spraw opie-
kuńczych dzieci przebywających w pie-
czy zastępczej. Sprawy te dotyczyły
przede wszystkim wydania lub zmiany
zarządzeń opiekuńczych, ustanowienia
opieki prawnej oraz ustanowienia pie-
czy zastępczej. Pracownicy pozostawali
również w kontakcie z kuratorami spo-

łecznymi i zawodowymi w sprawach
dotyczących rodzin zastępczych.

Dzięki nawiązaniu przez PCPR w Gli-
wicach kontaktu z przedstawicielami

firmy MARCO z Gliwic, jed-
na z rodzin prowadzących ro-
dzinny dom dziecka z naszego
powiatu otrzymała wsparcie
w remoncie swego domu. Z ko-
lei przy współpracy z Fundacją
„Akademia Mistrzów” z Tar-
nowskich Gór uczestniczyli-
śmy w przekazywaniu pomocy
żywnościowej rodzinom za-
stępczym i prowadzącym ro-
dzinne domy dziecka. Otrzy-
mały one bezpłatnie owoce
i warzywa.

Rodziny zastępcze, ich
dzieci oraz dzieci umieszczo-
ne w pieczy zastępczej z na-

szego powiatu korzystały w ubiegłym
roku z poradnictwa i terapii, która pro-
wadzona jest w PCPR w Gliwicach
przez Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Za-
stępczej oraz Zespół Poradnictwa Spe-
cjalistycznego i Interwencji Kryzysowej.
W 2016 r. udzielono ogółem 217 kon-
sultacji dla 99 osób z rodzin zastępczych,
w tym 95 konsultacji dotyczyło dzieci
umieszczonych w rodzinach zastęp-
czych (9 z nich zostało objętych terapią).
Osoby sprawujące pieczę zastępczą
miały też zapewnioną możliwość bez-
płatnych konsultacji z prawnikiem
w PCPR w Gliwicach. Z tego typu
wsparcia skorzystało 14 osób.

Jak pokazują powyższe przykłady,
w rodzinnej pieczy zastępczej ma

miejsce bardzo dużo pozytywnych wy-
darzeń, ale niestety obserwujemy, że
liczba osób zainteresowanych pełnie-
niem funkcji rodziny zastępczej nie ro-
śnie proporcjonalnie do ilości organi-
zowanego dla nich wsparcia. Kandy-
datów jest nadal za mało. Dlatego w tym
roku planujemy główny nacisk na-
szych działań położyć na zachęcanie
mieszkańców powiatu gliwickiego do
zainteresowania się rodzicielstwem za-
stępczym i poszukiwać chętnych za po-
mocą przygotowanych materiałów pro-
mocyjnych pt. „Pozytywni wojownicy
– mama i tata zastępczy”.

OLGA BOCIAŃSKA – kierownik
Zespołu ds. Pieczy Zastępczej,

PCPR w Gliwicach

Zastępcza – a jak własna!

Podczas zajęć ujawniają się wcześniej nieodkryte ta-
lenty.

Fo
to

: E
. P

ie
sz

ka
 

Wesoła gromadka dzieci z rodzin zastępczych podczas jednej z imprez, zor-
ganizowanych latem ub. roku.
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Ponawiamy apel o zgłaszanie się osobiste lub telefoniczne do Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, ul. Zygmunta Sta-
rego 17, tel. 32 30150 39 oraz 32 332 66 16 wszystkich osób, które chcia-
łyby stworzyć dom dla dzieci potrzebujących opieki, miłości i wspar-
cia.
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Na scenie Teatru Miejskiego w Gli-
wicach oglądać można od nie-
dawna spektakl „Psie serce” Mi-
chała Bułhakowa. Warty polece-
nia.

Sztuka zachowała ducha opowia-
dania Bułhakowa, na podstawie któ-
rego powstał jej scenariusz. To przy-
powieść o wielkich marzeniach, prze-
kraczaniu granic nauki i tworzeniu no-

wego, lepszego świata. Odnajdujemy
w niej charakterystyczne dla autora
„Mistrza i Małgorzaty” poczucie hu-
moru oraz połączenie wątków fanta-
stycznych z wnikliwym portretem
psychologicznym bohaterów. Po-
wstały w latach 20. ubiegłego wieku
tekst „Psiego serca” bardzo współ-
cześnie brzmi w dzisiejszych cza-
sach. Szarikow staje się ofiarą eks-
perymentu naukowego prof. Pre-
obrażeńskiego, a rezultat okazuje się

zaskakujący dla samego lekarza…
Jak w znanym motywie z historii
o Frankensteinie, eksperyment wy-
myka się spod kontroli. 

- Dziś, w czasach klonowania, ho-
dowania narządów na przeszczepy,
terapii genowej, która może trwale
zmienić kod genetyczny,  przypo-
mnienie tego tekstu Bułhakowa, przy-
pomnienie wątków rodem z Fausta

i pytanie o granice eksperymentu, wy-
daje się niezwykle istotne – mówi
Krzysztof Rekowski, autor scenariusza
i reżyser spektaklu.

Inscenizacja oparta została na
sprawdzonym pomyśle scenograficz-
nym, którego elementem jest widow-
nia umiejscowiona na Dużej Scenie,
w bliskości miejsca gry aktorów. Mi-
łośnicy teatru wychodzą z tej sztuki za-
dowoleni.

(RG) 

Świetny Bułhakow
27 kwietnia, dokładnie w 160. rocz-
nicę urodzin ks. Johannesa Chrząsz-
cza (1857-1928) – duszpasterza,
człowieka nauki i pióra, badacza
śląskich dziejów – zorganizowano
w Toszku niezwykle interesującą
konferencję poświęconą temu wy-
bitnemu propagatorowi historii Gór-
nego Śląska. 

Konferencja odbyła się w ramach
dwuletnich obchodów poświęconych
ks. Chrząszczowi. Zorganizowana została
w pięknych wnętrzach nowo otwartego
Hotelu HG Grochla. W blasku kryszta-
łowych żyrandoli niezwykle ciekawe
prelekcje poświęcone osobie ks. Johan-
nesa Chrząszcza wygłosili: Grzegorz
Kamiński („Historia miasta Toszek – śladami ks. Chrząsz-
cza”), Maciej Mazur („Ks. dr Johannes Chrząszcz – górno-
śląski pielgrzym i pyskowicki duszpasterz”) oraz ks. dr Piotr
Górecki („Ks. Johannes Chrząszcz – badacz śląskich dzie-
jów”). Były to bardzo interesujące wykłady, pełne erudycji,
poparte godzinami badań spędzonych w bibliotekach i ar-
chiwach Górnego i Dolnego Śląska. Goście słuchali z za-
partym tchem o dzieciństwie, młodości, życiu, pracy i dzie-
łach znakomitego ks. Chrząszcza. 

Spotkanie z wielkim oddaniem prowadziła Maria Nowak-
Kowalska, była zastępca burmistrza Toszka i była członek
Zarządu Powiatu Gliwickiego. Konferencja była także oka-
zją do podziękowań osobom i instytucjom zaangażowanym
w dzieło pamięci o księdzu Chrząszczu. Grzegorz Kamiński,
mieszkaniec Toszka, historyk i społecznik wraz z Krystia-
nem Kiełbasą, radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, fun-
datorem wyróżnień, wręczali okolicznościowe medale z wi-
zerunkiem ks. Johannesa Chrząszcza, jakie na tę okazję za-
projektowali i wydali członkowie Gliwickiego Klubu Ko-
lekcjonera. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.: starosta
gliwicki Waldemar Dombek, przewodniczący Rady Powia-
tu Gliwickiego Andrzej Kurek wraz z radnymi, Jacek Zarzycki
z Zarządu Powiatu Gliwickiego oraz pracownicy Biura

Promocji i Współpracy Partnerskiej w Wydziale Rozwoju,
Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji Starostwa Po-
wiatowego w Gliwicach.

