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2015 r. ogłoszony został przez Sejmik Sa-
morządowy Województwa  Śląskiego Ro-
kiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnoślą-
skiej 1945 r. Na ostatniej sesji Rada Po-
wiatu Gliwickiego uczciła pamięć de-
portowanych do ZSRR. Jej część miała

charakter wyjazdowy – radni odwiedzi-
li Centrum Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. 
w Radzionkowie, gdzie złożyli dwa bia-
ło-czerwone wieńce: jeden od Rady Po-
wiatu, a drugi od Klubu Radnych PiS. 

- To była przejmująca wizyta. Trage-
dia, o której przez lata milczano, ujaw-
niona została dopiero po 1989 roku –
mówi Andrzej Kurek, przewodniczący
Rady Powiatu Gliwickiego. – Sowieci
zimą 1945 roku wywieźli ze Śląska kil-

kadziesiąt tysięcy osób. Większość 
z nich już nigdy tu nie powróciła, nie wia-
domo nawet, gdzie i kiedy zginęli i czy
mają jakiekolwiek groby.

(RG)
Więcej na str. 2

PAMIĘCI DEPORTOWANYCH

Z Gliwic do Pławniowic wiodła trasa tegorocznego,
czwartego już Rajdu Rowerowego po Powiecie Gliwickim.
Na mecie (co widać na zdjęciu) wszyscy jego uczestni-
cy mieli uśmiechy na twarzy.
Rowerzyści wyruszyli spod Starostwa Powiatowego w Gliwi-
cach i przez Kozłów, Rachowice, Łączę i Rudziniec dotarli pod
Pałac w Pławniowicach. Tam czekały na nich liczne atrakcje,
łącznie z rejsem skuterem wodnym i motorówkami po Kanale
Gliwickim. (RG)

Fotoreportaż na str. 13 

Udany rajd

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku zlo-
kalizowane zostało – symbolicznie – w budynku starego dworca kolejowego
w Radzionkowie.

Ekspozycja obrazuje przerażający ogrom tragedii, jaka stała się losem wy-
wiezionych na Wschód mieszkańców Śląska. Wszyscy byli pod jej niezapo-
mnianym wrażeniem.

Zwiedzający nagle znaleźli się w wiernie odtworzonym wagonie, tzw. krowio-
ku, który – zdawało się – ruszył w nieznane… Słychać było gwizd pociągu, stu-
kot kół, na zewnątrz zmieniał się krajobraz.

Multimedialne przywołanie obrazów z łagrów – kolczaste druty, budki strażni-
ków, baraki, śnieg – i świeca płonąca nad ziemią przywiezioną z Zagłębia Do-
nieckiego.
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Pierwsza część sesji zorganizowana została jak zwykle w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Uczennice Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy przedstawiły podczas
niej prezentację dotyczącą tych wydarzeń, po czym prelekcję
pt. „Tragedia Górnośląska a Powiat Gliwicki w świetle doku-

mentów Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gli-
wicach” wygłosił Bogusław Małusecki, kierownik gliwickie-
go oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach. 

W styczniu-lutym 1945 roku sowieci masowo internowali
Górnoślązaków – umieszczali ich w obozach, a następnie wy-
wozili w głąb ZSRR. Szacuje się, że los ten spotkał ok. 50-60
tys. osób, głównie górników, ale również kobiety. 

– Zdarzało się – mówił  Bogusław Małusecki – że w ręce
NKWD trafiali ci, którzy dopiero co wrócili z niemieckich obo-
zów koncentracyjnych. Aresztowano przede wszystkim Gór-

noślązaków, ale też Niemców i Polaków. Wywożono ich koleją
na wschód Ukrainy, na Syberię, do Kazachstanu, na Kamczatkę. 

Wielu umierało już w czasie nieludzkiej podróży, inni – 
w sowieckich łagrach. Do dziś nie udało się w całości udoku-
mentować rozmiaru wywózek i ustalić, co stało się z większością
ofiar tej tragedii. Dramat przeżywały także ich rodziny. Były
pozbawiane domów i pozostawały bez środków do życia.  Tyl-
ko niewielu z wywiezionych powracało na Śląsk – byli wów-
czas tak wycieńczeni, że nie poznawały ich własne rodziny. 

Zbrodnię sprzed lat w wierny sposób upamiętnia powstałe
niedawno Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSSR w 1945 roku w Radzionkowie. Właśnie tam udaliśmy
się w drugiej części sesji. Multimedialna ekspozycja obrazo-
wo prezentuje Tragedię Górnośląską. Zachęcam wszystkich, by
odwiedzili to miejsce. To doskonała lekcja historii. Polecam ją
szczególnie uczniom naszych szkół.

W roboczej części sesji radni – w większości jednogłośnie
– przyjęli 10 uchwał. Część z nich dotyczy zmian w komisjach

stałych Rady. Z Komisji Rewizyjnej odeszła Anna Smyl, 
a w jej skład (jako sekretarz) wszedł nowy radny – Józef Kru-
czek. Dokonaliśmy także zmian w wieloletniej prognozie fi-
nansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2015-2018. 

Czytelnikom zainteresowanym tematyką samorządową
przypominam, że wszystkie uchwały, a także interpelacje, za-
pytania, wnioski i  oświadczenia radnych, jak również odpo-
wiedzi na nie zamieszczane są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej. Tam także zapoznać się można z protokołami z sesji
Rady.

Następna sesja Rady Powiatu Gliwickiego zaplanowana zo-
stała na 25 czerwca.

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego 
ANDRZEJ KUREK  
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11 czerwca gościć będę w starostwie wło-
darzy oraz przedstawicieli rad miast 
i gmin naszego powiatu. Zaproszę ich na
spotkanie z wicemarszałkiem Woje-
wództwa Śląskiego – Stanisławem Dą-
brową, poświęcone kwestiom związanym
z nowym rozdaniem środków unijnych.
Nasze województwo w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 2014-
2020 dysponuje kwotą 3,5 mld euro – naj-
większą, jaką przyznano jakiemukol-
wiek innemu województwu w Polsce. Na
pewno zwrócimy uwagę na  pominięcie
w nim środków na drogi powiatowe. 
Z kolei Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich dysponował będzie w tych la-
tach 13,5 mld euro. Ważne, by jak najle-
piej wykorzystać te pieniądze. Wiem, że
Zarząd Województwa Śląskiego zamie-
rza w inny sposób zrekompensować po-
wiatom wydatki na inwestycje drogowe.
Tak więc na pewno nie zabraknie tema-
tów podczas spotkania w gronie  samo-
rządowców. 

Bardzo interesujący przebieg miał II
Ogólnopolski Kongres Smart – Inteli-
gentne Miasta, który odbył się 28 maja 
w Wyższej Szkole Technicznej w Kato-
wicach. Stanowił okazję do zastanowie-
nia się, w jakim kierunku winien iść roz-
wój miast, by efektywnie zarządzać za-
sobami naszej planety. Dotyczy to także
obszarów wiejskich, szczególnie w kwe-
stiach związanych z odnawialnymi źró-
dłami energii i produkcją ekologicznej
żywności.

15 maja natomiast uczestniczyłem 
w ciekawym spotkaniu w Urzędzie Gmi-
ny w Gierałtowicach. Zwołane zostało po

niepokojących sygnałach płynących od
mieszkańców jednego z sołectw tej gmi-
ny. Przekazał nam je radny powiatowy
Marcin Brosz. W spotkaniu wzięli udział
wójt Gminy Gierałtowice Joachim Bargiel,
radni – w tym radny Powiatu Gliwickie-
go Marek Szolc, sołtys oraz pracownicy
starostwa i urzędu gminy zajmujący się
ochroną środowiska. Chodzi o zatruwanie
środowiska przez firmę, która od wielu lat
balansuje na granicy prawa, a prowadzi
działalność związaną z odpadami. 

Mieszkańcy skarżą się na trujące
dymy, wydobywające się m.in. ze spala-
nych opon i kabli. Nam sprawę utrudniają
przepisy, które mówią, iż o zamiarze każ-
dej kontroli w firmie musimy wcześniej
ją powiadomić. Tak więc, gdy pracownicy
starostwa jadą później na kontrolę, oka-
zuje się, że nic nie można jej zarzucić…
O tym złym rozwiązaniu legislacyjnym
poinformowałem wicewojewodę Miro-
sława Szemlę oraz Annę Wrześniak – Ślą-
skiego Wojewódzkiego Inspektora Ochro-
ny Środowiska. 

Póki co, ze wszystkich tych rozmów
wynika praktyczny wniosek dla miesz-
kańców borykających się z podobnymi
problemami. Jeśli w ich sąsiedztwie do-
chodzi do zanieczyszczenia środowiska,
które zagraża zdrowiu lub życiu, powin-
ni interweniować w Wojewódzkim In-
spektoracie Ochrony Środowiska w Ka-
towicach – tylko bowiem ta instytucja
może przeprowadzać w takim przypadku
kontrole bez wcześniejszego uprzedzania
firmy, a ponadto dysponuje specjali-
stycznym sprzętem do ich wykonywania.
Starosta gliwicki WALDEMAR DOMBEK 

WIE ŚCI Z SE SJI
28 maja odbyła się siódma sesja Rady Powiatu Gliwickiego. W dużej merze poświęcona była
uczczeniu 70. Rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Nie załatwiliśmy tego sztampowo, podejmując
uchwałę, ale zaprosiliśmy na sesję młodzież i historyka z Archiwum Państwowego, a także po-
jechaliśmy do Radzionkowa, by oddać honor ofiarom deportacji z 1945 r. 

2 www.powiatgliwicki.pl

Sprawy 
w makro- 
i mikroskali
W bieżącej działalności powiatu nie brakuje spraw o wielkim znaczeniu, istot-
nych dla całej naszej społeczności, jak i tych mniejszych – ważnych dla
mieszkańców jednego sołectwa lub też jego części. Tym razem przybliżę Czy-
telnikom „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” trzy takie sprawy: dwie w ma-
kro- i jedną w mikroskali.

21 maja odbyło się posiedzenie wyjaz-
dowe Komisji Zdrowia oraz Komisji
Budżetu i Finansów. Zorganizowane zo-
stało w Szpitalu w Knurowie, który
funkcjonuje jako spółka z o.o. – z więk-
szościowym udziałem pracowników 
i mniejszościowym Powiatu Gliwickie-
go. Nieruchomości szpitala należą do po-
wiatu, stąd troska radnych o niszczejący
obiekt byłej kuchni.

Podczas posiedzenia komisji radni
wysłuchali informacji prezesa Zarządu
spółki Szpital w Knurowie, Michała Ek-
kerta o funkcjonowaniu placówki i prze-
prowadzanych w niej inwestycjach. Szpi-
tal dobrze radzi sobie na trudnym rynku
usług medycznych, obecnie wykonuje
wiele prac modernizacyjnych mających
na celu dostosowanie go do wymogów,

które obowiązywać będą od 2017 r. Nie
ma jednak pieniędzy, by remontować sta-
ry, ponad stuletni obiekt – właśnie byłą
kuchnię. Radni zgodnie stwierdzili, że na-
leży przyznać z budżetu powiatu 600 tys.
zł na jej remont. 
W przyszłości
mają się tu mieścić
dwa nowe szpital-
ne oddziały – reu-
m a t o l o g i c z n y  
i diabetologiczny.

- Zapadła do-
bra decyzja odno-
śnie spraw mająt-
kowych powiatu –
podsumowuje po-
siedzenie Krzysz-
tof Stolarek, prze-

wodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
– Na razie zacznie się remont dachu, ale
w przyszłości umożliwi ona dalszą mo-
dernizację szpitala.
- Był to bardzo potrzebny wyjazd – do-

daje Leszek Kołodziej, przewodniczący
Komisji Zdrowia. – Uważam, że radni
wykazali gospodarskie podejście do te-
matu, popierając dobrą propozycję,
przedstawioną przez Zarząd Powiatu
Gliwickiego. (RG)  

Konieczny remont
Trzeba ratować budynek byłej kuchni Szpitala w Knurowie – zgodnie uznali radni dwóch komisji Rady Powiatu Gli-
wickiego. W przyszłości mają znaleźć tu swą siedzibę dwa nowe szpitalne oddziały.

Budynek byłej kuchni Szpitala w Knurowie pilnie wymaga re-
montu.
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Radni z niepo-
kojem oglądali
niszczejący
obiekt.

Uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy
przedstawiły radnym prezentację na temat Tragedii
Górnośląskiej.

Dokument z kwietnia 1945 r. Naczelnik gminy w Smolnicy
zwraca się w nim do starosty, by poczynił kroki w spraw-
ie uwolnienia jednego z wywiezionych. Zaświadcza w nim,
że był on powstańcem śląskim.

Bogusław Małusecki z tomami akt, dotyczącymi wydarzeń
sprzed 70 lat.
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W ramach projektu „Wsparcie kształ-
cenia uczniów o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych”  Come-
nius Partnerskie Projekty Regio, od-
były się warsztaty projektowe, 
w których wzięli udział nauczyciele
z Základní škola a Praktická škola
Opava i Zespołu Szkół Specjalnych
w Pyskowicach. 
- To były trzy bardzo ciekawe i nowa-
torskie zajęcia warsztatowe prowadzone
przez reprezentantów zaprzyjaźnionych
szkół. Zajęcia prezentujące pedagogikę
Montessori w nauczaniu początkowym
matematyki poprowadziła nauczycielka
szkoły z Opawy, Ivana Radkowa. Zdo-
bytą wiedzę na pewno wykorzystamy 
w naszej pracy – mówi Jacek Szczepań-
ski, wicedyrektor Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Pyskowicach.

Natomiast nauczyciele Szkoły Spe-
cjalnej z Pyskowic na pierwszych zaję-
ciach prowadzonych przez Artura Pie-

truszewskiego i Jagodę Wagner zapre-
zentowali możliwości przenośnej tabli-
cy interaktywnej eBeam Edge, która

przy wyświetlaniu obrazu na ścianie lub
przenośnym ekranie pozwala na uzy-
skanie pełnych możliwości tablicy inte-
raktywnej. W kolejnym dniu zajęcia
prowadziły Anna Kędzierska i Sabina
Krauz z ZSS Pyskowice, które zapre-
zentowały wywodzącą się z Izraela me-
todę aktywnego słuchania muzyki kla-
sycznej Batii Strauss. Metoda ta daje
uczniom możliwość uczestniczenia 
w utworze muzycznym, aktywizuje ich
przez wykonywanie prostych ruchów
rytmicznych i tanecznych według wska-
zówek nauczyciela. Były to wyjątkowe
zajęcia, które dostarczyły uczestniczącym
w warsztatach wiele radości. 

Przez wszystkie dni trwania warsz-
tatów, podczas zajęć grupowych, jak
i w rozmowach indywidualnych na-

uczyciele ze szkół w Opawie i Pysko-
wicach wymieniali się doświadczeniami
związanymi z pracą z uczniami niepeł-
nosprawnym. Było to drugie warsztato-

we spotkanie nauczycieli z Polski 
i Czech w ramach projektu, który w lip-
cu br. dobiegnie końca.     (JSz, MFR)

21 maja podpisane zostało poro-
zumienie o zawieszeniu sporu zbio-
rowego pomiędzy Zakładową Or-
ganizacją Związkową Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Pie-
lęgniarek i Położnych przy Szpitalu
w Knurowie Spółka z o. o., a preze-
sem tej spółki.
Porozumienie podpisały ze strony
związkowej Jadwiga Kotańska – prze-
wodnicząca Zarządu ZOZ OZZPiP 
i Ewa Godula – jego wiceprzewodni-
cząca (a zarazem pełnomocnik Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach), a w imieniu spółki
Szpital w Knurowie jej prezes Michał
Ekkert. Podpis pod nim złożyła także
wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga, peł-
niąca w sporze rolę mediatora.

- Porozumienie zawiesza spór zbio-
rowy między zakładową organizacją
związkową a szpitalem – wyjaśnia Ewa
Jurczyga. – Do pełnego zadowolenia
pielęgniarek i położnych jest jeszcze da-
leko, ale cieszę się, że zostały zauwa-
żone słuszne żądania finansowe tej
bardzo niesprawiedliwie traktowanej
grupy zawodowej – nadmiernie obcią-
żonej obowiązkami i nisko opłacanej. 

- Średnia płaca zasadnicza pielę-
gniarki w naszym szpitalu wynosi brut-
to 1850 zł, a nowo przyjętej 1820 zł  –
mówi Jadwiga Kotańska. – To bardzo
mało, zważywszy na ogrom naszych
obowiązków i związanej z nimi odpo-
wiedzialności. Kwota ta niewiele prze-
wyższa najniższą płacę krajową. Co
prawda obecnie wynegocjowana pod-
wyżka jest niewielka, ale wierzę, że ma-
łymi krokami dojdziemy do całej żą-
danej kwoty, czyli 1500 zł do stawki
podstawowej.

- Jest nas mało, na oddziałach li-
czących ponad 30 łóżek pracują 2-3 pie-
lęgniarki – dodaje Ewa Godula. – Mu-

szą się mocno starać, by podołać obo-
wiązkom, a wciąż przybywa nam pra-
cy papierowej. Zdarza się, że rodziny
mają pretensje, iż nie zajmujemy się pa-
cjentami, a my w tym czasie musimy
wypełniać coraz liczniejsze dokumen-
ty. Pielęgniarki są coraz starsze, bo mło-
de osoby nie garną się do tego ciężkie-
go i niskopłatnego zawodu. 

- Podwyżki są możliwie dzięki ra-
cjonalnie prowadzonej polityce inwe-
stycyjnej w naszej placówce – wyjaśnia
Michał Ekkert. – W ostatnich latach spo-
ro inwestowaliśmy w sprzęt, dzięki
czemu powiększa się zakres świad-
czonych przez nas usług, a tym samym
dochody szpitala. Kwota uzyskanych
podwyżek zależy  od stażu i specjali-
zacji i wynosi nawet 500-700 zł wraz 
z premiami motywacyjnymi.  

Mediacje prowadzono 29 kwietnia 
i 21 maja. Miały one na celu rozwią-
zanie sporu zbiorowego zgłoszonego
przez ZOZ OZZPiP przy Szpitalu 
w Knurowie, wszczętego pismem z 16

lutego br. W międzyczasie doszło do
ogólnopolskiego strajku pielęgniarek 
i położnych 12 maja, podczas którego
panie z knurowskiego szpitala przez
dwie godziny powstrzymywały się od
pracy. 

Zawarte porozumienie gwarantuje
zmianę warunków pracy pracowników
zatrudnionych w grupie zawodowej
pielęgniarek i położnych poprzez
zmniejszenie zakresu zadań (ze wzglę-
du na przeciążenie pracą), a także
udziela gwarancji niepogarszania wa-
runków pracy i płacy pracowników na
okres nie mniejszy niż 36 miesięcy.
Średnia podwyżka stawki zasadniczej
wynosić będzie (z wyrównaniem od 
1 maja br.) 120 zł, do czego dojdą pre-
mie motywacyjne. 

Spór zbiorowy zawieszony został na
czas nieokreślony, przy czym porozu-
mienie nie zamyka możliwości podej-
mowania dalszych rozmów, m.in. 
w sprawie wzrostu wynagrodzeń.

(RG)

Wspólnie z CzechamiPorozumienie z pielęgniarkami

Członek Zarządu Województwa
Śląskiego Kazimierz Karolczak
skierował list z podziękowania-
mi do starosty gliwickiego Wal-
demara Dombka za udział Po-
wiatu Gliwickiego w projekcie
„Mam zawód – mam pracę w re-
gionie”.
Projekt był realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013. Jego liderem było
Województwo Śląskie, zaś partnera-
mi – 30 powiatów i miast na prawach
powiatu wraz ze Śląskim Kurato-
rium Oświaty. Jego celem było zwięk-
szenie atrakcyjności, jakości oraz
prestiżu szkół, placówek kształcenia
zawodowego w województwie ślą-
skim.

W projekcie o wartości ponad 
1 miliona złotych wzięli udział m.in.
uczniowie szkół o profilu zawodo-
wym prowadzonych przez Powiat

Gliwicki. W jego ramach młodzież
uczestniczyła m.in. w zajęciach 
z doradztwa zawodowego, stażach 
i praktykach, wizytach studyjnych,
kursach certyfikowanych, zajęciach
dodatkowych i pozalekcyjnych. 
W szkołach doposażone zostały tak-
że pracownie praktycznej nauki za-
wodu. Ponadto placówki wzbogaci-
ły się o materiały dydaktyczne.

