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Szereg różnorodnych i ciekawych
imprez przygotował w tym roku
Powiat Gliwicki. Wiele z nich or-
ganizujemy wspólnie z naszymi
gminami. 

Wszystkie wydarzenia zostały
umieszczone w „Kalendarium Im-
prez Powiatu Gliwickiego”, które
obejmuje okres od maja do paździer-
nika 2018 r. Część z nich wpisuje się
w obchody jubileuszu 100-lecia Nie-
podległości Polski.

Już 17 maja w Szkole Podstawowej
w Paczynie odbędzie się konkurs
„Miś Bezpieczeństwa”, który organi-
zujemy wspólnie z tą placówką. W nie-
dzielę 27 maja zapraszamy do Wilczy
na „Twórcze Starcie Orkiestr Dę-
tych”. Kilka ciekawych wydarzeń za-
planowaliśmy także w czerwcu. W so-
botę 2 czerwca odbędzie się VIII
Bieg Uliczny im. ks. Konstantego
Damrota, który organizujemy wspól-
nie z Gminą Pilchowice. Zarówno
„Twórcze Starcie Orkiestr Dętych”, jak
i Bieg im. ks. Damrota odbywać się
będą w ramach Metropolitalnego
Święta Rodziny. Z kolei w sobotę 9

czerwca – wspólnie z Gminą Sośni-
cowice zapraszamy na Rajd Rowero-
wy Powiatu Gliwickiego z metą na
Ziemi Sośnicowickiej. 

Wrzesień rozpoczną XX Dożynki
Powiatu Gliwickiego i Gminy To-
szek, które odbędą się w sobotę i nie-
dzielę 1-2.09. w Ciochowicach. 29
września powiat włączy się w (orga-
nizowane przez Gminę Wielowieś)
Obchody Rocznicowe na Polanie Hu-
bertus. 

Ciekawie zapowiada się również
październik. W sobotę 6.10. w Py-
skowicach odbędą się XIX Indywi-
dualne Mistrzostwa Powiatu Gli-
wickiego w Tenisie Stołowym,
w czwartek 11.10. – IV Miting Lek-
koatletyczny im. Emila Kiszki
w Knurowie, 13.10. (sobota) –
w gminie Pilchowice planowany
jest Powiatowy Turniej Skata Spor-
towego, a w sobotę 27 października
zapraszamy do Knurowa na Przegląd
Twórczości Artystycznej – Chóry

i Seniorzy z terenu Powiatu Gli-
wickiego. Kalendarium zamyka Wo-
jewódzki Konkurs Kolęd i Pastora-
łek, który odbędzie się w grudniu
w Dąbrówce, a organizowany jest
przy naszym udziale przez Gminę
Wielowieś. 

Wersja elektroniczna „Kalen-
darium Imprez Powiatu Gliwic-
kiego” znajduje się na stronie
www.starostwo.gliwice.pl. Oprócz
informacji o imprezach organizo-
wanych przez powiat i nasze gmi-
ny, znajdują się tu także wyda-
rzenia przygotowane przez Cen-
trum Kultury „Zamek w Toszku”,
Pałac w Pławniowicach, Marinę
Gliwice, PTTK Klub Kolarski im.
Wł. Huzy w Gliwicach i Zamek
w Chudowie.

(SN)

CZEKAMY NA WAS!

Już niedługo odbędzie się VIII Bieg Uliczny im. ks. Konstantego Damrota w Pilchowicach, do udziału w którym
serdecznie zachęcamy.
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Powiatowe rajdy rowerowe to zawsze świetna propozycja na weekend. Już
dziś zamawiamy pogodę! 

4 maja maturzyści rozpoczęli zda-
wanie egzaminów dojrzałości. Za-
nim jednak do nich przystąpili, 27
kwietnia odebrali świadectwa
ukończenia szkoły. 

Tego dnia uroczystości pożegnania
uczniów ostatnich klas odbyły się we
wszystkich trzech powiatowych pla-
cówkach oświatowych: Zespole Szkół
im. I. J. Paderewskiego i w Zespole
Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
oraz w Zespole Szkół im. M. Konop-
nickiej w Pyskowicach.

W pyskowickiej „Konopnickiej”
pożegnano abiturientów tamtejszego Li-
ceum Ogólnokształcącego. Uczniom to-
warzyszyli w tym wyjątkowym dniu
m.in. Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu

Gliwickiego i Adam Wójcik – zastęp-
ca burmistrza Pyskowic. Podczas uro-
czystości najlepsi uczniowie odebrali
świadectwa z paskiem, nagrody i dy-
plomy, wręczone przez dyrektor szko-
ły Elwirę Dersiewicz i wychowaw-
czynię Małgorzatę Klyszcz. Byli wśród
nich m.in. Jessica Bursakowska-Sie-
rocińska, która osiągnęła średnią ocen
5,16 oraz Katarzyna Gawlik, Marta Bry-
zik i Grzegorz Lindner. Z kolei Sła-
womir Tokarz, który prowadził zajęcia
z uczniami tzw. mundurówki, wrę-
czył im certyfikaty ukończenia szko-
lenia bojowego, uprawniające do otrzy-
mania dodatkowych punktów przy na-
borach do wojska czy policji. 

Dokończenie na str. 10

Maturalny maj

Absolwenci klasy mundurowej w ZS im. M. Konopnickiej w Pyskowicach
– poza świadectwami szkolnymi – otrzymali certyfikaty ukończenia szko-
lenia bojowego, czego gratulował im ppor. Arkadiusz Rachel z 6. batalionu
powietrznodesantowego w Gliwicach.
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Jedno z przedstawionych sprawozdań po-
święcone było działalności Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie za ub. rok, drugie doty-
czyło realizacji programu współpracy Powiatu
Gliwickiego z organizacjami pozarządowymi
w 2017 r., a trzecie to analiza stanu bezpie-
czeństwa na terenie powiatu w ub. roku – jest on
porównywalny z 2016 r., przy czym odnotowa-
no spadek przestępczości.  

Podjęte uchwały dotyczą m.in. dotacji przy-
znawanych przez powiat spółkom wodnym oraz
wsparcia finansowego udzielanego właścicielom

zabytków na ich konserwa-
cję. Mocą kolejnych uchwał
przyjęliśmy Powiatowy Pro-
gram Rozwoju Pieczy Zastępczej, a także wpro-
wadziliśmy bieżące zmiany w budżecie powia-
tu i jego wieloletniej prognozie finansowej. 

Bardzo cenną inicjatywą jest Program Po-
lityki Zdrowotnej w zakresie Przeciwdziała-
nia Boreliozie na rzecz Mieszkańców Po-
wiatu Gliwickiego na lata 2018-2019, który
również został przyjęty w formie uchwały. Bo-
relioza jest coraz bardziej powszechna, a jej

konsekwencje są
poważne. Powiat
opracował pro-
gram, który zwięk-
szy dostępność
mieszkańców do badań mających na celu
wykrycie choroby. W tym roku przeznaczymy
na to 30 tys. zł, w przyszłym roku – podobną
kwotę. O realizacji programu i możliwości
uczestnictwa w nim będziemy na bieżąco in-
formować Czytelników „Wiadomości Po-
wiatu Gliwickiego”. 

Przypominam, że wszystkie uchwały, pro-
tokoły z sesji, interpelacje radnych i odpowie-
dzi na nie zamieszczane są w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gli-
wicach. 

Następna sesja zaplanowana została na 24
maja.
Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego

ANDRZEJ KUREK 
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Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn,
prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński. Plonem
tego Zgromadzenia jest 8 wspólnie przyjętych sta-
nowisk, dotyczących m.in. problemów w funk-
cjonowaniu systemu ochrony zdrowia, nowo-

czesnej administracji, finansowania powiatów, no-
welizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, finansowania systemu oświa-
ty oraz dostępności komunikacyjnej Polski lo-
kalnej. Otrzymaliśmy także dużą porcję wiedzy
na temat tego, jak w większym zakresie korzy-
stać z partnerstwa publiczno-prywatnego w sa-
morządach.

Podczas Zgromadzenia podkreślono, że funk-
cjonujące w obecnym kształcie powiaty mają już
20 lat. Obejrzeliśmy transmisję wystąpienia Je-
rzego Buzka, prezesa Rady Ministrów w latach

1997-2001, za którego rządów, właśnie 20 lat
temu, reaktywowano powiaty. Premier Buzek
przypomniał, że hasłem kampanii wyborczej,
w której brał udział w 1997 r. było: „Szliśmy po
władzę, by oddać ją ludziom”. To hasło, jak ak-

centował Jerzy Buzek, oddaje sens i cel
przemian ustrojowych i społecznych,
które wówczas zaszły w kraju. 

Cieszy, że i obecnie doceniana jest
rola powiatów. Paweł Mucha, zastęp-
ca szefa Kancelarii Prezydenta RP, od-
czytał list Andrzeja Dudy do zgroma-
dzonych. „Reprezentują Państwo szcze-
bel powiatowy polskiej demokracji
lokalnej, który odgrywa bardzo istot-
ną rolę w systemie samorządu teryto-
rialnego. Powiaty od wieków wpisane
są w polski model ustrojowy. Z wiel-
kim szacunkiem dla narodowego dzie-

dzictwa, ale również z głębokim zrozumieniem
dla wyzwań przyszłości trzeba pielęgnować i po-
mnażać potencjał, jakim dysponuje Polska po-
wiatowa” – zapisał w nim prezydent.

Bardzo ciekawy był jubileuszowy panel dys-
kusyjny pt. „Refleksje nad rolą ustrojową samorządu
gminnego i powiatowego w II i III RP”, w którym
udział wzięli m.in. Leszek Miller – premier RP w la-
tach 2001-2004, Tomasz Siemoniak – wiceprezes
Rady Ministrów w latach 2014-2015 i Krzysztof
Kwiatkowski, doradca w rządzie premiera Jerzego
Buzka, a obecnie prezes Najwyższej Izby Kontro-

li. Ciekawe było wystą-
pienie Adama Bodnara,
Rzecznika Praw Oby-
watelskich, który pod-
kreślał, że dzięki samo-
rządom można rozwią-
zywać zróżnicowane
problemy w sposób naj-
bardziej skuteczny
i oszczędny. Trudno
nie zgodzić się z tymi
słowami.

Starosta gliwicki
WALDEMAR

DOMBEK

WIEŚCI Z SESJI
Podczas kwietniowej sesji podjęliśmy osiem uchwał, zapoznali-
śmy się też z kilkoma sprawozdaniami dotyczącymi ważnych
dziedzin funkcjonowania powiatu. 

Powiaty razem 
mogą więcej
Uczestniczyłem niedawno w XXIII Zgromadzeniu Ogólnym Związ-
ku Powiatów Polskich (ZPP), które odbyło się 10-11 kwietnia w War-
szawie. Po raz kolejny okazało się, że wszystkie powiaty w kra-
ju mają te same wyzwania i problemy, a działając wspólnie, mogą
więcej osiągnąć.

Reprezentanci powiatów w czasie obrad.

Kwietniowa sesja Rady
Powiatu Gliwickiego.

W przerwie sesji była oka-
zja, by zobaczyć dwa
nowe samochody, zaku-
pione niedawno dla po-
wiatowych DPS-ów w So-
śnicowicach i Kuźni Nie-
borowskiej.

W kwietniu obradowało pięć ko-
misji stałych Rady Powiatu Gli-
wickiego. 

Komisja Gospodarki zajmowała
się analizą stanu bezpieczeństwa lud-
ności i funkcjonowania służb na tere-
nie powiatu gliwickiego na podstawie
złożonych rocznych sprawozdań: Po-
wiatowego Centrum Zarządzania Kry-
zysowego, Komendy Miejskiej Poli-
cji, Prokuratury Rejonowej Gliwice –
Zachód, Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Państwo-
wego Inspektora Sanitarnego, Powia-
towego Lekarza Weterynarii, Powia-
towego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego. 

Komisja Ochrony Środowiska,
Rozwoju i Promocji, a także Komisja
Finansów opiniowały uchwały na se-
sję Rady Powiatu Gliwickiego. Ko-
misja Edukacji zapoznała się ze spra-
wozdaniem z realizacji programu
współpracy Powiatu Gliwickiego z or-

ganizacjami pozarządowymi za rok
2017 oraz wykorzystaniem funduszy
unijnych dla podniesienia jakości
kształcenia w szkołach ponadgimna-
zjalnych i specjalnych Powiatu Gli-
wickiego. 

„Wiadomości Powiatu Gliwickie-
go” tym razem towarzyszyły obradom
Komisji Zdrowia, które odbyły się 19
kwietnia. Wzięła w nich udział także
m.in. wicestarosta Ewa Jurczyga. 

Radni zapoznali się z trzema spra-
wozdaniami: z działalności Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach za rok 2017 wraz z wy-
kazem potrzeb w zakresie pomocy spo-
łecznej i systemu pieczy zastępczej,
przedstawionym przez dyrektor Bar-
barę Terlecką-Kubicius oraz spra-
wozdaniami z działalności za rok
2017 Domu Pomocy Społecznej
„Ostoja” w Sośnicowicach oraz Domu
Pomocy Społecznej „Zameczek”
w Kuźni Nieborowskiej, przedsta-

wionymi przez ich dyrektorów – Ja-
rosława Mencfela i Ewę Zamorę. 

Komisja pochyliła się także nad
oceną zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej, a także
pozytywnie zaopiniowała projekty
uchwał Rady Powiatu Gliwickiego,
które trafiły na sesję 26 kwietnia.

- Głównymi tematami posiedzenia
naszej komisji była pomoc społeczna,
w tym spra-
w o z d a n i e
z działalności
PCPR-u oraz
ocena zaso-
bów społecz-
nych i przyję-
cie informacji
z działalności
domów po-
m o c y  s p o -
ł e c z n e j  z a
ubiegły rok

– mówi Leszek Kołodziej, przewod-
niczący Komisji Zdrowia. – Potrzeby
w zakresie pomocy społecznej są po-
dobne od kilku lat i wiążą się z fi-
nansami. Wydaje mi się jednak, że go-
spodarność dyrektorów oraz zrozu-
mienie Rady Powiatu Gliwickiego,
która od lat stara się wyasygnować
z budżetu dodatkowe środki, dają
efekty. Pamiętam, jak wyglądały
DPS-y w roku 1998, kiedy powsta-
wały powiaty. Wtedy to była właści-
wie walka o ich przetrwanie. Na prze-

strzeni tych 20 lat zdecydowanie
zmienił się ich standard – począwszy
od wyglądu zewnętrznego, dzięki
przeprowadzanym remontom i mo-
dernizacjom, aż po standardy opieki
i stosowane terapie oraz realizowane
projekty. Musimy pamiętać, że miesz-
kańcy DPS-ów to osoby schorowane,
doświadczone przez los, dlatego rad-
ni ze szczególną troską i wyczuleniem
podchodzą do kwestii  związanych
z pomocą społeczną.   

(SN)

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia. 
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Wokół pomocy społecznej

Przyjęliśmy 8 stanowisk w ważnych sprawach powiato-
wych.
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Szpital w Pyskowicach otrzyma sprzęt od
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
służący ratowaniu życia i zdrowia nowo-
rodków oraz lepszej opiece nad malu-
chami.

– Fundacja Jerzego
Owsiaka powiadomiła nas,
że przekaże nam stanowi-
sko do resuscytacji, lampę
do fototerapii oraz dwa fo-
tele do karmienia i kangu-
rowania, zakupione w ra-
mach konkursu ofert, któ-
ry odbył się w kwietniu –
informuje Leszek Kubiak,
prezes Zarządu Szpitala
w Pyskowicach. – Bardzo
nas to cieszy, bo ten sprzęt
wzbogaci wyposażenie Od-
działu Ginekologiczno-Położniczego, z pew-
nością dobrze służąc pacjentkom i dzieciom,
które przychodzą tu na świat.

Warto przypomnieć, że oddział ten ma bar-
dzo dobrą opinię wśród pań, które chętnie wy-

bierają go jako miejsce porodu. Rodzą tu ko-
biety nie tylko z Pyskowic i sąsiednich miej-
scowości, ale również z bardziej odległych stron
kraju i z zagranicy. Pacjentki chwalą oddział za

profesjonalną opiekę medyczną i kameralną at-
mosferę. W ub. roku urodziło się tu 1080 dzie-
ci, co jest rekordową liczbą, jak na niewielki po-
wiatowy szpital.

(RG)

Sprzęt od Wielkiej Orkiestry

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Gliwicach nawiązało współpracę z Ko-
mendą Miejską Policji w Gliwicach doty-
czącą ochrony konsumentów – seniorów. 

W ramach tej współpracy, w maju i czerwcu
br., planowane są cykliczne spotkania przezna-
czone dla konsumentów – seniorów. Starsze oso-
by są bowiem najbardziej narażone na oszustwa
przy zawieraniu umów na odległość lub poza lo-
kalem przedsiębiorstwa. Mając powyższe na uwa-
dze oraz wychodząc naprzeciw potrzebom miesz-

kańców powiatu, podczas tych spotkań pra-
cownik Biura Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów, Edyta Wietschorke-Gołąb, postara się
zobrazować istniejące dla osób starszych za-
grożenia oraz przedstawić, w jaki sposób re-
agować, aby nie zostać ofiarą nieuczciwych akwi-
zytorów. 

Szczegółowe informacje o terminach i miej-
scach spotkań dostępne są pod numerem:
(32) 332-66-81.

(EWG)

Edukacja konsumencka dla seniorów

Zakupiony przez fundację sprzęt trafi do Szpitala w Pyskowicach.
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W panelu, który zorganizowany zo-
stał 11 kwietnia, udział wzięli: prze-
wodniczący Rady Klastra Energii
PEPG – Jacek Zarzycki oraz człon-
kowie Prezydium Rady Klastra Ener-
gii PEPG – Włodzimierz Gwiżdż,

Paweł Szczerbak, Józef Kruczek i Kry-
stian Szymała.

Celem przesłuchania, które odby-
ło się podczas panelu, było omówie-
nie przygotowanej przez nasz klaster
strategii rozwoju, obejmującej okres do
roku 2030, mogącej prowadzić do
uzyskania certyfikatu, dającego
w przyszłości wiele możliwości po-
zyskiwania nie tylko środków finan-
sowych, ale i rozwiązań technolo-
gicznych na miarę XXI wieku. 

– W maju powinniśmy otrzymać
informację dotyczącą uzyskania tego
cennego dla nas dokumentu, który bę-
dzie stanowił furtkę do przejścia z pla-
nów do realizacji konkretnych działań
– mówi Jacek Zarzycki. 

– Po przesłuchaniu czekała na nas
miła niespodzianka – relacjonuje Jó-
zef Kruczek. – Był to spacer po bu-
dynku Sejmu RP na zaproszenie poseł
Barbary Dziuk. Towarzyszył nam sta-
rosta gliwicki Waldemar Dombek
oraz laureaci Konkursu Wiedzy o Sej-
mie, uczniowie z Zespołu Szkół im. I.
J. Paderewskiego w Knurowie, którzy
w nagrodę zostali zaproszeni przez fun-
datorkę spaceru – właśnie poseł Bar-
barę Dziuk. (RG)

Powiatowy klaster
w ministerstwie 
Przedstawiciele Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”
(PEPG) uczestniczyli w panelu ekspertów, dotyczącym możliwości
uzyskania certyfikacji klastra, zorganizowanym w Ministerstwie Energii
w Warszawie.

