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To dobre szkoły z tradycjami, wciąż
jednak unowocześniane i wprowa-
dzające nowe kierunki kształcenia.

W roku szkolnym 2018/2019 ruszą
w nich nowe klasy – sportowa w Ze-
spole Szkół im. I. J. Paderewskiego

w Knurowie, językowo-turystyczna
w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej
w Pyskowicach oraz ratownictwa me-

dycznego w Zespole Szkół Zawodo-
wych nr 2 w Knurowie, gdzie wróci też
technik górnictwa podziemnego. Ofer-

ta ta zaprezentowana zostanie na III Po-
wiatowym Festiwalu Zawodów, który
odbędzie się 26 kwietnia w godz.

8.00-13.00 w ZSZ nr 2 w Knurowie.
Zapraszamy m.in. na pokazy umiejęt-
ności zawodowych uczniów, prezen-

tację kierunków kształcenia i zwie-
dzanie budynku szkoły.

W powiatowych placówkach moż-
na zarówno zdobyć dobry zawód, jak

i wiedzę umożliwiającą kontynuowa-
nie nauki na uczelniach wyższych. Po-
magają w tym uczniom doskonale
przygotowani nauczyciele. Szkoły są
dobrze wyposażone i dysponują no-
woczesnym zapleczem naukowym,
sportowym oraz warsztatowym. Ich
wielką zaletą jest to, że mają kame-
ralny charakter. Uczniowie nie czują

się tu anonimowo, nie giną w tłumie,
a są traktowani z należytą uwagą i sza-
cunkiem dla ich indywidualności. Na-
sze zespoły szkół są blisko Was – rów-

nież pod tym względem, że ich loka-
lizacja w Knurowie i Pyskowicach nie
wymaga od mieszkańców powiatu
dalekich dojazdów, ma do nich nie-
daleko zarówno młodzież z połu-
dniowej, jak i północnej jego części. 

(RG)
Więcej w Dodatku Specjalnym

wewnątrz tego numeru WPG

Technikum w „Paderku” umożliwia odbywanie zagranicznych staży za-
wodowych – na zdjęciu ich uczestnicy podczas pobytu w Hiszpanii.

SZKOŁY WARTE POLECENIA

Zajęcia w jednej z nowoczesnych pracowni informatycznych Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie szkoli przyszłych górników, za-
pewniając uczniom stypendia i pracę w kopalni po ukończeniu nauki.

Uczniowie klasy mundurowej LO w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej pod-
czas ćwiczeń na poligonie.

Niebawem kończący szkołę gimnazjaliści staną przed dylematem, gdzie
kontynuować naukę. Polecamy im placówki prowadzone przez Powiat
Gliwicki: w Knurowie – Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego i Zespół Szkół
Zawodowych nr 2, oraz w Pyskowicach – Zespół Szkół im. M. Konop-
nickiej.

Będzie to okazja do zapoznania się
z szeroką ofertą wystawców branżo-
wych, prezentujących m.in. piece
grzewcze, kotły, pompy ciepła, paliwa
ekologiczne, fotowoltaikę itp. Prze-
widujemy także panel edukacyjny,
podczas którego prelegenci opowiedzą
o walce ze smogiem, ochronie środo-
wiska i zaprezentują zagadnienia z za-

kresu ogrzewania. Zapewniamy też
możliwość wykonania badań służą-
cych naszemu zdrowiu – m.in. skon-
trolowania poziomu cukru, ciśnienia
itd. Oprawę muzyczną zapewnią lo-
kalne zespoły, co gwarantuje połą-
czenie pożytecznego z przyjemnym!

(RG)
Szczegóły na str. 12

Zapraszamy na I Targi Energetyczne Powiatu Gliwickiego

Na targach będzie można zapoznać się z szeroką ofertą nowoczesnych
źródeł ogrzewania, m.in. pomp ciepła, które nie tylko ogrzewają dom, ale
i zapewniają jego klimatyzację.
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Samorząd Powiatu Gliwickiego organizuje I Targi Energetyczne. 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. 
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Przyznawana jest ona zasłużonym dla powiatu
gliwickiego. Już zatem sama nominacja do na-
grody jest wielkim wyróżnieniem. Wśród kan-
dydatów do tegorocznej nagrody byli: Monika Bu-
chalik – instruktor Związku Harcerstwa Polskiego,
założycielka szczepu IGNIS w Toszku; Grzegorz

Nocoń – lekarz medycyny, ordynator Oddziału
Chirurgii Ogólnej Szpitala w Knurowie, pasjonat
swojego zawodu, człowiek oddany pacjentom;
Marian Płaszczyk – społecznik i biegacz z Knu-
rowa, popularyzator oraz organizator sztafet i piel-
grzymek biegaczy do miejsc kultu religijnego; Jó-
zef Rubin – wieloletni działacz samorządowy, spo-
łecznik, prezes zarządu Klubu Seniora 50+ w Py-
skowicach i jego współzałożyciel; Bogusław
Szyguła – kustosz Izby Tradycji Górniczej w Knu-
rowie, społecznik i filatelista. W kategorii zbio-
rowej nominowani byli: Caritas Archidiecezji Ka-
towickiej Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie
Chorych w Knurowie, który niesie pomoc oso-
bom z niepełnosprawnościami i znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej; Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło, podejmujące
szereg działań służących integracji i pobudzaniu
do aktywności lokalnej społeczności; Stowa-
rzyszenie Ludzie Miasta z Pyskowic, które edu-
kuje, integruje i aktywizuje mieszkańców, orga-
nizuje szereg akcji charytatywnych oraz kultu-
ralnych na rzecz gminy i powiatu. 

Bene Meritus w 2018 roku w kategorii indy-
widualnej otrzymał Grzegorz Nocoń, zaś w zbio-

rowej – Stowarzy-
szenie Ludzie Mia-
sta z Pyskowic. 

Wszyscy tego-
roczni kandydaci
byli godni tego, by otrzymać nagrodę, a ich osią-

gnięcia są bardzo znaczące dla rozwoju nasze-
go powiatu. Zwycięzcom i nominowanym gra-
tuluję i jednocześnie dziękuję za ich działania na
rzecz społeczności powiatu gliwickiego. Wrę-
czenie nagród nastąpi podczas tegorocznych
dożynek powiatowych.

Na sesji radni zapoznali się także ze spra-
wozdaniami rocznymi z wykonania planu fi-
nansowego za rok 2017 dwóch jednostek orga-
nizacyjnych powiatu: Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Knurowie i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach,
a także ze sprawozdaniami rocznymi dotyczą-
cymi sytuacji finansowej za rok 2017 dwóch
spółek z udziałem powiatu – Szpitala w Pysko-
wicach Spółka z o.o. i Szpitala w Knurowie Spół-
ka z o.o. 

Przypominam, że wszystkie uchwały, proto-
koły z sesji, interpelacje radnych i odpowiedzi na
nie zamieszczane są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. 

Następna sesja zaplanowana została na 26
kwietnia.
Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego

ANDRZEJ KUREK 

Wieści z sesji
Bogaty program miała 37 sesja Rady Powiatu Gliwickiego, któ-
ra odbyła się 22 marca. Podjęliśmy na niej siedem uchwał, jed-
ną z nich była uchwała przyznająca nagrodę Bene Meritus. 

Powstaje „Konstytucja
dla Biznesu”
4 kwietnia uczestniczyłem w bardzo interesującym kongresie
„Małe i Średnie Przedsiębiorstwa gwarantem rozwoju Polski” zor-
ganizowanym w Tarnowskich Górach przez poseł Barbarę Dziuk.
Gościem specjalnym wydarzenia, nad którym patronat honoro-
wy objął wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, była minister
przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Szefowej MPiT
towarzyszył wicewojewoda Jan Chrząszcz.

W marcu swe posiedzenia miały
wszystkie komisje stałe Rady Po-
wiatu Gliwickiego. Ich tematyka
była bardzo różnorodna.

Komisja Rewizyjna analizowała
wyniki kontroli przeprowadzonych
w starostwie w czwartym kwartale
ub.r., zajęła się również sprawozda-
niem z wykonania planu audytów
w 2017 r., a także kontrolą wybranych
wydatków bieżących Wydziału Ar-
chitektury i Budownictwa w latach
2016-2017. Komisja Gospodarki za-
poznała się ze sprawozdaniami z pra-
cy Wydziału Komunikacji i Transportu
oraz Wydziału Architektury i Bu-
downictwa za 2017 r. Komisja Bu-
dżetu i Finansów oraz Komisja Zdro-
wia na wspólnym posiedzeniu anali-
zowały trzy sprawozdania roczne:
z wykonania planu finansowego za
2017 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Knurowie oraz dotyczące sytuacji fi-
nansowej za ub.r. Szpitala w Pysko-
wicach i Szpitala w Knurowie. Ko-

misja Edukacji zapoznała się ze spra-
wozdaniem rocznym z wykonania
planu finansowego za ub.r. Powiato-
wej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
z siedzibą w Pyskowicach.

My tym razem towarzyszyliśmy na
posiedzeniu radnym pracującym
w Komisji Ochrony Środowiska, Roz-
woju i Promocji – i to w podwójnej

roli, bowiem jednym z zagadnień,
którym się zajmowali, było wydawa-
nie i tematyka  „Wiadomości Powia-
tu Gliwickiego” w minionym roku.
Drugim wiodącym tematem posie-
dzenia było zapoznanie się z infor-
macją na temat zanieczyszczenia gleb,
wód i powietrza w różnych częściach
naszego powiatu. 

Pierwsze zagadnienie przedstawi-
ła radnym red. nacz. „Wiadomości Po-
wiatu Gliwickiego”, Romana Goz-
dek. W ub.r. ukazało się 11 numerów
tego miesięcznika (wydanie lipcowo-
sierpniowe jest łączone), każdy w na-
kładzie 12 tys. egzemplarzy. Jego re-
dakcja składa się z czterech pracow-
nic Biura Prasowego oraz Wydziału
Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Pu-
blicznych i Promocji starostwa, które
zajmują się również szeregiem in-
nych spraw w urzędzie. W czasopiśmie
wiele miejsca zajmuje tematyka sa-
morządowa, ale nie brakuje też po-
wiązanych z nią zagadnień związanych
m.in. z ochroną zdrowia, edukacją, kul-
turą, sportem, ekonomią, gospodarką,
poradnictwem prawnym i rolnictwem.
Od 2010 r. miesięcznik korzysta z do-
finansowania otrzymywanego w ra-
mach konkursów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach, dzię-
ki czemu może szeroko poruszać za-
gadnienia związane z ekologią.
Drugi temat omówił Mariusz Dyka,

naczelnik Wydziału Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sta-
rostwie, przedstawiając prezentację
dotyczącą poszczególnych elemen-
tów środowiska naturalnego w po-
wiecie. Największe obawy budzi za-
nieczyszczenie powietrza, nieco mniej-
sze – wód, a w stosunkowo najlepszej
kondycji są gleby.

-  Cieszy wielowątkowość zagad-
nień, które poruszyliśmy podczas
obrad – mówi Winfryd Ficoń, prze-
wodniczący Komisji Ochrony Śro-
dowiska, Rozwoju i Promocji. – Jed-
nym z nich jest miesięcznik wyda-
wany przez starostwo, który dostar-
cza czytelnikom mnóstwa informacji
z powiatu i jego gmin. Drugie to kwe-
stie związane z zanieczyszczeniem
środowiska naturalnego na naszym te-
renie. Wysłuchaliśmy analizy jego
stanu, która jest dobrym punktem
wyjścia do tego, by podjąć kroki
mające na celu ograniczenie zatru-
wania powietrza, wód i gleb w po-
wiecie.

(RG)

Szerokie spektrum tematów

Kongres skupił wielu przedsiębiorców z na-
szego regionu. Był on również ciekawy dla sa-
morządowców, gdyż wskazywał na rozwiązania,
jakie powinny być zastosowane w relacjach
przedsiębiorstw z administracją i jednostkami sa-
morządu terytorialnego. 

Mnie osobiście najbardziej zaciekawiła moż-
liwość wprowadzenia w przyszłości na większą
skalę elektronicznej obsługi klientów starostwa
– szczególnie zaś umożliwienie mieszkańcom po-
wiatu załatwiania w ten sposób formalności
związanych z wydawaniem prawa jazdy i reje-
stracją pojazdu. Oczywiście wymaga to zasto-
sowania zmian w całym kraju, ale ważne jest, że
już rozpoczęły się prace nad takimi rozwiąza-
niami. Ich wprowadzenie ułatwiłoby życie rów-
nież przedsiębiorcom – i to nie tylko tym z bran-
ży transportowej.

Podczas kongresu przypomniano, że sektor
małych i średnich przedsiębiorstw stanowi
w Polsce ponad 90 proc. ogółu pracodawców,
generuje ponad 50 proc. PKB i zatrudnia bli-
sko 7 mln osób. Również w naszym powiecie
dysponuje on bardzo dużym potencjałem roz-
wojowym. 

Kongres był okazją do dyskusji o powstającej
„Konstytucji dla Biznesu” – pakietu 5 ustaw zmie-
niających polską rzeczywistość biznesową. Nowe
przepisy mają na celu przede wszystkim budo-
wanie partnerskich relacji między przedsiębiorcami
a urzędnikami i ułatwienie założenia oraz pro-
wadzenia firm w Polsce. „Konstytucja dla Biznesu”
ma stanowić fundament prawa gospodarczego. To
najbardziej kompleksowa reforma prawa gospo-
darczego od prawie 30 lat, zapowiedziana w „Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
Zmiany obejmą prawie 200 ustaw. 

Właśnie „Konstytucji dla Biznesu” poświę-
cony był pierwszy z bloków panelowych kon-
gresu. Pozostałe skupiły się wokół takich tema-
tów jak Kodeks Dobrych Praktyk Współpracy
Małego i Dużego Biznesu, finansowanie małych
i średnich przedsiębiorstw, zagadnienia związa-
ne z rynkiem pracy (m.in. preferencje dla przed-
siębiorców chcących w przyszłości gwarantować
miejsca pracy dla młodzieży), Internet jako na-
rzędzie rozwoju i budowania konkurencyjności
sektora MSP oraz wpływ stanu zdrowia społe-
czeństwa na gospodarkę.

Starosta gliwicki WALDEMAR DOMBEK

Od lewej: minister Jadwiga Emilewicz, poseł Barbara Dziuk i wicewojewoda Jan Chrząszcz.

Podczas marcowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego.
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Komisja Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji na swym marcowym po-
siedzeniu.
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Od 19 maja do 3 czerwca trwać
będzie tegoroczne Metropolitalne
Święto Rodziny. Organizuje je Mia-
sto Zabrze przy współpracy Śląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii oraz
licznych samorządów, w tym Po-
wiatu Gliwickiego. 

Przypomnijmy, że pomysł Metro-
politalnego Święta Rodziny (MŚR)
zrodził się podczas pielgrzymki sa-
morządowców i parlamentarzystów
z ówczesnym metropolitą górnoślą-
skim do Rzymu w 2007 r. To właśnie
wtedy, przy grobie św. Jana Pawła II,
powstała idea Metropolitalnego Świę-
ta Rodziny, które rozwija się i trwa do
dziś. W organizację tego Święta Ro-
dziny włączają się władze samorzą-
dowe śląskich miast, poszczególne
parafie, stowarzyszenia, organizacje
społeczne, osoby prywatne, całe ro-
dziny, a także po raz pierwszy Gór-

nośląsko-
Z a g ł ę -
biowska
Metropo-
lia poprzez różnego rodzaju inicjaty-
wy, jak: przedstawienia teatralne, kon-
certy muzyczne, panele dyskusyjne,
sympozja, wystawy, wykłady, kier-
masze, konkursy, imprezy sportowe,
festyny, pikniki i przeróżne okolicz-
nościowe wydarzenia.

Hasłem XI MŚR jest „Rodzina –
radość miłości”. Warto korzystać z to-
warzyszących mu inicjatyw proro-
dzinnych. Tegoroczne świętowanie
rozpoczyna się w sobotę, 19 maja
w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
Szczegóły dotyczące tegorocznego
MŚR znaleźć można na stronie:
www.swieto-rodziny.pl oraz wkrótce
na plakatach.

(MFR)

Po raz piąty w Poniedziałek Wiel-
kanocny przez Żernicę i Nieboro-
wice przejechała procesja konna,
kultywująca stare zwyczaje ludo-
we związane ze Świętem Zmar-
twychwstania.  

Procesja wyruszyła spod drewnia-
nego kościółka w Żernicy i wiodła
przez pola, które poświęcił proboszcz
Marek Winiarski, by dały dobre plo-
ny. Procesji po raz pierwszy w tym
roku towarzyszyła orkiestra dęta, któ-
ra na przemian ze scholą muzycznie
wzbogaciła przemarsz. W Nieboro-
wicach zatrzymała się na placu przy
przedszkolu, gdzie na jeźdźców cze-
kał poczęstunek i wielu obserwatorów.
Podczas postoju nastąpiło rozstrzy-
gnięcie konkursu pn. „Wysztiglowa-
ny Koń”, w którym oceniano konie
biorące udział w procesji. Tegorocz-
ni laureaci to: „Lady” dosiadana przez
Karolinę Wolańską, „Nigeria”, na
której jechała Wioletta Frania i dwa ko-
nie z bryczki Lokata i Libasz. Pa-
miątkowe statuetki, przypinki i na-
grody wręczył wójt Gminy Pilchowi-
ce Maciej Gogulla. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali tradycyjnie medale

ufundowane przez starostę gliwickie-
go, które w zastępstwie Waldemara
Dombka wręczył  radny Rady Powiatu
Gliwickiego, Winfryd Ficoń. Po po-
dziękowaniach dla wszystkich uczest-
ników i organizatorów, procesja uda-
ła się w drogę powrotną do Żernicy.

Organizatorami tej pięknej tra-
dycji są parafia pw. św. Michała

Archanioła, Gmina Pilchowice,
Gminny Ośrodek Kultury w Pil-
chowicach, Rada Sołecka Niebo-
rowic, OSP Żernica, a jej koordy-
natorzy to Ingemar Klos i Norbert
Dyka. Procesję objęli patronatem
Wójt Gminy Pilchowice i Starosta
Gliwicki.