„Na Pana ręce składam podzię-
kowania dla wszystkich, którzy w Po-
wiecie Gliwickim zaangażowani byli
w realizację tego złożonego, ambit-
nego i jakże ważnego – w kontekście
rozwoju szkolnictwa zawodowego –
projektu (…). Mam nadzieję, że realne
wsparcie, jakie otrzymali zarówno
uczniowie, jak i szkoły, będzie naj-
lepszą promocją szkolnictwa zawo-
dowego w naszym regionie” – napi-
sał Kazimierz Karolczak. 

(SoG)

Podziękowania za projekt
W Zabrzu odbyła się 38. Sesja Zgro-
madzenia Ogólnego Śląskiego Związ-
ku Gmin i Powiatów. Nastąpiła na niej
zmiana na stanowisku przewodniczą-
cego tej organizacji samorządu lokal-
nego, a Powiat Gliwicki otrzymał jed-
no z wyróżnień.
W sesji zwołanej 15 maja uczestniczyli m.
in. goście: Marek Wójcik – podsekretarz
stanu w Ministerstwie Administracji 
i Cyfryzacji i Piotr Litwa – wojewoda ślą-
ski. Powiat Gliwicki reprezentowała Mag-
dalena Budny – sekretarz powiatu. 

W trakcie sesji nastąpił wybór nowego
przewodniczącego Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów. Został nim Jacek Kry-
wult – prezydent Bielska-Białej. Ustępujący
przewodniczący Zygmunt Frankiewicz,
prezydent Gliwic – kierował Stowarzy-
szeniem przez ostatnie dwadzieścia lat. 
W marcu br. objął funkcję prezesa Zarzą-
du Związku Miast Polskich i to było po-
wodem rezygnacji z przewodniczenia
ŚZGiP. Uczestnicy sesji złożyli prezyden-
towi Frankiewiczowi podziękowania za dłu-
goletnie przewodzenie Stowarzyszeniu 
i scalenie ok. 80 śląskich samorządów w
jedną, silną organizację reprezentującą je

m.in. na szczeblu
rządowym i par-
l amen ta rnym.
Wyrazili też pew-
ność, iż obec-
nie ŚZGiP bę-
dzie wspólnie ze
Związkiem Miast
Polskich w jesz-
cze większym
stopniu kontynu-
ował te działania.   

Na uroczystej
sesji, upamiętnia-
jącej 25-lecie sa-
m o r z ą d n o ś c i  
w Polsce, uhono-
rowano wieloletnich samorządowców 
z woj. śląskiego. Starostwo Powiatowe 
w Gliwicach odebrało wyróżnienie Ośrod-
ka Kształcenia Samorządu Terytorialnego
im. Waleriana Pańki w Katowicach – Lidera
Edukacji Samorządowej 2015 za udział pra-
cowników w szkoleniach.

- Cieszy nas to wyróżnienie, gdyż
Ośrodek Kształcenia Samorządu Teryto-
rialnego im. Waleriana Pańki jest bardzo
kompetentną i wysoko cenioną instytucją,

działającą w ramach Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej, laureata Nagrody Głów-
nej Prezesa Rady Ministrów w Konkursie
„Pro Publiko Bono”. Starostwo chętnie ko-
rzysta z jego szkoleń, aby pracownicy
wciąż mogli podnosić swe kompetencje 
i aktualizować wiedzę, co służy lepszej ob-
słudze klientów urzędu – mówi Magdale-
na Budny, która w imieniu Powiatu Gli-
wickiego odebrała wyróżnienie. 

(RG)

Od lewej: Jadwiga Kotańska, Ewa Godula, Ewa Jurczyga i Michał Ekkert w chwi-
lę po podpisaniu porozumienia.
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Podczas wspólnych zajęć warsztatowych.
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Wyróżnienie odebrała Magdalena Budny, sekretarz Powiatu Gli-
wickiego (na zdjęciu w środku).
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Zmiana  i wyróżnienie



- Będzie to w nie tylko jeden dzień, ale
cały szereg wydarzeń, przypadających na
dni bliskie 11 października. Dwa spośród

nich będzie można spę-
dzić z TGD,  jednym 
z najbardziej znanych
polskich zespołów wy-
konujących muzykę 
z chrześcijańskim prze-
słaniem – mówi Mag-
dalena Budny, sekretarz
Powiatu Gliwickiego. 

TGD da u nas dwa
koncerty: 10 paździer-
nika w Kinie Amok –
Scena Bajka, a 11 paź-
dziernika w kościele pw.
Matki Boskiej Często-

chowskiej na osiedlu Trynek. Zespół
poprowadzi też warsztaty wokalne dla
wszystkich zainteresowanych muzyką

chrześcijańską i pop-gospel. Kierował
nimi będzie Piotr Nazaruk – dyrygent
chóru TGD, prowadzący grupy wokalne
w programach telewizyjnych („Szansa na
sukces”, „Bitwa na głosy”), współpra-
cujący m.in. z Anną Marią Jopek. Po bliż-
sze informacje nt. warsztatów odsyłamy
do  Młodzieżowego Domu Kultury 
w Gliwicach (nr tel.  32 232 69 54), któ-
ry przyjmuje zapisy.

Natomiast w związku z opracowy-
wanym kalendarium obchodów Dnia Pa-
pieskiego Ziemi Gliwickiej, organizato-
rzy proszą o przesyłanie (do 17 czerwca
br.) na adres: redakcja@starostwo.gliwi-
ce.pl informacji na temat większych wy-
darzeń planowanych przez parafie, sto-
warzyszenia, domy kultury itp.  na naszym
terenie w dniach od 3 do 18 październi-
ka na okoliczność tego  święta. 

Dzień Papieski Ziemi Gliwickiej od-
będzie się pod patronatem biskupa or-
dynariusza Jana Kopca, prezydenta Gli-
wic Zygmunta Frankiewicza i starosty gli-
wickiego Waldemara Dombka. 

(RG)

20 maja w Centrum Edukacyjnym
im. św. Jana Pawła II w Gliwicach
odbyły się aż cztery spotkania 
z RYMcerzami pt. „Nie zmarnuj swo-
jego życia” w ramach VIII Metropo-
litalnego Święta Rodziny. 
Skierowane były do młodzieży szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu gliwickiego, Gliwic, Zabrza 
i Tarnowskich Gór. Młodzież tłumnie do-
pisała i ze spotkań wychodziła bardzo za-
dowolona.

RYMcerze występowali już m.in. 
w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie,
wszędzie przekazując ważne życiowe
prawdy o walce dobra ze złem. Sami
przez kilka momentów swojego życia
walczyli z nałogami i słabościami. Uda-
ło im się wyjść na prostą dzięki wierze
i dobrym ludziom, którzy zechcieli im po-
móc.

- Współczesna młodzież jest pogu-
biona, a bez właściwych autorytetów i za-
sad moralnych może zmarnować swe ży-
cie. Pod wpływem nieodpowiedniego to-

warzystwa młodzi ludzie coraz częściej
i śmielej sięgają po używki, takie jak pa-
pierosy, alkohol, narkotyki, „dopala-
cze”, chcąc zaimponować rówieśni-
kom… My dostrzegliśmy te problemy,
nawet osobiście się z nimi zmierzyliśmy,
a z inicjatywy Apostolskiego Ruchu
Wiary powstał ten projekt. Jest on opar-
ty na doświadczeniach walki z nałogami
połączony z koncertem rapowym 
w oparciu o wartości chrześcijańskie –
mówią Łukasz Bęś (Bęsiu) i Jonatan
Blank (Dj Yonas), czyli RYMcerze.

W Gliwicach popularni raperzy prze-
prowadzili spotkania dla blisko 500
uczniów z 19 szkół i zachęcali: „Nie
zmarnuj swojego życia”! Komuniko-
wali się z młodzieżą bezpośrednio, ich ję-
zykiem, bez patosu i zadęcia. Było też
wspólne śpiewanie i ogólna radość.

Organizatorami występu RYMcerzy
byli Powiat Gliwicki i Duszpasterstwo
Rodzin Katolickich Diecezji Gliwic-
kiej.

(MFR)
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Tuż przed wakacjami polecamy
nastrojową i niezwykle malowni-
czą podróż. 19 czerwca w Willi
Caro otwarta zostanie wystawa
„Pejzaż śląski w grafice i rysunku
Ernsta Wilhelma Knippela i Carla
Riedena w zbiorach Muzeum 
w Gliwicach”.
- Zaprezentujemy  67 wybranych dzieł
Ernsta Wilhelma Knippela, jednego z naj-
wybitniejszych reprezentantów Szkoły
Kowarskiej, prekursora przedstawień
śląskiego pejzażu industrialnego – in-
formuje Ewa Chudyba z Muzeum w Gli-
wicach. – Zgromadzone litografie i ry-
sunki, które tworzył wspólnie z utalen-
towanym grafikiem, Carlem Riedenem,
składają się na  barwną opowieść o re-
gionie z połowy XIX stulecia. 

- Pokażemy obraz bardzo odległy od
stereotypu ziemi jałowej i czarnej, po któ-
rej snują się dymy z hut i fabryk – dodaje
kurator wystawy Jolanta Wnuk. – Śląsk,
jakim go przedstawił Knippel, stanowił
bowiem wyjątkową symbiozę świata
przyrody i techniki. Przemysł sąsiadował
tu z rozległymi łąkami, polami i lasami,
gdzie  pełno było wiejskich dróżek i za-
gubionych ścieżek prowadzących do
urokliwych zakątków.  

Muzeum w Gliwicach posiada zna-
czącą kolekcję dzieł Knippela (1811-
1900), gromadzoną od przeszło stu lat.

Jest to twórca rodzimy, kojarzony ze Ślą-
skiem. Nigdy też poza Śląsk nie wyjechał
– ten wybitny artysta nie studiował w aka-
demii, a wiedzę i warsztat zawdzięczał
praktyce w pracowni Tittela, nestora
Szkoły Kowarskiej. Syn piekarza z ma-
łej miejscowości Ściegny w pobliżu Ko-
war, po śmierci ojca został przez starszego
brata skierowany do tzw. terminu, gdyż
grafika w realiach i ramach Szkoły Ko-

warskiej była przede wszystkim rze-
miosłem. Spotkanie z Carlem Riede-
nem (1802-1852), bardzo utalentowanym
grafikiem, przesądziło o powstaniu spół-
ki graficzno-wydawniczej znanej jako
Rieden & Knippel z Kowar. 

Wystawę oglądać będzie można do 23
sierpnia. „Wiadomości Powiatu Gliwic-
kiego” są jej patronem medialnym.

(RG)

Zamiast oficjalnych wystąpień – spo-
tkanie z artystami i poetami. Tak
spędzili Dzień Bibliotekarza pracow-
nicy Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Gierałtowicach.
Spotkanie odbyło się w gmachu starej
szkoły w Paniówkach. W jego programie
znalazły się: recital barda z Warszawy –
Kuby Michalskiego,
wernisaż wystawy ob-
razów knurowskiej ma-
larki Sybilli Golec (na-
zywanej śląską Fridą
Kahlo) oraz występ Ire-
ny Kanickiej, Bogdana
Wachowicza i Tadeusza
Golonki – członków
Klubu Poetów działają-
cego przy Gminnej Bi-
bliotece Publicznej 
w Gierałtowicach, któ-
rzy czytali swoje wier-
sze. Nagrodą dla wszyst-
kich występujących były gorące brawa
publiczności, wśród której znalazła się
m.in. Krystyna Wołoch – dyrektor Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach.

Nie obyło się bez kwiatów i życzeń
dla bibliotekarzy. Na ręce Lidii Pie-
trowskiej, dyrektor GBP w Gierałtowi-
cach, złożył je wójt gminy Joachim Bar-
giel. – Życzę  Wam satysfakcji z wyko-
nywanej pracy, wytrwałości oraz twórczej
inwencji w propagowaniu czytelnictwa
– powiedział m.in. gospodarz gminy. 

- W naszej działalności staramy się
wychodzić poza ramy bibliotekarskiej
profesji – podkreśla Lidia Pietrowska. –
Promujemy sztukę, twórców, ludzi 
z wartościowymi pasjami. (JM)

Święto bibliotekarzy

TGD na Papieskie Dni 
Samorządy Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego wraz z Kurią Diecezjalną 
w Gliwicach przygotowują Dzień Papieski Ziemi Gliwickiej. To święto Jana Paw-
ła II przypada 11 października, ale już teraz można włączyć się w jego or-
ganizację oraz zaplanować udział w niepowtarzalnych koncertach i warsz-
tatach wokalnych.

Ukazała się  książka autorstwa Kry-
styny Augustyniak, napisana we
współpracy z Jolantą Krawiec, 
a zatytułowana „Czas wojny, czas
śmierci. Przyszowice w latach 1939 –
1945”. 

Książka wydana została staraniem
Towarzystwa Miłośników Przyszowic.

Zawiera wiele faktów z czasów wojny,
w tym  nazwiska i zdjęcia wszystkich
zabitych w Przyszowicach, również
poległych i zaginionych na różnych
frontach II wojny światowej. 

Nową publikację można kupić 
w sklepie ODIDO w Przyszowicach.

(AN)

Czas wojny w Przyszowicach
Polecamy tę książkę

Joachim Bargiel na ręce Lidii Pietrowskiej złożył ży-
czenia dla bibliotekarzy.
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Chór TGD dał niedawno świetny koncert w Zabrzu, pod-
czas otwarcia VIII Metropolitalnego Święta Rodziny w
Domu Muzyki i Tańca.
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Raperzy zachwycili młodzież swym żywiołowym występem.
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RYMcerzowe widowisko

Gliwice, widok od strony Dworca Kolejowego, litografia kolorowana, ze zbio-
rów Muzeum w Gliwicach.

Sielanka i przemysł



Podczas tegorocznego wielkiego festy-
nu rodzinnego „Święto Lasu” organi-
zowanego przez Lokalną Grupę Dzia-
łania „Spichlerz Górnego Śląska”, któ-
ry odbył się w niedzielę, 17 maja w

Brynku, gmina Pilchowice zajęła pierw-
sze miejsce w konkursie na „Najpięk-
niejsze stoisko wystawiennicze Spi-
chlerza”.

(MFR)
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Na Zamku w Toszku zorganizowany
został finał III Powiatowego Konkur-
su Wiedzy z Zakresu Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym – „Miś bez-
pieczeństwa” pod patronatem sta-
rosty gliwickiego.
Konkurs, który odbył się 21 maja, zor-
ganizowali Szkoła Podstawowa w Pa-
czynie, Starostwo Powiatowe w Gliwi-
cach i Zarząd Dróg Powiatowych w Gli-
wicach. W finale spotkało się osiem
szkół – każda drużyna składała się z trzech
uczniów. Konkurs drużynowy miał dwa
etapy. Jego uczestnicy w pierwszej czę-
ści indywidualnie rozwiązywali test, zaś
drugą część wypełniły zadania zespołów,
w których należało m.in. odczytywać
pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowa-
niu czy znać numery alarmowe.

Drużynowo I miejsce
zajęła Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Morcinka 
w Toszku, II miejsce zdobył  Zespół
Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podsta-
wowa im. Gustawa Morcinka w Gierał-
towicach, III miejsce zajęła SP w Kotuli-
nie, IV – SP w Paczynie i SP w Wielow-
si, V miejsce wywalczył Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. Literatów Dziecięcych
w Świbiu, VI należało do SP nr 4 w Py-
skowicach, VII – do SP nr 29 w Gliwicach.

Każdy z uczestników konkursu otrzy-
mał ciekawe nagrody, które z pewnością
przydadzą się, aby bezpiecznie i komfor-
towo poruszać się w ruchu drogowym,
m.in. odblaski, czapki, pompki, dzwonki,
bidony. Placówki, które znalazły się na po-
dium, dodatkowo obdarowane zostały
pucharami i maskotkami – „misiami bez-
pieczeństwa”, a ich uczniowie za I miej-
sce otrzymali kaski, za II – plecaki, za III
- ochraniacze. 

Z kolei w konkurencji indywidualnej
najlepsza była Emilia Rain z SP w Pa-
czynie, która w nagrodę otrzymała apa-
rat fotograficzny, II miejsce zajęła Do-
minika Kozakiewicz z SP w Wielowsi
(nagroda – mp3), a III zdobył Błażej
Krzemiński z SP w Toszku (nagroda – la-
tarka). 

Nagrody zostały ufundowane przez
organizatorów konkursu oraz sponso-
rów – Urząd Miejski w Toszku, Woje-
wódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Katowicach oraz Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Katowicach, a wręczyli je uczniom
i ich opiekunom m.in.: przewodniczą-
cy Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej
Kurek, starosta gliwicki Waldemar Do-
mbek, Agnieszka Szalińska – kierow-

nik Zespołu Obsługi Placówek Oświa-
towych w Toszku, dyrektor SP w Pa-
czynie Bogdan Dutkiewicz, policjanci
z Komendy Miejskiej Policji w Gliwi-
cach – Ewa Ferdynandzka i Rafał Pro-
szowski. 

Na koniec konkursowych zmagań,
starosta gliwicki podziękował uczniom
i ich opiekunom za udział w konkursie,
specjalne podziękowania skierował tak-
że do inicjatorek tego przedsięwzięcia:
Patrycji Dudy – nauczycielki matema-
tyki i zajęć technicznych oraz Alek-
sandry Wielgosz – zastępcy dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwi-
cach.

Dodatkową atrakcją imprezy był po-
kaz w wykonaniu strażaków z jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku. 

(SoG)

W Starostwie Powiatowym w Gliwi-
cach odbyło się spotkanie poświę-
cone możliwościom zapewnienia
bezpiecznego przejścia z ul. Dwor-
cowej na ul. Przemysłową w Knurowie.
Spotkanie zwołane zostało w związku 

z interpelacją złożoną przez radnego
powiatowego Krzysztofa Leśniowskiego
i petycją pracowników, którzy chodzą
tamtędy do pracy. A jest ich wielu, bo-
wiem przy ul. Przemysłowej zlokalizo-
wane są przedsiębiorstwa zatrudniające
łącznie kilkaset osób, ponadto uczniowie
odbywają tam praktyki zawodowe. Wszy-
scy muszą mocno nadrabiać drogi, bo nad
torowiskiem nie ma od kilku lat kładki,
która tam niegdyś była, ale musiała zo-
stać rozebrana ze względu na zły stan
techniczny. W tej sytuacji trzeba chodzić
wkoło, omijając tory – i pokonując kil-
ka dodatkowych kilometrów.

- W odpowiedzi na skierowane do nas
prośby, Powiat Gliwicki podjął rozmowy
dotyczące rozwiązania problemu przej-
ścia z ul. Dworcowej na ul. Przemysło-
wą. Było to kolejne spotkanie poświęcone
tej sprawie – mówi Ewa Jurczyga, wi-
cestarosta gliwicki. – Zaprosiłam na nie
przedstawicieli firm zlokalizowanych
przy ul. Przemysłowej, przedstawicieli
pracowników, radnego Krzysztofa Le-
śniowskiego i zastępcę prezydenta Knu-
rowa Barbarę Zwierzyńską.

Sprawę z punktu widzenia kroków
poczynionych już przez powiat przed-
stawił Justyn Szczyrba, naczelnik
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nie-
ruchomościami Starostwa Powiato-
wego w Gliwicach. Jak wskazał, 
w korespondencji prowadzonej z po-
wiatem, PKP wyraża zgodę na budo-
wę kładki, jednak nie może partycy-
pować w kosztach tego przedsię-
wzięcia. 

- My ze swej strony nie mamy moż-
liwości sfinansowania budowy kładki, bo
nie zezwalają na to przepisy. Jednak je-
śli kładka powstałaby i korzystaliby z niej
uczniowie powiatowych szkół ponad-

gimnazjalnych w drodze na praktyki, po-
wiat może partycypować w kosztach
utrzymania – wyjaśnia wicestarosta Ewa
Jurczyga.

W związku z tym, iż do torów są to
grunty gminy, zebrani poprosili wicesta-
rostę, by zwróciła się do władz Knurowa
z propozycją zorganizowania następnego
spotkania w knurowskim urzędzie. 

- Notatkę z naszego spotkania prze-
słaliśmy do Urzędu Miasta w Knurowie.
Na spotkaniu w Knurowie przekażemy
propozycje rozwiązań problemu, które
wypracowaliśmy podczas rozmów 
w starostwie – informuje wicestarosta
Ewa Jurczyga. (RG)

Wiedzą, jak być 
bezpiecznym na drodze

Czy będzie kładka?