- Ksiądz Chrząszcz, znający doskonale kilka języków,
w tym polski i niemiecki, zrobił naprawdę dużo dla nasze-
go regionu. Przede wszystkim spisał historię miast Pyskowice
i Toszek, ale także innych miejscowości Ziemi Gliwickiej,
takich jak np. Rachowice. Nie zapomniał o miastach, z któ-
rymi był również związany, czyli o Krapkowicach i Prudniku.
Najważniejsze bowiem, i to jest także przesłanie dla nas, aby
coś po sobie na tej ziemi pozostawić – mówił ks. dr Piotr Gó-
recki.

Następnie ks. Górecki zaprosił uczestników konferencji
do wspólnej modlitwy pod pomnikiem św. Jana Nepomucena
na toszeckim rynku. Piękną inicjatywą wykazał się Grzegorz
Kamiński, który wracając do tradycji sprzed wieków, usta-
wił w pomnikowej wnęce latarnię, która migotała złotym bla-
skiem przez całą noc. Wieczorna modlitwa, wspólnie śpie-
wana pieśń były wspaniałym hołdem nie tylko dla bohatera
wieczoru – ks. Johannesa Chrząszcza, ale także dla św. Jana
Nepomucena. 

Organizatorami uroczystości byli Urząd Miejski w Tosz-
ku i historyk Grzegorz Kamiński (również jej pomysłodawca).

Uroczystość odbyła się pod patronatami starosty gli-
wickiego Waldemara Dombka, radnego Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego – Krystiana Kiełbasy, burmistrza Tosz-
ka Grzegorza Kupczyka, Muzeum w Gliwicach oraz Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Opolu.
W maju z tej okazji odbędzie się w Toszku jeszcze II se-
sja historyczna dla dzieci i młodzieży oraz konkurs pla-
styczny o zabytkach toszeckiej parafii, której współor-
ganizatorem jest Publiczne Przedszkole w Toszku. 

Przypomnijmy, że przez cały maj na toszeckim ryn-
ku gości wystawa plenerowa poświęcona życiu i dzia-
łalności ks. Chrząszcza. Wystawa przyjechała tu z Py-
skowic i w kolejnych miesiącach odwiedzi pozostałe gmi-
ny powiatu gliwickiego.

(MFR)

Toszek uczcił pamięć 
ks.  Johannesa Chrząszcza

Niecodzienną okazję do podzi-
wiania wspaniałego barokowego
malarstwa daje nam Muzeum
w Gliwicach.

12 maja otwarta zostanie wystawa
„Nieznane arcydzieła, nieznani mi-
strzowie. Malarstwo barokowe na Ślą-
sku na nowo odkryte”. Będzie można

na niej zobaczyć najbardziej spektaku-
larne z odkryć, jakich dokonano w trak-
cie trwającego pomiędzy 2012 a 2016
r. projektu badawczego „Malarstwo
barokowe na Śląsku”, finansowanego
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Humanistyki. Rezultaty
badań przeszły najśmielsze oczekiwa-
nia. Na światło dzienne wydobyto set-
ki nieznanych wcześniej dzieł malarstwa
barokowego oraz przywrócono pamięć
wielu malarzy działających na naszym
terenie w XVII i XVIII wieku. Zna-
czenie tych odkryć jest tak duże, że
o malarstwie barokowym na Śląsku
nie sposób już teraz myśleć inaczej, jak
o fenomenie na skalę europejską. Na
wystawie w Willi Caro – która potrwa
do 1 października – zobaczyć będzie
można 30 z tych wspaniałych dzieł, uży-
czonych przez śląskie klasztory, ko-
ścioły i muzea. 

„Wiadomości Powiatu Gliwickiego”
są patronem medialnym wystawy.

(RG)

Odkrywamy barok

20 maja będzie wyjątkowa noc –
ożyją wtedy muzea, a także Zamek
w Toszku.

Z tej okazji zapraszamy na XII Bre-
werie Toszeckie, połączone z II Nocą
Muzeów na Zamku w Toszku. Atrak-
cje zaczną się już o godz. 17.00 i po-
trwają do późnej nocy. Wśród nich są
m.in. koncerty, przedstawienia teatral-
ne, pokazy dawnego tańca, wystawy,
walki rycerskie, gry i zabawy oraz wy-
kłady – w tym poświęcone modzie i za-
leceniom dietetycznym sprzed kilku
wieków. Na zamkowym dziedzińcu
rozbije się obóz średniowieczny ze

stanowiskiem łuczniczym oraz przy-
mierzalnią dawnych strojów. Od godz.
17.00 do 24.00 będzie można też bez-
płatnie zwiedzać Centrum Ekspozycji
Historycznych z salą multimedialną. Or-
ganizatorami tych wszystkich atrakcji
są Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
oraz Powiat Gliwicki.

Natomiast Muzeum w Gliwicach za-
prasza na Noc pełną ziół. Od godz.
17.00 w Willi Caro trwać będą liczne
warsztaty, pokazy i koncerty o tematyce
związanej z bliskimi nam od wieków ro-
ślinami. Będzie można m.in. skosztować
ziołowych naparów, uczestniczyć w po-

kazie przygotowywania naturalnych
kosmetyków i posłuchać folkowej mu-
zyki. Otwarta zostanie wystawa pt.
„Wszystko ziele”, będzie kiermasz pro-
duktów zielarskich i loteria. Wiele
dziać się będzie także tej nocy we
wszystkich oddziałach Muzeum w Gli-
wicach – Zamku Piastowskim, Radio-
stacji, Oddziale Odlewnictwa Arty-
stycznego i Domu Pamięci Żydów
Górnośląskich. „Wiadomości Powiatu
Gliwickiego” są patronem medialnym
imprezy.

Zapewniamy – tej nocy nie można
przespać! (RG)

Nocą do muzeum

Niepowtarzalny urok miała modlitwa na rynku, nieopodal wy-
stawy poświęconej ks. Chrząszczowi.
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Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem – na sali trudno było o wol-
ne miejsce.

Od lewej: Zina – Alina Czyżewska, Szarik/Szarikow – Mariusz Galilejczyk, prof.
Preobrażeński – Łukasz Kucharzewski i dr Bormental – Michał Wolny.
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Johann Georg Ernst, „Dziewczynka
z sierpówką” – obraz użyczony na
wystawę przez Muzeum Piastów Ślą-
skich w Brzegu. 
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Uczniowie Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 w Knurowie są najlepszą
mundurówką w Polsce. Zdobyli zło-
to i srebro w prestiżowym VI Ogól-
nopolskim Turnieju Klas o Profilu
Mundurowym, który odbywał się 5-
7 kwietnia na terenie Łaz i Ogro-
dzieńca.

Turniej organizowany jest przez
Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji
Służb Mundurowych działające w Wyż-
szej Szkole Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej. Jego celem było wyłonienie naj-
lepszej szkoły ponadgimnazjalnej  przy-
gotowującej potencjalnych kandydatów
do służb mun-
durowych. Już
po pierwszym
dniu drużyna
z knurowskiej
mundurówki
w składzie: Łu-
kasz Ptak, Łu-
kasz Bednarz,
Krzysztof Żeno
i Szymon Praj-
snar została li-
derem turnieju
i poziom ten
u t r z y m a ł a

przez kolejne dwa dni. Oprócz tytułu naj-
lepszej mundurówki w Polsce, otrzymała
cenne nagrody, a także symboliczny
miecz przechodni. Ma też zapewnione
złote indeksy, czyli darmowe studia
I stopnia w Wyższej Szkole Biznesu
w Dąbrowie Górniczej. 