(RG)

Wielkanocna procesja konna

Julia Powiecka – uczennica Miej-
skiej Szkoły Podstawowej im. Ma-
rii Konopnickiej w Knurowie zdo-
była główną nagrodę w ogólno-
polskim konkursie na komiks „Po-
dróże Koziołka Matołka – Hiszpa-
nia”.

Konkurs został zorganizowany
przez Europejskie Centrum Bajki. Za-
daniem uczestników było przedsta-
wienie, w formie komik-
su, podróży Koziołka Ma-
tołka po Hiszpanii. Julia
Powiecka jako zwycięż-
czyni otrzymała statuetkę
Koziołka Matołka i na-
grodę pieniężną. Prace
laureatów konkursu zo-
stały wydane w książce
„Podróże Koziołka Ma-
tołka – Hiszpania” oraz

zaprezentowane na wystawie w trak-
cie VIII Dziecięcych Spotkań z Ko-
miksem w Pacanowie. 

Julia uczy się języka hiszpańskie-
go, pasjonuje się rysowaniem i wy-
myślaniem różnych historii. Wcześniej
była już nagradzana w ogólnopol-
skich konkursach literackich i pla-
stycznych.

(SN)

Sukces knurowianki 

9 marca w Warszawie odbyła się
uroczysta gala podsumowująca
ogólnopolski plebiscyt „Położna
na medal 2017”. Uczestniczyła
w niej  Marzena Langner-Pawli-
czek ze Szpitala w Knurowie, któ-
ra zajęła w plebiscycie trzecie
miejsce w kraju i uznana została
za najlepszą położną na Śląsku. 

Marzena Langner-Pawliczek pra-
cuje na Oddziale Położniczo-Gineko-
logicznym Szpitala w Knurowie.  – To
cudowna i bardzo ciepła osoba, a przy
tym niezwykle kompetentna. Wyka-
zuje wiele empatii i zaangażowania
w swoją pracę. Zapewnia pacjentkom
poczucie bezpieczeństwa, wsparcie
merytoryczne i emocjonalne. Swój
zawód wykonuje z wielką pasją –
podkreśla dr n. med. Michał Ekkert,
prezes Zarządu Szpitala w Knuro-
wie.

Była to już 4 edycja ogólnopol-
skiego plebiscytu „Położna na medal”.
Jest on częścią kampanii o tej samej
nazwie, prowadzonej przez Akademię
Malucha Alantan. Pani Marzenie ser-
decznie gratulujemy! (SM)

Położna na medal

Wsparcie finansowe dla pod-
opiecznych Domu Pomocy Spo-
łecznej „Ostoja” w Sośnicowicach
– taki cel przyświeca I Sośnico-
wickiemu Biegowi Charytatywne-
mu dla Dorosłych i Dzieci. Impre-
za zaplanowana została na 26
maja. 

W programie m.in. bieg/marszo-
bieg/nordic walking – do pokonania
dystans od 1,5 do 6 km (od 16 lat)
i biegi dla dzieci i młodzieży na dy-
stansach 200, 400 i 600 m (od 7 do 15
lat). Chętnym radzimy pośpieszyć się
z zapisami, gdyż wyczerpuje się już li-
mit uczestników biegów. Formularz

zgłoszeniowy i regulamin biegu znaj-
dują się na stronie: https://biegamyz-
sercem.pl.

Organizatorem imprezy jest Fun-
dacja „Biegamy z Sercem”. Bieg od-
będzie się pod patronatem Starosty Gli-
wickiego i Burmistrz Sośnicowic. 

(SN)

I Sośnicowicki Bieg Charytatywny 

5 kwietnia w Gliwicach odbyła się
Międzywojewódzka Konferencja
Młodzieżowych Rad. W spotkaniu
wzięła udział także młodzież z po-
wiatu gliwickiego.

W konferencji, która odbyła się
w auli II Liceum Ogólnokształcącego
im. Walerego Wróblewskiego w Gli-
wicach, licznie wzięły udział delega-
cje młodzieżowych rad. Podczas spo-
tkania zaprezentowały one swoje dzia-
łania, dyskutowały o tym, na jakich
płaszczyznach powinny wykazać ak-
tywność i w jaki sposób realizować
swoje cele, pochyliły się także nad
ważnym problemem, jakim jest smog. 

Młodzieży towarzyszyli m.in. wi-
cestarosta gliwicki Ewa Jurczyga,
Krystyna Sowa – przewodnicząca
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Gliwice, Katarzyna Ku-
czyńska-Budka – dyrektor Wydziału
Dialogu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego, Wojciech

Zając – zastępca dyrektora gliwickiej
delegatury Śląskiego Kuratorium
Oświaty w Katowicach, Alicja Ma-
inusch z biura poseł na Sejm RP Mar-
ty Golbik oraz gospodarz placówki –
dyrektor II LO Robert Strzelec. 

- Takie konferencje są bardzo po-
trzebne, młodzież ma okazję wymie-
nić się doświadczeniami, wiedzą i po-
mysłami – mówi wicestarosta gliwic-
ki Ewa Jurczyga. – W czerwcu 2016
r. w Knurowie odbył się I Kongres Rad
Młodzieżowych Województwa Ślą-
skiego. I to właśnie podczas tego spo-
tkania młodych ludzi, zrodziła się
myśl, by w naszym powiecie utworzyć
podobne gremium. W ubiegłym roku
powstało więc Forum Młodzieży Po-
wiatu Gliwickiego, które skupia mło-
dych ludzi aktywnie uczestniczących
w życiu publicznym oraz podejmują-
cych wiele inicjatyw i działań w na-
szym powiecie. Cieszę się, że mamy
taką świadomą i energiczną młodzież

i zachęcam do przyłączania się do dzia-
łań naszego Forum Młodzieży Powiatu
Gliwickiego – dodaje wicestarosta
Ewa Jurczyga.

Konferencja została zorganizowa-
na przez Młodzieżową Radę Miasta
Gliwice i II Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Walerego Wróblewskiego
w Gliwicach. Patronat honorowy ob-
jął nad nią rzecznik praw dziecka
Marek Michalak. 

(SN)

Spotkały się młodzieżowe rady 

Wicestarosta gliwicki
Ewa Jurczyga od
dawna zachęca mło-
dzież do aktywności
społecznej, w tym sa-
morządowej.

Wśród uczestników
konferencji byli m.in.
przedstawiciele Fo-
rum Młodzieży Po-
wiatu Gliwickiego
i Młodzieżowej Rady
Miasta Knurów.Fo
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Z roku na rok przybywa uczestników procesji i jej zachwyconych obser-
watorów.
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Powiat Gliwicki włącza się w program MŚR dwiema imprezami:
- w niedzielę 27 maja zapraszamy całe rodziny na Przegląd Orkiestr Dę-
tych Powiatu Gliwickiego o godz. 15.00 do Wilczy w gm. Pilchowice,
- w sobotę 2 czerwca o godz. 10.00 rozpocznie się VIII Bieg Uliczny im.
ks. Konstantego Damrota w Pilchowicach, który organizujemy wspól-
nie z Gminą Pilchowice. Do udziału w biegu można się już zapisywać,
szczegóły podajemy na naszej stronie internetowej.

XI Metropolitalne 
Święto Rodziny 

Marzena Langner-Pawliczek pod-
czas gali w Warszawie.
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Dwa spotkania, poświęcone waż-
nym sprawom rolniczym, zorgani-
zowane zostały w marcu w Staro-
stwie Powiatowym w Gliwicach. 

Pierwsze z nich odbyło się 14 mar-
ca, bowiem od 15 marca wnioski
o przyznanie płatności na 2018 r. rol-
nicy mogą składać tylko w wersji
elektronicznej. O tym, jak to robić, po-
informowani zostali przez pracowni-
ków Biura Powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Pyskowicach.

Spotkanie otworzył starosta gli-
wicki Waldemar Dombek, a następ-
nie w jego tematykę wprowadził
wszystkich Andrzej Frejno, kierow-
nik Biura Powiatowego ARiMR. Ob-
szerną i bardzo obrazową prezentację
o zmianach, które zostaną wprowa-
dzone w sposobie składania wnio-
sków, przedstawiła Renata Milewicz
z ARiMR. Zaprezentowana została
także nowa aplikacja, przy pomocy
której rolnicy będą składać doku-
menty – eWniosekPlus. Była okazja,
by zadać pytania i wyjaśnić wszyst-
kie wątpliwości, w czym pomagali też
rolnikom pracownicy Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Gliwicach. 

Była także okazja do poruszenia in-
nych ważnych dla rolników zagadnień.
Krystyna Kręgiel, kierownik Placów-
ki Terenowej KRUS w Gliwicach,
omówiła aktualne kwestie dotyczące
ubezpieczeń rolników. Temat afry-
kańskiego pomoru świń (ASF) przed-
stawił z kolei powiatowy lekarz we-
terynarii w Gliwicach, lek. wet. Szcze-
pan Błachut.

Więcej na temat ASF mówiono
na spotkaniu zorganizowanym 20
marca. Udział w nim wziął wice-
wojewoda śląski Jan Chrząszcz.
Rolę gospodarza pełnił starosta Wal-
demar Dombek, a w tematykę wpro-
wadził uczestników naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa starostwa, Ma-
riusz Dyka. 

W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież m.in. przewodniczący Rady Po-
wiatu Gliwickiego Andrzej Kurek,
Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gli-
wickiego, śląski wojewódzki lekarz
weterynarii Jerzy Smogorzewski, pre-
zes Śląskiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej w Katowicach Krzysztof Or-
lik oraz powiatowi lekarze weteryna-
rii w Gliwicach, Rybniku i Zawierciu. 

Podczas spotkania omówiono m.in.
problematykę zadań Inspekcji Wete-
rynaryjnej oraz obecną sytuację, zwią-
zaną z kontrolami bioasekuracji go-
spodarstw i zwalczaniem ASF.  

Pod koniec lutego br. weszło w ży-
cie Rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego
2018 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem afrykań-
skiego pomoru świń. Celem znoweli-
zowanych przepisów jest ograniczenie
ryzyka przeniesienia wirusa ASF do
chlewni. Rozporządzenie wprowadza
nowe wymogi dla hodowców świń.
Określają one m.in., kto może wyko-
nywać czynności związane z obsługą
świń, podają wymiary, jakie muszą
mieć maty dezynfekujące oraz naka-
zują prowadzenie rejestru wejść osób

do pomieszczenia, w którym są trzy-
mane te zwierzęta. Nakazują też utrzy-
mywanie świń w odrębnych, za-
mkniętych pomieszczeniach. 

W związku z wejściem nowych
przepisów, organy Inspekcji Wetery-
naryjnej przeprowadzają kontrole
i sprawdzają, czy gospodarstwa speł-
niają nakazane wymogi. 

Przypominamy, że ludzie nie są
wrażliwi na zakażenie wirusem ASF,
w związku z czym choroba ta nie stwa-
rza zagrożenia dla ich zdrowia lub ży-
cia. Jest jednak niezwykle groźna dla
trzody chlewnej. 

Szczegółowe i aktualne informacje
dotyczące ASF znaleźć można na
stronie Głównego Inspektoratu We-
terynarii: www.wetgiw.gov.pl. 

(RG, SN)

Rolnicze sprawy 
omówiono w starostwie

Każdy rowerzysta, zanim wybierze
się na przejażdżkę, musi zadbać
o to, by jego rower był sprawny
i miał odpowiednie wyposażenie. 

To, w co powinien być wyposażo-
ny rower, ściśle regulują przepisy,
a dokładnie rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia.

Zgodnie z wytycznymi rower po-
winien mieć:
– z przodu – co najmniej jedno świa-
tło pozycyjne barwy białej lub żółtej
selektywnej, 

– z tyłu – co najmniej jedno światło od-
blaskowe barwy czerwonej o kształcie
innym niż trójkąt oraz co najmniej jed-
no światło pozycyjne barwy czerwonej,
– co najmniej jeden skutecznie dzia-
łający hamulec,
– dzwonek lub inny sygnał ostrze-
gawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,

– kierunkowskazy – tylko w przy-
padku, kiedy konstrukcja roweru unie-
możliwia kierującemu sygnalizowanie
przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmia-
ny kierunku jazdy lub pasa ruchu.

Przepisy dopuszczają, aby światła
pozycyjne (co ważne, nie dotyczy to
odblasku tylnego czerwonego – on
musi być zamontowany na stałe) były
zdemontowane, wtedy kiedy kierują-
cy rowerem nie jest zobowiązany do
ich używania podczas jazdy. Zgodnie
z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”,
kierujący rowerem w czasie od zmierz-
chu do świtu lub w tunelu jest obo-

wiązany używać świateł stanowią-
cych obowiązkowe wyposażenie po-
jazdu. A zatem, jeśli rowerzysta po-
rusza się po zmroku lub w tunelu, musi
włączyć światła, czyli na rowerze
muszą być wtedy zamontowane także
przednie i tylne światła pozycyjne.
Co warte podkreślenia, wymogi te do-

tyczą wyposażenia roweru – nie ro-
werzysty. Wszystkie zatem wyżej wy-
mienione elementy muszą być umiesz-
czone na rowerze. 

Przepisy określają także to, w jaki
sposób mają być zamontowane świa-
tła. I tak: światła pozycyjne oraz świa-
tła odblaskowe oświetlone światłem
drogowym innego pojazdu, powinny
być widoczne w nocy przy dobrej
przejrzystości powietrza z odległości
co najmniej 150 m, dopuszcza się mi-
gające światła pozycyjne. Ponadto
w przypadku roweru światła powinny
być umieszczone nie wyżej niż 1500
mm i nie niżej niż 250 mm od po-
wierzchni jezdni. Światła czerwone nie
mogą być widoczne z przodu, a świa-
tła białe (żółte selektywne) – z tyłu.

Prawo dopuszcza również możli-
wość zamieszczenia elementów od-
blaskowych na rowerze. Choć posia-
danie odblasków na jednośladzie nie
jest obowiązkowe, warto o nich po-
myśleć, bo zwiększą one bezpieczeń-
stwo na drodze. Na rowerze można za-
montować dodatkowe odblaski, m.in.
barwy żółtej samochodowej na bokach
kół (z tym zastrzeżeniem, że z każde-
go boku pojazdu powinny być wi-
doczne co najmniej dwa światła: co
najmniej po jednym, umieszczonym na
kole przedniej osi oraz na kole tylnej
osi), na pedałach, a barwy białej do-
datkowo z przodu roweru, odblasko-
wy pasek w kształcie nieprzerwanego
pierścienia na obu bokach opony albo
elementy odblaskowe w kształcie nie-
przerwanego pierścienia, umieszczo-
ne na bocznych płaszczyznach kół. 

(SN)

W co powinien być
wyposażony rower?

Konkurs „Wygraj z nami”, ogło-
szony w poprzednim wydaniu WPG,
wygrał Waldemar Gorzel. Nagrodą jest
wózek transportowy. Prosimy pana
Waldemara o skontaktowanie się z Pla-
cówką Terenową KRUS w Gliwi-

cach w celu uzgodnienia terminu od-
bioru nagrody – mailowo: gliwi-
ce@krus.gov.pl lub telefonicznie pod
nr.: 32 302 90 10, 32 302 90 12
i 32 230 83 41.

(RG) 

WYGRAŁ Z NAMI

Od lat na uciążliwy hałas, docierający z wiaduktu nad
zbiornikiem Moczury w ciągu autostrady A1, uskar-
żają się mieszkańcy Knurowa. W rozwiązaniu tego
problemu pomaga im od niedawna Starostwo Po-
wiatowe w Gliwicach.

- Sprawą tą zajęliśmy się, gdy tylko zgłosił ją nam
w sierpniu 2016 roku radny Miasta Knurów, Andrzej Po-
rada – przypomina wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga. 
– Co prawda nie leży ona w kompetencjach powiatu, ale
postanowiliśmy pomóc mieszkańcom Knurowa, którzy na
hałas narażeni są od 2009 roku. Po interwencjach, któ-
re podjęłam wspólnie z posłem Piotrem Pyzikiem oraz
radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, Krystia-
nem Kiełbasą, sprawa ruszyła z miejsca.

W kwietniu ub. roku minister środowiska wydał
decyzję, w której nałożono konkretne obowiązki na
zarządcę tego odcinka A1, czyli katowicki oddział Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ma-
jąc na uwadze złożoność problemu, minister określił
termin wykonania przeglądu ekologicznego hałaśli-
wego wiaduktu na 30 września br. 

W sierpniu ub. r. Ewa Jurczyga zorganizowała
w starostwie spotkanie stron, zainteresowanych roz-
wiązaniem problemu. Obecni na nim byli: reprezentanci
GDDKiA, przedstawiciel posła Piotra Pyzika, Krystian Kieł-
basa, Andrzej Porada oraz pracownicy starostwa i Urzędu
Miasta Knurów. Zaakceptowano na nim sposób postępo-
wania określony w decyzji ministra środowiska i zobo-

wiązano się do informowania mieszkańców Knurowa o po-
stępie prac.

Jak zapewniono nas 27 marca br. w katowickiej GDD-
KiA, obecnie wszystko jest realizowane zgodnie z tymi za-
leceniami. Wykonawcą przeglądu ekologicznego została fir-
ma EKKOM Sp. z o.o. z Krakowa.  Termin wykonania opra-
cowania wyznaczono jej na 31 lipca 2018 r. Po jego osta-
tecznym odbiorze GDDKiA określi sposób technologicz-
ny wyciszenia hałasu, co będzie podstawą do realizacji dal-
szych prac.

- O wynikach przeglądu ekologicznego i koncepcji roz-
wiązania problemu poinformujemy na spotkaniu, które zo-
stanie zorganizowane dla zainteresowanych stron, gdy tyl-
ko GDDKiA je opracuje – zapewnia Ewa Jurczyga. 

(RG)

Uciążliwość na drodze rozwiązania

Fo
to

: R
. G

oz
d

ek

Podczas spotkania na temat zmian w składaniu wniosków do ARiMR.
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W powiecie gliwickim mamy świetne trasy rowerowe. Warto zaplanować
sobie po nich przejażdżkę i oczywiście pamiętać, aby przed wyruszeniem
w drogę sprawdzić stan swojego roweru.
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BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Jazda na rowerze to bardzo przyjemna forma spędzania czasu wolnego, aktywności fizycznej, a często
i sposób na przemieszczanie się. W tym numerze WPG, w ramach naszego cyklu, przedstawiamy naj-
ważniejsze informacje dotyczące wyposażenia roweru.
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20 kwietnia w gliwic-
kiej Willi Caro otwarta
zostanie wystawa „Ks.
dr Johannes Chrząszcz
– górnośląski kapłan
i historyk”. Oglądać
ją będzie można do
26 sierpnia br.