Pilchowice najlepsze 

Grono zwycięzców i or-
ganizatorów konkursu.

W przerwie konkursu
można było nauczyć

się, jak udzielać pierw-
szej pomocy.
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Nasza 
konferencja
w „Śląsku”
W kwietniowym wydaniu miesięcz-
nika społeczno-kulturalnego „Śląsk”
ukazał się obszerny artykuł mówią-
cy o VI Powiatowej Konferencji Re-
gionalnej dla bibliotekarzy, nauczy-
cieli i regionalistów, zorganizowanej
w ub. roku w Zespole Pałacowo-Par-
kowym w Pławniowicach przez Po-
wiatową Biblioteką Publiczną w Gli-
wicach z siedzibą w Pyskowicach
przy współpracy z Gminną Bibliote-
ką Publiczną w Rudzińcu.
Artykuł autorstwa Grażyny Dittrich z Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej w Gli-
wicach z siedzibą w Pyskowicach stanowi
podsumowanie tej regionalnej imprezy,
która zyskała już sobie uznanie w naszym
województwie. Autorka przypomina, iż
celem jej ostatniej edycji było przedsta-
wienie sylwetek duchownych, zarówno
katolickich, jak i protestanckich, którzy
swoją działalnością i twórczością znacz-
nie przyczynili się do rozwoju kultury 
i literatury na Śląsku. Wybór zarówno
prezentowanych postaci, jak i prelegen-
tów umożliwił poznanie mało znanych
obszarów w dziejach literatury śląskiej,
będącej istotnym ogniwem regionalnej
kultury. Konferencję uświetnił koncert or-
ganowy w wykonaniu prof. Juliana Gem-
balskiego.

Na koniec autorka zaprasza już na ko-
lejną konferencję regionalną, która od-
będzie się jesienią br.

(RG)

Zainteresowani rozwiazaniem problemu wielu knurowian spotkali się 
w starostwie.
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Uroczystym akcentem jubileuszu była
msza św., odprawiona przez proboszcza pil-
chowickiej parafii, ks. Dariusza Gołka. Po
powitaniu gości, wśród których byli m.in.
rodziny mieszkańców, samorządowcy,
przedstawiciele zaprzyjaźnionych DPS-
ów i instytucji współpracujących z pla-
cówką, dyrektor Ewa Zamora przypo-
mniała historię „Zameczka”. – To zupełnie
inna placówka, niż 25 lat temu – mówiła.
– Z surowego, szpitalnego DPS-u zmienił
się w przytulne miejsce, gdzie nasi miesz-
kańcy znaleźli swój prawdziwy dom.

Były urodzinowe życzenia i gra-
tulacje. Okolicznościowy list – 
w imieniu starosty gliwickiego Wal-
demara Dombka – przekazała na ręce
dyr. Zamory wicestarosta Ewa Jur-
czyga. Potem zaś wesoło bawiono się
przy muzyce i suto zastawionych
stołach. 

13 czerwca natomiast swe Złote Gody
obchodzi DPS „Ostoja” w Sośnicowi-
cach. Zaprasza z tej okazji na festyn, któ-
ry rozpocznie się o godz. 14.30.

(RG)

Mieszkańcy „Zame-
czka” i ich opiekun-
ki.

Urodzinowy tort kro-
ją Ewa Zamora (od

lewej) i szefowa
kuchni.
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Festyn z jubileuszem
30 maja na rodzinnym pikniku integracyjnym 25-lecie świętował Dom Po-
mocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. Impreza przebiega-
ła pod hasłem „Z sercem dla ludzi” w ramach VIII Metropolitarnego Świę-
ta Rodziny.
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ZE SPÓŁ SZKÓŁ
IM. I. J. PA DE REW SKIE GO

W KNU RO WIE
I Li ceum Ogól no kształ cą ce, 
44-190 Knu rów, ul. 1 Ma ja 21
tel. 32 235 19 61
Tech ni kum Nr 1 
44-194 Knu rów, ul. Szpi tal na 25
tel. 32 235 10 82
e -ma il: zsijp@po wiat gli wic ki.pl
stro na in ter ne to wa: www.zsijp.pl
www.fa ce bo ok.com/li ceum.knu row 
Li ceum Ogól no kształ cą ce, w któ rym
swo bod nie wy bie rasz przed mio ty roz sze-
rzo ne
W ro ku szkol nym 2015/16 I Li ceum Ogól-
no kształ cą ce w Knu ro wie za pra sza do wy -
bo ru spo śród 4 klas pierw szych: 
Kla sa spor to wa – roz sze rzo na bio lo gia
i przed miot wy bra ny (hi sto ria/geo gra -
fia/fi zy ka/che mia/wie dza o spo łe czeń stwie),
fa kul ta tyw ne za ję cia spor to we z róż nych

dys cy plin; ję zy ki: an giel ski mię dzy od -
dzia ło wy, nie miec ki lub fran cu ski do wy -
bo ru.
Kla sa hu ma ni stycz no -ję zy ko wa z ele men -
ta mi dzien ni kar stwa z roz sze rzo nym ję-
zy kiem pol skim i ele men ta mi wie dzy
o spo łe czeń stwie i fi lo zo fii oraz przed mio-
tem wy bra nym (hi sto ria/geo gra fia/bio lo -
gia/wie dza o spo łe czeń stwie) –ję zy ki: an-
giel ski mię dzy od dzia ło wy, nie miec ki lub
fran cu ski do wy bo ru.
Kla sa ści sła z ele men ta mi pro gra mo wa -
nia i al go ryt mi ki: roz sze rzo na ma te ma ty -
ka, ele men ty in for ma ty ki, przed miot do wy -
bo ru (fi zy ka/che mia/bio lo gia/geo gra fia/hi -
sto ria/wie dza o spo łe czeń stwie); ję zy ki – an-
giel ski mię dzy od dzia ło wy, nie miec ki lub
fran cu ski do wy bo ru.
Kla sa przy rod ni czo -me dycz na z ele -
men ta mi ra tow nic twa me dycz ne go: roz-
sze rzo na bio lo gia, przed miot przy rod ni czy
do wy bo ru (che mia/fi zy ka/geo gra fia); ję zy-
ki – an giel ski mię dzy od dzia ło wy, ję zyk nie-
miec ki lub fran cu ski do wy bo ru, za ję cia la-
bo ra to ryj ne z bio lo gii i z che mii, warsz ta -
ty i wy ciecz ki te re no we.
Tech ni kum nr 1 w Knu ro wie: pięć za wo-
dów, wie le kwa li fi ka cji
Czte ry la ta na uki w tech ni kum po zwa -
la ją przy go to wać się do ma tu ry otwie ra-
ją cej dro gę na stu dia, ale tak że zdo być kil-
ka (2-3) kwa li fi ka cji, po twier dza nych
pań stwo wym eg za mi nem za wo do wym.
To zu peł nie no wy sys tem kształ ce nia
w za wo dzie, uła twia ją cy pod no sze nie
kwa li fi ka cji i zdo by wa nie no wych za wo-
dów w sys te mie szkol nym i po zasz kol -
nym. 

Tech nik lo gi styk
Kwa li fi ka cja 1: Or ga ni za cja i mo ni to ro wa -
nie prze pły wu za so bów i in for ma cji w pro -
ce sach pro duk cji, dys try bu cji i ma ga zy no -
wa nia
Kwa li fi ka cja 2: Za rzą dza nie środ ka mi tech-
nicz ny mi pod czas re ali za cji pro ce sów trans-
por to wych
Kwa li fi ka cja 3: Or ga ni za cja i mo ni to ro wa -
nie prze pły wu za so bów i in for ma cji w jed -
nost kach or ga ni za cyj nych
Tech nik spe dy tor 
Kwa li fi ka cja 1: Or ga ni za cja i nad zo ro wa -
nie trans por tu
Kwa li fi ka cja 2: Ob słu ga klien tów i kon tra -
hen tów
Tech nik ob słu gi tu ry stycz nej
Kwa li fi ka cja 1: Pla no wa nie i re ali za cja im-
prez i usług tu ry stycz nych
Kwa li fi ka cja 2: Pro wa dze nie in for ma cji tu-
ry stycz nej oraz sprze daż usług tu ry stycz -
nych

Tech nik in for ma tyk
Kwa li fi ka cja 1:Mon taż i eks plo ata cja kom-
pu te rów oso bi stych oraz urzą dzeń pe ry fe -
ryj nych
Kwa li fi ka cja 2: Pro jek to wa nie lo kal nych sie-
ci kom pu te ro wych i ad mi ni stro wa nie sie-
cia mi
Kwa li fi ka cja 3: Two rze nie apli ka cji in ter -
ne to wych i baz da nych oraz ad mi ni stro -
wa nie ba za mi
Tech nik eko no mi sta
Kwa li fi ka cja 1: Pla no wa nie i pro wa dze nie
dzia łal no ści w or ga ni za cji
Kwa li fi ka cja 2: Pro wa dze nie ra chun ko -
wo ści

ZE SPÓŁ SZKÓŁ
IM. MA RII KO NOP NIC KIEJ 

W PY SKO WI CACH

44-120 Py sko wi ce, ul. Kard. Ste fa na Wy-
szyń skie go 37 
tel./faks 32 233 25 96
e -ma il: zsmk py sko wi ce@op.pl, zsmk py -
sko wi ce@po wiat gli wic ki.pl
stro na in ter ne to wa: www.zsmk.edu.pl
Ze spół pro wa dzi na bór do klas pierw-
szych w na stę pu ją cych ty pach szkół: 
Li ceum Ogól no kształ cą ce
Kla sa mun du ro wa – wy jąt ko wy na bór
już po raz trze ci!
Ma rzysz o ka rie rze woj sko wej? Chciał-
byś wstą pić do po li cji? My ślisz o stu dio -
wa niu na kie run ku bez pie czeń stwo we-
wnętrz ne? A mo że po pro stu chcesz
spró bo wać wy jąt ko we go kie run ku kształ-
ce nia? Wła śnie tu mo żesz spró bo wać sił
w kla sie o na chy le niu mun du ro wym. 
Kla sa mun du ro wa ofe ru je kształ ce nie w za -

kre sie roz sze rzo nym ję zy ka pol skie go, ma-
te ma ty ki oraz ję zy ka ob ce go. Do dat ko we
za ję cia z za kre su edu ka cji po li cyj nej, po żar-
ni czej i woj sko wej obej mu ją na ukę musz-
try, sa mo obro ny, sztuk wal ki, ra tow nic twa
me dycz ne go i strze la nia. 
Rów nież spraw dzo na – kla sa me dycz -
no -ko sme tycz na!
Pro po zy cja ad re so wa na do mło dzie ży o za -
in te re so wa niach na uka mi przy rod ni czy -
mi, któ ra roz wa ża moż li wość kon ty nu acji
na uki na ta kich kie run kach jak: far ma cja, ko-
sme to lo gia, me dy cy na, bio lo gia, che mia, na-
uki przy rod ni cze. Pro fil w ZSMK ob ję ty jest
pa tro na tem Me dycz nej Szko ły Po li ce al nej
Wo je wódz twa Ślą skie go (MSPWŚ) w Gli -
wi cach, kształ cą cej tech ni ków far ma ceu tów,
tech ni ków usług ko sme tycz nych, ma sa ży -
stów, opie kun ki dzie cię ce, asy sten tów osób
nie peł no spraw nych oraz tech ni ków ste ry -
li za cji me dycz nej. 
Kla sa hu ma ni stycz na (dla chęt nych za-
ję cia ar ty stycz ne z pro fe sjo na li sta mi!) 
Ofer ta dla mło dzie ży o ogól no hu ma ni -
stycz nych za in te re so wa niach, roz wa ża ją cej
w przy szło ści pod ję cie stu diów na ta kich
kie run kach jak: dzien ni kar stwo, pra wo,
so cjo lo gia, psy cho lo gia, kul tu ro znaw stwo,
edu ka cja ar ty stycz na, ad mi ni stra cja, po li -
to lo gia, hi sto ria, eu ro pe isty ka, ar che olo gia,
sto sun ki mię dzy na ro do we, pe da go gi ka,
teo lo gia, fi lo zo fia. W ro ku szkol-
nym 2015/2016 w kla sie hu ma ni stycz nej
prze wi dzia ne jest kształ ce nie w za kre sie roz-
sze rzo nym ję zy ka pol skie go, hi sto rii, ję zy-
ka ob ce go.
 Tech ni kum – kształ ce nie w na stę pu ją -
cych za wo dach:
� tech nik eko no mi sta (fi nan se i ra chun -
ko wość, ba da nie ryn ku, pla no wa nie i spra -
woz daw czość oraz sta no wi ska biu ro we).
Przed mio ty na ucza ne w za kre sie roz sze -
rzo nym: ma te ma ty ka i do wy bo ru: geo gra-
fia, bio lo gia, che mia.
Ucznio wie przy go to wa ni są do uzy ska -
nia na stę pu ją cych kwa li fi ka cji w za wo -
dzie:
–A. 35. Pla no wa nie i pro wa dze nie dzia łal-
no ści w or ga ni za cji,
– A. 36. Pro wa dze nie ra chun ko wo ści.
� tech nik ar chi tek tu ry kra jo bra zu
(TAK) – pro jek to wa nie ele men tów ar chi -
tek tu ry kra jo bra zu i pro fe sjo nal na pie lę -
gna cja zie le ni z za cho wa niem wy mo gów
eko lo gicz nych. 
Ucznio wie przy go to wa ni są do uzy ska nia
na stę pu ją cych kwa li fi ka cji w za wo dzie:
– R. 21. Pro jek to wa nie, urzą dza nie i pie lę -
gna cja obiek tów ar chi tek tu ry kra jo bra zu,

– R. 22. Or ga ni za cja prac zwią za nych
z bu do wą oraz kon ser wa cją obiek tów ma-
łej ar chi tek tu ry kra jo bra zu. 
Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa – kształ-
ce nie w wie lu za wo dach: ku charz, la kier -
nik, mon ter za bu do wy i ro bót wy koń cze -
nio wych w bu dow nic twie, sprze daw ca,
bla charz sa mo cho do wy, cu kier nik, fry zjer,
mon ter -elek tro nik, me cha nik -mon ter ma-
szyn i urzą dzeń, me cha nik po jaz dów sa mo-
cho do wych, mon ter sie ci, in sta la cji i urzą -
dzeń sa ni tar nych, mu rarz -tyn karz, pie karz,
wę dli niarz, sto larz, ślu sarz. 
Ab sol went Za sad ni czej Szko ły Za wo do wej
jest przy go to wa ny do kon ty nu acji na uki
w dru giej kla sie Li ceum Ogól no kształ cą -
ce go dla Do ro słych.
Szu kaj nas na Fa ce bo oku i do łącz do „Ko -
nop nic kiej”!

ZE SPÓŁ SZKÓŁ 
ZA WO DO WYCH NR 2 

W KNU RO WIE

44-194 Knu rów, ul. Szpi tal na 29
tel./faks 32 336 26 17
e -ma il: zsz2k nu row@pocz ta.onet.pl, zsz2k -
nu row@po wiat gli wic ki.pl
stro na in ter ne to wa: www. zsz2k nu -
row.edu pa ge.org
Pla nu je my na bór do na stę pu ją cych szkół:
Tech ni kum (4-let nie) w za wo dzie:
� tech nik elek tryk. Kwa li fi ka cje: E. 7 –
mon taż i kon ser wa cja ma szyn i urzą -

dzeń elek trycz nych, E. 8 – mon taż i kon ser -
wa cja in sta la cji elek trycz nych, E. 24 –
eks plo ata cja ma szyn, urzą dzeń i in sta la -
cji elek trycz nych;

� tech nik me cha nik. Kwa li fi ka cja M. 17
– mon taż i ob słu ga ma szyn i urzą dzeń, M. 44
– or ga ni za cja i nad zo ro wa nie pro ce -
sów pro duk cji ma szyn i urzą dzeń;
� tech nik han dlo wiec. Kwa li fi ka cja A. 18.
– pro wa dze nie sprze da ży, A. 22. – pro wa -
dze nie dzia łal no ści han dlo wej;

II Li ceum Ogól no kształ cą ce (3-let -
nie):
Li ceum re ali zu je oprócz przed mio tów
ogól no kształ cą cych dwa pro jek ty edu ka -
cyj ne, ma ją ce wzbo ga cić ofer tę edu ka cyj -
ną i ukie run ko wać za wo do wo:
�Kla sa mun du ro wa – do dat ko we za ję -
cia: edu ka cja woj sko wa, po li cyj na i po żar -
ni cza;
�Ko sme ty ka i wi zaż – do dat ko we za ję -
cia: za bie gi pie lę gna cyj ne i upięk sza ją ce
twa rzy, szyi i de kol tu, za bie gi pie lę gna cyj -
ne i upięk sza ją ce dło ni, stóp i cia ła, wi zaż
i sty li za cja, dzia łal ność go spo dar cza w sa -
lo nie ko sme tycz nym;
Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa (3-let -
nia):
� ślu sarz. Kwa li fi ka cja M. 20 – wy ko ny -
wa nie i na pra wa ele men tów ma szyn, urzą-
dzeń i na rzę dzi;
�me cha nik – mon ter ma szyn i urzą dzeń.
Kwa li fi ka cja M. 17 – mon taż i ob słu ga ma-
szyn i urzą dzeń;
� elek tryk. Kwa li fi ka cja E. 7 – mon taż
i kon ser wa cja ma szyn i urzą dzeń elek trycz-

nych, E. 8 – mon taż i kon ser wa cja in sta la -
cji elek trycz nych;
�kla sa wie lo za wo do wa – w tej kla sie ist-
nie je moż li wość pod ję cia na uki w wy bra -
nym przez ucznia za wo dzie, np. fo to graf,
fry zjer, sprze daw ca, mu rarz -tyn karz, mon-
ter sie ci, in sta la cji i urzą dzeń sa ni tar nych,
elek tryk, elek tro me cha nik, mon ter sie ci
i urzą dzeń te le ko mu ni ka cyj nych, bla charz,
bla charz sa mo cho do wy, me cha nik po jaz -
dów sa mo cho do wych, ku charz, wę dli -
niarz, cu kier nik, pie karz;
� kla sa wie lo za wo do wa in te gra cyj na –
na uka w od dzia łach wie lo za wo do wych
in te gra cyj nych dla uczniów z orze cze niem
z po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz -
nej.

Opra co wa no na pod sta wie ma te -
ria łów do star czo nych przez szko ły

(RG)

SZKO ŁY WAR TE PO LE CE NIA Cie ka we i po trzeb ne za wo dy, kla sy mun du ro we, me dycz no -ko sme tycz -
ne – po wia to we szko ły po nad gim na zjal ne ofe ru ją uczniom so lid ne wy-
kształ ce nie: za wo do we, li ce al ne i tech nicz ne. Ma ją do sko na łą ba zę, świet-
ną ka drę, re ali zu ją licz ne pro jek ty unij ne, za pew nia ją ce uczniom bez płat-
ne, atrak cyj ne za ję cia po za lek cyj ne i wy jaz dy – rów nież za gra nicz ne. Wie-
le szcze gó łów na te mat tych szkół znaj dzie cie po ni żej. Za chę ca my te go-
rocz nych ab sol wen tów gim na zjów, by kon ty nu owa li na ukę wła śnie
w tych pla ców kach. 

Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie go ma świet ne wa run ki do funk cjo no wa nia
kla sy spor to wej.
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Za ję cia li ce al nej kla sy mun du ro wej z py sko wic kiej „Ko nop nic kiej” na je zio rze
Dzierż no.

W Ze spo le Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie moż na zdo być po trzeb ny za-
wód – jest z cze go wy bie rać!



7maja Zarząd WFOŚiGW zaak-
ceptował kolejne wnioski, przy-
znając beneficjentom środki na ich

realizację. Znalazła się wśród nich Gmi-
na Toszek, której udzielono dotacji do
kwoty 10 330,00 zł na profilaktykę
zdrowotną dzieci, realizowaną  w trak-
cie wyjazdu śródrocznego w roku szkol-
nym 2014/2015. Natomiast Gminie Pil-
chowice udzielone zostały: dofinanso-
wanie  w formie pożyczki WFOŚiGW
w Katowicach w kwocie do 8 607,21 zł
oraz dotacja ze środków NFOŚiGW  
w kwocie do  8 607,21 zł na usuwanie
azbestu i wyrobów zawierających azbest,
realizowane  w ramach programu usu-
wania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Pilchowice – etap II.