Reprezentacja Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”
przedstawiła jego plany i zamierzenia na najbliższych kilkanaście lat.
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Obchody rozpoczęły się mszą św.
w intencji strażaków w kościele pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej. Podczas
niej ks. Piotr Faliński – diecezjalny ka-
pelan PSP i OSP, podkreślił, jak wiel-
ką służbę drugiemu człowiekowi peł-
nią strażacy. Po mszy odbył się prze-
marsz do nowej strażnicy. Powstała ona
w miejscu starej, która służyła straża-
kom aż 86 lat i wymagała już rozbiór-
ki. Budynek nowej strażnicy, przy ul.
Młyńskiej 11, jest nowoczesny, znajdują
się w nim m.in. garaż na wozy stra-
żackie, sala szkoleniowa, szatnia, toa-
leta, pomieszczenie sanitarne, dyżurka. 

Koszt inwestycji wyniósł blisko
980 tys. zł i został po-
kryty z budżetu Gmi-
ny Toszek. Z kolei
sztandar, z inicjatywy
ks. proboszcza Seba-
stiana Bensza, ufun-
dowali wierni Parafii
św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej. Parafia-
nie przekazali także
datki na zakup figury
św. Floriana – pa-
trona strażaków.
W imieniu druhów
dziękował za to pre-
zes OSP w Toszku,
Leszek Zabłocki.  

W uroczystości towarzyszyli stra-
żakom ich rodziny, mieszkańcy, wła-
dze gminy na czele z burmistrzem
Grzegorzem Kupczykiem i prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Krzysz-
tofem Klonkiem oraz zaproszeni go-
ście, wśród nich m.in. poseł na Sejm
RP Piotr Pyzik, Krystian Kiełbasa –
radny Sejmiku Województwa Ślą-
skiego, Andrzej Kurek – przewodni-
czący Rady Powiatu Gliwickiego,
Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu
Gliwickiego, Adam Wojtowicz –
radny Rady Powiatu Gliwickiego,
Teresa Tiszbierek – wiceprezes Za-
rządu Głównego OSP RP, Janusz

Przybylski – komendant miejski PSP
w Gliwicach, Damian Glik – ko-
mendant powiatowy PSP w Strzel-
cach Opolskich, Andrzej Frejno –
członek Prezydium Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego ZOSP RP woj.
śląskiego oraz prezes Zarządu Po-
wiatowego Związku OSP w Gliwi-
cach. 

Tego dnia przed budynkiem nowej
strażnicy przyznano także liczne od-
znaczenia oraz padło wiele wzajem-
nych podziękowań i życzeń. Wśród ży-
czeń najczęściej kierowanych do stra-
żaków-ochotników były: „Tylu po-
wrotów, ile wyjazdów”. Tego też ży-
czymy wszystkim strażakom z nasze-
go powiatu! 

(SN)

Uroczystość przed nowo oddaną do użytku siedzibą toszeckiej OSP.
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Nowa toszecka strażnica
5 maja w Toszku odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Straża-
ka. Były tym bardziej uroczyste, bo połączone z poświęceniem nowej
strażnicy i nadaniem sztandaru OSP Toszek. 
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Pod koniec kwietnia do Starostwa
Powiatowego w Gliwicach dotar-
ły informacje o niepokojących
odpadach gromadzonych przy
ul. Przemysłowej w Knurowie.

Poinformował nas o tym radny
Rady Miasta Knurów, Andrzej Pora-
da, który wcześniej złożył interpelację
w swym mieście w tej sprawie. 

– W interpelacji podziękowałem
panu prezydentowi Knurowa za

ogromne zaangażowanie i dotych-
czasowe działania podjęte przez nie-
go w sprawie składowiska odpadów
przy ul. Przemysłowej – relacjonuje
Andrzej Porada. – Ze swej strony
przekazałem 525 zebranych przeze
mnie podpisów mieszkańców miasta
niezadowolonych z istniejącego skła-
dowiska śmieci oraz pismo protestu-
jących wędkarzy z PZW koła nr 28
w Knurowie, którzy obawiają się ska-
żenia wód gruntowych, a tym samym
skażenia wód stawów Moczury i Le-
śne. Zapytałem również, czy zostały
podjęto jakieś nowe działania mogą-

ce przyśpieszyć zlikwidowanie nie-
chcianego wysypiska.

Również w kwietniu do Starosty
Gliwickiego wpłynęło pismo od Pre-
zydenta Miasta Knurów dotyczące
tego problemu. Sprawa rozpatrywana
była zaraz po tym na jednym z kwiet-
niowych posiedzeń Zarządu Powiatu
Gliwickiego.

– Dołożymy wszelkich starań, by
pomóc mieszkańcom Knurowa, którzy

uskarżają się na ogromną uciążliwość
tego składowiska odpadów – mówi wi-
cestarosta gliwicki Ewa Jurczyga. 
– Obecnie Wydział Geodezji i Go-
spodarki Nieruchomościami staro-
stwa wyjaśnia sprawy związane z wła-
snością gruntów, gdzie jest ono zlo-
kalizowane, zaś Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ustala, kto na nich prowadzi działal-
ność i jakie posiada pozwolenia na gro-
madzenie odpadów.

O sprawie będziemy na bieżąco in-
formować na łamach WPG. 

(RG)

Niepokojące odpady
w Knurowie Dyrektor Zarządu Dróg Woje-

wódzkich (ZDW) w Katowicach,
Zbigniew Tabor, był gościem spo-
tkania, które odbyło się 12 kwiet-
nia w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach.

– Spotkanie zorganizowane zosta-
ło w związku z dużym zainteresowa-
niem i licznymi prośbami mieszkań-
ców oraz interpelacjami radnych, do-
tyczącymi dróg wojewódzkich na na-
szym terenie – informuje starosta gli-
wicki Waldemar Dombek. 

W spotkaniu wzięli również udział
włodarze gmin: wójt Wielowsi – Gin-
ter Skowronek, wójt Pilchowic – Ma-
ciej Gogulla, Ewa Waliczek – pełnią-
ca obowiązki burmistrza Sośnicowic,
a także zastępca wójta Gierałtowic –
Tomasz Kowol, wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Gliwickiego – Andrzej
Frejno, radni powiatowi Czesław Ja-
kubek, Józef Kruczek i Adam Wojto-
wicz, dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych w Gliwicach Jan Osman oraz
naczelnik Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Knurów –
Anna Lewandowska.

Podczas spotkania dyrektor Zbi-
gniew Tabor poinformował, na jakim
etapie znajdują się zadania istotne
dla mieszkańców i mające duże zna-
czenie dla systemu funkcjonowania
dróg w powiecie gliwickim. 

Pierwsze z nich to budowa ob-
wodnicy wokół Sośnicowic, która ma

przebiegać od Gliwic-Ostropy przez
Łany Wielkie do Sośnicowic (DW
w kierunku Sierakowic) oraz od So-
śnicowic do Trachów. Ciężki transport
samochodowy, który odbywa się wo-
kół rynku w Sośnicowicach, od daw-
na utrudnia życie mieszkańcom oraz
stwarza niebezpieczeństwo dla pie-
szych. Jak wyjaśnił dyr. Tabor, decy-
zja dotycząca tej inwestycji wydana zo-
stała w 2016 r., a obecnie trwa przej-
mowanie działek pod budowę ob-
wodnicy. ZDW wydał na odszkodo-
wania za ich przejęcie od właścicieli
już 5,2 mln zł, a do zapłaty jest jesz-
cze 6,5 mln zł. Do końca br. wiadomo
będzie, kiedy uruchomione zostaną
środki na dalsze etapy realizacji tego
zadania o wartości szacunkowej ok.
150 mln zł.

Drugim omawianym zadaniem
była przebudowa drogi wojewódz-

kiej nr 921 na odcinku od DK 78 do
granicy Zabrza przez Kuźnię Niebo-
rowską, Knurów i Gierałtowice. Choć
już kilka lat temu przymierzano się do
tej przebudowy, jednak wciąż nie jest
ona realizowana – na przeszkodzie
póki co stoi brak finansowania oraz
kłopoty z decyzją środowiskową. Po-
cieszającą informacją jest to, że pla-
nami przebudowy objęto również dal-
szy odcinek tej drogi wojewódzkiej –
od DK 78 w kierunku Pilchowic. Do
końca maja br. ma być złożona doku-
mentacja tej inwestycji, co umożliwi
realizację dalszych jej etapów. 

Poza tymi dwoma głównymi te-
matami, na spotkaniu omówiono też
szereg bieżących spraw, dotyczą-
cych dróg wojewódzkich w powiecie,
o które samorządowcy pytali dyr.
Tabora. 

(RG)

W starostwie o drogach 

Z okazji przypadającego 27 maja 
Dnia Pracownika Samorządowego 

składamy serdeczne życzenia wszystkim 
włodarzom gmin, radnym oraz urzędnikom,

którzy pełnią ważną, odpowiedzialną i niezwykle potrzebną
służbę wobec mieszkańców naszej powiatowej wspólnoty.

Dziękujemy za codzienną sumienną i odpowiedzialną pracę, 
życzymy pomyślnej realizacji prowadzonych przedsięwzięć, 

a także niesłabnącego zapału 
do podejmowania nowych wyzwań. 

Niech Państwa praca obfituje w liczne sukcesy 
i przynosi satysfakcję z dobrze wykonanych zadań.
Dużo szczęścia w życiu zawodowym i osobistym.

Sala sesyjna Starostwa Powiato-
wego w Gliwicach wypełniła się
po brzegi podczas konkursu wie-
dzy na temat bezpieczeństwa.
W zmaganiach na szczeblu po-
wiatowym wzięło udział ponad
80 uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

Uczestnicy konkursu mieli za za-
danie wypełnić niełatwy test. Jego za-
kres tematyczny obejmował takie za-
gadnienia jak m.in.: przyczyny po-
wstawania pożarów, sprzęt ratowniczo-
gaśniczy, prowadzenie akcji ratowni-
czej, urządzenia przeciwpożarowe,
zasady ewakuacji, udzielanie pierwszej
pomocy przedmedycznej czy wiedza
na temat podstaw funkcjonowania
służb ochrony bezpieczeństwa pu-
blicznego. Aby wyłonić zwycięzców,
konieczne były dogrywki.

Laureaci w poszczególnych gru-
pach wiekowych w nagrodę otrzy-

mali bony do sklepu sportowego i pa-
miątkowe dyplomy. W grupie klasy
IV-VI szk. podst. I miejsce zajął
Łukasz Beer z ZSP w Stanicy, II – Jo-

lanta Hassa z SP w Sierakowicach,
a III – Krzysztof Smolnik z ZS

w Gierałtowicach. Wśród uczniów kl.
VII i gimnazjalistów najlepszy wynik
osiągnął Paweł Lisok z SP w Ru-
dzińcu, wyprzedzając Natalię Kanię
z ZSP w Żernicy i Zuzannę Hosz
z SP w Kozłowie. W grupie uczniów
szkół ponadpodstawowych I miejsce
zajął Amadeusz Hassa zgłoszony
przez gminę Sośnicowice, II – Patryk
Wiechoczek z ZS im. M. Konopnic-
kiej w Pyskowicach, a III – Damian
Głowacki z ZSZ nr 2 w Knurowie.
Zdobywcy pierwszych miejsc w każ-
dej z trzech grup wiekowych za-
kwalifikowali się do eliminacji wo-
jewódzkich konkursu.

Konkurs na szczeblu powiato-
wym zorganizowało Starostwo Po-
wiatowe w Gliwicach we współpra-
cy z Zarządem Powiatowym ZOSP
RP oraz Komendą Miejską PSP
w Gliwicach. 

(SN)

Znają zasady bezpieczeństwa 

Starosta Gliwicki
Waldemar Dombek

wraz z Zarządem
Powiatu Gliwickiego

Przewodniczący Rady
Powiatu Gliwickiego

Andrzej Kurek
wraz z Radnymi

Laureaci konkursu wraz z jego organizatorami.
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Uczniom doskonałej wiedzy gratulowali m.in. strażacy, starosta i włoda-
rze ich gmin.

Podczas spotkania w starostwie.
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gromadzo-
ne są na
dużym tere-
nie i budzą
obawy
mieszkań-
ców, węd-
karzy oraz
właścicieli
pobliskich
firm.
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Ponad 300 zuchów i harcerzy
z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej wzię-
ło udział w XVI edycji Rajdu św.
Jerzego.

Miejscem tegorocznego Rajdu była
Kuźnia Raciborska, a odbywał się on
w dniach 20-22 kwietnia. Uczestnicy
zostali podzieleni na trzy kategorie
wiekowe i poruszali się po trzech tra-
sach. Pierwsza z nich, dla najmłod-
szego pokolenia – zuchów, zorgani-
zowana została 20 kwietnia. Pokonu-
jące ją dzieci spotkały przybysza z ob-
cej planety. Ich zada-
niem było stworze-
nie maszyny tłuma-
czącej język polski
na mowę przybysza
oraz zrealizowanie
filmu przedstawiają-
cego życie na Ziemi.

Następnego dnia
harcerze podczas gry
miejskiej wcielili się

w rolę detektywów i próbowali rozwi-
kłać zagadkę tajemniczego zaginięcia
Margaret Schoenawy – córki dzie-
dziczki rodu Sieniawa. Podziwiając

okoliczną przyrodę, mieli okazję poznać
historię Kuźni Raciborskiej oraz dzia-
łającej tam niegdyś Huty „Nadzieja”.

Wydarzenie zakończyło się mszą
św. oraz apelem, podczas którego
zwycięzcom wręczono nagrody. 

Rajd został objęty patronatem ho-
norowym przez Jarosława Wieczorka
– wojewodę śląskiego, Wojciecha Sa-
ługę – marszałka Województwa Ślą-
skiego oraz patronatem honorowym ze
wsparciem finansowym przez Zyg-
munta Frankiewicza – prezydenta

Miasta Gli-
wice, Wal-

demara Dombka – starostę gliwickie-
go i Pawła Machę – burmistrza Kuź-
ni Raciborskiej.

(KM)

Zuchy z harcerzami 
na rajdowych trasach

Wspólnie z wicemarszałkiem wo-
jewództwa śląskiego Michałem Gra-
matyką (zapalonym wodniakiem i że-
glarzem), samorządowcami z Gliwic
i Ujazdu, przedstawicielami Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, fir-
my Delphia Yachts, Starostwa Po-
wiatowego w Gliwicach oraz licznie
przybyłych mediów zainaugurowano
sezon żeglugowy na Kanale Gliwickim.

Okazją do oficjalnego otwarcia
sezonu był rejs statkiem wycieczko-
wym Foxtrot oraz luksusowym jach-
tem spacerowym Nautica 1150 Voy-
age po Kanale Gliwickim. Trasa tej
wyprawy obejmowała 10-kilometrowy

odcinek Kanału Gliwickiego: od Ma-
riny Gliwice przez Śluzę Łabędy do
kolonii kormoranów przy Śluzie
Dzierżno i z powrotem. Podczas rej-
su było wiele okazji do ciekawych roz-
mów, zapoznania się z urokami Od-
rzańskiej Drogi Wodnej i wysłuchania
interesujących opowieści, które ser-
wowali Ewa i Czesław Sternalowie,
właściciele gliwickiej Mariny.

– Nasza Marina powstała w 2012
roku w gliwickim porcie, który jest
obecnie największym portem śródlą-
dowym w Polsce. Z roku na rok się
rozwijamy. Naszym zamysłem jest,
aby pokazać, że mamy wspaniałą

wodną drogę śródlą-
dową na południu
Polski, a tym samym
posiadamy dogodne
połączenie z traktami
wodnymi kraju i Eu-
ropy. Chcemy swą
wodniacką pasją za-
razić innych. Oferu-
jemy przejażdżki
wodne motorówka-
mi, łodziami, statka-

mi. Można u nas
zorganizować im-
prezę integracyjną,
urodziny, roman-
tyczny rejs i wiele
innych fajnych im-
prez – mówi Cze-
sław Sternal.

Najpopularniej-
sze wodne prze-
jażdżki po powie-
cie gliwickim to
kilkugodzinna tra-
sa z gliwickiej Ma-
riny do kolonii kor-
moranów albo dalej przez  Pławnio-
wice i śluzę Rudziniec do Ujazdu. Rejs
do Wrocławia, najpierw Kanałem Gli-
wickim, a później rzeką Odrą, trwa już
ok. 26 godzin. Z Gliwic, przez powiat
gliwicki można dopłynąć do Paryża,
Niemiec czy Holandii. To bardzo faj-
na wakacyjna alternatywa nie tylko dla
wodniaków!

– Polecamy tę formę wypoczynku.
Taki rejs to prawdziwa frajda, bo po-
konuje się śluzy wodne, a w drodze do
Wrocławia jest ich aż 26. Przepłynię-
cie przez śluzę to ciekawe przeżycie,
szczególnie gdy zmienia się poziom
wody – zachęcają Sternalowie.

Oboje interesująco opowiadają
o urokach powiatu gliwickiego. Trzy
położone obok siebie zbiorniki wodne:
Dzierżno Duże, Dzierżno Małe i Je-
zioro Pławniowickie nazywają piesz-
czotliwie „malutkimi Mazurami”. Pod-
czas wspólnego rejsu dowiedzieliśmy
się również, że kormorany jako jedy-
ne ptaki nie mają naturalnie natłusz-
czonych piór, zjadają ok. 5 kg ryb
dziennie, świetnie nurkują w odmętach
nieprzejrzystej wody (takiej jak w na-
szym kanale!) i wygodnie sobie żyją,
budując gniazda na wysokich drzewach
między jeziorem Dzierżno Duże i Ka-
nałem Gliwickim. Mieszka tam także

sporo czapli, a widziano też orły bie-
liki. Dowiedzieliśmy się również, że
nad zbiornikiem Rzeczyckim, czyli
wspomnianym już Dzierżnem Du-
żym, swoją niewielką plażę mają nu-
dyści. Na brzegach Kanału Gliwickiego
widać wielu wędkarzy. Raz nawet
statek z gliwickiej Mariny wplatał się
w kłusowniczą sieć, która owinęła
śrubę i nie można było płynąć dalej…

Takich ciekawych opowieści moż-
na wysłuchać podczas rejsów z gli-
wicką Mariną. Polecamy szczególnie,
bowiem droga wodna wiedzie przez
nasz piękny powiat gliwicki!

MAGDALENA FISZER-RĘBISZ

Statkiem i jachtem 
po Kanale Gliwickim

Ideą konkursu jest, by dzieci i mło-
dzież zauważyli w swoim otoczeniu za-
bytki wymagające remontu, pokazali je
i być może przyczynili się w ten sposób
do ich odnowienia – poznając równo-
cześnie dziedzictwo miejsca, w którym
żyją. Konkurs organizuje Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach,
któremu udało się pozyskać do tego
przedsięwzięcia szereg instytucji wspie-
rających na czele z Ministerstwem Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w War-
szawie, a jedną z nich jest Starostwo Po-
wiatowe w Gliwicach.

Podsumowanie konkursu odbyło
się 25 kwietnia w Centrum Edukacyj-
nym im. św. Jana Pawła II w Gliwicach.

Wcześniej jego lau-
reaci wzięli udział
w wycieczce śla-
dami śląskiej ar-
chitektury. Zwie-
dzili trzy zabytki
sakralne – odre-
staurowany kościół
z dzwonnicą w Po-
niszowicach oraz
świątynie w Ru-
dzińcu i Studzionce
koło Ujazdu. 