Wystawa poświęco-
na jest pyskowickiemu
proboszczowi, jednemu
z założycieli Muzeum
Górnośląskiego w Gli-
wicach, społecznikowi,
a przede wszystkim
znakomitemu śląskie-
mu historykowi. Ks.
Chrząszcz był jedną
z tych postaci, które na
przełomie XIX i XX w.
zasłużyły się dla roz-
woju kultury umysło-
wej Śląska. Doskonale
łączył obowiązki dusz-
pasterskie z działalno-
ścią badawczą prze-
szłości regionu. Jego
wieloletnie badania naukowe za-
owocowały wydaniem wielu pozycji
historycznych dotyczących prze-
szłości lokalnych społeczności
i wspólnot. Dzieła te są szczególnie
cenne, ponieważ wiele źródeł, z któ-
rych korzystał ks. Chrząszcz, uległo
zniszczeniu w czasie ostatniej wojny. 

O Johannesie Chrząszczu pisali-
śmy dużo w WPG w ub. roku, kie-
dy to obchodzona była 160 rocznica
jego urodzin. W tym roku zaś przy-
pada 90 rocznica jego śmierci,
o czym przypomina swą wystawą
Muzeum w Gliwicach. Założone
przez niego wspólnie z radcą Ar-
thurem Schillerem w 1905 r. Mu-
zeum Górnośląskie w Gliwicach
(Oberschlesische Museum in Gle-
iwitz), dziś, jako Muzeum w Gliwi-
cach, jest najstarszą placówką mu-
zealną na Górnym Śląsku. 

Wystawa przybliża i upamiętnia
postać tego zasłużonego – nie tylko
dla Gliwic i Pyskowic, ale dla całe-
go regionu – duchownego. Podczas
jej wernisażu, 20 kwietnia, zapre-
zentowana zostanie najnowsza pu-
blikacja Muzeum w Gliwicach –
„Dzieła wybrane” ks. Johannesa

Chrząszcza w tłumaczeniu i opra-
cowaniu dr. Sebastiana Rosenbauma.

Dominujące miejsce w ekspozy-
cji zajmą książki, zarówno z boga-
tego zbioru pyskowickiego pro-
boszcza, jak i te przez niego napi-
sane. Szczególnie ciekawy jest zbiór
dzieł zachowanych w parafii św.
Mikołaja w Pyskowicach, udostęp-
nionych na wystawę dzięki uprzej-
mości obecnego proboszcza, ks.
Jana Podstawki. Wśród nich znajdują
się opracowania, z których Johannes
Chrząszcz korzystał na poszczegól-
nych etapach swego życia – jako stu-
dent, kapłan  i wreszcie doktor teo-
logii. 

Na wystawie znajdą się rękopisy
ks. Chrząszcza, jego dzieła wydane
drukiem oraz książeczki w języ-
kach polskim i niemieckim, zachę-
cające wiernych do różnych form
pobożności. Całość uzupełniają nie-
znane i nigdy dotąd nie publikowa-
ne archiwalne fotografie przedsta-
wiające ks. dr. Johannesa Chrząsz-
cza wykonane z okazji różnych
ważnych dla pyskowickiej parafii
uroczystości. 

(RG)

Johannes Chrząszcz
w Willi Caro

Jury konkursu, pracujące pod prze-
wodnictwem prof. Mariana Oslislo
z Akademii Sztuk Pięknych w Kato-
wicach, nagrodziło cykl zdjęć Krzysz-
tofa Gołucha „W pracy”, wykonany
w Zakładzie Aktywności Zawodowej
św. Marcina w Katowicach. Krzysztof

Gołuch na co dzień jest zastępcą dy-
rektora Ośrodka Matka Boża Uzdro-
wienie Chorych w Knurowie, prowa-
dzonego przez Caritas Archidiecezji Ka-
towickiej i kierownikiem tamtejszego
Warsztatu Terapii Zajęciowej. Pedagog
z wykształcenia, od wielu lat zajmuje

się fotografią, ukończył Instytut Twór-
czej Fotografii w Opawie i robi tam
obecnie doktorat. Jest laureatem wielu
nagród w krajowych i zagranicznych
konkursach fotograficznych – szcze-
gólnie wysoko oceniane są jego prace
poświęcone osobom z niepełnospraw-
nością. Jego poprzedni cykl „W pracy”,
który powstał w Zakładzie Aktywno-
ści Zawodowej w Borowej Wsi, do-

prowadził go do finału
Grand Press Photo. 

Na konkurs Śląska
Fotografia Prasowa
2017 wpłynęły 484
zdjęcia 52 autorów.
Uroczyste wręczenie
nagród nastąpiło 26
marca w Bibliotece Ślą-
skiej, która jest organi-
zatorem tego odbywa-
jącego się od 15 lat
przedsięwzięcia. Tam
też podziwiać można
fotografie zakwalifiko-
wane do wystawy kon-
kursowej – wśród 140
zdjęć 32 autorów są
o c z y w i ś c i e  p r a c e
Krzysztofa Gołucha. 

(RG)

Najlepszy fotograf prasowy

XI Konkurs Wiedzy o Śląsku został
zorganizowany 4 kwietnia przez
Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej
w Pyskowicach. 

„Bohaterowie Niepodległości na
Górnym Śląsku” – tak brzmiał temat
przewodni tegorocznej edycji. W kon-
kursie wzięli udział uczniowie „Ko-
nopnickiej” oraz gimna-
zjaliści z Pyskowic,
Toszka i Zbrosławic. 

Najlepiej rozwiązał
konkursowy test i zajął
I miejsce Piotr Opielka
(Szkoła Podstawowa Nr
5 w Pyskowicach),
II miejsce zdobyła Wik-
toria Jaskulska (Szkoła
Podstawowa Nr 3 im.
Noblis tów Polskich
w Pyskowicach), III –
Wiktoria Dziuba (Szko-

ła Podstawowa im. Ireny Sendler
w Toszku). Wyróżnienie otrzymała
Aleksandra Sumera (Szkoła Podsta-
wowa im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach). Sponsorami na-
gród byli Starostwo Powiatowe w Gli-
wicach i Urząd Miejski w Pyskowi-
cach. (SN)

Znawcy historii Śląska

Laureatom doskonałej wiedzy gratulowali m.in.
wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga i wizytator De-
legatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach Witold
Schmidtke.
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Popłynie
w wielki rejs

Tomasz Sobania, 19-letni miesz-
kaniec Toszka i młody pisarz – autor
m.in. powieści „Speculo” (o którym pi-
saliśmy już na łamach WPG), a obec-
nie student filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego, został laureatem Rej-
su Niepodległości – przedsięwzięcia
organizowanego m.in. przez Mini-
sterstwo Gospodarki Morskiej i Że-
glugi Śródlądowej z okazji stulecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości.
W nagrodę weźmie udział w rejsie
Daru Młodzieży dookoła świata, po-
łączonym z udziałem w Światowych
Dniach Młodzieży w Panamie w 2019
r., gdzie młodzi żeglarze spotkają się
z papieżem Franciszkiem.

Gratulujemy i już dziś życzymy do-
brych wiatrów!

(MFR)

21 marca to dzień, który świętuje-
my wraz z osobami z zespołem
Downa. Tak jest również w Zespo-
le Szkół Specjalnych w Pyskowi-
cach. Placówka pomaga w inte-
growaniu społeczeństwa, organi-
zując Światowe Dni Zespołu Do-
wna w ZSS w Pyskowicach, które
rejestrowane są na międzynaro-
dowej stronie World Down Syn-
drome Day.

- Od czterech lat odbywają się
w tym dniu spotkania integracyjne
dla najmłodszych dzieci, mające na
celu poznanie naszej placówki
i uczniów. Chcemy w ten sposób
przypomnieć wszystkim, że są wśród
nas ludzie, których spotykamy na co
dzień, dzieci i dorośli, potrzebujący
naszej pomocy i wsparcia, ale przede

wszystkim szacunku, akceptacji
i życzliwości środowiska, w któ-
rym się wychowują – mówi dyrek-
tor ZSS w Pyskowicach, Bogusław
Hadzik.

Zaproszone dzieci i nauczyciele
z Przedszkola nr 3 w Pyskowicach
oraz z Przedszkola w Przezchlebiu za-
śpiewali piosenki o wiośnie i wpro-
wadzili wszystkich w radosny na-
strój. Uczniowie gościnnej szkoły wy-
stąpili natomiast w przedstawieniu
pt. „Królewna Śnieżka”. Było też sze-
reg atrakcyjnych zajęć w nowocze-
snych pracowniach, oddanych nie-
dawno do użytku, gdzie dzieci m.in.
wyklejały styropianowe figurki, szli-
fowały swe inicjały, malowały gipso-
we odlewy i dekorowały ciasteczka.
Dopełnieniem były zabawy integra-

cyjne na sali gimnastyki korekcyjnej
i nauka tańców współczesnych.

Warto przypomnieć, że kolorowe
skarpetki, koniecznie nie do pary – to
symbol niedopasowania społeczne-
go, ale też genotypowego, z jakim bo-

rykają się osoby cierpiące na zespół
Downa. Właśnie z myślą o przełamy-
waniu stereotypów i oswajaniu się
z odmiennością 21 marca obchodzo-
ny jest jako Światowy Dzień Zespołu
Downa. (RG)

Dzień kolorowych skarpetek 

Johannes Chrząszcz na portrecie Lukasa Mrzy-
gloda, który znajduje się w zbiorach Muzeum
w Gliwicach.

Krzysztof Gołuch w chwilę po odebraniu nagrody w Bibliotece Śląskiej – w tle jego pra-
ce z nagrodzonego cyklu.
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Krzysztof Gołuch z Knurowa zajął pierwsze miejsce w konkursie Śląska
Fotografia Prasowa 2017. To wielki sukces, bowiem pokonał wielu uzna-
nych, zawodowych fotografów prasowych z naszego regionu.

Uczniowie przygotowali dla gości piękne przedstawienie.
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SAMORZĄD POWIATOWY BLIŻEJ NAS (7)
Kontynuujemy cykl artykułów przybliżających naszym Czytelnikom funkcjonowanie Samorządu Powia-
towego. W tym wydaniu WPG omawiamy jedno z zagadnień związanych z działalnością Biura Powiato-
wego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

- Panie doktorze, już po raz drugi
przewodniczył Pan pracom komisji,
która zajmuje się kwalifikacją woj-
skową młodych mieszkańców po-
wiatu, orzekając o ich stanie zdro-
wia pod kątem przydatności dla sił
zbrojnych. Czy nasza młodzież jest
zdrowa?
- W ogromnej większości stawiający się
przed komisją otrzymali kategorię A,
czyli są zdolni do służby wojskowej, co
świadczy o ich dobrym zdrowiu. Tyl-
ko w jednostkowych przypadkach przy-
znawaliśmy kategorię B, oznaczającą
czasową niezdolność do służby woj-
skowej, a także D – niezdolny do służ-
by w czasie pokoju oraz E – trwale i cał-
kowicie niezdolny do służby w czasie
pokoju, wojny i ogłoszenia mobilizacji. 
- To bardzo optymistyczna infor-
macja, tym bardziej, że wciąż na-
rzekamy, iż młodzi ludzie mało ćwi-
czą, zbyt długo przesiadują przed
komputerem i niezdrowo się odży-
wiają.
- Widać nie jest tak źle, jak się po-
wszechnie sądzi. Mam przy tym ska-
lę porównawczą, bowiem w mojej
długiej karierze lekarskiej przed laty,
tuż po ukończeniu studiów, pracowa-
łem w komisji wojskowej. To był
przełom lat 60. i 70. Stan zdrowia mło-
dzieży prezentował się wówczas znacz-
nie gorzej. Młodzi ludzie są obecnie do-
rodniejsi, wyżsi i lepiej zbudowani, wy-
gimnastykowani, dobrze odżywieni,
dbają o kondycję fizyczną, mają zdrow-
sze zęby, znacznie mniej jest skrzywień
kręgosłupa. Prawie w ogóle nie stwier-
dzamy obecnie wad serca, co świadczy
o dobrej pracy pediatrów, którzy od-
powiednio wcześnie je wychwytują
i kierują dzieci na skuteczne leczenie. 
- A jakie schorzenia dominują wśród
tego niewielkiego odsetka młodzie-
ży, która otrzymała kategorię zdro-
wia niższą niż A?
- Najczęściej są to urazy kostno-sta-
wowe, które kwalifikują się do wyle-
czenia. Pojawiają się również choro-
by skórne i alergie, astma, zaburzenia
hormonalne. 
- Czy zdarzają się przypadki, że mło-
dy człowiek dopiero podczas kwali-
fikacji wojskowej dowiaduje się, iż
dolega mu coś poważnego?

- Mam niemałą satysfakcję, że w trak-
cie pracy w komisji wykrywam, u mło-
dych przecież ludzi, istotne schorzenia.
Wynika to najczęściej z ich niewiedzy
lub fałszywego wstydu. Staram się im
wytłumaczyć istotę rzeczy i orzekam
kategorię B – po to, aby wyleczyli te
schorzenia. Cieszyłem się niezmiernie,
kiedy po roku dziękowali mi za pomoc
i pokonanie wstydu. Były to m.in.
przypadki przepukliny pachwinowej
i zaburzenia hormonalne. 
- Ma Pan za sobą 50 lat pracy jako
lekarz i ogromne doświadczenie
medyczne – był Pan m.in. przez 33
lata ordynatorem Oddziału We-
wnętrznego w Szpitalu w Knurowie,
pracował również w Poradni Kar-
diologicznej, a w czasie studiów
miał staż w Wielkiej Brytanii. Czy
to pomaga podczas pracy w komisji
lekarskiej?
- Oczywiście, to bezcenne doświad-
czenie. Codziennie przed komisją
staje około 30 osób, o których zdro-
wiu trzeba orzec szybko i bezbłędnie.
Czasem wystarczy mi rzut oka na
młodego człowieka, by wiedzieć,
czy coś mu dolega, czy też jego stan
zdrowia jest bez zarzutu. Muszę też
tu podkreślić bardzo dobrą atmosfe-
rę pracy w Powiatowej Komisji Le-
karskiej dla Powiatu Gliwickiego.
Wszyscy jej pracownicy są niezwy-
kle sympatyczni, dobrze przygoto-
wani do pracy, świetnie wykonują
swoje zadania. Nie dziwię się, że
w ub. roku Powiat Gliwicki zajął
w województwie śląskim pierwsze
miejsce pod względem stawiennictwa
osób wzywanych do kwalifikacji –
i mam nadzieję, że również w br., po
dokonaniu podsumowania, utrzyma tę
wysoką pozycję.

Rozmawiała ROMANA GOZDEK

Młodzież mamy zdrową
Rozmowa z dr. n. med. TOMASZEM REGINKIEM, przewodniczącym Po-
wiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Gliwickiego

- Osoby te wymagają całodobowej
opieki, w przypadku, gdy zabraknie ich
opiekunów, powinny natychmiast tra-
fić do miejsca, gdzie zapewniona bę-
dzie im odpowiednia i fachowa pomoc
– informuje wicestarosta gliwicki Ewa
Jurczyga, która prowadziła spotkanie.
– Naszym zamysłem jest stworzenie
możliwości takiej opieki w funkcjo-
nujących już w powiecie jednostkach
pomocy społecznej.

Podczas spotkania padła propozy-
cja, by takie interwencyjne miejsca za-
bezpieczyć w Ośrodku Matka Boża
Uzdrowienie Chorych Caritas Archi-
diecezji Katowickiej w Knurowie,

w którego strukturach działa DPS dla
osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Wymaga to dopracowania
kwestii prawnych i finansowych, gdyż
obecna ustawa o pomocy społecznej
ich nie przewiduje. 

Spotkanie zostało zorganizowane
z inicjatywy Powiatowej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Uczestniczyli w nim m.in. członkowie
tejże Rady, włodarze i przedstawicie-
le gmin Pilchowice, Rudziniec, Toszek
i Wielowieś, dyrektorzy i kierownicy
ośrodków pomocy społecznej z tere-
nu powiatu gliwickiego, dyrektorzy
DPS-u „Ostoja” w Sośnicowicach

i Ośrodka Caritas Archidiecezji Ka-
towickiej w Knurowie oraz dyrektor
i pracownicy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gliwicach.   
Było to już kolejne spotkanie po-

święcone problemom osób z niepeł-
nosprawnością zorganizowane w sta-
rostwie. Pierwsze odbyło się 5 lutego
i poświęcone było m.in. funkcjono-
waniu w praktyce Programu kom-

pleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem”. Wnioski, które wówczas zo-
stały wypracowane i propozycje zmian
są już w Sejmie i Senacie.

(SN)

Opieka nad osobami z niepełnosprawnością 

W ostatnim czasie powiatowy
rzecznik konsumentów Ryszard Kow-
rygo udziela wielu porad związanych
z odstąpieniem od umowy zawartej na
odległość (lub poza lokalem przed-
siębiorstwa). Poniżej najważniejsze in-
formacje rzecznika, które z pewnością
będą przydatne przy zawieraniu tego
typu umów. Ich znajomość pozwoli
uniknąć konsumentom wielu kłopo-
tów. 

Konsument, który zawarł umowę
na odległość (lub poza lokalem przed-
siębiorstwa) może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podania przy-
czyny.