Z kolei 14 maja rozstrzygnięty został
nabór na oznakowanie ścieżek dydak-
tycznych przyrodniczych i ekologicz-
nych. Wśród beneficjentów znalazła
się m.in. Gmina Gierałtowice, której
przyznano  9 390,00 zł na budowę
ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Łąki
i lasy gierałtowickie".

Rozstrzygnięty został również
nabór na wspieranie ośrodków
edukacji ekologicznej, organi-

zacji realizujących programy edukacji
ekologicznej oraz przyszkolnych grup
biorących udział w krajowych i mię-
dzynarodowych programach ekolo-
gicznych poprzez zakup pomocy dy-
daktycznych i drobnego sprzętu. Jeden
z wniosków złożony został przez PTH
Technika sp. z o.o. w Gliwicach. Firma
ta otrzymała  11 824,00 zł na doposa-
żenie Centrum Edukacji Ekologicznej
„Łabędź" w Gliwicach-Sośnicy, które
służy także mieszkańcom powiatu gli-
wickiego.

WFOŚiGW w Katowicach wsparł
również ciekawą inicjatywę Polskiego
Klubu Ekologicznego w Krakowie Koło
Miejskie  w Gliwicach. Udzielił mu do-
tacji do kwoty 19 200,00 zł na zadanie
pn. „Bateria pomysłów. Konkurs na
najlepszą kampanię edukacyjną doty-
czącą właściwego postępowania z ba-
teriami skierowaną do rówieśników”.
Jest to ogólnopolska kampania eduka-
cyjna skierowana bezpośrednio do
uczniów szkół podstawowych, a po-
średnio także rodziców i pozostałych do-
mowników w celu zwiększenia świa-
domości na temat potrzeby ogranicze-
nia użycia jednorazowych baterii i wła-
ściwego postępowania ze zużytymi ba-
teriami. Wnioskodawca uzyskał na nią
również dofinansowanie ze środków
NFOŚiGW.

Wramach tego przedsięwzięcia
zorganizowany zostanie
konkurs na najlepszą kam-

panię edukacyjną zaplanowaną i prze-
prowadzoną przez drużyny szkolne 
(10 uczniów z klas IV-VI wraz z na-
uczycielem), w którym planuje się
udział przynajmniej 160 szkół. Konkurs
składać się będzie z dwóch etapów – wo-
jewódzkiego i krajowego, a potrwa od
września 2015 do czerwca 2016 r.

Najwięcej punktów drużyny zdoby-
wają za opracowanie skutecznych dzia-
łań edukacyjnych, skierowanych do ró-
wieśników oraz rodziny i znajomych, 
w drugiej kolejności brane będzie pod
uwagę głosowanie publiczności po-
przez przygotowane narzędzie interne-
towe, a ilość zebranych baterii ma uzu-
pełniające znaczenie w wyłonieniu zwy-
cięzców. Nagrodami dla 3 pierwszych
szkół w każdym województwie będą: ze-
stawy pomocy dydaktycznych i gier edu-
kacyjnych (w tym multimedialnych)
do wykorzystania przez uczniów i na-
uczycieli w szkole oraz nagrody indy-
widualne dla uczniów i nauczyciela.

Ostateczni zwycięzcy zostaną wy-
łonieni podczas ogólnopolskiego fina-
łu. Konkurs będzie składał się z serii py-
tań i zadań do wykonania, przy których
trzeba się wykazać wiedzą w zakresie
przyrody, ochrony środowiska, ekologii.

Ponadto dla młodszych uczniów
przeprowadzone zostaną lekcje na
temat właściwego postępowania

ze zużytymi bateriami. Każda szkoła
przystępująca do konkursu zobowiąza-
na zostanie do przeprowadzenia przy-
najmniej jednej takiej lekcji dla uczniów,
którzy nie będą bezpośrednio zaanga-
żowani w konkurs.

Organizatorzy przedsięwzięcia przy-
gotują także elektroniczny quiz eduka-
cyjny skierowany do wszystkich, bez
względu na wiek. Jego uczestnicy raz 
w tygodniu otrzymywać będą mailowo
pytanie, rebus lub krzyżówkę, zadanie
do rozwiązania itp. Każde pytanie po-
przedzone będzie kilkoma zdaniami
wprowadzenia, aby edukowało, miało
funkcję poznawczą i zachęcało do szu-
kania odpowiedzi. 

W ramach zadania wyprodukowana
zostanie również gra planszowa i USB
w kształcie baterii, wspierające proces
edukacji ekologicznej. Gra będzie speł-
niała funkcję nagrody, ale także zosta-
ną tam umieszczone treści utrwalające
cele konkursu – informacje, jak należy
postępować ze zużytymi bateriami i co
może się stać, jeśli zostaną one wyrzu-
cone na wysypiska śmieci. USB 
w kształcie baterii, będące nagrodami in-
dywidualnymi dla uczniów i nauczycieli
biorących aktywny udział w kampanii,
będzie zawierało hasło nawołujące do
prawidłowego postępowania z bateria-
mi.

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

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Pieniądze na ten cel pochodzą ze
środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
W styczniu br. jego Rada Nadzorcza
podjęła uchwałę o dofinansowaniu
kwotą miliona złotych dotacji zadania
pn. „Wapnowanie gleb kwaśnych 
i bardzo kwaśnych na terenie wojew-
ództwa śląskiego w roku 2015”, real-
izowanego przez Śląską Izbę Rolniczą
w Katowicach. Wzorem lat poprzednich
pieniądze te są przeznaczone na częś-
ciowe sfinansowanie zakupów na-
wozów wapniowych i wapniowo-mag-
nezowych kupowanych przez rolników
celem przeprowadzenia zabiegu od-
kwaszania gruntów rolnych, do których
zakwaszenia przyczyniła się działalność
przemysłowa. 

W latach 2011-2014 ze środków
WFOŚiGW w Katowicach na zakup na-
wozów wapniowych wydano kwotę
ok. 5 mln zł, która została wykorzys-
tana na zakup ponad 65 tys. ton czys-
tego składnika odkwaszającego (CaO)
i obsianie ponad 24 tys. ha gruntów rol-

nych. Tegoroczne środki wystarczą na
zakup ok. 13 tys. ton czystego składnika
odkwaszającego (CaO oraz MgO) 
i wysianie ich na obszarze ok. 4,5 tys.
ha. Dopłaty są korzystniejsze, bowiem
w przeciwieństwie do lat poprzednich
o wysokości dopłaty do jednej tony na-
wozu decyduje nie tylko zawartość
CaO, ale również MgO. W efekcie
przyczyniło się to zwiększenia jed-
nostkowej kwoty dofinasowania, jaką
otrzymuje rolnik decydujący się na
zakup nawozu wapniowo-magne-
zowego.

Śląska Izba Rolnicza w tym roku
przystąpiła do realizacji tego-
rocznego programu 9 marca. Do

tej pory zarejestrowane zostały 53 wnio-
ski,  a orientacyjna kwota pozostała ze
środków przyznanych przez WFOŚiGW
w Katowicach do wykorzystania na rok
2015 wynosi 898 435,07 zł.

Wszelkie sprawy związane z po-
zyskaniem pieniędzy na ten cel na-
leży załatwiać w Śląskiej Izbie Rol-
niczej w Katowicach, której siedzi-

ba mieści się przy ul. Jesionowej 9A.
Przyjmowanie wniosków o wsparcie
wapnowania regeneracyjnego gleb 
i podpisywanie umów o dofinanso-
wanie odbywa się w poniedziałki 
i wtorki w godzinach 9.00-13.00,
po uprzednim ustaleniu terminu w se-
kretariacie biura pod numerem tel.
32/258-04-45.

Uzyskane wsparcie ma charakter
pomocy de minimus w rolnic-
twie. Przed złożeniem wniosku

rolnik powinien zlecić przeprowadze-
nie badań gleby pod kątem oceny pH.
Gdy złoży wniosek, może dokonać za-
kupu nawozu, po czym musi skomple-
tować wymagane dokumenty i podpisać
umowę w biurze Śląskiej Izby Rolni-
czej. Ważne jest przy tym, by rolnik nie
przekroczył łącznej kwoty pomocy de
minimus, a jego grunty położone były
na terenie woj. śląskiego. 

Na stronie www.sir-katowice.pl znaj-
dują się szczegółowe informacje dla rol-
ników, chcących skorzystać z takiego
wsparcia.

(RG)

Cen ne wspar cie
Oto kilka ostatnich przedsięwzięć ekologicznych z naszego terenu, które otrzy-
mają wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Grunty rolne zdegradowane przez niszczące oddziaływanie przemysłu winny zostać poddane odkwaszeniu, by znów
dawać dobre plony.
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W tym roku dofinansowanie jest bardziej korzystne niż w poprzednich latach

Zniszczone gleby 
potrzebują wapnowania
Śląska Izba Rolnicza w Katowicach prowadzi program pn. „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na tere-
nie województwa śląskiego w roku 2015”. Dzięki niemu rolnicy po raz kolejny mogą otrzymać dofinansowanie do
wapnowania gleb, przy czym jest ono wyższe niż w poprzednich latach. Śląska Izba Rolnicza dysponuje na ten cel
w bieżącym roku kwotą jednego miliona złotych. Według danych z końca maja, do wykorzystania pozostało jeszcze
blisko 900 tysięcy złotych. 



Opracowanie projektu technologicznego
oraz budowę nowego pieca i odlewni po-
wierzono Johnowi Baildonowi. Był on
synem inżyniera – hutnika Wiliama Ba-
ildona w hrabstwie Yorkshire, urodził się
Sarbert niedaleko Edynburga w 1772
roku. Studiował mechanikę i hydraulikę.
John Baildon przybywał na Górny Śląsk,
przyczynił się do rozwoju przemysłu gór-
niczego, hutniczego i koksowniczego. 

Pierwszy wielki piec miał wysokość
około 13 m, a jego pojemność wynosiła
40 m². Produkcja kształtowała się 
w granicach 20 ton surówki tygodniowo.
Budowa pieca trwała dwa lata, a próby
rozruchu – cały rok. Ostatecznie jego uru-
chomienie nastąpiło 10 listopada 1796
roku. 

Julian Ursyn Niemcewicz zwiedzając
w ćwierć wieku później (rok 1821) hutę
gliwicką, nazwał ją „najpiękniejszą gi-
sernią na Śląsku”. Huta Królewska – jak
ją nazywano – była pionierskim ośrod-
kiem hutniczym, który promieniował
na inne miejscowości (do tej pory osady
wiejskie) ziemi gliwickiej. 

MOSTY DLA POCZDAMU
I BERLINA

Odlewnia w Gliwicach oraz jej „sio-
strzane” odlewnie wytwarzały odlewy ar-
mat i pocisków dla armii pruskiej przez
kolejne 125 lat! Tu zbudowano pierwszą
maszynę parową na kontynencie euro-
pejskim, tu opracowano i opanowano me-

todę formierstwa piaskowego, to tu po-
wstał skonstruowany przez Baildona
pierwszy żelazny most kontynentu dla
Strzygawskiej Woli na Śląsku, jak rów-
nież skonstruowane zostały mosty dla
Poczdamu i Berlina. Tutaj wreszcie na-
rodziły się piękne odlewy artystyczne
słynnego rzeźbiarza Teodora Kalidy 

z Chorzowa, znane i cenione dzieła sztu-
ki, rozsławiające imię ziemi gliwickiej na
terenie całej Europy.

Do dalszego rozwoju przemysłu na
ziemi gliwickiej przyczyniła się rozbu-
dowa linii komunikacyjnych. W 1830
roku ukończona została budowa tzw.
drogi „kronprico”, o długości 21 km pro-
wadzącej z Królewskiej Huty (dzisiej-
szego Chorzowa) przez Zabrze do Gliwic.
Szosa ta odtąd stała się główną arterią
transportową. Jeszcze większe znaczenie
miała oddana do użytku w 1846 roku li-
nia kolejowa Berlin – Mysłowice, która
przebiegała m.in. przez Łabędy i Rudzi-
niec. Budowa kolei żelaznych oznacza-
ła znaczny wzrost zapotrzebowania na
wyroby przemysłu hutniczego, przede
wszystkim jednak na stalowe szyny. Dla
transportu stale powiększającej się
„gamy” produktów przemysłowych (wę-
giel, koks, wyroby hutnicze) duże zna-
czenie miała również budowa kolei wą-
skotorowej. Kolej wąskotorową dopro-
wadzono w1897 roku do Kanału Kłod-
nickiego, co przyczyniło się do zwięk-
szenia wysyłek węgla, koksu, ołowiu 
i cynku (produkcja ołowiu i cynku była
„starsza” od przemysłu górniczo-kok-
sowniczego) także drogą wodną.

PRACOWNICY LEPSI OD
NIEMIECKICH

Zdecydowaną większość załóg stanowi-
ła ludność miejscowa. Wyższość górni-

ków, koksowników, odlewników, for-
mierzy nad niemieckimi przyznał również
i Friedrich Wilhelm von Reden, pisząc:
„Lepsze wyrobienie zmysłów nadaje
ich oczom, rękom, a nawet nogom okre-
ślone habitum, albo tacte, które rzadko za-
wodzą. Do tego dochodzi przyzwycza-
jenie – stąd trudno przeoczyć im nawet

ziarnko rudy, podczas gdy Niemiec szu-
kałby być może na tym samym miejscu
przez cały dzień daremnie” (Cyt. wg H.
Bűchsel; Rechts – und Sozialgeschichte
des oberschlesischen Berg und Hűtten-
wesens 1740-1806. Breslau 1941, s. 131
– tłumaczenie polskie). Słowa te napisał
w 1800 roku po piętnastoletnich do-
świadczeniach ze sprowadzonymi z Nie-
miec górnikami i hutnikami, kiedy wła-
ściwie załamała się jego koncepcja opar-
cia przemysłu na tych właśnie robotni-
kach. 

Wśród miejscowej ludności, rekru-
tującej się z ziemi gliwickiej nie brako-
wało fachowców pochodzenia miejsco-
wego. Jeden z nich, niejaki Kolhaas –
dzierżawca hutniczy przyznawał: „Przy
moim wielkim piecu zatrudniam wy-
łącznie miejscową ludność, a wśród nich
jednego, który dzięki swej bystrości jest
dla mnie bardzo pożyteczny i często po-
maga mi nawet w moich pomysłach”! 

Analizując bardziej dosadnie owe
fakty działały tu dwie przyczyny:
1. Niemcom trudno było dostosować się
do trudnych warunków i obcego dla
nich polskiego otoczenia – byli wyob-
cowani;
2. wielu przybywszy nie spełniło pokła-
danych w nich nadziei – okazało się nie
najlepszymi fachowcami, niesolidnymi
robotnikami. Jeśli nie uciekali sami, od-
syłały ich z powrotem władze górnicze
lub hutnicze.

Takie wnioski skłonny był również
wysuwać K. Franzke (według K. Franz-
ke: Die oberschlesische Industriearbeiter
von 1740-1880. Breslau 1936, s. 2). 

WIĘKSZY MOŻE
WIĘCEJ

Nowym zjawiskiem w drugiej
połowie XIX stulecia na zie-
mi gliwickiej było prze-
kształcanie się prywatnych
zakładów produkcyjnych 
w spółki akcyjne. W latach
siedemdziesiątych zaczęły
tworzyć się koncerny, okre-
ślane niekiedy skrótami:
„Obereisen” czy „Oberbe-
darf”. Każdy taki koncern
skupiał w jednym ręku np.
kilka kopalń węgla, parę hut,
walcowni czy też innych za-
kładów wytwórczych. Nie-
które z tych koncernów za-
kładały swe filie poza ziemią
gliwicką. Należało więc bu-
dować nowe linie kolejowe.
Potrzeba wybudowania m.in.
linii kolejowej, która połą-
czyłaby Gliwice przez Gie-
rałtowice-Knurów-Rzędów-

kę z Rybnikiem (a więc już poza ziemią
gliwicką) wynikała z dwóch zasadniczych
przyczyn:
- eksport górnośląskiego węgla (i innych
produktów) do Austrii;
- jak najkrótsza trasa, która by nie była
przeciążona transportami towarowymi na
linii: Gliwice – Racibórz – Bogumin. 

Nie bez poważnego wpływu na bu-
dowę wspomnianej linii kolejowej był
fakt, że na terenie gminy Knurów (jesz-
cze na początku XX stulecia osady wiej-
skiej) rozpoczęto dopiero budowę skar-
bowej kopalni, która nie posiadałaby 
w przyszłości żadnego połączenia kole-
jowego. Dlatego już 15 lipca 1908 roku,
a więc jeszcze przed ostatecznym ukoń-
czeniem całkowitej budowy knurow-
skiej kopalni, połączono Knurów z Gie-
rałtowicami. 

DODATKOWE 55 TYSIĄCE
MAREK

Budowa powyższego odcinka kolejo-
wego nie odbyła się bez poważniejszych
kłopotów ze strony przedsiębiorców.
Przedstawiciele ówczesnego skarbu
pruskiego zbyli dość obcesowo właści-
cieli gruntów, przez które wiodła wspo-
mniana linia kolejowa. Chcieli ich za-
dowolić małymi kosztami odszkodo-
wania. Poszkodowani rolnicy z Gierał-
towic i okolicy wnieśli pozew przeciwko
niemieckiemu ministrowi finansów 
o nienależyte i niesolidne oszacowanie
wartości i gruntów, przeznaczonych 
w przyszłości pod kolej. Proces toczył
się ze zmiennym szczęściem dla obu
stron przez cztery lata. Ostatecznie do-
piero we wrześniu 1911 roku zapadł wy-
rok, na mocy którego nałożono
na skarb pruski obowiązek do-
datkowego zapłacenia stronie
powodowej kwoty 55 tysięcy
marek, co też bez żadnej już ze
strony fiskusa pruskiego apela-
cji zostało wykonane (o tym
sporze informował „Katolik”,
nr 103 z 1911 roku). 

Następnie linię kolejową 
z Knurowa przedłużono przez
Szczygłowice do Rzędówki, od-
dając ją do eksploatacji 1 paź-
dziernika 1909 roku. 

Produkty węglo-
pochodne takie jak
smoła, siarczan
amonowy i surowy
benzol na ziemi gli-
wickiej zaczęto uzy-
skiwać dopiero pod
koniec XIX wieku.
Metody techniczne
otrzymywania tych
produktów opraco-
wano i zastosowano
najpierw w przemy-
śle gazowniczym, 
a następnie – na
skutek rosnącego
zapotrzebowania –
w koksownictwie
(etapem w tym roz-
woju były zmoder-
nizowane piece kok-
sownicze). 

PRZEŁOMOWE
KOKSOWNICE

Wielkim krokiem
naprzód było opra-

cowanie w 1884 roku koksownic, przy-
stosowanych do odbierania produktów
węglopochodnych oraz wyposażonych 
w tzw. regeneratory, to jest urządzenia do
podgrzewania powietrza używanego do
spalania gazu podpałowego przez gazy
spalinowe. 

W ogóle w przemyśle koksowni-
czym pod XIX wieku zaczęto wprowa-
dzać nazewnictwo na koksownie: przy-
kopalniane, przyhutnicze i samodzielne.

Niezwykle szybki rozwój przemysłu
dokonany w stosunkowo krótkim czasie
na ziemi gliwickiej możliwy był dzięki:
- zastosowaniu maszyny parowej przy od-
wadnianiu kopalń;
- rozwojowi techniki (przejście na uży-
wanie węgla zamiast drzewa), co wiązało
się w hutnictwie z budową wielkich
pieców na koks;
- wybudowaniu kolei żelaznej;
- powstaniu hutnictwa cynkowego, któ-
ry w cyklu produkcyjnym zużywał wiel-
kie ilości węgla.

Na koniec można postawić wniosek,
że rok 1870 był początkiem na ziemi gli-
wickiej – jak i na całym Górnym Śląsku
– bardzo szybkiego wzrostu produkcji 
w hutnictwie żelaza, górnictwie, kok-
sownictwie, w tworzącym się przemyśle
chemicznym.

