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Mieszkańcom Powiatu Gliwickiego
składamy życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych. 

Niechaj będą one dla wszystkich bardzo ciepłe, 
pełne budzącej się do życia wiosny, 

niech nie zabraknie w tym czasie
rodzinnych spotkań w gronie bliskich i przyjaciół.

Życzymy wszystkim serdecznie, 
aby pokój oraz nadzieja,

towarzyszące Wielkiej Nocy, 
wypełniły nas na długo

wiarą i miłością, a także radością płynącą 
ze Zmartwychwstania.

Wesołego Alleluja!
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Starosta Gliwicki
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15 lutego, podczas sesji Rady Gminy Pil-
chowice, która odbyła się w Wilczy, miesz-
kanka tego sołectwa – 93-letnia Dorota Kuc
– otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, nadany przez Prezydenta RP. 

Krzyż wręczył wicewojewoda śląski Ma-
riusz Trepka, a gratulacje odznaczonej złożyli
m.in. starosta gliwicki Waldemar Dombek i rad-
ny Rady Powiatu Gliwickiego Winfryd Ficoń,
a także wójt Gminy Pilchowice Maciej Gogul-
la i przewodnicząca Rady Gminy Pilchowice,
Agata Mosiądź-Kramorz. 

Dorota Kuc wraz ze swą rodziną podczas II
wojny św. uratowała dwóch Żydów, Józefa i Sza-
loma Lindenbaumów. To ojciec i syn, którzy ucie-
kli z tzw. marszu śmierci, w jakim Niemcy pro-
wadzili więźniów obozu w Oświęcimiu na zachód,
by ukryć dowody swych zbrodni. Lindenbaumo-
wie szukali pomocy w okolicach Wilczy i ją tu zna-
leźli – najpierw spotkali na swej drodze Rozalię
Kalabiską, która poruszona ich nieszczęściem skie-
rowała ich do domu rodzinnego Doroty Kuc, a po-
tem tam znaleźli schronienie. (RG)

Więcej na str. 9

SPRAWIEDLIWA WŚRÓD 
NARODÓW ŚWIATA

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach
wzbogacił się o windę oraz nowoczesne
pracownie. Inwestycja ta została zrealizo-
wana przez Powiat Gliwicki w ramach unij-
nego projektu. 

Budynek szkolny przeszedł metamorfozę
dzięki projektowi „Rozbudowa i modernizacja
budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Py-
skowicach w celu utworzenia pracowni i warsz-
tatów umożliwiających kształcenie w zawodzie
kucharz oraz pracowni technicznych wraz z ni-
welowaniem barier architektonicznych”. 

– Był to bardzo duży projekt inwesty-
cyjny – podkreśla starosta gliwicki Walde-

mar Dombek. – Powiat Gliwicki otrzymał
na jego realizację dofinansowanie unijne
w wysokości prawie 1,8 mln zł, a cała war-
tość przedsięwzięcia była bliska 2,3 mln zł.
Dzięki remontowi udało się stworzyć na-
szym uczniom doskonałe warunki do prak-
tycznej nauki zawodu i, co najbardziej cie-
szy, zapewnić osobom z niepełnosprawno-
ściami dogodniejsze przemieszczanie się po
placówce. 

Do budynku szkoły została dobudowana
nowa część, w której znajdują się winda, no-
woczesne pracownie i toalety. 

Dokończenie na str. 13

Winda i nowe pracownie 
dla uczniów

W 1992 r. Dorocie Kuc i jej matce przyznane zostało odznaczenie „Sprawiedliwy wśród Na-
rodów Świata”, nadawane przez Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem. Teraz odznaczo-
na została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Na zdjęciu – z synem Tadeuszem
– przyjmuje gratulacje od wicewojewody Mariusza Trepki.
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W szkole powstała m.in. nowoczesna pracownia, w której umiejętności będą nabywać przy-
szli kucharze. Tuż przed odbiorem jej stan kontrolowali starosta i dyrektor szkoły.
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Organizatorem konwentu był Paweł Sadza –
starosta pszczyński, a całość zebrania prowadził
przewodniczący konwentu Andrzej Płonka – sta-
rosta bielski. Z racji miejsca, gdzie obradowali-
śmy, była okazja zwiedzić świeżo wyremonto-
wany Stadion Śląski. Prezentuje się naprawdę im-
ponująco. 

O historii powstania Stadionu Śląskiego mó-
wił prezes Zarządu Krzysztof  Klimosz, który za-
prezentował również możliwości współpracy z sa-
morządami, np. przy organizacji szkolnych wy-
cieczek czy półkolonii. Poinformował także o naj-
bliższych prestiżowych imprezach sportowych or-
ganizowanych na tym obiekcie: memoriale Ja-
nusza Kusocińskiego oraz Kamili Skolimowskiej,
zawodach żużlowych czy meczu  piłkarskim
z Koreą. 

W części merytorycznej spotkania uczestni-
czył zastępca komendanta wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Arkadiusz Bi-
skup. Zaprezentował temat współpracy PSP i sa-
morządów powiatowych na rzecz realizacji za-
dań ustawowych określonych dla Powiatowych
Centrów Zarządzania Kryzysowego, a także
współpracy w ramach  Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. Na podstawie doświad-
czeń, takich jak np. ostatnie nawałnice, zasy-
gnalizował konieczność poprawy wzajemnej
koordynacji służb na poszczególnych pozio-
mach administracyjnego działania, aby zwiększyć
skuteczność i szybkość prowadzonych działań ra-

towniczych. Dopra-
cowane powinny
być w tym zakresie, możliwie jak najszybciej,
standardy współpracy.

W trakcie dyskusji starostowie sugerowali, aby
utrzymać dotychczas stosowany model działania
Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego
w godzinach pracy urzędów przez komórki za-
rządzania kryzysowego starostw powiatowych,
a po godzinach pracy urzędów i w dni wolne –
stanowiska kierowania Państwowej Straży Po-
żarnej, do których zgłaszana jest zdecydowana
większość zdarzeń interwencyjnych. Podawano
przykłady dobrej współpracy w tej dziedzinie.
Starostowie  w dyskusji podnieśli także problem
kontroli przeciwpożarowych w obiektach uży-
teczności publicznej. Zwrócili uwagę, iż są to czę-
sto budynki kilkudziesięcioletnie, a dostosowa-
ne powinny być do standardów obowiązujących
w aktualnych przepisach budowlanych. Koszty
tych adaptacji są ogromne, zaś w świetle obo-
wiązujących przepisów trzeba je wykonać. 

Kolejnym podejmowanym tematem było
funkcjonujące od początku roku Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zarządza
ono zasobami wodnymi poprzez planowanie
w gospodarowaniu wodami, zgody wodno-
prawne, opłaty i kontrolę. W związku z tym, że
Wody Polskie nadal są w stadium organizacji, nie
wydawane są przezeń pozwolenia wodnopraw-
ne, co wstrzymuje w konsekwencji wydawanie

pozwoleń na bu-
dowę. Pro-

blem ten
dotyka również
samorządy re-
alizujące inwe-
stycje. Zdaniem

starostów brak
szybkiej reakcji
w tej kwestii spo-
woduje paraliż in-
westycyjny w ska-
li nawet ogólno-
polskiej.
Starosta gliwicki

WALDEMAR
DOMBEK

Z uwagą wysłuchaliśmy sprawozdania
z prac Zarządu Powiatu Gliwickiego pomię-
dzy sesjami, przedstawionego przez starostę.
Tym razem poszerzone ono zostało o pod-
sumowanie minionego roku pod kątem in-
westycji i zadań, zrealizowanych przez po-
wiat.

Obszerną informację na temat Klastra Ener-
gii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”
zaprezentował wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu
Gliwickiego, Włodzimierz
Gwiżdż, który od początku
jest mocno zaangażowany
w to przedsięwzięcie.  

Następnie wysłuchali-
śmy sprawozdań z prac ko-

misji Rady Powiatu Gliwickiego za 2017 r.
Przedstawili je: Leszek Kołodziej – prze-
wodniczący Komisji Zdrowia, Krzysztof Sto-
larek – przewodniczący Komisji Budżetu i Fi-
nansów, Czesław Jakubek – przewodniczący
Komisji Gospodarki, Stanisław Rudzki –
przewodniczący Komisji Edukacji, Winfryd
Ficoń – przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska, Rozwoju i Promocji oraz Michał
Nieszporek – wiceprzewodniczący Komisji
Rewizyjnej. Z zainteresowaniem zapoznali-
śmy się również ze sprawozdaniem z dzia-
łalności wspólnej Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku dla Miasta Gliwice i Powiatu
Gliwickiego w 2017 r., zaprezentowanym
przez Czesława Jakubka.

Z kolei Anetta
Krzemińska, na-
czelnik Wydziału
Edukacji, Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych w starostwie, przed-
stawiła sprawozdanie z wysokości średnich wy-
nagrodzeń nauczycieli w 2017 r. na poszcze-
gólnych stopniach awansu zawodowego w szko-
łach prowadzonych przez Powiat Gliwicki. 

Jednogłośnie przyjęliśmy dwie uchwały,
przygotowane na tę sesję – w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej powiatu
na lata 2018-2021 oraz w uchwale budżetowej
powiatu na br. Zmiany te wynikały z bieżących
potrzeb, dotyczących przede wszystkim reali-
zowanych projektów unijnych.

Przypominam, że wszystkie uchwały, inter-
pelacje radnych i odpowiedzi na nie, a także pro-
tokoły z kolejnych sesji Rady Powiatu Gliwic-
kiego zamieszczane są w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. 

Następna nasza sesja zaplanowana została na
22 marca. 
Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego

ANDRZEJ KUREK

WIEŚCI Z SESJI
22 lutego odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Gliwickiego. Mia-
ła w dużej mierze charakter informacyjny, bowiem zapoznaliśmy
się z szeregiem dokumentów i informacji, które zostały na nią przy-
gotowane.

Powiaty razem 
Uczestniczyłem niedawno w drugim już w tym roku Konwencie
Powiatów Województwa Śląskiego. Tym razem odbył się on
w Chorzowie na gruntownie wyremontowanym Stadionie Śląskim.
Jak zawsze starostowie mieli wiele wspólnych tematów do prze-
dyskutowania, by zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie po-
wiatów.

Starostowie spotkali się 20 lutego w Chorzowie na Stadionie Śląskim.

Podczas lutowej sesji Rady
Powiatu Gliwickiego.
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W lutym posiedzenia miały cztery
z sześciu komisji stałych Rady Po-
wiatu Gliwickiego. Jedna z nich
większość obrad poświęciła spra-
wom dróg powiatowych.

Komisja Budżetu i Finansów ana-
lizowała sprawozdanie z działalności
Wydziału Komunikacji i Transportu
za 2017 r. Komisja Edukacji zapoznała
się z informacjami o działalności Po-
wiatowej Rady Rynku Pracy w Gli-
wicach oraz sprawozdaniem z wyso-
kości średnich wynagrodzeń nauczy-
cieli w ub. roku. Komisja Ochrony
Środowiska, Rozwoju i Promocji za-
jęła się sprawozdaniem ze swych
prac w 2017 r. 

„Widomości Powiatu Gliwickiego”
tym razem uczestniczyły w posiedze-
niu Komisji Gospodarki. Miało ono
bogaty program, na który złożyły się
m.in. plan wydatków bieżących i in-
westycyjnych na realizację zadań sta-
tutowych Zarządu Dróg Powiatowych

w Gliwicach na 2018 r. oraz infor-
macja na temat zadań drogowych
wnioskowanych do realizacji w 2018
r. w ramach Inicjatywy Samorządowej,
współfinansowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego.

Radnym w obradach towarzyszy-
li przedstawiciele Zarządu Powiatu
Gliwickiego, ZDP w Gliwicach oraz
starostwa, którzy w swych kompe-
tencjach mają omawiane zagadnienia.
Szczególnie interesowały ich drogo-
we zadania inwestycyjne zaplano-
wane na br. Największe z inwestycji
powiatowych to m.in. przebudowa
skrzyżowania ulic Ludowej i Górno-
śląskiej w Toszku, rozbudowa skrzy-
żowania dróg powiatowych nr 2927S
i 2916S w Żernicy oraz II etap bu-
dowy chodnika przy ul. Wiejskiej
w Rachowicach. Z kolei w ramach
Inicjatywy Samorządowej przewi-
dziano: budowę ciągu pieszo-rowe-
rowego od Strefy Aktywności Go-

spodarczej do cmentarza w Sośnico-
wicach, chodnika przy ul. Korfante-
go w Gierałtowicach, IV etapu ciągu
pieszo-rowerowego w Smolnicy,
chodnika przy ul. Wiejskiej w Kuź-
ni Nieborowskiej, remont drogi Łą-
cza-Rudziniec, przebudo-
wę drogi nr 2925S w Pil-
chowicach i Leboszowi-
cach oraz zabudowę wy-
świetlacza prędkości przy
ul. Aleja Piastów w Knu-
rowie.

– Rozmawialiśmy przede
wszystkim na temat bliski
każdemu mieszkańcowi po-
wiatu: drogi, drogi i jeszcze
raz drogi – podsumowuje
Czesław Jakubek, prze-
wodniczący Komisji Go-
spodarki. – Mówiliśmy
o tym, czego możemy się
spodziewać, jakie zadania
inwestycyjne zostaną wy-

konane, gdzie odbędą się remonty, ja-
kie zaplanowano modernizacje
i usprawnienia ruchu. Dyskusja była
ożywiona, bo nasi mieszkańcy, których
radni reprezentują, są tym tematem
bardzo zainteresowani. Mamy powo-
dy do zadowolenia, bo powiat, tak jak
w poprzednich latach, przykłada dużą

wagę do poprawy bezpieczeństwa
użytkowników naszych dróg. Anga-
żuje w to działanie znaczące środki
własne, a także zabiega o ich pozy-
skanie z zewnętrznych źródeł, w tym
zachęca gminy do współfinansowania
zadań szczególnie ważnych dla lo-
kalnych społeczności. (RG)

Mieszkańcy – a więc i reprezentujący ich radni – są żywo zainteresowani tym, by w po-
wiecie jeździło się coraz lepiej i bezpieczniej.
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Główny temat – drogi powiatowe
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Krystian Kiełbasa – właściciel
„Rancza” w Proboszczowicach,
radny Sejmiku Województwa Ślą-
skiego – został „Człowiekiem Roku
Ziemi Toszeckiej 2017”. 

Ten zaszczytny tytuł od siedmiu lat
nadaje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Toszeckiej. W tym celu organizuje ple-
biscyt, w którym kandydatów nomi-
nują i następnie oddają na nich swe
głosy mieszkańcy miasta i gminy To-
szek (na kupo-
nach zamiesz-
czonych w lokal-
nej gazecie „Po
troszku o Tosz-
ku”), a sam tytuł
przyznaje Kapi-
tuła Nagrody.
Nadawany jest
on wybitnym po-
staciom, ludziom
o szerokich za-
interesowaniach
i  a k t y w n y c h
w działaniu nie
tylko na rzecz
Ziemi Toszec-
kiej, ale całego
regionu.

U r o c z y s t a
gala wręczenia

nagrody odbyła się 8 lutego na
zamku w Toszku. Prowadzili ją
Aleksandra Kupczyk oraz Rado-
sław Makowczyński z Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi

Toszeckiej. Licznie przybyli miesz-
kańcy Toszka oraz zaproszeni goście,

m.in. Stanisław Gmitruk – przewod-
niczący Sejmiku Województwa Ślą-
skiego, Waldemar Dombek – starosta
gliwicki oraz radni wojewódzcy i po-
wiatowi, by pogratulować tegorocz-
nemu zwycięzcy. Sam utytułowany był
wyraźnie wzruszony, z serca dzięko-
wał najbliższym – żonie i dzieciom
oraz wszystkim, z którymi spotkał się
na swojej życiowej drodze.

Krystian Kiełbasa to energiczny
człowiek tysiąca pasji. Jest rolnikiem

i hodowcą, pracował w samorządzie,
w przeszłości parał się fotografią i wi-
deofilmowaniem, kultywuje śląskie
tradycje i obrzędy. To wspaniały go-
spodarz i restaurator, doskonały znaw-
ca kuchni. Zawsze ma coś ciekawego
do powiedzenia, jest świetnym mów-
cą. Wiele pracy wkłada w swe uko-
chane Gospodarstwo Agroturystyczne
„Ranczo” w Proboszczowicach, przy
prowadzeniu którego wspierają go

żona Kornelia oraz czworo niezwykle
sympatycznych dzieci: Michał, Woj-
ciech, Danuta i Jacek. Każdy, kto
przybywa na „Ranczo”, już po prze-
kroczeniu jego progu czuje się jak
w domu. 

Jest radnym Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego, a wcześniej był radnym
Rady Miasta i Gminy Toszek, nieeta-
towym członkiem zarządu, radnym
Rady Powiatu Gliwickiego. Przez lata
sołtysował w Proboszczowicach, od 40
lat działa w OSP w Kotulinie, od ok.
30 – w Radzie Parafialnej, ponadto
w kilku organizacjach pozarządowych,
nieustająco wspiera mnóstwo innych
fundacji i stowarzyszeń. Ma na swym
koncie wiele nagród i odznaczeń, te-
raz wzbogacił je o kolejne. (MFR)

Człowiek Roku
Ziemi Toszeckiej Powiat Gliwicki otrzymał tytuł „Sa-

morząd Równych Szans 2017”,
przyznany w ogólnopolskim kon-
kursie na najlepsze praktyki sa-
morządów na rzecz osób z nie-
pełnosprawnościami.

Konkurs zorganizowała Fundacja
Instytut Rozwoju Regionalnego oraz
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Podsumo-
wanie jego IX edycji odbyło się 26 lu-
tego w Krakowie. Nasz powiat na-
grodzony został za projekt „Nowy
start w lepszą przyszłość”.

Powiat Gliwicki realizował go
w partnerstwie z naszymi gminami:
Gierałtowicami, Knurowem, Pilcho-
wicami, Sośnicowicami i Rudzińcem.
Ogólna wartość projektu to ponad
3,6 mln zł, z czego 3,1 mln zł wyno-
siło dofinansowanie uzyskane z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.
Skorzystały z niego 272 osoby za-
grożone wykluczeniem społecznym,
w tym 103 – z niepełnosprawnością.
Zorganizowane zostały dla nich m.in.
kursy zapewniające zdobycie lub pod-
niesienie kwalifikacji zawodowych,
potwierdzone certyfikatami, a także
inne kursy edukacyjne. Uczestnicy
projektu, realizowanego przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach, brali też udział w licz-
nych warsztatach, korzystali z pomo-
cy doradców zawodowych, mieli moż-
liwość rozwijania swych talentów i za-
interesowań, a także pokonywania
barier psychologicznych. – W rezul-
tacie kilkaset osób nie tylko nabyło
nowe umiejętności zawodowe, ale też
nabrało pewności siebie, tak by wła-
śnie dzięki temu móc wystartować
w lepszą przyszłość – mówi Barbara

Terlecka-Kubicius, dyrektor PCPR
w Gliwicach.

- Cieszę się, że nasz projekt został
tak wysoko oceniony w skali kraju –
podsumowuje wicestarosta gliwicki
Ewa Jurczyga. – Jest on częścią dzia-
łań, jakie nasz powiat prowadzi już od
wielu lat na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym
osób z niepełnosprawnością. Podobne
projekty realizowaliśmy już bowiem
w poprzednich latach, robimy to tak-
że nadal. Obecnie trwa rekrutacja do
kolejnego z nich, o nazwie „Wsparcie
na starcie”, który potrwa do końca
2020 roku. Wszystkie projekty reali-

zowane są dzięki dofinansowaniu
uzyskanemu ze środków Unii Euro-
pejskiej. 

Podczas gali podsumowującej kon-
kurs wręczone zostały także nagro-
dy w konkursie na najlepsze prakty-
ki jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie polityki na rzecz osób
z niepełnosprawnością – Śląski
samorząd równych szans, edycja
regionalna 2017. W tym kon-
kursie Powiat Gliwicki za
projekt „Nowy start w lepszą
przyszłość” otrzymał wyróż-
nienie.

(RG)

Samorząd równych szans

Teresa Miketa, pielęgniarka oddziałowa
Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu
w Knurowie została uznana za najlepszą
pielęgniarkę w powiecie gliwickim w ple-
biscycie Dziennika Zachodniego „Hipo-
krates 2017”.

Kolejne lokaty na podium w kategorii „Pie-
lęgniarka lub położna roku” przypadły także
pracownicom tego szpitala. Drugie miejsce za-
jęła Grażyna Kuś, która pracuje na Izbie Przy-
jęć, zaś trzecie przypadło Monice Pogorzelczyk, pielęgniarce z Oddziału Gi-
nekologii. Wszystkim paniom serdecznie gratulujemy! (SM)

Najlepsze pielęgniarki 

Od 1 marca Szpital w Knurowie Sp.
z o. o. jest jednym z partnerów Ogól-
nopolskiej Karty Seniora. Dzięki temu
posiadacze karty mogą uzyskać w tej
placówce rabat w wysokości 15 proc.
na badania komercyjne wykonywane
przy użyciu rezonansu magnetycznego
i tomografu komputerowego. (SM)

Szpital dla seniorów

4 lutego po ciężkiej chorobie
zmarł ojciec Zdzisław Szymański,
były wieloletni dyrektor Domu Po-
mocy Społecznej Caritas Diecezji
Gliwickiej w Wiśniczach, kamilia-
nin. Pogrzeb odbył się 8 lutego
w kościele św. Józefa Robotnika
w Taciszowie. O. Zdzisław pocho-
wany został na cmentarzu para-
fialnym w Taciszowie, w części
w której spoczywają współbracia
zakonni.