Drugi zespół z tej szkoły, reprezen-
tujący także KS Spartan w Knurowie,
zakończył turniej zajmując drugie miej-
sce. Uczniowie: Mateusz Hajbura, Ma-
teusz Kubiak, Michał Kluczniok i Ka-
mil Budziński otrzymali srebrne in-
deksy. (KSz)

Najlepsza mundurówka
w PolsceDokończenie ze str. 1

Do egzaminu w „nowej formule”
w tej szkole przystąpią: tegoroczni ab-
solwenci liceum ogólnokształcącego
(93 osoby) i technikum (53 osoby), a tak-
że absolwenci LO z lat 2015-2016 po-
prawiający (podwyższający) wyniki ma-
tur, przede wszystkim z matematyki
oraz innych przedmiotów dodatkowych,
głównie biologii i chemii, jak również
przystępujący do egzaminu z nowego
przedmiotu. Do egzaminu dojrzałości
w „starej formule” podejdą natomiast ab-
solwenci z lat 2005-2014, którzy również
podwyższają wyniki lub wybierają nowy
przedmiot, kierując się realizacją i wy-
mogami swojego dalszego kształcenia
oraz wybieranego zawodu – w sumie jest
to 25 maturzystów.

Tegorocznych absolwentów „Pa-
derka” czekają obowiązkowe egzami-
ny na poziomie podstawowym z języ-
ka polskiego, matematyki i języka ob-
cego – przy czym gros z nich wybrało
angielski, a tylko jedna osoba nie-
miecki. Muszą także obowiązkowo
zdać co najmniej jeden dodatkowy
przedmiot na poziomie rozszerzonym.
Największą popularnością pod tym
względem cieszą się język angielski,
biologia i matematyka. Większość ab-

solwentów liceum wybiera przy tym co
najmniej 2 lub 3 przedmioty dodatko-
we, dostosowując się do kryteriów re-
krutacji na studia. Dużą popularnością
cieszą się w „Paderewskim” przed-
mioty przyrodnicze, co wynika z chę-
ci studiowania na kierunkach  mate-
matyczno-biologiczno-medycznych.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie do egzaminu maturalnego
przystąpiło 41 abiturientów II Liceum
Ogólnokształcące oraz 38 – Technikum.
Dołączyło do nich 21 maturzystów z po-
przednich lat. Zdawać będą na poziomie
podstawowym język polski, matema-
tykę i jeden z języków obcych – an-
gielski lub niemiecki. Na poziomie
rozszerzonym czeka ich język angiel-
ski, geografia, historia, WOS, biologia
lub chemia, przy czym najwięcej osób
wybrało angielski i geografię. Egzaminy
skończą się w tej szkole 19 maja. 

W Zespole Szkół im. M. Konop-
nickiej w Pyskowicach matury po-
trwają do 23 maja. Egzamin dojrzało-
ści zdaje tutaj 53 uczniów Liceum
Ogólnokształcącego. Dołączy do nich
26 maturzystów z poprzednich lat.
Wszyscy obowiązkowo na poziomie
podstawowym zdawać będą język pol-
ski, matematykę, język obcy (angielski,
niemiecki) oraz jeden przedmiot do-
datkowy na poziomie rozszerzonym.
Najczęściej wybieranym przez matu-
rzystów przedmiotem dodatkowym,
zdawanym na poziomie rozszerzonym,
jest w tym roku w „Konopnickiej” ję-
zyk polski, na który zdecydowało się 24
uczniów. 

Tegorocznym maturzystom trady-
cyjnie życzymy połamania piór!

(RG)

Nikola Cieślik z Zespołu Szkół im.
M. Konopnickiej w Pyskowicach:
Na maturze będę dodatkowo
zdawać rozszerzone egzaminy
w języka angielskiego i biologii,
bo skończyłam klasę kosmetycz-
no-medyczną. Wybieram się jed-
nak na Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, a moim marze-
niem jest, by w przyszłości pra-
cować w banku.
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U progu dojrzałości

Zwycięstwa naszym uczniom gratulował m.in. wojewoda ślą-
ski, Jarosław Wieczorek.
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Rozmowa z MICHAŁEM GASZEM
- Jest pan jednym z najlepiej rozpo-
znawanych absolwentów Zespołu
Szkół  im. Paderewskiego w Knuro-
wie. Jakie są pana pierwsze skoja-
rzenia z hasłem „Paderek”? 
- Zamykam oczy i „widzę” wypełnia-
jący wszystko kolor żółty, pomarań-
czowy, soczystą, wiosenną zieleń i ru-
stykalny brąz. Moje ulubione. Rzeszę
świetnych znajomych i wyśmienitych
pedagogów. Często chcę wrócić do
czasów mojego życia w liceum... choć-
by na trzy dni. Niezapomniane, bez-
cenne chwile. Atrakcji i fantastycznych
emocji było mnóstwo.
-  Co zdecydowało, że przed laty kil-
kunastoletni Michał wybrał akurat tę
szkołę? 
- Tę szkołę kończył mój brat i wielu mo-
ich kumpli z podstawówki tam się wy-
bierało. Poza tym renoma szkoły, opi-
nie absolwentów umocniły mnie
w przekonaniu, że to będzie świetny
wybór.
-  Lata licealne z perspektywy czasu
większość osób wspomina z senty-
mentem. Czy jednak – gdyby była
okazja stać się znowu licealistą –
zmieniłby pan coś w swoim życiu
z tamtego okresu? 
- Nie zmieniam żadnej chwili…
-  Śpiewał pan w szkolnym chórze
„Schola Cantorum” pod batutą Je-
rzego Pogockiego. Czy miało to
wpływ na pana późniejszą karierę? 
- Umocniło mnie w przekonaniu, że bar-

dzo istotne dla mnie są dyscyplina, sza-
cunek do pracy zespołowej, biegłe czy-

tanie nut głosem i krzewienie wrażli-
wości muzycznej.

-  A może są jakieś inne związane
z liceum wydarzenia lub osoby,

o których może pan powiedzieć,
że w jakiś sposób wpłynęły na pana
życie... 
- Nie chciałbym nikogo stawiać
przed szereg, gdyż każdy z kolegów,
koleżanek i nauczycieli to wartości,
które tworzyły całą planetę pełną
barw i przyczyniły się do mojego
świadomego pojmowania świata,
kreowania mojego ówczesnego ży-
cia. Skuszę się jednak – skoro mam
ku temu okazję – by podziękować tej
najważniejszej osobie... Wojtkowi
Adamczykowi, który był moim są-
siadem z ławki i zawsze mogłem li-
czyć na jego pomoc i serdeczność.
Bardzo skromny, dowcipny. Dobry
człowiek.
- Często bierze pan udział w kon-
certach charytatywnych organi-
zowanych w Knurowie, odpowia-
da również na zaproszenia swojej
byłej szkoły. Czy dostrzega pan
w niej jakieś zmiany?
- Uważam, że nadal moja szkoła wy-
raźnie i skutecznie uwrażliwia mło-
de pokolenie wartościami, które
wypracowali wybitni nauczyciele
z moich licealnych czasów. Mam
ogromny sentyment do pedagogów
z lat 90. i do tworzonej przez nich
atmosfery. Trzymam mocno kciuki
za młodą, współczesną kadrę, bo
wiem, że są to osoby przepełnione
pasją.