MARIA GRZELEWSKA

NR 6 (99) CZERWIEC 2015 WIADOMOŚCI HISTORYCZNE 

8 www.powiatgliwicki.pl

Dorobek ziemi gliwickiej w przemyśle górniczym, hutniczym, koksowniczym – w 220. rocznicę uruchomienia wielkiego pieca,
pierwszego na kontynencie europejskim

KOLEBKA REWOLUCJI INDUSTRIALNEJ
Już w drugiej połowie XVIII stulecia ziemia gliwicka była terenem szcze-
gólnych zainteresowań władz pruskich w zakresie gwałtownej industrializacji.
W nadchodzącym roku przypada 220. rocznica uruchomienia w Gliwicach
pierwszego w Europie wielkiego koksowego pieca hutniczego. 

Pierwszy w Europie wielki piec hutniczy, opalany koksem z 1796 roku, konstrukcji Johna
Baildona. (Fotografia ze zbiorów M. Grzelewskiej)

Jak zmienił się krajobraz ziemi gliwickiej, świadczą dy-
miące kominy w XIX-XX wieku. (Fotografia ze zbiorów M.
Grzelewskiej)

John Baildon był wielką postacią dla historii
przemysłu Śląska. Jego grób znajduje się na
Cmentarzu Hutniczym przy ul. Robotniczej 
w Gliwicach.
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Aktywni seniorzy – mieszkańcy
przede wszystkim południa Py-
skowic, dzielnicy Dzierżno, ale

i innych dzielnic miasta, jak również po-
bliskiej Byciny (gmina Rudziniec) i Za-
wady (gmina Zbrosławice w powiecie tar-
nogórskim) – spotykają się dwa razy 
w miesiącu, aby wspólnie przeżyć kilka
radosnych i wesołych godzin. Przy kawie,
herbacie i cieście rozmawiają o ważnych
sprawach, wymieniają się poradami, ale
przede wszystkim spotykają się z cieka-
wymi ludźmi. Prelekcje na temat zdro-
wego i aktywnego trybu życia wygłaszają
tutaj m.in. lekarze, psycholodzy, rehabi-
litanci, policjanci, ratownicy medyczni,
był też notariusz, który opowiadał 
o sprawach spadkowych. Prezentują się
również miejskie jednostki jak policja,
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu czy
Miejska Biblioteka Publiczna. Placówki
te podczas prezentacji swojej działalno-
ści przybliżają oferty w sposób szcze-
gólny skierowane do osób starszych. 

KOSZĘCIN, WADOWICE,
JEMIELNICA…

Najbardziej oczekiwanym punktem dzia-
łalności stowarzyszenia są jednak wy-
cieczki. W ciągu trzech lat seniorzy pod
wodzą energicznego prezesa odwiedzi-
li wiele wspaniałych miejsc. Byli m.in.
w Koszęcinie na próbach Zespołu Pieśni

i Tańca „Śląsk”, w Centrum Dokumen-
tacji Deportacji w Radzionkowie, w Sta-
cji Wodociągowej w Zawadzie. Podró-
żowali szlakiem św. Jana Pawła II, od-
wiedzając m.in. Wadowice, Kalwarię
Zebrzydowską czy Górę Świętej Anny.
Nie odpuścili także Cystersom, poznając
ich historię w Rudach Raciborskich i Je-
mielnicy. W najbliższych planach mają
wycieczki do Sanktuarium Matki Bożej
Leśniowskiej do Leśniowa i na Jasną
Górę do Częstochowy.

- A wszystko zaczęło się w 2012 roku
od pomysłu ks. Zbigniewa Wnękowicza,

proboszcza parafii pw. Matki Bo-
skiej Nieustającej Pomocy w Py-
skowicach. Nasza dzielnica jest re-
wirem ludzi starszych. Niewiele im
oferowano. Aż żal było patrzeć,
kiedy sprawni i wspaniali seniorzy
mieli jedyną alternatywę – pilot do
telewizora. Wówczas narodził się
pomysł powołania stowarzyszenia,
które wyciągnie z domu starszych
ludzi i da im propozycje aktyw-
nego i mądrego sposobu spędzania
czasu. Pomysł się spodobał,  mało
tego, był to strzał w dziesiątkę. Już
na początku mieliśmy 50 deklara-
cji członkowskich. Obecnie jest
nas około 60 członków, z czego aż
45 to kobiety. Naszym celem jest
szeroko pojęta działalność na

rzecz osób starszych – opowiada Józef
Rubin, prezes Zarządu Stowarzyszenia
Klub „Seniora 50+”, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Pyskowicach,
mieszkaniec dzielnicy Dzierżno.

KŁOPOTY – PRECZ!

Przez trzy lata udało się zintegrować lu-
dzi starszych zamieszkujących Pyskowice
– rodowitych Ślązaków, Kresowiaków,
ale i przybyszów z innych części Polski.
Swoista mieszanka kultur wszystkim
wyszła na dobre i wzbogaca ich nie-
ustannie. Członkowie stowarzyszenia
nie prowadzą polityki, nie użalają się nad
sobą, a każde spotkanie w klubie jest
przygodą. Poza tym stowarzyszenie łą-
czy pokolenia, ponieważ obok pięćdzie-
sięciolatków prężnie działają blisko dzie-
więćdziesięciolatkowie, w niczym nie
ustępując młodszym kolegom. Działają
równie prężnie i aktywnie, współdziała-
ją ze sobą.

- Przychodząc na nasze spotkania, za-
pomina się o wszystkich kłopotach i pro-
blemach, czy domowych sprawach. Bar-
dzo przyjemnie jest razem się pośmiać,
porozmawiać, rozluźnić – mówi Wanda
Oficjał z Pyskowic.

Wszyscy członkowie zostali prze-
szkoleni z pierwszej pomocy przedme-
dycznej przez ratowników medycznych
pyskowickiej Stacji Pogotowia Ratun-

kowego. Wiedza medyczna i umiejętno-
ści praktyczne przydały się podczas jed-
nego z wyjazdów, kiedy zasłabła człon-
kini stowarzyszenia.

- Liczymy się z tym, bo wielu naszych
klubowiczów to osoby w podeszłym
wieku, za to jacy energiczni! Czasem jed-
nak zdarzają się zasłabnięcia lub inne pro-
blemy zdrowotne, ale jesteśmy na to przy-
gotowani. To jest samo życie – dodaje
prezes Rubin.

WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE

Ostatnio klubowicze stali się prawdzi-
wymi gwiazdami lokalnych mediów.
Pisały o nich lokalne gazety, wystąpili 
w Radiu Silesia, a nawet zaproponowano
im udział w filmie dokumentalnym. Na ra-
zie organizacyjnie się to nie udało, ale kto
wie, może niebawem zobaczymy człon-
ków stowarzyszenia na dużym ekranie?

- Bardzo lubię uczestniczyć w naszych
spotkaniach i wyjazdach. To wspaniała
rozrywka i pomysłowy sposób spędzania

wolnego czasu. U nas naprawdę dzieje się
tyle ciekawych rzeczy  – dodaje Jan Le-
wiński, członek stowarzyszenia.

Faktycznie, oprócz cyklicznych spo-
tkań organizowane są również szczególne
uroczystości: Dni Babci, Dziadka, Dzień
Seniora, Dzień Kobiet i… Mężczyzn,
podczas których występują dzieci, są gril-
le nad jeziorem Dzierzno i moc konkur-
sów oraz loterii. Na ostatnim konkursie
wielkanocnym na najlepsze ciasto kró-
lował zielony torcik ze szpinaku (prze-
pis na to niezwykle modne obecnie cia-

sto podaliśmy w poprzednim numerze
„Wiadomości Powiatu Gliwickiego”).
Ponadto po każdej wycieczce organizo-
wany jest quiz – mały egzamin wiedzy
z tego, co udało się zapamiętać. Są
wówczas nagrody i mnóstwo radości –
dodajmy, że bardzo dobrze wypadł kon-
kurs z wiedzy o Powiecie Gliwickim!

HORYZONTY CORAZ SZERSZE

- Śmiejemy się, że prezes chce z nas zro-
bić magistrów. Dostajemy naprawdę
sporo wiedzy z historii naszego miasta,
ale i całego regionu. Na spotkaniach jest
bardzo przyjemnie. Dzięki temu nie je-
steśmy domatorami, a ci z nas, którzy po-

magają przy wy-
chowaniu wnu-
ków, mogą się ode-
rwać od życiowych
obowiązków i zro-
bić coś tylko dla
siebie – zgodnym
chórem wyjaśniają
Anna Szelaszke,
Irena Bosek i Lidia
Helis.

Smutne chwile
przychodzą tylko
wtedy, gdy ktoś 
z członków stowa-

rzyszenia odchodzi na wieczną służbę.
Taka jest kolej rzeczy. A niezwykle ak-
tywni seniorzy z Pyskowic to niesamo-
wici ludzie – pełni dobrej energii, rado-
ści życia i pomysłów. I co ciekawe… na-
miętnie czytają „Wiadomości Powiatu
Gliwickiego”, doceniając ogrom powia-
towych informacji i… fajne przepisy ku-
linarne. Nasza gazeta wędruje z rąk do
rąk, podnosząc poziom czytelnictwa 
w Pyskowicach. Dziękujemy!

Tekst i foto: 
MAGDALENA FISZER-RĘBISZ

Niesamowicie aktywni 50+

Dwa dni – 17 i 18 maja – trwał w Par-
ku Śląskim w Chorzowie IV Kongres
„Obywatel Senior”. Celem tej cy-
klicznej imprezy jest odkrywanie 
i wykorzystanie ogromnego poten-
cjału, jaki drzemie w seniorach, sta-
nowiących coraz większą część na-
szego społeczeństwa.
W pierwszym dniu kongresu zapewnio-
no seniorom wiele zajęć sportowych i re-
kreacyjnych na terenie parku. Drugi
dzień miał charakter kongresowy. Wzię-
li w nim udział m.in. reprezentanci rzą-
du RP – minister sprawiedliwości Borys
Budka i sekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia Beata Małecka-Libera oraz
marszałek Województwa Śląskiego Woj-
ciech Saługa. Z ramienia samorządu Po-

wiatu Gliwickiego w części obrad uczest-
niczyła wicestarosta Ewa Jurczyga. 
W spotkaniu, obok przedstawicieli świa-
ta nauki, samorządów i licznych organi-
zacji pozarządowych, aktywnie wzięli
udział reprezentanci uniwersytetów trze-
ciego wieku, działających w naszym re-
gionie, w tym m.in. Barbara Bąk z UTW
w Knurowie. Merytoryczna część kon-
gresu podzielona była na bloki tema-
tyczne istotne z perspektywy osób star-
szych.

- Szczególnie zainteresował mnie
blok pod tytułem „Senior decyduje 
i współpracuje” – mówi wicestarosta Ewa
Jurczyga – a w nim prezentacja wyników
badań rad seniorów w Polsce. Mimo iż
od 2014 roku można tworzyć rady se-

niorów, działają one zaledwie w 5 proc.
gmin w naszym kraju. Pocieszające jest,
że najwięcej z nich funkcjonuje w wo-
jewództwie śląskim, m.in. w Katowicach,
Częstochowie, Nysie czy Tychach. To
ważne ciała doradcze, opiniotwórcze i ini-
cjatywne, reprezentujące w samorzą-
dach miast i gmin interesy ludzi starszych.
Niestety, nie mogą one być powoływa-
ne na szczeblu samorządu powiatowego.
Powiat Gliwicki może jednak służyć
pomocą gminom wchodzącym w jego
skład w powoływaniu tych rad, możemy
również koordynować ich działalność 
i wspierać je organizacyjnie oraz mery-
torycznie. Uważam, że potencjał tkwią-
cy w seniorach jest ogromny i najwyższy
czas, by został on wykorzystany również
w samorządach lokalnych. 

(RG)

Obywatel Senior

Klub „Seniora 50+” działa w po-
łudniowej dzielnicy Pyskowic 
w budynku parafialnym kościo-
ła pw. Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy od trzech lat, dając ra-
dość i nadając sens życiu 60.
członkom tego stowarzyszenia.
Jak pokazują statystyki w Py-
skowicach żyje18 proc. ludzi po
sześćdziesiątce. Społeczeństwo
miasta się starzeje, ale nie pod-
daje!

Podczas kongresu w Chorzowie – (od  lewej) Barbara Bąk z Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Knurowie i wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga.
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Na spotkaniach klubu zawsze można spotkać przyjazne grono znajomych.

Ton działalności klubu nadaje jego prezes, 
Józef Rubin. Tu w towarzystwie Ewy Kotylak 
z  MBP w Pyskowicach.

Przy kawie i ciasteczkach miło spędza się czas.
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Młodzież 29 kwietnia zwiedziła urząd,
zapoznała się z najważniejszymi zada-
niami wynikającymi z ustawy o samo-
rządzie powiatowym, odwiedziła kilka
wydziałów, dowiadując się, w jaki spo-
sób załatwić urzędowe sprawy z zakre-
su m.in. komunikacji, transportu, geodezji
i kartografii, architektury itd. Pracowni-
ce Wydziału Rozwoju i Promocji przed-
stawiły uczniom prezentację o powiecie
gliwickim i odpowiadały na ich pytania.

- Wizyta była dla nas bardzo inte-
resująca. Na lekcjach wiedzy o spo-

łeczeństwie gimnazjaliści uczą się 
o samorządzie lokalnym, a dziś mie-
li okazję „na żywo” poznać funkcjo-
nowanie starostwa. Na pewno nieba-
wem tutaj trafią, chociażby po to,
aby założyć profil kierowcy, czy wy-
robić dowód rejestracyjny. To było
miłe i pożyteczne spotkanie. Bardzo
nam się w starostwie podobało –
mówi Aleksandra Piekara, nauczy-
cielka wiedzy o społeczeństwie 
w Gimnazjum w Gierałtowicach.

(MFR)

Gimnazjaliści w starostwie
Z krótką wizytą w Starostwie Powiatowym w Gliwicach gościli uczniowie trze-
ciej klasy  gimnazjum z Zespołu Szkół w Gierałtowicach.

Uczniowie szkół Powiatu Gliwickiego
z sukcesem zaprezentowali się na IV
Wojewódzkim Turnieju Musztry dla
szkół ponadgimnazjalnych z klasa-
mi mundurowymi w Wojkowicach. 
Drużyna z Zespołu Szkół im. Marii Ko-
nopnickiej w Pyskowicach zajęła drugie
miejsce w kategorii Najlepsza Drużyna
Turnieju. Również uczeń tej szkoły – Ma-
teusz Janarek, zajął I miejsce w katego-

rii Musztra Indywidualna, zaś dowo-
dzący drużyną Radek Pazdej zajął 
I miejsce w kategorii Najlepszy Do-
wódca. 

Drużynowo dobry wynik osiągnęło
także II LO w Zespole Szkół Zawodo-
wych nr 2 w Knurowie, które zajęło pią-
te miejsce. W kategorii Musztra Parad-
na uczniowie tej szkoły zdobyli drugie
miejsce. (SoG)

Sukcesy naszych klas
mundurowych

Nauczyciele doskonalą warsztat pracy 
i poszerzają wiedzę, jak  uczyć innych
oraz jak uczyć i rozwijać samych siebie.
Tematem szkoleń i konsultacji było
kształtowanie postaw społecznych 
w szkole, stosowanie nowatorskich tech-
nik uczenia się i metod motywowania
uczniów do nauki,  zwiększanie bezpie-
czeństwa w szkole, praca z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz tworzenie w szkole przestrzeni
sprzyjającej osiąganiu postępów w nauce. 

Śmiało stwierdzić można, że projekt
ma oddziaływanie dwupoziomowe –
najpierw korzysta z niego zespół na-
uczycielski, ale ostatecznie odbiorcą
efektów projektu są uczniowie szkoły.
Rozwiązania prezentowane przez eks-
pertów podczas warsztatów i szkoleń 
z sukcesem stosowane są na lekcjach. 

- Nauczyciele w pracy z uczniami czę-
ściej sięgają po twórcze zadania czy
wykorzystują techniki mnemoniczne,
czyli ułatwiające zapamiętywanie np.
metody „haków pamięciowych". Stara-
ją się podczas lekcji angażować  i pobu-
dzać jak najwięcej zmysłów  ucznia, aby
wyobraźnia i umiejętność skojarzeń
wspomogły proces nauczania - mówi Jo-
anna Bella, jedna z wielu nauczycielek za-
angażowanych w prace stworzonego na
potrzeby projektu zespołu zadaniowego.

Takie nowatorskie metody dydaktyczne
oraz bardziej efektywne sposoby orga-
nizacji zajęć wyraźnie przekładają się na
osiągnięcia edukacyjne uczniów.

W wywiadzie z dyrektor ZSZ nr 2
Grażyną Dąbrowską  usłyszałam:
„Podstawą sukcesu jest współpraca.
Lubimy swoich uczniów i wiemy, że
nauczyciel i uczeń razem mogą wię-
cej". Niewątpliwym efektem projektu
jest wypracowanie i upowszechnienie

wśród nauczycieli spójnej koncepcji,
jak szkoła powinna funkcjonować 
w obecnych warunkach. Tylko zespo-
łowe działanie całego grona pedago-
gicznego pozwoli na efektywną pracę
wychowawczą, a także zapewnienie ta-
kiej organizacji pracy szkoły, która
umożliwi dostosowanie metod dydak-

tycznych do potrzeb uczniów i indy-
widualizację procesu nauczania.    

Zgromadzone przez szkolnego orga-
nizatora rozwoju edukacji obserwacje 
i aktywna współpraca z nauczycielami
pozwoliły również na wypracowanie
skutecznego modelu diagnozowania po-
trzeb grona pedagogicznego w zakresie
doskonalenia nauczycieli.

Szkolny organizator rozwoju
edukacji CECYLIA MIRELA NAWROT 

Sukces edukacyjny w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Uczeń i nauczyciel mogą więcej
Uczniowie ze swoją nauczycielką przed głównym wejściem do urzędu.
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Ekipa z „Konopnickiej” z pucharami, medalami i dyplomami.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jubileusz „Szóstki”
Dyrekcja oraz  Komitet Organiza-
cyjny Obchodów Jubileuszu 50-lecia
Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowi-
cach zapraszają wszystkich absol-
wentów szkoły na uroczystości jubi-
leuszowe, organizowane 26 września
br. Przyjmowane są już zgłoszenia na
tę imprezę. 
Obchody jubileuszu rozpoczną się o go-
dzinie 12.00 uroczystą mszą św. w ko-
ściele pw. Nawrócenia Św. Pawła 
w Pyskowicach. Potem całość imprezy
przeniesie się na teren szkoły i potrwa do
późnych godzin nocnych. Zwieńcze-
niem święta „Szóstki" będzie koncert ze-
społu „Chrząszcze" i zabawa taneczna. 

Organizatorzy proszą o deklarowanie
udziału w jubileuszu. Zapisy potrwają do
końca sierpnia. Można ich dokonać te-
lefonicznie (32 233 23 17), przez e-mail
(50latsp6pyskowice@gazeta.pl),  a tak-
że osobiście w szkole.

Więcej informacji można znaleźć na
facebooku, wpisując w wyszukiwarce ha-
sło „Jubileusz 50-lecia SP nr 6 Pysko-
wice". - Udostępniajcie, promujcie, „po-
lubcie" nasze wydarzenie, niech dowie się
o nim jak najwięcej osób powiązanych
ze szkołą! – apeluje Błażej Kupski, na-
uczyciel z SP 6 w Pyskowicach.

(BK)

Każdy nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej zapewne zastanawia się, w jaki
sposób połączyć siłę własnej wiedzy, praktyki i doświadczenia z potrzebami
dorastającego ucznia u progu XXI wieku. Jest to więc ważne również dla gro-
na pedagogicznego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, która to
szkoła aktywnie od 2013 roku uczestniczy w zarządzanym przez Starostwo
Powiatowe w Gliwicach projekcie „Modernizacja systemu doskonalenia na-
uczycieli w powiecie gliwickim", mającym na celu pilotażowe wdrożenie no-
wego modelu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli.  
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Szkoła kojarzy się głównie z jednym
– nauczaniem. Mało kto wie, że od
kilku lat nauczycielom i dyrektorom
musi kojarzyć się równie mocno z ba-
daniami wewnętrznymi. Badania we-
wnętrzne prowadzone przez na-
uczycieli to brzmi dumnie? Pewnie, że
brzmi, ale aby się chwalić, potrzeba
wiele wysiłku. Tak też się dzieje w jed-
nej ze szkół powiatu gliwickiego –
Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.
św. Stanisława Kostki w Wilczy, gdzie
od kilku już lat nauczyciele wpra-
wiają się w prowadzeniu ewaluacji
wewnętrznej, do czego obliguje ich
– podobnie jak kolegów w całej
Polsce – rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej. 