Bieg terminu do odstąpienia od
umowy rozpoczyna się:
– dla umowy, w wykonaniu której
przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zo-
bowiązany do przeniesienia jej wła-
sności – od objęcia rzeczy w posia-
danie przez konsumenta lub wskaza-
ną przez niego osobę trzecią, inną niż
przewoźnik (np. 2 lutego konsument
zamówił w e-sklepie laptop, który
otrzymał 6 lutego, zatem termin na od-
stąpienie rozpoczyna się 7 lutego,
a upływa 20 lutego);
– dla umowy obejmującej wiele rze-
czy, które są dostarczane osobno, par-
tiami lub w częściach – od objęcia
w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub
części (np. 7 maja konsument zamó-
wił w sklepie internetowym robot ku-
chenny i czajnik elektryczny; pierw-
szy przedmiot otrzymał 11 maja, a dru-
gi został dostarczony przez kuriera 15
maja, zatem termin na odstąpienie
rozpoczyna się 16 maja, a upływa 29
maja);
– dla umowy, która polega na regu-
larnym dostarczaniu rzeczy przez
czas oznaczony – od objęcia w po-
siadanie pierwszej z rzeczy (np. kon-
sument zamówił roczną prenumeratę
drukowanej wersji magazynu; pierw-
szy egzemplarz otrzymał 17 lipca; wo-

bec tego termin na odstąpie-
nie od umowy rozpoczyna
się 18 lipca, a upływa 31 lip-
ca);
– dla pozostałych umów (np.
zlecenia) – od dnia zawarcia
umowy (np. 9 września kon-
sument zarejestrował się na
portalu i zawarł umowę na
uzyskiwanie dostępu i po-
bieranie filmów; termin na
odstąpienie od umowy roz-
poczyna się 10 września,
a upływa 23 września).

Dodatkowo warto pamiętać jeszcze
o dwóch zasadach dotyczących obli-
czania terminu.

Jeżeli początkiem terminu ozna-
czonego w dniach jest pewne zdarze-
nie, nie uwzględnia się przy oblicza-
niu terminu dnia, w którym to zda-
rzenie nastąpiło. Oznacza to, że

w przypadku zakupu rzeczy, termin na
odstąpienie od umowy biegnie od
dnia następującego po dniu, w którym
rzecz została wydana/dostarczona;
w przypadku zaś umowy o świadcze-
nie usług – od dnia następującego po
dniu, w którym doszło do zawarcia
umowy.

Ponadto jeżeli ostatni dzień termi-
nu na odstąpienie od umowy jest
dniem ustawowo wolnym od pracy,
niedzielą lub sobotą, termin ten wygasa

wraz z upływem ostatniej godziny
następnego dnia roboczego, następu-
jącego po tym dniu.

Przykład: Konsument kupił przez
internet buty, które odebrał z poczty 12
września 2015 r. Czternasty dzień
terminu na odstąpienie od umowy
przypadał na sobotę, zatem termin ten
przesunął się na następny dzień robo-
czy; wobec tego ostatnim dniem na od-
stąpienie był poniedziałek 28 września
2015 r.

Co ważne, jeżeli konsument nie zo-
stał poinformowany przez przedsię-
biorcę o prawie odstąpienia od umo-
wy, prawo to wygasa po upływie 12
miesięcy od dnia upływu powyższego
terminu. Jeżeli jednak konsument zo-
stał poinformowany o tym przed upły-
wem tego terminu, termin do odstą-
pienia od umowy upływa po 14 dniach
od udzielenia konsumentowi tej in-
formacji.

Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.

Przykładowy wzór oświadczenia
o odstąpieniu od umowy zawartej na
odległość (poza lokalem przedsię-
biorstwa) można otrzymać w Biurze
Powiatowego Rzecznika Konsumen-
tów, które znajduje się w budynku
Starostwa Powiatowego w Gliwi-
cach. (BRK)

Konsumencie – uważaj!

Podczas spotkania w starostwie.
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28 marca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się spotkanie
poświęcone opiece nad osobami z niepełnosprawnością intelektual-
ną – w sytuacjach kryzysowych, gdy nagle zabraknie ich opiekunów
lub sami oni muszą poddać się leczeniu.

Świadomość prawna to bar-
dzo ważny element funkcjo-
nowania społeczeństwa. Naj-
lepiej jej znaczenie oddaje
znana starożytna zasada: nie-
znajomość prawa szkodzi.
Obowiązująca od 2015 r. usta-
wa o nieodpłatnych punktach
pomocy prawnej i edukacji
prawnej kładzie duży nacisk na
edukację prawną – mówi
o niej art. 14 ww. ustawy.

Powiatowy rzecznik konsumentów, Ryszard
Kowrygo.
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W Starostwie Powiatowym w Gliwicach działa Biuro Powiatowego
Rzecznika Konsumentów, gdzie mieszkańcy naszego powiatu
zawsze mogą zwrócić się o pomoc i poradę z zakresu prawa
konsumenckiego. Uzyskają tu rzetelne i konkretne informacje. 
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Monika Buchalik 

Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, założycielka szcze-
pu IGNIS w Toszku. Od 17 lat tworzy w tym mieście prężnie dzia-
łające środowisko harcerskie. Założony przez nią szczep harcer-
ski zrzesza 5 jednostek: gromad i drużyn odpowiednich dla dzie-
ci w różnym wieku. Stwarza dzięki temu szansę na wychowywanie
i rozwój dzieci – już od 6 roku życia – oraz młodzieży w duchu
i harcerskich ideach. 

Monika Buchalik koordynuje pracę kilkunastu wolontariuszy,
zrzeszonych w stworzonym przez nią środowisku, po to by re-
alizować misje Związku Harcerstwa Polskiego – wszechstronnie
wychowywać młodego człowieka poprzez stawianie mu wyzwań.
Członkowie Szczepu IGNIS podejmują się wielu ciekawych i istot-
nych inicjatyw na terenie Toszka. Są obecni tam, gdzie ważna jest
pamięć o historycznych wydarzeniach, nie brakuje ich również
wszędzie tam, gdzie mogą nieść pomoc. 

Grzegorz Nocoń
Lekarz medycyny, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej

Szpitala w Knurowie, pasjonat swojego zawodu, człowiek odda-
ny pacjentom.

Od 1985 r., gdy
ukończył Śląską
Akademię Me-
dyczną, pracuje
w knurowsk im
szpitalu, od 2003 r.
pełni funkcję or-
dynatora. Wy-
kształcił wielu chi-
rurgów, jest nie-
kwestionowanym
a u t o r y t e t e m
w sprawach me-
dycznych dla le-
karzy, pacjentów
i ich rodzin. Wie-

lokrotnie ratował ludzkie życie, podejmując się przeprowadzenia
operacji w bardzo trudnych sytuacjach. To właśnie dzięki niemu
Oddział Chirurgii Szpitala w Knurowie cieszy się doskonałą opi-
nią wśród pacjentów. Działania te zostały dostrzeżone przez mi-
nistra zdrowia, który w 2006 r. przyznał doktorowi Grzegorzowi
Noconiowi odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

W latach 2002-2010 był radnym Rady Miasta Knurów, w 2010
r. uhonorowany został Laurem Knurowa.

Marian Płaszczyk
Społecznik i biegacz z Knurowa, popularyzator oraz organi-

zator sztafet i pielgrzymek biegowych do miejsc kultu religijne-
go. Kocha sport, bieganie, ale też bycie blisko katolickich wartości.

Jako rycerz Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy (od 2001 r.) ak-
tywnie bierze udział w realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
Pielgrzymki na Jasną Górę, czy też – jak ostatnia – do Marianosztra
na Węgrzech, planuje we współpracy z przedstawicielami Kościoła,
zyskując ich aprobatę i pomoc w ich przeprowadzeniu. Ceniony

przez generała
paulinów, ojca dr.
Arnolda Chrap-
kowskiego, a tak-
że przeora Jasnej
Góry, ojca Ma-
riana Waligórę.
Aktualnie przy-
gotowuje kolejną
pielgrzymkę na
Jasną Górę (maj
br.) oraz piel-

grzymkę w 100-lecie odzyskania niepodległości, w hołdzie Ojcom
Niepodległości (wrzesień br.).

Swoim działaniem od kilkunastu lat promuje powiat gliwicki.

Józef Rubin 
Wieloletni działacz samorządowy, społecznik, prezes Zarzą-

du Klubu Seniora 50+ w Pyskowicach i jego współzałożyciel.
Radny wielu kadencji Rady Miejskiej w Pyskowicach, obec-

nie jej wiceprzewodniczący, w przeszłości zasiadał również w Ra-
dzie Powiatu Gliwickiego oraz Sejmiku Województwa Śląskie-
go. Przez lata zasłużył się jako działacz m.in. Auto – Moto – Klu-
bu Gliwice i Polskiego Związku Motorowego, członek społecz-

ny Rady Szpitala Powia-
towego w Pyskowicach
i członek Powiatowej
Rady Zatrudnienia w Gli-
wicach, współorganizator
spartakiad sportowych dla
dzieci i młodzieży szkół
specjalnych, organizator
koncertów charytatyw-
nych na rzecz pyskowic-
kiego szpitala. Za dzia-
łalność społeczną został
uhonorowany wieloma
wyróżnieniami, m.in. Zło-
tą Odznaką Honorową
Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej i By-
łych Więźniów Politycz-
nych.

Bogusław Szyguła
Kustosz Izby Tradycji Górniczej w Knurowie, społecznik i fi-

latelista. 
Od 1998 r. jest kustoszem SITG Izby Tradycji KWK Knurów,

o której mówi się  „Knurowskie Muzeum”. Izba odwiedzana jest
szczególnie przez młodzież oraz liczne wycieczki krajowe i za-
graniczne, została wpisana na listę atrakcji turystycznych powia-
tu gliwickiego. Bogusław Szyguła zgromadził w niej tysiące eks-
ponatów i starych dokumentów. Prowadzona przez niego Izba wy-
różniona została przez Związek Górnośląski Nagrodą imienia Woj-
ciecha Korfante-
go oraz Laurem
Knurowa.

Organizator
wystaw poświę-
conych górnic-
twu i zabytkom
powiatu gliwic-
kiego oraz histo-
rycznych sesji
naukowych dla
młodzieży. Ini-
cjator powstania
Stowarzyszenia
Pamięci Tragedii
Śląskiej 1945
roku. Wydawca
numizmatów, au-
tor licznych publikacji, wielki popularyzator lokalnych i śląskich
tradycji. 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża
Uzdrowienie Chorych w Knurowie  

Placówka niesie pomoc humanitarną osobom z niepełno-
sprawnościami i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Jej
podopiecznymi są dorośli, młodzież i dzieci wymagający wielo-
rakiego wsparcia.

Ośrodek działa od 1994 r. W jego skład wchodzą:  Dom Po-
mocy Społecznej dla 72 mieszkańców, Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza dla 14 dzieci, Środowiskowy Dom Samopomocy
dla 50 uczestników i Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym uczest-
niczy 50 osób.

Ośrodek, poza prowadzeniem bardzo rozległej działalności sta-
tutowej, jest również miejscem tworzącym społeczność osób z nie-
pełnosprawnościami poprzez liczne podejmowane działania ar-
tystyczno-sportowe, co sprzyja też integracji z mieszkańcami Knu-
rowa i powiatu.  

Nagrodzony w 1998 r. Laurem Knurowa, a w 2017 r. laureat
nagrody „Knurów – Dobre Przykłady”. 

Stowarzyszenie Ludzie Miasta z Pyskowic
Integruje, aktywizuje i edukuje mieszkańców, organizuje sze-

reg akcji społecznych, charytatywnych oraz kulturalnych na
rzecz gminy i powiatu. Zostało założone w 2012 r. i od tej pory
skutecznie zaprasza wszystkich chętnych do realizacji swych licz-
nych pomysłów. Do jego najbardziej popularnych działań moż-
na zaliczyć np. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne „Pląsy Dra-
my”, warsztaty artystyczne, Klub MAMczas, Wyprzedaże Gara-
żowe, „Zamieniady”, sadzenie krokusów w miejskich parkach, wy-
stawy, rajdy historyczne po Pyskowicach i okolicy, Bieg Rodzin
czy Pyskowicki Dzień Zwierzaka. Do tej pory stowarzyszenie po-
zyskało ponad 52,5 tys. zł dotacji z różnych źródeł, przeznacza-
jąc je na ak-
cje, szkolenia,
w a r s z t a t y
i konkursy dla
mieszkańców.
Jego członko-
wie są wszę-
dzie, zarażają
pyskowiczan
swą aktywno-
ścią i pozy-
tywnym my-
śleniem.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło
Podejmuje szereg działań służących integracji i pobudzaniu do

aktywności lokalnej społeczności. Zostało sformalizowane w 2013
r. dzięki Reginie Wieczorek, napływowej mieszkance tego sołectwa.
Współpracuje z szeregiem organizacji i instytucji lokalnych i re-
gionalnych, skutecznie pozyskuje też środki na swą bogatą dzia-
łalność ze źródeł zewnętrznych. Jest organem prowadzącym je-
dynej w powiecie gliwickim niepublicznej szkoły podstawowej –
dzięki temu, iż stowarzyszenie podjęło się tego zadania, w 2015
r. udało się uratować tę placówkę przed planowanym zamknięciem
i obecnie tętni ona życiem. Najbardziej znane przedsięwzięcia tego
stowarzyszenia to m.in. wycieczki edukacyjno-kulturalne dla
wszystkich zainteresowanych, udział w ogólnopolskiej akcji
ekologicznej „Moje Miasto bez Elektrośmieci” i utworzenie
Zielonej Pracowni w Szkole Podstawowej w Chechle. 

(Opr. RG)

WSZYSCY DOBRZE ZASŁUŻENI

Monika Buchalik (druga z lewej) odrodziła w Toszku harcer-
ską tradycję.

Grzegorz Nocoń to wzór lekarza do na-
śladowania.

Marian Płaszczyk podczas jednej z piel-
grzymek biegowych.

Józef Rubin od lat służy swą aktyw-
nością wielu środowiskom.

Bogusław Szyguła to wielki propagator
historii górnictwa i śląskiej przeszłości.

Wiele z przedsięwzięć stowarzyszenia związanych jest ze Szko-
łą Podstawową w Chechle.

Ośrodek znany jest z wszechstronnej działalności na rzecz osób
potrzebujących wsparcia.

Ludzie Miasta niedawno obchodzili 5-lecie,
ale ich działalność jest tak intensywna, że
zdaje się, iż trwa już o wiele, wiele dłużej.  

Pięć wspaniałych osób, dwa świetnie działające sto-
warzyszenia i jedna niezwykła instytucja to nominowani
do tegorocznej nagrody Bene Meritus (z łac. dobrze za-
służony), przyznawanej przez Radę Powiatu Gliwickie-
go. Poniżej – w porządku alfabetycznym – przedsta-
wiamy ich wszystkich, gratulując otrzymania tych no-
minacji, co jest wielkim wyróżnieniem. O laureatach na-
grody i jej wręczeniu informujemy na str. 2 w artykule pt.
„Wieści z sesji”.



Jednym z laureatów konkursu na
projekt Zielonej Pracowni jest Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny – Szkoła
Podstawowa im. K. Miarki w Przy-
szowicach, który otrzymał 6,5 tys. zł
dofinansowania. Taką samą kwotę
w konkursie przyznano Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Pyskowicach. 

Na konkurs Zielona pracow-
nia_projekt’2018 wpłynęły 153 zgło-
szenia. Przeznaczony on był dla szkół
podstawowych i średnich z terenu
województwa śląskiego, jednak z za-
strzeżeniem, że w bieżącym roku o do-
finansowanie mogą ubiegać się pla-
cówki, które nie otrzymały go w po-
przednich edycjach konkursu.

Przedmiotem konkursu było utwo-
rzenie projektu szkolnej pracowni na
potrzeby nauk przyrodniczych, bio-
logicznych, ekologicznych, geogra-
ficznych, geologicznych czy che-

miczno-fizycznych. Laureaci otrzy-
mali nagrody pieniężne na wdrożenie
nagrodzonego projektu ekopracowni
w roku szkolnym 2018/2019, a pla-

cówki wyróżnione – nagrody rze-
czowe przeznaczone na wyposażenie
pracowni.

Nadesłane prace oceniono biorąc
pod uwagę: pomysł na zagospodaro-
wanie pracowni, różnorodność po-
mocy dydaktycznych, wyposażenia
i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.
W tym roku na nagrody przeznaczo-
no 280 tys. zł.

Fundusz ogłosił już następny kon-
kurs – Zielona Pracownia 2018, któ-
ry przeznaczony jest dla organów
prowadzących placówki oświatowe
z terenu województwa śląskiego,
w tym te nagrodzone w konkursie pn.
Zielona Pracownia_Projekt’2018.
Uczestnicy nie mogli jednak otrzymać
dofinansowania w poprzednich edy-
cjach konkursu Zielona Pracownia.
Wnioski są przyjmowanie od 3 do 20
kwietnia.

Jego celem jest dofinansowanie
w formie dotacji najlepszych wnio-
sków dotyczących utworzenia eko-
pracowni na potrzeby nauk przyrod-
niczych, biologicznych, ekologicz-
nych, geograficznych, chemiczno-fi-
zycznych czy geologicznych. Dofi-
nansowane zostaną projekty, które
w znaczny sposób wpłyną na polep-
szenie warunków nauczania oraz wy-
różnią się kreatywnością i pomysło-
wością w sposobie zagospodarowania
pracowni.

Dotacja będzie udzielana z uwzglę-
dnieniem efektów zadania i możli-
wości finansowych Funduszu do wy-

sokości 80 proc. kosztów kwalifiko-
wanych z zastrzeżeniem, że maksy-
malna kwota dotacji nie może prze-
kroczyć 30 tys. zł. 20 proc. kosztów
kwalifikowanych zadania powinno
zostać pokryte ze środków własnych
lub pochodzących z nagrody finan-
sowej przyznanej laureatowi konkur-
su pn. Zielona Pracownia_pro-
jekt’2018.

Bliższe informacje i regulamin kon-
kursu oraz dokumenty do pobrania zna-
leźć można na stronie http://www.wfo-
sigw.katowice.pl.

(RG)

Na bardzo fajny, proekologiczny
pomysł wpadły panie pracujące
w Miejskim Ośrodku Kultury i Spor-
tu w Pyskowicach – zorganizo-
wały nieodpłatne warsztaty zdo-
bienia toreb wykonanych z ma-
teriału.

Dobra i estetyczna torba z tkaniny
to jeden ze sposobów, by używać jak
najmniej plastikowych reklamówek,
które zaśmiecają nasze środowisko.
Niezwykle pożyteczne plastyczne
szkolenie odbyło się 10 marca w py-
skowickim MOKiS-ie. Zostało zor-
ganizowane z okazji Dnia Kobiet.
Kilkanaście pań pod wodzą instruktor
plastycznej Ewy Hajduk postanowiło

rozwinąć swoje talenty malarskie i spe-
cjalnymi farbami do tkanin ciekawie
i kolorowo ozdobić materiałowe tor-
by na zakupy.