Rozmawiała EWA PIESZKA

Atrakcji i fantastycznych
emocji było mnóstwo

Michał Gasz – pseudonim Ga-
shoo – z Knurowem związany jest
od chwili urodzenia, tu bowiem
przyszedł na świat 7 kwietnia 1980
r. Po ukończeniu liceum ogólno-
kształcącego w Zespole Szkół im.
I. J. Paderewskiego w Knurowie
kontynuował naukę w Górnoślą-
skiej Wyższej Szkole Handlowej
w Katowicach, której jest absol-
wentem. Równolegle do tej edu-
kacji rozwijała się jego kariera mu-
zyczna. Śpiewał w działającym
przy liceum Młodzieżowym Chórze
Mieszanym „Schola Cantorum”
oraz w chórze Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II st. w Gliwicach,
gdzie uczęszczał do klasy gitary
klasycznej.

Samodzielnie pisać teksty
i komponować muzykę do
swoich utworów zaczął ma-
jąc zaledwie 14 lat. Szerszą
popularność zyskał w 2005
r., gdy piosenką „Papiero-
we ptaki” z repertuaru Kry-
styny Prońko zwyciężył w XII
finale telewizyjnej Szansy na
sukces. Ważnym etapem
jego kariery były występy –
w roli solisty – w kantatach
i oratoriach Piotra Rubika,
m.in. „Zakochani w Krako-

wie” czy „Psałterz Wrześniowy”.
Z zespołem Rubika nagrał pięć
płyt długogrających oraz kon-
certował w Polsce i za granicą.
Pewnym zaskoczeniem dla koja-
rzących go wyłącznie z tego typu
repertuarem była muzyka Micha-
ła Gasza na płycie wydanej
w 2010 r. z zespołem ShaleyesH –
rodzaj mieszanki grunge i rocka
progresywnego. 
Obecnie jest wokalistą, współ-
kompozytorem, autorem tekstów
w swoich nowych projektach –
poza ShaleyesH, są to Niegrzeczni,
GaDMuTrio czy Gash. Współpra-
cuje też z innymi muzykami repre-
zentującymi takie gatunki jak jazz,
soul, rock progresywny, piosenka

aktorska. Michał Gasz to również
solista Polskiej Orkiestry Muzyki Fil-
mowej, a od 2015 roku – wokalista
zespołu Czerwono-Czarni (legen-
dy polskiego bigbitu). W począt-
kach 2017 r. piosenka „There’s an
Angel” wykonywana przez Mi-
chała z zespołem Zee Gash &
Wolf kandydowała do Koncertu
Krajowych Eliminacji do Konkursu
Piosenki Eurowizji 2017.
Artysta współpracuje z telewizją
(wykonał wszystkie partie wokalne
głównego bohatera Adasia w se-
rialu „Szatan z siódmej klasy“, ma
w swym dorobku nagrania do fil-
mów animowanych) oraz z te-
atrami przy spektaklach muzycz-
nych – grał m.in. w spektaklu „Ha-
bitat – moje miejsce na Ziemi”
(wchodzącym w skład „Oratorium
dla Świata”), we współczesnej wer-
sji musicalu „West Side Story”
i w „Canterville Ghost” w Teatrze
Rozrywki w Chorzowie czy w przed-
stawieniu „Kram z piosenkami”
w Teatrze im. A. Mickiewicza w Czę-
stochowie.
Jest finalistą i laureatem nagród
Grand Prix wielu festiwali piosenki
polskiej, m.in. Opole – Debiuty
2005, Sopot Hit Festival 2009 oraz kil-
kakrotnie Top Trendy.

ZNANI ABSOLWENCI NASZYCH SZKÓŁ
Kontynuujemy cykl poświęcony znanym absolwentom szkół ponad-
podstawowych prowadzonych przez Powiat Gliwicki. Tym razem przed-
stawiamy Michała Gasza, znanego wokalistę, muzyka i autora tekstów,
który kilkanaście lat temu ukończył Zespół Szkół im. I. J. Paderewskie-
go w Knurowie.
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Szereg ciekawych imprez kultural-
nych, sportowych i obrzędowych
przygotował na ten sezon Powiat
Gliwicki oraz gminy wchodzące
w jego skład.

Wszystkie te atrakcyjne wydarzenia
umieszczone zostały w „Kalendarium Im-
prez Powiatu Gliwickiego”, obejmującym
okres od maja do września 2017 r., a wy-
danym nakładem Powiatu Gliwickiego.
Jest ono dostępne w Starostwie Powia-
towym w Gliwicach, a także w naszych
gminach. Z jego wersją elektroniczną
można zapoznać się na naszej stronie in-
ternetowej: www.starostwo.gliwice.pl.

Przypominamy także, że na naszej
stronie internetowej na bieżąco za-
mieszczamy informacje o imprezach,
które w najbliższym czasie planowane
są w powiecie gliwickim. Jest ich bar-
dzo dużo, zapewniamy, że każdy znaj-
dzie dla siebie coś interesującego – za-
równo starsi, jak i młodsi, miłośnicy
muzyki oraz literatury, zwolennicy
czynnego i biernego wypoczynku. Za-
prasza na nie Powiat Gliwicki, gminy,
ale także np. Marina Gliwice czy gli-
wicki PTTK. Zachęcamy – skorzy-
stajcie z tej bogatej oferty!

(RG)

Jest w czym wybierać

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwi-
cach i Gliwicki Ośrodek Integracji
Niepełnosprawnych zapraszają na
VIII Gliwickie Targi Pracy dla Osób
Niepełnosprawnych. 

Targi odbędą się 17 maja w godz.
10.00-13.00 w hali widowiskowo-spor-
towej przy ul. Górnych Wałów 29
w Gliwicach. Osoby niepełnosprawne
będą na nich miały możliwość zapo-
znania się z ofertami pracy i bezpo-

średniego kontaktu z pracodawcami.
Można będzie też skorzystać z konsul-
tacji z doradcami zawodowymi, do-
wiedzieć się o kwestiach związanych
z dofinansowaniem w zakresie rehabi-
litacji społecznej, będzie także możli-
wość uzyskania porad prawnych. Wy-
bierając się na targi, warto mieć przy so-
bie aktualne CV i orzeczenie o niepeł-
nosprawności.

(RG)

Targi pracy 
dla niepełnosprawnych

W związku z realizacją przez Powiat
Gliwicki – także w bieżącym roku –
pilotażowego programu „Aktywny
samorząd”, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Gliwicach ser-
decznie zaprasza do składania
wniosków przez osoby z niepełno-
sprawnością oraz ich opiekunów.
Terminy składania wniosków to:
- w ramach Modułu I – do 30 sierp-
nia br.
- w ramach Modułu II – za semestr let-
ni – do 10 października br.

Szczegółowe informacje dotyczące
form i zakresu pomocy udzielanej w ra-
mach tego programu znajdują się na
stronie internetowej PCPR www.pcpr-
gliwice.pl oraz na stornie PFRON
www.pfron.org.pl. 

- Osoby z niepełnosprawnością lub
ich opiekunów zainteresowanych zło-
żeniem wniosku zapraszamy do kon-
taktu pod numerem telefonu 32/332-66-
14 – informuje Katarzyna Łata, in-
spektor-doradca ds. osób niepełno-
sprawnych PCPR w Gliwicach. (RG)

Aktywny samorząd 

… to tytuł spotkania, poświęcone-
go profilaktyce wczesnego wykry-
wania raka.

Spotkanie odbędzie się 19 maja
o godz. 17.30 w Gliwickim Centrum
Organizacji Pozarządowych (Gliwice,
ul. Jagiellońska 21). Prelekcje wygło-

szą: Jadwiga Wiśniewska – poseł do
Parlamentu Europejskiego oraz dr n.
med. Marcin Hutnik – onkolog-radio-
terapeuta. 

Na spotkanie zaprasza Forum Kobiet
Ziemi Gliwickiej.

(RG)

Porozmawiajmy o zdrowiu…

W poprzednim wydaniu WPG ogło-
siliśmy konkurs KRUS pt. „Wygraj
z nami”. Jego zwycięzcą został
Bernard Wojtulek z Gliwic.