Niełatwa to rzecz, bo priorytetem
zawsze są dzieci i ich rozwój, 
a „bycie blisko ucznia – cytując

dyrektor  Łucję Sucharę – wymaga cza-
su, uwagi, poświęcenia i ciągłego do-
skonalenia się”. Tymczasem prowadze-
nie badań to zadanie nie tylko absorbu-
jące czas oraz energię, ale i zmuszające
do wykazania się licznymi kompeten-
cjami – umiejętnością planowania, ana-
lizy, współdziałania czy raportowania.

WWilczy nauczyciele świetnie
radzą sobie z godzeniem obo-
wiązków dydaktyczno-wy-

chowawczych z ewaluacją. Pracując w ze-
społach zadaniowych pod kierunkiem pani
dyrektor, planują, co i w jaki sposób będą
poddawać badaniom – aktywność uczniów,
bezpieczeństwo w szkole, współpracę z ro-
dzinami wychowanków czy efekty pracy
z uczniem itp.  Analiza wyników badań po-
zwala ocenić, czy np. wkład pracy jest
współmierny do osiągnięć lub czy warto
wprowadzić jakieś zmiany – przede wszyst-
kim z myślą o  dzieciach, które stawiając
pierwsze kroki w tutejszej szkole, powin-
ny otrzymać jak najlepsze wsparcie. 

Nie da się ukryć, że najwięk-
szym wyzwaniem –  i to nie tyl-
ko w zawodzie nauczyciela –

jest obiektywna ocena własnej pracy. 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Wilczy wyzwanie to jest tym większe,
że robi się bardzo wiele i nie sposób za-
jąć się wszystkim naraz. Placówka ta sta-
nowi doskonały przykład, jak można,
dzieląc się obowiązkami w zespołach,

przyglądać się swojej pracy „od środka”,
a następnie usprawnić własne działania. 

Przez ostatnie dwa lata szkolne na-
uczyciele tutejszej szkoły podstawo-
wej mogli korzystać ze wsparcia 

w tym zakresie w ramach prowadzonego
przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach pro-
jektu „Modernizacja systemu doskonalenia
nauczycieli w powiecie gliwickim”.  
W roku szkolnym 2013/2014  skupiono się
na pomocy uczniom w osiąganiu przez nich
sukcesów na miarę indywidualnych możli-
wości. Nauczyciele nie tylko uczestniczyli 
w szkoleniach, warsztatach i konsultacjach po-
święconych wspieraniu uczniów w osiąga-
niu sukcesów poprzez skuteczniejsze moty-
wowanie ich do pracy, aktywizację uczniów
słabszych czy lepsze wykorzystywanie po-
tencjału uczniów zdolnych, ale przy okazji do-
skonalili również swoje umiejętności z zakresu
diagnozowania zdolności i predyspozycji po-
wierzonego im dziecka.  

We właśnie kończącym się
roku szkolnym nauczyciele,
pracując w trzech zespołach,

postanowili stawić czoło innemu wy-

zwaniu, jakim jest analiza efektów współ-
pracy grona pedagogicznego. Cokol-
wiek by rzec na jej temat – bo nie zawsze
bywa łatwa –  - to właśnie współpraca na-
uczycieli jest podstawą licznych działań,
z jakich słynie wilczańska szkoła. Nie
może bowiem być mowy o aktywnej
szkole, wspierającej rozwój uczniów i od-
powiadającej na oczekiwania środowiska
lokalnego, jeśli zespół nauczycieli nie po-
trafi ze sobą współpracować i dzielić się
obowiązkami, pomagając sobie wza-
jemnie –  począwszy od organizacji im-
prez dla przedszkolaków, a skończywszy
na unijnych projektach i podnoszeniu
atrakcyjności szkolnej oferty.

Obserwując pracę nauczycieli 
w Wilczy, widzimy ludzi, którym
pomimo licznych obowiązków 

i dużego zaangażowania w nauczanie,
chce się jeszcze zostawać „po godzinach”
i planować kolejne działania –  układać an-
kiety dla rodziców, pytania do wywiadów
z uczniami, przeglądać dokumentację,
zbierać opinie, a następnie analizować
dziesiątki odpowiedzi nie tylko po to, aby
sprostać wymaganiom Ministerstwa, lecz
przede wszystkim, by dowiedzieć się, jak
tworzyć przyjazną uczniom szkołę, w któ-
rej dzieci mogą rozwijać swoje zdolności. 

Szkolny organizator rozwoju
edukacji ANNA STALMACH-TKACZ 

Szkoła w Wilczy – czyli kilka słów 
nie tylko o dobrym nauczaniu

Występy pełne wzruszeń i radości
można było zobaczyć w knurowskim
Kinie Scena Kultura podczas XII In-
tegracyjnych Spotkań Teatralnych.
Impreza, której organizatorem jest Zespół
Szkół Specjalnych w Knurowie, odbyła
się 15 maja i wpisana była w bogaty pro-
gram VII Knurowskich Dni Integracji
„Bądźmy Razem”. Oficjalnego otwarcia
XII edycji spotkań dokonała wicestaro-
sta gliwicki Ewa Jurczyga. 

Na scenie zaprezentowali się: „Tę-
czowe skrzaty” z Miejskiego Przed-
szkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi
w Knurowie, „Kabaret Horrorek” z Miej-

skiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Od-
działami Integracyjnymi im. Karola
Miarki w Knurowie, zespół „Promyk” 
z Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie
oraz „Alternatywy” ze Środowiskowego
Domu Samopomocy w Knurowie. 

Jako że ideą spotkań jest integracja,
każdy zespół został obdarowany dyplo-
mami i upominkami przez dyrektor ZSS
Alinę Jaworską. Zaś publiczność na-
gradzała młodych aktorów burzą okla-
sków, doceniając w ten sposób ich talent
i wysiłek włożony w przygotowania do
występu.  

(SoG)

Impreza już od 12 lat cieszy publiczność

Integracja na scenie
Jak przygotować wodziankę? Co
to jest trojok? Czym dawniej różnił się
strój panny od stroju mężatki? Dla-
czego marzannę trzeba utopić? Na
te pytania z pewnością bez trudu od-
powiedzą uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Rudnie. 
Szkoła ta znana jest z kultywowania tra-
dycji. Jej uczniowie wielokrotnie wyka-
zali się znajomością gwary śląskiej, wy-
grywając konkursy organizowane przez
Fundację Lokalna Grupa Działania „Spi-
chlerz Górnego Śląska” czy przygoto-
wując występy np. dla Rzecznika Praw
Dziecka. Są ciekawi historii i tradycji ro-
dzimych, co z kolei przekłada się na za-
interesowanie najbliższą okolicą oraz
regionem. Z tej też przyczyny w szkole
postanowiono wprowadzić innowację
metodyczną pt. „Górny Śląsk – moja
Mała Ojczyzna”, realizowaną w roku
szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016. 

- Zdajemy sobie doskonale sprawę 
z faktu, że Górny Śląsk jest osobliwym re-
gionem, cechującym się niezmierzonym
bogactwem kulturowym – mówi dyrek-
tor SP w Rudnie Ewa Dohrmann. –
Uważamy, że naszą misją jest rozwijanie
wiedzy uczniów o najbliższym regionie
oraz popularyzowanie tematyki regio-
nalnej, a także zapoznanie młodych ludzi
z tradycyjnymi zwyczajami oraz obrzę-
dami ludowymi funkcjonującymi dawniej
i współcześnie na Górnym Śląsku. 

Zajęcia innowacyjne z edukacji regio-
nalnej służą rozwijaniu zainteresowań
uczniów przy wykorzystaniu aktywnych
metod nauczania, co – zdaniem nauczycieli
– pozytywnie wpływa na ich holistyczny
rozwój. Poznawanie historii oraz zwycza-
jów i tradycji Górnego Śląska zakłada

spójne działanie szkoły z instytucjami i śro-
dowiskiem lokalnym, stąd prowadzona na
szeroką skalę współpraca z różnego typu or-
ganizacjami krzewiącymi treści regionalne,
którą może pochwalić się SP w Rudnie.

Efektem współpracy szkoły z LGD
„Spichlerz Górnego Śląska” była reali-
zacja projektu pt. „Cykl warsztatów oraz
koncertów propagujących tradycje śląskie
dla mieszkańców obszaru LGD Spi-
chlerz Górnego Śląska”, współfinanso-
wanego ze środków UE w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa
inwestująca w obszary wiejskie” w ra-
mach działania programu „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju” – mały projekt
objętego PROW na lata 2007-2013 (in-
stytucja zarządzająca PROW 2007 - 2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 

W ramach  projektu uczniowie uczest-
niczyli w warsztatach, podczas których

poznali tradycyjne śląskie stroje ludowe,
zapoznali się z obrzędami kultywowa-
nymi niegdyś na Górnym Śląsku, do-
wiedzieli się, jak przyrządzić tradycyjne
śląskie dania oraz mieli okazję przećwi-
czyć stare śląskie pieśniczki i zatańczyć
tzw. trojoka pod okiem profesjonali-
stów z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
oraz zespołu „Karlik”. Uczniowie 
w trakcie zajęć nie tylko mieli okazję po-
głębić wiedzę o regionie, w którym
mieszkają, ale także uświadomili sobie,
czym jest wspólnota regionalna, pozna-
jąc autentyczne wartości środowiska.
Zwieńczeniem projektu był koncert ze-
społu „Karlik”, który odbył się 15 mar-
ca br. w SP w Rudnie. Zaproszeni zostali
na niego nie tylko uczniowie, ale wszy-
scy mieszkańcy Rudna.

BOŻENA KACZMARCZYK –
polonistka z SP w Rudnie, szkolny

koordynator projektu

Z miłości do Małej Ojczyzny

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudnie są ciekawi historii swej miejscowości
i śląskich tradycji.
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Na scenie prezentowali się mło-
dzi artyści.

Otwarcia imprezy dokonała Ewa
Jurczyga (od prawej), obok Ali-

na Jaworska.

Najważniejszy jest uczeń – celem projektu jest zapewnienie mu jeszcze
lepszych warunków rozwoju.
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16 maja, w piękną słoneczną sobo-
tę ponad 30 miłośników dwóch kó-
łek wzięło udział w Rajdzie Rowero-
wym „Po ziemi sośnicowickiej i oko-
licy”.
Rowerzyści wyruszyli spod Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach,
by trasą przez Tworóg Mały dotrzeć do
krzyża upamiętniającego miejsce śmier-
ci strażaków w czasie pożaru lasów 
w 1992 r. (pomiędzy Solarnią a Kuźnią

Raciborską) i znów powrócić do Sośni-
cowic. Pokonali ok. 40 kilometrów. Prze-
wodnikiem rajdu był Krzysztof Gamoń. 

Każdy z uczestników otrzymał dy-
plom i upominek, ufundowane przez
organizatorów: Gminę Sośnicowice 
i Starostwo Powiatowe w Gliwicach
oraz sponsora – Bank Spółdzielczy w So-
śnicowicach. Wręczyli je: poseł Krysty-
na Szumilas, starosta gliwicki Waldemar
Dombek, przewodnicząca Rady Miejskiej

w Sośnicowicach
Regina Bargiel,
burmistrz Sośnico-
wic Marcin Stron-
czek oraz Leszek
Kołodziej – koor-
dynator rajdu i rad-
ny powiatowy.
Rajd był imprezą
towarzyszącą Świę-
ta Miasta i Gminy
Sośnicowice. 

Patronat me-
dialny nad rajdem
sprawowali: mie-
sięcznik „Mia-
steczko” i „Wiado-
mości Powiatu Gli-
wickiego”. 

(SoG)

Po ziemi sośnicowickiej
Po raz pierwszy toszecki zamek stał
się areną zmagań biegaczy i zwo-
lenników nordic walking. Wszystko za
sprawą I Biegu o Złotą Kaczkę.
Impreza odbyła się 9 maja. Jako pierw-
sze rywalizację rozpoczęły dzieci i mło-
dzież. Dystanse były przystosowane do
wieku i możliwości uczestników, gdyż or-
ganizator w szerokim wachlarzu kategorii
uwzględnił również osoby niepełno-
sprawne. Każdy finiszujący zawodnik był
niezwykle głośno i ciepło dopingowany
przez rodziców i widzów. O godz. 13.00
wystartował bieg główny. 5 minut po bie-
gaczach ruszyli kijkarze. 

Trasa biegu była urozmaicona wie-
loma podbiegami i przebiegała drogami
polnymi i łąkami, dzięki czemu wszyscy
uczestnicy mogli podziwiać piękne wi-
doki i panoramę Toszka. Każdy, kto
ukończył bieg, otrzymał z rąk burmistrza
Toszka Grzegorza Kupczyka i pomy-
słodawcy biegu Bartłomieja Woźniaka
pamiątkowy, ręcznie wykonany medal.

W czasie, gdy uczestnicy biegu po-
konywali kolejne kilometry, na terenie
dziedzińca dzieci miały okazję uczest-
niczyć w wielu zabawach przygotowa-
nych specjalnie dla nich. Zamkowy dzie-

dziniec od godzin przed-
południowych oferował
wiele atrakcji dla przyby-
łych sportowców, m.in.
można było spróbować
swoich sił w strefie judo,
które zostało przygotowane
przez gliwicką grupę Kata-
guruma. Ponadto była moż-
liwość postrzelania z łuku.
Największą atrakcją był po-
kaz dynamiczny walki, za-
prezentowany przez żoł-
nierzy z 6 batalionu po-
wietrznodesantowego z Gli-
wic i możliwość obejrzenia
sprzętu wojskowego z bli-
ska.

W biegu dla dzieci 
i młodzieży uczestniczyło
116 zawodników i zawod-
niczek, zaś w biegu i nordic walking
głównym wystartowało w sumie 200
osób. 

I Bieg o Złotą Kaczkę został zorga-
nizowany w okresie, kiedy przypadały
dwa ważne wydarzenia – Dzień Walki
z Dyskryminacją Osób Niepełnospraw-
nych oraz Dzień Godności Osób z Nie-

pełnosprawnością Intelektualną. 
Organizatorem zawodów było Cen-

trum Kultury „Zamek w Toszku” i Powiat
Gliwicki, patronami honorowymi – sta-
rosta gliwicki Waldemar Dombek i bur-
mistrz Toszka Grzegorz Kupczyk,  a am-
basadorem biegu – ultramaratończyk
Dariusz Strychalski. (BW)

Bieg o Złotą Kaczkę 

Na Zamku w Toszku odbyły się Za-
wody Strzeleckie z Wiatrówki o Pu-
char 4 Pułku Powstańców Śląskich
im. S. Batorego Powiatu Toszecko Gli-
wickiego. Zorganizowane zostały 
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja i 94
rocznicy wybuchu III Powstania Ślą-
skiego.
Puchar Starosty Gliwickiego zdobył
Aleksander Zięba z SP nr 9 w Gliwicach,
a Puchar w kategorii gimnazjum i szko-
ła ponadgimnazjalna  – Mateusz Ruman
(ZSO nr 4 w Gliwicach). Puchar w Ka-
tegorii Rodzinnej „ustrzelili” Jakub 

i Ireneusz Przywuski z Gliwic. W kate-
gorii Szkoła Podstawowa I miejsce zajął
Jakub Przywuski z ZSP nr 4 w Gliwicach.
W kategorii Gimnazjum i szkoła ponad-
gimnazjalna najlepiej strzelał Tomasz So-
bania z I LO w Gliwicach. W kategorii
Dorośli zwyciężył  Jerzy Wolakowski 
z Gliwic.

Patronat nad zawodami sprawowali
starosta gliwicki Waldemar Dombek
oraz burmistrz Toszka Grzegorz Kup-
czyk. Koordynatorem zawodów był na-
uczyciel historii Grzegorz Kamiński. 

(SoG)

Strzelali z wiatrówki

13 czerwca o godz. 9.00 na terenie
stadionu LKS „Victoria” Pilchowice
rozpocznie się V Bieg Uliczny im. Księ-
dza Konstantego Damrota.
Bieg rozegrany zostanie na terenie sta-
dionu i pobliskich ulicach w 14 katego-
riach wiekowych, osobnych dla dziew-
cząt (kobiet) i chłopców (mężczyzn).
Zgłoszenia internetowe odbywają się za
pośrednictwem strony: http://timeke-

eper.pl/zawody, a w razie wolnych miejsc
zapisy będą przyjmowane w dniu zawo-
dów od godz. 9.00 do 9.45.

Regulamin biegu dostępny jest na
stronie www.powiatgliwicki.pl w za-
kładce Komunikaty i ogłoszenia.

Organizatorami imprezy są Staro-
stwo Powiatowe w Gliwicach i Urząd
Gminy w Pilchowicach.

(SoG)

Pamięci księdza Damrota

Ta impreza od lat jest świętem
młodych biegaczy, którzy z entu-
zjazmem pokonują trasę, wyty-
czoną w Parku NOT w Knurowie-
Szczygłowicach. Towarzyszą im ro-
dzice, opiekunowie i koledzy, ła-
piący też często przy tej okazji
bakcyla biegania.
22 maja w Knurowie odbył się XXIV
Otwarty Bieg Młodości dla dzieci 
i młodzieży. W imprezie wzięło udział
kilkuset biegaczy, startujących w 10
kategoriach wiekowych – od 5 (i młod-
si) do 16 lat. Pokonywali trasę liczą-
cą od 70 metrów (najmłodsi) do 800
metrów (najstarsi). Kibicowali im licz-
nie zebrani, wśród których byli m.in.
wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga,
zastępca prezydenta Knurowa Piotr
Surówka, wójt Gierałtowic Joachim
Bargiel i Krzysztof Stolarek – dyrek-
tor MOSiR w Knurowie, a zarazem
radny powiatowy.

Organizatorami Biegu są Amatorski
Klub Biegacza i MOSiR w Knurowie,
a impreza otrzymała dotację Powiatu
Gliwickiego oraz Miasta Knurów. Pa-
tronat nad Biegiem sprawuje starosta
gliwicki Waldemar Dombek i prezy-
dent Knurowa Adam Rams. 

(RG)

Młodość na stracie

Drużyna Zespołu Szkół im. Marii Ko-
nopnickiej w Pyskowicach zagra 
w półfinale Wojewódzkiej Licealiady
w piłce nożnej chłopców.
Uczniowie „Konopnickiej” po zwycię-
stwie w etapie rejonowym Licealiady
w piłce nożnej chłopców (pokonali re-

prezentacje szkół gliwickich i powiato-
wych), zakwalifikowali się do półfinału
wojewódzkiego, który odbył się 20 maja
w Tarnowskich Górach.

Reprezentanci szkoły pokonali Ze-
spół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących w Bytomiu, I LO w Tar-

nowskich Górach i Zespół Szkół nr 5
w Rudzie Śląskiej, zdobywając I miej-
sce i tym samym zakwalifikowali się do
Finału Wojewódzkiego Licealiady, któ-
ry odbędzie się 19 czerwca w Lędzi-
nach. 

Uczniów przygotowywał nauczyciel
WF-u Daniel Miłkowski. Gratulujemy!

(ED)

Świetni piłkarze z „Konopnickiej”

W biegu licznie udział brali pasjonaci nordic wal-
kingu.
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Chwila startu grupy jednej z kategorii młodszych dziewcząt.

Czesław Nowak, prezes Amatorskiego Klubu Biegacza w Knurowie, zachęca
do biegania już kolejne pokolenie knurowian.
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Podczas wręczania dyplomów i upominków dla uczestników rajdu.
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Impreza zgromadziła wielu miłośników strzelectwa.



Puchar Strażnik Bez-
pieczeństwa otrzy-
mała jednostka OSP
z Rudzińca.
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W Kotulinie, ponad tysięcznej miej-
scowości brakowało miejsca, gdzie
można czynnie uprawiać sport na
świeżym powietrzu. Istniejące boisko
było w fatalnym stanie, zaniedbana
murawa funkcjonowała raczej jako
łąka. Z bramek schodziła farba,
skarpa na której zamontowane były
ławki pozarastała chwastami, same
ławki spróchniały i nie nadawały się
do użytku. Obiekt stwarzał zagroże-
nie dla kibiców i innych użytkowni-
ków. Udało mu się jednak przywró-
cić dawną świetność.