- To był człowiek niezwykle cie-
pły, oddany innym ludziom – wspo-
mina Barbara Terlecka-Kubicius,
dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Gliwicach. – Pla-
cówką w Wiśniczach kierował od
1995 do 2006 r. Ponieważ od 1999 r.
ten DPS wykonuje na zlecenie Po-
wiatu Gliwickiego zadanie, jakim
jest prowadzenie domu pomocy spo-
łecznej dla osób w podeszłym wieku,
byliśmy więc z ojcem Szymańskim
w stałym kontakcie. Bardzo dobrze
się z nim pracowało. Mieszkańcy nie-
zwykle go lubili, bo traktował ich jak
swoją rodzinę – troszczył się za-
równo o dom jako o całość, jak
i o każdego z nich indywidualnie,
znając ich osobiste potrzeby, a nawet
gusty i upodobania. 

Zdzisław Szymański urodził się 24
listopada 1951 r. w Kozach na Kuja-
wach. W 1980 r. ukończył studia

w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Krakowie, był też na stażu
w Lourdes. Pracował m.in. w Zakła-
dzie Opiekuńczo-Leczniczym prowa-

dzonym przez Zakon Ojców Kami-
lianów w Zabrzu oraz w parafiach
w Tarnowskich Górach i Białej. Od
2006 r. – w parafii św. Józefa Robot-
nika w Taciszowie, gdzie przez wie-
le lat był ojcem duchownych w no-
wicjacie kamiliańskim.

Podczas pogrzebu odczytane zo-
stało wspomnienie, napisane przez
Andrzeja Kurka, lekarza weterynarii
z Toszka.  

- Nasze drogi zeszły się, gdy ojciec
Szymański został dyrektorem DPS-u
w Wiśniczach i zaczął chów drobne-
go inwentarza i zwierząt gospodarskich
– wspomina Andrzej Kurek. – To był
człowiek wielu pasji. Pierwszą było
powołanie i miłość do Boga oraz dro-

ga, którą obrał w młodości – szlak za-
konnika. Kolejną to umiłowanie bliź-
niego, drugiego człowieka. Sam był
prostolinijny i łatwo nawiązywał kon-
takty. Dla wielu z nas był nauczycie-
lem, wychowawcą adeptów zakonnych
oraz spowiednikiem. Wielki smakosz,
sam świetnie gotował i piekł, z rado-
ścią karmiąc innych. Był też człowie-
kiem, którego życie doświadczyło
licznymi chorobami.

Kiedy kilkanaście miesięcy temu po
raz kolejny zachorował, a medycyna
konwencjonalna nie rokowała po-
myślnie, na jego drodze stanął obco-
krajowiec, Egipcjanin, muzułmanin
Azzamm. To on wyzwolił w ojcu
iskierkę nadziei, że jeszcze siądzie na
łóżku, a potem stanie na nogi. Co-
dzienna rehabilitacja i ćwiczenia spo-
wodowały, że zaczął chodzić. Te kil-
kanaście ostatnich miesięcy  było cał-
kiem nowym rozdziałem w jego życiu.
Poznał drugiego człowieka, najpierw
rehabilitanta, który poświęcał mu wie-
le czasu, a na koniec przyjaciela. Oj-
ciec często w rozmowie ze mną pytał:
„Jak to jest możliwe, że ja, ksiądz ka-
tolicki umiem i mogę dogadać się
z muzułmaninem? Widocznie Bóg tak
chciał”. I to właśnie Azzamm czuwał
przy jego łóżku aż do śmierci…

Ojciec Szymański na zawsze po-
zostanie dla nas w pamięci jako Ojciec
wielkiego serca. (RG)

Żegnamy o. Zdzisława Szymańskiego

Kwiaty i list gratulacyjny wręczył Krystianowi Kiełbasie
również burmistrz Toszka, Grzegorz Kupczyk.
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Statuetkę nagrody odebrała Ewa Jurczyga, a dyplom – Barbara Terlecka-
Kubicius. Na zdjęciu z Aleksandrem Waszkielewiczem, prezesem Funda-
cji Instytut Rozwoju Regionalnego.
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Teresa Miketa.
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– To dobra informacja dla kierow-
ców oraz mieszkańców gminy Pil-
chowice – mówi starosta gliwicki
Waldemar Dombek. – Zarówno po-
wiat, jak i gmina długo zabiegały o po-
wstanie tu świateł, bo to bardzo nie-
bezpieczne
miejsce. Ra-
zem z wój-
tem Macie-
jem Gogullą
staraliśmy
się o to od
p o c z ą t k u
obecnej ka-
dencji i cie-
szę się, że
się udało.

Inwesty-
cję wykona
katowicki
oddział Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w ramach
przewidzianego na 2 lata zadania „Po-

prawa bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego w województwie śląskim na
DK78 w m. Nieborowice w ramach
PBDK – Program Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych”. Poza budową świa-
teł wykonana tu zostanie korekta geo-

metrii skrzyżowania i dobudowany bę-
dzie chodnik.

(RG)

Będą światła!
Do połowy br. ukończona zostanie dokumentacja sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniu drogi krajowej 78 z drogą wojewódzką 921 w Nie-
borowicach. 

Sprawom publicznego transportu
zbiorowego na terenie powiatu
gliwickiego poświęcone było spo-
tkanie, zorganizowane z udzia-
łem Grzegorza Kwitka, członka
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii.

Spotkanie odbyło się 28 lutego
w Starostwie Powiatowym w Gliwi-
cach. Zorganizowane zostało z ini-
cjatywy radnego Rady Powiatu Gli-
wickiego, Adama Wojtowicza. Złożył
on interpelację dotyczącą kwestii opła-
cania biletu komunikacji zbiorowej dla
uczniów w wieku od 16 do 18 lat, za-
mieszkałych na terenie powiatu gli-
wickiego. Tematyka spotkania okazała
się jednak znacznie szersza.

W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież starosta gliwicki Waldemar Do-
mbek,  burmistrz Toszka – Grzegorz
Kupczyk i wójt Wielowsi – Ginter
Skowronek oraz pracownicy staro-
stwa z wydziałów zajmujących się
transportem i komunikacją oraz edu-
kacją. 

Grzegorz Kwitek szeroko omówił
sprawy organizacji publicznego trans-
portu zbiorowego na terenie regionu.
Obecnie jest on realizowany przez trzy

związki celowe: KZK GOP, MZKP
Tarnowskie Góry i MZK Tychy.
1 stycznia 2019 r. KZK GOP przeka-
że zadania z tego zakresu do Metro-
polii. W przyszłości powstanie sieć ko-
munikacyjna opracowana przez Me-
tropolię w nowo tworzonym planie

transportowym, a funkcjonująca
w oparciu o unię biletową.

Obecnie, od 1 stycznia 2018 r. na
terenie regionu funkcjonuje bilet zin-
tegrowany. Jednocześnie uczniowie do
16 roku życia mogą za darmo podró-
żować komunikacją miejską w całej
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii, skupiającej 41 miast i gmin.
Ujednolicono też zasady podróżowa-
nia na obszarze obsługiwanym przez
trzech organizatorów komunikacji.

- Przyjęte rozwiązania zostały opar-
te o głębokie analizy, rozważane były
różne warianty, w tym także wariant
wprowadzenia darmowego biletu dla
dzieci i młodzieży uczącej się do 18
roku życia. Niestety takie rozwiązanie
wiązałoby się z kosztami ponad 20 mln
zł, co przekracza możliwości finan-
sowe Metropolii – mówił Grzegorz
Kwitek. 

Stwierdzono, że po to, by wyjść na-
przeciw oczekiwaniom społecznym,
gminy mogłyby rozważyć rozwiąza-
nie polegające na współfinansowaniu
lub wykupieniu biletów dla młodzie-
ży od 16 do 18 roku życia. Dla zain-
teresowanych gmin Metropolia przy-
gotowuje program hurtowych zakupów

biletów, po niższych cenach. Można
także rozważyć refundację kosztów za-
kupu biletów przez Powiat Gliwicki.
Starostwo zobowiązało się do prze-
analizowania możliwości prawnych za-
stosowania takiego rozwiązania.

(RG)

Ważne: publiczny 
transport zbiorowy

Każdy pieszy, który zamierza prze-
kroczyć jezdnię, musi nie tylko
zachować szczególną ostrożność,
ale i znać obowiązujące przepisy.
Poniżej najważniejsze informacje
w tym zakresie. 

CHODNIK I POBOCZE

Piesi są zobowiązani korzystać
z chodników lub z drogi dla pieszych.
W sytuacji, gdy nie ma chodnika, pie-
szy powinien poruszać się poboczem.
Jeśli nie ma pobocza, może korzystać
z jezdni, ale tylko idąc jak najbliżej kra-
wędzi i ustępując miejsca pojazdowi,
który nadjeżdża. Bardzo ważne jest to,
by poboczem czy jezdnią iść po le-
wej stronie drogi. W ten sposób
można obserwować pojazdy, które
nadjeżdżają z naprzeciwka. 

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

Specjalnym miejscem przezna-
czonym do przekraczania jezdni
jest przejście dla pieszych. Tutaj za-
równo pieszy, jak i kierowca muszą
zachować szczególną ostrożność. Bę-
dąc na przejściu pieszy korzysta
z pierwszeństwa (art. 13 ust. 1 ustawy
Prawo o ruchu drogowym). Przed
wkroczeniem na przejście musi upew-
nić się, że nie spowoduje to zagroże-
nia dla niego oraz innych. Art. 14 ww.
ustawy jasno mówi, że zabrania się
wchodzenia na jezdnię bezpośrednio
przed jadący pojazd, w tym również
na przejściu dla pieszych. Zanim wej-
dziemy na jezdnię – nawet na ozna-
kowanym przejściu – powinniśmy
się zatrzymać na krawędzi chodnika
lub jezdni i spojrzeć w lewo, w pra-
wo i jeszcze raz w lewo, by upewnić
się, że w pobliżu nie ma nadjeżdża-
jącego pojazdu, który mógłby nam za-

grozić. Jezdnię należy przechodzić bez
zatrzymywania się i zwalniania kro-
ku bez uzasadnionej potrzeby. Nie na-
leży przez nią przebiegać. 

Na niektórych przejściach dla pie-
szych znajduje się sygnalizacja świetl-
na (sygnał czerwony – zakaz wejścia
na jezdnię, zielony zezwala na przej-
ście). I w tym przypadku, zanim wej-
dzie się na jezdnię, należy upewnić się,
czy można bezpiecznie przejść.  

100 METRÓW OD PRZEJŚCIA

Ustawodawca przewiduje sytu-
ację, w której możliwe jest prze-

kroczenie jezdni poza przejściem dla
pieszych (art. 13). Jest to dozwolone,
gdy odległość od przejścia przekracza
100 m. Przechodzenie poza przej-
ściem jest także zgodne z prawem na
skrzyżowaniu, które znajduje się w od-
ległości mniejszej niż 100 m od wy-
znaczonego przejścia. 

Przechodzenie przez jezdnię poza
przejściem dla pieszych, w sytuacji
o której mowa, dozwolone jest tylko pod
warunkiem, że nie spowoduje zagro-
żenia bezpieczeństwa ruchu lub utrud-
nienia ruchu pojazdów. Pieszy musi pa-
miętać, że jest zobowiązany wtedy
ustąpić pierwszeństwa pojazdom i iść do
przeciwległej krawędzi jezdni drogą naj-
krótszą, prostopadle do osi jezdni. 

DROGI DWUJEZDNIOWE
I PRZYSTANKI 

Na obszarze zabudowanym, na
drodze dwujezdniowej lub po której

kursują tramwaje po torowisku wy-
odrębnionym z jezdni, pieszy prze-
chodząc przez jezdnię lub torowisko
ma obowiązek korzystać tylko z przej-
ścia dla pieszych. Ponadto przecho-
dzenie przez torowisko wyodrębnio-
ne z jezdni jest dozwolone tylko
w miejscu do tego przeznaczonym.
Z kolei jeżeli wysepka dla pasażerów
na przystanku komunikacji publicznej
łączy się z przejściem dla pieszych,
przechodzenie do i z przystanku jest
dozwolone tylko po tym przejściu.
W przypadku, gdy przejście dla pie-
szych wyznaczone jest na drodze dwu-
jezdniowej, przejście na każdej jezdni
uważa się za przejście odrębne. To
samo dotyczy przejścia dla pieszych
w miejscu, w którym ruch pojazdów
jest rozdzielony wysepką lub za po-
mocą innych urządzeń na jezdni.

Pamiętajmy, że za łamanie przepi-
sów grozi mandat. (SN) 

Przechodzenie przez jezdnię 

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Tym razem w ramach naszego cyklu przedstawiamy najważniejsze przepisy dotyczące przechodzenia przez
jezdnię. Pamiętajmy, iż zgodnie z przepisami, pieszy to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie-
wykonująca na niej robót lub innych czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Pieszy to także oso-
ba prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, motorower, motocykl – ale (gwoli wyjaśnienia) – nie kieru-
jąca tymi jednośladami. To też prowadzący wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osoba poruszająca
się na wózku inwalidzkim, a także dziecko do 10 lat kierujące rowerem pod opieką dorosłego.

Uprzejmie informujemy, że rejestracja pojazdów
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach jest utrudnio-
na ze względu na problemy w działaniu systemu CE-
PIK 2.0. Podmiotem odpowiedzialnym za jego wdro-
żenie jest Ministerstwo Cyfryzacji.

W związku z tym, do czasu zakończenia fazy stabilizacji
systemu, z dniem 22 lutego Wydział Komunikacji i Transportu
starostwa okresowo ograniczył dzienną liczbę przyjmowanych
wniosków o rejestrację pojazdów. Numerki kolejkowe dla
wnioskujących o rejestrację pojazdów są wydawane przez au-
tomat w starostwie w następujących godzinach:

- od poniedziałku do środy – w godz. 8.00-14.00, 
- w czwartki – w godz. 8.00-16.00,
- w piątki – w godz. 8.00-12.00.

Skrócenie godzin wydawania biletów kolejko-
wych dotyczy wyłącznie wniosków o rejestrację po-
jazdów. 

Godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Trans-
portu starostwa pozostają w bez zmian: od pon. do śr. – 8.00-
15.00, czw. – 8.00-17.00 i pt. – 8.00-13.00.

Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
(JH)

Utrudnienia w rejestracji pojazdów

Powiat Gliwicki dba o zmniejszenie zagrożenia na przejściach przy szko-
łach. Na drodze przed Gimnazjum w Rudzińcu ustawiono rząd barierek,
miejsce jest też dobrze oznakowane.

Dane Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach 
dotyczące przechodzenia pieszych przez jezdnię z 2017 r. 

oraz ze stycznia 2018 r. – obejmują powiat gliwicki i Gliwice.
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Podczas spotkania w starostwie.
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Skrzyżowanie jest szczególnie niebezpieczne dla kierowców
wyjeżdżających z drogi podrzędnej.
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Wybrane wykroczenia popełniane przez pieszych

Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych
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Tylko jedna z blisko 550 wezwa-
nych osób nie stawiła się przez Po-
wiatową Komisją Lekarską dla Po-
wiatu Gliwickiego. To była kolej-
na udana kwalifikacja wojskowa.

Warto przypomnieć, że w ub. roku
Powiat Gliwicki zajął pierwsze miej-
sce w województwie śląskim pod
względem stawialności osób wzywa-
nych do kwalifikacji. Zapowiada się,
że i w tym utrzyma tę wysoką lokatę. 

Celem kwalifikacji jest nadanie
odpowiedniej kategorii zdrowia, któ-
ra decyduje o przydatności dla armii.

Po jej określeniu i wykonaniu nie-
zbędnych czynności administracyj-
nych, stawiający się przed komisją
przenoszeni są do rezerwy. 

Tegoroczna kwalifikacja dla miesz-
kańców powiatu gliwickiego trwała od
1 do 28 lutego. Obejmowała przede
wszystkim mężczyzn urodzonych

w 1999 r., ale też wybrane oso-
by ze starszych roczników

i kobiet. Przed komisją
stawiło się 523 męż-
czyzn oraz 11 pań,
w tym 3 ochotniczki,

które wstąpiły do Legii

Akademickiej na Politechnice Ślą-
skiej. 

Kwalifikacja odbywała się w sie-
dzibie Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czar-
nego 7. W jej podsumowaniu uczest-
niczyli Jacek Zarzycki z Zarządu Po-
wiatu Gliwickiego i szef Wydziału Re-
krutacji WKU, kmdr ppor. Dariusz
Szlachcic. Wspólnie złożyli podzięko-
wania przewodniczącemu Powiatowej
Komisji Lekarskiej dla Powiatu Gli-
wickiego, dr. n. med. Tomaszowi Re-
ginkowi, jej sekretarzowi Zbigniewowi

Maćkowiakowi oraz wszystkim oso-
bom, które pracowały przy przeprowa-
dzeniu kwalifikacji. – Zasługują państwo
na najwyższe słowa uznania – mówił
kmdr ppor. Dariusz Szlachcic. – Kwa-
lifikacja dla mieszkańców powiatu gli-
wickiego przebiegała wzorowo.

Na terenie powiatu gliwickiego za
właściwe przeprowadzenie kwalifi-
kacji wojskowej odpowiada starosta.
– Dziękuję WKU za bardzo dobrą
współpracę – mówi Jacek Zarzycki. 
– Również gminy naszego powiatu
wzorowo wywiązały się z nałożo-
nych na nie obowiązków. (RG)

Udana kwalifikacja
wojskowa

W rozliczeniu rocznym, porównu-
jąc grudzień 2016 r. z grudniem 2017
r., największy spadek bezrobocia wy-
stąpił w gminach Wielowieś i Sośni-
cowice. W gminie Wielowieś był to
spadek o 23,7 proc., a w gminie So-
śnicowice o 20,1 proc. Tendencja ta
dotyczyła wszystkich gmin naszego
powiatu.

W Gliwicach liczba bezrobotnych
zmniejszyła się w tym okresie z 4520
do 3814, a w powiecie gliwickim
z 2522 do 2133. W gminach naszego
powiatu spadek ten kształtował się na
następującym poziomie: 
 Wielowieś: 173 – 132 
 Gierałtowice: 154 – 136 
 Sośnicowice: 174 – 139 
 Pilchowice: 227 – 188 
 Toszek: 228 – 192
 Rudziniec: 324 – 278 
 Pyskowice: 477 – 419 
 Knurów: 765 – 649  

W tym okresie stopy bezrobocia dla
miasta Gliwice, powiatu gliwickiego,
woj. śląskiego oraz naszego kraju
przedstawiały się następująco:
 Gliwice: 4,3 proc. – 3,6 proc.
 powiat gliwicki: 6,9 proc. – 5,8 proc.
 woj. śląskie: 6,6 proc. – 5,2 proc.
 kraj: 8,2 proc. – 6,6 proc.

W ciągu 2017 r. Powiatowy Urząd
Pracy w Gliwicach dysponował 12 853
ofertami pracy – dla porównania rok
wcześniej była to liczba 9 092. Ozna-
cza to, że tylko w ciągu ostatniego roku
przybyło aż 3 761 ofert pracy, co

w sposób bezpośredni przełożyło się
na mocno malejące bezrobocie na te-
renie naszego powiatu oraz Gliwic.

W ub. roku pracę podjęły 5 573
osoby zarejestrowane jako bezrobot-
ne. Zwolnieniami grupowymi zostało
objętych 148 pracowników. 

W 2017 r. PUP Gliwice na aktyw-
ne formy przeciwdziałaniu bezrobociu
dysponował kwotą 19 397 700 zł
w stosunku do kwoty 17 633 500 zł
w 2016 r. 

Działania aktywizacyjne objęły 
1 979 osób bezrobotnych. Były to:
szkolenia/przekwalifikowania, w tym
bony szkoleniowe (dla 534 osób);
staże pracy (434); dotacje na działal-
ność gospodarczą (371); dofinanso-
wania wynagrodzenia za zatrudnienie
bezrobotnego do 30 roku życia, tzw.
bon zatrudnieniowy (218)  i prace spo-
łecznie użyteczne (166).

Spada w powiecie zainteresowanie
pracą za granicą. Z programu EURES
udzielającego pomocy w znalezieniu
pracy za granicą skorzystało 651 osób,
kiedy rok wcześniej było ich 892. 

Nadal rośnie liczba zatrudnionych
cudzoziemców. Do końca 2017 r.
przyjęto 6 755 oświadczeń o zamiarze
zatrudnienia cudzoziemców, w sto-
sunku do 4 504 w 2016 r. Z tej liczby
aż 97 proc. dotyczy obywateli Ukrainy. 