Nagrodą w konkursie jest wózek
przydatny do przewozu ciężarów w go-
spodarstwie rolnym lub w ogrodzie.

Pana Bernarda prosimy o skontakto-
wanie się z Placówką Terenową KRUS
w Gliwicach w celu ustalenia terminy
odbioru nagrody – mailowo: gliwi-
ce@krus.gov.pl lub telefonicznie pod
numerami: 32 302 90 10, 32 302 90 12,
32 230 83 41. (RG)

WYGRAŁ Z NAMI

- Rozwód uznawany jest za jedno z najbardziej bolesnych
przeżyć w życiu rodziny. Rozstanie rodziców burzy cały
dotychczasowy świat dziecka. Jak je przygotować do no-
wej sytuacji? Czy na przykład należy ukrywać przed nim
informację o narastającym konflikcie?
B. N.: Uważam, że nie ma sensu ukrywanie przed dziećmi po-
wagi sytuacji, bo instynktownie wyczuwając oszustwo, tracą
one zaufanie do dorosłych. Natomiast ważne, by informować
dzieci o jakichkolwiek decyzjach dopiero w momencie, gdy
są one już przesądzone. Jeśli dziecko słyszy od zdenerwo-
wanego rodzica o rozwodzie albo wyprowadzce mamy czy taty,
a potem następuje zmiana decyzji, skutkiem jest tylko niepo-
trzebny stres dziecka. Generalnie często dla dzieci najgorszy
jest nie sam fakt rozwodu, lecz to, w jaki sposób rodzice przez
niego przechodzą. Im mniej dorośli wciągają dzieci we wła-
sny konflikt, tym mniej będą one zagubione i nieszczęśliwe. 
– Jeśli jednak rodzice zdecydowali już o rozstaniu, to
w jaki sposób przekazać dziecku tę informację?
M.G.: Najlepiej spokojnie, konkretnie, językiem dostoso-
wanym do możliwości dziecka i w obecności obojga rodzi-
ców, żeby dziecko miało pewność, że zarówno mama, jak
i tata są świadomi nowej sytuacji i akceptują ją. Warto za-
chęcać dziecko do pytań i uważnie się w nie wsłuchiwać, bo
mogą odzwierciedlać lęki i inne emocje, które trudno jest
dziecku wyrazić wprost. Szczera i spokojna rozmowa z dziec-
kiem może ustrzec je przed utratą poczucia bezpieczeństwa.
Konieczne jest zapewnienie dziecka, że dorośli rozstają się
tylko ze sobą, natomiast ono nadal jest tak samo kochane i nie
grozi mu porzucenie ze strony mamy ani taty. Warto też w bar-
dzo ogólny i pozbawiony jakichkolwiek oskarżeń sposób wy-
jaśnić dziecku, dlaczego rodzice nie mogą już żyć razem, pa-
miętając, że są sprawy dorosłych, których dzieci nie powinny
poznać. Dziecko powinno także zostać uprzedzone, jak bę-
dzie wyglądało jego życie w nowej sytuacji: kto będzie spra-
wował opiekę nad nim, z kim będzie mieszkać, gdzie i kie-
dy będzie widywać drugiego rodzica, kto je będzie odbierał
ze szkoły itp. Ważne, aby dzieci miały poczucie, że rodzice
panują nad sytuacją i uwzględniają potrzeby dzieci. 
– Większość rozwiedzionych rodziców doskonale wie, że
nie powinni obciążać dziecka swoimi negatywnymi emo-
cjami w stosunku do byłego współmałżonka, jednak
w praktyce bywa to bardzo trudne... 

B.N.: To prawda, jednak dla dobra dziecka musimy pamię-
tać, że bycie kiepskim partnerem nie musi oznaczać bycia
złym rodzicem. Badania wykazały, że dziecko – często na-
wet nieświadomie – identyfikuje się w pewnym stopniu z oboj-

giem rodziców, zatem krytykując w jego obecności ojca lub
matkę pośrednio obniżamy poczucie własnej wartości samego
dziecka. 
Dla prawidłowego rozwoju psychicznego dziecko potrzebuje
dobrego kontaktu zarówno z matką, jak i z ojcem oraz tro-
ski i wsparcia ich obojga, dlatego jedną z najtrudniejszych
emocjonalnie sytuacji związanych z rozwodem bywa dla nie-
go konieczność opowiedzenia się po którejś ze stron. W tym
okresie rodzice często wpadają w groźną pułapkę rywaliza-
cji o uwagę i lojalność dzieci. Czasem chcą w ten sposób pod-
nieść swoją samoocenę i przedstawić siebie jako lepszego ro-
dzica, jednak zazwyczaj jest to rodzaj zemsty na małżonku.
Tymczasem cierpi przede wszystkim samo dziecko, zmuszane
takim wyborem do ranienia uczuć bliskiej osoby. 
Inną formą stawiania dziecka w sytuacji konfliktu lojalno-
ści jest wykorzystywanie go do zdobywania informacji o by-
łym partnerze lub proszenie o utrzymanie czegoś przed nim
w sekrecie. Początkowo taka koalicja z jednym z rodziców
może być dla dziecka atrakcyjna, ale z czasem za takie po-
dzielenie lojalności dziecko zapłaci ogromną cenę.
Bywa też, że w następstwie rozwodu dziecko, zwłaszcza na-
stoletnie, przejmuje rolę rodzica – spełnia ją wobec młodszego
rodzeństwa, staje się powiernikiem ojca czy matki i czuje się
zobowiązane do opieki nad osamotnionym rodzicem czy bie-
rze na siebie odpowiedzialność za sprawy rodzinne prze-
kraczające możliwości dziecka. To odwrócenie ról odbywa
się zawsze kosztem zaspokojenia emocjonalnych potrzeb
dziecka, może odbierać mu wolność w nawiązywaniu oso-
bistych relacji i zajmowaniu się własnym życiem. 
– Czy mogą panie wskazać jakieś związane z rozwodem
zachowania dziecka, które powinny  budzić niepokój i skło-
nić do kontaktu z pedagogiem lub psychologiem? 
M.G.: Zachęcamy do takiego kontaktu – również z pracow-
nikami naszej poradni – w razie jakichkolwiek wątpliwości
lub problemów. Trzeba pamiętać, że reakcje dziecka na roz-
wód rodziców zależą od dojrzałości emocjonalnej, płci i wie-
ku, jednak niemal zawsze pojawia się większa podatność na
zranienie, rozdarcie, poczucie opuszczenia i brak poczucia bez-
pieczeństwa, stąd nie ma dziecka, które w sytuacji rozwodu
nie potrzebowałoby dodatkowego emocjonalnego wsparcia,
zwłaszcza ze strony najbliższych. Dorośli powinni rozumieć,
że nawet najbardziej zaskakujące reakcje emocjonalne dziec-
ka są naturalne w tak trudnej sytuacji, akceptować je, i w związ-
ku z tym przekonywać dzieci, że ich uczucia są normalne. Trze-
ba jednak zwracać uwagę na pojawienie się możliwych za-
chowań destrukcyjnych lub zaburzeń, na przykład depresji –
i bezwzględnie na nie reagować. Należy też być wyczulonym
na wystąpienie u dziecka poczucia winy, które wynika z na-
turalnego w tym wieku nieco magicznego i egocentryczne-
go sposobu myślenia – jest ono przekonane, że ma wpływ na
wszystko, co je otacza. Wówczas trzeba wytłumaczyć, że roz-
wód nie ma nic wspólnego z bałaganem w pokoju, złymi oce-
nami, uwagami w dzienniczku czy innymi sprawami dziec-
ka. Rozwód dotyczy spraw miedzy dorosłymi i to zawsze za-
chowania ludzi dorosłych są jego przyczyną. 
Nie jesteśmy w stanie uchronić dzieci przed życiowymi tra-
gediami, ale możemy im pomóc przejść przez nie, będąc przy
nich, słuchając ich uważnie i szanując ich emocje. 
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała EWA PIESZKA