N a g r o d z o n e
prace do zakoń-
czenia roku szkol-
nego można oglą-

dać w parafii w Poniszowicach, a je-
sienią wystawa trafi do Biblioteki
Miejskiej w Gliwicach. 

(RG)

Ratujmy nasze zabytki
Kilkaset ciekawych prac to plon VII Wojewódzkiego Konkursu „Ratowanie
zabytków naszej małej ojczyzny”. Wiele z nich wykonali młodzi miesz-
kańcy naszego powiatu. 

Finał tych dwóch konkursów odbył się 6 kwietnia
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach.
W konkursie gwarowym bezkonkurencyjni okazali się
mieszkańcy Sośnicowic – zdobyli pierwsze miejsca
w dwóch z jego trzech kategorii wiekowych:  Kinga Man-
del była najlepsza wśród uczniów klas IV-VI, a Marcel
Mandel w kategorii młodzież. Marcel zdobył też Grand

Prix całego konkursu! W gronie laureatów zna-
leźli się również przedstawiciele gminy Toszek:
Szymon Grochla i Adam Kulik, a także Rudzi-
niec – Natalia Zaczkowska z Rudna. 

Z kolei w konkursie kulinarnym Srebrna Wa-
rzecha przyznana została  Gospodarstwu Agrotu-
rystycznemu Kornelia Bieniek-Kiełbasa z Pro-
boszczowic, które serwowało m.in. pyszne swiycz-
ki w necu i kompot z rabarbru oraz welflajsz.

Konkursy mają na celu promocję walorów kul-
turowych Górnego Śląska poprzez popularyza-
cję gwary śląskiej oraz propagowanie kuchni re-
gionalnej. W tym roku zorganizowane zostały już
po raz ósmy. (RG)

Godoli i warzyli
Doskonale wypadli mieszkańcy powiatu gliwickiego
w dwóch konkursach regionalnych Fundacji Lokal-
na Grupa Działania Spichlerz Górnego Śląska: gwa-
rowym – „Godomy po naszymu” i kulinarnym –
„Spichlerzowe Danie Roku”.

Zwycięzcy konkursu gwarowego zaprezentowali się w pięknych
śląskich strojach regionalnych.
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Wśród prac dominowały rysunki, ale nie zabrakło też
pięknych prac przestrzennych.
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Uczestnicy
rajdu mu-
sieli wyko-
nać szereg
trudnych
zadań, by
dotrzeć do
celu.
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Zarówno Foxtrot, jak i Nautica świetnie radzą sobie z pokonaniem śluz na Kanale Gliwickim.
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Ewa Sternal z pasją opowiada o wszystkim, co do-
tyczy wędrówek wodnych na naszym terenie.

- Rok Odry — „Rzeki Pozytywnej Energii” — uważam za otwarty! – oznaj-
miła Ewa Sternal z gliwickiej Mariny, rozpoczynając 24 kwietnia oficjalnie
tegoroczny sezon nawigacyjny na Kanale Gliwickim. 



50 worków śmieci nazbierali knu-
rowscy uczniowie, sprzątając teren
wokół stawów Moczury i Zacisze.

To wielkie sprzątanie odbyło się
z okazji przypadającego 22 kwietnia
Dnia Ziemi. 23 kwietnia uczniowie VII
klasy z Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 3 w Knurowie-Krywałdzie wyru-
szyli wraz z nauczycielami, zaopa-
trzeni w worki i rękawice, aby upo-
rządkować piękny teren wokół stawu
Zacisze. Zebrali tam w sumie 25 wor-
ków różnorodnych śmieci.

Dwa dni później podobną akcję
przeprowadzili ich koledzy z klasy
VIIa Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 1, którzy wraz z wychowawcami
udali się nad staw Moczury i przeszli
wzdłuż ul. Rybnej. Zebrane przez
nich śmieci również wypełniły po
brzegi 25 worków. 

W obydwu akcjach, jak co roku,
aktywny udział wzięli wędkarze
z Koła nr 28 w Knurowie Polskiego
Związku Wędkarskiego, którzy zbie-
rali śmieci razem z młodzieżą. Węd-
karze przygotowali też dla uczniów

mały poczęstunek. W sprzątaniu Mo-
czur uczestniczył również dzielni-
cowy, mł. aspirant Krzysztof Hoff-
man. 

Pomysłodawcą akcji i jej koordy-
natorem już od czterech lat jest radny
Rady Miasta Knurów, Andrzej Pora-
da. Worki i rękawice zapewnia Urząd
Miasta Knurów, a zebrane śmieci wy-
wozi co roku na wysypisko spółka Ko-
mart.

(RG)
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EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Tego dnia na terenie Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie swe
stoiska rozstawili liczni wystawcy
branżowi, prezentujący m.in. nowo-
czesne piece grzewcze, kotły, pompy
ciepła, paliwa ekologiczne, fotowol-
taikę, systemy solarne, rekuperatory,
oczyszczacze powietrza, klimatyza-

tory, stolarkę okienną i oświetlenie le-
dowe, nie zabrakło też ciekawej pro-
pozycji motoryzacyjnej, promującej sa-
mochody zasilane energią elektrycz-
ną. Stoiska miały również Urząd Mar-
szałkowski Województwa Śląskiego,
Powiat Gliwicki i samorządy Knuro-
wa, Gierałtowic oraz Pilchowic, za-

chęcające mieszkańców do korzysta-
nia w jak najszerszym zakresie z czy-
stej energii, a także Politechnika Ślą-
ska. Prezentacjom licznych wystaw-
ców towarzyszył panel edukacyjny,
podczas którego prelegenci mówili
o walce ze smogiem, ochronie środo-
wiska, szkodliwości zanieczyszczenia

powietrza dla naszego zdrowia oraz za-
prezentowali zagadnienia z zakresu
ogrzewania – w tym tak praktyczne,
jak np. możliwość pozyskania środków
na wymianę przestarzałego pieca
w swym domu.

– Wysłuchać można było między
innymi fachowców z Politechniki

Śląskiej, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Ślą-
skiego, Klastra Energii Powiatu Gli-
wickiego oraz Gminy Gierałtowice,
która  bardzo poważnie traktuje ko-
nieczność ograniczenia niskiej emi-
sji na swym terenie – mówi starosta
gliwicki Waldemar Dombek. 
– Uczestnicy targów otrzymali na-
prawdę dużą porcję wiedzy na temat
zanieczyszczenia powietrza i możli-
wości przeciwdziałania temu nie-
bezpiecznemu zjawisku, z którym
wszyscy musimy walczyć. Cieszę
się, że była wśród nich młodzież, bo
to właśnie młodzi ludzie najsku-
teczniej przyczyniają się do zmiany
świadomości ekologicznej społe-
czeństwa. 

Dużą popularnością cieszyły się
bezpłatne badania poziomu cukru we
krwi oraz pomiary ciśnienia, wyko-
nywane na stoisku Szpitala w Knuro-
wie – wiadomo przecież, że zanie-
czyszczenie powietrza ma ogromny
wpływ na stan zdrowia, warto więc go
jak najczęściej kontrolować. 

Oprawę muzyczną targów za-
pewniły lokalne zespoły, co gwa-
rantowało połączenie pożyteczne-
go z przyjemnym – wystąpiły The
Last Room, Rustcage i Mjusiq oraz
Agata Żyła i Jacks Band Quartet,
wcześniej zaś zagrała Orkiestra Dęta
KWK „Knurów”, witając targowych
gości. Pysznymi ciasteczkami i kawą
częstowały wszystkich panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Gierałtowi-
cach. Piękna pogoda sprawiła, że na
boisku przed ZSZ nr 2 w Knurowie
panowała iście piknikowa atmosfe-

ra, bo i na dzieci czekały liczne
atrakcje. 

Uczestnikom targów towarzyszy-
li m.in. posłowie Barbara Dziuk i Piotr
Pyzik, radny Sejmiku Województwa
Śląskiego Krystian Kiełbasa, prze-
wodniczący Rady Powiatu Gliwic-
kiego Andrzej Kurek, Ewa Jurczyga
i Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu
Gliwickiego, skarbnik powiatu Maria
Owczarzak-Siejko, a także wójt Gmi-
ny Gierałtowice – Joachim Bargiel. 

Targi zorganizował Powiat Gli-
wicki. Patronatem objął je Grzegorz
Tobiszowski, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Energii.

Patronat medialny zapewnili:
Dziennik Zachodni, Telewizja Re-
gionalna TVT, Radio Silesia i Wia-
domości Powiatu Gliwickiego.

(RG)

Niska emisja 
na cenzurowanym

Wielkie sprzątanie

Do proekologicznego myślenia zachęcał wszystkich starosta gliwicki Wal-
demar Dombek.
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Trzeba ograniczyć niską emisję – taka idea przyświecała organizato-
rom I Targów Energetycznych Powiatu Gliwickiego, które odbyły się 21
kwietnia w Knurowie. Bogatej ofercie wystawców oraz ciekawym wy-
kładom towarzyszyły darmowe badania zdrowotne i spora dawka do-
brej muzyki.

Swymi doświadczeniami w zwalczaniu smogu dzieliła się m.in. Gmina Gie-
rałtowice.

Można było zapoznać się z bogatą ofertą firm zapewniających pozyska-
nie ciepła i energii w sposób nieszkodzący naturze.

Elżbieta Kisiel z WFOŚiGW w Kato-
wicach mówiła o finansowaniu dzia-
łań związanych z likwidacją niskiej
emisji w powiecie gliwickim.

Uczniowie MSP nr 3 w Knurowie zadbali o czystość przy stawie Zacisze.
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Taka ekipa uprzątnęła teren wokół
zbiornika Moczury.

SMOG STOP
w 2018 rok
W br. WFOŚiGW w Katowicach
kontynuował będzie Program
Smog Stop „Dofinansowanie za-
dań realizowanych przez miesz-
kańców woj. śląskiego na rzecz
ograniczenia niskiej emisji”.

Obecnie opracowywany jest re-
gulamin naboru do tegorocznej edycji
programu. Jego publikacja nastąpi
w II kwartale br. Osoby zaintereso-
wane otrzymaniem dotacji dowiedzą
się z niego m.in., kiedy odbędzie się
nabór wniosków, kto jest uprawniony
do dotacji i jaka będzie jej wysokość. 

Nabór wniosków planowany jest na
IV kwartał 2018 r. Beneficjentami pro-
gramu będą osoby fizyczne posiada-
jące tytuł prawny do jednorodzinnego
budynku mieszkalnego. Do kosztów
kwalifikowanych uwzględniane będą
wydatki poniesione po 31 maja br.,
a zakończenie zadania nie może na-
stąpić przed 1 czerwca br.

Aktualne informacje – na stronie
www.wfosigw.katowice.pl (RG)
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Nagroda „Bene Meritus” przyzna-
wana jest osobom i organizacjom
określanym  jako dobrze zasłużone dla
powiatu. Jednak w tym przypadku nie
boję się użyć określenia – szczególnie
zasłużony. Nie mam bowiem żad-
nych wątpliwości, że lekarz jest za-
wodem szczególnie ważnym i po-
trzebnym, wymagającym nie tylko

ogromnej wiedzy medycznej, ale też
i szczególnego powołania. 

W czasie, gdy kwestionuje się
traktowanie zawodu lekarza jako swo-
istego społecznego powołania, a sku-
pia jedynie na kwestiach fachowości,
posiadanych kompetencjach czy spra-
wie wynagradzania, bardzo ważną
rzeczą jest szukanie takich lekarzy, dla
których ten zawód jest służbą na
rzecz każdego pacjenta. Wzorcem
takiego właśnie lekarza jest Grze-
gorz Nocoń. Ten wspaniały chirurg
jest nie tylko wybitnym specjalistą, ale
też równie wspaniałym lekarzem
i człowiekiem.

W jego pracy można zauważyć nie-
zwykłe poświęcenie i indywidualny
stosunek nie tylko do każdego chore-
go, ale też i do każdej osoby, która się
do niego zgłosi po pomoc czy poradę
w kwestii leczenia. Pacjent nie jest
traktowany jako kolejny przypadek
chorobowy, ale przede wszystkim
jako człowiek, któremu trzeba po-
móc. 

W swoim postępowaniu lekarz ten
przypomina współczesnego Judyma
i miłosiernego Samarytanina, który
ewangelicznym przesłaniem miłości
bliźniego pragnie otoczyć każdego
chorego. Dla wielu nie jest tajemnicą,
że źródłem jego często ponadludzkiej
siły jest szpitalna kaplica, gdzie uda-
je się przed i po każdej operacji. 

Jestem przekonany, że dla innych le-
karzy doktor Grzegorz Nocoń powinien
być nie tylko nauczycielem i przykładem
do naśladowania od strony medycznej,
ale też i etycznej – w kwestii sposobu
traktowania zarówno samych pacjentów,
jak też ich rodzin oraz innych osób zgła-
szających się po lekarską poradę.

Dlatego też jako mieszkaniec Gie-
rałtowic, radny Rady Powiatu Gli-
wickiego i członek Kapituły Bene
Meritus, bardzo się cieszę, że Szpital
w Knurowie posiada tak wspaniałego
i szlachetnego lekarza i mam nadzie-
ję, że pozostali lekarze będą brali z nie-
go przykład.

Zdaję sobie sprawę z tego, że ten ar-
tykuł jest jedynie źródłem moich oso-
bistych refleksji i w żaden sposób nie
może być podsumowaniem ogrom-
nego poświęcenia, nieustannej pracy
i nieocenionych dokonań doktora
Grzegorza Noconia dla mieszkańców
naszego powiatu.

MAREK SZOLC – dziennikarz
obywatelski

Prawdziwy lekarz
z powołania
Laureatem tegorocznej nagrody „Bene Meritus” w kategorii indywidu-
alnej został lek. med. Grzegorz Nocoń, ordynator Oddziału Chirurgii Ogól-
nej Szpitala w Knurowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie (PCPR) w Gliwicach za-
prasza mieszkańców powiatu gli-
wickiego z niepełnosprawnością,
którzy są bezrobotni, poszukują
pracy, są nieaktywni zawodowo
oraz wychowanków rodzin za-
stępczych i placówek opiekuń-
czo-wychowawczych do udziału
w projekcie „Wsparcie na star-
cie”.

W ramach projektu przewidziane
są: treningi kompetencji, umiejętności
społecznych i zawodowych, doradztwo
i wsparcie, poradnictwo specjali-
styczne, kursy, szkolenia i warsztaty
oraz zajęcia edukacyjne, sportowe
i kulturalne. Udział w projekcie oraz
wszystkie formy wsparcia są całko-
wicie bezpłatne.  

Chętnych do udziału zapraszamy
do złożenia formularza zgłoszeniowego
w siedzibie PCPR w Gliwicach, przy ul.
Zygmunta Starego 17. W przypadku ja-
kichkolwiek pytań można się kontak-
tować telefonicznie pod nr. 32 233 79 83,
zapraszamy także do odwiedzenia stro-
ny internetowej www.pcpr-gliwice.pl.

Projekt współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa IX Włączenie społeczne,
Działanie 9.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie 9.1.6 Programy aktyw-
nej integracji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Wartość
dofinansowania ze środków UE to
1 524 420,00 zł. (SN)

„Wsparcie na starcie” 
– trwa rekrutacja

Kolejne pracownice Szpitala
w Knurowie wzięły udział w wy-
jeździe studyjnym do Brukseli.

Wyjazd trwał od 9 do 13 kwietnia
i tym razem został zorganizowany przez
posła do Parlamentu Europejskiego
Bolesława Piechę. Dzięki jego zapro-
szeniu stolicę Belgii mogło odwiedzić
pięć pań, które na co dzień pracują
w knurowskim szpitalu: Marzena Lan-
gner-Pawliczek – położna na Oddziale
Położniczo-Ginekologicznym, Graży-
na Kuś – zastępca pielęgniarki oddzia-
łowej w Izbie Przyjęć, Agnieszka Woj-
tasiok – pielęgniarka Oddziału Chirur-
gii Ogólnej, Tamara Bajorek – pielę-
gniarka w pracowni endoskopii oraz Ga-
briela Tomczyk – technik medyczny
w Poradni Kardiologicznej.

W trakcie spotkania w Parlamencie
Europejskim omówione zostały naj-

ważniejsze problemy sektora ochrony
zdrowia, z jakimi współcześnie bory-
ka się Unia Europejska.

Oprócz Brukseli i wizyty w Parla-
mencie Europejskim, uczestniczki

wyjazdu miały okazję zwiedzić Gan-
dawę i Brugię – dwa belgijskie miasta,
które zachwycają swoją przepiękną ar-
chitekturą.

(SM)

Z wizytą w Parlamencie Europejskim 

Powiat Gliwicki rozpoczął prace
przygotowawcze związane z utwo-
rzeniem pierwszego na naszym
terenie mieszkania chronionego.
To szansa na samodzielność m.in.
dla wychowanków opuszczają-
cych rodziny, w których otoczeni
byli pieczą zastępczą.

Zgodnie z Ustawą o pomocy spo-
łecznej mieszkanie chronione jest for-
mą pomocy społecznej przygotowu-
jącą, pod opieką specjalistów, osoby
tam przebywające do prowadzenia sa-
modzielnego życia lub wspomagającą
te osoby w codziennym funkcjono-
waniu. Przepisy umożliwiają pobyt
w takim  mieszkaniu osobom pełno-

letnim, które ze względu na trudną sy-
tuację życiową, wiek, niepełnosprawność
czy chorobę potrzebują wsparcia w funk-
cjonowaniu w codziennym życiu.

- Ideą mieszkań chronionych jest
stworzenie przestrzeni mieszkalnej
z indywidualnie wydzielonymi miesz-
kaniami, w których lokatorzy mają za-
pewnione wsparcie specjalistów, m.in.
terapeutów, psychologów, pedago-
gów i pracowników socjalnych, a tak-
że odpowiednie warunki, aby przy-
gotować się do samodzielnego życia,
uczestniczenia w życiu społecznym
i zintegrowania się ze społeczeństwem
– mówi Barbara Terlecka-Kubicius,
dyrektor Powiatowego Centrum Po-

mocy Rodzinie w Gliwicach. – To bar-
dzo ważne, by w naszym powiecie po-
wstało takie miejsce. Jako Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie widzimy
realną potrzebę zapewnienia miesz-
kania pełnoletnim wychowankom
opuszczającym pieczę zastępczą. Do
tej pory nie mieliśmy na naszym te-
renie mieszkania chronionego, a wy-
chowankowie niejednokrotnie, opusz-
czając rodziny zastępcze, placówki
opiekuńczo-wychowawcze czy pla-
cówki resocjalizacyjne, mieli proble-
my z własnym, samodzielnym miesz-
kaniem i musieli powrócić do swoich,
często dysfunkcyjnych środowisk.

(SN)

Potrzebna mieszkaniowa pomoc

W Domu Pomocy Społecznej
„Ostoja” w Sośnicowicach już po
raz dziewiąty odbyły się Spotkania
Śladami św. Jana Pawła II.  

Tematem tegorocznych Spotkań
był papież Jan Paweł II jako nauczy-
ciel patriotyzmu. W imprezie brali
udział mieszkańcy DPS-ów z Sośni-
cowic, Knurowa, Kuźni Nieborowskiej
i Pilchowic oraz dzieci i młodzież ze
szkół w Sośnicowicach, Bargłówce,
Gliwicach i Pyskowicach. 