W 2017 r. najwięcej ofert pracy do-
tyczyło następujących stanowisk: pra-
cownik produkcji/operator maszyn,
magazynier, pracownik budowlany,

sprzedawca, spawacz, ślusarz, robot-
nik gospodarczy, sprzątaczka.

W ub. r. PUP Gliwice zarejestrował
2133 osoby bezrobotne z terenu po-
wiatu. Były wśród nich 1 264 kobie-
ty, co stanowiło 59,26 proc. 204 oso-
by miały prawo do zasiłku – w tym
143 kobiety (70,1 proc.)

Struktura osób bezrobotnych w po-
wiecie gliwickim ze względu na wiek
w 2017 r. wyglądała następująco:
 25 – 34 lata: 600 osób
 35 – 44 lata: 451 osób
 45 – 54: 415 osób
 55 – 59: 301 osób
 18 – 24: 263 osoby
 powyżej 60 lat: 103 osoby

Najwięcej osób wśród bezrobot-
nych miało w ub. r. wykształcenie pod-
stawowe i niepełne podstawowe (633),
mniej zasadnicze zawodowe (628),
średnie zawodowe i policealne zawo-
dowe (460), wyższe (215) i najmniej
średnie ogólnokształcące (197).

Trudno dzisiaj powiedzieć, jak
duży wpływ na rynek pracy w 2017 r.
miało wprowadzenie minimalnej staw-
ki godzinowej oraz skrócenie wieku
emerytalnego.

Podsumowując to sprawozdanie,
można stwierdzić, że sytuacja na ryn-
ku pracy jest optymistyczna z ten-
dencją do jej dalszej poprawy w nad-
chodzącym roku. 

MAREK SZOLC
– dziennikarz obywatelski, radny

Rady Powiatu Gliwickiego, przed-
stawiciel Powiatu Gliwickiego
w Powiatowej Radzie Rynku
Pracy w Gliwicach

Dobrze na rynku pracy

13 lutego odświętnie było
w Ośrodku Matka Boża Uzdrowie-
nie Chorych w Knurowie, prowa-
dzonym przez Caritas Archidiecezji
Katowickiej. Jak co roku obcho-
dzono tu odpust, który poprzedzi-
ła msza św.

Odprawił ją ks. dr Krzysztof Bąk,
dyrektor Caritas Archidiecezji Kato-
wickiej. – Caritas to jest miłość – mó-
wił. – I dlatego w naszej pracy na rzecz
drugiego człowieka nie może jej za-
braknąć. 

Uroczystość zgromadziła miesz-
kańców i podopiecznych ośrodka, ich
rodziny i bliskich, pracowników oraz

przedstawicieli instytucji i stowarzy-
szeń współpracujących z placówką.
Towarzyszyli im m.in. wicestarosta gli-
wicki Ewa Jurczyga, prezydent Knu-
rowa Adam Rams i przewodniczący
Rady Miasta Knurowa Tomasz Rze-
pa.

Była to również okazja do podzię-
kowań pracownikom, którzy w tym
roku obchodzą jubileusze pracy. Dy-
rektor ośrodka Marcin Chroszcz wrę-
czył pamiątkowe obrazy z wizerun-
kiem Matki Bożej Uzdrowienie Cho-
rych Katarzynie Hanak, Sylwestrowi
Kłosowskiemu i Piotrowi Sawickiemu.

(RG)

Święto w Ośrodku Matka Boża
Uzdrowienie Chorych w Knurowie

Dużą sprawnością i wiedzą wyka-
zali się uczestnicy Halowego Tur-
nieju Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych OSP, który odbył się 24
lutego w Paniówkach.

W hali sportowej gościnnego Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Pa-
niówkach rywalizowało ze sobą sie-
dem drużyn: pięć chłopięcych – z OSP
Chechło, OSP Bycina, OSP Łany,
OSP Paniówki i OSP Knurów oraz
dwie dziewczęce – z OSP Świbie
i OSP Paniówki. Wszyscy dzielnie
walczyli w trzech konkurencjach, wy-
kazując się dużą sprawnością fizycz-
ną i rozległą wiedzą dotyczącą m.in.
sprzętu używanego przez strażaków.

Pierwszą konkurencją był tor prze-
szkód, następną – sztafeta pożarnicza,
a ostatnią – stanowisko węzłów oraz
przyrządów i armatur.

Zmagania bacznie obserwowała
komisja sędziowska, powołana przez
komendanta miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Gliwicach, st. bryg.
Janusza Przybylskiego, w skład której
wchodzili: mł. bryg. Jerzy Grochow-
ski, mł. bryg. Józef Glagla, mł. kpt. Łu-
kasz Nowak i mł. asp. Dawid Ży-
znowski. O zajętych miejscach decy-
dowała liczba punktów zdobytych
przez poszczególne drużyny. W gru-
pie dziewcząt I miejsce zdobyła re-
prezentacja OSP Świbie, a II – OSP

Paniówki. Wśród drużyn chłopców
najlepsi okazali się przedstawiciele
OSP Paniówki, II miejsce zajęła OSP
Chechło, III – OSP Knurów, IV – OSP
Bycina i V – OSP Łany.

Zwycięzcy odebrali Puchary Sta-
rosty Gliwickiego oraz Puchary Wój-
ta Gminy Gierałtowice, wszystkie
drużyny – dyplomy, a każdy zawod-
nik otrzymał pamiątkowy medal. Tro-
fea wręczyli im poseł na Sejm RP Piotr
Pyzik, starosta gliwicki Waldemar
Dombek, wójtowie: Gierałtowic – Jo-
achim Bargiel, Rudzińca – Krzysztof
Obrzut i Wielowsi – Ginter Skowro-
nek, a także st. bryg. Janusz Przybyl-
ski i prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Gliwicach – An-
drzej Frejno. 

Turniej zorganizowany został przez
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Gliwicach przy wsparciu KM
PSP w Gliwicach oraz samorządów
Powiatu Gliwickiego i Gminy Gie-
rałtowice. - Specjalne podziękowania
złożyliśmy na ręce pana Henryka
Karcza, który od wielu lat wspiera nas
w organizacji powiatowych halowych
turniejów młodzieżowych drużyn po-
żarniczych OSP – dodaje Andrzej
Frejno.  

(RG)

Sprawna młodzież z OSP

13 kwietnia (piątek) Starostwo Po-
wiatowe w Gliwicach będzie czyn-

ne dłużej o dwie godziny, czyli od
godz. 7.30 do godz. 15.30.

Przypominamy, że zwykle urząd
jest czynny od poniedziałku do środy

w godzinach od 7.30 do 15.30, z ko-
lei w czwartek od 7.30 do 17.30,
a w piątek od godziny 7.30 do godzi-
ny 13.30. (SN)

Dłuższy piątek
W mszy św. uczestniczyło liczne grono podopiecznych i pracowników
ośrodka oraz jego przyjaciół.
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Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Gliwickiego zakończyła pracę
28 lutego.

Fo
to

: R
. G

oz
d

ek

Jedna z drużyn na stanowisku węzłów oraz przyrządów i armatur.
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Miniony rok był bardzo dobry w powiecie gliwickim pod względem spad-
ku bezrobocia. Nawet po zakończeniu prac sezonowych utrzymywa-
ło się ono na bardzo niskim poziomie. 
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Potwierdza to pani Alicja po-
chodząca z Pomorza, na co
dzień mieszkająca pod Londy-

nem. Przez długie lata nie mogła zajść
w upragnioną ciążę, nad czym z mężem
ogromnie ubolewali. Ktoś polecił im
pyskowicki szpital, jako miejsce, w któ-
rym być może znajdą pomoc. Pani Ali-
cja przyjechała z Wielkiej Brytanii,
choć nikogo na Górnym Śląsku nie
znała. Personel bardzo serdecznie ją
przyjął, leczenie na Oddziale Gineko-
logiczno-Położniczym przebiegło po-
myślnie i już niebawem na świecie po-
jawi się jej długo oczekiwany synek.
To tylko jeden z wielu przykładów po-
twierdzających skuteczność leczenia
niepłodności, jaką od lat prowadzi
pyskowicka placówka.

- Stosujemy u nas przede wszyst-
kim naturalne metody leczenia nie-
płodności, w pełni zgodne z fizjologią

kobiety. Niezwykle ważna jest wła-
ściwa diagnostyka, która pozwala po-
znać przyczyny niepłodności. Naj-
częstszą z nich jest endometrioza
obok zespołu policystycznych jajników
i problemów z drożnością jajowo-
dów – mówi dr n. med. Przemysław
Binkiewicz, ordynator Oddziału Gi-
nekologiczno-Położniczego Szpitala
Sp. z o.o. w Pyskowicach. – Wszyst-
kie te choroby z powodzeniem leczy-
my. Szczególnie ważna jest dokład-
ność wykonywanej procedury, np. la-
paroskopowego usuwania endome-
triozy.  Posługujemy się metodą tzw.
laparoskopii bliskiego kontaktu, któ-
ra polega na bardzo dokładnym oglą-
daniu za pomocą znacznego powięk-
szenia macicy i przydatków, ale tak-
że jelit, otrzewnej i okolic pęcherza
moczowego. W ten sposób odkrywa-
my nawet bardzo drobne ogniska cho-

roby, która niszczy płodność, a na-
stępnie w niskoinwazyjny sposób usu-
wamy wszystkie takie punkty choro-
bowe. Precyzyjnie, często za pomocą
lasera lub plazmy argonowej likwi-
dujemy wszystkie zrosty, aby zapobiec
ich odnawianiu, stosujemy preparaty
przeciwzrostowe.  W przypadku ze-
społu policystycznych jajników sto-
sujemy mikroinwazyjną chirurgię.
Diagnozujemy też problemy z droż-
nością jajowodów.  Udrażniamy je la-
paroskopowo albo współpracujemy
z najlepszymi w Polsce ośrodkami
zajmującymi się tego typu leczeniem
m.in. w Lublinie, Gorzowie Wielko-
polskim czy Szczecinie – fachowo tłu-
maczy ordynator Binkiewicz.

Niepłodność to złożony pro-
blem. Mogą się tutaj nakładać
różne przyczyny takiego sta-

nu, m.in. hormonalne, wynikające
z chorób tarczy-
cy, immunolo-
giczne, gene-
tyczne, diete-
tyczne, ale też
natury psycho-
logicznej. Wszy-
stkie te możli-
wości biorą pod
uwagę gineko-
lodzy z pysko-
wickiej placów-
ki, prowadząc
leczenie swoich
pacjentek. Za-
w s z e  s ł u ż ą
wsparciem i po-
mocą!

Dlatego wie-
le prób leczenia
kończy się peł-
nym sukcesem
– urodzinami
zdrowych i śli-
cznych dzieci.
Jak pokazują

statystyki, z ponad 200 pacjentek le-
czonych w pyskowickim szpitalu me-
todą laparoskopii bliskiego kontaktu,
do poczęcia dzieci i szczęśliwego roz-
wiązania doszło w ponad 40 proc.
przypadków. To bardzo dużo, biorąc
pod uwagę, że wiele pacjentek trafia
do Pyskowic często po licznych wy-
konywanych wcześniej w innych
ośrodkach procedurach chirurgicz-
nych, nierzadko po kilku lub kilkuna-
stu latach leczenia niepłodności.

- Kiedy szczęśliwie dochodzi do
poczęcia dziecka, a pacjentka wyma-
ga jednak szczególnej opieki w czasie
ciąży, staramy się stworzyć jej na na-
szym oddziale przyjazną atmosferę
i udomowić warunki szpitalne. W cza-
sie okołoporodowym staramy się, aby
dzieci mogły przyjść na świat siłami
natury, wbrew wciąż panującemu
trendowi stosowania cięć cesarskich

„na życzenie”. Jesteśmy zwolennika-
mi tego, co natura nam dała. Jeśli oczy-
wiście istnieje jakiekolwiek zagroże-
nie, stosujemy cesarskie cięcie, ale za-
wsze staramy się stosować metody od
dawna znane i uznane w położnictwie
– dodaje dr Binkiewicz.

Jedną z takich metod, znaną od
bardzo dawna, a dziś ponowie
przypomnianą, są obroty położ-

nicze zewnętrzne, czyli obracanie ma-
luszka w łonie matki. Jeśli dziecko jest
ułożone miednicowo (obrazowo tłu-
macząc, pośladkami lub nóżkami do
dołu) można próbować je odwrócić
tak, aby przyszło na świat naturalnie.
Obrót taki stosuje się około 37. tygo-
dnia ciąży, w pozycji leżącej matki
i pod kontrolą aparatu USG. Odwra-
ca się dzieciątko do położenia głów-
kowego. Trwa to od 5 do 15 minut,
a skuteczność tej metody w pysko-
wickim szpitalu obserwuje się na po-
ziomie 50 proc. To też dużo, bo co dru-
gie dziecko początkowo niewłaściwie
ułożone w łonie matki może urodzić
się w sposób naturalny. Sporo kobiet
z tego korzysta, przyjeżdżając nawet
z odległych miejsc w Polsce, bo chcą
rodzić siłami natury. Metoda ta jest nie-
zwykle popularna w Wielkiej Bryta-
nii, a obecnie przenoszona na polski,
pyskowicki grunt.

- Korzystamy tu z doświadczenia
lekarza wyszkolonego do zaawanso-
wanych procedur położniczych w Lon-
dynie – z dumą mówi dr Binkiewicz.

- Propagując naturalne metody
rodzenia, wykorzystujemy doświad-
czenia położnicze naszych przod-
ków. Dosłownie! Jeden z moich ulu-
bionych i bardzo skutecznych chwy-
tów położniczych pochodzi z 1826
roku – dodaje mgr położnictwa Wie-
sława Domin, oddziałowa położnych
w pyskowickim Szpitalu Sp. z o.o. 
– Do dziś z powodzeniem stosujemy
go na naszych salach porodowych.
Podpatrujemy też prymitywne ludy
indiańskie i afrykańskie i za zgodą
oraz aprobatą rodzących próbujemy
wykorzystywać te doświadczenia na
naszym oddziale. Mam tu na myśli
różnorodne pozycje rodzącej – w kuc-
ki, na stojąco, leżąc na boku, opiera-

jąc się na łokciach itd. Dajemy
rodzącym wybór. Ponadto mogą ko-
rzystać z wynalazków współczesno-
ści – proponujemy im różne modele
piłek, worków sako, ciepłych natry-
sków, kąpieli w wannie, muzykote-
rapii, światłoterapii, znieczulenia ga-
zem rozweselającym, przezskórnej
stymulacji przeciwbólowej Tensa itd.
Zapewniamy przyjazną atmosferę,
empatyczne i zindywidualizowane
podejście do każdej przyszłej mamy,
dbamy o dzieci zarówno w łonie ma-
tek, jak i już po urodzeniu. Staramy
się, aby czas porodu był jak naj-
mniej uciążliwy dla rodzących i to-
warzyszących im osób. Bo wciąż
mile widzimy na porodówce przy-
szłych ojców, ale i mamy, siostry, czy
przyjaciółki rodzącej, którzy swoją
obecnością koją niepokój przyszłych
matek. Dzięki dużej cierpliwości per-

sonelu – lekarzy, położnych, pielę-
gniarek, ale także salowych oraz wy-
korzystaniu fachowej wiedzy me-
dycznej w dużym stopniu udaje się
także prowadzić porody naturalne
po wcześniejszych cesarskich cię-
ciach. Jeśli tylko życzy sobie tego
mama, może próbować rodzić natu-
ralnie kolejne dziecko, nawet jeśli
wcześniejsze urodziło się przez ce-
sarskie cięcie. Wiedza i cierpliwość
procentują!

Pacjentki oraz matki na licz-
nych forach internetowych bar-
dzo ciepło wyrażają się o py-

skowickiej placówce. A „reklama
bezpośrednia” to najlepsza zachęta.
Tak więc z roku na rok w Pyskowicach
rodzi się coraz więcej dzieci. W 2017
roku odebrano tutaj 1077 porodów!

- Mam już nastoletnie dzieci, ale do
dziś naprawdę miło wspominam moje
oba porody w pyskowickim szpitalu.
Miałam szczęście, bo ja byłam zdrowa
i moje dzieci również urodziły się
zdrowe, ale z zachwytem podziwiałam
fachowość personelu tutejszego szpi-
tala. Położne, mimo wielu obowiązków
i zabiegania, zawsze znalazły czas, żeby
pomóc w karmieniu, doradzić, podsu-

nąć rozwiązanie, jak radzić sobie
z problemami młodej matki,
bólem, niewyspaniem, higie-

ną. Często podsuwały naturalne
metody wspomagające w tym szcze-
gólnym czasie – dodaje Joanna Paw-
łowska z okolic Pyskowic.

Dobra opinia o pyskowickiej po-
rodówce ściąga do szpitala pacjentki
i przyszłe matki nie tylko z powiatu gli-
wickiego, ale z całej niemalże Polski,
jak również z zagranicy.

- Zawsze bardzo się cieszę ze
wszystkich sukcesów w leczeniu na-
szych pacjentów. Jesteśmy, aby im po-
magać. Oddział Ginekologiczno-Po-
łożniczy jest szczególny, bo tutaj pa-
nuje największa radość, kiedy rodzą się
dzieci. Jednakże dwa pozostałe Od-
działy – Wewnętrzny i Chirurgia też
funkcjonują bardzo dobrze. Sprawdza
się także wieczorna i nocna opieka me-
dyczna, jaką od kilku miesięcy pro-
wadzi nasz pyskowicki szpital – mówi
lek. med. Leszek Kubiak, prezes Szpi-
tala  Sp. z o.o. w Pyskowicach.

Przy okazji artykułu o Oddziale Gi-
nekologiczno-Położniczym pysko-
wickiego szpitala, z żalem przekazu-
jemy smutną informację, że 22 lutego
2018 r. w wieku 82 lat zmarł jego
pierwszy, długoletni ordynator, dr Ste-
fan Korasadowicz, który przez lata
swojej oddanej pracy odebrał w na-
szym szpitalu tysiące porodów py-
skowickich i powiatowych dzieci.

Tekst i foto: 
MAGDALENA FISZER-RĘBISZ

Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Sp. z o.o. w Pyskowicach z dumą stosuje się klasyczne, sprawdzone
metody położnicze w połączeniu z nowymi technologiami i metodami leczenia niepłodności oraz innych schorzeń kobie-
cych

Obrócić maluszka w brzuchu mamy

Oddział Ginekologiczno-Położniczy jest wesoły i przytulny.

O tym, że Szpital Sp. z o.o. w Pyskowicach pięknieje, można się prze-
konać patrząc na jaśniejący w zimowo-przedwiosennym słońcu bu-
dynek. Nam udało się sprawdzić, że nie tylko zewnętrzne elewacje zy-
skały nową jakość, ale wypiękniały też wnętrza, oddziały wzbogaciły
się o nowe sprzęty medyczne, a pacjenci opuszczają to miejsce naj-
częściej bardzo zadowoleni z metod i sposobów leczenia.

Położnice zawsze mogą liczyć na wsparcie i fachową pomoc Wiesławy
Domin.

Ordynator dr n. med. Przemysław Binkiewicz umiejętnie
łączy medyczną tradycję z nowoczesnością.
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- Kocham swoją pracę – mówi. 
– Nasi milusińscy są niezwykle
wdzięcznymi pacjentami. Przycho-
dzą do nas z dużymi ze strachu ocza-
mi, a po chwili na ich buziach pojawia
się pełen ufności uśmiech. Dzieciaki
to nasza radość!

W Knurowie jest znana nie tylko
jako oddany pediatra, ale też propa-

gatorka zdrowia i społeczniczka. Ma
w sobie wiele z Doktora Judyma –
często, gdy trzeba było, własnym sa-
mochodem wiozła swoich małych
pacjentów po pomoc do szpitala, nie-
raz ratując im życie. Nigdy też nie pa-
trzy na zegarek, kiedy jest potrzebna
innym. 

W 2015 r. otrzymała tytuł „Bene
Meritus”, przyznawany osobom i in-
stytucjom szczególnie zasłużonym
dla społeczności powiatu gliwickiego.
Nagrodzona ministerialnym odzna-
czeniem „Za zasługi dla ochrony zdro-
wia” i „Srebrnym Krzyżem Zasługi“
oraz wieloma innymi wyróżnieniami
i dyplomami.

- Od zawsze chciałam być lekarzem
– wspomina. – Już jako dziecko fa-
scynowało mnie wszystko, co wiąza-
ło się z tym zawodem. I choć wcześniej
w mojej rodzinie nie było żadnego le-
karza, teraz jest ich sporo: lekarzem
specjalistą interny jest mój mąż, naj-
starszy syn jest stomatologiem, me-
dykami są mój chrześniak i chrze-
śniaczka męża. Jedna z wnuczek stu-
diuje stomatologię, a najmłodsza,
czterolatka, twierdzi, że chce zastąpić
babcię! Zawsze mówię młodemu po-
koleniu, że jeśli się czegoś naprawdę
pragnie, dąży do tego i całym sercem
się angażuje, to na pewno się to osią-
gnie.

