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szczegóły str. 11 i 12

Kiedy umawiałam się na rozmowę z Małgorzatą Magdziak, akurat
kupowała rowerek dla jednego ze
swoich dzieci. Rozmawiając ze mną
musiała rozstrzygnąć kwestię, czy
do samochodu „władować” wszystkie dzieci bez rowerka, który za nic
w świecie nie chciał się zmieścić, czy
może zostawić któregoś z członków
rodziny i wpakować rower? Następnego dnia na rowerku pomykał jeden z synków… Przy kolejnym moim telefonie, w którym zapowiadałam, że właśnie do nich jadę usłyszałam pytanie – a jadła pani obiad, bo
my właśnie jemy i zapraszamy! Pomyślałam wtedy, że to muszą być dobrzy ludzie…
W bramie domu, którego kolorową ozdobą jest piękny plac zabaw,
wita mnie pani Małgorzata. Tuż obok
wesoło skacze Zira, ukochana suka,
naj lep sza straż nicz ka do mo we go
ogniska. Gospodyni energicznie prowa dzi do do mu, gdzie od pro gu
gromkie „dzień dobry” mówią – jej
mąż Piotr, jej tata (częsty gość tego
we so łe go do mu) i ósem ka dzie ci
w wieku od lat trzech do dziesięciu:
Basia, Helenka, Przemek, Jasio,
Krzysio, Laura, Marcjanna i Zosia.

Życzymy 200 lat!

Dźwięk syreny jest dla nich sygnałem do działania. Ryzykując
własne życie niosą pomoc i wsparcie
poszkodowanym w wypadkach czy
ofiarom katastrof. 8 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczy obchodziła 100 lat istnienia.
Uro czy sto ści roz po czę ły się
od prze mar szu głów ną uli cą Wil -

czy – stra ża kom to wa rzy szy ła Or kie stra Kopalni Wę gla Ka mien ne go „Knu rów -Szczy gło wi ce” oraz
pocz ty sztan da ro we jed no stek
OSP gmi ny Pil cho wi ce. Na stęp nie
od pra wio na zo sta ła uro czy sta
msza świę ta w Ko ście le p. w. Św.
Mi ko ła ja.
Dokończenie na str. 4

Wicemarszałek Adam Stach przypina do sztandaru OSP Wilcza Złotą Odznakę
Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

Mama zawsze pomoże wszystkim i każdemu z osobna. – To już nie sieroty, chociaż z Sierot – mówi żartobliwie o swojej
zastępczej rodzince.

w przedpokoju w rzędach butów
i ubrań orientują się doskonale, wybierając bez problemów swoje.
Dokończenie na str. 6

Maluchy biorą mnie za ręce i prowadzą do swoich pokoi. Każdy z czterech pokoików, w których mieszkają
dzieci, jest kolorowy i radosny. Dużo

w nich zabawek, książeczek i fajnych
dziecięcych pomysłów.
Po prezentacji dzieci wychodzą
na po dwór ko. Wcześniej jednak

4 maja sprawdzianem wiedzy
z języka polskiego, absolwenci szkół
ponadgimnazjalnych rozpoczęli egzamin dojrzałości. W tym roku po 27 latach przerwy przedmiotem obowiązkowym była ponownie matematyka.
Zanim jednak matury się rozpoczęły, 30 kwietnia absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu
zakończyli rok szkolny. Na specjalnie
przygotowanych uroczystych apelach
najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z paskami oraz stypendia starosty
gliwickiego. W tym roku za wybitne
osiągnięcia w nauce trafiły one
do dwóch uczennic Zespołu Szkół
im. M. Konopnickiej w Pyskowicach –
Aleksandry Pitery i Barbary Gawoł.
Dyrekcje szkół doceniły również osoby, które angażowały się w życie klasy
i szkoły biorąc udział w olimpiadach,
konkursach i zawodach sportowych.
Absolwenci ci otrzymali nagrody
książkowe. Z kolei w Zespole Szkół
im. I. J. Paderewskiego w Knurowie
po raz pierwszy wyróżniono uczniów

Od lewej – Aleksandra Pitera i Joanna Jońca z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach: Jesteśmy już po egzaminach z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Nie było trudno. Tematy z języka polskiego były
przyjemne. Matematyka okazała się do przejścia, choć trzeba przyznać, że stres
był. Z kolei na języku angielskim pytania były standardowe – śmieją się dziewczyny. Aleksandra planuje studiować farmację na Akademii Medycznej we
Wrocławiu, a Joanna pedagogikę lub resocjalizację na Uniwersytecie Opolskim.
o mocnym charakterze. Pomysłodaw- ra przyznała, że subiektywnie będzie
cą nagrody o nazwie „Pader” jest dy- decydować o tym, kto ją otrzyma.
Dokończenie na str. 8
rektor szkoły Dorota Gumienny, któ-

Maj pod znakiem matur
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WIEŚCI Z SESJI

Rozmowa ze starostą gliwickim MICHAŁEM NIESZPORKIEM

oraz trwały roboty mające na celu budowę infrastruktury sportowej w Zespole Szkół
im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. W sumie zakupy i inwestycje w szkołach powiatowych pochłonęły ponad 2 mln zł.
– Prowadzono też roboty mające na celu
modernizację budynku i otoczenia starostwa.

Foto: Sławomir Gruszka (3)