- Ponieważ od stycznia zmieniły
się przepisy i za każdą otrzymaną
w sklepie reklamówkę musimy płacić

po kilkadziesiąt groszy,
postanowiłyśmy zrobić dla
siebie fajne torby na za-
kupy, żeby nosić je za-
wsze przy sobie i nie pła-
cić. Oczywiście torby
mogą też służyć do no-
szenia wielu niezbędnych
nam na co dzień szparga-
łów – śmieje się Beata
Antosik, pomysłodawczy-
ni akcji.

Ewa Hajduk cierpliwie
tłumaczyła, udzielała cen-
nych rad, a jak trzeba było
– to i pomagała nałożyć na
materiał napis lub rysu-
nek, aby torba nabrała

„kształtów”. Kilkugodzinne warsz-
taty były okazją do ciekawych roz-
mów i planów na kolejne wspólne pla-
styczne (i nie tylko) spotkania. Po-
wstały naprawdę ładne i oryginalne to-
rebunie. Po zakończeniu pracy, każ-
da z uczestniczek mogła zabrać wy-
konaną przez siebie torbę. Pomysł bar-
dzo nam się spodobał!

(MFR)
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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

Warsztaty 
zdobienia toreb

- Fundusz w aktualnej formule
programowej i finansowej działa od
1993 roku – przypomina Jerzy Swatoń,
pierwszy prezes WFOŚiGW w Kato-
wicach. – Wówczas to, na fali odbu-
dowy suwerennej i samorządnej Pol-
ski, a także narastającej świadomości

potrzeby sprostania wyzwaniom cy-
wilizacyjnym, zaistniała konieczność
powołania silnej instytucji finansowej,
która wspomagałaby realizację zadań
ochrony środowiska naturalnego i go-
spodarki wodnej.
Fundusz jest publiczną instytucją fi-

nansową, realizującą politykę ekolo-
giczną Województwa Śląskiego. Kon-
centruje się na wspieraniu działań
proekologicznych podejmowanych
przez administrację publiczną, przed-
siębiorców i instytucje oraz organiza-
cje pozarządowe, a także na zarzą-
dzaniu środkami europejskimi ukie-
runkowanymi na ochronę środowiska
i gospodarkę wodną. 

Zadania finansowe realizowane
przez Fundusz to: ochrona wód, go-
spodarka wodna, ochrona atmosfery,
gospodarka odpadami i ochrona po-
wierzchni ziemi, ochrona różnorod-
ności biologicznej i funkcji ekosyste-
mów, edukacja ekologiczna, zapo-
bieganie poważnym awariom, profi-
laktyka zdrowotna oraz Program Ope-
racyjny Infrastruktura i Środowisko
w ramach Funduszy Europejskich. 

W ciągu 25 lat istnienia Fundusz
wydał na działania ekologiczne ponad
8,1 mld zł. Wiele z tych środków tra-
fiło w formie dofinansowania i dota-
cji do Powiatu Gliwickiego i naszych
gmin, realizujących przedsięwzięcia
służące ochronie środowiska i gospo-
darce wodnej. Informujemy o nich na
bieżąco niemal w każdym wydaniu
WPG.

- Przed nami kolejne wyzwania –
mówi Andrzej Pilot, prezes WFO-
ŚiGW w Katowicach. – Bardzo waż-
ne i odpowiedzialne. Jestem przeko-
nany, że Fundusz poradzi sobie z nimi
doskonale i skutecznie sprosta no-
wym oczekiwaniom. Wszystkim by-
łym i obecnym pracownikom, bene-
ficjentom i partnerom serdecznie dzię-
kuję i zapraszam do dalszych wspól-
nych ekologicznych przedsięwzięć. 

(RG)

Kolejne Zielone Pracownie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach rozstrzygnął konkurs Zielona Pracownia_projekt’2018. Wśród
laureatów znalazły się szkoły z terenu powiatu gliwickiego. Fundusz ogło-
sił także kolejny konkurs – Zielona Pracownia 2018.  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach obchodzi w tym roku 25-lecie. Już od ćwierć wieku służy eko-
logii, przeznaczając na ten cel miliardy złotych.

25 lat dla środowiska

Fundusz wsparł m.in. termomodernizację Szpitala w Knurowie, dofinanso-
wując wymianę stolarki okiennej w jego budynku głównym. 
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Nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody w Nieborowicach (gm. Pilchowi-
ce), oddana do użytku w 2014 r., także otrzymała wsparcie finansowe WFO-
ŚiGW w Katowicach.  

W ub. roku jedna z Zielonych Pracowni powstała m.in. w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 9 w Knurowie, teraz dofinansowanie trafiło do następnych
placówek na naszym terenie.
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– Mamy świadomość, że w związ-
ku z kryzysem, jaki dotknął branżę gór-
niczą w poprzednich latach, młodzież
ostrożnie podchodzi do pracy w gór-
nictwie. Dlatego musieliśmy podjąć
odpowiednie kroki, aby zachęcić mło-
dych ludzi do nauki zawodu górnika
i w ten sposób zapewnić sobie wy-
kwalifikowaną kadrę w naszych ko-
palniach – informuje Daniel Ozon, pre-
zes JSW.

Wysokość stypendium będzie wy-
nosić 250 zł brutto miesięcznie. Będą
one wypłacane począwszy od roku
szkolnego 2018/2019. W Zespole
Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
otrzymywać je będą osoby przygoto-
wujące się do podjęcia pracy w ko-
palniach JSW – uczące się zarówno
w Branżowej Szkole I stopnia w za-
wodach elektryk, monter maszyn

i urządzeń oraz ślusarz, jak i w Tech-
nikum w zawodzie technik górnictwa
podziemnego. Ponadto po zakończe-
niu każdego roku szkolnego Spółka
przyzna nagrodę specjalną dla trzech
najlepszych uczniów klas górniczych
szkoły objętej porozumieniem, w wy-
sokości 1 500 zł, 1 000 zł oraz 800 zł
brutto. 

Decyzja JSW to kolejny krok ma-
jący na celu pozyskanie przyszłych
pracowników. W ub.r. spółka zawar-
ła porozumienie z Powiatem Gliwic-
kim gwarantujące zatrudnienie tym ab-

solwentom „branżówki” z knurow-
skiego zespołu szkół, którzy od roku
2016/2017  kształcą się w zawodach
związanych z górnictwem. W lutym br.
zostało ono uzupełnione o aneks,
w którym objęci zostali nim również
uczniowie kolejnego rocznika tej szko-
ły oraz tutejszego technikum. Teraz do
gwarancji zatrudnienia po ukończeniu
szkoły doszło prawo do otrzymywania
stypendium.  

Wypłacając stypendia, JSW stawia
jednak pewne warunki. I tak niezali-
czenie roku wiąże się z przymusem
zwrotu stypendium. Ponadto do otrzy-
mania go uprawnieni będą ci ucznio-
wie, którzy w miesiącu, za który przy-
znawane jest stypendium, nie mieli
żadnej nieusprawiedliwionej nie-
obecności. Absolwenci objęci pro-
gramem stypendialnym zobowiązani

zostaną do podjęcia pracy w kopal-
niach JSW, zgodnie z bieżącym za-
potrzebowaniem Spółki.

Jak informuje NSZZ Solidarność
KWK „Knurów-Szczygłowice”,
w prace nad wyglądem obecnego pro-
gramu pozyskiwania wykwalifiko-
wanych pracowników duży wkład
wniosło stanowisko związku i osobi-
ste starania przewodniczącego Krzysz-
tofa Leśniowskiego, który jako radny
Rady Powiatu Gliwickiego od ponad
roku usilnie zabiegał o wdrożenie po-
wyższych rozwiązań. (SN)

Uczniowie – przyszli
górnicy mają 
zapewnione stypendia
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o ufundowaniu sty-
pendiów uczniom szkół o profilu górniczym, z którymi Spółka ma zawarte
porozumienia dotyczące współpracy. Wśród placówek objętych pro-
gramem stypendialnym jest Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Ania Mazur jest uczennicą 2 klasy
Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół im. Marii Konop-
nickiej w Pyskowicach. Chociaż
uczy się w klasie o profilu biolo-
giczno-chemicznym, jej wielkimi
pasjami są rysowanie, wizaż i go-
towanie. 

Ania jest mieszkanką Pyskowic,
nie dziwi więc to, że wybór szkoły
średniej padł na popularną „Konop-
nicką”. - Nauka tutaj jest bardzo
przyjemna. Głównym atutem szkoły
jest duża ilość zajęć dodatkowych oraz
możliwość realizacji swoich zainte-
resowań. To mała placówka, dzięki
czemu wszyscy się znają, a nauczy-
ciele robią, co w ich mocy, aby pa-
nowała jak najlepsza atmosfera –
podkreśla. - Co do atutów, to na pew-
no też jest nim sam budynek. Mury
szkoły prezentują się niesamowicie
wśród zieleni drzew. Ten obraz na
pewno przyciągnie oko przyszłych
uczniów. Placówka jest też bardzo do-
brze wyposażona. Są tu nowoczesne
pracownie – dodaje.  

Wielką pasją Ani jest rysowanie. 
– Jeśli chodzi o rysowanie, to jestem
samoukiem. Jak to mówią, uczę się na
błędach. Najbardziej chyba lubię ry-
sować portrety, ale ostatnio częściej
staram się sięgać po inne tematy, sta-
nowiące dla mnie wyzwanie. Wtedy je-
stem w stanie więcej się nauczyć. Od
dawna próbuję też nowych technik, jak
malowanie czy rysowanie nie tylko na
czarno-biało.

Rysowaniem interesowałam się
w zasadzie od dziecka, wydaje mi
się, że odziedziczyłam tę pasję po ma-

mie. Kiedy byłam w gimnazjum, tra-
fiłam na bardzo fajnego nauczyciela
plastyki, który również mnie w tym
wspierał. Do dziś mam z nim kontakt
i często doradza mi w sprawie prac –
podkreśla.

Uczennica interesuje się także go-
towaniem oraz wizażem. Bardzo czę-
sto startuje w różnych konkursach
plastycznych, bierze też udział
w szkolnych zajęciach, na których
ma możliwość podszkolić umiejęt-
ności w wykonywaniu makijażu.

Jej ulubionymi przedmiotami są ję-
zyki – polski i angielski. Jak przyznaje,
dzięki temu, że wychowawcy liczą się
ze zdaniem podopiecznych, mimo

tego iż jest w klasie biologiczno-che-
micznej, może uczyć się rozszerzonego
polskiego. 

Wśród konkursowych sukcesów
Ani jest m.in. wyróżnienie w ubie-
głorocznym, XVI Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Ilustracje
do poezji Józefa Czechowicza i wier-
szy poświęconych Lublinowi”. Ania
przygotowała ilustrację do wiersza
„Jesienią”. Jej praca została zakwali-
fikowana do udziału w wystawie po-
konkursowej i można ją było oglądać
w Lublinie. Warto tu podkreślić, że na
wystawę pokonkursową trafiło tylko
38 prac spośród 412 nadesłanych. To
bardzo duży sukces! - Aktualnie przy-
gotowuję pracę na międzynarodowy
konkurs z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę – mówi
uczennica „Konopnickiej”. 

Prace Ani można oglądać na jej In-
stagramie: https://www.instagram.
com/pinkowetruski/. Warto tam zaj-
rzeć! (SN)

W ramach projektu Erasmus+ „Wy-
korzystanie terapii w kształceniu
uczniów z niepełnosprawnością”
Polska-Czechy 2017-2019, dyrek-
torzy Zespołu Szkół Specjalnych
w Pyskowicach Bogusław Hadzik
i Jacek Szczepański
uczestniczyli w kilku-
dn iowej  wizyc ie
w partnerskiej Za-
kladni Skola a Prak-
ticka Skola w Opa-
wie. 

Dyrektorzy brali
udział w zajęciach
i spotkaniach projekto-
wych oraz przygoto-
wywali tygodniowy po-

byt uczniów swej szkoły w Opawie,
który w ramach Erasmusa+ odbędzie
się w maju. Na zdjęciu Bogusław
Hadzik i Jacek Szczepański z przed-
stawicielami strony czeskiej.

(RG)

Wizyta w Opawie 

20 marca w Hali Widowiskowo-
Sportowej  im.  Huberta  Wagnera
w Pyskowicach odbył się I Ogól-
nopolski Turniej Musztry dla Klas
Mundurowych. 

W turnieju udział wzięło 8 drużyn,
reprezentujących: Zespół Szkół im.
Marii Konopnickiej w Pyskowicach,
Zespół Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie, Zespół Szkół Energe-
tycznych i Usługowych w Łaziskach

Górnych, Zespół Szkół Ekonomiczno-
Technicznych im. Cichociemnych
w Gliwicach – klasa wojskowa i kla-
sa policyjna, XIV Liceum Ogólno-
kształcące im. mjr. Henryka Suchar-
skiego w Katowicach, Państwowe
Szkoły Budownictwa Zespół Szkół

w Bytomiu i Powiatowy Zespół Szkół
w Lędzinach.

Rozegrane zostały konkurencje
obowiązkowe – musztra indywidual-
na i zespołowa oraz nieobowiązkowe
– musztra paradna. Podczas konku-
rencji obowiązkowych zostali wyło-
nieni zwycięzcy w następujących ka-
tegoriach: najlepsza drużyna, najlep-
szy dowódca drużyny, najlepszy kadet,
najlepsza kadetka.

W mustrze zespołowej I miejsce za-
jął Zespół Szkół Ekonomiczno-Tech-
nicznych im. Cichociemnych Gliwice
Klasa policyjna. Najlepszym kadetem
został Mateusz Spura (Zespół Szkół
Ekonomiczno-Technicznych im. Ci-
chociemnych Gliwice Klasa wojsko-

wa), a kadetką – Małgorzata Kowali-
szyn (Zespół Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie). Za najlepszego do-
wódcę uznano Łukasza Ptaka z Ze-
społu Szkół Zawodowych nr 2 w Knu-
rowie. I miejsce w musztrze paradnej
zdobył Zespół Szkół Ekonomiczno-
Technicznych im. Cichociemnych
Gliwice Klasa wojskowa.

Zwycięzcy otrzymali puchary, me-
dale i nagrody rzeczowe. Wręczyli im
je m.in. poseł na Sejm RP Paweł Ko-
byliński, wicestarosta gliwicki Ewa
Jurczyga i dyrektor ZS im. Marii Ko-
nopnickiej w Pyskowicach Elwira
Dersiewicz. 

– Jestem pełna podziwu dla umie-
jętności uczniów klas mundurowych.
Cieszę się, że taki turniej odbył się w na-
szym powiecie  – mówi Ewa Jurczyga.  

Głównym organizatorem imprezy
był Zespół Szkół im. Marii Konop-
nickiej w Pyskowicach, a współorga-
nizatorami – Starostwo Powiatowe
w Gliwicach i Miejski Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Pyskowicach. Partne-
rzy to poseł na Sejm RP Paweł Ko-
byliński, Samorząd Miasta Pyskowi-
ce, Komenda Miejska Policji w Gli-
wicach, 6 batalion powietrznodesan-
towy w Gliwicach.

Uczniom towarzyszyło tego dnia
m.in. grono pedagogiczne, a także
radni Rady Powiatu Gliwickiego,
Anna Smyl i Stanisław Rudzki.

(SN)

I Ogólnopolski Turniej Musztry 
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W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie można w praktyczny spo-
sób uczyć się zawodów przydatnych w górnictwie – z gwarancją pracy
w kopalni i prawem do stypendium.
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Na podium zwycięzcy jednej z konkurencji – najlepsze kadetki.
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NIEPRZECIĘTNI
UCZNIOWIE
Kontynuujemy cykl poświęco-
ny wyróżniającym się uczniom
naszych powiatowych szkół
ponadpodstawowych. W tym
numerze przedstawiamy Annę
Mazur z Zespołu Szkół im. Ma-
rii Konopnickiej w Pyskowi-
cach.  
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Umysł ścisły, 
dusza artystyczna
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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

1 marca weszła w życie ustawa
o ograniczeniu handlu w niedzie-
lę. Według nowej ustawy 2 i 3
niedziela marca były wolne od
handlu, a tym samym wolne i dla
pracowników handlu, zaś pozo-
stałe niedziele pozostały handlo-
we. Z kolei w kwietniu wszystkie
niedziele, oprócz ostatniej, będą
dla pracowników handlu wolnymi
od pracy.   

Jak wynika z przeprowadzonych
kontroli, większość przedsiębiorców

dostosowała się do nowego prawa
i markety oraz hipermarkety były
w tym dniu zamknięte. Znaleźli się jed-
nak i tacy przedsiębiorcy, którzy sta-

rali się nowe prawo obejść. Dlatego też
niewykluczone, że nowe przepisy tej
ustawy zostaną bardziej szczegółowo
doprecyzowane.

Co należy zdecydowanie podkre-
ślić, pierwszy raz od 25 lat, dzięki upo-
rowi ze strony Solidarności, zdecy-
dowana większość pracowników han-
dlu mogła skorzystać z prawa do wol-
nej niedzieli i spędzić ją z swoimi ro-
dzinami. Wcześniej było to praktycz-
nie niemożliwe, gdyż dla rządzących
ważniejsze były interesy zagranicznych
koncernów handlowych oraz konsu-
mentów aniżeli prawa pracowników.

Wprowadzenie ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedzielę wywołało

histeryczny lament ze strony poli-
tycznej opozycji, która zarzuca rządowi
ingerencję w sferę wolności gospo-
darczej i pozbawienie ludzi wolności
wyboru, zapominając o tym, że do-
maganie się wolności dla jednych –
w tym wypadku konsumentów, nie
może odbywać się kosztem zniewo-
lenia drugich, to jest pracowników han-
dlu. 

Zarzut ograniczenia wolności go-
spodarczej jest mocno chybiony, gdyż
ustawa nie pozbawia samego właści-
ciela możliwości prowadzenia handlu
w niedzielę. Co warto też podkreślić,
wielu polskich sklepikarzy zostało
zmuszonych do prowadzenia handlu

również w niedzielę, aby
sprostać konkurencji za-
granicznych sieci han-
dlowych, w których han-
del był w każdą niedzie-
lę prowadzony. 