Uczestnicy Spotkań obejrzeli oko-
licznościową prelekcję, opowiadali
też o wywiadach, które przeprowadzili
na temat miłości do ojczyzny oraz bra-
li udział w tematycznych konkursach.
Ks. proboszcz Marcin Gajda odprawił
mszę, a następnie wręczył laureatom
konkursów puchary i nagrody. 

Zwycięzcą Spotkań została druży-
na ze Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Boż-

ka w Gliwicach-Ostropie. Drugie i trze-
cie miejsca zajęły kolejno reprezentacje
DPS-u z Pilchowic i Zespołu Szkół
Specjalnych w Pyskowicach. 

– To był bardzo udany dzień. Dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom, pra-
cownikom i sponsorom za pomoc
w zorganizowaniu Spotkań. Szcze-
gólne podziękowania należą się Sto-
warzyszeniu na rzecz Osób z Niepeł-

nosprawnością Umysłową „Nadzieja”
z Sośnicowic. Zapraszamy za rok na
jubileuszowe, dziesiąte Spotkania –
mówi Bogusława Bogucka-Szydło
z „Ostoi”.

Organizatorami IX Spotkań Śla-
dami św. Jana Pawła II byli DPS
„Ostoja“ w Sośnicowicach i Zespół
Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

(RG)

Śladami św. Jana Pawła II

Tego dnia w „Ostoi” było gwarnie i radośnie.
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Uczestniczki wyjazdu studyjnego w Parlamencie Europejskim z Bolesławem
Piechą. 
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Wszystkim Kochanym Mamom z okazji ich święta – Dnia Matki
składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkiego, 

co w życiu piękne i dobre.
Życzymy dużo zdrowia, miłości, zadowolenia z dzieci, 
jak najwięcej radości oraz samych słonecznych dni.

Niech się Wam darzy w każdej dziedzinie życia, w domu i w pracy.
Bądźcie zawsze szczęśliwe, piękne i pełne energii – i niech nigdy nie

zabraknie Wam czasu na błogi wypoczynek!
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Starosta Gliwicki
Waldemar Dombek

wraz z Zarządem
Powiatu Gliwickiego

Przewodniczący Rady
Powiatu Gliwickiego

Andrzej Kurek
wraz z Radnymi
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Do 26 sierpnia w gliwickiej Willi
Caro oglądać można wystawę
„Ks. dr Johannes Chrząszcz – gór-
nośląski kapłan i historyk”.

Ekspozycja poświęcona jest py-
skowickiemu proboszczowi, jedne-
mu z założycieli Muzeum Górnoślą-
skiego w Gliwicach, społecznikowi,

a przede wszystkim znakomitemu ślą-
skiemu historykowi. Ks. Chrząszcz był
jedną z tych postaci, które na przeło-
mie XIX i XX w. zasłużyły się dla roz-
woju kultury Śląska. 

Dominujące miejsce na wystawie
zajmują książki, zarówno z bogatego
zbioru duchownego, jak i te przez nie-

go napisane. Całość
uzupełniają nigdy
dotąd nie publiko-
wane archiwalne fo-
tografie przedsta-
wiające ks. Johan-
nesa Chrząszcza,
wykonane z okazji
różnych uroczysto-
ści pyskowickiej pa-
rafii.

(RG) 

Kapłan i historyk

Jubileusz świętowano 27 kwiet-
nia. Druhowie i licznie towarzy-

szący im goście zebrali się przed re-
mizą OSP Kotulin, skąd nastąpił
przemarsz do kościoła pw. św. Mi-
chała Archanioła, któremu towarzy-
szyła Orkiestra Dęta w Kotulinie.
Mszę św. w intencji OSP Kotulin od-
prawili ks. Piotr Faliński, kapelan
strażaków diecezji gliwickiej oraz ks.
Lucjan Gembczyk, proboszcz tutej-
szej parafii. 

– 130 lat to długi czas – mówił ks.
Faliński. – Świat się zmienia, geo-
polityka się zmienia, a wy nie-

zmiennie narażacie swe życie dla ra-
towania drugiego człowieka. W tym
uroczystym dniu życzę wam wszyst-
kiego co najlepsze, przede wszystkim
zaś tylu samo powrotów, co wyjaz-
dów ze strażnicy.

Oficjalna część uroczystości od-
była się w pobliskiej sali p. Prause,
którą wypełnili strażacy i towarzy-
szący im w świętowaniu goście. Byli
wśród nich m.in. Piotr Pyzik – poseł
na Sejm RP,  Stanisław Dąbrowa –
wicemarszałek Województwa Ślą-
skiego, liczni samorządowcy woje-

wódzcy ze Śląskiego i Opolskiego,
a także powiatowi i gminni, przed-
stawiciele służb mundurowych oraz
instytucji współpracujących z OSP
Kotulin. Powiat Gliwicki reprezen-
towali Andrzej Kurek – przewodni-
czący Rady Powiatu, Jacek Zarzyc-
ki z Zarządu Powiatu oraz radni Jó-
zef Kruczek i Adam Wojtowicz.  

Złotymi Odznakami Honorowymi
za Zasługi dla Województwa

Śląskiego odznaczeni zostali Gerard
Glück, Romuald Krupa i Albert
Osmanda. Srebrne Odznaki Hono-
rowe za Zasługi dla Województwa

Śląskiego otrzymali Manfred Wycisk,
Ernest Kocem i Marek Mrozek. Od-
znaczenia wręczyli im wicemarsza-
łek Dąbrowa oraz radni Sejmiku
Województwa Śląskiego – Lucyna
Ekkert i Krystian Kiełbasa. Natomiast
Henryk Kiepura – wiceprezes Za-
rządu Wojewódzkiego Związku OSP
RP w Katowicach i Andrzej Frejno –
prezes Zarządu Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Gliwicach wręczyli od-
znaczenia związkowe. Manfred Wy-
cisk otrzymał Złoty Medal za Zasługi
dla Pożarnictwa, Srebrne Medale

odebrali Marek Mrozek, Klaudiusz
Kobek, Marek Zientek i Ernest Ko-
cem, zaś Brązowym Medalem od-
znaczono Wojciecha Grobosza. 

Prezes OSP w Kotulinie, Ernest
Kocem oraz jej wieloletni działacz
Krystian Kiełbasa odebrali moc gra-
tulacji i życzeń z okazji jubileuszu.
– Dziękuję wszystkim za to, że nas
wspieracie – mówił wzruszony Kry-
stian Kiełbasa – za to, że jesteście
z nami na co dzień i od święta.

Druhom z Kotulina udało się
wiernie odtworzyć historię swej

jednostki. Za datę powstania OSP
w Kotulinie przyjmuje się 17 lutego
1888 r., kiedy to potwierdzony został
statut założycielski Związku Sikaw-
kowego w Kotulinie Wielkim, utwo-
rzonego rok wcześniej z dóbr i gmin
Kotulin Wielki, Kotulin Mały oraz
Skały. Remiza mieściła się wówczas
w Kotulinie Małym, w niecce, z któ-
rej kilka lat przedtem wywożono
piasek i ziemię pod budowę pałacu.
Do 1945 r. stała tam remiza, a w niej
swe miejsce miał wóz strażacki
z ręczną pompą. Według informacji
z 1934 r., mistrzem ogniowym w Ko-
tulinie Wielkim był Schudy. Forma-
cja liczyła wówczas 27 strażaków,
w tym 8 nowych ochotników. 

W czasie II wojny św. strażakami
były same kobiety i dziewczęta, bo-
wiem mężczyźni i młodzieńcy zostali
powołani do wojska bądź wywiezie-
ni do łagru. Remiza mieściła się
wtedy w Kotulinie Wielkim przy ul.
Wiejskiej.

Pierwszy sztandar z wizerunkiem
św. Floriana ufundowany został

w 1959 r.  Wizerunek patrona stra-
żaków wymalował na nim Karol
Hatlapa, a hafty wykonała Maria
Niedziela. 

W latach 1966-1969 w OSP Ko-
tulin działała żeńska drużyna, w skład
której wchodziło 9 uczennic tutejszej
szkoły podstawowej bądź jej absol-
wentek. Odnotowały one duży suk-
ces – zdobyły I miejsce w VII Wo-
jewódzkich Zawodach OSP w Czę-
stochowie. Druhny stworzyły przy
OSP zespół muzyczny i teatralny,
który uświetniał imprezy i spotkania
strażackie. Jednostką w Kotulinie
kierował w tym czasie August Po-
rdzik. 

W roku 1977 młody druh Krystian
Kiełbasa, wtedy uczeń Technikum
Rolniczego w Ornontowicach, zajął
III miejsce w kraju w eliminacjach
centralnych Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież zapobiega poża-
rom”. To duży sukces – do tej pory
nikt ze śląskich jednostek OSP nie
osiągnął lepszego wyniku. 

Budowa nowej remizy przy ul.
Kolejowej, która służy straża-

kom do dziś, prowadzona była w la-
tach 1966-1968. W jej skład wchodzą
garaż, świetlica, biuro i pomiesz-
czenie na mundury oraz dobudowa-
ne w 1998 r. centrala telefoniczna,
kotłownia, magazyn opału, komin
i wieża do suszenia węży. 

Strażacy z Kotulina brali udział
w gaszeniu wielkiego pożaru lasu
w Kuźni Raciborskiej w 1992 r. Do
sztabu dowodzenia powołany został
wtedy Krystian Kiełbasa, który tak-
że wykonał dokumentację foto i wi-

deo tej ogromnej pożogi, za co wy-
różniony został Złotym Medalem za
Zasługi dla Pożarnictwa.    

Nowy sztandar jednostki ufundo-
wano w 1998 r. Jego uroczyste po-
święcenie odbyło się w maju tego
roku podczas obchodów św. Floria-
na, a dokonał tego ks. proboszcz
Rajnhold Buczek. Sztandar ten słu-
ży OSP w Kotulinie do dziś. W 2003
r. natomiast poświęcona została wiel-
ka figura św. Floriana, która widnieje
na frontowej ścianie budynku OSP
Kotulin. Ufundował ją Krystian Kieł-
basa. 

Rok 2008 to czas pamiętnej trąby
powietrznej, która 15 sierpnia

przeszła nad rejonem wokół Kotuli-
na. W usuwanie jej skutków i nie-
sienie pomocy poszkodowanym moc-
no zaangażowali się druhowie z OSP,
ratując życie, zdrowie i dobytek
mieszkańców. Z kolei w maju 2011
r. brali udział w gaszeniu pożaru opon
w firmie Gumitex w Toszku, który
stanowił duże zagrożenie nie tylko
pożarowe, ale także ekologiczne.

– Obecnie nasza jednostka stale
się rozwija – informuje prezes Ernest
Kocem. – Szkolimy nowych straża-
ków, nabieramy cennego doświad-
czenia i wiedzy, które są niezbędne
podczas prowadzenia akcji ratowni-
czych. Organizujemy też systema-
tyczne zbiórki krwi, współpracując
z Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Katowi-
cach. Jesteśmy dumni z tego, że mo-
żemy pomagać innym – w końcu je-
steśmy strażakami! 

ROMANA GOZDEK

130 LAT OSP
W KOTULINIE
Uroczysty przebieg miały obchody jubileuszu 130-lecia Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Kotulinie. Była okazja do przypomnienia bogatej historii
tej formacji oraz wręczenia odznaczeń i wyróżnień osobom zasłużonym
dla OSP.

22 kwietnia Stowarzyszenie „Stacja
Pyskowice” zorganizowało grę te-
renową i spacer historyczny pod
hasłem „Stacja Historia”.

Tego dnia można było poczuć at-
mosferę minionej epoki i podczas gry
terenowej przenieść się w lata dwu-
dzieste XX wieku.  Uczestnicy gry
mieli za zadanie odebrać tajemniczą
przesyłkę. Wskazówki zawarte w te-
legramach prowadziły ich do celu,
wskazując miejsca kolejnych czyn-
ności do wykonania. Rozwiązywano
labirynty, sprawdzano wiedzę z za-
kresu pierwszej pomocy, testowano
znajomość języka niemieckiego oraz
historii południowej części miasta.
Przesyłką okazały się upominki, zaś te
spośród drużyn, które wykazały się
najlepszymi umiejętnościami, otrzy-

mały oprócz
nich wyróżnie-
nia i dyplomy. 

Grę zakoń-
czył wspólny hi-
storyczny spa-
cer, który do-
skonale wpaso-
wał się w panu-
jący podczas ca-
łej imprezy na-
strój. Przybyły na nią zarówno rodzi-
ny, jak i grupy znajomych, właściwie
w każdym wieku. 

– Zachęceni wspaniałą frekwencją,
mamy nadzieję, że kolejna edycja,
z nowymi zadaniami, odbędzie się za
rok. Natomiast już 13 maja organizu-
jemy kolejne wydarzenie dla rodzin
z dziećmi pod hasłem „Stacja Zaba-

wa”. Zapraszamy do kontaktu i śle-
dzenia naszej strony na Facebooku –
mówią działacze ze Stowarzyszenia
„Stacja Pyskowice”.  

Na organizację przedsięwzięcia
stowarzyszeniu została udzielona
dotacja ze środków Gminy Pysko-
wice.

(SSP)

STACJA HISTORIA 

Wernisaż wystawy odbył się 20 kwietnia.
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Pyskowiczanie mieli okazję przenieść się w lata 20. mi-
nionego wieku.
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Druhom z Kotulina w jubileuszowych obchodach towarzyszyło wielu znamienitych gości.
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Gratulacje na ręce prezesa Ernesta Kocema złożyła m.in. delegacja Po-
wiatu Gliwickiego.
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„MUZYCZNE” DZIECIŃSTWO 
Muzyka towarzyszyła jej od naj-

młodszych lat. – W rodzinnym domu 
w Toszku zawsze rozbrzmiewała mu-
zyka – wspomina pani Aleksandra. 
– Moja babcia Ludwika i dziadek Jó-
zef śpiewali na głosy, mama grała na
fortepianie, siostra na flecie, wujek na
klarnecie, a dziadek na trąbce. Kiedy
się urodziłam, mama studiowała na
Akademii Muzycznej im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach. Pod-
czas swoich studiów często zabierała
mnie na uczelnię, gdzie jako 3,4-let-
nia dziewczynka przysłuchiwałam się
próbom, siedząc cichutko. Byłam bar-
dzo ruchliwym dzieckiem, jedynie
muzyki słuchałam grzecznie, próbo-
wałam rysunkami ją zapisywać, żeby
móc potem ją sobie przypomnieć,
kiedy będę chciała. Obcowanie z mu-
zyką było dla mnie czymś zupełnie na-
turalnym. Czułam w muzyce pod-
czas jej słuchania, że jest w niej coś
niezwykłego i tak, jakby ktoś do mnie
o czymś ważnym mówił, opowiadał.
Ruchem interpretowałam muzykę,
którą ćwiczyła mama, a kiedy w domu
zwalniało się miejsce przy instru-
mencie, siadałam do fortepianu i gra-
łam. Pamiętam, że ogromną radość
sprawiało mi układanie muzycznych
opowieści, do których nie trzeba było
słów. Były to melodie o ptaszkach, sło-
niach, misiach, krasnoludkach, bo-
cianach, które za oknem miały w na-
szym ogrodzie gniazdo, o kurach i ko-
gutach, które budziły mnie rano i pia-
ły pod oknem, o konikach, które ho-

dował dziadek, o pszczo-
łach, które mieszkały
w ulu przy zewnętrznej
ścianie domu obok pia-
nina stojącego w pokoju.
Śpiewałam tańcząc na
łące i w ogrodzie. Takie
było moje dzieciństwo. 

EDUKACJA 

Pani Aleksandra
ukończyła z wyróżnie-
niem aż cztery kierunki
studiów: teorię muzy-
ki, kompozycję, klawe-
syn i fortepian w Aka-
demii Muzycznej im.
Karola Szymanowskie-
go w Katowicach, a tak-
że podyplomowe studia
z teorii muzyki oraz po-
dyplomowe studia kom-
pozytorskie na Uniwer-
sytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina
w Warszawie. Była wie-
lokrotną stypendystką
Ministra Kultury i Sztu-
ki, a także stypendystką na zagra-
nicznych uczelniach, m.in. Janaćko-
vej Akademie Muzićskich Umeni
w Brnie, Akademii Muzycznej w Rhe-
insbergu w Niemczech, Gaudeamus
Foundation w Amsterdamie. 

Ta uzdolniona mieszkanka Tosz-
ka brała również udział w licznych
międzynarodowych kursach kompo-
zytorskich, warsztatach i sympozjach
naukowych prowadzonych przez wy-
bitnych kompozytorów. Jest laureat-

ką konkursów kompozytorskich i pia-
nistycznych, m.in. Konkursu Kom-
pozytorskiego im. Tadeusza Bairda

w Warszawie (1993) i Konkursu
Kompozytorskiego im. Ryszarda Bu-
kowskiego we Wrocławiu (1997).
Koncertuje, a jej utwory były i są wy-
konywane na festiwalach i dniach
muzyki zarówno w kraju, jak i za gra-
nicą. 

KOMPONOWANIE 

Wiele komponuje – muzykę ka-
meralną, symfoniczną, chóralną, in-
strumentalną, wokalną i wokalno-in-

strumentalną o tematyce religijnej
i świeckiej do tekstów poetyckich od
starożytnych po współczesne. Obraca

się w kręgu estetyki fran-
cuskiej, włoskiej, pol-
skiej, czeskiej, niemiec-
kiej, rosyjskiej, norwe-
skiej, angielskiej i ame-
rykańskiej .  Od 2016
r. pracuje nad tekstami
włoskich poetów rene-
sansowych. 

– Jeśli komponuję
muzykę wokalno-in-
strumentalną, pracuję od
początku nad tekstem.
W przypadku tekstów
renesansowych w języ-
ku włoskim z uwagi na
unikalne i nieużywane
już obecnie słowa przy
braku ich zrozumienia
korzystałam z pomocy
tłumaczy o specjalności
literatury renesansowej
włoskiej – wyjaśnia pani
Aleksandra. 

Jak podkreśla, do
komponowania kolej-
nych utworów potrze-
buje ciszy. Tak właśnie
pracuje – w ciszy i sa-

motności, bo one także stanowią dla
niej inspirację. Gdy tworzy, stara się
nie słuchać radia, nie oglądać telewi-
zji, wycisza się na długi czas. – Z ci-
szy powstaje muzyka – mówi. 

INSPIRACJE 

Inspiruje ją wiele rzeczy – wyda-
rzenia z życia, malarstwo, architek-
tura, przyroda, fotografia artystycz-
na, śpiewy ptaków, szum strumyka
oraz wszystko to, co człowiekowi

daje spokój i poczucie bezpieczeń-
stwa. 

– Muzyka jest dla mnie rodzajem
urytmizowanej mowy wyrażanej
dźwiękiem. Powinna nieść dobro, po-
zytywne emocje, radość, czasem smu-
tek, żal – w zależności od tego, o czym
w danym momencie opowiada. W mu-
zyce, którą wybieram do słuchania,
bardzo ważny jest ład. Podobnie jak
w ludzkiej mowie to, o czym mówi
kompozytor, powinno być zrozumia-
łe niezależnie od tego, w jakim języ-
ku jest wykonywane, nawet jeśli
w ogóle nie jest łączone z tekstem –
opowiada. 