Gdy rodzice się rozstają
Rozmowa z BOŻENĄ NOWIŃSKĄ i MARTĄ GAWĘDĄ – psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Knurowie

Na zdjęciu od lewej Marta Gawęda i Bożena Nowińska.
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Reakcje na rozwód zależne są m.in. od wieku dziec-
ka. Do typowych należą:
� u najmłodszych dzieci – problemy ze snem, częste
zmiany nastroju, płaczliwość;
�w wieku 2-3 lat – powrót do zachowań, z których
dziecko już wyrosło, np. ssanie kciuka, zasypianie
w łóżku rodzica, moczenie się;
�w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – smu-
tek, płaczliwość, tęsknota, koszmary i lęki nocne, lęk
przed utratą również rodzica, z którym dziecko miesz-
ka, cofnięcie się do wcześniejszych etapów rozwoju,
fantazjowanie na temat ponownego zejścia się ro-
dziców;
�w wieku szkolnym (9-12 lat) – odrzucanie przez dziec-
ko rodzica, którego uważa za sprawcę rozwodu, agre-
sja wobec otoczenia (próba rozładowania złości lub
karanie kogoś w zastępstwie „winnego” rodzica), bóle
głowy i brzucha oraz trudności ze snem, pamięcią
i koncentracją jako reakcja na stres, utrata pewno-
ści i wiary w siebie, ukrywanie sytuacji rodzinnej ze wsty-
du i obawy przed reakcją otoczenia;
�w okresie dojrzewania – poczucie odpowiedzial-
ności za emocjonalne wspieranie osamotnionego ro-
dzica lub przeciwnie – oczekiwanie od  rodziców wy-
nagrodzenia (często w formie materialnej) za straty
związane z rozwodem, odmowa przyjmowania po-
mocy i eksponowanie samodzielności, próba zwró-
cenia na siebie uwagi poprzez bunt i zachowania nie-
aprobowane społecznie, „uciekanie” od problemu
sięgając po środki psychoaktywne, autoagresja (sa-
mookaleczenia) jako forma rozładowania napię-
cia, obniżona motywacja do nauki.

Wieża widokowa Kościoła pw.
Wszystkich Świętych w Gliwicach
jest dostępna dla zwiedzających
do 30 września. 

Wejścia na nią organizowane są
w niedziele w godz. 16.00-17.00. W po-
zostałe dni tygodnia grupy należy zgła-

szać w biurze oddziału PTTK. Cena bi-
letu wynosi 5,00 zł. Wejście na wieżę
możliwe jest wyłącznie z przewodnikiem.

Bliższe informacje w biurze od-
działu PTTK, Gliwice, Rynek 11, I pię-
tro, tel. 32 231-05-76 i na stronie in-
ternetowej http://gliwice.pttk.pl lub
pod adresem e-mail gliwicepttk@pocz-
ta.onet.pl. (RG)

PTTK zaprasza 
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To był bardzo zacięty mecz i praw-
dziwie piłkarskie święto w Wilczy. Po
raz pierwszy na stadionie LKS „Wil-
ki” rozgrany został Puchar Polski.

W szranki stanęły czwartoligowe
„Wilki” oraz grający w trzeciej lidze
„Górnik II” Zabrze, walcząc o to, któ-
ra z tych drużyn reprezentować będzie
Podokręg Zabrze Śląskiego Związku
Piłki Nożnej w dalszych pucharowych
rozgrywkach. Mecz rozegrany został 18
kwietnia. Toczył się w zimowej aurze,
a jego pierwsza część zaczęła się w iście
rekordowym tempie – Górnik II już po
czterech minutach prowadził 2:0. „Wil-
ki” nie dały jednak za wygraną i nad-
robiły stratę pomiędzy 35. i 41. minu-
tą meczu. Decydujący gol padł wkrót-
ce potem. Tuż przed końcem pierwszej

połowy strzelił go znany w występów
na ekstraklasowych boiskach Alek-
sander Kwiek z rezerw „Górnika”, któ-
rego do gry desygnował trener Józef
Dankowski. Druga część już nic nie
zmieniła. Mimo wielu prób podejmo-
wanych przez „Wilki” mecz zakończył
się wynikiem 3:2 dla drużyny gości.

-  Jestem zadowolony z postawy na-
szych zawodników – mówi Ryszard
Stawiarz, prezes „Wilków”. – Zagrali
jeden ze swoich lepszych meczów
w ostatnim czasie. 

Także trener drużyny z Wilczy, Ja-
cek Wiśniewski, chwalił swoich za-
wodników. „Wilki” – mimo przegranej
– w Pucharze Polski zaszły naprawdę
wysoko!

(RG)

Puchar Polski w Wilczy

Od ponad dwóch lat akcja „Stop
zwolnieniom z WF” jest w Zespole
Szkół Specjalnych w Pyskowicach
okazją do podejmowania działań,
które mają na celu zachęcenie
uczniów do aktywnego uczestnic-
twa w lekcjach wychowania fi-
zycznego i uświadomienia, jak
ważny jest ruch. 

Nic tak nie uczy, jak dobry przykład,
szkoła zaprosiła więc na spotkania ze
swymi wychowankami piłkarzy halo-
wych Nbitu Gliwice i Piasta Gliwice
oraz zawodników futbolu amerykań-
skiego. W Zabrzu uczniowie spotkali le-
gendę Górnika Zabrze – Stanisława
Oślizłę. Sędzia piłkarski Jerzy Woje-
wódzki opowiadał o swojej przygodzie
ze sportem, a trener sztuk walki 
taekwondo przybliżył zasady tej dys-
cypliny. 

– Prowadzona akcja przynosi wie-
le korzyści uczniom i szkole – mówi dy-

rektor ZSS w Pyskowicach Bogusław
Hadzik. –  Rozbudza zainteresowanie
sportem jako formą aktywności i po-
szerza wiedzę w tej dziedzinie. Prze-
konały nas o tym wyniki szkolnego kon-
kursu „Biało-czerwone to barwy nie-
zwyciężone”. Konkurs był okazją do
przypomnienia zasad kulturalnego ki-
bicowania i obowiązku szacunku dla
symboli narodowych. Wszyscy uczest-
nicy  otrzymali dyplomy i nagrody
z barwami reprezentacji Polski. 

Widoczne są już efekty podjętych
działań. Młodzież chętnie uczestniczy
w lekcjach wychowania fizycznego, sta-
ra się naśladować swoich idoli sporto-
wych.   Znajduje to także odbicie w suk-
cesach uczniów. W ostatnim czasie
zajęli oni m.in. pierwsze miejsce w mi-
strzostwach Śląska w pływaniu oraz
pierwsze miejsca w międzyszkolnych
rozgrywkach piłki nożnej w Gliwi-
cach i Pyskowicach. (ZR)

Wszyscy polubili WF

Od 28 do 30 kwietnia reprezentan-
ci Powiatu Gliwickiego uczestni-
czyli  w jubileuszowym, 25. Biegu
Powiatowym, organizowanym przez
partnerski Powiat Mittelsachsen
w Niemczech. W tym roku odbył się
on w mieście Mittweida. 