Mam nieodparte
wrażenie, że prze-

ciwnicy tej ustawy cał-
kowicie zapomnieli, iż
w Polsce niedziela zo-
stała uznana za dzień
ustawowo wolny od pra-
cy i prawo pracy, a nie ry-
nek te kwestie regulują.
Dotychczas jednak to ry-
nek, a nie prawo pracy
o tym decydowały, dla-
tego właśnie pracownicy
handlu, jak i inne grupy
zawodowe, nie mogły
skorzystać z ustawowego
prawa do wolnej nie-
dzieli. 

Krytycy ustawy za-
pominają również, że pra-
wo do wolnej niedzieli

jest w polskim prawie pracy regułą,
a nie wyjątkiem. Prawo pracy określa
też, w jakich przypadkach zatrudnie-
nie w niedzielę jest dopuszczalne. 

Zdaniem Solidarności, w Polsce
stosowanie wyłączeń od możliwości
korzystania z ustawowego prawa do
wolnej niedzieli jest nadużywane.
Dlatego też organizacja domaga się
maksymalnego ograniczenia katalogu
prac wykonywanych przez pracowni-
ków w niedzielę do całkowicie nie-
zbędnych oraz szczegółowego dopre-
cyzowania zapisów w tej sprawie
w tworzonych nowych przepisach pra-
wa pracy.

W opinii Państwowej Inspekcji
Pracy ograniczenie handlu w niedzie-
lę powinno również dotyczyć pra-
cowników centrów dystrybucyjnych,
a nie tylko pracowników samych skle-
pów. Solidarność w pełni podziela to
stanowisko. Stanowisko PIP spotkało
się z krytyką ze strony Organizacji
Handlu i Dystrybucji skupiającej naj-
większe sklepy handlu i dystrybucji
w Polsce należące do zagranicznych
właścicieli. 

Odpowiadając na krytykę objęcia
ograniczeniem handlu pracowników
centrów dystrybucyjnych, mogę
stwierdzić, że podobne rozwiązania
z powodzeniem zostały zastosowane
w Austrii i nie spowodowały zakłó-
cenia funkcjonowania handlu w tym
kraju. Warto również pamiętać, że cen-
tra dystrybucyjne powstały też i na te-
renie naszego powiatu. 

Co zaś do samej ustawy ograni-
czającej niedzielny handel, to jestem
przekonany, że najlepszym wyrazem
podziękowania ze strony pracowników
handlu za wolne niedziele byłoby
przyłączenie się do związku zawodo-

wego Soli-
darność.

Wydaje
się, że przyjęcie przez rząd

stopniowego wprowadzenia całkowi-
tego zakazu handlu w niedzielę jest
bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż
pozwoli to ludziom korzystającym
z dotychczasowego prowadzenia za-
kupów w niedzielę do przyzwyczaje-
nia się do nowych rozwiązań praw-
nych, mających na celu wprowadzenie
ustawowo wolnej niedzieli dla kolej-
nej grupy zawodowej.  

Należy pamiętać, że wprowadzenie
obowiązku niedzielnego handlu jest za-
sługą globalnych korporacji handlo-
wych, które sprowadziły niedziele do
normalnych dni handlowych i robo-
czych dla pracowników. Uparte od-
bieranie ludziom prawa do wypo-
czynku w niedzielę przez przeciwni-
ków tej ustawy w kraju, gdzie więk-
szość obywateli uważa się za katoli-
ków, musi budzić zdziwienie i zapy-
tanie o znajomość Społecznej Nauki
Kościoła, gdyż to właśnie dzięki temu,
że Polska należy do kręgu cywilizacji
chrześcijańskiej, niedziela jest dniem
świątecznym wolnym od pracy, uzna-
nym również przez władze świeckie. 

Tutaj więc otrzymujemy odpo-
wiedź – skąd w Polsce wzięło się po-
jęcie ustawowego prawa do wolnej nie-
dzieli i dlaczego ochrona tego prawa
w naszym kraju powinna być szcze-
gólnie ważna. 

I na koniec warto przypomnieć,
które niedziele są w 2018 r. wolne od
handlu, a które pozostają handlowe.
Widać to na załączonej tabelce.

MAREK SZOLC – dziennikarz
obywatelski, radny Rady Powiatu

Gliwickiego

Ustawowe prawo do wolnej niedzieli



14 marca w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Pilchowicach
zorganizowane zostało podsumo-
wanie XIV Szkolnej Ekspedycji Pil-
chowice-Indie – przez Knurów,
o której szeroko pisaliśmy w luto-
wym numerze WPG. Jak zawsze
były opowieści, film i zdjęcia z od-
wiedzonego kraju, a spotkanie
zakończyła degustacja potraw
indyjskich. Poniżej przedstawia-
my przepisy na kilka z nich.  

ALOO GOBI
Składniki:
- ok. 600 g kalafiora
- ok. 400 g ziemniaków
- 3-4 łyżki masła klarowanego
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1,5 łyżeczki kminku
- ok. 20-25 g świeżego lub suszone-
go imbiru

- 3/4 łyżeczki kurkumy
- ok. 1,5 łyżeczki soli
- świeże liście kolendry
- 1 łyżeczka gram masala
- opcjonalnie do smaku można do-
dać sok z cytryny
Wykonanie:

Ziemniaki obrać i pokroić w większą
kostkę. Kalafior podzielić na różyczki.
Cebulę pokroić, następnie usmażyć na
złoto w garnku, dodać czosnek, smażyć
chwilę i dodać ziemniaki, a następnie po
jakimś czasie kalafior. Wymieszać, do-
dać pół szklanki wody i dusić ok. 15 mi-
nut mieszając co jakiś czas. Dodać przy-
prawy, a gdy wszystko będzie miękkie,
pokrojone świeże liście kolendry. 

Można podawać z sosem mięto-
wym.

SOS MIĘTOWY
Składniki:
- 400 ml jogurtu greckiego
- pęczek mięty
- szczypta soli
- pół łyżeczki cukru
Wykonanie:
Wszystkie składniki dokładnie
zblendować. 

PIEROŻKI SAMOSY
Nadzienie:
- 5-6 średnich ziemniaków
- 1 szklanka mrożonego groszku
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 łyżeczka curry
- 1 łyżeczka kminku
- 1 łyżeczka kolendry (nasiona trze-
ba roztłuc)
- 1 łyżka soku z cytryny

- starty imbir (kostka ok. 3 cm) lub
łyżeczka suszonego

Ziemniaki obieramy i gotujemy
w wodzie do miękkości. Odlewamy
wodę i rozgniatamy tłuczkiem na pu-
ree, odstawiamy do ostygnięcia. Cebulę
kroimy w kostkę i podsmażamy ją na

maśle do zeszklenia. Wyciskamy do
niej 2 ząbki czosnku. Wsypujemy przy-
prawy (curry, kminek, kolendra, imbir).
Mieszamy i smażymy jeszcze minutę.
Dodajemy cebulę z przyprawami do
ziemniaków. Wyciskamy i dodajemy
sok z cytryny. Farsz dokładnie mie-
szamy, na końcu dodajemy mrożony
groszek i jeszcze raz mieszamy. Farsz
jest gotowy. Możemy zawinąć go w go-
towe ciasto filo lub francuskie i pie-
czemy w piekarniku. Również dobrze
smakują z sosem miętowym. 

MASALA TEA
Składniki:
- woda
- herbata czarna
- mleko
- cukier
- przyprawa masala
Przygotowanie:

Wodę zagotować i zaparzyć her-
batę. Dodać cukier i mleko. Gotować
1 min, dodać szczyptę przyprawy ma-
sala. 

(Opr. RG)
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Śląska fraszka 

Wiosna nasza
Toż słoneczko glaca grzeje
Dusza mi sie aże śmieje
Kej ze nami ta wiosynka
Trza radować, a niy kwynkać.

Wiosenka
Jednak wiosna swoje robi
Chnetko łonki nom łozdobi.

Bronisław Wątroba

Dominika Skawińska z Toszka to 16-latka,
która w ub.r. podjęła internetowe wyzwanie
i przeczytała 52 książki w ciągu roku. Z mi-
łości do książek zaczęła też pisać blog – Za-
czytana D. 

Dominika jest uczennicą 3 klasy gimnazjum.
Rok temu wzięła udział w internetowej akcji pro-
mującej czytelnictwo pn. „Przeczytam 52 książ-
ki w roku”. W br. również podjęła takie wy-
zwanie. Nastolatka z przeczytanych książek pi-
sze recenzje i zamieszcza je na swoim blogu,
a przede wszystkim czerpie radość i wiedzę. 

- Moje pierwsze wspomnienie związane z czy-
telnictwem wiąże się ze szkołą podstawową –
jako mała dziewczynka chodziłam do przed-
szkolaków, aby poczytać im bajki – opowiada.
– Pamiętam, że sprawiało mi to dużą frajdę. Póź-
niej jednak długo nie interesowałam się książ-
kami. Dopiero w gimnazjum na nowo zaczęłam
się zajmować literaturą i czerpać przyjemność
z czytania. Kiedyś wolałam posiedzieć sobie
przed komputerem, ale cieszę się, że to zmieni-
łam. Książki to naprawdę cenne źródło wiedzy,
warto poznawać i czerpać mądrości z historii
przedstawianych na kartach powieści. Poza tym
czytając, wzbogacamy swoje słownictwo – a to
przydaje się chociażby podczas pisania rozpra-
wek na zajęcia w szkole. 

W maju 2017 r. Dominika założyła swój blog,
do czego namówiła ją przyjaciółka Patrycja. - Na
stronie umieszczam recenzje książek, które
przeczytałam w ostatnim czasie, ale także różnego
rodzaju posty okołoksiążkowe i tematyczne.
Blogowanie sprawia mi ogromną radość i cieszę
się, że grono czytelników ciągle się powiększa
– mówi.

Gimnazjalistka najbardziej lubi czytać fan-
tastykę młodzieżową, chętnie sięga też po lite-
raturę kobiecą, obyczajową, książki historyczne
i kryminały. – Szczerze mówiąc nie mam jednego
ulubionego autora. Lubię powieści Samanthy
Shannon, Jojo Moyes, J. K. Rowling i Alwyn Ha-
milton. Jestem też wielką fanką Henryka Sien-
kiewicza. Uwielbiam „Krzyżaków”. Z kolei
moją ulubioną książką jest „Czas żniw” autorstwa
Samanthy Shannon. Jest to pierwsza część sied-
miotomowego cyklu. Opowiada o Paige Maho-
ney, młodej jasnowidzącej dziewczynie, żyjącej
w Londynie w 2059 r. W tej powieści najbardziej
oczarowało mnie to, jak dobrze został wykre-
owany świat w niej przedstawiony. Polecam tę
serię każdemu fanowi „Harrego Pottera”.

Czytanie książek to nie jedyne zajęcie, któ-
re wypełnia Dominice czas wolny od zajęć
szkolnych. Blogerka uczęszcza też do szkoły mu-
zycznej w Strzelcach Opolskich, gdzie śpiewa

i gra na fagocie. Poza literatu-
rą i muzyką interesuje się jesz-
cze historią, piłką nożną i foto-
grafowaniem. 

Współpracuje także z kil-
koma wydawnictwami – dostaje
od nich książki, a w zamian pi-
sze recenzje. - Dzięki temu
o książce dowiaduje się więcej
potencjalnych czytelników. To
najlepsza promocja. Zachęcenie
do czytania jest trudnym zada-
niem. Samo mówienie, że czy-
tanie jest wartościowe i przy-
jemne nie wystarczy. Najlepiej
polecić jakąś dobrą książkę
i mieć nadzieję, że spodoba się
czytelnikowi na tyle, że będzie
chciał sięgnąć po kolejną. Tak
właśnie udało mi się na dobre
wciągnąć do czytania tatę –
opowiada.  

Dominika jest przykładem, że dla młodzieży
czytelnictwo może być świetnym sposobem na
spędzanie wolnego czasu oraz dowodem, iż
książka w wersji papierowej w dobie kompute-
rów i elektroniki nadal jest ciekawa i ma swój kli-
mat.

W przyszłości nastolatka chciałaby być po-
lonistką lub pracować w wydawnictwie w dzia-
le młodzieżowym. Trzymamy kciuki za realizację
jej marzeń! Zapraszamy także na jej blog:
https://zaczytanad.blogspot.com/

(SN)

Zaczytana Dominika
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Każdy chciał skosztować, jak smakują indyjskie potrawy.
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Poprawne hasło krzyżówki z po-
przedniego wydania WPG to
„WIELKANOC”. A jakie jest tej?
Zachęcamy do małej gimnastyki
szarych komórek, przy okazji moż-
na też nieco lepiej poznać nasz
powiat i odbywające się w nim
wydarzenia oraz jego atrakcje. 
Pytania do krzyżówki:
1. „…, plecień, bo przeplata, trochę
zimy, trochę lata”.
2. Kraj, który był celem XIV Szkolnej
Ekspedycji, w której wzięli udział
uczniowie Zespołu Szkół im. I. J. Pa-
derewskiego w Knurowie i Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Pilcho-
wicach.
3. Wiosenny kwiat, zwany też szafra-
nem. 
4. I Ogólnopolski Turniej… dla Klas
Mundurowych – nazwa imprezy zor-
ganizowanej 20 marca przez Zespół
Szkół im. M. Konopnickiej w Pysko-
wicach. 

5. … Meritus – nagroda przyzna-
wana za zasługi dla powiatu gliwic-
kiego. 

6. KRUS – ….Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego.

(Opr. SN)





ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KNUROWIE
I Liceum Ogólnokształcące
ul. 1 Maja 21, 44-190 Knurów
tel. 32 235 19 61
Technikum Nr 1
ul. Szpitalna 25, 44-194 Knurów
tel. 32 235 10 82
zsijp@powiatgliwicki.pl
www.zsijp.pl, www.facebook.com/liceum.knurow

– Oferta eduka-
cyjna „Paderew-
skiego” – bogata
i zróżnicowana –
oparta jest na tym,
co w naszej szko-
le solidne, dobre
i s p r a w d z o n e .
W roku szkol-
nym 2018/2019
p r o p o n u j e m y
w LO klasy: hu-
manistyczno-ję-
zykową, ścisłą,
przyrodniczo-me-

dyczną oraz nowość: klasę sportową ze specjalnością piłka nożna. W technikum zachęcamy do
zdobywania zawodów: technik obsługi turystycznej, informatyk, ekonomista oraz logistyk – mówi
dyrektor szkoły Dorota Gumienny.

Rok 2018 przyniósł „Paderewskiemu”  kolejny prestiżowy tytuł  „Srebrnej Szkoły”, klasyfi-
kując Technikum nr 1 wśród najlepszych szkół w Polsce w Rankingu „Perspektyw”. Uczniowie
liceum i technikum niemal w 100 proc. zdają maturę. Absolwenci technikum bardzo skutecznie
zdają państwowe egzaminy zawodowe i zdobywają tytuł technika. Cieszą bardzo wysokie wy-
niki indywidualne i pomyślna rekrutacja absolwentów na studia lub sukcesy na rynku pracy. Szko-
ła słynie nie tylko ze świetnych wyników egzaminów zewnętrznych, ale i z aktywności uczniów,
którzy znajdują tu warunki do rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Samorząd uczniowski ak-
tywnie pracuje na rzecz miasta i powiatu. Uczniowie organizują koncerty, nagrali płytę, śpiewają
w chórze „Schola Cantorum”, działają charytatywnie, pomagają słabszym i potrzebującym, upra-
wiają różne dyscypliny sportu – od gier zespołowych do narciarstwa i wspinaczki. Szkolny wo-
lontariat został wyróżniony  nagrodą Ministra Edukacji Narodowej jako trzeci najlepszy wolon-
tariat w Polsce. Uczniowie odnoszą indywidualne sukcesy naukowe i artystyczne. Goszczą na lek-
cjach języka angielskiego obcojęzycznych lektorów z egzotycznych krajów. Corocznie organi-
zowane są eskapady zagraniczne
oraz liczne wycieczki naukowe i tu-
rystyczne. Dobra atmosfera, bezpie-
czeństwo, świetnie wykwalifikowa-
na kadra pedagogiczna, bardzo dobra
lokalizacja, stale i konsekwentnie
remontowane budynki oraz doposa-
żane sale dydaktyczne to niekwe-
stionowane atuty popularnego „Pa-
derka”.

Szkoła przy wsparciu Powiatu
Gliwickiego szeroko korzysta ze
środków unijnych. Uczniowie tech-
nikum wyjeżdżają na zawodowe
praktyki wakacyjne do Hiszpanii,

wspaniale wyre-
m o n t o w a n e
i wyposażone
zostały 4 pra-
cownie kompu-
terowe, ale co
najważniejsze:
r e a l i z u j e m y
2 duże projekty
unijne, w ramach
których w szko-
le odbywają się
zajęcia dodatko-
we z różnych
przedmiotów i doradztwa zawodowego. 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w którym wybierasz przedmioty rozszerzone

Knurowski ogólniak stawia na komfort nauki języków obcych. Język angielski jest naucza-
ny w systemie międzyoddziałowym, na różnych poziomach zaawansowania, w tym także na po-
ziomie dwujęzycznym. Jako drugi język oferowany jest język niemiecki lub francuski. W „Pa-
derewskim” uczniowie wybierają przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym dopiero pod ko-
niec klasy I. Wtedy uczeń dokonuje bardzo wyraźnej specjalizacji swojej nauki, zgodnie z wła-
snymi planami `akademickimi. Drugoklasista staje się więc zdeklarowanym humanistą, ścisłowcem
lub przyrodnikiem.
W roku szkolnym 2018/19 I Liceum Ogólnokształcące w Knurowie zaprasza do czterech
klas pierwszych:
Klasa sportowa – specjalność piłka nożna

Rozszerzona biologia i przedmiot wybrany (chemia/ fizyka/geografia/historia); fakultatyw-
ne zajęcia sportowe na basenie, język angielski w sporcie, zdrowy styl życia.