DOROBEK PŁYTOWY 

Artystka ma na koncie autorskie
płyty monograficzne z muzyką reli-
gijną i świecką. W ubiegłym roku pra-
cowała nad wydaniem płyty z XX
i XXI-wieczną muzyką klawesyno-
wą kompozytorów japońskich, wę-
gierskich, niemieckich, francuskich,
polskich. Z kolei w marcu tego roku
ukazała się płyta monograficzna z mi-
niaturami solowymi i kameralnymi
z XX i XXI wieku. Ostatnio pani
Aleksandra zagłębia się w teksty reli-
gijne, poezje twórców różnych epok,
szczególnie bliska jest jej estetyka
romantyzmu i impresjonizmu, a także
renesansu. 

NAJBLIŻSZE PLANY?

– Raczej nie planuję. Pracuję sobie
spokojnie, a wydawca, jeśli jest zain-
teresowany, zwraca się do mnie i na-
grywamy. W grudniu tego roku Zwią-
zek Kompozytorów Polskich zapla-
nował wykonanie fragmentów mojej
Opery Polonica Rustica.

SONIA NIERYCHŁO

Muzyka na światowym poziomie

Zwyczaj obchodzenia Barbórki na
Śląsku ma zostać wpisany na listę
krajową niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego UNESCO.
Duży udział w zabiegach o to ma
Knurów.

– Barbórka to piękne święto, cele-
browane co roku 4 grudnia przez gór-
ników i ich rodziny, m.in. w Knurowie
– mówi Bogusław Szyguła, kustosz Izby
Tradycji KWK Knurów. – Warto je po-
kazać światu i ocalić od zapomnienia. 

Koordynatorem przedsięwzięcia
jest Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu, które zwróciło się do in-
stytucji i osób prywatnych o podzie-
lenie się dokumentami, zdjęciami,

opisami itp., dokumentującymi ob-
chody Barbórki. Na apel ten odpo-
wiedziała Parafia pw. Świętych Cyryla
i Metodego w Knurowie. Osobą ko-
ordynującą jej działania jest właśnie
Bogusław Szyguła. W zebranej do-
kumentacji wskazani zostali depozy-
tariusze tradycji barbórkowych z Knu-
rowa – są to KWK „Knurów” i związ-
ki zawodowe w niej działające; Urząd
Miasta; PZF Rybnik – Klub Zainte-
resowań „Kopasyny”, Koło Filateli-
stów nr 3 Knurów; ZHP – Poczta Har-
cerska 149 Knurów; SITG Izba Tra-
dycji KWK Knurów oraz Mennica
Górnośląska Knurów.

21 kwietnia w Zabrzu, podczas
konferencji „Dzie-
dzictwo niemate-
rialne – lokalna toż-
samość – globalne
bogactwo”, podpi-
sana została dekla-
racja dotycząca
wpisania obchodów
ku czci św. Barbary
na krajową listę nie-
materialnego dzie-
dzictwa kulturowe-
go UNESCO.   

(RG)

Barbórka do UNESCO

Premiera „Romea i Julii” Wil-
liama Szekspira w reżyserii Krzysz-
tofa Rekowskiego będzie miała
miejsce 18 maja na Dużej Scenie
gliwickiego teatru. „Szpak Fryde-
ryk” Rudolfa Herfurtnera w reży-
serii Marty Streker po raz pierwszy
wystawiony zostanie 26 maja na
Małej Scenie.

Gorąca i fatalna miłości Romea
i Julii, to – jak mówi reżyser spek-
taklu, Krzysztof Rekowski: Lawina,
której nie da się zatrzymać…

Dwoje młodych kochanków,
dwa skłócone rody i tragedia, któ-
ra zbliża się nieuchronnie wśród naj-
piękniejszych wyznań miłości.
Spektakl Krzysztofa Rekowskiego
jest niepokojącą opowieścią o uczu-
ciu pojawiającym się w pełnym nie-
nawiści i konfliktów świecie, w któ-
rym łatwo jest stracić kontrolę nad wy-
darzeniami.

„Romeo i Julia” w reżyserii Krzysz-
tofa Rekowskiego stanowi olbrzymie
przedsięwzięcie realizacyjne. Jest to
pierwsza tak wielka produkcja Teatru
Miejskiego w Gliwicach. W spektaklu

grają wszyscy członkowie jego stałe-
go zespołu artystycznego, a także za-
proszeni do współpracy aktorzy te-
atrów we Wrocławiu i Opolu oraz stu-
denci aktorstwa i baletu. 

Będzie to druga sztuka, wyreżyse-
rowana przez Krzysztofa Rekowskie-
go na gliwickiej scenie. Pierwszą było

„Psie serce” wg opowiadania Micha-
ła Bułhakowa – spektakl bardzo uda-
ny i podobający się miłośnikom teatru.
Krzysztof Rekowski pracował m.in.

w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku,
Teatrze J. Kochanowskiego w Opo-
lu, Teatrze Polskim w Poznaniu, Te-
atrze Powszechnym w Warszawie,
Teatrze Horzycy w Toruniu, Teatrze
Dramatycznym w Warszawie. Jest
laureatem Festiwalu Szekspirow-
skiego w Gdańsku, gdzie zdobył na-
grodę za najlepszą polską insceni-
zację szekspirowską w sezonie
2005/06 – „Romea i Julię” zreali-
zowaną w Teatrze Norwida w Je-
leniej Górze.

Z kolei najmłodsi w maju będą
mogli zobaczyć po raz pierwszy na
gliwickiej scenie „Szpaka Fryde-
ryka”. Spektakl przeznaczony jest
dla widzów w wieku od 4 lat. To
opowieść o tym, że nie warto wie-
rzyć w stereotypy i należy akcep-
tować odmienności. Spór dwójki

dzieci jest w niej pretekstem do opo-
wiedzenia historii, której głównymi bo-
haterami są niezwykłe szczury i mały
szpak o wielkim imieniu – Fryderyk.
Najmłodszy w rodzinie, nieporadny
szpak ulega wypadkowi, a pomocy
udzielają mu właśnie… szczury.

(RG)

Dwie premiery w maju
„Romeo i Julia” dla dorosłych i „Szpak Fryderyk” dla dzieci – to dwie pre-
miery przygotowane przez Teatr Miejski w Gliwicach na koniec sezonu.
Obydwie odbędą się w maju.

Kompozytorka, pianistka, klawesynistka, teoretyk muzyki i pedagog, lau-
reatka licznych konkursów, promotorka muzyki polskiej – tak 
w wielkim skrócie można przedstawić niezwykle utalentowaną artyst-
kę z Toszka, Aleksandrę Garbal. 

- Muzyka powstaje z ciszy – mówi Aleksandra Garbal. 
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Romeo – Mariusz Galilejczyk i Karolina Bu-
rek jako Julia na scenie gliwickiego teatru.
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Bogusław Szyguła (na zdjęciu w środku) na konfe-
rencji w Zabrzu, gdzie przekazał zebraną dokumen-
tację ilustrującą obchody Barbórki w Knurowie.
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Dokończenie ze str. 1
W Knurowie tego dnia młodzieży

z Zespołu Szkół im. I. J. Paderew-
skiego oraz Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 towarzyszyła wicestarosta
gliwicki Ewa Jurczyga. 

W ZSZ nr 2 w Knurowie trzech
uczniów otrzymało z rąk dyrektor
Grażyny Dąbrowskiej świadectwa
z wyróżnieniem – byli to: Dawid Ko-
tliński, Patryk Michałkiewicz i Krzysz-
tof Zacherniak. Rozdano również
mnóstw nagród, m.in. za osiągnięcia
sportowe, dobre wyniki w nauce,
wzorowe zachowanie i aktywność
szkolną, a uczniowie projektów edu-
kacyjnych „Klasa mundurowa” i „Ko-
smetyka i wizaż” odebrali odpowied-
nio: „Certyfikaty ukończenia szkoły
mundurowej w Knurowie” i „Certy-
fikaty ukończenia zajęć z zabiegów ko-
smetycznych w ramach projektu edu-
kacyjnego Kosmetyka i wizaż reali-
zowanego w II Liceum Ogólno-
kształcącym w Zespole Szkół Zawo-
dowych nr 2 w Knurowie”. 

Wiele nagród przyznano także
podczas pożegnania abiturientów „Pa-
derewskiego”, które odbyło się w Ki-
nie Scena Kultura. Wśród nich była
szczególna – Subiektywna Nagroda
Dyrektora Szkoły Pader 2018. Otrzy-

mali ją: w Technikum – Dawid Łą-
czyński, a w Liceum – Szymon
Owczorz. Jak mówiła podczas uro-
czystości dyrektor szkoły Dorota Gu-
mienny, Szymon został wyróżniony za
wszechstronność, zaś Dawid Łączyń-
ski – za rozwijanie artystycznych pa-
sji. Z kolei Adam Dobrowolski otrzy-

mał stypendium Rady Rodziców za
najwyższą średnią ocen w Technikum
nr 1, a w I LO Rada Rodziców uho-
norowała Paulinę Rużeńską – najlep-
szą szkolną „matematyczkę’’.

Obecnie już trwa „batalia matu-
ralna”. W ZS im. M. Konopnickiej
w Pyskowicach potrwa do 21 maja. Do
egzaminu dojrzałości przystąpiło tutaj
26 uczniów LO. Wszyscy obowiąz-
kowo na poziomie podstawowym zda-
ją język polski, matematykę, język
obcy (angielski, niemiecki) oraz jeden
przedmiot dodatkowy na poziomie
rozszerzonym – najczęściej jest to ję-
zyk polski, angielski lub geografia. 

W ZSZ nr 2 w Knurowie do matury
przystąpiło 78 abiturientów. Wśród
przedmiotów dodatkowych ucznio-
wie najczęściej wybierają tutaj j. an-
gielski, geografię, biologię, matema-
tykę i j. polski. Egzaminy w ZSZ nr 2
zakończą się 17 maja. 

Z kolei w „Paderku” do matury
przystępuje: w Liceum Ogólno-
kształcącym – 100 uczniów i 25 ab-
solwentów zdających dodatkowe
przedmioty lub poprawiających wyniki
z lat ubiegłych, zaś w Technikum – 78
uczniów i 1 absolwent. W LO mło-
dzież najczęściej jako przedmioty do-
datkowe w zakresie rozszerzonym
wybiera: biologię, j. angielski, chemię,
matematykę i j. polski. W Technikum
są to m.in.: j. angielski, matematyka,
informatyka, geografia. Matury za-
kończą się tutaj 18 maja. 

Wszystkim zdającym maturę ży-
czymy połamania piór! (SN, RG)
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Uczniowie Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego w Knurowie, lau-
reaci Konkursu Wiedzy o Sejmie,
który jesienią ub. roku odbył się
w Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach, odwiedzili 11 kwietnia
siedzibę Sejmu RP. 

Michał Mazur, Konrad Kazaniec-
ki, Dawid Kaszek pod opieką na-
uczycielki Marzeny Krasoń-Kapła-
nek zostali zaproszeni do Warszawy
przez poseł Barbarę Dziuk na wspól-
ne zwiedzanie Sejmu. Młodzież na
miejscu spotkała się z parlamenta-
rzystką, a także z przebywającymi tego
dnia w stolicy starostą gliwickim Wal-
demarem Dombkiem oraz przedsta-
wicielami Klastra Energii „Przyjazna

Energia w Powiecie Gliwickim”.
W Warszawie uczniowie odwiedzili
również Muzeum Historii Żydów Pol-
skich POLIN.

Konkurs Wiedzy o Sejmie dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
zorganizowany został 19 październi-
ka ub.r. w starostwie z inicjatywy
poseł Barbary Dziuk oraz Biura Ko-
munikacji Społecznej Kancelarii Sej-
mu. Najlepszą wiedzą wykazali się na
nim właśnie uczniowie „Paderew-
skiego” – zwycięzcą został Michał Ma-
zur, a pozostałe miejsca na podium za-
jęli Konrad Kazaniecki i Dawid Ka-
szek, których przygotowała nauczy-
cielka Barbara Dudło.

(RG)

Młodzież w Sejmie 

Dużym zainteresowaniem gimna-
zjalistów cieszył się III Powiatowy
Festiwal Zawodów, który odbył
się 26 kwietnia w Zespole Szkół Za-
wodowych nr 2 w Knurowie.

- Zachęcam do kontynuowania na-
uki w naszych powiatowych placów-
kach. Mają one szeroką ofertę kształ-
cenia dostosowaną do potrzeb rynku
pracy, bardzo dobrą kadrę, nowocze-
sne wyposażenie i dzieje się w nich
wiele ciekawych rzeczy – mówiła wi-
cestarosta Ewa Jurczyga do licznie
przybyłych gimnazjalistów z Knuro-
wa i okolicznych miejscowości.

ZSZ nr 2 w Knurowie dla tego-
rocznych absolwentów gimnazjów
przygotował następujące kierunki
kształcenia: w technikum – technik
górnictwa podziemnego, technik gra-
fiki i poligrafii cyfrowej, technik elek-
tryk, technik mechanik; w II Liceum
Ogólnokształcącym – projekt eduka-
cyjny „Ratownictwo medyczne”, pro-
jekt edukacyjny „Klasa mundurowa”,

projekt edukacyjny „Kosmetyka i wi-
zaż”, zaś w Branżowej Szkole I Stop-
nia – elektryk, ślusarz, mechanik-
monter maszyn i urządzeń, klasa wie-
lozawodowa, klasa wielozawodowa in-
tegracyjna. 

Gimnazjaliści mieli okazję poroz-
mawiać z nauczycielami i uczniami,
zapoznać się z kierunkami kształcenia,
zwiedzić klasy i pracownie, a także
m.in. skosztować smakołyków przy-
rządzonych przez uczniów przygoto-
wujących się do zawodów kucharz
i cukiernik oraz zobaczyć musztrę
w wykonaniu uczniów „mundurówki”. 

O tym, że warto postawić na kształ-
cenie zawodowe, zapewnił młodzież
Wiesław Jabłoński, dyrektor biura
Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsię-
biorczości w Gliwicach, z którym
współpracuje ZSZ nr 2 w Knurowie.
– Konkretny zawód i dobre kwalifi-
kacje z pewnością zaprocentują na ryn-
ku pracy, bo fachowcy są w cenie -
wyjaśniał. (SN)

Festiwal zawodów 

Maturalny maj

Jessica Bursakowska-Sierocińska
na świadectwie ukończenia „Ko-
nopnickiej” ma średnią ocen 5,16
i wierzymy, że świetnie zda maturę.
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Patryk Michałkiewicz jest uczniem
III klasy o profilu mundurowym II
Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Zawodowych nr
2 w Knurowie. Ma wiele zaintere-
sowań – są wśród nich m.in. foto-
grafia, historia, literatura, podró-
że. Tym, co najbardziej go pasjo-
nuje, jest wojsko – i to z nim pla-
nuje związać swoją zawodową
przyszłość.  

Chociaż Patryk jest mieszkańcem
Gliwic, to zdecydował się na naukę
w Knurowie. Zachęciły go do tego bar-
dzo dobre opinie o Zespole
Szkół Zawodowych nr 2 –
i swojego wyboru nie żałuje. 

– Już w gimnazjum miałem
pewien pomysł na życie
w przyszłości, które chciałem
i nadal chciałbym wiązać
z wojskiem, dlatego wybra-
łem tę szkołę. Pozytywne opi-
nie o niej tylko umocniły mnie
w podjęciu decyzji – mówi Pa-
tryk. – Uważam, iż nauczy-
ciele, których tutaj spotkałem,
są największym atutem mojej
szkoły. Są otwarci na nasze ini-
cjatywy, pomocni oraz zaan-
gażowani w swoją pracę. Prze-
konałem się o tym w szcze-
gólności, przygotowując się
do egzaminu STANAG 6001
z języka angielskiego oraz do
matury. 

Egzamin STANAG 6001 potwier-
dza znajomość języka angielskiego
w ramach struktur NATO. Patryk zdał
go w ubiegłym roku. To kolejny krok
do realizacji jego planu na dalszą
edukację. 

– Po ukończeniu ZSZ nr 2 i zdaniu
matury chciałbym się dostać na Aka-
demię Wojsk Lądowych we Wrocła-
wiu. Po egzaminach maturalnych będę
podchodził jeszcze do egzaminu woj-
skowego STANAG 6001 z języka
niemieckiego. 

Jak przyznaje, w klasie munduro-
wej niezwykle miło zaskoczyły go za-
jęcia z edukacji wojskowej, policyjnej,
strażackiej, a także z technik i taktyk
interwencji. Wyróżniają się na tle in-
nych przedmiotów i z pewnością wie-
dza oraz umiejętności nabyte na nich

przydadzą się każdemu, kto wiąże
przyszłość ze służbami mundurowy-
mi. 

Patryk ma wiele zainteresowań.
Lubi literaturę, muzykę i historię.
Także na tym polu odnosi szkolne suk-

cesy – został wyróżniony w ogólno-
polskim konkursie historycznym ,,Bój
o czapkę Antoniego Stawarza”. 
– Uczęszczałem też na dodatkowe

zajęcia z historii, ponieważ
nauka tego przedmiotu rodzi
wiele pytań, które warto prze-
dyskutować z nauczycielem –
podkreśla. Ponadto lubi po-
dróżować, a jego kolejną pasją
jest fotografowanie, które spra-
wia mu dużo przyjemności i sa-
tysfakcji. 

Mimo tylu zajęć i zainte-
resowań, Patryk jest świet-
nym uczniem i osiąga bardzo
dobre wyniki w nauce. Świad-
czy o tym fakt, że w roku
szkolnym 2017/2018 został
stypendystą Prezesa Rady Mi-
nistrów. 

Patryk jest przykładem na
to, że mamy ambitną, aktyw-
ną i zdolną młodzież, która
może w naszych powiato-
wych placówkach rozwijać

swoje talenty. Życzymy mu po-
myślności w realizacji planów na
przyszłość i powodzenia w czasie
trwających właśnie egzaminów ma-
turalnych!

(SN)

NIEPRZECIĘTNI
UCZNIOWIE
Jak co miesiąc, prezentujemy
na naszych łamach wyróżnia-
jącego się ucznia z naszych
powiatowych szkół. W tym nu-
merze przedstawiamy Patryka
Michałkiewicza z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie. 

„Mundurowy” z zacięciem
do historii i fotografii 
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Uczniów po budynku Sejmu oprowadziła poseł Barbara Dziuk.
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Jedna z ciekawych propozycji to projekt edukacyjny „Kosmetyka i wizaż”
w II LO.
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– Zaprosiliśmy do rozmów Po-
wiat Gliwicki, ponieważ jest to sa-
morząd, z którym bardzo dobrze
współpracuje się nam w kwestiach do-
tyczących kształcenia przyszłych kadr
górniczych – mówi Artur Wojtków,
zastępca prezesa Zarządu JSW S.A. do
spraw pracy i polityki społecznej.

– Jest to obopólnie korzystna
współpraca – podkreśla wicestarosta
Ewa Jurczyga, która odpowiada m.in.
za oświatę w Powiecie Gliwickim. 