– Na ostatniej sesji radni udzielili Zarządowi Powiatu Gliwickiego absolutorium
za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Jaki to był budżet?
– Bardzo napięty, na co wpływ miał kryzys
ekonomiczny. W stosunku do 2008 r. dochody
własne powiatu z podatku od osób fizycznych
były niższe o prawie 2 mln zł, zmalały też dochody z opłat pobieranych w Wydziale Komunikacji i Transportu. Z kolei zwiększyły się
wydatki, związane m.in. z pomocą społeczną,
służbą zdrowia, oświatą, drogami powiatowymi i funkcjonowaniem administracji.
– Mimo mniejszych dochodów udało się
przeprowadzić wiele inwestycji i przedsięwzięć...
– Nie można było z nimi czekać. I tak
w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” wydaliśmy 400 tys. zł na kolejne prace związane
z dostosowaniem budynku do wymaganych
od końca br. standardów. Z kolei w DPS-ie
„Ostoja” musieliśmy z tego samego powodu
zmniejszyć liczbę mieszkanek – 27 z nich
przeniesionych zostało do ośrodka Caritasu
w Knurowie, co też wiązało się z dodatkowymi kosztami. Dzięki temu „Ostoja” już ma
przyznane standardy, a „Zameczek” będzie je
miał niebawem.
– Istotne były też wydatki związane
z funkcjonowaniem służby zdrowia.
– Przeznaczyliśmy na ten cel w sumie
ok. 1,5 mln zł. Ponad 540 tys. zł stanowią
koszty pokrycia udziałów powiatu w spółce,
która powstała, by kontynuować zadania szpitala w Knurowie. Prawie 600 tys. zł wydaliśmy na zakup niezbędnego sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach, a ponad 350
tys. zł na zakończenie termomodernizacji jego
budynku.
– Wiele działo się na drogach powiatowych.
– Na inwestycje drogowe przeznaczyliśmy
w ub. r. prawie 2 mln zł. Były to zarówno remonty dróg, jak i budowa oraz naprawa chodników. Największe takie inwestycje wykonane
zostały w Wielowsi, Knurowie i Chudowie.
– Kontynuowane były również prace
w obiektach szkolnych.
– Rozpoczęła się termomodernizacja budynków przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie

st r ona 2

Za nami kolejna, bardzo ważna sesja. Odbyła
się 29 kwietnia i była to już XLVI sesja Rady Powiatu Gliwickiego w tej kadencji. Radni udzielili
na niej absolutorium Zarządowi Powiatu Gliwickiego z wykonania budżetu za 2009 r.
Głosowanie w sprawie absolutorium poprzedzane
jest zawsze kilkoma koniecznymi punktami porządku
sesji. Tak więc, zanim nastąpiło, radni wysłuchali rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok,
przedstawionego przez skarbnik Powiatu Gliwickiego,
Marię Owczarzak-Siejko. Dochody powiatu wyniosły
w ub. roku 51 716 110 zł,
a
w y d a t k i
–
52 720 686 zł. Pierwotnie,
w uchwale budżetowej
na 2009 r., dochody zaplanowane były w wysokości 50 227 900 zł. Plan
po zmianach wynosił 51 808 876 zł
i zrealizowany został

o udzielenie absolutorium Zarządowi. Maria Owczarzak-Siejko przedstawiła po tym uchwałę RIO w Katowicach, która pozytywnie zaopiniowała ten wniosek
Komisji Rewizyjnej. Dopiero wówczas pod głosowanie
Rady poddana została uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Za jej przyjęciem było 18 radnych, a 3 zagłosowało przeciw.
W programie sesji przyjętych też zostało kilka innych uchwał, m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach; trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
a także zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2010 r. Pełny tekst tych uchwał zamieszczony jest na stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl w zakładce Informator Rady Powiatu.
Ponadto radni podczas sesji wysłuchali sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach – Barbary Terleckiej-Kubicius, z działalności tej jednostki w 2009 r. wraz wykazem potrzeb
w zakresie pomocy społecznej. Podobne sprawozdania

Zarząd Powiatu Gliwickiego (od lewej): starosta
Michał Nieszporek, wicestarosta Sławomir Adamczyk, członkowie Zarządu Waldemar Dombek
i Marcin Stronczek, dalej skarbnik Maria Owczarzak-Siejko.
w 99,82 proc. Natomiast wydatki w uchwale budżetowej zaplanowane były na kwotę 51 781 000 zł,
a po zmianach określono ich wysokość na 54 572 816 zł,
co zrealizowane zostało w 96,61 proc. Poza bieżącymi
wydatkami udało się z tych środków poczynić wiele inwestycji – o nich szerzej przeczytać można obok. Skarbnik przedstawiła także pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym
przez Zarząd Powiatu Gliwickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 r. Następnie Jacek Awramienko, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gliwickiego, przedstawił jej uchwałę pozytywnie
opiniującą wykonanie budżetu oraz wniosek do Rady

 Prezydium Rady Powiatu Gliwickiego: w środku przewodniczący Tadeusz Mamok, obok wiceprzewodniczący – Ewa Jurczyga i Henryk Szary.

Radni podczas głosowania absolutorium.

– Dzięki temu funkcjonuje tu już winda dla
niepełnosprawnych, a także duży, wygodny
parking. Obiekt jest monitorowany, nastąpiła
dalsza informatyzacja urzędu. To wszystko
kosztowało ok. 1 mln zł.
– Na wiele przedsięwzięć powiat pozyskiwał środki zewnętrzne.
– Blisko 700 tys. zł otrzymaliśmy z unijnych programów na stypendia oraz projekty
poszerzające ofertę edukacyjną naszych szkół.
Dzięki pieniądzom z Ministerstwa Edukacji
Narodowej wykonano z kolei roboty wewnątrz budynku Zespołu Szkół im. Paderewskiego w Knurowie. Na remont drogi powiatowej w Wielowsi otrzymaliśmy 600 tys. zł
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Regułą zaś jest, że inwestycje drogowe wykonujemy wspólnie z gminami.
Wszystko to stanowi duże wsparcie dla naszych działań.
– Jaki będzie budżet w tym roku?
– Mam nadzieję, że zrealizujemy wszystkie
zaplanowane przedsięwzięcia. Związane to
jest zarówno z wysokością dochodów własnych, jak i ze środkami pozyskiwanymi
z Unii Europejskiej.
Rozmawiała: ROMANA GOZDEK

Edukacja w pigułce

Czym zajmowali się radni? Jak pracowali
w ubiegłym roku? Kontynuujemy cykl, w którym prezentujemy pracę poszczególnych komisji Rady Powiatu Gliwickiego w minionym
roku. Poniżej podsumowanie kolejnej z nich –
Komisji Edukacji.
Komisja w roku 2009 odbyła 13 posiedzeń.
Frekwencja radnych na posiedzeniach komisji
wyniosła od 66,7 proc. do 100 proc. – średnio 89,7 proc.
Komisja przekazała w tym czasie do Zarządu 23 opinie, 6 wniosków i jedno zapytanie.
Tematy zrealizowane przez Komisję w 2009 r.:
programy realizowane w szkołach powiatowych
współfinansowane z EFS oraz innych funduszy;
informacja na temat szczegółowego podziału
środków budżetowych na 2009 r. dla placówek