Piłka nożna to twoja pasja i chcesz pogodzić solidne przygotowanie do matury z codziennym
treningiem? Planujesz czynnie uprawiać sport, a potem wykonywać zawód, w którym forma fi-
zyczna jest ważna tak samo jak wykształcenie? Chcesz studiować na akademii wychowania fi-
zycznego lub zdobyć pracę wymagającą świetnej kondycji fizycznej? Mamy dla Ciebie bardzo
dobrych nauczycieli i trenera piłki nożnej, nowoczesną halę sportową, siłownię, 2 małe sale gim-
nastyczne, rozpoczynamy budowę kompleksu lekkoatletycznego, korzystamy z obiektów spor-
towych w mieście i będziemy współpracować z Twoim klubem sportowym.

Oferta jest odpowiedzią na zainteresowanie ze strony powiatowego środowiska piłkarskie-
go (Akademia Piłki Nożnej oraz Concordia Knurów) nauką w naszej szkole swoich zawodni-
ków. Knurowskie LO ma zapewnić zawodnikom jak najlepsze wykształcenie ogólne i przy-
gotowanie do egzaminów maturalnych. Uczniom oddziału sportowego zaproponujemy również
dodatkowe zajęcia „Język angielski w sporcie”, opiekę medyczną ze strony knurowskiego szpi-
tala, zapewnimy stroje sportowe. Treningi i udział w meczach zorganizują piłkarskie kluby spor-
towe. 

Klasa humanistyczno-językowa z kursem dziennikarskim – rozszerzo-
ne: język polski i WOS oraz przedmiot wybrany (historia, geografia, biologia).

Jeżeli masz dobre pióro, uwielbiasz czytać i czujesz się bardziej humanistą
niż „ścisłowcem”, swobodnie poruszasz się w świecie fikcji literackiej i litera-
tury faktu – wybierz ten właśnie profil! Rozszerzysz horyzonty, poznasz kon-
teksty filozoficzne i etyczne, dostrzeżesz nowe znaczenia starych jak świat spraw.
Poznasz historię literatury i literaturę historyczną. Zrozumiesz mechanizmy so-
cjologiczne i polityczne. Jako absolwent klasy humanistycznej możesz podjąć
studia uniwersyteckie: prawo, administracja, psychologia, socjologia, stosunki
międzynarodowe, filologia polska, filologie obce, pedagogika, historia, filozo-
fia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, public relations i wiele innych...
Warto dołączyć do knurowskiego „humana“!
Klasa ścisła z kursem algorytmiki i programowania - rozszerzona mate-
matyka oraz dwa przedmioty wybrane (informatyka, fizyka, chemia, biologia,
geografia).

TUTAJ WARTO SIĘ UCZYĆ
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Wicestarosta gliwicki EWA JUR-
CZYGA: – Serdecznie zapraszam
absolwentów gimnazjów do konty-
nuowania nauki w naszych powia-
towych zespołach szkół. Dysponu-
ją one szeroką i ciekawą ofertą edu-
kacyjną, wciąż dostosowywaną do
potrzeb rynku pracy i zaintereso-
wań młodzieży. Cennym jej uzu-
pełnieniem są projekty unijne, za-

pewniające m.in. zagraniczne sta-
że. 

W roku szkolnym 2018/2019 ru-
szą w nich nowe klasy – sportowa
w Zespole Szkół im. I. J. Paderew-
skiego w Knurowie, językowo-tu-
rystyczna w Zespole Szkół im.
M. Konopnickiej w Pyskowicach
oraz ratownictwa medycznego
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie, gdzie wróci też tech-
nik górnictwa podziemnego. W tej
szkole także uczniowie-przyszli pra-
cownicy kopalń otrzymają stypen-
dia, ufundowane przez Jastrzęb-
ską Spółkę Węglową. Mają więc za-
gwarantowane już nie tylko za-
trudnienie po ukończeniu szkoły, ale
także stałe, comiesięczne wsparcie
finansowe.

Zachęcam młodzież, aby wybie-
rała właśnie nasze szkoły. Są poło-
żone w Knurowie i w Pyskowicach,
tak więc dogodnie dotrzeć można do
nich zarówno z południowej, jak
i północnej części powiatu. Mają
szeroki wachlarz kierunków kształ-
cenia, nowoczesne pracownie i wy-
posażenie, dodatkowe zajęcia i koła
zainteresowań. Coraz bogatsza jest
również ich baza sportowa – właśnie
powstaje nowe boisko wielofunkcyjne
przy Zespole Szkół im. I. J. Pade-
rewskiego w Knurowie, z którego
uczniowie będą mogli korzystać już
we wrześniu. 

Niewątpliwym atutem powiato-
wych szkół są dobre wyniki zdawal-
ności egzaminów zewnętrznych,
a także kameralne środowisko.

Uczniowie w mniejszych placówkach
oświatowych nie są anonimowi,
przez co mogą czuć się bezpiecznej.
Nie tracą również czasu na dalekie
dojazdy do szkoły – mogą go spo-
żytkować na realizację swoich pasji
i zainteresowań. 

Szczególnej uwadze gimnazjali-
stów polecam szkoły branżowe,
czyli dawne zawodowe. W naszych
placówkach uczniowie mają moż-
liwość zdobycia dobrego zawodu
i praktycznych umiejętności, co jest
wysoko cenione przez pracodaw-
ców. Warto podkreślić, że młodzież
wybierająca się do szkoły branżo-
wej I stopnia nie musi kończyć
edukacji na tym poziomie. Po zdo-
byciu zawodu absolwenci mogą
kontynuować naukę, zostać techni-

kami, zdać maturę, a potem myśleć
o studiach. To ważne, gdyż teraz
często od pracowników wymaga
się elastyczności i niejednokrotnie
przekwalifikowywania się w ciągu
trwania lat pracy. 

Prowadzimy również bardzo do-
bre zespoły szkół specjalnych w Knu-
rowie i Pyskowicach. Także te pla-
cówki są stale modernizowane, cze-
go przykładem jest niedawne odda-
nie do użytku windy i nowych pra-
cowni do nauki zawodu przy ZSS
w Pyskowicach. Dzieci i młodzież
o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych mogą się w nich kształcić na
odpowiednim dla siebie poziomie,
czuć się bezpiecznie, podnosić swą
sprawność i ciekawie oraz twórczo
spędzać czas. 

Zajęcia w jednej z nowoczesnych pracowni informatycznych Technikum
nr 1.

„Paderewski” dysponuje świetnym zapleczem sportowym.

Dużą wagę w szkole przykłada się do nauczania biologii. 



Klasa dla tych, którzy wierzą, że gwarancją każdego sukcesu są solidne podstawy matema-
tyczne. Jeżeli wiesz, że przyszłość stoi przed inżynierami i adeptami specjalności technicznych
– to jest to klasa dla ciebie! Zdobędziesz solidne podstawy, aby w przyszłości odnieść sukces jako
inżynier. Studia na Politechnice Śląskiej? Edukacja na Uniwersytecie Ekonomicznym? Świetny
pomysł! Ale tylko po ukończeniu naszej „ścisłej“!
Klasa przyrodniczo-medyczna z kursem ratownictwa medycznego - rozszerzona biolo-
gia oraz przedmiot przyrodniczy do wyboru (chemia, fizyka, geografia), zajęcia laboratoryjne z bio-
logii i z chemii, warsztaty i wycieczki terenowe.

Jeżeli swoją przyszłość wiążesz z naukami przyrodniczymi, ciekawi cię przyroda i jej tajem-
nice, lubisz atmosferę laboratorium i pracę eksperymentalną – rozpocznij gruntowną naukę bio-
logii i nauk przyrodniczych, które najlepiej opisują rzeczywisty świat. Zdobędziesz umiejętno-
ści niezbędne do pracy w laboratorium, które przydadzą Ci się na studiach. Będziesz przygoto-
wany do podjęcia edukacji na AWF lub Uniwersytecie Medycznym, a także na wszelkich kie-
runkach przyrodniczych. Jeżeli chcesz zostać lekarzem, weterynarzem, farmaceutą, jeżeli planujesz
studiować geologię, ratownictwo medyczne, kosmetologię, fizjoterapię, bio-
technologię, biochemię, kryminalistykę, ochronę środowiska – koniecz-
nie wybierz „przyrodniczą“!
TECHNIKUM NR 1: cztery zawody, wiele kwalifikacji 

Nauka w technikum pozwala przygotować się do matury otwierającej dro-
gę na studia, ale także zdobyć tytuł zawodowy technika, potwierdzany państwo-
wymi egzaminami zawodowymi. Uczniowie Technikum nr 1 zdobywają doświadczenie zawo-
dowe podczas płatnych praktyk i staży zawodowych krajowych, ale i na zagranicznych stażach
finansowanych z programu Erasmus +. Szlify zawodowe w Hiszpanii zdobywało już łącznie 80
uczniów „Paderewskiego” , kształcących się we wszystkich zawodach nauczanych w szkole. La-
tem wyjeżdżają kolejne 32 osoby. Fundusze europejskie pozwalają również uczniom zdobywać
wiele innych, certyfikowanych umiejętności zawodowych na dodatkowych kursach i szkoleniach:
prawo jazdy, kierowca wózków jezdniowych, animator czasu wolnego, kadry i płace, obsługa kasy
fiskalnej, sekretarka-asystentka szefa, wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży i inne.   
Technik logistyk

Zawód dla tych, którzy są dobrymi organizatorami. Logistyk zapewnia dostawę potrzebnych
materiałów i produktów we właściwym czasie, właściwym miejscu, właściwemu klientowi w po-
trzebnej ilości, o odpowiedniej jakości i właściwym koszcie. Absolwenci znajdą zatrudnienie w no-
woczesnych centrach spedycyjnych i logistycznych przy węźle komunikacyjnym autostrad A4
i A1 oraz Drogowej Trasy Średnicowej. Dobra znajomość dwóch języków obcych wraz ze słow-
nictwem zawodowym z zakresu transportu, spedycji i logistyki będzie dodatkowym atutem na
rynku pracy.
Technik obsługi turystycznej

Zawód dla tych, którzy chcą profesjonalnie organizować ludziom aktywny i nieaktywny wy-
poczynek. Kandydat powinien się charakteryzować wysoką kulturą osobistą, łatwością nawiązywania
kontaktów i umiejętnością podejmowania szybkich decyzji w różnych sytuacjach. Absolwent bę-
dzie sprawnie posługiwał się dwoma językami obcymi. W zależności od potrzeb i zainteresowań
odbędzie praktykę zawodową u dużych touroperatorów, małych pośredników usług turystycz-
nych, w hotelach, restauracjach.
Technik informatyk

Zawód dla tych, którzy lubią pracę z komputerem i przy komputerze! Dobrego informatyka
zatrudni chętnie każda firma! Stawiając na kształcenie informatyczne, kandydat decyduje się
na ustawiczne podnoszenie kwalifikacji i konieczność nadążania za postępem w dziedzinie urzą-
dzeń, oprogramowania, systemów operacyjnych, zarządzania informacją i informatyzacji zarzą-
dzania.
Technik ekonomista

Zawód dla tych, którzy wiedzą, że pieniądz rządzi światem! Każda firma potrzebuje specja-
listy do prowadzenia spraw finansowych i księgowych. Absolwent będzie przygotowany do ob-
sługi nowoczesnych finansowych programów komputerowych oraz sporządzania dokumentacji
finansowo-księgowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej!

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH
44-120 Pyskowice, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 37 
tel./faks 32 233 25 96 
zsmkpyskowice@op.pl,
zsmkpyskowice@powiatgliwicki.pl
www.zsmk.edu.pl

Dla uczniów koń-
czących naukę
w gimnazjach „Ko-
nopnicka” przy-
gotowała na rok
szkolny 2018/
2019 interesującą
ofertę w liceum
ogólnokształcą-
cym oraz szkole
branżowej I stop-
nia. 

PRZYSZŁYM LICEALISTOM PROPONUJEMY: 
– klasę mundurową, w której w zakresie rozszerzonym realizowane są następujące przedmio-
ty: język polski, język angielski/język niemiecki (do wyboru) oraz historia/geografia (do wybo-
ru) – absolwenci otrzymują certyfikaty, gwarantujące dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb
mundurowych – policji, wojska i straży pożarnej,

– klasę humani-
styczno-praw-
ną; w zakresie
rozszerzonym:
język polski, ję-
zyk angielski/ję-
zyk niemiecki
(do wyboru), hi-
s to r ia /wiedza
o społeczeństwie
(do wyboru),
– klasę medycz-
no-kosmetycz-
ną; w zakresie
rozszerzonym:
język angielski/język niemiecki (do wyboru), biologia, chemia,
ORAZ NOWOŚĆ:
– klasę językowo-turystyczną; w zakresie rozszerzonym:  język angielski/język niemiecki, (do
wyboru), geografia, wiedza o społeczeństwie.

Wszystkie klasy przygotowują do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z wybranych
przedmiotów oraz do podjęcia studiów na wyższych uczelniach. Na rozwijanie zainteresowań i umie-
jętności w poszczególnych klasach przeznacza się dodatkowo 3 godziny zajęć edukacyjnych w ty-
godniu (edukacja obronna, edukacja prawna, zajęcia językowe, zajęcia kosmetyczne). W liceum
prowadzony jest też projekt „KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka...”, w ramach któ-
rego odbywają się zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki, geografii, biologii, chemii,
języka angielskiego, języka niemieckiego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. W zakresie
realizacji zajęć dodatkowych szkoła współpracuje z 6. batalionem powietrznodesantowym  w Gli-
wicach, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Wydział Studiów Społecznych
w Gliwicach, Medyczną Szkołą Policealną Województwa Śląskiego w Gliwicach i w Zabrzu, Urzę-
dem Miejskim w Pyskowicach.

Klasa mundurowa to świetna propozycja dla wszystkich, którzy rozważają możliwość pod-
jęcia pracy w służbach – policji, wojsku i straży pożarnej. Prowadzony w niej autorski program
nauczania obejmuje naukę musztry, samoobrony, sztuk walki, ratownictwa medycznego i strze-
lania. „Konopnicka” przygotowuje uczniów do postępowania kwalifikacyjnego w przyjęciu do
pracy i do kontynuacji nauki na uczelniach
resortowych oraz cywilnych – na kie-
runkach: administracja, bezpieczeństwo
narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne,
ekonomika obronności, inżynieria syste-
mów bezpieczeństwa, inżynieria bezpie-
czeństwa cywilnego, inżynieria bezpie-
czeństwa pożarowego, logistyka, lotnic-
two, obronność, stosunki międzynaro-
dowe.

W ciągu ostatnich lat uczniowie kla-
sy mundurowej zaprezentowali się  z jak
najlepszej strony nie tylko w szkole, ale
także w trakcie ważnych uroczystości
w mieście i regionie. Prawdziwą satys-
fakcję młodzież czerpie z zajęć prak-
tycznych. Są one prowadzone przez pro-
fesjonalistów, a zarazem entuzjastów,
którzy całe dnie spędzają z uczniami
w jednostce wojskowej, siłowni, na ło-
dziach, grze w paintballa, poligonach
itp. Zajęcia na strzelnicy pod okiem instruktora policyjnego oraz comiesięczne wyjazdy do jed-
nostki  6. batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach to już tradycja.

Co roku odbywają się profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone szkolenia poligonowe.
Przez trzy dni młodzi ludzie doskonalą swoją sprawność fizyczną, świetnie się przy tym bawiąc.
Z entuzjazmem zaliczają kolejne atrakcje: zajęcia z survivalu, technik interwencji, szkolenie strze-
leckie, taktykę poruszania się z bronią, taktykę drużyny, kilkunastokilometrowy marsz z obcią-
żeniem, nocny alarm – przeczesywanie plaży, któremu towarzyszą wybuchy granatów i ostrze-
liwanie oraz skoki do wody z pędzącej motorówki. 

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

Wraz z „mundurowymi” w „Konopnickiej” zagościła nowa dyscyplina sportowa – strzelec-
two, w której odnotowujemy spore sukcesy. W kolejnych turniejach nasi zawodnicy potwierdzają
znakomitą formę. Podobnie jest w konkursach musztry – podczas IV Wojewódzkiego Turnieju
Musztry dla szkół ponadgimnazjalnych nasza drużyna zajęła II miejsce w kategorii zespołowej,
a także święciła triumfy w kategoriach indywidualnych.
Klasa humanistyczno-prawna
Przeznaczona jest dla uczniów, którzy w przyszłości planują podjąć studia na wydziałach prawa,
administracji, politologii, historii, dziennikarstwa, socjologii, psychologii, zarządzania i marke-
tingu, komunikacji społecznej, stosunków międzynarodowych, europeistyki i filologii. 

Na „warsztatach prawniczych”, realizowanych w różnorodnej formule uczniowie poznają spe-
cyfikę pracy w wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania. Uczestniczą także w:
- zajęciach Koła Historycznego,
- spotkaniach z przedstawicielami zawodów prawniczych,
- spotkaniach z przedstawicielami wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i mediów,
- rozprawach sądowych,
- zajęciach ze specjalistami policyjnymi,
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TUTAJ WARTO SIĘ UCZYĆ

Klasa mundurowa w Liceum Ogólnokształcącym „Konopnickiej” daje
świetne przygotowanie do pracy m.in. w wojsku, policji czy straży po-
żarnej. 

Już w szkole jest możliwość wcielenia się w role sędziego, prokuratora,
adwokata lub radcy prawnego.

Zajęcia w klasie medyczno-kosmetycznej zapewniają
zdobycie wielu praktycznych umiejętności.



- debatach na tematy społeczne i prawne, 
- wolontariacie.

Możliwe (w zależności od oczekiwań uczniów) są również: udział w Akademii Młodych Praw-
ników oraz warsztatach dziennikarskich na Uniwersytecie Opolskim, zajęciach Strefy Młodzie-
ży Uniwersytetu SWPS oraz nawiązanie współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Śląskiego. Niektóre zajęcia mają formę gier i zabaw symulacyjnych o tematyce praw-
niczej i kryminologicznej. Uczniowie wcielają się wtedy np. w rolę prokuratora, adwokata czy
policjanta.  