W ZDROWYM CIELE, 
ZDROWY DUCH

Od sierpnia ubiegłego roku realizowany
był projekt „W zdrowym ciele zdrowy
duch” – poprawa funkcjonalności i bez-
pieczeństwa na boisku sportowym 
w Kotulinie. Działanie było dofinanso-
wane w kwocie 4 tys. zł przez Polsko-
Amerykańską Fundację Wolności, z pro-
gramu „Działaj Lokalnie VIII”. W pro-
jekcie udział wzięło blisko 40 osób 
w wieku od 12 do 65 lat, które przepra-
cowały w sumie 3340 godzin. 

W ramach tego projektu udało się od-
nowić ławki dla kibiców oraz poprawić

wygląd i funkcjonalność skarpy, na któ-
rej stoją. Pomalowano również bramki
oraz zakupiono i zamontowano jeden pił-
kochwyt o wymiarach 25x6m, a także
wyrównano murawę i zadbano o teren
wokół boiska. 

Po zakończeniu wszystkich prac od-
było się ognisko dla wolontariuszy oraz
ich rodzin. Była to forma podziękowania
za włożony trud i zaangażowanie. Pod-
sumowaniem tego projektu jest 2,5-mi-
nutowy filmik zatytułowany „Bo chce-
my grać w piłkę!”, który bierze udział 
w konkursie „Opowiedz…”. 

KOTULIŃSKA OAZA

Kolejny projekt na kwotę ponad 24 tys.
zł został dofinansowany z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 z działania pn. „Małe pro-
jekty”. To przedsięwzięcie nosiło nazwę:
„Kotulińska oaza – poprawa estetyki 
i funkcjonalności małej architektury re-
kreacyjno-turystycznej przy boisku spor-
towym w Kotulinie”. 

Pozyskane środki zostały przezna-
czone na zakup wiaty parkowej, która po-
służy mieszkańcom oraz turystom. Po-
wstało również boisko do siatkówki pla-
żowej. Obok altanki znalazły się tablice

informacyjne o atrakcjach turystycz-
nych wszystkich 12 gmin należących do
Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz
Górnego Śląska". Tym sposobem nie tyl-
ko  poprawiła się estetyka miejscowości,
ale również stworzono atrakcyjne miej-
sce wypoczynku dla turystów. 

TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Trzeci projekt, który pomógł poprawić
funkcjonalność boiska to wygrana 
w konkursie „Tu mieszkam, tu zmie-
niam” zorganizowanym przez Fundację
Banku Zachodniego WBK S.A. Na ten
ogólnopolski konkurs napłynęło blisko 
3 tys. wniosków, z czego dofinansowa-
no 247. Łączna pula nagród wyniosła pół-
tora miliona złotych. 

Wygrana pozwoliła na zakup 8 koszy
na śmieci oraz stojaka na rowery. Pozy-
skany w ten sposób sprzęt posłuży nie tyl-
ko lokalnej społeczności, ale również tu-
rystom odwiedzającym boisko i skwerek
rekreacyjny przy stacji PKP.

Głównym celem wymienionych
projektów było zapewnienie miesz-
kańcom Kotulina dostępu do miejsca,
gdzie w bezpiecznych warunkach moż-
na uprawiać sport. – Pośrednio zinte-
growaliśmy sporą grupę mieszkań-
ców, która zaangażowała się w prace
– mówią organizatorzy przedsięwzię-
cia. – Przywrócenie zaniedbanego
obiektu do dobrego stanu zajęło nam
kilka tygodni ciężkich prac. Nie uda-
łoby się to jednak bez całej rzeszy wo-
lontariuszy, którym z tego miejsca
serdecznie dziękujemy. Mamy na-
dzieję, że to miejsce będzie chętnie od-
wiedzane przez mieszkańców i toczyć
się tu będzie życie kulturalne i spor-
towe Kotulina.

Wszystkie działania Stowarzyszenia
„Razem dla Kotulina” można śledzić na
naszym facebookowym profilu. 

Stowarzyszenie „Razem dla
Kotulina”

Udany rajd
Za nami IV Rajd Rowerowy po Powiecie Gliwickim. Wiódł przez urokliwe te-
reny naszego powiatu po trasach oznakowanych 4 lata temu przez Powiat
Gliwicki i jego gminy w ramach projektu unijnego. Był pełen atrakcji. Kto brał
udział w tej imprezie przygotowanej przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach,
nie żałuje. Tych, których nie było, zapraszamy za rok! 

Piękniej w Kotulinie

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja na
Zamku w Toszku rozegrane zostały
Zawody w Łucznictwie FIELD 2015.
W ramach Młodzieżowych Mistrzostw 
w Łucznictwie Tradycyjnym zdobyw-
cami pucharów zostali: Puchar Starosty
Gliwickiego – Longin Kamiński (ZSP nr
4 w Gliwicach), Puchar Młodzieżowych
Mistrzostw w Łucznictwie Tradycyj-
nym FIELD – Mateusz Ruman (ZSO nr
4 w Gliwicach). 

W Pucharze w Kategorii Rodzinnej
I miejsce zajęli Dominik i Marcin
Kuś z Toszka. W kategorii Młodszy
minis (dzieci klasy 1-3) najlepiej
strzelał Dominik Kuś z Katolickiej SP
w Zabrzu, zaś w Starszy minis (klasy
4-6) – Longin Kamiński z ZSP nr 4 
w Gliwicach. W kategorii Paraolim-
pijska I miejsce zajęła Natalia Ryś 
z Chudowa, w kategorii Kadet (gim-
nazjum do 17 lat) – Mateusz Ruman 
z ZSO nr 4 w Gliwicach, a w katego-
rii Junior (18-20 lat) – Kamil Zuber
z ZSŁ w Gliwicach.

W Mistrzostwach Śląska w Łucz-
nictwie Tradycyjnym „Złota Kaczka” –
Puchar Burmistrza Toszka – trafił do  Jac-
ka Łabęckiego z Dąbrowy Górniczej. 
W kategorii Kobiety od 21 lat I miejsce
zajęła Joanna Kamińska z Toszka, a w ka-
tegorii Mężczyźni od 21 lat – Damian
Twardoch z Bytomia. 

Patronat nad zawodami spra-
wowali:  burmistrz Toszka Grze-
gorz Kupczyk oraz starosta gli-
wicki  Waldemar Dombek. Koor-
dynatorem zawodów był instruk-
tor łucznictwa Grzegorz Kamiń-
ski.

(SoG)

Łucznicy na zamku

Dzięki jednemu z projektów w Kotulinie powstało m.in. boisko do siatkówki pla-
żowej. 
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Z łuku strzelają zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
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Humory dopisywały
rowerzystom od star-

tu sprzed Starostwa
Powiatowego w Gli-

wicach. Na czele
peletonu Grzegorz
Kupczyk, burmistrz

Toszka z żoną.

Można było posilić
się pysznym żur-

kiem…

Na mecie rowerzystów przywitał
Jacek Zarzycki z Zarządu Po-

wiatu Gliwickiego, Krzysztof Ob-
rzut – wójt Rudzińca, Andrzej

Frejno – prowadzący rajd wice-
przewodniczący Rady Powiatu 

i Maria Owczarzak-Siejko –
skarbnik Powiatu Gliwickiego.

Trasa wiodła m.in.
przez tereny leśne.

Powodzeniem cie-
szyły się przewodniki
rowerowe, odblaski 
i pieczęć rajdu na
stoisku Powiatu Gli-
wickiego.

…a później popływać
motorówkami na impre-
zie „Bądź bezpieczny
nad wodą” Stowarzy-
szenia Marin Odrzań-
skich...

Tekst i foto: 
ROMANA GOZDEK

…lub zwiedzić park przy pałacu.
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EU RO PEJ SKI NU MER 
ALAR MO WY 112

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

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

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

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

CZY LI CO NA LE ŻY ZRO BIĆ
PO WY BRA NIU NU ME RU 112?
� je że li to moż li we – po łą cze nie z ope ra -
to rem nu me ru alar mo we go 112 po win no
być wy ko na ne przez oso bę znaj du ją cą się
bez po śred nio w miej scu wy stą pie nia zda -
rze nia i po win no za pew niać moż li wość
spo koj ne go prze pro wa dze nia roz mo wy.
� Na le ży cze kać na zgło sze nie się ope -
ra to ra i nie roz łą czać się do cza su, gdy
po łą cze nie nie zo sta nie pod ję te (po łą -
cze nie jest bez płat ne, więc dzwo nią cy
nie po no si żad nych kosz tów).
� Na le ży po dać swo je imię i na zwi sko
oraz krót ko opi sać zda rze nie lub sy tu -
ację, któ rej by ło się świad kiem – na ba zie
tych in for ma cji ope ra tor zde cy du je, ja kie
służ by roz dy spo no wać do zda rze nia.
� Na le ży ko niecz nie po dać miej sce
prze by wa nia lub ad res, pod któ rym
mia ło miej sce zda rze nie.
� Na le ży od po wia dać na za da wa ne
przez ope ra to ra py ta nia.

� Na le ży wy ko ny wać po le ce nia/in -
struk cje prze ka zy wa ne przez ope ra to ra. 
� Nie wol no się roz łą czyć do cza su
wy raź ne go po le ce nia ope ra to ra.
� Je śli sy tu acja na gle się zmie ni (po -
gor szy), na le ży nie zwłocz nie po in for -
mo wać o tym ope ra to ra.
� Nie wol no blo ko wać nu me ru te le fo nu,
z któ re go wy ko na no zgło sze nie, na wy -
pa dek gdy by ope ra tor pró bo wał skon tak -
to wać się po now nie ze zgła sza ją cym.
Pa mię taj!
Dzwo niąc na Eu ro pej ski Nu mer Alar mo -
wy 112 bez po trze by, blo ku jesz li nię alar -
mo wą oso bie, któ ra wła śnie w tej chwi li
mo że po trze bo wać na tych mia sto wej po -
mo cy, a nie mo że po łą czyć się z ope ra to rem
w Cen trum Po wia da mia nia Ra tun ko we go.
Po wy krę ce niu nu me ru alar mo we go
i zgło sze niu się dys po zy to ra spo koj nie
i wy raź nie po wiedz: 
1. Co się sta ło?
2. Czy są po szko do wa ni – je śli tak, po -
wiedz ja ki jest ich stan (czy są przy -
tom ni,  czy od dy cha ją).

3. Miej sce zda rze nia (ad res, na zwa obiek -
tu, cha rak te ry stycz ne ce chy miej sca).
4. Swo je imię i na zwi sko, nr te le fo nu, z któ -
re go jest po da wa na in for ma cja o zda rze niu.

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

(WZK)

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

Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994
Służba Dyżurna / Centrum Ratownictwa Gliwice 32 231 98 76

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

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

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

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

32 231 23 50 
32 231 50 95

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

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

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

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

0 800 200 300
+48 608 599 999

Informacja o numerach telefonów 118 913

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

Kolejne zmiany w przepisach prawa do-
tyczących kierowców polegają na za-
ostrzeniu sankcji prawnych wobec pro-
wadzących pojazdy w stanie nietrzeź-
wości lub pod wpływem środka odurza-
jącego. 

Do prawa karnego zostały wprowa-
dzone następujące zmiany:
� sąd w wyroku wydaje zakaz prowa-
dzenie pojazdów na okres nie krótszy niż
3 lata wobec sprawcy przestępstwa
przeciwko bezpieczeństwu w komuni-
kacji – jeżeli był on w stanie nietrzeź-
wości, pod wpływem środka odurzają-
cego lub zbiegł z miejsca zdarzenia po
spowodowaniu katastrofy w ruchu lą-
dowym albo po spowodowaniu wy-
padku, w którym inna osoba odniosła
obrażenia ciała;
�wobec sprawcy znajdującego się w sta-
nie nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego, który był już wcze-
śniej skazany za prowadzenie pojazdu
mechanicznego w takim stanie – zosta-
nie orzeczony dożywotni zakaz prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych;
� podwyższona została górna granica
okresu zakazu prowadzenia pojazdu 
z 10 do 15 lat;
� po okresie co najmniej 10 lat obo-
wiązywania zakazu, sąd będzie mógł
orzec o modyfikacji tego środka po-
przez dopuszczenie do prowadzenia
przez sprawcę jedynie pojazdów wypo-
sażonych w blokadę alkoholową;
�wobec sprawcy, który był w stanie nie-
trzeźwości lub środka odurzającego, sąd
jest zobowiązany orzec na rzecz po-
krzywdzonego nawiązkę w wysokości co
najmniej 10 tys. zł. W razie śmierci po-
krzywdzonego w wyniku popełnionego

przez skazanego przestępstwa, nawiąz-
ka jest orzekana na rzecz osoby najbliż-
szej, której sytuacja życiowa wskutek
śmierci pokrzywdzonego uległa znacz-
nemu pogorszeniu – jeżeli ustalenie ta-
kiej osoby nie jest możliwe, nawiązka zo-
staje orzeczona na rzecz Funduszu Po-
mocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej;
� przestępstwem jest prowadzenie po-
jazdu mechanicznego na drodze pu-
blicznej, w strefie zamieszkania lub 
w strefie ruchu przez osobę, której zo-
stały cofnięte uprawnienia do prowa-
dzenia pojazdów na mocy decyzji wła-
ściwego organu (sprawca podlegać bę-
dzie karze grzywny, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2);
� sąd w postępowaniu wykonawczym
może określić sposób podania wyroku
do publicznej wiadomości przez
umieszczenie odpisu z wyroku lub
wyciągu z wyroku, ze wzmianką do-
tyczącą prawomocności, na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej sądu,
jeżeli sposób podania wyroku do pu-
blicznej wiadomości nie został okre-
ślony w wyroku.

Zmiana ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym defi-
niuje pojęcie blokady alkoholowej oraz
określa tryb i zasady jej kalibracji. Blo-
kada alkoholowa jest urządzeniem tech-
nicznym, uniemożliwiającym urucho-
mienie silnika pojazdu silnikowego 
i pojazdu szynowego w przypadku, gdy
zawartość alkoholu w wydychanym po-
wietrzu kierowcy wynosi co najmniej 
0,1 mg alkoholu w 1 dm³.

(WKT)

W poprzednim numerze „Wiadomości
Powiatu Gliwickiego” poruszyłem kwe-
stię kredytu konsumenckiego. Chciał-
bym Państwu przybliżyć zagadnienia
związane z oprocentowaniem kredy-
tu i wyliczaniem jego kosztu.
Jak już wspomniałem, według prawa
koszty odsetek kredytu (maksymalne
oprocentowanie kredytu) nie mogą wy-
nieść więcej jak czterokrotność stopy
lombardowej Narodowego Banku Pol-
skiego. Według stanu na dzień 10 kwiet-
nia 2015 r. byłoby to 2,50 x 4 = 10 %.
Niestety, co do kosztów innych opłat nie
ma już takich ograniczeń. Należy zatem
zwrócić uwagę na to, jakie koszty kre-
dytodawca wymienia w umowie i jaka
maja one wysokość. Zdarzyć się bowiem
może, że kredytodawca będzie oferował
pożyczenie kwoty na bardzo niski pro-
cent, ale dodatkowo ustanowi np. 
1-procentową prowizję, koszty „opłaty
wstępnej”, „opłaty manipulacyjnej”,
„opłaty domowej” itd. W rezultacie
może się okazać, że rzeczywiste opro-
centowanie wyniesie wtedy kilkadziesiąt
procent albo i więcej. Dlatego tak bardzo
ważne jest przeczytanie umowy kredy-
towej przed jej podpisaniem ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na to, czy za-
wiera ona wszystkie wymienione ele-
menty oraz upewnienie się, jaki jest rze-
czywisty koszt kredytu – jakie całkowi-
te zobowiązanie, wyrażone sumą otrzy-
manego kredytu i wszystkich jego kosz-
tów, jakie kredytobiorca będzie musiał
spłacić. 

Zatem – podobnie jak przy umowie 
o rachunek bankowy – warto poprosić
przedstawiciela pożyczkodawcy o eg-
zemplarz projektowanej umowy, by móc
się z nią spokojnie zapoznać w domu. Ta-
kie prawo daje nam artykuł 12 ustawy 
o kredycie konsumenckim, który mówi:
Konsument ma prawo do otrzymania, na

wniosek, bezpłatnego projektu umowy o
kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie
kredytodawcy lub pośrednika kredyto-
wego spełnia on warunki do udzielenia
mu kredytu konsumenckiego przez tego
kredytodawcę lub pośrednika kredyto-
wego. Projekt umowy powinien zawie-
rać dane konsumenta, o których mowa 
w art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz wszystkie wa-
runki, na których kredyt mógłby zostać
udzielony. 

Kredytobiorca ma do zapłacenia kre-
dytodawcy tzw. całkowitą kwotę do za-
płaty, na którą składają się: całkowita
kwota kredytu i całkowity koszt kredy-
tu. 

Całkowita kwota kredytu to wszyst-
kie środki, jakie kredytodawca udostęp-
nił kredytobiorcy na podstawie zawartej
umowy kredytu. Natomiast całkowity
koszt kredytu to suma wszystkich kosz-
tów, jakie poniesie kredytobiorca 
w związku z zawartą umową o kredyt.
Składają się na nią: odsetki, prowizja,
marża, koszty usług dodatkowych, ubez-
pieczenia.

W zapisach umowy z bankiem naj-
częściej wygląda to jako następujące
zestawienie:
a) Całkowity koszt kredytu wyno-
si ………
b) Rzeczywista roczna stopa oprocento-
wania wynosi ………
c) Opłata z tytułu rozpatrzenia wniosku
o kredyt (opłata przygotowawcza) wy-
nosi …….
d) Prowizja z tytułu udzielenia kredytu
wynosi ………
e) Pozostałe koszty (w tym koszty usta-
nowienia zabezpieczenia spłaty kredytu)
wynoszą ……….

f) Łączna kwota
wszystkich kosz-
tów, opłat i pro-
wizji wynosi
……..

W tym miejscu warto jeszcze wyja-
śnić, czym jest rzeczywista roczna stopa
oprocentowania (w skrócie nazwana
RRSO). Precyzuje ją art. 5 punkt 12 usta-
wy o kredycie konsumenckim jako cał-
kowity koszt kredytu ponoszony przez
konsumenta, wyrażony jako wartość
procentowa całkowitej kwoty kredytu 
w stosunku rocznym. Inaczej mówiąc,
jest to wyrażony w procentach koszt kre-
dytu po uwzględnieniu wszystkich wy-
mienionych wyżej kosztów kredytu, któ-
re zapłaci kredytobiorca, decydując się na
zawarcie umowy o kredyt. RRSO jest
wyliczana indywidualnie dla każdego kre-
dytu i czasu w jakim będzie spłacony.
Znajomość wartości RRSO pomaga
klientom w porównywaniu ofert kredy-
tów poszczególnych banków. 

Wspomniana ustawa o kredycie kon-
sumenckim nałożyła też pewne obo-
wiązki na instytucje reklamujące swoje
kredyty. Należą do nich: obowiązek po-
dawania informacji o koszcie reklamo-
wanego kredytu i stopie oprocentowania,
całkowitej kwocie kredytu i rzeczywistej
stopie oprocentowania w sposób, jak
czytamy w ustawie, jednoznaczny, zro-
zumiały i widoczny. Szczegółowo obo-
wiązki dotyczące informacji podawanych
w reklamie kredytu precyzuje artykuł 
7 cytowanej ustawy o kredycie konsu-
menckim. 
Dalszy ciąg w następnym wydaniu gazety.

Powiatowy rzecznik konsumentów
RYSZARD KOWRYGO

WAŻNE DLA KIEROWCÓW
W poprzednim wydaniu „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” podaliśmy ga-
rść informacji na temat zmian, które weszły w życie 17 maja, wprowadzo-
nych przez ustawę z dnia 20 marca 2015 roku. Pociągnęła ona za sobą zmia-
ny w ustawach: o kierujących pojazdami, o publicznym transporcie zbio-
rowym oraz Prawo o ruchu drogowym. Poniżej piszemy o kolejnych zmia-
nach w przepisach, ważnych dla kierowców.

USŁUGI FINANSOWE. Poradnik dla osób starszych i nie tylko (6)

Koszty kredytu

Z po wia to wym rzecz ni kiem kon su men tów moż na skon tak to wać się
pod nr. tel. 32 332 66 81, ad re sem e -ma il: rzecz nik.kon su men tow@sta -
ro stwo.gli wi ce.pl lub w dniach: po nie dzia łek–śro da 7.30–14.30, czwar-
tek 7.30–16.30, pią tek 7.30–12.30 w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach,
ul. Zyg mun ta Sta re go 17.