F O RU M S A M O R Z Ą D OW C Ó W

oświatowych wraz z informacją na temat wysokości płac pracowników administracji i obsługi
z uwzględnieniem wysokości dodatków funkcyjnych; kreowanie wizerunku Powiatu Gliwickiego
poprzez działalność placówek oświatowych – siła promocji; funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach; cena kalendarza imprez na 2009 rok w obszarze kultury i kultury fizycznej; dyskusja oraz przyjęcie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2008 r.; opiniowanie

SKŁAD KOMISJI EDUKACJI

Teresa Bochenek – przewodnicząca
Stanisław Rudzki – wiceprzewodniczący
członkowie: Ewa Jurczyga, Szymon Kościarz, Marian Sadecki, Henryk Sibielak,
Urszula Gmyrek (od XI. 2009 r.)

wniosków o Nagrodę Starosty Powiatu Gliwickiego; zapoznanie się ze stanem prac w budynku
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego przy ulicy
Szpitalnej; sprawozdanie z realizacji projektu
systemowego pt. „Dobry start w samodzielność”;
system kształcenia zawodowego nauczycieli placówek w Powiecie Gliwickim – informacja o doskonaleniu nauczycieli. Stan obecny i zamierzenia; przyjęcie informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2009 r.; przygotowanie wniosków
do budżetu Powiatu Gliwickiego na 2010 r.; przyroda nieożywiona Powiatu Gliwickiego – nieznany potencjał promocji; wybrane informacje o stanie zdrowia ludności Powiatu Gliwickiego
w aspekcie działań dotyczących promocji
i ochrony zdrowia prowadzonych w placówkach
oświatowych naszego powiatu; wybrane informacje o stanie zdrowia ludności Powiatu Gliwickiego w roku 2007; współpraca Starostwa Powiatowego w Gliwicach z organizacjami pozarządo-

www.powiatgliwicki.pl

przedstawili również dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej: „Ostoja” w Sośnicowicach – Jarosław Mencfel
i „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej – Ewa Zamora,
mówiący o działalności tych placówek w ub. roku.
Ponadto radni podczas sesji wnieśli liczne zapytania, wnioski, postulaty i interpelacje. Na bieżąco
odpowiadał na nie w trakcie obrad starosta Michał
Nieszporek, część z nich, wymagająca szerszego
wyjaśnienia, uzyska natomiast odpowiedź pisemną.
Następna sesja Rady Powiatu Gliwickiego odbędzie
się 27 maja o godz. 13.00. Udział w niej zapowiedzieli radni z partnerskiego Powiatu Mittelsachsen w Niemczech.
Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
TADEUSZ MAMOK

Foto: Sławomir Gruszka

To był napięty budżet
N R 5 (3 8 ) MAJ 2 01 0

Przewodnicząca Komisji Edukacji Teresa Bochenek.

wymi; opiniowanie projektu budżetu na 2010
rok; propozycje tematów do planu pracy komisji
na 2010 rok.
(Opr.: RG)

SYMBOLICZNE POŻEGNANIE
dan Litwin. Znicze i kwiaty ponieśli
pod symboliczną tablicę także radni
Henryk Szary, Szymon Kościarz
i Stanisław Rudzki oraz Gizela Sadło
(na zdjęciu). Uroczystości towarzyszył
poczet sztandarowy Powiatu Gliwickiego.
Po tym oddaniu hołdu zmarłym zebrani przeszli do gliwickiej Katedry,
gdzie mszę św. żałobną koncelebrował
ks. bp Gerard Kusz. W liturgię słowa
– czytanie oraz modlitwę wiernych –
włączyły się radne Powiatu Gliwickiego Elżbieta Kołodziej i Ewa Jurczyga. Mszę uświetnił występ połączonych chórów Akademickiego Zespołu
Muzycznego Politechniki Śląskiej
w Gliwicach oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Ks. biskup Gerard Kusz mówił
o wielkiej ofierze, jaką złożył naród
polski w Katyniu – zarówno przed 70
laty, jak i w niedawnej katastrofie,
w której zginęła elita Rzeczpospolitej

Polski. – Oby Pan Bóg tę ofiarę przyjął
i wypełnił ją dla dobra naszego narodu
– tymi słowami zakończył homilię biskup.
Msze św. w intencji ofiar katastrofy
odbyły się też w wielu miejscowościach
naszego powiatu. Na ręce starosty gli-

czę nam wszystkim tutaj zgromadzonym siły i odwagi do kroczenia
dro gą de mo kra tycz ne go roz wo ju
i szacunku dla ideałów konstytucyjnych – mówił.

Po mszy zebrani przemaszerowali
na Plac Krakowski, gdzie nastąpiło
m.in. uroczyste podniesienie flagi państwowej i odśpiewanie hymnu. Uroczystości 3-Majowe odbywały się także w wielu miejscowościach naszego
powiatu.
(RG)

Patriotyczny przebieg miała
w powiecie gliwickim rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Powiat obchodził święto wspólnie
z Miastem Gliwice. O godz. 12.00 odprawiona została msza św. w Kościele
Katedralnym p. w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach, którą koncelebrował ks. bp Gerard Kusz. Obecna
na niej była reprezentacja Powiatu Gliwickiego wraz z pocztem sztandarowym.
Podczas jej trwania przewodniczą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
Tadeusz Mamok przypomniał historię Konstytucji 3 Maja, nawiązał
też do rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, a także do obchodzonego tego dnia święta Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski. – Ży-

Foto: Wojciech Baran

W intencji Ojczyzny

Tadeusz Mamok odczytał intencje mszy, a następnie wraz z zastępcą prezydenta Gliwic Adamem Neumannem wręczył biskupowi kwiaty.

Pyskowice mają insygnia

Uroczystość pod Pomnikiem Patriotycznym.