Opolanka. Po ukończeniu w 1968
r. studiów w Śląskiej Akademii Me-
dycznej zamieszkała w Knurowie i od-
tąd pozostaje wierna służbie swoim
współmieszkańcom. Po ukończeniu
specjalizacji z pediatrii w rybnickim
szpitalu leczy kolejne pokolenia dzie-
ci i młodzieży w tutejszych poradniach
D i D1. Najpierw pracowała w poradni
przy ul. Jagiełły, potem w lokalu przy
ul. Batorego, następnie przez wiele lat
w nowo wybudowanej placówce przy
ul. Kazimierza Wielkiego. Obecnie
służy już trzeciemu pokoleniu knuro-
wian w poradni przy ul. Dywizjonu

303 (dawna ul. I Dywizji Kościusz-
kowskiej). Zasadniczą pracę przez
lata łączyła z dodatkowymi zajęciami.
Najpierw była to opieka medyczna
w żłobku przy ul. Szpitalnej, potem
nad dziećmi w Szkole Specjalnej
i Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Przez wiele lat była też kierowni-
kiem Poradni Higieny Szkolnej. Udzie-

lała pomocy Stowarzyszeniu Cum
Amicis w pięknej idei integracji dzie-
ci z Polski i Białorusi. Uczestniczyła
w tzw. zielonych szkołach, wyjeżdżała
na kolonie i obozy harcerskie, dbając
tam o zdrowie ich uczestników.

Niezapomniane przez knurowskie
dzieci były organizowane przez nią
pikniki zdrowotne, odbywające się
przed osiedlową poradnią. Odbywały
się cztery razy do roku: na powitanie
wiosny, przywitanie lata, pożegnanie
wakacji i z okazji Świętego Mikołaja.
– Chętnie włączali się w ich przygo-
towanie rodzice – opowiada. – Były
wspaniałą okazją do propagowania
zdrowia. Od sponsorów udawało mi
się pozyskać wiele gadżetów i ma-
skotek, przekazywanych następnie
dzieciom w formie nagród, po to, by
się dobrze bawiły. 

Jest również jedną z inicjatorek
i współzałożycielek Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Knurowie. Nadal
aktywnie uczestniczy w jego pracach,
prowadząc zajęcia w Szkole babć
i dziadków. – To też okazja do rozmów
o zdrowiu – cieszy się. – W mniej for-
malnej atmosferze, przy kawie i ciast-
ku, rozmawiamy sobie o zdrowiu na-
szym, dzieci i wnuków. 

A w kreowaniu zdrowego stylu ży-
cia może być przykładem dla innych.
Zawsze aktywna, do dziś codziennie
rano ćwiczy. Ma na swym koncie
również sukcesy sportowe – m.in.
zwycięstwo w tradycyjnych czerwo-
nokrzyskich biegach przełajowych
na, historycznym już, stadionie w Kry-
wałdzie czy zdobycie w 2004 r. pierw-
szego miejsca, w swej kategorii wie-
kowej, w narciarstwie zjazdowym
w zawodach organizowanych przez
prezydenta Knurowa. 

- Motorem tych wszystkich działań
są moi mali pacjenci, którzy mają tyle
energii i werwy, że przy nich nigdy się
nie zestarzeję! – śmieje się.

(RG)

Pół wieku z małymi
pacjentami
16 marca mija 50 lat, odkąd lek. med. Gizela Kensy-Reginek leczy dzie-
ci w Knurowie. To wspaniały jubileusz!

- Klub ma swoją siedzibę w Pa-
czynie i został założony w 2014 roku.
Niektórzy nasi członkowie już kilka lat
wcześniej zaczęli morsować. W roku
2009 trójka znajomych – Bartek Maj-
gier, Tomasz Czosnowski oraz Tomasz
Dyas wpadła na pomysł, żeby spró-
bować swoich sił w tej formie aktyw-
ności fizycznej. Stopniowo dołączyli

do nich znajomi i inne osoby tym za-
interesowane. Jesteśmy zarejestrowa-
ni w Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach jako klub sportowy w formie
stowarzyszenia, który stawia sobie
za cel popularyzację tej widowi-
skowej i niezwykle korzystnie
wpływającej na zdrowie dzie-
dziny sportu – informuje Janusz
Godula, członek Klubu.

Obecnie do klubu należy kilkana-
ście osób, głównie z gminy Toszek,
Pyskowic i innych okolicznych miej-
scowości. „Zimne Trole” od listopada
do marca spotykają się, by pozażywać
kąpieli w lodowatej wodzie. Można ich
zastać w każdą niedzielę o godz. 7.00
oraz w czwartki o 19.00 w Jeziorze
Pławniowickim. 

- Morsowanie to forma aktywności
fizycznej, uprawianie zimnej kąpieli
w lodowatej wodzie odkrytych zbior-
ników wodnych. Czerpiemy z tego
wiele korzyści dla naszych organi-
zmów, m.in. zwiększa się odporność
na choroby zimowe, poprawia się
wydolność układu sercowo-naczy-
niowego, lepsze jest ukrwienie skóry.
Nie sposób pominąć tego, że poprawia
się ogólne samopoczucie, a takie ką-
piele dają dużo satysfakcji – podkre-
śla Janusz Godula.

Morsem można zostać bez wzglę-
du na wiek czy wagę. Jednak morso-
wanie nie jest dla każdego – członko-

wie klubu najpierw przechodzą bada-
nie lekarskie, by wykluczyć przeciw-
wskazania do uprawiania tego zajęcia,
a są nimi m.in. problemy z sercem,
nadciśnieniem czy niewydolnością
płuc. 

- Każde wejście do wody poprze-
dzone jest rozgrzewką – trwa ona kil-
ka, kilkanaście minut. Kąpiel trwa

maksymalnie kilka minut i to w przy-
padku doświadczonych osób – opo-
wiada pan Janusz i przyznaje, że waż-
ne jest, by umieć się przełamać psy-
chicznie i wejść do zimnej wody.

Jemu samemu udało się to dopie-
ro po kilku razach.

Z reguły większość osób
marznie na sam widok morsów

w strojach kąpielowych i wcho-
dzących zimą do lodowatej wody.
Ale jak zapewniają pasjonaci tych
kąpieli – są one przyjemne. Zimno od-
czuwa się wchodząc do wody,
a w trakcie krótkiej kąpieli już nie. Re-
ceptory temperatury zostają chwilowo
znieczulone, więc nie odczuwa się

wówczas różnicy temperatur i można
pobyć przez chwilę w wodzie. Uwal-
nia się z kolei wtedy spora dawka en-
dorfin – hormonów szczęścia. Ważne
jest, by umieć na tyle dobrze poznać
własny organizm, żeby wiedzieć, na
jak długą kąpiel można sobie pozwo-
lić. Tak, by morsowanie było zdrowe
i nie doszło do wychłodzenia organi-
zmu. 

Największą frajdą dla pasjonatów
morsowania jest kąpiel w przeręblu
wykutym w lodzie – w tym sezonie, ze
względu na wyższe temperatury na po-
czątku zimy, udało się to na Jeziorze
Pławniowickim dopiero w drugiej po-
łowie lutego. 

Grupa morsów z naszego powiatu
w ubiegłym miesiącu wzięła udział
w Międzynarodowym Zlocie Mor-
sów w Mielnie. Jest to największa im-
preza o tym charakterze w Europie. 
– „Zimne Trole” nie tylko uczestni-
czyły w kąpielach morskich, ale i bra-
ły aktywny udział w wielu spotka-
niach, wymieniając się doświadcze-
niami z innymi uczestnikami. W fi-
nałowej kąpieli wzięła udział rekor-
dowa liczba morsów – ponad 3,2 tys.
osób jednocześnie zanurzyło się w wo-
dzie – relacjonuje pan Janusz. 

Jeśli ktoś chciałby spróbować przy-
gody z morsowaniem, klub zaprasza
do kontaktu mailowego: ja-
nus78@interia.pl i do odwiedzenia
profilu na facebooku: https://www.fa-
cebook.com/zimnetrole. 

- W naszym gronie są doświad-
czone morsy, pod ich czujnym okiem
łatwiej będzie rozpocząć kąpiel. A na-
prawdę warto, bo morsowanie to nie
tylko hartowanie ciała, ale też przy-
jemna forma aktywnego spędzania
czasu wolnego i spora dawka adrena-
liny – zachęca pan Janusz. 

(SN)

Morsy upodobały sobie
Jezioro Pławniowickie  

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knu-
rowie informuje, że w Przychodni
Nr 5 (ul. Niepodległości 8) można
skorzystać z odpłatnych konsul-
tacji reumatologicznych.

Konsultacji udziela lek. Urszula Ra-
mian. W trakcie wizyty wydawane są
recepty zgodnie z przysługującą pa-
cjentowi refundacją NFZ. Ze względu
na częste współistnienie innych po-
ważnych zaburzeń ze schorzeniami

reumatologicznymi, pacjenci prosze-
ni są o zabranie ze sobą pełnej doku-
mentacji medycznej (wyniki, karty
wypisowe i konsultacyjne) oraz spi-
sanie wszystkich aktualnie stosowa-
nych leków. 

Szczegółowe informacje i reje-
stracja wizyty pod nr. tel. 32 331 92 39
oraz w rejestracji przychodni.

Informacje na temat konsultacji
można także uzyskać w pozosta-

łych przychodniach Zespołu Opie-
ki Zdrowotnej w Knurowie:
w Przychodni nr 1 – ul. A. Ko-
ziełka 8, tel. 32 235 14 53, Przy-
chodni nr 2 – ul. Kazimierza Wiel-
kiego 8, tel. 32 235 13 11, Przy-
chodni nr 3 – ul. Stanisława Sta-
szica 1, tel. 32 445 34 30, Przy-
chodni nr 4 – ul. Dywizjonu 303 8,
tel. 32 235 20 63.

(SN) 

Konsultacje reumatologiczne w Knurowie

Zawsze uśmiechnięta, ofiarna i serdeczna, zaszczepia otoczeniu swój ży-
ciowy optymizm. 
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Nie boją się zimnej wody ani niskiej temperatury. Mowa o miłośnikach
morsowania. W naszym powiecie od czterech lat działa Klub Morsów
„Zimne Trole”, w którym ciągle przybywa pasjonatów lodowatych ką-
pieli. 

Zimowe kąpiele to nic strasznego – zapewniają „Zimne Trole”.
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Morsy z naszego powiatu podczas Zlotu w Mielnie.
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Już niebawem na gliwickiej scenie
kolejna w tym sezonie premiera – 24
marca „Tramwaj zwany pożądaniem”
Tennessee Williamsa  w reżyserii
Jacka Jabrzyka. Dramat znany jest od
wielu lat z nagrodzonej czterema
Oscarami filmowej ekranizacji w re-
żyserii Elii Kazana, której prapre-
miera odbyła się na Broadwayu
w 1947 r. Film okazał się niebywałym

sukcesem, po czym sztuka szybko
weszła do repertuaru teatrów na całym
świecie. Teraz będzie okazja, by zo-
baczyć ją w Gliwicach. Po premierze
(i wcześniejszym o jeden dzień poka-
zie przedpremierowym) spektakl gra-
ny będzie jeszcze 25 marca oraz 5 i 8
kwietnia. 

W marcu premierę miała też sztu-
ka dla dzieci – „Mała Syrena” według
Hansa Christiana Andersena. To
współczesna adaptacja tej klasycznej
baśni, przeznaczona dla widzów
w wieku od 7 lat. Autorką scenariusza
i reżyserką jest Martyna Majewska,
która wzięła na warsztat tę jedną
z piękniejszych opowieści o miłości
w literaturze, by pogłębić refleksję
nad losami zakochanej w człowieku
syrenki. Adaptacja podkreśla siłę cha-

rakteru głównej bohaterki i skłania do
zastanowienia, czym we współcze-
snym świecie jest owa legendarna
„prawdziwa miłość”. Czy warto
umrzeć z miłości? Czy istnieje miłość
nieprawdziwa? Twórcy są dalecy od
dydaktyzmu i pozostawiają duże pole
do interpretacji dzieciom i rodzicom. 

Młodsze dzieci, w wieku od 3 do 5
lat, teatr zaprasza na grane już jakiś

czas przedstawienie „W kole”. Spek-
takl powstał według tekstu Krystyny
Miłobędzkiej, w adaptacji i reżyserii
Bartosza Kurowskiego. Łączy sztukę
z zabawą, bo realizatorzy zadbali o to,
by pierwsze spotkanie najmłodszych
widzów z teatrem było jak najbardziej
interesujące. „W kole” można zoba-
czyć 20 i 21 marca.

Polecamy też „Dzieci z Buller-
byn” według Astrid Lindgren w re-
żyserii Jerzego Jana Połońskiego. To
adaptacja znakomitej powieści, cie-
szącej się wciąż niesłabnącym po-
wodzeniem i sympatią zarówno dzie-
ci, jak i rodziców. Ukłon w stronę wy-
obraźni i hołd dla dziecięcej, niczym
nieskrępowanej wiary w siłę przyjaź-
ni i uśmiechu. Na scenie od 7 do 12
kwietnia. (RG)

Interesująco w teatrze
Ciekawie zapowiada się przełom marca i kwietnia w Teatrze Miejskim
w Gliwicach. W repertuarze znajdziemy spektakle, które powinny za-
dowolić zarówno starszych, jak i młodszych widzów.

Dokończenie ze str. 16
Najważniejszym elementem od-

wiedzin grupy przebierańców jest tra-
dycyjny taniec z niedźwiedziem. Każ-
da gospodyni powinna zatańczyć ze
słomianym lub futrzanym gościem, bo
inaczej może się nie darzyć w gospo-
darstwie i w polu. Wiejska społeczność
zrzuca też na niedźwiedzia winę za
wszystko zło i wszelkie nieudane wy-
darzenia w wiosce – tłumaczy treść ob-
rzędu Małgorzata Jendrysik.

Wodząc misia od gospodarstwa do
gospodarstwa, wśród śmiechu i tań-
ców ludzie poszturchują  i obwinia-
ją go głośno za wszelkie nieszczęścia
i krzywdy zaznane na przestrzeni
minionego roku. Niedźwiedź przed-
stawiony jest tutaj jako upostacio-
wienie zła. Futrzany zwierz próbuje
wykupić się wesołą zabawą. Za te
drobne „usługi” dostaje jajka, miód,
chleb, smalec, słodycze, a czasem
i wódkę, ostatnio również pieniądze
(z mandatów od zatrzymanych kie-
rowców). 

Z jajek wieczorem w karczmie
robi się wielką jajecznicę – smażon-
kę, której muszą posmakować wszy-
scy uczestnicy korowodu oraz miesz-
kańcy wioski bawiący się na wspól-
nej wieczornej zapustnej potańców-

ce. Niedźwiedź wtedy tańczy, jest
wszak bohaterem całego dnia. Wspól-
ny taniec przerwany zostaje zawoła-
niem: „Zabić niedźwiedzia!”. Biedny
miś zostaje wciągnięty na środek
izby i symbolicznie zastrzelony z du-

beltówki lub poderżnięty. Podrzy-
nając gardło niedźwiedziowi – czyli
zabijając symboliczne zło, które za-
graża lokalnej społeczności – pod-
stawia się pod jego szyję wielki gar-
niec, do którego spływa symboliczna
krew. Najczęściej jest to grzaniec
lub inne czerwone wino, którym ra-
czą się następnie wszyscy zebrani,
wypijając po szklaneczce tego za-
cnego trunku za zdrowie wszystkich
gospodarzy. Po tej ceremonii osoba
odgrywająca niedźwiedzia może zrzu-
cić swoją słomianą skórę i do półno-
cy bawić się wspólnie ze wszystkimi
tancerzami.

W tym roku na wodzenie niedź-
wiedzia do Świbia przybyło wielu go-
ści ciekawych tego obrzędu – była
m.in. delegacja z zaprzyjaźnionego
Powiatu Puckiego, radny Sejmiku
Województwa Śląskiego Krystian
Kiełbasa, starosta gliwicki Waldemar
Dombek, wicestarosta Ewa Jurczyga,
wójt gminy Wielowieś Ginter Skow-
ronek, radny Rady Powiatu Gliwic-
kiego Adam Wojtowicz oraz radni
gminni i lokalni działacze.

- Jesteśmy pod ogromnym wraże-
niem tego, co tutaj zobaczyłyśmy.
Bardzo wam tego zazdrościmy. To nie-
samowite, że udało się zebrać tyle mło-
dzieży i zaangażować do wspólnej za-
bawy. I to takiej wspaniałej zabawy!
– nie mogła wyjść z podziwu Iwona
Domachowska ze Starostwa Powia-
towego w Pucku.

Przypomnijmy, że delegacja nie-
zwykle energicznych i kreatywnych
kobiet, reprezentantek Powiatu Puc-
kiego przybyła na II Babski Comber
Powiatu Gliwickiego, o którym pi-
szemy obok. Natomiast po obrzędzie
wodzenia niedźwiedzia w Świbiu,
goście z Pucka odwiedzili jeszcze
klimatyczny katowicki Nikiszowiec
oraz nowoczesne Muzeum Śląskie
w Katowicach, by lepiej poznać nasz
region.

Tekst i foto: 
MAGDALENA FISZER-RĘBISZ

Powiedli niedźwiedzia w Świbiu

Niegdyś babskie combry odby-
wały się powszechnie w sołec-
twach na naszym terenie w okre-
sie poprzedzającym post przed
Wielkanocą. Od dwóch lat ten
dawny śląski zwyczaj kultywuje
również Powiat Gliwicki.

II Babski Comber Powiatu Gli-
wickiego zorganizowany został 9 lu-
tego w Knurowie. Bawiło się na nim
blisko sto pań z terenu powiatu, któ-
rym towarzyszyły reprezentantki part-
nerskiego Powiatu Puckiego. Wśród
uczestniczek były m.in. przedstawi-
cielki samorządu, właścicielki firm,
szefowe instytucji współpracujących
z powiatem, sołtyski oraz kobiety z Kół
Gospodyń Wiejskich, a także ze świa-
ta kultury. 

- Pomysł na Babski Comber Po-
wiatu Gliwickiego narodził się podczas
Karczmy Barbórkowej Powiatu Gli-
wickiego, która odbyła się w grudniu
2015 roku – przypomina wicestarosta
gliwicki Ewa Jurczyga, pomysłodaw-
czyni imprezy. – Zarówno karczmy, jak
i combry są tradycyjnymi na naszym te-
renie zabawami, organizowanymi od
dawna – jedne dla mężczyzn, a drugie
dla pań. Do tej pory babskie combry od-
bywały się w naszych sołectwach, rza-
dziej w gminach czy miastach, a rok

temu postanowiliśmy ten zwyczaj prze-
nieść również na grunt powiatowy.
Wszystko po to, by kultywować lokalne

zwyczaje, jakie towarzyszą mieszkań-
com Śląska od wieków. 

- Dla nas udział w tej zabawie to
prawdziwa atrakcja – zaznacza dr
Ewa Kownacka, radna Powiatu Puc-
kiego, która jako jedna z pięciu pań
przybyła na comber z tego partner-
skiego powiatu. – Na Kaszubach,
skąd pochodzimy, nie ma zwyczaju or-
ganizowania zabaw karnawałowych
wyłącznie dla kobiet. Cały obrzęd
babskiego combra, jego tradycje i zwy-
czaje, są więc dla nas niezwykle cie-
kawe. Na pewno opowiemy o nich
w naszym regionie, bo to kolejny in-
teresujący element wzajemnego po-
znawania się Ślązaków i Kaszubów,
które przyświeca partnerstwu naszych
powiatów.  

Wieczór rozpoczął się od podzie-
lenia biesiadniczek na dwie ławy – lewą
i prawą, które potem rywalizowały ze
sobą podczas przeróżnych zabawnych
konkursów i gier. Pełno było śpiewu,
tańców oraz opowiadania dowcipów –
oczywiście też po śląsku i po kaszub-
sku. Imprezę prowadzili  Krzysztof
i Grzegorz z kabaretu „Świr”, którzy
byli jedynymi mężczyznami, mają-
cymi prawo brać udział w tym powia-
towym babskim combrze – wyjątek do-
tyczył jeszcze tylko jednego pana pro-
wadzącego zespół „Hyże Nóżki”. 

(RG)

Prym w korowodzie zawsze wiodą pełni pomysłów młodzi kawalerowie.

Wspaniały pokaz dał Zespół Tańca Liniowego „Hyże Nóżki” z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Knurowie, specjalizujący się w rytmach kowbojskich.

„Dzieci z Bullerbyn” młodszych widzów bawią, a u starszych przywołują
wspomnienia lektury z dzieciństwa.
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Poseł Barbara Dziuk bardzo chwa-
liła pielęgnowanie lokalnych tra-
dycji.