– Już teraz uczniowie prowadzonego
przez nas Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 w Knurowie, kształcący się
w zawodach związanych z górnic-
twem, dzięki podpisanemu dwa lata
temu porozumieniu z JSW, mają po
ukończeniu nauki zapewnianą pracę
w kopalniach tej spółki. Od września
tego roku zaś młodzież rozpoczynająca
naukę w klasach technik górnictwa
podziemnego, technik mechanik i tech-
nik elektryk będzie otrzymywała sty-
pendia ufundowane przez JSW. Teraz
zaproszono nas do udziału w projek-
cie unijnym, który może zapewnić
uczniom dodatkowe kwalifikacje,
praktyki i staże oraz stypendia, zaś
szkole – doposażenie w sprzęt.

Podczas spotkania Piotr Kijański,
koordynator do spraw funduszy po-
mocowych w JSW Szkolenie i Gór-
nictwo, przedstawił propozycję obję-
cia uczniów ZSZ nr 2 w Knurowie pro-
jektem, który spółka obecnie opraco-
wuje. JSW zamierza na jego realiza-
cję pozyskać środki w konkursie,
ogłoszonym przez Zarząd Woje-

wództwa Śląskiego w ramach działa-
nia mającego na celu dostosowanie
oferty kształcenia zawodowego do
potrzeb lokalnego rynku pracy. Szko-
łą wiodącą w projekcie ma być ZSZ nr
2 w Knurowie, a szkołą towarzyszącą
– Zespół Szkół Technicznych w Ryb-
niku, prowadzony przez Miasto Ryb-
nik. 

– Z chęcią przystaliśmy na tę pro-
pozycję, gdyż jest bardzo korzystna dla
naszych uczniów – dodaje Ewa Jur-

czyga. – Ze wstępnych założeń wyni-
ka, że projekt ma być realizowany
w latach 2019-2021 i obejmie 72
uczniów. Chcemy zapewnić im moż-
liwość udziału w dodatkowych kursach
zawodowych zakończonych egzami-
nem państwowym, co jest wysoko ce-
nione na rynku pracy. Spotkanie po-
kazało po raz kolejny, że JSW to pra-
codawca świadomie wychowujący
swe przyszłe kadry, dbający o ich jak
najlepsze kształcenie. Spółka wie tak-
że, jakich fachowców potrzebuje i ta-
kich właśnie przygotowuje do podję-
cia pracy w swych kopalniach. 

Jak informuje NSZZ Solidarność
KWK „Knurów-Szczygłowice”,
w prace nad programem pozyskiwania
wykwalifikowanych pracowników
przez JSW duży wkład wniosło sta-
nowisko tego związku zawodowego
i osobiste starania jego przewodni-
czącego Krzysztofa Leśniowskiego,
który jako radny Rady Powiatu Gli-
wickiego usilnie zabiega o wdrożenie
powyższych rozwiązań.

(RG)

Z myślą o przyszłych 
pracownikach-górnikach
Jastrzębska Spółka Węglowa podjęła kolejne kroki, by jak najlepiej przy-
gotować do pracy swych przyszłych pracowników. W tym celu 26 kwiet-
nia w siedzibie JSW Szkolenie i Górnictwo sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdro-
ju zorganizowane zostało spotkanie z udziałem przedstawicieli Powia-
tu Gliwickiego.

Uczniowie II LO z Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 w Knurowie, któ-
rego organem prowadzącym jest
Powiat Gliwicki, wygrali VII Ogól-
nopolski Turniej Klas o Profilu Mun-
durowym i po raz drugi z rzędu zo-
stali najlepszą mundurówką w Pol-
sce. Reprezentanci naszej powia-
towej szkoły odnieśli zwycięstwa
także indywidualnie – w klasyfi-
kacji generalnej i w konkurencji
„Najlepszy nauczyciel”.

– Ogólnopolski Turniej Klas o Pro-
filu Mundurowym organizowany przez
Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji
Służb Mundurowych Wyższej Szko-
ły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
jest przedsięwzięciem cyklicznym
i najbardziej prestiżowym projektem
tego rodzaju. Każdego roku w kon-
kursie udział bierze kilkuset uczniów

reprezentujących klasy o profilu mun-
durowym z całej Polski – informują or-
ganizatorzy.

W ubiegłym roku uczniowie ZSZ
nr 2 w Knurowie wywalczyli złoto

i srebro w tym prestiżowym turnieju.
Z tegorocznej edycji, która odbywała
się 16-17 kwietnia w Dąbrowie Gór-
niczej i Siemianowicach Śląskich,

również wróci-
li z licznymi
s u k c e s a m i .
Drużyna pla-
cówki, która
s t a r t o w a ł a
w s k ł a d z i e :
K r z y s z t o f
Żeno, Karoli-
na Adamczyk,
Łukasz Bed-
narz, Małgo-
rzata Tkocz,
Patryk Kowa-

liszyn, Dawid Kocik, Wojciech My-
śliwiec i Robert Budny, otrzymała ty-
tuł najlepszej szkoły oraz nagrodę
specjalną – wizytę studyjną w siedzi-
bie Samodzielnego Pododdziału An-

tyterrorystycznego Policji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
I miejsce w klasyfikacji generalnej za-
jął uczeń II LO Krzysztof Żeno –
a warto dodać, że było aż 135 uczest-
ników. Z kolei zwycięstwo w konku-
rencji „Najlepszy nauczyciel“ odnio-
sły Katarzyna Szwarczyńska i Moni-
ka Wróbel z ZSZ nr 2 w Knurowie.

- Dziękujemy wszystkim, którzy
pomogli w przygotowaniach do tur-
nieju. Ogromne podziękowania kie-
rujemy dla dowódcy Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Knurowie, mł. kap. Mi-
chała Ruteckiego, mł. bryg. Dariusza
Kędzierskiego, asp. Bogdana Sgolika
za przygotowanie do konkurencji
„Rozwinięcie gaśnicze” – mówi Ka-
tarzyna Szwarczyńska, wychowawca
jednej z klas mundurowych w ZSZ nr
2 w Knurowie.

(SN)

Najlepsi w Polsce 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława
Chrobrego w Chechle organizuje
Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Szkoła moich marzeń”.

Konkurs organizowany jest z oka-
zji 50-lecia tej placówki – wręczenie
nagród odbędzie się 16 czerwca pod-
czas obchodów jubileuszu szkoły.
Jego uczestnikami mogą być dzieci
przedszkolne i szkolne w wieku 3-12
lat. Celem konkursu jest m.in. pozna-
nie ich oczekiwań wobec swojej lub
przyszłej szkoły oraz rozbudzenie ich
wyobraźni i twórczej działalności.

Prace konkursowe mają przedsta-
wiać dowolny budynek szkoły lub
jego wnętrza, np. klasy – takie, jakie

są marzeniem dzieci. Dopuszczalne
techniki to rysowanie kredkami, ma-
zakami lub ołówkiem, malowanie far-
bami oraz wycinanka albo wyklejan-
ka. Format prac – wyłącznie A4.

Wykonane prace należy dostar-
czyć lub przesłać do 31 maja na adres:
Szkoła Podstawowa im. Bolesława
Chrobrego w Chechle, 44-172 Chechło,
ul. Szkolna 1. Bliższe szczegóły i for-
mularz wymaganej zgody rodziców lub
opiekunów uczestnika znajdują się na
stronie www.spchechlo.edu.pl.

Patronat honorowy nad konkursem
objęli starosta gliwicki Waldemar Do-
mbek i radny Rady Powiatu Gliwic-
kiego – Józef Kruczek. (RG)

Szkoła marzeń

17 kwietnia w Zespole Szkół Spe-
cjalnych w Knurowie obchodzono
Światowy Dzień Wiedzy o Auty-
zmie. 

W tym dniu nauczyciele, ucznio-
wie, rodzice oraz zaproszeni goście
ubrali coś niebieskiego w geście soli-
darności z osobami dotkniętymi au-
tyzmem. We wspólnych obchodach
uczestniczyli z nimi przedszkolaki
z Miejskiego Przedszkola nr 13 z Od-
działami Integracyjnymi w Knuro-

wie, Miejskie Szkoły Podstawowe nr
7, 6, 9 i 2 w Knurowie oraz pod-
opieczni DPS  w Pilchowicach. 

Już od rana trwały wspólne zaba-
wy. W tym roku ich motywem prze-
wodnim była wyprawa w podniebną
przygodę. Uczestnicy zabaw przywi-
tali się piosenką oraz symbolicznym
niebieskim piórkiem przyjaźni, na-
stępnie udali się do swoich grup, w któ-
rych rywalizowali ze sobą w różnego
rodzaju konkurencjach, między in-

nymi torze przeszkód, jeździe na de-
skorolkach, rzucie do celu, strącaniu
wieży z pudełek, przechodzeniu przez
niebieski tunel i wielu innych. Zaba-
wy zakończyły się słodkim poczę-
stunkiem i przemarszem w „niebie-
skim korowodzie” ulicami Knurowa.
- Dziękujemy Straży Miejskiej w Knu-
rowie za zabezpieczenie naszego prze-
marszu – mówi Alina Jaworska, dy-
rektor ZSS w Knurowie.

(AB)

Wszyscy na niebiesko 

Od rana w szkole trwały wspólne zabawy.

Uczniowie musieli wykazać się doskonałą sprawnością fizyczną i wieloma umiejętnościami.
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Zwycięska reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.
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Chłopcy z dumą odbierali wywalczone nagrody.

Podczas spotkania w siedzibie JSW Szkolnictwo i Górnictwo.
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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

Poruszając się z dziećmi czy to pie-
szo, na rowerze, czy samochodem
musimy pamiętać, że przepisy
określają także zasady dotyczące
korzystania z drogi przez naj-
młodszych.

DZIECI PRZEMIESZCZAJĄCE
SIĘ PIESZO

O zasadach poruszania się pie-
szych pisaliśmy już na łamach naszej
gazety. Teraz skupimy się na bardzo
ważnej kwestii dotyczącej korzystania
z drogi przez dzieci. Ustawa „Prawo
o ruchu drogowym” jednoznacznie
określa, w jakim wieku najmłodsi
mogą sami poruszać się na drodze.
Zgodnie z przepisami, dziecko w wie-
ku do 7 lat może korzystać z drogi tyl-
ko pod opieką osoby, która osiągnęła
wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy
to strefy zamieszkania i drogi prze-
znaczonej wyłącznie dla pieszych. Co
istotne, niedopełnienie tego obowiąz-
ku wiąże się z sankcjami, przewidzia-
nymi w Kodeksie wykroczeń. Zgodnie
z art. 89: kto, mając obowiązek opie-
ki lub nadzoru nad małoletnim do lat
7, dopuszcza do przebywania mało-
letniego na drodze publicznej lub na to-
rach pojazdu szynowego, podlega ka-
rze grzywny albo karze nagany. 

DZIECI PODRÓŻUJĄCE
ROWEREM

Piękna wiosna, nadchodzące lato to
idealny czas na rowerowe przejażdż-
ki. Oprócz zadbania o sprawność ro-
weru i jego odpowiednie wyposażenie,
należy mieć na uwadze to, że dziecko
w wieku do 7 lat może być przewo-
żone na rowerze pod warunkiem, że

jest ono umieszczone na dodatko-
wym siodełku zapewniającym bez-
pieczną jazdę. 

Pamiętajmy także o tym, że dziec-
ko w wieku do 10 lat kierujące rowe-
rem pod opieką osoby dorosłej jest trak-
towane w polskim prawie jak pieszy. 

DZIECI W SAMOCHODZIE  

Dzieci mierzące mniej niż 150 cm
wzrostu muszą być przewożone w fo-
telikach bezpieczeństwa lub innym
urządzeniu przytrzymującym w po-

jazdach kategorii M1, N1, N2 i N3.
Określa je ustawa „Prawo o ruchu dro-
gowym”: M1 to pojazdy do przewo-
zu osób mające nie więcej niż osiem
miejsc oprócz siedzenia kierowcy,
N1 – pojazdy zaprojektowane i wy-
konane do przewozu ładunków i ma-
jące maksymalną masę całkowitą nie-
przekraczającą 3,5 t; N2 – pojazdy za-
projektowane i wykonane do przewozu

ładunków i mające maksymalną masę
całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nie-
przekraczającą 12 t; N3 – pojazdy za-
projektowane i wykonane do przewozu
ładunków i mające maksymalną masę
całkowitą przekraczającą 12 t. 

Zezwala się na przewożenie na tyl-
nym siedzeniu pojazdu dziecka mają-
cego co najmniej 135 cm wzrostu
przytrzymywanego za pomocą pasów

bezpieczeństwa w przy-
padkach ,  k i edy  ze
w z g l ę d u  n a  m a s ę
i wzrost dziecka nie jest
możliwe zapewnienie
fotelika bezpieczeństwa
dla dziecka lub innego
urządzenia przytrzymu-
jącego dla dzieci zgod-
nego z  warunkami,
o których mowa w art.
39 ust. 3 ustawy „Prawo
o ruchu drogowym”.
Zgodnie z nim, fotelik
samochodowy powinien
być dostosowany m.in.
do wagi i wzrostu dziec-
ka. Powinien spełniać
wymogi  określone

w przepisach Unii Europejskiej lub
Europejskiej Komisji Gospodarczej
Organizacji Narodów Zjednoczonych
(EKG ONZ) dotyczących urządzeń
przytrzymujących dzieci w pojeździe.

Dziecko nie musi jechać w foteli-
ku w sytuacji, gdy posiada zaświad-
czenie lekarskie o przeciwwskazaniu
do jego stosowania, jest przewożone
taksówką, specjalistycznym środkiem

transportu sanitarnego, pojazdem po-
licji, straży granicznej lub straży gmin-
nej (miejskiej).

Istnieje także kilka zakazów doty-
czących przewożenia dzieci. Prawo za-
brania: przewożenia w foteliku bez-
pieczeństwa dla dziecka lub innym
urządzeniu przytrzymującym dla dzie-
ci dziecka siedzącego tyłem do kie-
runku jazdy na przednim siedzeniu po-
jazdu samochodowego wyposażonego
w poduszkę powietrzną dla pasażera,
która jest aktywna podczas przewo-
żenia dziecka; przewożenia dziecka
w wieku poniżej 3 lat w pojeździe ka-
tegorii M1, N1, N2 i N3 niewyposa-
żonym w pasy bezpieczeństwa i fote-
lik bezpieczeństwa dla dziecka lub
w pasy bezpieczeństwa i inne urzą-
dzenie przytrzymujące dla dzieci;
przewożenia na przednim siedzeniu
pojazdu samochodowego, poza fote-
likiem bezpieczeństwa dla dziecka
lub innym urządzeniem przytrzymu-
jącym dla dzieci, dziecka mającego
mniej niż 150 cm wzrostu.

Pamiętajmy, że dzieci zupełnie ina-
czej niż dorośli odbierają sytuacje
i zdarzenia na drodze, odległość zbli-
żającego się samochodu czy pomiędzy
jedną stroną jezdni a drugą. Nie zawsze
też 7-letnie dziecko, mimo iż zgodnie
z prawem może poruszać się samo-
dzielnie po drodze, będzie na to gotowe
i będzie mogło to zrobić bezpiecznie.
Dlatego dbając o bezpieczeństwo naj-
młodszych, kierujmy się zarówno
przepisami, jak i zdrowym rozsądkiem.

(SN)

Najmłodsi wymagają
szczególnej uwagi

Trwa sezon rowerowy. Pamiętajmy, aby zadbać
o bezpieczeństwo dzieci także podczas rowero-
wych wycieczek. 
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BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE 
W tym numerze WPG, w ramach naszego cyklu, przedstawiamy wy-
brane zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci na drodze
oraz obowiązkami rodziców i opiekunów najmłodszych uczestników
ruchu drogowego. 

Praca
czeka
16 maja zapraszamy na IX Gli-
wickie Targi Pracy dla Osób Nie-
pełnosprawnych.

Targi odbędą się w Hali Widowi-
skowo-Sportowej „Górnych Wałów”
w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów
29. Trwać będą od godz. 10.00 do
13.00.

Impreza jest wspólną inicjatywą
partnerską Powiatowego Urzędu Pra-
cy (PUP) w Gliwicach oraz Gliwic-
kiego Ośrodka Integracji Niepełno-
sprawnych (GOIN). PUP zapewnia
oferty pracy, możliwość bezpośred-
niego kontaktu z pracodawcą oraz
konsultacje z doradcami zawodowy-
mi. GOIN oferuje natomiast porad-
nictwo specjalistyczne, dofinansowa-
nie z zakresu rehabilitacji społecznej
oraz zajęcia aktywizujące.

Osoby zainteresowane znalezie-
niem pracy powinny zabrać ze sobą na
targi aktualny życiorys zawodowy
(CV), a także orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności. 

(RG)

Co roku na targach znaleźć można
wiele ofert pracy.
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Od kilku lat w Nadleśnictwie Ru-
dziniec odnotowuje się szkody
powodowane przez chrabąszcza
majowego. Ich areał stale wzrasta. 

Są to uszkodzenia systemu korze-
niowego przez pędraki w uprawach
oraz uszkodzenia aparatu asymilacyj-
nego przez owady doskonałe. Pomimo
podjętych różnorodnych sposobów
walki (uciążliwy zbiór ręczny owada
doskonałego, stosowanie środków na-
ziemnych i samolotów), problem zwal-
czania chrabąszczy narasta. Rozmiar
szkód stanowi zagrożenie trwałości
lasu.

W przypadku dużego nasilenia rój-
ki, które występuje w naszym rejonie,
tylko równoczesna akcja zwalczania
wszystkimi wymienionymi sposoba-
mi – zarówno przez leśników, jak i rol-
ników – może zahamować lub ogra-
niczyć rozprzestrzenianie się tego
szkodnika. 

„Widzimy” owada tylko w maju,
czasem do połowy czerwca. Latając
między polem a lasem, zadrzewie-
niami przydrożnymi czy przydomo-
wymi oraz sadami jest szczególnie wi-
doczny wieczorem. Wcześnie rano
owady siedzą na drzewach i są sto-
sunkowo mało ruchliwe (niska tem-
peratura).

Zwalczanie pędraków, czyli sta-
dium rozwojowego chrabąszcza, któ-
re przez kilka lat żyje w glebie, jest bar-
dzo utrudnione ze względu na długość
ich życia, odporność na warunki po-
godowe i klimatyczne. Pędraki chra-
bąszcza żerują w glebie leśnej, ale
i w glebie uprawianej rolniczo na po-
lach przylegających do lasu. Co czte-
ry lata pędraki przeobrażają się
w chrząszcze i „wylatują” z gleby,  kie-
rując się do najbliższych drzew głów-
nie liściastych, ale także modrzewi

i objadają liście bądź igły, aby móc
znieść dojrzałe jaja w glebie rolniczej
lub leśnej.

W naszym terenie występują róż-
ne stadia rozwojowe chrabąszcza –
równocześnie są to zarówno pędraki

jednoroczne, jak i owady doskonałe.
Szczególnie niebezpieczne są najbar-
dziej żarłoczne pędraki 3-4-letnie.
Siła i potencjał rozrodczy szkodnika
powodują, że samice składają jaja nie
tylko na otwartej powierzchni, ale
także licznie w drzewostanie.

Wykorzystując rok masowej rójki,
przystępujemy do zwalczania owadów
doskonałych. Nadleśnictwo Rudzi-
niec w maju br. dokonywać będzie

chemicznego zwalczania chrabąsz-
czy na terenach leśnych w swym za-
sięgu terytorialnym na obszarze Po-
wiatu Strzeleckiego oraz na niewiel-
kim areale o powierzchni około 8 ha
Powiatu Gliwickiego. Wykonywane
ono będzie przy użyciu sprzętu agro-
lotniczego i naziemnego.