Wiadomości

POWIATU GLIWICKIEGO

już Sztandar
Miejski
oraz insygnia władzy
– Łańcuch
Przewodniczącego Rady
oraz
Łańcuch
Bur mi strza
M i a s t a . Poczet Pyskowic ze świeżo wyświęconym
Nad prze- sztandarem.
biegiem ceremonii ich poświęcenia czuwał Romuald Kubiciel, który wspólnie z Małgorzatą Kaganiec jest autorem
herbu Pyskowic.
Po uroczystej mszy świętej poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta udali się pod Pomnik
Patriotyczny. Burmistrz Wacław Kęska wygłosił przemówienie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a następnie reprezentanci władz samorządowych, władz Powiatu
Gliwickiego oraz instytucji i organizacji działających
w Pyskowicach złożyli kwiaty pod pomnikiem.
(AK)

Foto: Agnieszka Kazubek (2)

W Pyskowicach 3 maja odbyła się ważna dla mieszkańców miasta uroczystość. Podczas uroczystej mszy
świętej odprawionej przez biskupa Gerarda Kusza poświęcone zostały Sztandar Miasta i insygnia władzy samorządowej, wykonane z okazji 750-lecia nadania Pyskowicom praw miejskich.
Pyskowice należą do najstarszych miast Górnego Śląska.
Władze samorządowe od kilku lat zabiegały o wykonanie
symboli godnych miasta z tak wielką tradycją. Obecnie mają

wickiego wpłynęły także kondolencje
od włodarzy naszych zaprzyjaźnionych
powiatów z Niemiec i Wielkiej Brytanii, które nadesłali Claudia Stöckle –
zastępca starosty Powiatu Calw
w imieniu starosty Helmuta Rieggera,
Volker Uhlig – starosta Powiatu Mittel-

sachsen oraz Joan Butterfield – przewodnicząca Rady Hrabstwa Denbighshire. Księga Kondolencyjna, do której
w starostwie podczas trwania żałoby
narodowej wpisywali się mieszkańcy
naszego powiatu, przekazana została
do Kancelarii Prezydenta RP.
(RG)

4 maja w Starostwie Powiatowym w Gliwicach wręczono medale
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Przyznaje je minister obrony narodowej w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umocnienia obronności Rzeczpospolitej Polskiej.
Medale otrzymali rodzice, którzy
wychowali co najmniej troje dzieci
na wzorowych żołnierzy. Jak podkreślił ppłk dypl. Roman Nowogrodzki,
komendant Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Gliwicach, należy doceniać rodziców, którzy wychowali dzieci w duchu patriotyzmu. Wśród wyróżnionych znaleźli się Irena oraz śp.
Wiktor Mandokowie z Sośnicowic,
którym minister przyznał Złoty Medal
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”
za przygotowanie aż 5 synów do pełnienia służby wojskowej. Z kolei
Srebrne Medale otrzymali Elwira
i Jan Zielińscy z Knurowa oraz Zofia
i Stanisław Irytowscy z Gliwic.
W każdej z tych rodzin 4 synów odbyło zasadniczą służbę wojskową.
Medale wręczyli starosta gliwicki
Michał Nieszporek, sekretarz Miasta

Gliwice Andrzej Karasiński oraz komendant Nowogrodzki. W spotkaniu
wzięli udział również zastępca burmistrza Sośnicowic Joachim Skorupa
i Jarosław Wiewiura z Urzędu Miasta w Knurowie.
Jan Zieliński z Knurowa powiedział, że jest dumny z wychowania synów. -Wojsko dało im dobrą szkołę
życia. Z pewnością ukształtowało ich
charakter – mówił. Z kolei Zofia Irytowska żałowała, że żaden z synów
nie zdecydował się na zawodową służbę wojskową. Jej ojciec walczył
w I i II wojnie światowej i tradycje patriotyczne były w ich domu zawsze
obecne.
(SG)

Zasłużeni dla obronności

Irena Mandok odebrała Złoty Medal
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Odznaczeni rodzice w gronie organizatorów uroczystości.

www.powiatgliwicki.pl

Foto: Wojciech Baran (2)

17 kwietnia w Gliwicach odbyły
się uroczystości żałobne za zmarłych
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Było to symboliczne pożegnanie prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki oraz 94 pozostałych ofiar tej tragedii przez
mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego.
Uroczystości
rozpoczęły
się
pod pomnikiem Ducha Świętego,
gdzie ustawiono tablicę z nazwiskami
wszystkich zmarłych oraz stojak ze
zdjęciem ś. p. Lecha i Marii Kaczyńskich. Pod pomnikiem znicz zapalili
starosta gliwicki Michał Nieszporek
oraz prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiewicz. Następnie, po modlitwie
odmówionej przez wszystkich zebranych, pod pomnikiem złożono wieńce
i kwiaty. W imieniu Powiatu Gliwickiego wieniec złożyli przewodniczący
Rady Powiatu Tadeusz Mamok, starosta Michał Nieszporek oraz radny Bog-
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Foto: Romana Gozdek
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Zwycięzcy turnieju – z pucharami i nagrodami - wśród jego organizatorów.
drzej Frejno – prezes Zarządu Powiatowego OSP RP
Powiatu Gliwickiego oraz samorządowcy: Marcin
Stronczek – członek Zarządu Powiatu Gliwickiego,
Mariusz Poloczek – radny powiatowy oraz Joachim
Skorupa – zastępca burmistrza Gminy Sośnicowice.

20 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, domów pomocy społecznej z terenu powiatu, warsztatów terapii zajęciowej oraz
placówki opiekuńczo-wychowawczej Caritas w Knurowie przeszkolonych zostało
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie dla nich zorganizowane zostało 5 maja w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Prowadzący część teoretyczną Michał van der Coghen z firmy Remex przedstawił uczestnikom przepisy prawne oraz
podstawowe zasady, jak postępować w sytuacji, kiedy widzimy osobę potrzebującą pomocy. Następnie
wraz ze współpracownikami przygotował dla zebranych
część praktyczną, w trakcie której dowiedzieli się oni, jak
ocenić nieprzytomność poszkodowanego, w jaki sposób
uciskać klatkę piersiową i wykonywać oddechy ratownicze,

Życzymy 200 lat!