BABSKI COMBER POWIATU
GLIWICKIEGO

W przebraniach obowiązywał motyw Dzikiego Zachodu, nie brakowało
więc kowbojek, Indianek, a nawet dam saloonowych.  
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Dorota – wówczas Fruhlich – mia-
ła 20 lat. Mieszkała z rodzicami
w domu w pobliżu tzw. starej szkoły
w Wilczy. Gdy w progu stanęli dwaj
wycieńczeni Ży-
dzi, mama była
w kościele. Tata
nie protestował,
widząc, że Doro-
ta wpuszcza ich
do domu, karmi
i sadza przy piecu
– choć wszyscy
wiedzieli, że gro-
zi za to kara
śmierci.

M ę ż c z y ź n i
uciekli z tzw.
marszu śmierci.
18 stycznia 1945
r. w Oświęcimiu
hitlerowcy ze-
brali około 17
tys. wycieńczo-
n y c h  w i ę ź -
niów i pognali ich na zachód. Szalom
szedł z ojcem, Józefem Lindenbau-
mem. Po około 48 godzinach dotar-
li do Gliwic, skąd pojechali pocią-
giem do Rzędówki, a dalej szli pie-
szo w kierunku Rybnika. Oprawcy
strzelali do każdego, kto nie dotrzy-
mywał kroku. W pewnej chwili strze-
lanina się wzmogła i powstał zamęt.
Szalom z ojcem wbiegli do lasu, szli
dalej i gdy skrajnie głodni i wyczer-
pani stracili nadzieję na ratunek,
spotkali młodego człowieka, który
wprowadził ich do domu, napoił i na-
karmił. Lindenbaumów oraz siedem
innych osób przenocował w oborze.
Rano poradził, żeby szli w kierunku
wsi Wilcza. 

Po długiej i niebezpiecznej wę-
drówce spotkali jadącą na rowerze Ro-
zalię Kalabis, która skierowała ich do
domu swej koleżanki. Powiedziała, że

poprosi ją, żeby ich przyjęła – sama nie
mogła tego zrobić, bo miała w domu
lokatora, którego nie darzyła zaufa-
niem. Tak trafili do domu Katarzyny
i Augusta Fruhlichów, których córka,
Dorota, troskliwie się nimi zajęła. 

- Byli przemarznięci i wygłodzeni
tak, że nie umieli mówić – wspomina.
– Mieli strach w oczach. Początkowo
ukrywaliśmy ich w sianie na strychu.
Potem jednak bardzo się pochorowa-
li z powodu jedzenia. Żołądki mieli
wyjałowione, a ja nie zdawałam sobie
sprawy z tego, że to może im zaszko-
dzić. Trzeba ich było zabrać ze stry-
chu. Pasiaki spaliliśmy, a daliśmy
ubranie po ojcu i bracie. Matka leczyła
ich po swojemu i w końcu jakoś z tego

wyszli. Potem przez kilka tygodni
mieszkali z nami jako domownicy.
Traktowaliśmy ich jak rodzinę. Gdy
odchodzili, matka dała im na drogę bo-
chenek chleba i słoninę. 

Szalom odwiedził ich w maju 1945
r., już po zakończeniu wojny. Mimo że
potem wyjechał do Izraela, utrzymy-
wali ze sobą kontakty przez długie lata.
Dorota ze swą synową była na Bliskim
Wschodzie na jego zaproszenie, on

przyjeżdżał do Pol-
ski ze swą rodziną.
Wszyscy się po-
znali i polubili. Te-
raz – po śmierci
Szaloma kilka ty-
godni temu – nadal
z rodziną Doroty
Kuc korespondują
bliscy Lindenbau-
ma. 

Szalom był pro-
fesorem literatury,
tłumaczem. W jed-
nej z przetłuma-
czonych przez nie-
go książek – zbio-
rze poezji Jerzego
Ficowskiego „Od-
czytanie popiołów”
(wydanym w Izra-

elu w 1980 r.), który przełożył z języka
polskiego na hebrajski, czytamy wy-

drukowaną dedy-
kację: „Przekład
ten poświęcam śp.
Rozalii Kalabiskiej
i Dorocie Kuc, któ-
re ocaliły 23.I.1945
u c i e k i n i e r ó w
z oświęcimskiego
pochodu śmierci.
Tłumacz”. Zaś na
następnej stronie,
na egzemplarzu podarowanym Doro-
cie Kuc, wzruszający ręczny dopisek
– „Dorce z podziękowaniami za życie
– Shalom”.
Z Rozalią Kalabis Szalom korespon-

dował aż do jej śmierci. W 1953 r.
przesłał  jej różaniec z Ziemi Świętej.
Życzeniem pani Kalabis było, żeby zo-
stała pochowana właśnie z tym ró-
żańcem – i tak się też stało.

Na wniosek Shaloma Lindenbauma
Dorota Kuc i jej matka w 1992 r. zo-
stały odznaczone medalem Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata. Teraz
o odznaczenie jej Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski wnio-
skowało Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów Weteranów Walk
o Niepodległość 1919-1956 im. gen.
S. Roweckiego.

- Szkoda, że Szalom już tego nie
dożył – wzdycha pani Dorota, gdy sie-
dzimy w domu w Wilczy, gdzie miesz-
ka z synem Tadeuszem, przy stole peł-
nym wspomnieniowych fotografii.

ROMANA GOZDEK

Gmina Toszek wydała  książkę
pt. „Tiurma-łagier Tost. Historia
obozu NKWD w Toszku w 1945
roku”, która odkrywa najtragicz-
niejsze karty historii o obozie utwo-
rzonym po zakończeniu II wojny
światowej na terenie obecnego
Szpitala Psychiatrycznego w Tosz-
ku. 

Samorząd toszecki na wydanie
książki pozyskał dotację z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.  Działaniami towarzyszącymi
przedsięwzięciu były warsztaty hi-
storyczne dla uczniów starszych klas
szkół podstawowych z Toszka, Ko-
tulina, Pniowa i Paczyny. Zorgani-
zowana została również wystawa

„Wydarzenia roku 1945 na Górnym
Śląsku”, dzięki której młodzi ludzie
mogli pogłębić zdobytą wiedzę. Na
sali toszeckiego zamku odbyło się tak-
że spotkanie dyskusyjno-promocyjne
na temat powstałej publikacji dla
mieszkańców gminy. Prelegentami
byli twórcy publikacji – specjaliści
i historycy Instytutu Pamięci Naro-
dowej – Sebastian Rosenbaum, Da-
riusz Węgrzyn i Bogusław Tracz.
Podkreślili oni, że choć przygotowa-
na monografia wydaje się na dzień
dzisiejszy dość wyczerpująca, to
z pewnością nie prezentuje jeszcze
pełni wiedzy na temat obozu NKWD
w Toszku. Pozyskanie dodatkowych
materiałów uzależnione jest jednak od
ich udostepnienia przez archiwa ro-
syjskie. 

Opracowana publikacja wraz z ma-
teriałami źródłowymi jest pierwszą
w języku polskim próbą opisania hi-
storii  obozu sowieckiej policji poli-
tycznej – NKWD w Toszku, w okre-
sie od maja do listopada 1945 r.,

w którym spośród ok. 4,6 tys. osa-
dzonych zginęło ponad 3 tys. Opra-
cowanie zawiera także dodatek źró-
dłowy – listę osób zmarłych w obozie.
Książka ilustrowana jest materiałami
dokumentalnymi (faksymile doku-
mentów i in.) oraz aktualnymi foto-
grafiami prezentującymi miejsca waż-
ne dla istnienia obozu, znajdujące
się na terenie miasta Toszek. Publi-
kacja jest bezpłatna i można ją uzyskać
w Referacie Zamówień Publicznych,
Rozwoju i Promocji Urzędu Miej-
skiego w Toszku, pok. 26. 

(JR)

Odkryte karty historii o łagrze NKWD w Toszku

Wydaniu książki towarzyszyło szereg spotkań, zorganizowanych m.in. dla
młodzieży.
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Okładka publikacji poświęconej
obozowi.

Prośba o informacje o obozach
W poprzednim wydaniu WPG zamieściliśmy artykuł poświęcony obo-
zowi NKWD w Toszku. Po jego publikacji do pana Andrzeja Podko-
wy z Toszka, który interesuje się lokalną historią, dotarły wiadomości
o istnieniu obozów m.in. w Pławniowicach i Pyskowicach. Pan Pod-
kowa prosi o kontakt osoby, które mają jakiekolwiek informacje do-
tyczące obozów działających na terenie powiatu gliwickiego.
Można się z nim kontaktować pod nr. tel. 605 686 116. 

(SN)

Dorota i Szalom w młodości oraz na jednej z ostatnich wspólnych fotografii.

Ich rodziny poznały się, wielokrotnie się odwiedzały i do dziś utrzymują ze
sobą kontakty. Na zdjęciu podczas jednej z wizyt Szaloma i jego bliskich
w Wilczy.
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Gratulacje po odebraniu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski
złożyli pani Dorocie przedstawiciele m.in. Powiatu Gliwickiego – staro-
sta Waldemar Dombek i radny Winfryd Ficoń.
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SPRAWIEDLIWA WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA
- Oni byli tacy zmarznięci! – Dorota Kuc do dziś ma w oczach łzy, gdy
wspomina zimę 1945 r. – Ubrani tylko w pasiaki i drewniaki, a na dwo-
rze było ze dwadzieścia stopni mrozu. Głowy mieli owinięte ręcznika-
mi, wszędzie im zwisały sople. Gdy tylko zobaczyłam ich w drzwiach,
szybko usadziłam przy piecu i zaczęłam kroić chleb. To cud, że prze-
żyli ten obóz, a potem drogę z Oświęcimia. Trzeba było im pomóc.
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Norbert Styrc został zgłoszony
do udziału w konkursie przez Ślą-
ską Izbę Rolniczą. Od 24 lat jest dy-
rektorem Stacji Doświadczalnej
Oceny Odmian COBORU w Paw-
łowicach, w której pracuje od 37 lat.
Jest też członkiem Krajowego Ze-
społu Koordynacyjnego Poreje-
strowego Doświadczalnictwa Od-
mianowego. Kierowana przez nie-
go stacja od 19 lat koordynuje pro-
gram Porejestrowego Doświad-
czalnictwa Odmianowego dla wo-
jewództwa śląskiego, który obecnie
oceniany jest jako najbardziej efek-
tywny w skali kraju. Rzetelne pro-
wadzenie badań w stacji spowodo-
wało w ostatnich latach dynamicz-
ny wzrost liczby prowadzonych do-
świadczeń. Stacja jest komplekso-
wo wyposażona w specjalistyczny
sprzęt do prowadzenia doświad-
czeń polowych oraz późniejszej
oceny laboratoryjnej. Odbywają

w niej praktyki uczniowie i stu-
denci szkół oraz uczelni rolniczych.
We współpracy z firmami nasien-
nymi, chemicznymi i nawozowymi
prowadzone są badania i doświad-
czenia oraz szkolenia. Na terenie
stacji panuje wzorowy ład i porzą-
dek. Wszędzie widoczne jest też
osobiste zaangażowanie pana Nor-
berta w jej działanie – można prze-
czytać w Wydawnictwie okolicz-
nościowym XXIV edycji Konkursu.

Organizatorem konkursu jest Sto-
warzyszenie „Polski Klub ROL-
NIK-FARMER ROKU”, natomiast
partnerem – Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa. Patronat ho-
norowy nad konkursem sprawują:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Dyrektor Generalny KOWR oraz
Rektor Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego w Byd-
goszczy.

(SN)

Rolnik-Farmer Roku
z Pawłowic
Norbert Styrc – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian Cen-
tralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Pawłowicach
(gm. Toszek) został laureatem i zdobył tytuł „Rolnik-Farmer Roku”
w XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU
w kategorii przedsiębiorstwa rolnicze.

Coraz częściej w mediach sły-
chać ostrzeżenia przed afrykań-
skim pomorem świń (ASF). Czy
zagrożenie występuje również
w powiecie gliwickim?

Na wstępie przypominamy, że lu-
dzie nie są wrażliwi na zakażenie wi-
rusem ASF, w związku z czym cho-
roba ta nie stwarza zagrożenia dla ich
zdrowia lub życia. Jest jednak nie-
zwykle groźna dla hodowli świń –
w razie ich zaatakowania całe stada są
wybijane, a hodowcy przez 3 lata nie
mogą prowadzić nowych hodowli.

- Nasz teren jest na razie bez-
pieczny. Ogniska choroby znajdują
się w okolicach Białej Podlaskiej,
a przypadki ASF odnotowano też
w innych miejscach na wschodzie
Polski oraz w województwie mazo-
wieckim – mówi lek. weterynarii
Andrzej Kurek. – Póki co więc je-
steśmy daleko od obszaru zagroże-
nia. Jednak wszyscy hodowcy trzo-
dy chlewnej bezwzględnie muszą
spełniać ściśle określone warunki sa-
nitarno-epizootyczne. Po pierwsze
chroni to ich stado przed przenik-
nięciem wirusa. Po drugie zaś –
gdy dojdzie do zakażenia, zapewnia
to uzyskanie odszkodowania.

W całej Polsce trwają już kontrole,
prowadzone przez państwowe służ-
by nadzoru weterynaryjnego. Spraw-
dza się m.in., czy gospodarstwa,
gdzie hodowane są świnie, wyposa-
żone są w odpowiednie maty, środ-
ki dezynfekujące oraz czy prze-
strzegany jest zakaz wstępu do chlew-
ni osób postronnych. Organizowane
są też spotkania z rolnikami i szko-
lenia, mające na celu jak najszersze
rozpropagowanie wiedzy na temat
ASF.

- Równie ważne jest przestrze-
ganie ściśle określonych zasad przez
myśliwych – dodaje Andrzej Kurek.
– Pamiętajmy, że źródłem zakaże-
nia są dziki, więc trzymajmy się
przepisów, określających np. po-
stępowanie z mięsem i odpadami
z tych zwierząt. Wszystkich ostrze-
gamy przed przywożeniem mięsa
dzików ze wschodniej części kraju
oraz żywności zza wschodniej gra-
nicy. 

Najlepszym i najbardziej aktual-
nym źródłem informacji na temat
ASF jest strona Głównego Inspek-
toratu Weterynarii: www.we-
tgiw.gov.pl.

(RG)

ASF – ostrzeżenie 

W Łanach Wielkich (gm. Sośnico-
wice) w zeszłym roku powstała
bardzo nowoczesna chlewnia.
Prowadzą ją Czesław Siebielec
wraz żoną Heleną oraz córką i jej
mężem – Felicją i Dariuszem Sta-
chowskim. To gospodarstwo na
naprawdę wysokim, europejskim
poziomie. 

Czesław Siebielec, który jest ab-
solwentem technikum rolniczego,
gospodarstwo rolne odziedziczył po
rodzicach w 1985 r. i kontynuował
w nim hodowlę trzody i bydła mlecz-
nego. W ciągu ponad 30 lat rozbu-
dował gospodarstwo z 15 do 55 ha
(wraz z dzierżawami) i postawił na
hodowlę trzody chlewnej – zwięk-
szając 3-krotnie stado loch –  wraz
z produkcją roślinną na potrzeby ho-
dowli. Śladami ojca poszła jedna z có-
rek – Felicja, która również za-
wodowo związała się z rol-
nictwem. Wraz z mężem ukoń-
czyła studia na kierunku rolnic-
two ze specjalizacji agronomia. 

- Nasze gospodarstwo z roku na
rok rozwijało się, przybywało nowe-
go sprzętu, więc postanowiliśmy, że
czas wybudować chlewnię z praw-
dziwego zdarzenia, nowoczesną. To
było nasze marzenie – opowiada pan
Czesław. 

Realizacja tego marzenia ruszyła
w 2014 r. Po przejściu wszystkich for-
malności, rolnicy złożyli wniosek
o dofinansowanie inwestycji z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w ramach progra-
mu „Modernizacja gospodarstw rol-
nych”. Budowa ruszyła w połowie lu-
tego 2017 r. i trwała 7 miesięcy. We
wrześniu ub. roku odbyło się uroczy-
ste otwarcie chlewni. 

Inwestycja jest naprawdę impo-
nująca. Budynek chlewni ma 64,5 m
długości i 16,5 m szerokości i obej-
muje m.in. sektor dla loch na 120 sta-
nowisk, 2 porodówki po 14 stanowisk
i jedna rezerwowa dla 4 loch, 4 od-
chowalnie dla prosiąt, które są po-
dzielone na 4 kojce, gdzie może się
pomieścić nawet 180 prosiąt. Jest
także wydzielone miejsce dla knura,
tzw. szukarka. W chlewni zastoso-
wano funkcjonalne technologie i roz-
wiązania, które zapewniają zwierzę-
tom bardzo dobre warunki i uspraw-
niają organizację pracy. Są to m.in. kil-

ka rodzajów wentylacji, dzięki czemu
świnie mają zapewnione jak najlepsze
powietrze, każde zwierzę ma okre-
śloną powierzchnię w kojcu i swoją
przegrodę na jedzenie – łatwiej więc
kontrolować dawki pokarmu i to, ile
każda ze świń zje. Jest zbiornik na
gnojowicę wraz z przepompownią,
centralny system mycia pomieszczeń,
poidła stałego poziomu wody, które
zapewniają nieustanny dostęp do
wody. Całość budowy kosztowała
1,9 mln zł. 

- Stare stado zostało już zlikwido-
wane i zastąpiono je nowym. Obecnie
nasze stado podstawowe to 120 loch.
Mamy również inne grupy technolo-
giczne – tuczniki i warchlaki, ale w in-
nych budynkach – mówi pan Czesław.

- Nasza planowana produkcja rocz-
na to 3,5 tys. sztuk prosiąt. Część

z nich jest ukierunkowana
na sprzedaż dla innych rol-
ników, bo nie mamy u sie-

bie aż tylu stanowisk, aby je

wszystkie tu tuczyć – mówi Dariusz
Stachowski. 

Ponadto rolnicy z Łanów Wielkich
uprawiają m.in. pszenicę i jęczmień
oraz mieszanki zbożowe, z których ro-
bią paszę dla zwierząt. W ciągu mie-
siąca zużywają jej ok. 28 ton. Obok
chlewni znajdują się silosy na paszę,
z których bezpośrednio zadawana

jest ona zwierzętom. Nikt poza nimi
nie pracuje w ich gospodarstwie,
wszystkie prace wykonują sami. Dwa
razy dziennie doglądają i sprawdzają
stan oraz kondycję zwierząt, karmią je.
Cykl produkcyjny w ich gospodar-
stwie trwa 3 tygodnie – czyli co trzy
tygodnie wykonują określone czyn-
ności, związane m.in. z inseminacją,
porodami itd. 

- W naszym gospodarstwie mamy
jedną rasę świń Topigs Norsvin – to
świnie nowej generacji, bardzo ła-
godna i plenna rasa – podkreśla pani
Felicja. 

Jak podkreślają rolnicy, prowa-
dzenie gospodarstwa wymaga prze-
strzegania ściśle określonych norm,
wymogów i standardów zarówno
unijnych, jak i polskich, w tym bio-
asekuracji. Każdy jednak, kto zarzą-
dza stadem, musi wypracować swoje
własne mechanizmy. 

Ich chlewnia to doskonały przy-
kład, jak można kontynuować ro-

dzinne tradycje rolnicze, a zara-
zem stworzyć zmodernizowane i na
najwyższym poziomie gospodar-
stwo. Wkładają w to dużo zaanga-
żowania i pracy, i dzięki temu w na-
szym powiecie działa dziś jedna
z najnowocześniejszych chlewni
w regionie. 

(SN)

Postawili na trzodę 

W naszym powiecie jest wielu rolników, którzy prowadzą swoje
gospodarstwa na najwyższym poziomie, modernizują, udosko-
nalają, a zarazem podtrzymują rolnicze tradycje regionu. Na na-
szych łamach będziemy opisywać ich gospodarstwa. W tym wy-
daniu WPG przedstawiamy rolników z Łanów Wielkich. Czesław
Siebielec z rodziną prowadzi tu nowoczesną chlewnię. 

POKAZOWE 
GOSPODARSTWO

Tak prezentuje się gospodarstwo z lotu ptaka.
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Rodzinne zdjęcie – pamiątka z otwarcia chlewni. Od lewej: Czesław Sie-
bielec, Felicja Stachowska z mężem Dariuszem i dziećmi oraz Helena Sie-
bielec.

Na zdjęciu Norbert Styrc (w środku) tuż po wręczeniu zaszczytnego tytu-
łu na podsumowaniu konkursu, które odbyło się 2 lutego w Warszawie.



Ministerstwo Środowiska za-
twierdziło IV etap listy ocenionych
projektów dla naboru POIS.2.5/3/2016
w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Na li-
ście tej znalazł się projekt pn. Rewa-
loryzacja Parku Miejskiego w Py-
skowicach, co zapewnia możliwość
otrzymania dofinansowania 85 proc.
tej inwestycji tj. ponad 3,2 mln zł. 

(RG)
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EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

W skład Eko Patrolu wchodzą dron
i samochód ze specjalną apara-
turą pomiarową oraz obsługą
techniczną. Bada on stan powie-
trza w naszym województwie,
w tym również na terenie powiatu
gliwickiego.