Trzeba też pamiętać, że wbrew obiegowym opiniom, wykształcenie humanistyczne jest nadal
bardzo cenione na rynku pracy, gdyż  absolwenci mają na tyle otwarty umysł i szerokie horyzonty,
iż bez problemu radzą sobie z rozmaitymi przeciwnościami.
Klasa medyczno-kosmetyczna

Propozycja adresowana do młodzieży o zainteresowaniach naukami przyrodniczymi, która roz-
waża możliwość kontynuacji nauki  na takich kierunkach jak: farmacja, kosmetologia, medycy-
na, biologia, chemia, nauki przyrodnicze. Profil w ZSMK objęty jest patronatem Medycznej Szko-
ły Policealnej  Województwa Śląskiego w Gliwicach, kształcącej techników farmaceutów, tech-
ników usług kosmetycznych, masażystów, opiekunki dziecięce, asystentów osób niepełnosprawnych
oraz techników sterylizacji medycznej. Dzięki partnerskiemu porozumieniu „Konopnicka”
otrzymała gwarancję przyjęcia absolwentów do MSPWŚ oraz wsparcie merytoryczne w zakre-
sie tworzenia  innowacyjnego programu nauczania w liceum, skorelowanego z edukacją przyszłych
techników. 

W ubiegłym roku szkolnym nastąpiło też podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy
ZSMK oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego im. prof.
A. Cieszyńskiego w Zabrzu. „Konopnicka” zyskała zatem nową placówkę partnerską, a ucznio-
wie klasy kosmetyczno-medycznej kolejną szansę i możliwości. Nasza młodzież uczestniczy w fa-
chowo prowadzonych ćwiczeniach laboratoryjnych, seminariach oraz warsztatach z zakresu prak-
tycznej farmacji. Uczniowie obserwują też profesjonalne zabiegi kosmetyczne, asystują przy wy-
konywaniu wielu czynności i przygotowują preparaty. Poznają najnowsze trendy i przyszły fach
„od kuchni”. Doskonaleniu umiejętności towarzyszy nauka przedmiotów kierunkowych (biolo-
gii i chemii) w zakresie rozszerzonym, co zainteresowanym daje możliwość gruntownego przy-
gotowania się do matury i podjęcia studiów na uczelniach medycznych. 

Hit na nowy rok szkolny: klasa językowo-turystyczna! Przewidziana jest dla uczniów ak-
tywnych, przedsiębiorczych, ciekawych  świata oraz rozważających w przyszłości studia za gra-
nicą lub pracę w międzynarodowych korporacjach. Edukacja w tej klasie połączy w sobie prak-
tyczną naukę języków obcych oraz zagadnień geograficznych. W zakresie nauczania języka nie-
mieckiego i angielskiego, stosownie do potrzeb uczniów, planowane jest przygotowanie do eg-
zaminów zewnętrznych:  DSD II (Deutsches Sprachdiplom ) oraz First Certificate in English. Re-
alizacja projektów turystycznych służyć będzie nabywaniu przez uczniów kompetencji, dzięki któ-
rym samodzielnie zorganizują wycieczki i zaprojektują każdy ich aspekt – od przygotowywania
podstaw logistycznych i prawnych, przez poznawanie użytecznych za granicą zwrotów, aż po pla-
nowanie trasy zwiedzania nowych miejsc. 
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA (WIELOZAWODOWEJ) prowadzimy kształcenie
w wielu zawodach: kucharz, lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budow-
nictwie, sprzedawca, blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, elektronik, mechanik-monter ma-
szyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, mu-
rarz-tynkarz, piekarz, wędliniarz, stolarz, ślusarz.

Kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawców oraz w Ośrodku Dokształcania i Dosko-
nalenia Zawodowego. Szkoła ściśle współpracuje z Ochotniczym Hufcem Pracy w Pyskowicach,
dzięki czemu uczniowie otrzymują stałe wsparcie w relacjach z pracodawcami i podczas kursów
zawodowych oraz możliwość samorealizacji w wielu dziedzinach.

Oferta jest wyjątkowo bogata, gdyż  szkoła w sposób elastyczny dostosowuje się do potrzeb ryn-
ku i proponuje zawody, które cieszą się powodzeniem, a dla młodych ludzi stanowią szansę na do-
brą przyszłość. Absolwent jest doskonale przygotowany do podjęcia pracy lub kontynuacji nauki. 

- Swoje miejsce w naszej szkole znalazła młodzież szczególnie uzdolniona i wrażliwa społecznie
– podkreśla Elwira Dersiewicz, dyrektor ZSMK. – Kształcenie prowadzimy w przyjaznej atmosferze
i atrakcyjnym miejscu, co sprawia, że w zabytkowym budynku  ZSMK już od kilkudziesięciu lat
funkcjonuje szkoła średnia. 

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

– Jesteśmy szkołą ponadgimnazjalną
z siedemdziesięcioletnią tradycją –
mówi Grażyna Dąbrowska, dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie. – Przez wiele lat placówka
wykształciła całe pokolenia górników,
elektryków i mechaników. Dzisiaj na-
sza oferta jest o wiele bogatsza, po-
nieważ szkoła naucza w zawodach
atrakcyjnych i deficytowych na rynku
pracy. 
W roku szkolnym 2018/2019 pla-
nujemy rekrutować na następujące kie-
runki:

Liceum Ogólnokształcące: 
- projekt edukacyjny Klasa mundurowa;
- projekt edukacyjny Kosmetyka i wizaż;
- projekt edukacyjny Ratownictwo me-
dyczne.
Technikum:
- technik górnictwa podziemnego;
- technik mechanik;
- technik elektryk;
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
Branżowa Szkoła I stopnia:
- mechanik – monter maszyn i urzą-
dzeń;
- elektryk;
- ślusarz;
- klasa wielozawodowa; 
- klasa wielozawodowa integracyjna.

W Liceum Ogólnokształcącym
uczniowie mogą kształcić się w trzech
kierunkach: w klasie mundurowej, w kla-
sie kosmetyka i wizaż oraz (to nowość!)
w klasie ratownictwa medycznego. Na-
uka w liceum trwa 3 lata i kończy się
przystąpieniem do egzaminu maturalne-
go. Przez ten czas uczniowie – oprócz
zdobywania wiedzy z przedmiotów ogól-
nokształcących – realizują się także za-
wodowo.

Klasa mundurowa przygotowuje do pracy w służbach mundurowych. W ramach projektu szko-
ła realizuje edukację wojskową, edukację policyjną oraz edukację pożarniczą. W tej klasie ucznio-
wie funkcjonują tak, jak w prawdziwym wojsku: chodzą w mundurach, otrzymują awanse w po-
staci stopni, jeżdżą na poligony, paintball i strzelnice. Dla odważnych jest także możliwość od-
bycia kursu spadochronowego. Szkoła zawarła porozumienie z 6. brygadą powietrznodesanto-
wą z Gliwic i dzięki temu uczniowie odbywają zajęcia w jednostce. Uczniowie klas munduro-
wych uczestniczą w różnorodnych konkursach i zawodach. Mają też możliwość zdawania egza-
minu STANAG z języka angielskiego na Wyższej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest to
certyfikat uznawany w strukturach NATO. 

Kosmetyka i wizaż to projekt rozwijający zainteresowania usługami kosmetycznymi. Oprócz
przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę z zakresu pielęgna-
cji ciała oraz odbywać praktykę w salonach kosmetycznych. Przedmiotami uzupełniającymi są

tutaj  chemia
w kosmetyce,
biologia w ko-
smetyce oraz
technologia in-
formacyjna w sa-
lonie kosmetycz-
nym. Zajęcia pro-
filowe obejmują
zabiegi pielęgna-
cyjne i upiększa-
jące ciała.

W nadchodzą-
cym roku szkol-
nym 2018/2019
planowane jest
utworzenie klasy
projekt edukacyj-

ny Ratownictwo medyczne. Będzie to pierwsza klasa w Polsce pod patronatem Polskiego Czer-
wonego Krzyża. Celem nauki w tym oddziale jest przygotowanie uczniów do pracy w służbach ra-
towniczych i do kształcenia się na wyższych uczelniach związanych z ratownictwem medycz-
nym lub na kierunkach pokrewnych (np. bezpieczeństwo narodowe czy zarządzanie kryzysowe).
Planowane są dodatkowe zajęcia z ratownictwa medycznego, samoobrony oraz rozwijające spraw-
ność fizyczną potrzebną do wybranych służb ratowniczych (np. GOPR, TOPR – wspinaczka, jaz-
da na nartach, WOPR – pływanie). Uczniowie będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu PCK. 

Szkoła dysponuje bardzo dobrym zapleczem dydaktycznym oraz pracowniami przedmiotów
zawodowych. Mamy na wyposażeniu tablety graficzne, projektory i tablice multimedialne. Bo-
gate oprogramowanie pozwala na szerokie wykorzystanie pracowni w procesie dydaktycznym
przedmiotów zawodowych. 

Nasi technicy mogą kształcić się w kierunkach technik elektryk, technik mechanik, technik
grafiki i poligrafii cyfrowej, a od roku szkolnego 2018/2019 powraca kształcenie w zawodzie tech-
nik górnictwa podziemnego. 

Technik grafiki komputerowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficz-
ne o charakterze informacyjnym i reklamowym. 

Szkoła wraca do tradycji kształcenia górniczego z bardzo ciekawą ofertą dla swoich przyszłych
uczniów. Dzięki współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. uczniowie otrzymają gwaran-
cję pracy w kopalniach spółki oraz będą mogli korzystać z atrakcyjnego systemu stypendialne-
go polegającego na przyznawaniu miesięcznych kwot w wysokości 250 zł brutto dla wszystkich
uczniów klas górniczych oraz nagród specjalnych dla trzech najlepszych w danym roku szkol-
nym (1500 zł, 1000 zł i 800 zł brutto).

Szkoła jest również ośrodkiem egzaminacyjnym w kwalifikacjach zawodowych.
Dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2018/2019 w Branżowej Szkole I stop-

nia w zawodach: elektryk, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, szkoła oferuje gwaran-
cję zatrudnienia w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
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TUTAJ WARTO SIĘ UCZYĆ

Szkoła kontynuuje tradycje
kształcenia przyszłych górników
– z gwarancją zatrudnienia i sty-
pendiami dla uczniów.

Ratownictwo medyczne to nowa propozycja w tutejszym Liceum Ogól-
nokształcącym.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie moż-
na zdobyć naprawdę dobry zawód, m.in. mecha-
nika.



W ramach Branżowej Szkoły I Stopnia funkcjonują odziały klas wielozawodowych oraz wie-
lozawodowych integracyjnych. Po ukończeniu tej szkoły uczeń może podjąć naukę w Branżo-
wej Szkole II Stopnia. 

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KNUROWIE
44-194 Knurów, ul. Sz,pitalna 25
tel. 32 235 20 22
zssknurow@o2.pl, zssknurow@powiatgliwicki.pl
www. zssknurow.blogspot.com

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:
Szkoła Podstawowa Specjalna – nauka
odbywa się w oddziałach:
– dla uczniów z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu lekkim,
– edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym,
– w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu głębokim do 25 roku życia,
– dla uczniów autystycznych.
Dotychczasowe gimnazjum specjalne (klasa
III) – nauka odbywa się w oddziałach:
– dla uczniów z niepełnosprawnością intelek-
tualną  w stopniu lekkim,
– edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu
umiarkowanym i znacznym.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do
Pracy – nauka prowadzona jest w oddziałach
edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym do 24 roku życia.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzie-
ci w wieku od 1 roku życia do podjęcia nauki
w szkole. Dysponujemy szeroką ofertą metod
terapii dostosowanych do indywidualnych po-

trzeb małych dzieci, w tym m.in. dogoterapia, terapia SI, terapia behawioralna.
Szkoła zapewnia wszystkim uczniom warunki wszechstronnego rozwoju ich potencjalnych moż-

liwości, a działalności naszej przyświeca maksyma prekursorki pedagogiki specjalnej Marii Grze-
gorzewskiej „Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie”. 

Warunki kształcenia są dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów. Zajęcia odby-
wają się w małych zespołach w zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej
uczniów. Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ramach przygotowania do pracy na-
bywają wiadomości i umiejętności w zakresie żywienia, gospodarstwa, ogrodnictwa, wytwarza-
nia przedmiotów dekoracyjnych, ceramiki, a od 1 września 2017 r. również pomocy obsługi ho-
telowej. Młodzież odbywa zajęcia praktyczne w pracowniach  i w terenie – w Zakładzie Aktywności
Zawodowej w Borowej Wsi i w hotelu Protos w Knurowie. Uczniowie kończąc naukę zdają eg-
zamin akredytowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych – KSAPL, w zawodzie ogrodnik
i pomoc obsługi hotelowej. Potwierdzeniem zdanego egzaminu jest Certyfikat, który jest uzna-
wany w 111 krajach świata.  

Każdy uczeń jest objęty zajęciami rewalidacyjnymi, a w razie potrzeb terapią SI, dogotera-
pią, gimnastyką
korekcyjną, tera-
pią logopedycz-
ną, zajęciami ko-
rekcyjno-kom-
pensacyjnymi.

U c z n i o w i e
korzystają z dar-
mowych przejaz-
dów k o m u n i -
k a c j ą  m i e j -
ską, w szczegól-
nych przypad-
kach z takiej ulgi
mogą korzystać również opiekunowie. Położenie szkoły w pobliżu przystanku sprawia, że łatwo
jest do niej dojechać autobusem.

Dzięki inwestycji Powiatu Gliwickiego budynek szkoły jest po termomodernizacji, sale lek-
cyjne są jasne, przestronne, wyposażone w komputer z dostępem do Internetu i tablice multimedialne.
Szkoła dysponuje salami: gimnastyczną, do gimnastyki korekcyjnej i terapii SI, do rewalidacji,
a także pracowniami do zajęć z ceramiki, gospodarstwa domowego i komputerową. Jej dumą jest
pracownia polisensoryczna i gabinet do prowadzenia zajęć z EEG Biofeedback i RSA Biofeed-
back.

- Po lekcjach zapewniamy uczniom opiekę w świetlicy szkolnej wyposażonej w komputery
z dostępem do internetu  i sprzęt audiowizualny – wyjaśnia Alina Jaworska, dyrektor ZSS w Knu-
rowie. – Pod opieką i z pomocą wychowawcy uczniowie odrabiają lekcje, rozwijają swoje zain-
teresowania. Korzystają również z dożywiania na terenie szkoły w formie cateringu. Do dyspo-

zycji jest biblioteka szkolna, w której nie tylko wypożyczają książki, ale również uczestniczą w za-
jęciach z biblioterapii i korzystają z komputerów z dostępem do internetu. Zainteresowania mogą
rozwijać na zajęciach prowadzonych w ramach kółek (ceramiczne, taneczne, bębniarskie, teatralne,
wokalno-instrumentalne, Koło Młodego Konstruktora). Prowadzone są dodatkowe zajęcia, np.
Metodą Weroniki Sherborne lub stymulacja polisensoryczna. Uczniowie i ich rodzice mogą uzy-
skać u nas pomoc pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i pielęgniarki. 

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

Nasza szkoła to placówka XXI wieku, w której kształcimy uczniów na trzech etapach edu-
kacyjnych – informuje dyrektor ZSS w Pyskowicach, Bogusław Hadzik. – Właśnie została roz-
budowana, zyskując dodatkowe pracownie oraz windę, a do tego klasy bogato wyposażone
w pomoce dydaktyczne i sprzęty multimedialne, co zapewnia dogodne warunki zdobywania
wiedzy i umiejętności uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Obecnie w skład ZSS w Pyskowicach wchodzą: 
Szkoła Podstawowa Specjalna w Pyskowicach dla uczniów z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem oraz z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi;
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Pyskowicach dla uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi;
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Pyskowicach o specjalnościach: kucharz i murarz-
tynkarz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, za-
grożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.

Od marca tego roku w szkole funkcjonuje winda osobowa dla uczniów mających trudności
w przemieszczaniu się pomiędzy kondygnacjami budynku. Otwarto także nowoczesne pomieszczenia

klasowe umożliwiające naszym uczniom zdobywanie zawodu oraz umiejętności praktycznych w wie-
lu dziedzinach życia pod względem praktycznym, jaki i multimedialnym. Są to kucharstwo, mu-
rarstwo i tynkarstwo, pomoc hotelowa, obróbka drewna, krawiectwo czy ceramika. 

Szkoła w tym roku szkolnym uczestniczy w 4 projektach europejskich, w tym ERASMUS+
oraz programie rządowym Aktywna Tablica. Dzięki opiece organu prowadzącego, jakim jest Po-
wiat Gliwicki oraz realizowanym projektom uczniowie naszej szkoły posiadają super wyposa-
żone w multimedia sale lekcyjne, mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach zagranicznych,
praktykach uczniowskich u pracodawców oraz w wielu zajęciach pozalekcyjnych z zakresu róż-
nych terapii oraz nauki zawodu. 

Niewielkie zespoły klasowe umożliwiają indywidualizację nauczania i wychowania. W zakresie
specjalistycznej opieki uczniowie objęci są pomocą pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną
oraz terapią ruchową. Odpowiednie zaplecze sportowo-korekcyjne zaspokaja ich potrzeby w za-
kresie doskonalenia sprawności fizycznej.

Zespołowa praca i odważnie podejmowane działania przyczyniają się do ciągłego rozwoju szko-
ły. Szkoła we wrześniu 2017 r. zdobyła I miejsce jako Najlepsza Szkoła Podstawowa w Województwie
Śląskim (wg rankingu Dziennika Zachodniego), a nasi uczniowie biorący udział w wielu konkur-
sach przedmioto-
wych, plastycz-
nych, wokalnych,
tanecznych oraz
w zawodach spor-
towych na terenie
powiatu i woje-
wództwa zdoby-
wają nagrody i wy-
różnienia. 

Zapraszamy
wszystkich do od-
wiedzenia Zespo-
łu Szkół Specjal-
nych w Pyskowi-
cach!
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TUTAJ WARTO SIĘ UCZYĆ

Uczniowie na zajęciach z zakresu żywienia
przygotowują prawdziwe pyszności.

Dogoterapia daje bardzo dobre rezultaty, a dzieci ją uwielbiają.

Jedna z niedawno oddanych do użytku pracowni umożliwia zdobywanie umiejętności ku-
charskich na najwyższym poziomie.

Budynek szkoły łączy tradycję z nowoczesnością – choć wiekowy, wła-
śnie wzbogacił się m.in. o windę, ma też piękne otoczenie i warunki do
uprawiania sportu.

Opr. RG – na podst. materiałów dostarczonych przez szkoły