Dokończenie ze str. 1
Po niej na placu przy jednostce
OSP odbyła się część oficjalna prowadzona przez Bernarda Paszka, prezesa OSP Wilcza i Piotra Ludwika, naczelnika tej jednostki. Tadeusz Mamok, członek Głównego Sądu Honorowego Zarządu Głównego ZOSP RP
w Warszawie oraz Czesław Kozak,
sekretarz Zarządu Wojewódzkiego
ZOSP RP w Katowicach przypięli
do sztandaru Złoty Znak przyznany
przez ZG ZOSP RP. Z kolei wicemarszałek Województwa Śląskiego Adam
Stach przymocował do sztandaru Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi dla
Województwa Śląskiego”. Odznaczenie sztandaru to symboliczne wyrazy
uznania dla wszystkich strażaków.
Wojewódzki Zarząd ZOSP RP
przyznał Złote Medale „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” Damianowi Brzezinie,
Henrykowi Twardawie i Tadeuszowi
Kubickiemu. Srebrne Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali Ma-

st r ona 4

15 maja w Siewierzu odbędą się eliminacje wojewódzkie, w których wezmą udział zwycięzcy każdej
z kategorii, czyli Daniel Kocc, Natalia Sus i Dawid
Golor. Powiatowy turniej otrzymał dofinansowanie
ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
(SG)

Cenna krew

Foto: Sławomir Gruszka

Liczy się pier w s z a pomoc

a także jak układać poszkodowanego nieprzytomnego w pozycji bezpiecznej. Odbyły się również ćwiczenia z użyciem
automatycznego defibrylatora. Więcej na temat zasad udzielania pierwszej pomocy napiszemy w czerwcowym numerze WPG.
(SG)

riusz Szydło, Bronisław Brzezina
i Dariusz Kupka. Z kolei Adrian
Buchta otrzymał odznakę wzorowego
strażaka, którą przekazał mu Andrzej
Frejno, prezes Zarządu Powiatowego
ZOSP RP. Uwieńczeniem imprezy był
festyn rodzinny przy budynku OSP.
W uroczystości udział wzięli również były podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Eugeniusz Postolski (który odczytał list skierowany
do strażaków przez wicepremiera
i Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP
Waldemara Pawlaka), członek Zarządu Powiatu Gliwickiego Waldemar Dombek, wójt gminy Pilchowice
Wilhelm Krywalski, przewodniczący
Rady Gminy Krystian Gogulla wraz
z radnymi, komendant PSP w Gliwicach Janusz Przybylski oraz sołtys
Wilczy Jan Gamoń z Radą Sołecką.
Jednostka OSP w Wilczy powstała
w 1909 roku, a statutową działalność
przeciwpożarową rozpoczęła od roku 1910. W okresie międzywojennym

Foto: ARC

9 kwietnia w Smolnicy odbyły się eliminacje powiatowe XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.
Uczestnicy odpowiadali na 25 pytań pisemnych.
Najlepszą wiedzą wykazali się w grupie wiekowej
obejmującej szkoły podstawowe zawodnicy: I miejsce
Daniel Kocc, II - Dominik Knopik, III – Damian
Kruczek. Wśród gimnazjalistów I miejsce zajęła Natalia Sus, II – Anna Soll, a III – Maciej Promny.
Z kolei w trzeciej grupie rywalizowali uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych, wśród których najlepszy był Dawid Golor, II miejsce zajął Mateusz Cyroń, a III –
Aneta Smolarek. Nagrody zwycięzcom wręczyli Tadeusz Mamok – członek Głównego Sądu Honorowego Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, An-

22 maja w godz. 11.00-14.00
na boisku sportowym w Rudzińcu odbędzie się II Wielka Majówka z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzińcu. Szczegóły imprezy na stronie www.ops-rudziniec.com
23 maja Centrum Kultury
„Zamek w Toszku” zaprasza
na Brewerie Toszeckie, czyli historię o księżnej Judycie co męża szukała. W programie m.in. inscenizacja wesela księżnej Judyty, występ
trubadurów, pokazy walk rycerskich
oraz rzemiosła dawnego. Początek
o godz. 12.00.
28 maja Amatorski Klub Biegacza z Knurowa organizuje XIX Bieg Młodości. Zapisy
w dniu biegu w godz. 11.00-13.30
w biurze zawodów w parku NOT
w Szczygłowicach. Start godz. 14.00.
Impreza jest dofinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
29 maja Miejski Ośrodek
Kultury i Sportu w Pyskowicach organizuje Otwarte Powiatowe Mistrzostwa we Wspinaczce
Sportowej. Chętni mogą się zapisać
pod numerem tel. 781 996 177 oraz
w dniu zawodów. Impreza jest dofinansowana ze środków Starostwa
Powiatowego w Gliwicach.
30 maja MOKiS w Pyskowicach zaprasza na imprezę pt.
Legendy Pyskowickie. Między historią a legendą – Nawiedzony
młyn. Impreza dofinansowana ze
środków Starostwa Powiatowego
w Gliwicach.
6 czerwca Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”, Stowarzyszenie „Dobro Dziecka” oraz Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet zapraszają na tradycyjny Festyn Rodzinny.
6, 13 i 20 czerwca
w godz. 14.00-16.00 wszyscy
zainteresowani mogą zwiedzić Izbę
Łod Starki w Chudowie (ul. Szkolna 54, budynek starej szkoły).
12 czerwca Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni
Nieborowskiej zaprasza na Piknik Rodzinny, odbywający się w ramach III Metropolitarnego Święta Rodziny. Rozpocznie się o godz. 15.00
mszą św.
13 czerwca Dom Pomocy
Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach zaprasza na VI Festyn Integracyjny. W programie m.in. występ Zespołu „Antyki” oraz gry i zabawy dla dzieci. Będzie również
prowadzona aukcja prac mieszkanek. Start o godz. 15.00.
17-20 czerwca odbędzie
się XXXIV Śląski Rajd Pojazdów Zabytkowych, którego trasa wieść będzie m.in. przez Gierałtowice, Chudów, Knurów, Nieborowice, Żernicę i Sośnicowice. Więcej
informacji na stronie www.auto-slaski.katowice.pl.
(Opr. SG)