Eko Patrol to wspólny projekt
Głównego Instytutu Górnictwa w Ka-
towicach i Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego. Powstał, by
przeciwdziałać niskiej emisji, wypeł-
niając zapisy tzw. uchwały antysmo-
gowej, którą w ub. roku przyjął Sejmik
Województwa Śląskiego.

- Walcząc efektywnie ze smogiem,
musimy precyzyjnie i konkretnie wie-
dzieć, gdzie kierować działania i pie-

niądze. Tylko wtedy mamy szansę na
sukces – wyjaśnia cel jego utworzenia
dr inż. Jan Bondaruk, zastępca na-
czelnego dyrektora ds. inżynierii śro-
dowiska GIG Katowice.

Dron, który wchodzi w skład Eko
Patrolu, działa szybko i precyzyjnie –
wytwarzając podciśnienie i znajdując

się tuż obok komina, skutecznie zasysa
dym i od razu poddaje go analizie.
Z kolei elektryczny samochód ma
profesjonalną aparaturę na dachu – po-
zwala ona badać powietrze w czasie
rzeczywistym, łącząc się z bazami da-
nych, np. z BDOT (baza danych
obiektów topograficznych). 

Eko Patrol będzie prowadził po-
miary do 30 marca w 8 miastach: Cze-
ladzi,  Kłobucku, Kroczycach, Sko-
czowie, Radlinie, Gorzycach i Bucz-
kowicach, a na naszym terenie w Py-
skowicach. Po ich zakończeniu opu-
blikujemy wyniki, które zostaną opra-
cowane przez GIG w Katowicach
i Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego.

Właśnie mija pół roku od przyjęcia
przez Sejmik Województwa Śląskie-
go uchwały antysmogowej. – To bez-
względnie priorytet tej kadencji. Dużo
wokół tego się dzieje, ale jeszcze
wiele do zrobienia przed nami – uwa-
ża marszałek Wojciech Saługa.

(RG)

Eko Patrol bada 
stan powietrza

Miliony dla Parku Miejskiego
w Pyskowicach

W naszym powiecie od ubiegłego
roku działa klaster energii „Przy-
jazna energia w Powiecie Gliwic-
kim”. Ma on w swoich założe-
niach do osiągnięcia konkretne
i ważne ekologiczne cele – po-
prawę jakości powietrza i ograni-
czenie niskiej emisji. 

Klaster dąży do poprawy jakości
powietrza w naszym powiecie i ogra-
niczenia zużycia energii m.in. po-
przez zwiększenie wykorzystania lo-
kalnych zasobów, w tym energii z od-
nawialnych źródeł energii (OZE) oraz
realizację projektów z zastosowaniem
odnawialnych i alternatywnych ni-
skoemisyjnych źródeł energii. W pla-
nach klastra „Przyjazna Energia w Po-
wiecie Gliwickim” jest wsparcie dzia-
łań gminnych programów – Progra-
mów Ograniczenia Niskiej Emisji
(PONE) i Programów Gospodarki Ni-
skoemisyjnej (PGN), gdzie zakłada się

m.in. ograniczenie zużycia energii
poprzez termomodernizację obiek-
tów, wymianę przestarzałych kotłów
węglowych czy intensyfikację budo-
wy odnawialnych źródeł energii. 

Celem tych działań jest osiągnięcie
po 2020 r. produkcji energii własnej
z OZE na poziomie 10 proc., tj. ok. 100
MWh/rok oraz ograniczenie niskiej
emisji CO2 o 15 proc., czyli o blisko
100 MgCO2/rok. Strategicznym celem
klastra jest ograniczenie niskiej emi-
sji tak, by do roku 2027 osiągnąć re-
dukcję emisji CO2 o 30 proc., tj.
250 000 MgCO2/rok. 

W kolejnych latach przewidziane
są również inwestycje, które nasta-
wione będą na wykorzystanie lokal-
nych zasobów i rozwój źródeł odna-

wialnych oraz realizację komplek-
sowej zmiany sposobu ogrzewania
gospodarstw domowych i obiektów
użyteczności publicznej, tak by pro-
dukcja własna energii z OZE w 2027
roku osiągnęła poziom blisko 55
proc. 

Obecnie klaster PEPG tworzą:
Powiat Gliwicki, wszystkie 8 gmin
naszego powiatu: Knurów, Gierał-
towice, Pilchowice, Pyskowice, Ru-
dziniec, Sośnicowice, Toszek, Wie-
lowieś, Politechnika Śląska w Gli-
wicach, Akademia Górniczo-Hut-
nicza w Krakowie, 9 podmiotów

gospodarczych i jed-
no stowarzyszenie. 

P o r o z u m i e n i e
o utworzeniu klastra
zostało podpisane we
wrześniu ub. roku w Starostwie Po-
wiatowym w Gliwicach. Powstał on
z inicjatywy Zespołu ds. Likwidacji
Niskiej Emisji, powołanego w marcu
2017 r. przez starostę gliwickiego
Waldemara Dombka. 

Funkcję przewodniczącego Rady
Klastra Energii PEPG pełni Jacek Za-
rzycki, członkami prezydium Rady są
Aleksandra Paździorek i Krystian
Szymała. Członkowie Komitetu Ste-
rującego to: Barbara Zwierzyńska,
Włodzimierz Gwiżdż, Joachim Bargiel
i Paweł Szczerbak. Koordynatorem
klastra jest specjalnie powołana w tym
celu spółka – KOORDYNATOR
KLASTRA PEPG Spółka z o.o. z sie-
dzibą w Knurowie.

Warto tu wspomnieć, że klastry
energii to nowe przedsięwzięcia,
które zostały wprowadzone noweli-
zacją ustawy o odnawialnych źró-
dłach energii. Nowelizacja ta weszła
w życie 1 lipca 2016 r. Zgodnie
z ustawą, klaster energii to cywilno-
prawne porozumienie, w skład któ-
rego mogą wchodzić osoby  fizycz-
ne, osoby prawne, jednostki nauko-
we, instytuty badawcze lub jednost-
ki samorządu terytorialnego. Poro-
zumienie to dotyczy wytwarzania
i równoważenia zapotrzebowania,
dystrybucji lub obrotu energią z od-
nawialnych źródeł energii lub z in-
nych źródeł lub paliw, w ramach sie-
ci dystrybucyjnej o napięciu zna-
mionowym niższym niż 110kV, na
obszarze działania tego klastra nie-
przekraczającym granic jednego po-
wiatu w rozumieniu ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym lub 5 gmin w rozu-
mieniu ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym.

Powołany w ubiegłym roku kla-
ster „Przyjazna energia w Powiecie
Gliwickim” był wówczas drugą taką
inicjatywą w województwie ślą-
skim. 

(SN)

Nasz klaster energii 

W parku planowane są m.in. duże nasadzenia nowych drzew i innych ro-
ślin.
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Taki Eko Patron będzie działał w marcu m.in. na terenie Pyskowic.
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Niestety wciąż jeszcze z kominów bardzo wielu domów wydobywa
się gęsty, czarny dym zanieczyszczający powietrze.
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Zapraszamy na I Targi Energetyczne Powiatu Gliwickiego
Samorząd Powiatu Gliwickiego zaprasza na I Targi Energetyczne Po-
wiatu Gliwickiego w ramach obchodów Dnia Ziemi. Targi odbędą
się w sobotę, 21 kwietnia w godz. 10.00 – 16.00 na terenie Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29.
Na targach swoją ofertę zaprezentują wystawcy branżowi. Będą wy-
stawiać m.in. piece grzewcze, kotły, pompy ciepła, paliwa ekolo-
giczne, fotowoltaikę. Odbędzie się także minikonferencja, podczas
której prelegenci opowiedzą o walce ze smogiem, ochronie śro-
dowiska i zaprezentują zagadnienia z zakresu ogrzewania. 
Targi organizuje Starostwo Powiatowe w Gliwicach we współpracy
z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, radnymi Rady Po-
wiatu Gliwickiego oraz klastrem energii „Przyjazna Energia w Powiecie
Gliwickim”. 

Klaster dąży do tego, by w jak najszerszym zakresie korzystać z odna-
wialnych źródeł energii. 
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LO Zespołu Szkół im. I. J. Pade-
rewskiego w Knurowie przygotowu-
je się do uruchomienia klasy I oddziału
sportowego ze specjalnością piłka
nożna. To odpowiedź na zaintereso-
wanie powiatowego środowiska pił-
karskiego (Akademii Piłki Nożnej
oraz Concordii Knurów) nauką w „Pa-
derku” swoich zawodników. LO ma
zapewnić im jak najlepsze wykształ-
cenie ogólne i przygotowanie do ma-
tury. Zaproponuje też dodatkowe za-
jęcia „Język angielski w sporcie”,
opiekę medyczną ze strony knurow-
skiego szpitala, wsparcie sponsora na
zakup strojów sportowych. Treningi
i udział w meczach zapewnią piłkar-
skie kluby sportowe. „Paderek” za-
prasza tu wszystkich zawodników tre-
nujących piłkę nożną, stojących przed
wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.
To oferta także dla kandydatów nie-
będących członkami klubu. 

W Technikum Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 w Knurowie wzno-
wiony będzie zawód technik górnictwa
podziemnego. Jego absolwenci mają
gwarancję zatrudnienia Jastrzębskiej

Spółki Węglowej S.A. Nowością w tu-
tejszym LO będzie natomiast projekt
edukacyjny „ratownictwo medycz-
ne”, szczególnie skierowany do mło-
dych ludzi, którzy swoją przyszłość
wiążą ze służbami ratowniczymi.
Uczniowie zdobędą wiedzę m.in. z za-
kresu ratownictwa medycznego i in-
nych nauk medycznych, nabędą umie-
jętności w zakresie medycznych czyn-
ności ratunkowych wykonywanych
w stanach nagłego zagrożenia zdro-
wotnego u dzieci i dorosłych. 

W LO Zespołu Szkół im. Marii Ko-
nopnickiej w Pyskowicach w ofercie
pojawiła się nowa klasa o profilu ję-
zykowo-turystycznym, łącząca prak-
tyczną naukę j. obcych i praktyczne za-
gadnienia z geografii. J. angielski lub
j. niemiecki, geografia i WOS będą tu
nauczane w zakresie rozszerzonym.
Uczniowie będą mieli możliwość
przygotowania do egzaminów certy-
fikujących z j. ang. i niem. Będą
przygotowani po ukończeniu szkoły
m.in. do organizowania wycieczek
i projektowania każdego ich aspektu. 

(SN)

Atrakcyjna oferta
Powiatowe szkoły średnie przygotowały dla absolwentów gimnazjów kil-
ka atrakcyjnych nowości w ofercie kształcenia. W roku szkolnym
2018/2019 ruszą nowe klasy – sportowa, ratownictwa medycznego i ję-
zykowo-turystyczna, wróci też technik górnictwa podziemnego.

Halę sportową szkoły wypełnili
wieczorem 2 marca uczniowie klas
mundurowych z Gliwic, Pyskowic
i Łazisk, zaproszeni na koncert przez
„mundurówkę” działającą w II LO
wchodzącym w skład ZSZ nr 2 oraz
Klub Sportowy Spartan. Przywitały ich
dyrektor ZSZ nr 2 Grażyna Dąbrow-
ska oraz wicestarosta gliwicki Ewa Jur-
czyga. – Cieszę się, że tylu was przy-
jechało dzisiaj do naszej powiatowej
szkoły – mówiła Ewa Jurczyga. 
– Zapewniam was, że warto było
przyjechać, bo zawsze dzieje się tu coś
ciekawego.

Uczniowskiej publiczności towa-
rzyszyli także m.in. Tomasz Rzepa –
przewodniczący Rady Miasta Knurów
i Stanisław Rudzki – przewodniczący
Komisji Edukacji w Radzie Powiatu
Gliwickiego.

Koncert nosił nazwę „Rockowa
lekcja patriotyzmu”. Muzycy zaczęli
od utworu „Moja niepodległość” mó-
wiącym o roku 1918, a potem – po-
przez m.in. symboliczny „Wrzesień”
i ostrych „Niezłomnych” – prowadzi-
li słuchaczy przez niełatwe karty hi-

storii naszego kraju. Repertuar szcze-
gólny nacisk kładł na tematykę walki
Żołnierzy Wyklętych o niepodległą
Polskę. Rock często ocierał się o gra-
nice metalu, co zwiększało ekspresję
bardzo rytmicznych utworów. Zapre-
zentowaną muzykę można określić
jako metal z patriotyczno-tożsamo-
ściowym przesłaniem, co podobało się
młodej publiczności. Zespół powstał
w 2013 r. w Małopolsce. Koncertuje
na terenie całego kraju, występował na
Węgrzech i w Londynie. Wydał dwie
płyty – „Moja niepodległość” i „Wil-
cze Mogiły”, nagrał też muzykę do fil-
mu „Bitwa pod Rząbcem historia
prawdziwa”. Była to już druga „Roc-
kowa lekcja patriotyzmu” w ZSZ nr 2
w Knurowie. Pierwszy koncert z tego
cyklu odbył się w grudniu 2016 r. – za-
grała wówczas rockowo-metalowa
grupa „Forteca”. Inicjatorem tych nie-
typowych, atrakcyjnych lekcji historii
jest Krzysztof Leśniowski, radny Po-
wiatu Gliwickiego.

Sponsorem imprezy był NSZZ
„Solidarność” w KWK „Knurów-
Szczygłowice”. (RG)

Zagrała „Pozytywka”

Połączenie patriotycznej historii z ostrą muzyką – tak wyglądał koncert
zespołu „Pozytywka” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Klaudia mieszka w Gierałtowi-
cach. Do szkoły w Knurowie ma więc
blisko, a do nauki w „Paderku” prze-
konała ją wysoka zdawalność matur
i egzaminów zawodowych w naszej
powiatowej szkole. 

- Logistykę wybrałam w ciemno,
nie wiedząc do końca, o czym będę się
uczyć i jakie umiejętności posiądę. Po
pierwszym semestrze byłam pewna, że
dokonałam dobrego wyboru, a przed-
mioty zawodowe stały się moimi ulu-
bionymi – mówi uczennica. 

Analizowanie, planowanie, orga-
nizowanie wciągnęło Klaudię. Logi-
styka tak jej się spodobała, że wzięła
udział w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Spedycyjno-Logistycznej, zorganizo-
wanej w ubiegłym roku przez Wydział
Ekonomiczny Uniwersytetu Gdań-
skiego. W olimpiadzie w sumie uczest-
niczyło ponad 2,5 tysiąca uczniów
z całej Polski. Do zawodów central-
nych zakwalifikowało się 46. W tym
wąskim gronie znalazła się Klaudia,
która uzyskała tytuł finalisty i indeks
na Uniwersytet Gdański. To ogromny
sukces uczennicy, a także szkoły i na-
uczycieli.

- Moja szkoła zapewnia doskona-
łe warunki do nauki oraz pomaga w re-
alizacji zainteresowań. Każdy na-
uczyciel ma indywidualne podejście do
ucznia, dzięki czemu mamy szansę
uzyskać bardzo dobre wyniki. Cała ka-
dra pedagogiczna dba o to, aby w szko-
le panowała miła i przyjazna atmosfera
– podkreśla Klaudia. 

W tegorocznym rankingu szkół
ponadgimnazjalnych „Perspektywy”
Technikum nr 1 zostało wysoko skla-
syfikowane, zyskując miano Srebrnej
Szkoły i zajmując 22 miejsce wśród
najlepszych techników województwa
śląskiego i 149 pozycję w Polsce.
Poziom w szkole jest więc naprawdę
wysoki.

- Zajęcia odbywają się w doskonale
wyposażonych salach, co umożliwia
nauczycielom przekazywanie wiedzy
w ciekawy sposób. Poza tym mamy
w szkole wiele zajęć pozalekcyjnych.

Ja biorę udział w za-
jęciach z języka nie-
mieckiego, ponieważ
jest to jedna z moich
pasji i cieszę się, że
szkoła dała mi moż-
liwość jej realizacji
– dodaje.

Warto tu wspo-
mnieć, że od września
ub. roku uczniowie
Technikum nr 1 ko-
rzystają z nowocze-
snych pracowni kom-
puterowych, które Po-
wiat Gliwicki wyko-
nał w ramach projek-
tu unijnego. 

Poza zajęciami
szkolnymi, głównym
zainteresowaniem
Klaudii jest psycho-
logia.

- Moje plany na
przyszłość nie są jeszcze doprecyzo-
wane, ale myślę, że będę chciała
kontynuować naukę o branży TSL
(czyli transportu, spedycji i logisty-
ki) oraz rozwijać się w dziedzinie psy-
chologii. Być może uda mi się połą-
czyć zamiłowanie do psychologii z lo-
gistyką i zająć się tym zawodowo –
mówi. 

W tym roku szkolnym Klaudia
również bierze udział w Olimpiadzie
Spedycyjno-Logistycznej – w jej II
edycji. Trzymamy za nią kciuki!

(SN)

Olimpijka
z „Paderka”
Klaudia Pacha jest uczennicą III klasy Technikum nr 1 w Knurowie, wcho-
dzącego w skład Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego. Uczy się w kla-
sie o profilu technik logistyk. W ubiegłym roku z sukcesem wzięła udział
w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej, wygrywając
indeks na Uniwersytecie Gdańskim. 

Organizatorem konkurs jest Fun-
dacja Lokalna Grupa Działania Spi-
chlerz Górnego Śląska, która z ogrom-
nym powodzeniem podejmuje się
działań kultywujących regionalne tra-
dycje. Konkurs, którego troską jest
„ślonsko godka”, skupił uczestników
z obszaru 12 gmin, m.in. z terenu po-
wiatu gliwickiego.

Tematem przewodnim konkursu
w roku 2018 jest „Je żech stond”.
W półfinale w Chechle wzięło udział
15 uczestników – uczniów klas IV-VI
z gmin: Rudziniec,  Sośnicowice, To-
szek, Krupski Młyn oraz Kochano-
wice. W skład jury weszli: Małgorza-
ta Derkowska, Zdzisława Mrózek,
Barbara Skawińska oraz Franciszek
Sufa. 

Do kolejnego etapu konkursu za-
kwalifikowało się 4 uczestników – Na-
talia Zaczkowska z ZSP w Rudnie
(którą przygotowała Bożena Kacz-
marczyk-Gwóźdź), Szymon Grochla
z SP Kotulin (przygotowanie – Beata
Grochla), Weronika Symiec z ZSP
Kochcice (przygotowana przez Ilonę

Gołek) oraz Kinga Mandel z SP im.
J. Rogera w Sośnicowicach (przygo-
towanie – Beata Staneczek). 

Zmagania uczestników mieli oka-
zję podziwiać uczniowie szkoły
w Chechle, a także posłanka na Sejm
RP Barbara Dziuk oraz radny Rady Po-
wiatu Gliwickiego Józef Kruczek,
którzy zadbali o „maszkyty” dla dzie-
ci i młodzieży. 

- Uczestnikom konkursu gratulujemy
odwagi oraz umiejętności przydatnych
w krzewieniu śląskiej tradycji. Już teraz
zapraszamy na wielki finał, który odbę-
dzie się 6 kwietnia w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Kochcicach – mówi
dyrektor SP w Chechle, Regina Wie-
czorek. – Dodatkowo w tym dniu odbę-
dzie się tam konkurs Danie Roku „Jak go-

domy, tak warzymy”. Zachęcamy
wszystkich do wzięcia w nim udziału. 

Patronat honorowy nad tą edycją
konkursu „Godomy po naszymu” ob-
jęli europoseł Marek Plura oraz poseł
na Sejm RP Andrzej Gawron. 

(RW)

Kultywują naszą gwarę 
19 lutego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle
odbył się pierwszy, tegoroczny półfinał VIII edycji spichlerzowego prze-
glądu etnolektów „Godomy po naszymu”. 

Fo
to

: R
. G

oz
d

ek

Fo
to

: A
RC

 K
. P

ac
hy

NIEPRZECIĘTNI
UCZNIOWIE
Kontynuujemy cykl poświęco-
ny wyróżniającym się uczniom
naszych powiatowych szkół
ponadpodstawowych. W tym
numerze przedstawiamy Klau-
dię Pachę z Zespołu Szkół im.
I. J. Paderewskiego w Knuro-
wie. 
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Dokończenie ze str. 1
W ramach inwestycji powstały

pracownie – kucharstwa, murarsko-
tynkarska, techniczna – obróbki drew-
na, obsługi hotelowej. Każda z pra-
cowni jest świetnie wyposażona w od-
powiedni sprzęt i materiały, np. w pra-
cowni obsługi hotelowej znajduje się
łóżko (można więc ćwiczyć jego fa-
chowe zaścielanie), na przyszłych po-
mocników stolarzy czekają stanowiska
z obrabiarkami do drewna, a miłośni-
ków gotowania na pewno zachwyci
wielka i przestronna kuchnia. Ponad-
to wyremontowane zostały także czte-
ry sale dla uczniów z głęboką niepeł-
nosprawnością intelektualną oraz dwie
sale lekcyjne dla uczniów z niepełno-
sprawnością lekką. Zniwelowane zo-
stały również bariery architektonicz-

ne, właśnie dzięki wybudowanej win-
dzie. W placówce dostosowano także
toalety do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością ruchową.