29 kwietnia na starcie, wśród 106
sztafet, stanęły tym razem dwie druży-
ny z naszego powiatu. Jedną tworzyli
uczniowie z placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Gliwicki
– Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej

w Pyskowicach, Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego w Knurowie oraz Ze-
społu Szkół Zawodowych nr 2 w Knu-
rowie. Byli to: Grzegorz Bremora, De-
nis Broncel, Kamil Garbacik, Patryk
Grzegorzyca, Piotr Kalisz, Patryk Śli-
wiński, Mateusz Wrażeń, Krzysztof
Żeno oraz Szymon Wrzeciono jako
rezerwowy. Drugą drużynę, na czele ze
starostą gliwickim Waldemarem 

Dombkiem, tworzyli: Włodzimierz
Gwiżdż – wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Gliwickiego, Marta Erwin i
Dorota Tlatlik – pracownice Starostwa
Powiatowego w Gliwicach, Dorota
Kuźmińska i Joanna Wojtyna-Macie-
jewska – nauczycielki z Zespołu Szkół
im. M. Konopnickiej w Pyskowicach,
Monika Wróbel – nauczycielka z Ze-
społu Szkół Zawodowych nr 2 w Knu-
rowie, opiekunka drużyny młodzieżo-
wej oraz Ireneusz Żarłok – radca praw-
ny współpracujący ze starostwem. 

Sztafetom towarzyszyli Krzysztof
Leśniowski i Stanisław Rudzki – radni Po-
wiatu Gliwickiego, Anna Wocławek –
pracownica Wydziału Rozwoju, Inwe-
stycji, Zamówień Publicznych i Promo-
cji oraz Sylwia Lenek – nauczycielka Ze-
społu Szkół im. M. Konopnickiej w Py-
skowicach, opiekunka grupy uczniów.

Sztafeta uczniów zajęła 7. miejsce
w klasyfikacji ogólnej, zajmując jed-

nocześnie pierwsze miejsce w katego-
rii „Najlepsza drużyna młodego poko-
lenia”. Druga nasza drużyna zajęła co
prawda 105. miejsce, ale tym samym
wygrała tort, który tradycyjnie otrzy-
muje sztafeta zajmująca przedostatnie
miejsce.

W niedzielę, 30 kwietnia, cała de-
legacja z Powiatu Gliwickiego wraz
z przedstawicielami Powiatu Mittel-
sachsen i Powiatu Starnberg zwiedza-
ła skansen „Treppenhauer”, przedsta-
wiający średniowieczne miasto górni-

cze. 
Coroczne wyjazdy na

Bieg Powiatowy, orga-
nizowany w Powiecie
Mittelsachsen, to już sta-
ły element wzajemnego
partnerstwa dwóch na-
szych samorządów po-
wiatowych, które
w 2004 r. podpisały De-
klarację Współpracy. 

- Szczególnie cenny
jest udział młodzieży
w tych wyjazdach –
mówi starosta gliwicki
Waldemar Dombek. 
– Uczniowie zawierają
międzynarodowe przy-
jaźnie, mają też okazję,
by szlifować języki

obce, a także bliżej poznać partnerski
Powiat Mittelsachsen. W tym roku
byliśmy szczególnie dumni z dosko-
nałego wyniku, jaki uczniowie na-
szych szkół osiągnęli w biegach, zdo-
bywając zaszczytny tytuł „Najlepszej
drużyny młodego pokolenia”. Dziękuję
im za wspaniałe reprezentowanie Po-
wiatu Gliwickiego za granicą!

(AW, RG)

Najlepsza drużyna
młodego pokolenia

Zespół Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie i Klub Sportowy „Spar-
tan” zawarli umowę o współpracy.

Umowa podpisana została 12 kwiet-
nia. – Jest to usankcjonowanie naszej
wieloletniej współpracy z tym klubem
– wyjaśnia dyrektor szkoły, Grażyna
Dąbrowska. – Polega ona przede
wszystkim na udo-
stępnianiu przez
„Spartana” uczniom
sprzętu podczas za-
jęć, wydawaniu im
bezpłatnych karnetów
na ćwiczenie, pomocy
świadczonej młodzie-
ży przez specjali-
styczną kadrę, organi-
zowaniu wspólnych
imprez, konkursów,
uroczystości i innych
wydarzeń. Dzięki
temu nasi uczniowie
osiągają wiele sukce-
sów, takich jak cho-
ciażby niedawno

w VI Ogólnopolskim Turnieju Klas
o Profilu Mundurowym, gdzie okaza-
li się najlepszą „mundurówką” w kra-
ju.

KS „Spartan” działa od 2010 r.
Składa się z dwóch ośrodków sporto-
wych. Jeden z nich to profesjonalna si-
łownia do uprawiania sportów siło-

wych i treningów kondycyjnych, a dru-
gi zapewnia doskonałe warunki do
szkolenia w sportach walki. Sławomir
Tokarz, który jest trenerem w tym klu-
bie, w ZSZ nr 2 w Knurowie pełni funk-
cję nauczyciela i wychowawcy klas
mundurowych. – Gdy tylko podjąłem
pracę w szkole, postanowiłem, że mło-
dzież musi mieć zapewnione jak naj-
lepsze warunki do uprawiania sportu –
mówi. – Podpisana umowa w oficjalny
sposób potwierdza te wszystkie dzia-
łania, mające na celu sportową akty-
wizację uczniów.  

W umowie współpracy zapisano
m.in. iż szkoła zobowiązuje się do za-
bezpieczenia warunków kształcenia
ogólnego, umożliwiającego łączenie
zajęć sportowych z realizacją innych za-
jęć dydaktycznych. Klub z kolei za-
pewnia pomoc w realizacji przez szko-
łę programu szkolenia sportowego,
w tym nadzoru i koordynacji szkolenia.
Umowa jest bezterminowa i nie rodzi
żadnych wzajemnych roszczeń finan-
sowych.   (RG)

Sportowo-szkolna umowa

Umowę podpisali dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Knu-
rowie, Grażyna Dąbrowska i Sławomir Tokarz, repre-
zentujący Klub Sportowy „Spartan”. 
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Uczniowie chętnie ćwiczą i trenują, co przekłada się na sportowe sukcesy.
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Mecz obfitował w mocne walki pod obydwiema bramkami.
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Przedstawiciele naszego powiatu po biegu w partnerskim Powiecie Mittelsachsen.
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Gierałtowice,  Knurów, P i lchowice,  Pyskowice,  Rudzin iec,  Sośnicowice,  Toszek,  Wielowieś

KKRRZZYYŻŻÓÓWWKKAA ZZ HHAASSŁŁEEMM
Poprawne hasło krzyżówki z po-

przedniego wydania WPG to WIEL-
KANOC. A jakie jest tej? Zachęcamy
do małej gimnastyki szarych komórek,
przy okazji można też nieco lepiej po-
znać nasz powiat, odbywające się w nim
wydarzenia oraz jego atrakcje. 
Pytania do krzyżówki:
1. Miało miejsce 5 kwietnia w szkółce
leśnej Nadleśnictwa Rudziniec w Ra-
chowicach.
2. Imię i nazwisko członka Zarządu Po-
wiatu Gliwickiego.
3. Najlepsza „mundurówka” w Polsce,
w prowadzonym przez Powiat Gliwic-
ki Zespole Szkół Zawodowych nr 2,
znajduje się w…

4. 10 kwietnia zespół ds. ograniczenia
niskiej emisji obradował w siedzibie
Nadleśnictwa…
5. 7 kwietnia w gliwickim starostwie
powiatowym odbył się konkurs wie-
dzy o…
6. Radni pracują w poszczególnych…
7. Nazwa klubu sportowego, z którym
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knu-
rowie podpisał umowę współpracy.
8. W jakim dniu gliwickie starostwo po-
wiatowe pracuje dłużej?
9. W jakim dniu gliwickie starostwo po-
wiatowe pracuje krócej?
10. Rajd Rowerowy Powiatu Gliwic-
kiego odbędzie się w tym roku w…

(Opr. AS)

Tym razem proponujemy kilka przepisów na chińskie potrawy.
Dania te serwowane były na podsumowaniu XII Szkolnej Eks-
pedycji Pilchowice – Chiny przez Knurów, które zorganizo-
wane zostało w Zespole Szkół w Pilchowicach. Przepisy otrzy-
maliśmy od uczestników tej wyprawy. Smacznego! 