w posiadaniu straży była „sikawka
konna”, co było ogromnym sukcesem
na owe czasy. Pierwszym powojennym wozem, jakim dysponowała jednostka po zakończeniu II wojny światowej był Opel Blitz, przerobiony
do zadań przeciwpożarowych.
Straż prowadzi szeroko zakrojoną
działalność w gaszeniu pożarów i ratowaniu od powodzi. Strażacy angażują
się również w życie społeczno – kulturalne sołectwa, gminy i powiatu, m.in.
zabezpieczając imprezy plenerowe czy
promując ochotnicze strażactwo.
Na wyposażeniu mają dwa samochody
– Jelcz 315 GCBA i Magirus Deutsch
GBA, pompy, piły motorowe, agregat
prądotwórczy itd. W wilczańskiej remizie funkcjonuje w pełni profesjonalne
Internetowe Centrum Edukacyjno –
Oświatowe. Przy jednostce działa Przeciwpożarowa Drużyna Młodzieżowa,
która liczy 16 członków. W sumie OSP
Wilcza skupia 33 strażaków ochotników
i 7 członków honorowych. Najstarszym
jest Tadeusz Kubicki, który ma 80 lat,
a najmłodszym 7-letni Martin Roter.
Tekst i foto: SŁAWOMIR GRUSZKA

www.powiatgliwicki.pl

10 kwietnia Klub Honorowych
Dawców Krwi im. Floriana Ogana
w Knurowie przeprowadził akcję
zbierania krwi.
Zgłosiło się 26 osób chętnych oddać krew, ale część z nich po przebadaniu niestety nie mogła się temu
poddać. W czasie akcji zebrano ponad 7 litrów. Krwiodawcy zachęcają
do oddawania krwi nie tylko w czasie takich akcji. Chętni mogą zgłaszać się w każdy poniedziałek oraz
piątek w godz. 8.00-11.00 w Przychodni Specjalistycznej Fundacji
„Unia Bracka” w Knurowie przy
ul. Dworcowej 1. Organizatorzy akcji otrzymali na realizację tego zadania dotację z budżetu Powiatu Gliwickiego.
(SG)

Biuro ARiMR
dłużej czynne

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia
przyjmowania wniosków obszarowych na kampanię w 2010 roku, który upływa 17 maja, biuro ARiMR
w Pyskowicach (Plac Kopernika 2,
tel. 32 302 20 31) będzie czynne
w następujących godzinach:
 10-14 maja – godz. 6.00-22.00
 15 maja (sobota) – godz. 8.00-16.00
 17 maja – godz. 6.00-22.00.

Rozstrzygnięcie
konkursu KRUS

Nagrodę w konkursie KRUS,
ogłoszonym w poprzednim wydaniu
WPG, wylosowała Dorota Pisarek
z Toszka. W celu jej odbioru prosimy
panią Dorotę o kontakt z naszą
redakcją – tel. 32 332 66 65.

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Co kryją hałdy?
WO K ÓŁ NA S

mi, wysypisko skały płonnej lub stałych
odpadów przemysłowych powstających
w wyniku eksploatacji kopalin lub przerobu surowców w zakładach przemysłowych wydobycia i przetwórstwa węgla
oraz rud metali. Usypane są z odpadów
pogórniczych i większość z nich stanowi
zagrożenie dla środowiska naturalnego
przez wiele lat. Prowadzona jest ich rekultywacja i zagospodarowanie, w celu
ograniczenia ich negatywnego oddziaływania. Hałdy są nieużytkami, jednak nie
dla wszystkich są one bez wartości. Właśnie na nich Marcin znajduje minerały,
których ma imponującą kolekcję.

KOLONIJNA PASJA

Foto: Marcin Dobczyński (2)

Jego pasja zaczęła się w latach 80.
kiedy to przebywał na koloniach
w Karkonoszach. Zafascynowały go
minerały znajdujące się w sklepikach
z pamiątkami. Po powrocie postanowił przyjrzeć się bliżej temu, co kryje śląska ziemia. Na początku obiektem jego zainteresowania stały się
hałdy kopalni „Dębieńsko”. Tam
Piryt zachwyca swymi kolorami uwagę Marcina zwróciły kamienie,
i strukturą.
które okazały się sferosyderytami,
czyli skałami osadowymi zbudowanymi z syderytu z domieszkami kalcytu, manganu i magnezu.
Z czasem, kiedy ciekawy materiał z hałd tej kopalni się skończył
(z racji jej zamknięcia), wystąpił
do dyrekcji KWK „Szczygłowice”
o pozwolenie na możliwość poruszania się po jej hałdach w Szczygłowicach oraz Smolnicy.
Znalezienie wartościowego okaKwarc z inkluzją – aż trudno uwierzyć,
że takie cudo można znaleźć na hałdzie. zu mineralogicznego nie jest takie