Zastosowany zostanie insektycyd
Mospilan 20 SP w dawce 0,4 kg/ha.
Zgodnie z etykietą środka, okres pre-
wencji (okres zapobiegający zatru-
ciu) dla ludzi zwierząt i pszczół – nie
dotyczy. Natomiast okres karencji
(czyli okres od dnia wykonania za-
biegu do zbioru) dla owoców runa le-
śnego wynosi 14 dni.

Taka mała dawka preparatu na 1
hektar powierzchni zatrzymuje się

głównie w koronach drzew i prak-
tycznie w śladowej ilości dociera do
dna lasu.

AGNIESZKA POLOWCZYK –
specjalista służby leśnej

w Nadleśnictwie Rudziniec

Żarłoczne owady

Zarząd  Stowarzyszenia „Pysko-
wickie Narodziny” składa ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim darczyńcom, którzy dokona-
li przelewu 1% podatku na nasze
konto. Państwa pieniądze zapew-
niają poprawę jakości pobytu
matek i dzieci na oddziale Gine-
kologiczno-Położniczym oraz  No-
worodkowym Szpitala w Pyskowi-
cach. 

W trudnym czasie dla placó-
wek szpitalnych nasz pyskowicki
szpital także nie jest wolny od pro-
blemów. Staramy się więc dokładać
wszelkich starań, aby nasze pa-
cjentki mogły przebywać ze swoimi
pociechami w coraz lepszych wa-
runkach.

Szczególne podziękowania kieru-
jemy do firmy Polmarkus.

Dziękujemy!

Cenny 1 procent

Wieś kojarzona jest z ciszą, spo-
kojem, świeżym powietrzem, pięk-
ną przyrodą. Jednakże wieś to
także produkcja rolna, która wią-
że się z ciągłym transportem na te-
renie gospodarstwa rolnego oraz
na drogach publicznych. Do wy-
padków często dochodzi przy
przewożeniu słomy, siana lub in-
nych płodów rolnych. Wielu nie-
bezpieczeństw można uniknąć
posiadając odpowiednią wiedzę,
doświadczenie, znajomość za-
sad, których warto przestrzegać. 

Transport rolniczy z użyciem cią-
gników i maszyn samobieżnych wy-
maga kwalifikacji i doświadczenia.
Podczas transportowania zawsze może
się zdarzyć najechanie na przeszkodę

czy na innych użytkowników dróg lub
wywrócenie się pojazdu. 

Przewóz po drogach publicznych
powinien odbywać się zgodnie z prze-
pisami ruchu drogowego. Pojazdy
transportowe muszą mieć sprawną i wi-
doczną sygnalizację świetlną, spraw-
ny układ hamulcowy i trójkąt wyróż-
niający pojazd wolnobieżny. Pojazdy
te powinny być zarejestrowane, a kie-
rujący powinien posiadać uprawnienia
do kierowania pojazdem rolniczym.

Przewożone materiały objętościo-
we, tj. słoma czy siano, powinny być
tak umieszczone i przymocowane na
przyczepie, aby nie spadały i nie stwa-
rzały zagrożenia dla innych użytkow-
ników drogi i nie utrudniały kierowa-
nia pojazdem podczas transportu. Ła-
dunki sypkie jak zboże czy nawozy mi-
neralne luzem, mogą być przewożone
w szczelnych przyczepach, zabezpie-
czonych plandekami, uniemożliwia-
jącymi rozsypywanie się ładunku po
drodze. Przewożone ładunki muszą

być zabezpieczone przed przesuwa-
niem i przetaczaniem się. 

Podczas transportu płodów rolnych
i innych materiałów wysoko załado-
wanych niezbędnym wyposażeniem
przyczep powinna być drabina o dłu-
gości odpowiedniej do wysokości
przewidywanego ładunku (podcze-
pionej na burcie podczas przejazdu),
która służy do schodzenia z załado-
wanej przyczepy. W czasie wykony-
wania prac załadunkowych i wyła-
dunkowych silnik pojazdu powinien
być wyłączony, a hamulec ręczny po-
winien być zaciągnięty. W przypadku,
gdy pojazd stoi na pochyłościach, po-
winien być włączony bieg przeciw-
działający staczaniu się pojazdu i na-
leży podłożyć pod koła kliny. 

W obejściu gospodarskim co-
dziennie wykonywane są prace trans-
portowe. Wykonywane są ręcznie lub
za pomocą różnego rodzaju środków
transportowych z napędem mecha-
nicznym bądź ręcznym, tj. przy wy-
korzystaniu  przenośników, pochylni,
wózków widłowych i kołowych, ła-
dowarek i wyciągarek ręcznych. 

Trzeba przy tym przestrzegać po-
niższych zaleceń:
- wózki ręczne muszą być kompletne,
w dobrym stanie technicznym i spraw-
dzane przed rozpoczęciem pracy;
- wózki używane na pochylniach po-
winny być wyposażone w sprawne ha-
mulce, natomiast wózki dwukołowe
muszą być wyposażone w urządzenia
do unieruchamiania kół i ochraniacze
dłoni na rękojeściach;
- wózki z napędem powinny mieć sta-
nowisko kierowcy zabezpieczone osło-
nami chroniącymi przed urazami w ra-
zie kolizji oraz umożliwiającym szyb-
kie opuszczenie wózka. Powierzchnia

pomostu przeznaczonego dla kierow-
cy wózka musi mieć powierzchnię za-
bezpieczającą przed poślizgnięciem
się;
- ładowacze samojezdne lub zacze-
piane do ciągnika rolniczego powin-
ny być obsługiwane przez przeszko-
lone osoby i zgodnie z wymogami ob-
sługi producenta. W czasie podno-
szenia chwytaka na dużą wysokość na-
leży zapewnić sztywne podparcie ła-
dowacza. Operowanie ładowarką z cię-
żarem uniesionym ponad poziom ma-
szyny należy wykonywać ostrożnie po
równym podłożu. 

Przenoszenie ręcznie ciężarów w go-
spodarstwie rolnym jest przyczyną
wielu schorzeń kręgosłupa. W celu
jego wyeliminowania należy zastoso-
wać taczki i wózki transportowe.

Wypadki podczas prac transporto-
wych najczęściej powstają na skutek:
- zjechania z drogi i wywrócenia się
ciągnika,
- kolizji z innymi pojazdami,
- przewożenia osób na ładunku,
- braku sprawnego oświetlenia,
- nieprawidłowego zaczepiania przy-
czepy do ciągnika i przyczep między
sobą,
- niedostatecznego zabezpieczenia
ciągnika przed samoczynnym uru-
chomieniem,
- kierowania pojazdem przez osoby
nieuprawnione, zwłaszcza małolet-
nie.

Często zdarza się, że na ładunkach
wysokich, gdzie przewożona jest sło-
ma czy inne płody rolne, przewożeni
są również ludzie lub położone są lu-
zem przedmioty np. widły, grabie. Na
ładunkach wysokich nie wolno prze-
wozić ludzi i żadnych przedmiotów lu-
zem, gdyż grozi to ich upadkiem, a po-
nadto może być zagrożeniem również
dla innych uczestników ruchu drogo-
wego. Ludzi można przewozić jedynie
w innym środku transportu lub na przy-
czepie, ale z podwyższonymi do 110
cm burtami, wyposażonej w przymo-
cowane siedziska i drabinki umożli-
wiające bezpieczne wejście i zejście
z przyczepy.

Przypominamy, że wypadek przy
pracy rolniczej należy zgłosić nie-
zwłocznie do najbliższej placówki te-
renowej KRUS. 

KRYSTYNA KRĘGIEL – kierownik
Placówki Terenowej KRUS

w Gliwicach

KRUS promuje bezpieczną pracę w gospodarstwie

Transport w rolnictwie 

Opryski prowadzone będą zarówno przy użyciu sprzętu naziemnego, jak
i agrolotniczego.
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Chrząszcz na wielką skalę zjada li-
ście i igły, niszcząc drzewa.
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WYGRAJ Z NAMI
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, organizowanym przez Pla-

cówkę Terenową KRUS w Gliwicach. Wystarczy odpowiedzieć na dwa po-
niższe pytania, by wygrać wózek transportowy, przydatny przy pracach w go-
spodarstwie rolnym i ogrodzie. Odpowiedzi prosimy wysyłać do 25 maja
na adres: PT KRUS w Gliwicach, ul. kard. Wyszyńskiego 11, 44-100 Gli-
wice lub mailowo: gliwice@krus.gov.pl. Możne je także podać telefonicznie
pod nr.: 32 302 90 10, 32 302 90 12 lub 32 230 83 41. 
Pytania:
1. Z załadowanej słomą przyczepy należy schodzić:
a) przy użyciu drabiny przystawnej o odpowiedniej długości 
b) obojętnie, w jaki sposób
c) zeskakując z burty przyczepy 
2. Podczas transportu siana z łąki do gospodarstwa na załadowanej przy-
czepie można przewozić:
a) tylko jedną osobę 
b) nie więcej niż dwie osoby 
c) nikogo nie można przewozić

Na zdjęciu Waldemar Gorzel, który
wygrał marcową edycję konkursu
KRUS. Nagrodę – wózek transporto-
wy – odebrał wraz z żoną Joanną.
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21 kwietnia w Kotulinie odbył się II
Bieg im. Marka Pawłowskiego
wraz z imprezą towarzyszącą –
Dniem Rodziny „Bieg po zdrowie”. 

Podobnie jak w ubiegłym roku,
dzieci biegały na wyznaczonych tra-
sach,  przeznaczonych dla nich zgod-
nie z wiekiem. Jako pierwsi wyruszyli
najmłodsi, którym dopingowali nie tyl-
ko rodzice, ale i dziadkowie. Później
ścigali się uczniowie, a zakończyli bieg
dorośli na dystansie 5 km. 

Jak oceniano trasy? Jako wyma-
gające, gdyż wyżynne położenie wsi
i trasy biegnące jej ulicami nie należały

do łatwych. Wśród dorosłych znalazło
się wielu profesjonalnych biegaczy,
dlatego o ich pomiar czasu zadbała fir-
ma „Zmierzymy Czas.pl” z Opola, dla
uczniów biuro zawodów poprowa-
dzili nauczyciele. 

Pogoda w tym roku dopisała, więc
po biegu można było korzystać z róż-
nych atrakcji: dmuchane zjeżdżalnie,
zwiedzanie wozu strażackiego, pie-
czone kiełbaski. Dla dorosłych zaś była
to okazja  do spotkania, porozmawia-
nia, po prostu chwili relaksu. Wszyscy
zawodnicy zostali nagrodzeni meda-
lami, a dla zwycięzców były dodat-
kowe nagrody. Na zakończenie bie-
gacze wzięli udział w loterii. 

Sportowcom towarzyszyli: Kry-
stian Kiełbasa – radny Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego, Jacek Zarzycki
z Zarządu Powiatu Gliwickiego, Piotr
Kunce – zastępca burmistrza Toszka,
Krzysztof Klonek – przewodniczący
Rady Miejskiej w Toszku i Krzysztof

Grabelus – radny Rady Miejskiej
w Toszku.  

O bezpieczeństwo dbała policja, ra-
townicy medyczni i przedstawiciele
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Zorganizowanie tej imprezy było
możliwe dzięki licznym sponsorom –
szczególne podziękowania należą się
Krystianowi Kiełbasie, który ufun-
dował statuetki dla zdobywców trzech
pierwszych miejsc w każdej z kate-
gorii. Organizatorzy, czyli Rada Pe-
dagogiczna i Rada Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Kotulinie
składają serdeczne podziękowania

wszystkim, którzy pomogli w zorga-
nizowaniu tej imprezy, upamiętnia-
jącej sylwetkę nauczyciela Marka
Pawłowskiego. Do zobaczenia za
rok! 

(BG)

Bieg pamięci Marka
Pawłowskiego 

Z dużym zainteresowaniem gim-
nazjalistów i ich rodziców spotka-
ło się zebranie organizacyjne, do-
tyczące utworzenia klasy sporto-
wej ze specjalnością piłka nożna
w Zespole Szkół im. I. J. Paderew-
skiego w Knurowie.

Zebranie odbyło się 12 kwietnia
w jednej z sal sportowych przy I Li-
ceum Ogólnokształcącym „Paderka”
przy ul. 1 Maja 21, gdzie od września
br. ma ruszyć klasa. Wszystkie miejsca
na sali były zajęte, a młodzież z uwa-
gą słuchała informacji o tej nowej pro-
pozycji ZS im. I. J. Paderewskiego.

- Od trzech lat w ramach naszego LO
funkcjonują klasy sportowe i bardzo do-
brze się sprawdzają – mówiła Dorota
Gumienny, dyrektor tej placówki pro-
wadzonej przez Powiat Gliwicki. 
– Teraz chcemy rozszerzyć ofertę i po
raz pierwszy proponujemy młodzieży
klasę sportową z konkretną specjaliza-
cją – piłka nożna, która w Knurowie
i okolicy jest bardzo popularna. 

- Naszym marzeniem od trzech lat
było, by nie tracić talentów piłkarskich,
które mamy w Knurowie i sąsiednich
gminach – przyznała Ewa Jurczyga,
wicestarosta gliwicki, zwracając się do
młodzieży. – Bardzo chcemy, byście
zostali w Knurowie, tu kontynuując na-
ukę. Zapewniamy wam bardzo dobre
warunki do nauki przy równocze-
snym rozwoju waszych umiejętności
sportowych. Chcę też was uspokoić –
nie obawiajcie się wysokiego poziomu
nauczania w „Paderku”, bo nauczy-
ciele są tu doskonali i z pewnością po-
mogą wam połączyć liczne treningi ze
zdobywaniem wiedzy niezbędnej do
ukończenia LO.

Program sportowy przyszłej klasy
przedstawili dwaj trenerzy klubów,
które włączyły się w organizację tego
przedsięwzięcia: Zbigniew Matuszek
– koordynator do spraw szkolenia

młodzieży w Concordii Knurów i Da-
wid Dybcio – koordynator do spraw
sportowych w Akademii Piłki Nożnej
Knurów. – Będziecie z nami trenować
w godzinach szkolnych, ale nie ozna-
cza to, że zawodnicy związani z in-
nymi klubami nie będą mogli w nich
pozostać – zapewnił przy tym Dawid
Dybcio. – Popołudniami nadal może-
cie w nich grać, jeśli tylko tak zade-
cydujecie. 

Nowa oferta kształcenia jest od-
powiedzią na zainteresowanie ze stro-
ny powiatowego środowiska piłkar-
skiego (właśnie Akademii Piłki Noż-
nej oraz Concordii Knurów) nauką
w „Paderewskim” swoich zawodni-
ków. Knurowskie LO ma zapewnić za-
wodnikom jak najlepsze wykształce-
nie ogólne i przygotowanie do egza-
minów maturalnych, stwarzając rów-
nocześnie warunki do rozwoju spor-
towego. 

Uczniom tej klasy szkoła zapropo-
nuje dodatkowe zajęcia – „Język an-
gielski w sporcie”, opiekę medyczną
knurowskiego szpitala oraz zapewni
stroje sportowe i treningowe ufundo-
wane przez Jastrzębską Spółkę Wę-
glową. Treningi i udział w meczach
zorganizują piłkarskie kluby sportowe.

Atrakcyjnie zapowiada się także współ-
praca z AWF-em w Katowicach.

W klasie uczniowie będą mieli 10
godz. zajęć sportowych tygodniowo,
w tym też na basenie, w siłowni i sali
fitness. Rozszerzona będzie nauka
biologii, języka angielskiego i jedne-
go przedmiotu wybranego przez
uczniów po ukończeniu pierwszej
klasy – chemii, fizyki, geografii lub hi-
storii. Dodatkowymi zajęciami bę-
dzie „Profilaktyka prozdrowotna
i zdrowy styl życia”. Klasa proponu-
je kształcenie nie tylko piłkarzom, ale
i zawodnikom innych dyscyplin spor-
towych, opracowując dla nich odręb-
ny program treningów.

– Dysponujemy nowoczesną halą
sportową, siłownią, dwoma małymi sa-
lami gimnastycznymi – informuje
dyr. Gumienny. – Właśnie rozpoczy-
na się budowa kompleksu lekkoatle-
tycznego przy naszej szkole, która za-
kończy się we wrześniu. Korzystamy
też z innych obiektów sportowych
w mieście. To doskonałe zaplecze dla
usportowionej młodzieży.

Bliższe informacje na ten temat
znaleźć można na stronie http://www.
zsijp.pl w zakładce Rekrutacja. 

(RG)

„Paderek” zaprasza do klasy
sportowej ze specjalnością
piłka nożna

PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej za-
prasza na bliższe i dalsze wy-
cieczki turystyczno-krajoznawcze
z przewodnikiem.
- 19 maja: Republika Czeska – Ny-
dek i okolice – Hradek – Filipka    
- 26 maja: Śladami Rodu Hochbergów
- 2 - 3 czerwca: Gorce
- 8 - 10 czerwca: Zdobywamy Gie-
wont
- 16 - 25 czerwca: Chorwacja – Kar-
lobag
- 19 - 28 lipca: Wycieczko-piel-
grzymka do Toskanii
- 28 - 30 września: Pielgrzymka do
Sanktuarium Maryjnego w Gietrz-
wałdzie, miejsca jedynych objawień
w Polsce uznanych przez Kościół.

PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej
zachęca również do odwiedzenia wie-
ży widokowej kościoła pw. Wszyst-
kich Świętych w Gliwicach.

Wieża dostępna będzie dla zwie-
dzających w tym sezonie do 30 wrze-
śnia. Zwiedzać ją można w niedzielę
w godz. 16.00 – 17.00. W pozostałe
dni tygodnia grupy należy zgłaszać
w Biurze Oddziału PTTK Ziemi Gli-
wickiej. Cena biletu 5,00 zł. Wejście
wyłącznie z przewodnikiem.

Bliższe informacje w biurze
O/PTTK Gliwice, Rynek 11, I piętro,
tel. 32 231-05-76, http://gliwice.
pttk.pl, e-mail gliwicepttk@pocz-
ta.onet.pl. 

(JLZ)

Wycieczki z przewodnikiem

Akademia Wspinaczki GTW za-
prasza dzieci i młodzież na zaję-
cia wspinaczkowe do Gierałtowic.
Z kolei dla przedszkolaków i dziew-
cząt przeznaczone są zajęcia pił-
karskie, organizowane przez Ślą-
ską Akademię Futbolu, wchodzą-
cą w skład Stowarzyszenia GTW.

Zajęcia wspinaczkowe odbywają
się w poniedziałki i środy w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Gierałto-
wicach. W poniedziałki przeznaczone

są dla grupy przedszkolnej (godz.
17.00) i początkującej kl. I – IV (godz.
18.15), zaś w środy dla grupy począt-
kującej kl. I – IV (godz. 16.30). Mie-
sięczna składka
członkowska dla
uczniów szkoły
wynosi 30 zł,
a dla pozostałych
z gminy – 50 zł.

Treningi pił-
karskie odbywają

się również w hali
Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego
w Gierałtowicach.
Organizowane są

w środy. Przedszko-
laki w wieku 4-6 lat

trenują w godz. 14.30-16.00 (dwie gru-
py po 45 min), a dziewczęta w wieku
8-10 lat o godz. 16.00. Oprócz tre-
ningów organizowane są wyjazdy,

spotkania ze sportowcami, mecze li-
gowe i towarzyskie, obozy piłkar-
skie.