– Bardzo cieszymy się z przepro-
wadzonego remontu – mówi Bogusław
Hadzik, dyrektor ZSS w Pyskowicach.
– Znacznie poprawi się komfort nauki
w naszej placówce, mamy teraz no-
woczesną infrastrukturę do kształce-
nia w zawodach kucharz i murarz-tyn-
karz w Zasadniczej Szkole Zawodowej
oraz w zakresie pomocy obsługi ho-
telowej, pomocy kucharza i pomocy
stolarza/pracownika obróbki drewna
w naszej Szkole Przysposabiającej do
Pracy. Najważniejsze jednak jest to, że
mamy windę. Dzięki temu nasi ucznio-
wie z niepełnosprawnością ruchową
mogą przemieszczać się między pię-

trami budynku wygodnie i szybko.
Dziękuję Powiatowi Gliwickiemu za
realizację tego projektu, a także ro-
dzicom, uczniom i pracownikom za
cierpliwość podczas przeprowadza-
nych prac – dodaje. 

Projekt „Rozbudowa i moderniza-
cja budynku Zespołu Szkół Specjal-
nych w Pyskowicach w celu utwo-
rzenia pracowni i warsztatów umoż-
liwiających kształcenie w zawodzie
kucharz oraz pracowni technicznych
wraz z niwelowaniem barier archi-
tektonicznych” przeprowadzony został
w ramach poddziałania 12.2.1. Infra-
struktura kształcenia zawodowego 
– ZIT Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020. Był realizowany od
lipca 2015 r. do marca 2018 r., przy
czym przeprowadzenie samej inwe-
stycji trwało od kwietnia 2017 r. do
marca 2018 r. 

(SN)

Winda i nowe pracownie dla uczniów

Podpisanie aneksu do porozumie-
nia o współpracy w zakresie organi-
zowania praktycznej nauki zawodu
w formie zajęć praktycznych odbyło
się 21 lutego w siedzibie JSW S.A.
w Jastrzębiu-Zdroju. 

– Oznacza to przedłużenie na ko-
lejny rok zapisów porozumienia, okre-
ślającego zasady współpracy m.in.
w zakresie zatrudnienia absolwentów
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie, kształcących się w za-
wodach i specjalnościach górniczych
– mówi wicestarosta Ewa Jurczyga,
która z ramienia Powiatu Gliwickiego
podpisała aneks. – Jastrzębska Spółka
Węglowa zobowiązała się w ten spo-
sób do zatrudnienia uczniów rozpo-
czynających we wrześniu tego roku
kształcenie w branżowej szkole I stop-
nia w zawodach elektryk, monter ma-
szyn i urządzeń oraz ślusarz, a także
– co jest nowością w stosunku do za-
wartego rok temu porozumienia –
w technikum w zawodzie technik gór-
nictwa podziemnego. Uczniowie ci
mają gwarancję otrzymania pracy po
zdaniu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe.  

- Jestem przekonany, że dzięki
temu trafią do naszych kopalń pra-
cownicy dobrze przygotowani do wy-
konywania swych obowiązków – pod-
kreśla Artur Wojtków, zastępca pre-
zesa Zarządu JSW S.A. ds. pracy i po-
lityki społecznej. – Zapewniam przy
tym, że JSW to solidny pracodawca,
wart tego, by młodzież związała z nim
swe plany zawodowe. 

- Jest to kontynuacja projektu re-
alizowanego w czasie, gdy knurowskie
kopalnie należały do Kompanii Wę-
glowej – przypomina Krzysztof Le-
śniowski, radny Powiatu Gliwickiego,
który przed rokiem zabiegał o podpi-

sanie porozumienia. – Były to dobre
wzorce i należało je przywrócić. Cie-
szę się, że aneks przedłuża zapisy po-
rozumienia na kolejny rok szkolny
i poszerza zakres gwarancji zatrud-
nienia o techników górnictwa pod-
ziemnego.

Warto przypomnieć, że w ub. roku
JSW S.A. zaoferowała zatrudnienie
w KWK „Knurów-Szczygłowice”
również uczniom, którzy ukończyli tę
szkołę w czerwcu 2017 r.  Było to kil-
kudziesięciu techników górnictwa,
techników elektryków i mechaników,
a także absolwentów klasy górniczej
w Zasadniczej Szkole Zawodowej,
która wchodzi w skład ZSZ nr 2. 

– To świetnie, że młodzież ma pra-
cę  – dodaje Ewa Jurczyga, wicestaro-
sta gliwicki, której podlegają m.in.
sprawy oświaty w powiecie. – Przy-
gotowując ofertę kształcenia w na-
szych szkołach zawsze dbamy o to, aby
ich absolwenci umieli właściwie od-
naleźć się na rynku pracy. W tym przy-
padku udaje się to wspaniale, bowiem
młodzi ludzie otrzymują niemal od
ręki zatrudnienie w wyuczonym za-
wodzie, u dobrego pracodawcy. 

Współpraca szkoły
z JSW S.A. daje też do-
datkowe korzyści.
Uczniowie niedawno
byli w Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Kra-
kowie, aby zobaczyć
jak wygląda studiowa-
nie na tej prestiżowej
uczelni .  To efekt
współpracy między
krakowską uczelnią
a spółką. AGH przy-
gotowała atrakcyjny
p r o g r a m  p o b y t u .
Uczniowie mogli zwie-
dzić sale wykładowe,
laboratoria hydrologii,
wentylacji i klimaty-
zacji, budowlane, prze-
róbki i środowiskowe.
Mieli również okazję
wziąć udział w spo-
tkaniu z przedstawi-

cielami kół naukowych. 
Jak podkreślają organizatorzy, ce-

lem projektu AGH Junior jest za-
szczepienie u młodzieży ciekawości
świata oraz przedstawienie nauki
w taki sposób, aby zachęcić ją do
zdobywania dalszej wiedzy na tej
właśnie uczelni. Opracowany pro-
gram umożliwia poznanie środowiska
akademickiego AGH i być może sta-
nie się inspiracją przy wyborze ścież-
ki zawodowej. – Nasza spółka współ-
pracuje również z Politechniką Śląską,
co daje młodzieży dodatkowe możli-
wości – zaznacza Artur Wojtków.

(RG)

Absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
otrzymują zatrudnienie w kopalniach Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. To powrót do sprawdzo-
nych wzorców sprzed lat 

Zapewniona praca
w górnictwie 
Przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Powiatu Gliwickie-
go podpisali aneks do porozumienia zawartego w kwietniu ub. roku, co
gwarantuje otrzymanie pracy uczniom, którzy rozpoczną naukę w roku
szkolnym 2018/2019 w klasach kształcących przyszłych górników w Ze-
spole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Główny cel tego projektu to roz-
wijanie kompetencji kluczowych, ze
szczególnym uwzględnieniem tych
obecnie najbardziej przydatnych na
rynku pracy i podczas dalszego pod-
noszenia kwalifikacji. Ze wsparcia
projektowego mogą skorzystać ucznio-
wie i nauczyciele wszystkich zespołów
szkół prowadzonych przez Powiat
Gliwicki.

Uczniowie liceów ogólnokształcą-
cych i techników uczestniczą w dodat-
kowych zajęciach poszerzających wie-
dzę i umiejętności, głównie z zakresu
nauk przyrodniczych, matematyki i ję-
zyków obcych, a także z doradztwa za-
wodowego. 

- Młodzież może korzystać z zajęć
wyrównawczych, ale też poznawać za-

gadnienia wykraczające poza pro-
gram szkolny – mówi Joanna Piktas,
naczelnik koordynującego projekt
Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Za-

mówień Publicznych i Promocji w sta-
rostwie. – Część zajęć z zakresu bio-
logii z elementami nauk medycznych
prowadzona jest w języku angiel-
skim, uczniowie uczą się matematyki
w oparciu o gry strategiczne i losowe,
pracują z drukarką 3D. Zajęcia kon-
centrują się na praktycznym wyko-
rzystywaniu wiedzy, interpretacji da-
nych i tworzeniu strategii rozwiązy-
wania problemu. 

Jak zapewnia Zuzanna Kulak, ko-
ordynatorka projektu w pyskowickim
LO, uczniowie bardzo chętnie z nich
korzystają. – Dużym zainteresowaniem
cieszą się zwłaszcza zajęcia z języków
angielskiego i niemieckiego oraz ma-
tematyki. Są już pierwsze efekty pro-
jektu – dzięki zajęciom wyrównaw-

czym z matematyki, pro-
wadzonym od paździer-
nika do grudnia 2017 r.,
ich uczestnicy w znacz-
nym stopniu nadrobili za-
ległości i poprawili oceny.
Stosowanie atrakcyjnych
metod nauki pomogło
uczniom przekonać się, że
matematyka wbrew po-
zorom nie jest tak trudna,
jak im się wydawało.

W przypadku szkół
specjalnych postawiono
na terapię opartą na in-
dywidualizacji pracy
z uczniem.

- Nasi uczniowie chcą
zdobywać wiedzę i umie-
jętności, rozwijać swoje
talenty oraz dobrze czuć
się wśród rówieśników.
Nie osiągną tego bez

szczególnego wsparcia ze strony na-
uczycieli i specjalistów, dlatego tak
ważne są zajęcia dodatkowe – mówi
Celina Mikuła koordynująca projekt

w knurowskim Zespole Szkół Spe-
cjalnych. – Odbywają się one w małych
grupach lub indywidualnie, co po-
zwala prowadzącemu zwrócić uwagę
na jednostkowe potrzeby każdego
z uczniów oraz ułatwia dostosowanie
metod i form pracy do tych potrzeb.
W ramach projektu uczniowie mający
trudność z mówieniem uczą się m.in.
komunikacji alternatywnej. To bardzo
cenne, bo takie osoby najczęściej nie
potrafią nawiązywać poprawnych re-
lacji z rówieśnikami, są w grupie wy-
cofane, czują się gorsze, nie umieją wy-
rażać swoich potrzeb i emocji. Dzięki
zajęciom projektowym poznają inne
formy komunikowania się, co znacz-
nie poprawia komfort ich życia w sfe-
rze emocjonalnej, interpersonalnej
i społecznej. Można śmiało stwier-
dzić, że wszystkie zajęcia prowadzo-
ne w ramach projektu KORONA,
mają wpływ na funkcjonowanie
uczniów zarówno w środowisku szkol-
nym, jak i poza nim. Wspomagają pro-
ces rozwoju, wzmacniają poczucie
własnej wartości, rozwijają prawidło-
we postawy społeczne, kształtują umie-
jętność pracy w zespole, poprawiają
ogólną kondycję fizyczną i psychicz-
ną, kształtują postawy zgodne z etyką
ekologiczną. Podczas zajęć dzieci roz-
wijają się manualnie i twórczo, zdo-
bywają pewność siebie i poczucie
bezpieczeństwa, korygują zaburzone
funkcje. Dzieci i młodzież bardzo chęt-
nie uczestniczą we wszystkich zaję-
ciach. Mogą miło spędzać czas, a przy
okazji zdobywać nowe umiejętności
lub rozwijać swoje uzdolnienia.

Poza sfinansowaniem dodatko-
wych zajęć, projekt przewiduje do-
posażenie szkół w sprzęt i pomoce
dydaktyczne, umożliwiające m.in.
nauczanie metodą eksperymentu.
Zaplanowano również podnoszenie
kompetencji zawodowych nauczy-
cieli – np. kursy dotyczące naucza-
nia chemii  metodą eksperymentu
czy efektywnego korzystania ze
sprzętów IT w celu indywidualiza-
cji pracy z uczniem niepełnospraw-
nym.  

EWA PIESZKA

Szkolna „KORONA”

Ewa Jurczyga i Artur Wojtków tuż po podpisaniu
aneksu do zawartego przed rokiem porozumienia.
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Jesienią ub.r. rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjnego „KORONA
czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponad-
gimnazjalnych powiatu gliwickiego”. Powiat Gliwicki na jego przepro-
wadzenie uzyskał ponad 753 700 zł unijnego dofinansowania. 

Uczniowie mają wiele dodatkowych zajęć, na
przykład z „E-matematyki”.
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Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej 

w Knurowie, ul. Szpitalna 29
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają 
radcowie prawni.
Dni i godziny działania punktu
Poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Wtorek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Środa od godz. 13.00 do godz. 17.00
Czwartek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Piątek od godz. 8.30 do godz. 12.30

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej 

w Sośnicowicach, ul. Szprynek 1
Punkt prowadzony przez Fundację Rozwoju
Lokalnego z siedzibą w Knurowie.
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają ad-
wokaci.
Dni i godziny działania punktu
Poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 17.00
Wtorek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Środa od godz. 9.00 do godz. 13.00
Czwartek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Piątek od godz. 9.00 do godz. 13.00

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej 

w Wielowsi, ul. Główna 1
Punkt prowadzony przez Fundację Rozwoju
Lokalnego z siedzibą w Knurowie.
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają ad-
wokaci.

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

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej w Pyskowicach,

ul. Strzelców Bytomskich 3
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają ad-
wokaci.
Dni i godziny działania punktu
Poniedziałek od godz. 11.30 do godz. 15.30
Wtorek od godz. 11.30 do godz. 15.30
Środa od godz. 11.30 do godz. 15.30
Czwartek od godz. 13.30 do godz. 17.30
Piątek od godz. 9.00 do godz. 13.00

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej w Rudzińcu, 

ul. Gliwicka 26
Punkt prowadzony przez Fundację Rozwoju
Lokalnego z siedzibą w Knurowie.
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają ad-
wokaci.
Dni i godziny działania punktu
Poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Wtorek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Środa od godz.13.00 do godz. 17.00
Czwartek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Piątek od godz. 9.00 do godz. 13.00

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
osobie, której w okresie 12 miesięcy po-
przedzających zwrócenie się o udzielenie nie-
odpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej i wobec
której w tym okresie nie wydano decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
udokumentowanie uprawnienia przez przed-
łożenie oryginału albo odpisu decyzji o przy-
znaniu świadczenia z pomocy społecznej lub
zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o któ-
rym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej;

osobie, która posiada ważną Kartę Dużej
Rodziny.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;

osobie, która uzyskała zaświadczenie, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991
r. o kombatantach oraz niektórych osobach bę-
dących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego.
udokumentowanie uprawnienia przez przed-
łożenie zaświadczenia, o którym mowa w usta-
wie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami re-
presji wojennych i okresu powojennego;

osobie, która posiada ważną legitymację we-
terana albo legitymację weterana poszkodo-
wanego.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie ważnej legitymacji weterana
albo legitymacji weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierp-

nia 2011 r. o weteranach działań poza gra-
nicami państwa;

osobie, która nie ukończyła 26 lat.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie dokumentu stwierdzającego
tożsamość;

osobie, która ukończyła 65 lat.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie dokumentu stwierdzającego
tożsamość;

osobie, która w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia
lub poniosła straty.
udokumentowanie uprawnienia przez zło-
żenie oświadczenia, że zachodzi co naj-
mniej jedna z okoliczności wymienionych;

kobiecie w ciąży.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie dokumentu potwierdzającego
ciążę;

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
poinformowanie osoby uprawnionej o obo-
wiązującym stanie prawnym, przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach;
wskazanie osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania dotyczącego jej problemu praw-
nego;
pomoc w sporządzeniu wymagającego wie-
dzy prawniczej projektu pisma w zakresie nie-
zbędnym do udzielenia pomocy, z wyłącze-
niem pism procesowych w postępowaniach
przygotowawczym lub sądowym i pism w po-
stępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub o ustanowienie peł-
nomocnika z urzędu.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Powiat Gliwicki

Jeśli otrzymaliście Państwo pismo z Kan-
celarii Odpisów z Krajowego Rejestru Sadow-
nego (to nie pomyłka – właśnie Sadownego, a nie
Sądowego), wzywające do wniesienia opłaty ak-
tywacyjnej za udostępnienie elektronicznego
odpisu KRS – nie reagujcie na nie, ponieważ nie
jest to pismo urzędowe.

W tym niby urzędowym piśmie nadawca in-
formuje, że działa zgodnie z artykułem 22 Kon-
stytucji RP (co ma brzmieć poważnie, licząc że
odbiorca nie sprawdzi, iż to przepis gwarantujący
swobodę działalności gospodarczej) i że umiesz-
czono wpis adresata w Krajowym Rejestrze
Sadownym oraz na stronie krs-oniline.pl. Mini-

sterstwo Sprawiedliwości wyszukiwarkę Krajo-
wego Rejestru Sądowego prowadzi pod zupeł-
nie innym adresem (https://ems.ms.gov.pl/krs/wy-
szukiwaniepodmiotu?t:lb=t).

W dalszym ciągu pisma robi się ciekawie, bo
wszystko jest sformułowane tak, by zabezpieczyć
nadawcę przed odpowiedzialnością prawną w sy-
tuacji, w której ktoś w pośpiechu (na co nadaw-
ca liczy) jednak wpłaci pieniądze – Krajowy Re-
jestr Sadowny informuje o tym, że adresat „jest
zobligowany do dokonania wpłaty na konto o nu-
merze…”. W strachu przed karą za niedopełnienie
obowiązku i krótkim terminem wpłaty możemy
zareagować nerwowo, wpłacając tę kwotę na po-

dane konto. Wisienką na torcie tego pisma jest
pouczenie, które nijak ma się do jego treści, po-
nieważ nazwa jest łudząco podobna do nazwy
Krajowego Rejestru Sądowego, a dodatkowo pro-
szę zauważyć, że brakuje numeru telefonu.

Trudno walczyć z takim działaniem, dlatego
musimy uważnie czytać wszystkie pisma, które
do nas przychodzą. Lepiej stracić parę minut na
analizę treści niż 400 zł. Oczywiście aplikacja jest
podobno udostępniana natychmiast po wniesie-
niu opłaty w wysokości 400 zł, zaś całość opa-
trzono pouczeniem, że „nieuiszczenie wyżej
wymienionej opłaty wywoła skutki opisane
w punkcie 21 paragrafu 2 regulaminu Krajowe-
go Rejestru Sadownego”.  Autorzy tego oszustwa
i bezczelnego wprowadzania w błąd polskich
przedsiębiorców liczą na dodatkowe przychody.
Ta wersja  pisma jest opieczętowana dodatkowo
urzędowym orzełkiem – i tu absurd: z głową bez
korony. Co więcej, nieuczciwa firma swoją sie-
dzibę ma w Warszawie przy ul. Hożej 86
lok. 410 – natomiast Sąd Rejonowy dla
miasta stołecznego Warszawy – XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Re-
jestru Sądowego mieści się pod adre-
sem ul. Czerniakowska 100.

Na stronie internetowej Ministerstwa Spra-
wiedliwości można znaleźć ostrzeżenie przed nie-
uczciwymi firmami: „Departament Informatyzacji
i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż
od kilku dni otrzymuje informacje dotyczące dzia-
łalności Kancelarii Odpisów z Monitora Sądo-
wego i Gospodarczego. Należy podkreślić, że Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości – wydawca dziennika
urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy nie
jest autorem postanowienia wydawanego przez
Kancelarię Odpisów z Monitora Sądowego i Go-
spodarczego, będącego jednocześnie wezwa-
niem do wniesienia opłaty aktywacyjnej, jak rów-
nież nie współpracuje z podmiotem używającym
tej nazwy. W opinii Departamentu, powiado-
mienia jakie podmiot ten wysyła do przedsię-

biorców, mają na celu wpro-
wadzenie w błąd ogłosze-
niodawców. Styl pisma, forma i zamieszczone
w nagłówku godło mogą sugerować, że jest to pi-
smo urzędowe i przedsiębiorca musi taką opła-
tę wnieść”.

Natomiast w kolejnym piśmie jest informa-
cja o potrzebie wpisania w Krajowy Rejestr  Firm.
Całość jest dość sprytnie opakowana i ujęta
w pseudourzędniczo-prawniczym żargonie. Pi-
smo nosi znamiona pisma urzędniczego.

Jak każde takie „naciągactwo”, próbuje tech-
niki manipulacji i wywołania u przedsiębiorcy
przekonania, iż mamy do czynienia z urzędem lub
agendą rządową gromadzącą informacje o przed-
siębiorcach. Warto zauważyć, iż lista takich re-
jestrów jest regulowana ustawą o prowadzeniu
działalności gospodarczej – są to rejestry KRS,

Regon, NIP. Cała reszta to zwykłe „nabierac-
two” i powoływanie się na prywatne rejestry,

które nie służą nikomu,  niczemu i do
niczego się nie nadają. 

Ministerstwo Gospodarki o tym
wie, ale mało z tym robi. Publikuje

co jakiś czas ostrzeżenia o tym procede-
rze i nic poza tym. Działalność tego typu i pró-
by podszywania się pod oficjalne rejestry może
zakończyć się dla takich praktykantów dość przy-
kro, ponieważ ww. działania mogą również od-
powiadać znamionom przestępstwa, o którym
mowa w art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny. 