proste. Odpowiednie
wypreparowanie minerałów z sferosyderytów wymaga sporych umiejętności
i obycia z tak wymagającym i specyficznym materiałem.
– Pomijam fakt,
że spędzam na hałdach kilka godzin.
Na sobie mam ubrania robocze, gumowce, plecak oraz pięciokilogramowy
„pyrlik”. Wyglądam
co najmniej jak poszukiwacz skarbów Marcin Dobczyński godzinami potrafi opowiadać o ciekawych minerałach.
– śmieje się Marcin.
– Kamienie trzeba wyciągać z błota, nem odpadów górniczych. Trzon koPoszukiwanie i kolekcjonowanie
czasem ważą kilkadziesiąt kilogramów. lekcji stanowią minerały z Górnoślą- minerałów to dla Marcina nie tylko
To jest mozolna praca. Ludzie, którzy skiego Zagłębia Węglowego (GZW) przyjemność, ale i możliwość nawiąmnie spotykają, dziwią się i nie rozu- naszego regionu, czyli Szczygłowic, zania kontaktu i wymiany doświadmieją mojej pasji.
Dębieńska i Knurowa. Można wy- czeń z podobnymi pasjonatami z inWszystko dlatego, że w Polsce nie mienić kilka grup minerałów krysta- nych krajów, jak Czechy, Niemcy czy
ma tradycji tworzenia muzeów lizujących w sferosyderytach nasze- Węgry. Tam kultura „zbieractwa” ma
przy kopalniach, w których można by go regionu. Najliczniejszą grupę sta- o wiele większe tradycje. Na przykład
eksponować minerały oraz skamienia- nowią siarczki (piryt, chalkopiryt, kolekcjonerzy wystawiają swoje zbiołości. W naszym regionie takie wysta- markasyt, sfaleryt, galena, milleryt, ry na giełdach minerałów, podczas gdy
wy są między innymi przy Wydziale siegienit), węglany (ankeryt, dolo- w naszym kraju można zobaczyć
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego mit, kal cyt, sy de ryt), krze mia ny na nich głównie biżuterię.
w Sosnowcu (WNoZ UŚ). Tam też (kwarc kaolinit), siarczany (anhy– W Europie są instytucje i organimożna zobaczyć kilka okazów z na- dryt, baryt, gips), fosforany (apatyt), zacje oraz grono osób, które swoją
szych hałd, jak i ziemi śląskiej.
tlenki (anataz) oraz substancje orga- działalnością propagują i rozwijają
niczne – bituminy. Kolekcja GZW li- kolekcjonowanie minerałów – hanŚLĄSK PEŁEN SKARBÓW
czy ponad 300 okazów. Najciekaw- dlując nimi lub je wymieniając. U nas
Oglądając jego kolekcję można szy mi zna le zio ny mi mi ne ra łem jednak nie jest to doceniane – ubolesię upewnić, że nasz region jest cie- w sferosyderycie w naszym powie- wa Marcin, pokazując milleryt, który
kawy i kryje wiele tajemnic, choć cie jest tlenek tytanu – anataz i fos- jest niezwykle rzadkim okazem.
SŁAWOMIR GRUSZKA
potocznie hałda określana jest mia- foran – apatyt.

Foto: Sławomir Gruszka

Marcin Dobczyński, mieszkaniec
Czerwionki-Leszczyn, na co dzień
pracownik biurowy i student kierunku ekonomicznego w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, kiedy tylko ma trochę wolnego czasu, zamienia się w poszukiwacza skarbów
w … hałdach! Okazuje się, że sporo
ich tkwi w tych pokopalnianych pagórach na terenie naszego powiatu.
Przeważnie w ogóle nie zwracamy
na nie uwagi. Stanowią nieodzowny element krajobrazu poprzemysłowego ziemi śląskiej. Cytując definicję, hałda
(po Śląsku houda) to antropogeniczna
forma ukształtowania powierzchni zie-
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Przyglądając się śląskim ogrodom wiosną,
nie można nie zauważyć magnolii, drzew będących swoistą ogrodową arystokracją. Obsypane dużymi, a jednocześnie delikatnymi kwiatami w odcieniach różu i bieli, drzewa magnolii
stanowią niezapomniany widok.
Drzewa te znajdują się w krajobrazie obecnego powiatu gliwickiego przynajmniej od okresu
międzywojennego XX w. Były one pozyskiwane
z działających w tym okresie na terenie Górnego
Śląska gospodarstw ogrodniczych. Ze względu
na swe rozmiary, sposób rozmnażania, a jednocześnie ekskluzywny charakter, stanowiły ozdobę
ogrodów zasobniejszych właścicieli.
Tradycja uprawy magnolii przetrwała zawieruchę wojenną i trudności z pozyskiwaniem sadzonek w okresie PRL-u. Świadczą o tym dorodne, często kilkudziesięcioletnie drzewa będące
prawdziwymi królowymi wiosennych ogrodów.
Ich piękno podziwiać możemy we wszystkich
wsiach i miastach powiatu. Poza ogrodami przydomowymi magnolie obecne są na terenie niektórych parków.
Naj bar dziej po pu lar ne są ma gno lie po śred nie – So ulan ge’a (ma gno lia so ulan ge ana). Są one mie szań cem ma gno lii na giej
i pur pu ro wej. Wy stę pu ją ja ko du że krze wy
lub ni skie drze wa o wy so ko ści 3-6m. Po sia da ją sze ro ką, luź ną ko ro nę, skó rza ste, du że

Wiadomości

POWIATU GLIWICKIEGO

Foto: Sławomir Gruszka (2)

Królowe wiosennych ogrodów

Magnolie są ozdobą m.in. Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pławniowicach.

li ście. Kwit ną w kwiet niu (na na szych te re nach mniej wię cej w dru giej, trze ciej de ka dzie te go mie sią ca), po sia da ją du że, kie li cho wa te kwia ty. W po wie cie gli wic kim prze wa ża ją od mia ny kwit ną ce w róż nych od cie niach ró żu.
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Dru gi po pu lar ny ga tu nek to ma gno lia
gwiaź dzi sta (ma gno lia stel la ta). Mniej sza
od po przed niej, do ra sta do 3 m, jest krze wem
o luź nym po kro ju i du żych skó rza stych li ściach. Po sia da du że kwia ty o wy dłu żo nych
płat kach (po krój kwia tu przy po mi na ją cy
gwiaz dę), naj czę ściej spo ty ka my od mia ny
o bia łych kwia tach. Ma gno lia gwiaź dzi sta
kwit nie naj wcze śniej ze wszyst kich ma gno lii,
bo już na po cząt ku kwiet nia.
Oba z wy mie nio nych ga tun ków ma gno lii
na le ży sa dzić w miej scach osło nię tych, sło necz nych lub pół cie ni stych. Wy ma ga ją gleb
ży znych, lek ko kwa śnych. Upra wia jąc ma gno lie pa mię taj my tak że, że nie lu bią one
prze sa dza nia (po sia da ją bar dzo kru che ko rze nie), nie po win no się tak że pro wa dzić ich
przy ci na nia (po za cię ciem ko ry gu jącym, o ile
mu si być prze pro wa dzo ne).
Na ko niec war to zwró cić
uwa gę, że kli mat na szej
czę ści Ślą ska w po rów na niu z cen tral ną czy wschod nią Pol ską sprzy ja upra wie
tych pięk nych i wy twor nych drzew. O ile od po wied nio się o nie za trosz czy my i po sa dzi my je
w od po wied nim miej scu,
od pła cą się pięk nym wy glą dem.
MARIUSZ DYKA
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y – dorośli siadamy w pokoju dziennym przy ogromnym stole, który rodzina kupiła za pieniądze otrzymane jako nagroda dla bohaterów artykułu „Niesieroty z Sierot”. Reportaż napisała
i zgłosiła do ogólnopolskiego konkursu dziennikarskiego jedna z maturzystek z Sierot – Monika Zieleńska –
wygrywając główną nagrodę.
Magdziakowie trafili do Sierot,
uroczej miejscowości w gminie Wielowieś, przed Bożym Narodzeniem 2008
roku, wprowadzając się do domu, który specjalnie dla nich kupiła i przekazała w użyczenie pewna fundacja
z Anglii. Na Śląsk przeprowadzili się
z Piotrkowa Trybunalskiego, rodzinnego miasta pani Małgorzaty. Tam kilka
lat wcześniej poznała Piotra, który
przyjechał ze Lwowa. Pobrali się, pracowali w szkołach. Ona uczyła języka
polskiego, a on m.in. był nauczycielem
wychowania fizycznego, trenerem i terapeutą. Prowadzili aktywne życie
i kochali swoją pracę.
– Wszystko zaczęło się tro chę
zmieniać w wakacje 2005 roku w Małym Cichym w Tatrach. Tam spędzaliśmy tygodniowe rekolekcje z dwójką
naszych dzieci, Basią i Przemkiem.
Byli tam również „rodzice” z Pogotowia Rodzinnego z powiatu gliwickiego z dwoma maleńkimi dziewczynkami, ośmiomiesięczną i pię cio miesięczną. Nasza Basia zainteresowała
się tą starszą, Laurą. Bawiła się z nią
tak intensywnie, że po prostu ją bardzo po kochała. Musiało coś być
w Laurze, bo śladem Basi i my zako-