NALEŚNIKI JIAN BING

� 2 łyżki semoliny (to gruboziarnista mąka z pszenicy du-
rum)
� 3/4 szklanki mąki pszennej
� 1 szklanka wody
� 4 jajka, lekko roztrzepane (2 do ciasta, 2 do uzupełnia-
nia)
� 1 łyżka oleju roślinnego (lub oliwy)
� szczypta soli
� świeża kolendra
� sos chili
� szalotki pokrojone w cienkie plasterki (ilość wedle
uznania)

Wymieszać mąkę, 2 jajka i wodę tak, by uzyskać jedno-
litą masę – ciasto powinno być gęste – można odstawić na
pół godziny.

Rozprowadzić tłuszcz na patelni stojącej na średnim ogniu,
następnie wlać 3-4 łyżki ciasta na jej środek i rozprowadź szpa-
tułką okrężnymi ruchami, aż do uzyskania cienkiego nale-
śnika.

Nalać odrobinę roztrzepanego jajka równomiernie na na-
leśnik, a następnie posypać cebulką, kolendrą i dodać
szczyptę soli. Smażyć przez około 1 do 2 minut, aż jajko się
całkowicie zetnie.

Przewrócić naleśnik na drugą stronę, posmarować sosem
chili i smażyć jeszcze przez około 30 sekund. Złożyć wedle
upodobania.

Annika Geitz 

SMAŻONY MAKARON Z WARZYWAMI 
Składniki (dla 2 osób):
� 1/4 czerwonej
papryki,
� 1/4 zielonej
papryki,
� 1 mała mar-
chewka,
� 2 cebulki dym-
ki ze szczypior-
kiem (opcjonal-
nie),
� 1 pojedyncza
pierś z kurczaka,
� płatki chilli,
� 1/4 łyżeczki
pieprzu białego,
�1 ząbek czosnku,
� 3 łyżki oleju
roślinnego,
� 3 łyżki sosu sojowego,
� szczypta soli
� 100 g makaronu 3-minutowego do potraw chińskich 

Kurczaka kroimy na małe kawałki, dodajemy płatki
chilli i sos sojowy – odstawiamy na 30 min. do zamaryno-
wania. Warzywa kroimy na słupki.

Na patelni grillowej lub w woku rozgrzewamy olej, na którym
najpierw podsmażamy przez kilka sekund pokrojone na drobne
kawałki czosnek, cebulkę i szczypiorek, a następnie przekładamy
warzywa i kurczaka. Smażymy całość przez 2-3 minuty – warzywa
muszą się lekko zrumienić i zmięknąć, a kurczak usmażyć.

W międzyczasie gotujemy makaron (zgodnie z przepisem
na opakowaniu).

Ugotowany i odcedzony makaron dodajemy do warzyw
z kurczakiem. Przyprawiamy solą i białym pieprzem. Sma-
żymy razem ok. 1 min. Magda Hrynyszyn

SOS TERIYAKI

� 1/2 szklanki sosu sojowego
� 1szklanka wody
� 1/2 łyżeczki zmielonego imbiru
� 1/4 łyżeczki czosnku w proszku
� 5 łyżeczek cukru brązowego
� 2 łyżeczki miodu
Wszystko połączyć i delikatnie zagotować – sos gotowy.

Oliwia Wladarz

Przepisy wprost z Chin
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Na rynku księgarskim pojawiła się
ciekawa książeczka wydana przez
krakowskie wydawnictwo Greg pt.
„Odjazdowe pojazdy - wierszyki dla
dzieci” autorstwa mieszkającego
w Knurowie, Rafała Czarneckiego. 

Niezwykle skromny autor tej inte-
resującej publikacji napisał kilkana-
ście rymowanych wierszyków o po-
jazdach. Ich adresatami są dzieci w wie-
ku od lat  3. do 7. Krótkie, bardzo zręcz-
nie napisane „wierszowanki” kryją też
w sobie walor edukacyjny, bo dzięki
nim maluchy poznają funkcję i budowę
takich pojazdów jak np. ambulans, tak-
sówka czy żuraw budowlany. Ksią-
żeczka jest pięknie i bogato ilustrowa-
na.

- Od najmłodszych lat lubiłem się
bawić słowem. Kiedy trzeba było
w domu, w szkole, czy później na stu-

diach napisać
oryginalne
ż y c z e n i a
świąteczne,
czy szcze-
gólną dedy-
kację – za-
wsze byłem
pierwszy. Te
pisarskie za-
interesowa-
nia szlifowa-
łem na kie-
runku dzien-
nikarskim na

Wydziale Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Śląskiego, łącząc zainteresowa-
nia z nauką przyszłego zawodu. Po stu-

diach los pokierował mnie do pracy
w agencjach reklamowych, gdzie pra-
cowałem jako copywriter, wymyślałem
teksty, slogany i hasła reklamowe,
„pracowałem słowem” – mówi Rafał
Czarnecki.

Te doświadczenia zaowocowały
własną książką! Pozycja dostępna jest
przede wszystkim w księgarniach in-
ternetowych, ale i w dobrych sklepach
księgarskich. 

- Książeczka jest dostępna od nie-
dawna, lecz już spotykam się z pozy-
tywnymi opiniami na jej temat. To
bardzo cieszy. Zwłaszcza, że to pierw-
sze moje „literackie” dzieło. Pisanie
wierszy dla dzieci było dla mnie od-
skocznią od codziennej pracy zawodo-
wej – obecnie zajmuję się marketingiem
handlowym. Pisząc  utwory dla dzieci,
mogłem się oderwać od języka sprze-

daży i puścić wodze fantazji. Kiedy do-
stałem zlecenie od wydawnictwa, byłem
akurat na rozdrożu zawodowym. I do-
brze się stało, bo dzięki temu nabyłem
kolejne doświadczenia – opowiada au-
tor.

Poniżej publikujemy jeden z wier-
szyków Rafała Czarneckiego, dedyku-
jąc go najmłodszym Czytelnikom Wia-
domości Powiatu Gliwickiego.

(MFR)
KABRIOLET

Gdy jest ciepło i nie pada, 
Tak dla większej przyjemności, 
W tym pojeździe dach się składa 
Lub zdejmuje go w całości.

To kabriolet – wozik śliczny, 
Chociaż trochę mniej tu znany. 
Polski klimat jest kapryśny, 
Mógłby wciąż krzyżować plany.

Rafał Czarnecki, autor książeczki o odjazdowych pojaz-
dach.
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Śląska fraszka 

Przi Dniu Matki

Potrawy podawane były tak, jak się
to robi w Chinach.
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Wszyskim mamciom mamom matkom
Szczyńścio życza – tako dziatkom

Niych jedne ze drugim idzie
Dyć noj lepi  wtedy bydzie.

��� ���
Zaś mi prz idz ie znicz łoświycić

Dać tyż kwiycie na mogiła
Toż co wiyncy tu uklycić?

Styknie by w pamiyńci żyła.
��� ���

Jako mo dziecko mamie winszować?
Piyrszom we zocy durś t rza jom stowiać

Jake wypedzieć słowa podziynki?
Za to co zowdy z matczyny rynki

Rymopisowi wyny niy styknie
- Mamo, prz i  Ciebie zowdy jest  piyknie

I  nawet jak Cie już nom brakuje
Twoja opieka duszom s ie czuje.

Bronisław Wątroba