Na uwagę zwraca parę szczegółów pisma, któ-
re świadczą o tym, że ktoś chce nas ładnie i bez-
piecznie naciągnąć. Słowo „fakultatywna” ozna-
cza oczywiście „dobrowolna”, bo nic innego to
nie może być i odnosi się do wirtualnego regu-
laminu KRPG. Wyślijmy zatem takie oferty pro-
sto do kosza. Witajcie w świecie przedsiębiorców,
gdzie takich praktyk jest cała masa...

JÓZEF KRUCZEK
– radny Rady Powiatu Gliwickiego 

Na otrzymywanych pismach warto zwrócić uwagę na jawne nieprawidłowości – mowa w nich
o Krajowym Rejestrze Sadownym, a nie Sądowym, zaś na pieczątce widnieje orzeł bez ko-
rony.

Kolejne firmy próbują żerować na naiwności oraz pośpiechu polskich przedsiębiorców
i praktycznie podszywają się pod Krajowy Rejestr Sądowy. To nowa odmiana wyłudzania
pieniędzy od przedsiębiorców – niedawno to było CEIDG. Tym razem wykorzystywana jest
zbieżność nazw z prawdziwym Krajowym Rejestrem Sądowym. 

Przestępczy patent na wyłudzenie pieniędzy od 
początkujących przedsiębiorców
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Program ten kierowany jest do
mieszkańców z niepełnosprawno-
ścią, którzy są bezrobotni, poszukują
pracy, są nieaktywni zawodowo
oraz dla wychowanków rodzin za-
stępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych. Obejmuje on swo-
im działaniem osoby od 15 do 65
roku życia.

Głównym celem programu jest
wszechstronna pomoc w aktywnym
włączeniu się oraz utrzymaniu na
rynku pracy. Udział w proponowa-
nych w ramach projektu szko-
leniach ułatwi dostęp do wie-
lu pożądanych ofert
pracy. Rozwój
kompetencji, umie-
jętności i wzrost po-
ziomu aktywności
społeczno-zawodowej to komplek-
sowy zakres wsparcia, który może
otrzymać każdy z uczestników pro-
jektu. Każdy z uczestników zostanie
objęty wsparciem jednego z opie-
kunów – pracowników Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Gli-
wicach, czuwających nad realizacją
indywidualnie dobranej dla każdego
uczestnika ścieżki reintegracji za-
wodowej i społecznej.

W ramach projektu przewidziane
są atrakcyjne działania zarówno
w formie stacjonarnej, jak i wyjaz-
dowej, takie jak np.: treningi kom-

petencji, umiejętności społecznych
i zawodowych; kursy, szkolenia
i warsztaty; poradnictwo specjali-
styczne; zajęcia edukacyjne, spor-
towe i kulturalne. Każdy uczestnik
będzie mógł skorzystać z imprez in-
tegracyjnych oraz wybranych przez
siebie rekreacyjnych form spędzania

czasu wolnego.
Wszystkie

zainteresowane
osoby zaprasza-

my serdecznie do za-
poznania się z Regula-

minem Rekrutacji wraz
z załącznikami, które są do po-

brania na stronie www.pcpr-gliwi-
ce.pl. W celu wypełnienia dokumen-
tacji zgłoszeniowej do projektu, za-
praszamy do siedziby Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwi-
cach, przy ul. Zygmunta Starego 17,
gdzie czekają na Państwa pracowni-
cy, którzy udzielą odpowiedzi na py-
tania oraz pomogą w wypełnieniu
Formularza zgłoszeniowego, stano-
wiącego pierwszy krok rekrutacji.
Informacje udzielane są też telefo-
nicznie: 32 233 79 83. Wypełniony
przez Państwa dokument można rów-
nież przesłać na adres pocztowy:
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

Rekrutacja do projektu „Wsparcie na starcie”

Każda chwila jest
dobra, by zmienić coś
w swoim życiu!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach od stycznia br.
realizuje projekt „Wsparcie na starcie”, współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do koń-
ca 2020 r. obejmie on wsparciem 120 mieszkańców powiatu gli-
wickiego. 

Czynności będą realizowane ca-
łodobowo w granicach administra-
cyjnych powiatu gliwickiego. Przed-
miot zamówienia dotyczy wyłącznie
sytuacji, kiedy do wystawienia aktu
zgonu i ustalenia jego przyczyny nie
są zobowiązane inne osoby, zgodnie

z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
31.01.1959 r. o cmentarzach i cho-
waniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 912).

Szczegółowe informacje dostępne
pod numerem telefonu 32 332 66 38.

(WZI)

Ogłoszenie dla podmiotów medycznych 

Wystawianie kart zgonu  
Powiat Gliwicki zaprasza podmioty lecznicze oraz osoby posiadające
prawo do wykonywania zawodu lekarza do składania ofert na wyko-
nywanie usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu i – jeżeli jest to moż-
liwe – ustaleniu jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu. 

25 marca: Wyjazd teatralny do Kra-
kowa
13-15 kwietnia: Rozpoczęcie se-
zonu w Zakopanem
21-22 kwietnia: Dukla i okolice
2-3 czerwca: Gorce
8-10 czerwca: Zdobywamy Giewont    
16-25 czerwca: Chorwacja – Kar-
lobag    

19-28 lipca: Wycieczko-pielgrzymka
do Toskanii   

Bliższe informacje w biurze
O/PTTK Gliwice, Rynek 11, I pię-
tro, tel. 32 231-05-76, http://gli-
wice. pttk.pl, e-mail gliwicepttk@
poczta.onet.pl.

(JLZ)

Ciekawe wycieczki 
z przewodnikiem PTTK
PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej zaprasza na ciekawe wycieczki turystyczno-
krajoznawcze. We wszystkich uczestniczą przewodnicy, którzy poma-
gają w zwiedzaniu atrakcyjnych miejsc.

Istnieje zatem potrzeba podjęcia działań prewencyjnych,
które zmniejszą ilość wypadków z grupy „upadki”. Dzia-
łania te są prowadzone pod hasłem „Upadek to nie przy-
padek”. Wskazujemy więc najczęstsze przyczyny tych wy-
padków oraz sposoby zapobiegania im.

Najczęstsze przyczyny wypadków z grupy upadek to:
zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyj-
nych,
brak odprowadzenia wód opadowych, np. brak rynien,
używanie nieodpowiedniego obuwia (bez protektorowanej
podeszwy i usztywnienia kostki) lub zabrudzonego obuwia,  
nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn
rolniczych, 
brak odpowiednich przejść i obejść,
bałagan w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i pro-
dukcyjnych,
niestosowanie drabin, podestów i szelek podczas prac na
wysokości,
niezabezpieczone i nieprawidłowo skonstruowane dra-
biny,
brak poręczy i barierek przy schodach,

zbyt wysokie i nieoznakowane progi,
niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe,
przebywanie na ładunkach podczas transportu,
pośpiech podczas pracy oraz niedostateczna koncentra-
cja na wykonywanej czynności.

Wraz z wiosną rozpocznie się dla rolnika okres wzmo-
żonej pracy w gospodarstwie, wymagający zwiększonego
wysiłku fizycznego i koncentracji. W tym czasie rolnik wy-
konuje wiele różnych czynności – począwszy od oporzą-
dzania zwierząt gospodarskich po prace związane z upra-
wą i ochroną roślin oraz obsługą maszyn i urządzeń. Pra-
ce te wykonywane są zazwyczaj w pośpiechu, bez odpo-
czynku – w szczególności w czasie niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych. W takich sytuacjach nietrudno
o wypadek. 

Aby zapobiec upadkom w gospodarstwie, należy prze-
strzegać następujących zasad:
zadbać, aby podwórko miało wyrównaną i utwardzoną
nawierzchnię, a wody opadowe były właściwie odprowa-
dzane,
zadbać o odpowiednie oświetlenie miejsc pracy, tj. po-
dwórza, chlewni, obory, pomieszczeń gospodarczych,
warsztatu, garażu i wiat,
zadbać o porządek na terenie całego gospodarstwa, za-
równo w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Ciągi ko-

munikacyjne należy na bieżąco sprzą-
tać i naprawiać,
pousuwać wszelkie przeszkody z miejsc, po których po-
ruszają się domownicy,
narzędzia składać w wyznaczonych stałych miejscach. Nie
powinny być porozrzucane, a tym bardziej znajdować się
w przejściach i ciągach komunikacyjnych,
zadbać, by wszelkie podesty, schody, pomosty, włazy stro-
powe i ścienne miały barierki, poręcze i listwy przypo-
dłogowe oraz były utrzymywane w czystości,
używana w gospodarstwie drabina powinna być odpo-
wiednio długa, stabilnie oparta i wyposażona w zabezpie-
czenia przed przesunięciem u podstawy, a u góry w haki
zaczepowe. Drabina powinna wystawać ponad 0,75 m nad
miejsce, na które chcemy się wspiąć. Z drabiny należy  scho-
dzić i wchodzić twarzą zwróconą do niej, trzymając się
szczebli,
stosować obuwie, które zmniejsza ryzyko poślizgnięcia
się i potknięcia, a w czasie pracy chroni palce przed przy-
gnieceniem. Obuwie to należy oczyścić po zakończeniu pra-
cy, 

korzystać z drabinek montowanych przy maszy-
nach i przyczepach. Pamiętać należy o wchodzeniu
i schodzeniu z maszyn i urządzeń rolniczych twarzą
do szczebli. Należy dbać także o czystość schodków
i drabinek,
chodząc po stopniach maszyny należy mieć czy-
ste obuwie robocze,
maszyny rolnicze najlepiej ustawiać na równej,
utwardzonej powierzchni garażu lub w zadaszonych
wiatach, co zmniejszy ryzyko upadków w wyniku po-
ślizgnięć na mokrych częściach maszyn,
nie należy zaczynać pracy pod wpływem stresu –
trzeba być wypoczętym i koncentrować się tylko na
wykonywanej pracy.

Wielu wypadków spowodowanych upadkiem
można uniknąć bez większych nakładów pracy i środ-
ków finansowych. Bardzo często wystarczy świa-
domość zagrożeń występujących w gospodarstwie

oraz konsekwentne ich eliminowanie.
KRYSTYNA KRĘGIEL

– kierownik Placówki Terenowej KRUS w Gliwicach

KRUS promuje bezpieczną pracę w gospodarstwie

Skutki mogą być tragiczne
Upadki osób w gospodarstwie rolnym to najliczniejsza grupa wśród wszystkich zdarzeń
wypadkowych zgłaszanych do KRUS. Na terenie działania Placówki Terenowej w Gliwi-
cach w 2017 r. upadki stanowiły 70 proc. wszystkich wypadków, w 2016 r. – 67 proc.,
w 2015 r. – 64 proc. 
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Mam na imię Dawid.
Od urodzenia choruję na zespół

Westa, jest to padaczka lekooporna.
Mam szansę na samodzielność, ale
do tego potrzebne mi są drogie leki

i kosztowna rehabilitacja.

POMÓŻ MI, TO NIC NIE KOSZTUJE
Przekaż 1% na moje konto w Fundacji

Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
KRS 0000037904

2944 – KILIAN Dawid Rafał
Możesz również przekazać

darowiznę 
2944 – KILIAN Dawid Rafał –

darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia

Alior Bank S.A.
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

WYGRAJ Z NAMI
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, orga-

nizowanym przez Placówkę Terenową KRUS w Gli-
wicach. Wystarczy odpowiedzieć na dwa poniższe py-
tania, by wygrać atrakcyjną nagrodę. Odpowiedzi pro-
simy wysyłać do 31 marca na adres: PT KRUS w Gli-
wicach, ul. kard. Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice lub
mailowo: gliwice@krus.gov.pl. Można je także podać
telefonicznie pod nr.: 32 302 90 10, 32 302 90 12 lub
32 230 83 41. 
Pytania konkursowe:
1. Drabina powinna być wyposażona w zabezpieczenia
przed przewróceniem:
b. tylko u góry drabiny, 
c. tylko u dołu drabiny,
d. u dołu i u góry drabiny.
2. Ciągi komunikacyjne w gospodarstwie należy sprzą-
tać:
a. na bieżąco, 
b. raz w tygodniu, 
c. raz w miesiącu.  



KRÓLIK PO ŚLĄSKU 

Pokrój mięso królika na drobne ka-
wałki, następnie natrzyj solą, mie-
szanką pieprzu czarnego i ziołowego
oraz tymiankiem. Zostaw na pięć go-
dzin. Kiedy czas minie, potnij w pla-
stry świeżą słoninę, ziemniaki i cebu-
lę. Poukładaj na dnie naczynia, po-
cząwszy od słoniny na przemian
z ziemniakami, cebulą, mięsem, tak
aby ostatnie słowo należało do ziem-
niaków. Teraz piecz około półtorej go-
dziny. 

CIESZYŃSKI CHLEBICZEK
OWOCOWY WIELKANOCNY

Składniki:
Ciasto drożdżowe:
- 20 dag mąki
- 1 dag drożdży piekarskich
- 5-6 łyżek letniego mleka
- 1 łyżka cukru

- 1 łyżka masła
- sól
Nadzienie owocowe:
- 0,5 kg śliwek
- 10 dag suszonych gruszek
- 10 dag daktyli
- 5 dag orzechów laskowych
- ½ cytryny 
- ½ pomarańczy
- 125 ml rumu
Wykonanie:

Śliwki i suszone gruszki ugotować
do miękkości, wystudzić i wylać na
sito, następnie pokroić w podłużne pa-
ski. Dodać posiekane daktyle, orzechy
oraz obrane ze skórki i również po-

krojone w paski połówki cytryny
i pomarańczy. Całość wymieszać
w miseczce, zalać rumem i szczel-
nie nakryć. Przygotować rozczyn
z drożdży, mleka, odrobiny cukru i zo-
stawić do wyrośnięcia. Potem wyro-
bić z mąki, masła, zaczynu, pozosta-
łej ilości cukru i szczypty soli tęgie
ciasto. Zagnieść dobrze i rozwałkować
na prostokąt o grubości około 1 cm.
Nałożyć masę owocową, owinąć cia-
stem na kształt lekko spłaszczonego
walca, zlepić końce i ułożyć na po-
smarowanej tłuszczem blasze. Na-

kryć i zostawić w ciepłym miejscu do
wyrośnięcia. Piec w gorącym piekar-
niku przez godzinę na złoty kolor. 

CIESZYŃSKIE CIASTO DO
ZAPIEKANIA KIEŁBAS

Przygotować rozczyn z 3 dag
drożdży, odrobiny mleka, 1 łyżeczki
cukru i 15 dag mąki. Do ogrzanej
misy wsypać 85 dag mąki mieszanej
oraz 1 dag soli, dodając rozkłócone
z 0,25 l mleka 4 żółtka, 18 dag świe-
żo sklarowanego masła i wyrośnięty
rozczyn. Wyrabiać ciasto tak długo,
aż pojawią się pęcherzyki powie-
trza. Nakryć, odstawić w ciepłe miej-
sce, a po 30 minutach wyrabiać po-
nownie przez 10 minut i znów zo-
stawić do wyrośnięcia. Następnie
podzielić ciasto na 4-6 równych czę-
ści, uformować bułeczki, nakryć
i jeszcze raz zostawić, żeby podrosły.
Gotowe naciągnąć, rozwałkować na
cienkie długie paski i owijać w nie
białą lub domową wędzoną kiełbasę.
Ułożyć na posmarowanej tłuszczem
blasze, nakryć i zostawić na jakiś czas.

Następnie posmarować roztrzepa-
nym jajkiem i piec w dobrze roz-
grzanym piekarniku. (Opr. RG)
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KKRRZZYYŻŻÓÓWWKKAA ZZ HHAASSŁŁEEMM
Poprawne hasło krzyżówki z po-

przedniego wydania WPG to
„OSTATKI”. A jakie jest tej? Zachę-
camy do małej gimnastyki szarych ko-
mórek, przy okazji można też nieco le-
piej poznać nasz powiat i odbywają-
ce się w nim wydarzenia oraz jego
atrakcje. 
Pytania do krzyżówki:
1. Pora roku, w której obchodzone są
święta wielkanocne. 
2. Malowane jajka.

3. Ciasto wielkanocne lub utwór mu-
zyczny. 
4. „Wesołego… !”
5. W nim znajduje się święconka. 
6. Przynosi wielkanocne prezenty. 
7. Z czerwoną chorągwią, symbol
Wielkanocy oraz męki, śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa. 
8. … wielkanocna – 8 pierwszych dni
okresu wielkanocnego.
9. Ptak, zwiastun wiosny. 

(Opr. SN)

Tradycje naszego regionu
Tym razem proponujemy trzy przepisy na świąteczne potrawy. Pochodzą z książki „Śląskie od kuch-
ni”, wydanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, o której już pisaliśmy na naszych łamach.
To unikatowa pozycja, która po raz pierwszy prezentuje potrawy z naszego regionu wpisane na krajową li-
stę produktów tradycyjnych. 

Powiedli niedźwiedzia w Świbiu

Zwyczaj ten kultywowany jest na
terenie naszego powiatu przede wszyst-
kim we wsiach graniczących z woje-
wództwem opolskim, czyli w gminie
Wielowieś (w tym roku m.in. w Sie-
rotach, Wielowsi i Świbiu). Wodzenie
niedźwiedzia organizowane jest rów-
nież w Łubiu i Kopienicy, które nale-
żą już do powiatu tarnogórskiego. Do
niedawna odbywało się też w Pro-
boszczowicach w gminie Toszek. 

W Świbiu w korowodzie, który
wiedzie niedźwiedzia, udział biorą
tylko pełnoletni kawalerowie. Piękne
stroje wykonała dla nich sołtys Mał-
gorzata Jendrysik wraz z paniami
z koła gospodyń wiejskich. Wśród
wesołej braci korowodowej nie za-
brakło bociana, cyganki, pary młodej,
śmierci z kosą, diabła, myśliwego,
Czerwonego Kapturka, kameli i Abdula

(czyli futrzanego wielbłąda z Arabem)
porywających na wielbłądzi grzbiet co
zacniejsze panny i mężatki, obwożąc
je po wsi. Przebierańcom – jak zawsze
– towarzyszyła Orkiestra Dęta Bla-
skapelle ze Świbia. Uczestnicy koro-
wodu zatrzymywali przechodniów
i przejeżdżające przez wieś samocho-
dy, wypisując wesołe mandaty, np. za
czułe spoglądanie na pannę młodą i in-
kasując pieniądze „co łaska”.

- W tym roku do korowodu zgło-
siło się aż 25 nieożenionych chłopców
z naszej wioski, wielu z nich to człon-
kowie orkiestry Blaskapelle. Mamy
wśród przebierańców policjanta, któ-
ry pilnuje porządku i wlepia mandaty,
nie brak pary młodej – symbolizującej
nadzieje przetrwania sołeckich ro-
dów, bociana – zwiastującego nowe
życie, cyganki – co powróży i prze-

powiada
przyszłość,
strażaka,
kominiarza,
a nawet dia-
bła. Tak ufor-

mowany pochód rusza na ob-
chód wszystkich domów.

Odwiedzając domostwa
przebierańcy płatają roz-

maite figle. A to usmolą twarz
gospodarza, a to wyleją

wodę z beczki, przestawią wóz z ko-
niem, wyciągną drzwi z zawiasów
i wyniosą w pole, zatkają komin itd.
Nikt jednak nie obraża się na takie
drobne psoty. 

Dokończenie na str. 8
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Zanim nastał wielki post, 10 lutego wesoło pożegnaliśmy karnawał
z mieszkańcami Świbia, krocząc w kolorowym pochodzie przebierań-
ców na czele z futrzanym niedźwiedziem. Tzw. wodzenie niedźwiedzia
to obrzęd, który ma swoje korzenie na Śląsku Opolskim, a do powiatu
gliwickiego trafił „po sąsiedzku”.

Rozpacza zając
I kurka szaleje,
Bo jedno i drugie 
Nic prawie nie je.
Tymczasem nie można,
Tymczasem jest post 
I nie wypada
Powiem Wam wprost.
Póki co śledzik
Tylko w zalewie,
A z czego zalewa 
Tego już nie wiem.
No i ziemniaczek, 
Koniecznie suchy...
Gdy rosną już ciasta 
Dla kubków podpuchy,

Gdy duszą się mięsa 
I pieką pasztety,
Ty jedz lichy chlebek,
Ech, żałość niestety…

Baranek przycupnął sobie w koszyku,
Łypie na jajka i kiełbasę
I pyta sam siebie skąd tyle krzyku,
Przecież już jutro będziem mieć okrasę.
Przecież już jutro życie się odrodzi
Więc o co właściwie chodzi?

IWONA UZNAŃSKA

NA WIELKANOC

W tym roku wesoła zabawa w Świbiu przyciągnęła wielu gości, m.in. aż znad morza.

Autorka tego zabawnego wierszyka pracuje w Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach. Na co dzień zajmuje się poważnymi sprawami komunikacji i transportu
w powiecie, natomiast od święta – i to nie tylko z okazji Wielkanocy – pisze zgrab-
ne, śmieszne rymowanki. Zapewniła nas, że jeszcze nie raz udostępni je Wam
do przeczytania na łamach WPG! (RG)