Do codziennej obsługi bydła za-
liczamy przygotowanie i zada-
wanie paszy, a także zapewnie-

nie równomiernego dostępu do niej,
kontrolowanie dostępu do poideł, czysz-
czenie stanowisk i usuwanie obornika,
udój, prace transportowe i wykonywanie
zabiegów zoohigienicznych. Krowy są
zwierzętami zazwyczaj spokojnymi, jed-
nak powodują najwięcej wypadków –

zwłaszcza gdy są utrzymywane w tra-
dycyjnych oborach typu głębokiego.
Krowy reagują kopnięciem, przygnie-
ceniem, uderzeniem rogiem lub ogo-
nem (często oblepionym obornikiem) na
konkretne bodźce, tj. stres, zaskoczenie,
owady oraz bolesność gruczołu mleko-
wego spowodowana stanem zapalnym
lub pokąsaniem przez owady. Najczęściej
do wypadków dochodzi podczas zada-
wania karmy, usuwaniu obornika oraz
udoju. Zagrożenie stanowi także ruja 
u krów, gdyż wtedy krowy naskakują na
siebie, a jeśli w pobliżu znajduje się czło-
wiek, to może być przygnieciony do żło-
bu, ściany lub podłoża.

Przepędzanie zwierząt zwłaszcza po
zimowej przerwie jest bardzo nie-
bezpieczne. Bezpieczniejsze jest

wyprowadzanie na pastwiska czy do
wodopoju, gdy właściwe ścieżki wyty-
czone są elektrycznym ogrodzeniem.
Do  prowadzenia krów należy używać
łańcuchów, linek i powrozów, które w ra-
zie szarpnięcia przez zwierzęta nie spo-
wodują okaleczenia rąk lub innych ura-
zów. Do szczególnie niebezpiecznych
zwierząt ze względu na swój tempera-
ment i rozmiar należą buhaje. W kon-
taktach z nimi należy zachować szcze-

gólną ostrożność. Buhaj powinien mieć
wpięte kółko nosowe, założony mocny
kantar i być uwiązywany na dwóch łań-
cuchach, a także powinien mieć wy-
dzielone stanowisko w osobnym po-
mieszczeniu, gdyż zapewni to możliwość
bezpieczniejszej obsługi. Buhaje powy-
żej 1 roku powinny obsługiwać do-
świadczone i odpowiedzialne osoby naj-
lepiej mężczyźni w sile wieku. Do ich ob-

sługi nie należy dopuszczać kobiet, osób
młodocianych oraz osób słabych i nie-
pełnosprawnych. Bezwzględnie nie na-
leży obsługiwać zwierząt gospodarskich
po spożyciu alkoholu i nie należy palić
tytoniu w ich obecności.

W oborze powinien panować porzą-
dek zapewniający bezpieczeństwo pracy.
Ostre narzędzia, nie używane w danej

chwili powinny być przechowywane 
w wyznaczonym do tego celu miejscu.
Korytarze i przejścia nie powinny być za-
stawione. W pomieszczeniach gospo-
darskich niedopuszczalne jest umiesz-
czanie progów w otworach drzwiowych,
natomiast nieobudowane otwory w stro-
pach służące do zrzucania pasz np. sia-
na, powinny być zabezpieczone listwą
przypodłogową o wysokości minimum
15 cm i poręczami na wysokości 1,1 m.
Stanowiska dla bydła powinny być na tyle
duże, aby zapewniały swobodny dostęp
do paszy i wody oraz wygodny wypo-
czynek. Przestrzeń stanowisk powinna
umożliwić rolnikowi łatwy dostęp do
zwierząt i nieskrępowaną obsługę. Pod-
łogi nie mogą być śliskie. Wszystkie po-
mieszczenia inwentarskie powinny być
dwukrotnie w roku – tj. wiosną i jesienią
– gruntownie oczyszczone i wybielone
świeżo gaszonym wapnem. Należy pa-
miętać także o systematycznym zwal-
czaniu owadów i gryzoni. 

Działanie z wyobraźnią i świa-
domość zagrożeń występują-
cych przy obsłudze zwierząt

gospodarskich w tym bydła jest najlep-
szym sposobem uniknięcia wielu ludz-
kich tragedii. W wielu gospodarstwach
poprawa bezpieczeństwa możliwa jest
bez dużych nakładów finansowych. Wy-
starczy zmienić niektóre metody pracy,
zadbać o porządek i ład oraz tak zorga-
nizować pracę, by znaleźć czas na od-
poczynek.
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WY GRAJ Z NA MI
Poniżej zamieszczamy dwa pytania. Wśród osób, które odpowiedzą na nie pra-

widłowo, rozlosujemy wygraną – drabinę ufundowaną przez PT KRUS w Gli-
wicach. Na odpowiedzi czekamy do 19 czerwca. Należy nadsyłać je na adres ma-
ilowy: redakcja@starostwo.gliwice.pl lub pocztowy: „Wiadomości Powiatu Gli-
wickiego”, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice.
Pytania konkursowe:
1. Kto powinien obsługiwać buhaje powyżej 1 roku?
a. osoby młodociane
b. silni mężczyźni
c. kobiety
2. Czy w pomieszczeniach inwentarskich powinny znajdować się progi? 
a. nie 
b. tak 
c. tak, pod warunkiem, że są niskie

Nasz poprzedni konkurs wygrał Grzegorz Badura. Pana Grzegorza prosimy
o kontakt telefoniczny pod nr. 32 332 66 65 w celu ustalenia terminu odebrania
nagrody. 
Po przez prze sła nie roz wią za nia Czy tel nik wy ra ża zgo dę na prze twa rza nie da nych oso bo wych na po trze by
kon kur su, zgod nie z usta wą z dnia 29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo wych (tekst jed no li ty: DzU
z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

W Powiatowym Urzędzie Pracy moż-
na zarejestrować się jako osoba
bezrobotna lub poszukująca pracy.
Jak to zrobić i jakie warunki należy
spełnić, przybliża Czytelnikom „Wia-
domości Powiatu Gliwickiego” za-
stępca kierownika Działu ds. Ewi-
dencji i Świadczeń w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Gliwicach, Mag-
dalena Dacyna (red.)
Rejestracji można dokonać na dwa
sposoby:
- osobiście: codziennie od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00-14.30 (parter bu-
dynku pok.004). W holu działu rejestra-
cji znajduje się biletomat, czyli nowo-
czesny system kolejkowy, który pozwa-
la na pobranie „numerka”, a po jego wy-
świetleniu na monitorze i wywołaniu gło-
sowym, skierowania się do odpowied-
niego stanowiska,
- przez internet.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba dokonująca rejestracji powinna
przedłożyć pracownikowi Urzędu na-
stępujące dokumenty:
- dowód osobisty – a w przypadku jego
braku – inny dokument ze zdjęciem po-
twierdzający tożsamość wraz z po-
świadczeniem zameldowania,
- oryginały świadectw pracy,
- oryginały świadectw potwierdzających
posiadane wykształcenie oraz kwalifi-
kacje zawodowe,
- dokument o przeciwwskazaniach do
wykonywania określonych prac,  w tym
decyzję o orzeczonym stopniu niepeł-
nosprawności, 
- oraz inne dokumenty niezbędne do usta-
lenia uprawnień przysługujących na pod-
stawie przepisów ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy.
Druga możliwość dokonania rejestra-
cji to tzw. rejestracja internetowa,
którą dzieli się na:
- pre-rejestrację (czyli rezerwację terminu
rejestracji przez internet),
- pełną rejestrację internetową (która
musi zostać zaopatrzona jednym ze sto-
sownych podpisów elektronicznych).

PRE-REJESTRACJA

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie
jako bezrobotna lub poszukująca pracy
może przed zgłoszeniem się w powiato-
wym urzędzie pracy przekazać do tego
urzędu dane, za pośrednictwem formu-
larza elektronicznego.
W tym celu należy:
- wypełnić wniosek o dokonanie reje-
stracji za pośrednictwem formularza

elektroniczne-
go, dostępnego
na stronie inter-
netowej Pu-
blicznych Służb
Zatrudnienia
w w w. p r a c a .
gov.pl
oraz
- stawić się do urzędu pracy w wy-
znaczonym przez system terminie,
nie dłuższym niż 7 dni roboczych, 
w celu dokonania rejestracji i do-
starczenia oryginałów dokumentów, 
a także osobistego podpisania w obec-
ności pracownika karty rejestracyjnej.

Należy pamiętać o tym, że zgłoszenie
do rejestracji przez internet nie jest re-
jestracją. Rejestracja nastąpi z dniem
zgłoszenia się w terminie wyznaczo-
nym przez system. 

PEŁNA REJESTRACJA
INTERNETOWA

Jeżeli osoba dysponuje:
- bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym za pomocą kwalifiko-
wanego certyfikatu, 
- lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym elektronicznej platformy usług
administracji publicznej ePUAP, 
- lub podpisem osobistym weryfikowa-
nym za pomocą certyfikatu podpisu oso-
bistegomoże dokonać pełnej rejestracji
przez internet.
W tym celu należy:
- wypełnić wniosek o dokonanie reje-
stracji za pośrednictwem formularza
elektronicznego, dostępnego na stronie in-
ternetowej Publicznych Służb Zatrud-
nienia www.praca.gov.pl,
- załączyć wszystkie zeskanowane do-
kumenty niezbędne do ustalenia statusu
i uprawnień,
- wskazać właściwy dla siebie urząd pracy,
- zaopatrzyć wniosek o dokonanie reje-
stracji stosownym podpisem.

Rejestracji osoby ubiegającej się o za-
rejestrowanie jako bezrobotny, albo po-
szukujący pracy dokonuje się z dniem, 
w którym osoba złożyła wniosek o za-
rejestrowanie, załączyła zeskanowane
dokumenty oraz oświadczenia, i opatrzyła
go odpowiednim podpisem. 

Zachęcamy do dokonywania reje-
stracji elektronicznie, a także odwie-
dzania naszej strony internetowej:
www.pup.gliwice.pl, na której znajduje
się wiele przydatnych informacji doty-
czących między innymi warunków, jakie
należy spełnić, aby nabyć status osoby
bezrobotnej lub poszukującej pracy. 

PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej za-
prasza na ciekawe wycieczki tury-
styczno-krajoznawcze:
� 27-28 czerwca: Wokół Pogórza jeziora
Rożnowskiego
� 4 lipca: Śladami zabytków architektury
sakralnej

� 11-12 lipca: Skalne Miasto na Siwym
Wierchu
� 25-26 lipca: Sandomierz i okolice
� 22-23 sierpnia: Baranów Sandomier-
ski i Łańcut – perły Podkarpacia, Rzeszów
� 31 lipca-7 sierpnia: Rumunia – Kar-
paty

� 2-4 lipca 2016 r.: Kalifornia
Bliższe informacje w biurze O/PTTK

Gliwice, Rynek 11, I piętro, tel. 32 231-
05-76, http://gliwice.pttk.pl, e-mail: gli-
wicepttk@poczta.onet.pl.

(RG)

Ciekawe wycieczki

KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Uwaga – bydło!
Hodowla bydła charakteryzuje się tym, że niezależnie od wielkości stada oraz
pory roku, rolnik wykonuje codziennie te same czynności obsługowe, po-
padając w rutynę i często ulegając wypadkom w wyniku niedostrzegania za-
grożeń. Nieprawidłowe metody pracy, pośpiech, monotonia oraz zmęczenie
zwiększają zagrożenia wypadkowe. Niektórzy rolnicy nie bacząc na własne
bezpieczeństwo, nie dostrzegają istniejących zagrożeń, wykonują pracę ru-
tynowo i nie przestrzegają zasady ograniczonego zaufania do zwierząt. 

Radzi Magdalena
Dacyna.

Na prośbę Czytelników „Wiadomo-
ści Powiatu Gliwickiego” podajemy
numery telefonów do urzędów gmin
Powiatu Gliwickiego:
Urząd Gminy Gierałtowice: 32 30 11 300,
Urząd Gminy Pilchowice: 32 235 65 21,
Urząd Gminy Rudziniec: 32 400 07 00,
Urząd Gminy Wielowieś: 32 237 85 00,

Urząd Miasta Knurów: 32 235 10 17,
Urząd Miejski w Pyskowicach: 
32 332 60 00,
Urząd Miejski w Sośnicowicach: 
32 238 71 91 do 93,
Urząd Miejski w Toszku: 
32 233 42 17.

(SoG)

Ra dzi Kry sty na Krę -
giel, kie row nik Pla -
c ó w  k i  T e  r e  n o  w e j
KRUS  w Gli wi cach.

Praktyczne rady Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach

Rejestracja 
– krok po kroku

NUMERY DO URZĘDÓW GMIN 



Ryszard Kowrygo jest powiatowym
rzecznikiem konsumentów. Pomaga
mieszkańcom naszego powiatu 
w zawiłościach prawa konsumenc-
kiego, w reklamacjach, zwrotach
itp. Oprócz prawa wielką pasją pana
Ryszarda jest literatura. Jego utwory
publikowane są na łamach ogólno-
polskich pism. 

Jak sam przyznaje, wychował się na
książkach, z czasem pasja czytania prze-
rodziła się w potrzebę twórczego podej-
ścia do literatury – w pisanie własnych
tekstów, utworów. Mało kto wie, że
wiersze pana Ryszarda oraz recenzje
publikowane są w ogólnopolskich pi-
smach literacko-artystycznych. Na po-
czątku pisał recenzje książek Stanisława
Srokowskiego. Wzbudziły one zaintere-
sowanie pisarza, który zamieszczał je na
swoim blogu. 

Z czasem nawiązał współpracę z po-
etą Stanisławem Chyczyńskim, która
zaowocowała publikacjami w piśmie
społeczno-kulturalnym „Kalwariarz”,
jak również w almanachu literacko-ar-
tystycznym „Nihil Novi”. Po wieloletniej
współpracy z „Nihil Novi” i publikacji
swoich artykułów literackich od stycznia
2015 r. wchodzi w skład kolegium re-
dakcyjnego czasopisma. 

Ponadto pan Ryszard współpracuje
m.in. z ogólnopolskim miesięcznikiem li-
terackim – „Akant”. Głównym tematem
w jego poezji są kwestie egzystencji czło-
wieka – narodziny, przemijanie, śmierć.
Jak przyznaje, czuje wewnętrzną po-
trzebę pisania na tematy ważne. Poniżej
przedstawiamy Państwu jeden z wier-
szy… powiatowego rzecznika konsu-
mentów. 

(SoG)

WZRUSZENIE
Grażynce Piotrowicz – Kuzynce

Słowo ciałem się stało,
przesłane jaskółką na wietrze
wpadło w otchłań przestrzeni,
zroszone deszczem, mokrą kopertą,
osiadło na ręku adresata.

Świąteczne życzenia
poprzedzone wstępem,
pochodzącym z czułości serca, 
zapisane drżącą ręką,
otworzyły bramy przeszłości.

Czas przeszły wrócił
nieodgadłym stwierdzeniem.
Moc słowa skonkretyzowała 
się obrazem, a obraz
ewokował wspomnieniem.

Kilka słów nieopierzonych,
treść przerosła formę,
łzy wróciły pamięcią.
Myśl wybiegła naprzeciw,
Spotkała się z tym co zostało w nas.

Twe wzruszenie
mym zobowiązaniem,
powrócę do Ciebie wierszem,
synem swych boleści,
swych wnętrzności.  

Ryszard Kowrygo

Po raz kolejny sięgamy po spraw-
dzone przepisy, pochodzące z ksią-
żeczki pt. „Tradycyjna Kuchnia Ślą-
ska w Spichlerzu”. Wydana przez
Fundację Lokalna Grupa Działania
„Spichlerz Górnego Śląska”, zawie-
ra receptury na wiele wspaniałych
zup, mięs, ciast itp. Tym razem po-
dajemy przepis na wspaniałe cia-
steczka – wintbojtle z citronszpajzom,
które najlepiej smakują w bołnkawą,
czyli kawą parzoną razem z fusami. 

WINTBOJTLE 
Z CITRONSZPAJZOM

I BOŁNKAWA
Recept:
- śćwierć litra wody
- śćwierć fonta masła (font – to jednost-
ka miary – ok. pół kilo) 
- śćwierć fonta pszennej mołki
- mało łyżeczka bakpulwru (proszku do
pieczenia)
- 3 cołke jajca
Psziszykowanie:
Zaważić (zagotować) woda z ma-
słym. Do tego po-
mału doda-
wać mołka
z bak-
pulwrym
i cołki
czos mie-
szać. Jak
ciasto już niy
bydzie mjało żodnych
klompóf (grudek), to łod-
stawić je ze pjeca i ochódzić,
a potym dać 3 cołkie jajca 
i wszystko dobrze wymjyszać. Do-
wać ciasto na posmarowano masłym bla-
cha i srogom łyżkom abo żeby to fajnie wy-

glądało dac ciasto do szpricy i szpricować
małe kwiotki. Zanim wintbojtle ochodnom,
to idzie robić do nich filong (nadzienie),

czyli citronszpajza.
Recept:

- 4 cołkie, srogie jajca
- 1 srogo citroł-

na (cytry-
na)

- 8 łyżek cukru
- 2 łyżeczki żelatiny
- obdarto skóra ze citrołny
Psziszykowanie:
Żółtka ucirać z cukrym na kfap (puszysta
masa) tak dugo, aż cukier bydzie coły ło-
starty. Potym naloć do szklonki trocha
wody i zamoczyć w ni żelatina, a jak już
narośnie, to jom zaważić i ochłodzić. Do
ucieranych żółtek dać ta żelatina, sok i skó-
ra z citrołny – to wszysko pomału i dobrze
zamjyszać i dać do miski, żeby stwardła.

Jak ci citrinaszpajza już stwardnie, to
srogom łyżkom dować jom do szpricy

i szpricować do przekrajanych wint-
bojtlóf. Wierch wintbojtlóf psioć bez sit-

ko pudercukrym – zroboić sie do tego
bołnkawa i można już maszkycić.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Wielowsi 
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Po przez prze sła nie roz wią za nia Czy tel nik wy ra ża zgo dę na prze twa rza nie da nych oso bo wych
na po trze by kon kur su, zgod nie z usta wą z dnia 29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo -
wych (tekst jed no li ty: DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Dziękujemy za wszystkie nadesłane
odpowiedzi. Poprawne hasło krzyżówki
z poprzedniego wydania WPG to
„Strażak”. Materiały promocyjne Powiatu
Gliwickiego otrzymują: Marta Białas,
Małgorzata Cyroń oraz Justyna Winiars-
ka. Gratulujemy! W celu ustalenia ter-
minu odbioru nagrody prosimy o kontakt
telefoniczny, numer tel. 32 332 66 65. 

Powyżej zamieszczamy kolejną
krzyżówkę. Rozwiązanie (hasło krzyżów-
ki) prosimy przesyłać do 19 czerwca  na
adres e-mail: redakcja@starostwo.gli-
wice.pl lub pocztą tradycyjną na adres
Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul.
Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice,
dopisek „Wiadomości Powiatu Gli-
wickiego”. (SoG) 

1. Dzień… – obchodzony  23 czerwca.
2. … Starego 17 – tam swoją siedzibę ma
Starostwo Powiatowe w Gliwicach.   
3. … Spotkania Teatralne – odbyły się 
15 maja w Knurowie. 
4. Wolne pracownika.  

5. Letnie ferie.
6. W tej miejscowości znajdowała się
meta IV Rajdu Rowerowego po Powiecie
Gliwickim. 
7. W dzień świeci na niebie.
8. Bieg… – odbył się 22 maja 
w Knurowie. 

Py ta nia do krzy żów ki:
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są bezpłatnym miesięcznikiem samorządo-
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ze środków Powiatu Gliwickiego. 

Ano – witom w Boże Ciało
Co w Hostyji se schowało
W procesyjach wiernych radość
Krystusowi tako zadość.

Noc 
Świętojańska
Zaś przidzie, przidzie
We czyrwcu bydzie.

Bronisław Wątroba

Ślą ska frasz ka

Boże Ciało 

Gierał towice,  Knurów, P i lchowice,  Pyskowice,  Rudzin iec,  Sośnicowice,  Toszek,  Wielowieś

KK RR ZZ YY ŻŻ ÓÓ WW KK AA Z  Z  HH AA SS ŁŁ EE MM

Poeta samorodny 

Na co dzień Ryszard Kowrygo jest urzędnikiem, a w wolnych chwilach poświęca
się poezji.
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Spichlerzowe przepisy