Bliższe informacje na stronie Sto-
warzyszenia GTW – http://www.gtw-
gliwice.pl i pod nr. tel. 500 170 516.

(DO)

Na sportowo w Gierałtowicach

W hali ZSP w Gierałtowicach są świetne warunki do tre-
nowania wspinaczki.

Dziewczęta sprawują się na boisku równie dobrze jak
chłopcy.
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Młodzież z uwagą słuchała, jakie będą możliwości łączenia nauki z upra-
wianiem sportu.
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Impreza przypomina Marka Pawłowskiego, nauczyciela SP w Kotulinie, któ-
ry był wielkim propagatorem sportu.
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Wielką radość sprawiły dzieciom
nagrody, wręczone m.in. przez Kry-
stiana Kiełbasę.
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Bieg Powiatowy u naszych nie-
mieckich przyjaciół miał 28 kwietnia
swoją 26. edycję. Co roku w innej
miejscowości powiatu biegacze w każ-
dym wieku mierzą się w sportowej ry-
walizacji. Tym razem trasy biegu
o długości 5,6 km, 3,5 km oraz 1,8 km
przebiegały przez malowniczą miej-
scowość Cämmerswalde, która poło-
żona jest w górach Rudawach. Choć
szlaki, którymi biegli zawodnicy, nie
należały do najłatwiejszych ze wzglę-
du na ukształtowanie terenu, nie sta-
nowiły najmniejszego problemu dla
naszych dwóch sztafet. 

Sztafeta dorosłych, w skład której
wchodzili: Wioletta Świętochowska,
Dorota Tlatlik, Marta Erwin, Tomasz
Mrózek, Ireneusz Żarłok, Iwona Mig-
dał, Adam Śnieżek oraz Karolina Peł-
ka, zajęła 31. miejsce pośród 75 star-
tujących drużyn. 

Jednak najwięcej emocji, radości
i powodów do dumy dostarczyła nam
drużyna młodzieżowa. W jej skład
wchodzili uczniowie Zespołu Szkół
im. M. Konopnickiej z Pyskowic:
Grzegorz Bremora, Szymon Piechu-
la i Kevin Truss, a także Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego: Patryk Grze-
gorzyca, Bartłomiej Małecki i Alek-
sander Bralich oraz Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 w Knurowie: Patryk
Kowaliszyn, Dominik Moździerz i Se-
bastian Wieczorkiewicz. Sztafeta sta-
wała na podium aż trzy razy, zajmu-
jąc kolejno III miejsce w klasyfikacji
ogólnej, II miejsce w klasyfikacji go-
ści oraz zdobywając złoto w klasyfi-
kacji sztafet młodzieżowych! 

Sztafetom kibicował Waldemar
Dombek – starosta gliwicki, Anna
Wocławek z Biura Promocji i Współ-
pracy Partnerskiej Starostwa Powia-

towego w Gliwicach oraz nauczy-
cielki – opiekunki młodzieży: Sylwia
Lenek z ZS im. M. Konopnickiej
w Pyskowicach i Monika Wróbel
z ZSZ nr 2 w Knurowie.

Tradycyjnie, następnego dnia po
biegu, wszystkie delegacie, w tym
także z zaprzyjaźnionych z Powiatem
Mittelsachsen powiatów Calw i Starn-
berg, wybrały się na wycieczkę po
okolicy. W trakcie objazdu uczestni-
cy mogli podziwiać przepiękne widoki
na góry Rudawy, zwiedzić Muzeum
Dziadka do Orzechów (w którym
znajduje się prawie 6000 eksponatów,
począwszy od 10-metrowego kolosa,
skończywszy na miniaturze o wy-
miarze 4,9 mm) oraz przejść przez za-
porę na rzece Flöha.

–  B i o r ą c
udział w tym
wspaniałym
wydarzeniu
sportowym,
gdzie dobra
zabawa wy-
suwa się na
p i e r w s z y
plan przed
sportową ry-
w a l i z a c j ą ,
możemy za-
o b s e r w o -
wać, jak na-
sze partner-
stwo żyje, a ludzi, których dzielą
kilometry i nieraz bariera języko-
wa, jednoczy wspólna pasja: bie-

ganie – mówi starosta Waldemar
Dombek.

(AW)

Drużyna Powiatu Gliwickiego zdobyła złoty medal w klasyfikacji sztafet młodzieżowych!

Triumf naszych biegaczy w Mittelsachsen

Od marca 2017 r. na terenie Domu
Pomocy Społecznej „Ostoja”
w Sośnicowicach działa Klub
Olimpiad Specjalnych „Sosenki”,
należący do Stowarzyszenia Olim-
piady Specjalne Polska. Jego za-
wodniczki mają na swym koncie
wiele sukcesów.

Stowarzyszenie Olimpiady Spe-
cjalne Polska zrzesza osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną z terenu
całego kraju. Organizowane są dla nich
zawody z różnych dyscyplin sportu.

W minionym roku „Sosenki” z So-
śnicowic brały udział w zawodach lek-
koatletycznych w Raciborzu, gdzie
zdobyły dwa złote, dwa srebrne i dwa
brązowe medale w następujących kon-
kurencjach: bieg na 100 m, bieg na

800 m i pchnięcie kulą. Również
w 2017 r. sukcesem zakończyły się dla
nich zawody bowlingu w Tarnowskich
Górach, gdzie wywalczyły złoty
i srebrny medal.

Bardzo aktywne i zaangażowane są
także zawodniczki biorące udział w za-
wodach MATP (Program Treningu
Aktywności Motorycznej), które prze-
znaczone są dla osób z głęboką nie-
pełnosprawnością intelektualną.

Przynależność do klubu daje wie-
le radości i  satysfakcji, pozwala na po-
prawę sprawności fizycznej, prze-
zwyciężanie własnych słabości i na-
wiązywanie nowych przyjaźni. 

Naszym zawodniczkom życzymy
wielu dalszych sukcesów! 

Katarzyna Woźniak-Henkel

„Sosenki” z sukcesami
22 marca do Szkoły Podstawowej
nr 4 w Pyskowicach przyjechał
wspaniały gość – Marcin Brosz, tre-
ner klubu piłki nożnej Górnik Za-
brze. Powitany wielkimi brawami,
uczestniczył w spotkaniu ze spo-
łecznością szkolną. Uczniowie do-
wiedzieli się o drodze trenera do
Górnika Zabrze. 

Najpierw Marcin Brosz był piłka-
rzem – w 1989 r. zaczynał w Górniku
Zabrze. Swoją karierę piłkarską za-
kończył w 2005 r. w Polonii Bytom.
Potem rozpoczął pracę trenera. Pro-
wadził kilka zespołów, między  inny-
mi: Polonii Bytom, Odry Wodzisław,
Piasta Gliwice i Korony Kielce.
W 2016 r. powrócił do Górnika Za-
brze, obejmując stanowisko trenera.

W trakcie spotkania panowała
wspaniała atmosfera. Uczniowie za-
dawali pytania, a gość cierpliwie
i z uśmiechem na nie opowiadał. Dzie-
ci i młodzież dowiedzieli się np., dla-
czego trener wybrał piłkę nożną, jakie
ma plany, co lubi robić. Każdy z za-
dowoleniem kiwał głową, kiedy Mar-
cin Brosz mówił, jak ważna jest nauka
i to przede wszystkim matematyki. Na
pytanie, jakie potrawy lubi, uświado-
mił wszystkim, ile musi zjeść pił-
karz, by mieć siłę do walki sportowej. 

Marcin Brosz opowiedział też
o swoim koledze, Jerzym Dudku

i o tym, jak wzajemnie się wspierają
w swoich drogach sportowych. Za-
pytany, jakich lubi zawodników,
stwierdził, że najlepiej tych,
którzy pracują nad sobą i ro-
bią postępy, nawet takie małe.
Uczniowie z zapartym tchem
słuchali wypowiedzi trenera
o znaczeniu sportu w małych
miejscowościach, o sile i de-
terminacji zawodników
z nich pochodzących.

Brawami nagrodzono wy-
powiedź, że każdy z uczest-
ników tego spotkania może
być piłkarzem, że w klubach
czeka się właśnie na nich.
Trener Górnika Zabrze ob-
darował każdą klasę klubo-
wymi prezentami, które
wzbudziły wiele radosnych
emocji.

Uczniowie podziękowali
Marcinowi Broszowi wy-
stępem artystycznym w wy-
konaniu Śpiewajek (fantastyczni Wik-
tor i Oliwier!) oraz szkolnego zespołu
wokalnego. Marcin Brosz otrzymał
też piękny, ogromny kwiatek, wyko-
nany przez Zuzię i Michała. Za wizytę
w szkole podziękowała Marcinowi
Broszowi dyrektor SP nr 4 w Pysko-
wicach, Anna Kupka. Potem wyko-
nano wspólne zdjęcia i… rozpoczął

się wielki maraton z autografami – na
bluzeczkach, torbach, dresach, kart-
kach, notesach itd. 

Wizyta Marcina Brosza dla wielu
uczniów pozostanie na długo w pa-
mięci. To było wspaniałe, sportowe
wydarzenie dla społeczności szkolnej
„Czwórki”. Bardzo, bardzo dziękuje-
my!
Dyrekcja, uczniowie, nauczyciele

Szkoły Podstawowej nr 4
w Pyskowicach

Trener Górnika w pyskowickiej SP 4

Dziewczęta z „Ostoi” polubiły sport.
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Każdy chciał mieć autograf Marcina Brosza.
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Już po raz 9. reprezentanci Powiatu Gliwickiego uczestniczyli w Biegu
Powiatowym organizowanym w partnerskim Powiecie Mittelsachsen,
w Niemczech. Tym razem nasza sztafeta  młodzieżowa wróciła ob-
wieszona medalami!

Nasza reprezentacja z organizatorami biegu oraz starostami partnerskich powiatów – Matthiasem Dammem i Wal-
demarem Dombkiem.
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Jak zawsze była okazja, by bliżej poznać uroki powiatu Mittelsachsen.

Na piersiach naszych młodych zawodników zawisły aż trzy
medale.



Grillowanie w sezonie wiosennym
i letnim jest bardzo popularne.
Katarzyna Zadka, dietetyk pro-
gramu ,,Żyj smacznie i zdrowo”,
prowadzonego przez markę Wi-
niary pod patronatem m.in. Pol-
skiego Towarzystwa Nauk Żywie-
niowych, podpowiada, co zrobić,
aby potrawy z rusztu były smacz-
ne, lekkie i zdrowe.(Red.)

Najpopularniejszym i najbardziej
lubianym daniem z grilla jest kiełba-
sa. Aby nasz posiłek był mniej kalo-
ryczny, warto wprowadzić kilka zasad.
Najlepiej wybrać taką wędlinę, która

zawiera w swoim składzie jak naj-
więcej chudego mięsa. Jeśli to możli-
we, zapytajmy o jej skład przed za-
kupem. Cena też bywa dobrą podpo-
wiedzią – jeżeli jest podejrzanie niska,
warto przemyśleć zakup. Racjonalnym
wyborem może być również kiełbasa
drobiowa, ponieważ zazwyczaj za-
wiera w sobie znacznie mniej tłuszczu
niż wieprzowa. 

Jeżeli grillujemy kiełbasę w cało-
ści, korzystnie jest ją naciąć oraz po-
smarować lekko oliwą, żeby upiekła

się także w środku, a przy tym pozo-
stała soczysta. Możemy także pokro-
ić ją na plasterki (ok. 2 cm grubości)
– takie nieduże porcje są gotowe już
po kilku minutach, a można z nich 
zrobić na przykład grillowane ko-
reczki. 

Z powodzeniem możemy przyrzą-
dzić na grillu drób, np. pierś z kurczaka
bądź indyka. Mięso to zawiera nie-
wielkie ilości tłuszczu, a do tego ma-
rynuje się je łatwo i szybko. Idealnie
nadaje się do szaszłyków z owocami,
ponieważ dobrze komponuje się z jabł-
kami, świeżymi i suszonymi śliwkami,

brzoskwinią czy ananasem, a przy
tym upiecze się niemal w tym samym
czasie. 

Zdrową, ale równie pyszną alter-
natywą dla mięsa są ryby. Aby upie-
kły się szybciej i nie rozpadły w cza-
sie pieczenia, najlepiej owinąć je w fo-
lię aluminiową (błyszczącą stroną do
środka), którą dobrze wysmarować od
wewnątrz oliwą –  dzięki temu ryba nie
będzie przywierała do sreberka. Skro-
pienie potrawy ok. godzinę przed pie-
czeniem sokiem z cytryny oraz do-

prawienie ziołami,
np. tymiankiem,
majerankiem, zie-
lem angielskim
wspaniale urozmaici jej smak.

Warto spróbować również wege-
tariańskich propozycji na grilla. Lista
warzyw, które doskonale się do tego
nadają, jest bardzo długa, są to m.in.:
papryka, bakłażan, cukinia, szparagi
czy bataty. Warzywa są niskokalo-
ryczne i bogate w witaminy, składni-
ki mineralne i błonnik, a grillowanie
sprawia, że stają się chrupkie i aro-
matyczne. Można je przyrządzać na
wiele sposobów, np. pokroić w pla-
sterki, słupki, nadziać na szaszłyki. 

Doskonale grillują się również
owoce i jest to świetna propozycja na
deser. Warto wypróbować banany,
ananasy, jabłka, brzoskwinie. Wy-
bierając owoce, powinniśmy spraw-
dzić, czy są dojrzałe i odpowiednio
twarde, ponieważ przy pieczeniu mięk-
ną, a ich smak staje się bardziej in-
tensywny i słodki, tak więc nie trzeba
dodawać cukru. 

Niezależnie, czy opiekamy mięso,
ryby, warzywa czy owoce, warto pa-
miętać o użyciu jednorazowych tacek
do tego przeznaczonych oraz unikać
zbyt długiego czasu grillowania, po-
nieważ zwęglone części zawierają
niekorzystne dla zdrowia substancje.
Pomocne może okazać się również
wykorzystanie folii aluminiowej.

KATARZYNA ZADKA
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KKRRZZYYŻŻÓÓWWKKAA ZZ HHAASSŁŁEEMM
Poprawne hasło krzyżówki z po-

przedniego wydania WPG to „WIO-
SNA”. A jakie jest tej? Zachęcamy do
małej gimnastyki szarych komórek,
przy okazji można też nieco lepiej po-
znać nasz powiat i odbywające się
w nim wydarzenia oraz jego atrakcje. 
Pytania do krzyżówki:
1. Piąty miesiąc roku. 
2. Festiwal… - odbył się 26 kwiet-
nia w Zespole Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie. 

3.Nazwisko ks. Konstantego, ku pa-
mięci którego w Pilchowicach już
po raz ósmy odbędzie się bieg ulicz-
ny.  
4. 12 kwietnia w starostwie odbył
się … wiedzy na temat bezpieczeń-
stwa.
5. I… Energetyczne Powiatu Gliwic-
kiego, zorganizowane 21 kwietnia. 
6. Święto… - obchodziliśmy je 1
maja. 

(Opr. SN)

Śląska fraszka 
Piyrsze komunije
Przi komunijach wiosna rozblysko
Wiela dobrego dusza z tym zysko.

Wiosna nasza
We wiosna wszysko jest naj
Bo momy wtedy tyn maj.

Bronisław Wątroba

Bardziej zdrowe grillowanie

Grill to nie tylko mięso i wędliny. Doskonale nadają się na ruszt również wa-
rzywa, a na deser – owoce.
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Wiele pięknych, unikatowych wy-
robów podziwiać można na wy-
stawie „Barwny świat wielu form –
szkło artystyczne i użytkowe z huty
w Ząbkowicach” w gliwickiej Wil-
li Caro.

W latach 60. i 70. XX wieku w hu-
tach szkła Zagłębia Dąbrowskiego,
wśród których huta ząbkowicka ode-
grała znaczącą rolę – swoje projekty
realizowali uznani w świecie twórcy,
m.in. Eryka Trzewik-Drost, Jan Syl-

wester Drost, Ludwik Fiedoro-
wicz, Bogdan Kupczyk, Ry-
szard Serwicki i Izabela Szkla-
niarz. Dziś ich prace, które pre-
zentowane są w ramach ekspo-
zycji, to klasyka polskiego wzor-
nictwa. W nasyconych kolorem,
czystych syntetycznych szkla-
nych formach tkwi zaklęty fe-
nomen nowoczesnej estetyki. 

Zaprezentowane na wysta-
wie zbiory Muzeum w Gliwi-
cach – z bogatej kolekcji szkła
współczesnego – udostępnione
zostały publiczności po raz
pierwszy od 1975 r. To nieby-
wała gratka dla koneserów pol-
skiego szkła i wzornictwa. Uzu-
pełniają je eksponaty wypoży-
czone z wiodących w tej dzie-
dzinie polskich placówek mu-
zealnych. 

Wystawa otwarta została 27
kwietnia, a oglądać ją można do
30 września br. 

(RG)

Piękno w szkle zaklęte

Wielu pięknych utworów w bardzo
dobrym wykonaniu  można było
wysłuchać na koncercie galo-
wym podsumowującym XV Wo-
jewódzki Konkurs Piosenki Mło-
dzieżowej „Droga do gwiazd przez
gimnazjum”, który odbył się 6
kwietnia w Domu Kultury w Knuro-
wie-Szczygłowicach.  

Zaprezentowali się na nim lau-
reaci konkursu, wykonując bardzo
różnorodny repertuar, będący prze-
glądem polskiej piosenki ostatnich
kilku dziesięcioleci. Byli to najlep-
si z najlepszych, bowiem w tego-
rocznym konkursie wzięło udział 65

zespołów, chórów i solistów z wo-
jewództwa śląskiego. Wszyscy oni
uczestniczyli w przesłuchaniach,
zorganizowanych 22 marca, podczas
których wyłoniono zwycięzców.
Jury, w skład którego wchodzili
Mariusz Kowalczyk, Stefan Stefa-
niak i Elżbieta Szarek-Bukowska,
najwyżej oceniło utwór „Zacznij
od Bacha” w wykonaniu zespołu
klasowego z SP nr 6 w Gliwicach,
dwa zespoły z Rydułtów – The
Change i Problem, zaś w kategorii
solistów – ex-aquo dwie wokalistki:
Małgorzatę Hantke (OPP Zabrze)
i Katarzynę  Posikatę (SP nr 6 w So-

snowcu). W gronie laureatów byli
także gimnazjaliści z Knurowa – ze-
spół Crescendo (MSP nr 9) i Ame-
lia Stańczyk (MOPP).

Laureaci podczas galowego kon-
certu odebrali dyplomy i nagrody,
wręczane przez wicestarostę gliwicką
Ewę Jurczygę i przewodniczącego
Rady Miasta Knurów, Tomasza Rze-
pę. 

Organizatorami konkursu są
Miejskie Ognisko Pracy Pozasz-
kolnej w Knurowie, knurowskie
Centrum Kultury i MSP nr 4 w Knu-
rowie. 

(RG)

W drodze do gwiazd

Unikat z 1966 roku – wazon zaprojektowa-
ny przez Jana Sylwestra Drosta.
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Konkurs skupił wielu uzdolnionych gimnazjalistów z terenu całego naszego województwa.
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