długą rozmowę o możliwości stworzenia Laurze rodziny zastępczej. Nie
było łatwo, bo powiat gliwicki musiał
porozumieć się z powiatem piotrkowskim, a jego władze wolały, abyśmy
wzięli dziecko z powiatu piotrkowskiego, a nie z dalekiego gliwickiego.
Udało się jednak pokonać trudności
i w marcu 2006 roku Laura trafiła
do naszej rodziny. We wrześniu tego
samego roku urodziła się nasza trzecia córeczka, Helenka – opowiada
Małgorzata.
esienią 2007 roku przeprowadzili
się do Gliwic z zamiarem stworzenia rodziny zastępczej kolejnym dzieciom. Już w kwietniu 2008
roku dołączyła do nich Zosia, a w maju pozostała trójka rodzeństwa: Jasio,
Krzysio i Marcjanna. Chcieli nadal
pracować w swoich zawodach, ale nie
udało się połączyć tych dwóch światów. Zwłaszcza, że kilkoro dzieci,
w tym przede wszystkim Laura, wymagało stałej opieki lekarskiej.
W grudniu tego samego roku przenieśli się do Sierot.
– Przeszliśmy kilka etapów rodzicielstwa. Najpierw zostaliśmy rodzicami naszych własnych dzieci, następnie
rodzicami zastępczymi dla jednego
maluszka, obecnie tworzymy zawodową wielodzietną rodzinę zastępczą,
a w planach mamy utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka. Ogromy wpływ
na nasze decyzje mają Renata i Ireneusz Kopaniowie, prowadzący jedyny
w powiecie gliwickim Rodzinny Dom
Dziecka, istniejący od 1997 roku. Oni
też niosą nam wielką pomoc i często
korzystamy z ich doświadczeń – dodaje Piotr Magdziak.

J
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Zabawę w piaskownicy lubią wszystkie dzieci. Z niecierpliwością czekają
na igraszki w basenie.
cha li śmy się w niej nie mal że
od pierwszego wejrzenia. Trudno było się nam rozstać z tym dzieciątkiem.
Musieliśmy podjąć błyskawiczną decyzję – chcemy, aby Laura była z nami. Z Małego Cichego wracaliśmy
do Piotrkowa Trybunalskiego przez
Gliwice, gdzie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyliśmy
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a „etacie” w rodzinie zastępczej jest tylko pani Małgosia.
Piotr dodatkowo pracuje poza
domem. Dom w Sierotach jest ich ostoją. Stanowi własność fundacji „Nasz
Dom Zastępczy”, którą utworzyli Renata i Ireneusz Kopaniowie. Współpracują oni ze wspomniana już angielską
fundacją „Our New Family”, która ze-

brała środki na zakup tego domu. Ona
też pomogła doposażyć plac zabaw,
który wspólnie budowali ręka w rękę
Magdziakowie i ich przyjaciele z Anglii. Brytyjczycy są w stałym kontakcie
z sierocką rodziną, odwiedzają ją
i przysyłają prezenty. Te prezenty przygotowały dzieci ze szkoły w Newcastle, gdy dowiedziały się, że taki dom

B A R W Y Ż YC I A
Magdziakowie wychowują dzieci
przez naśladownictwo, zachowania
prospołeczne, sport, ale przede wszystkim przez wielkie pokłady cierpliwości i miłości.
– Musimy zawsze przemyśleć, co
do kogo i w jaki sposób powiedzieć, żeby żadnego z nich nie dotknąć, nie urazić, a jednocześnie egzekwować codzienne obowiązki i po prostu żyć, jak
każda zwyczajna rodzina. Nie było to
od razu takie oczywiste. Niektóre z na-

wać, żeby wszystko było gotowe
na powrót dzieci. Nauczyli się już wiele spraw robić „od ręki”, bo później
coś może przypadkowo umknąć. Nawet dzieci są dobrze zorganizowane,
stąd mają „czas” na wszystko, a w domu jest porządek.
Nie myślą o chwilach tylko dla siebie,
bardziej ich marzenia dotyczą kontaktu
z innymi rodzinami z większą liczbą
dzieci. Mimo, że Małgorzata odrobinę tęskni za uczelnianą biblioteką w Częstochowie, gdzie studiowała, za chwilą
z książką, to jednak nie zamieniłaby czasu spędzonego z dziećmi na samotność
w czytelni. Piotr był niezwykle aktywny,
działał społecznie, udzielał się na wielu
polach. Odrobinę mu tego brakuje… Ale
nie żałują swoich decyzji. Oboje potrafią
spontanicznie złapać się za ręce, bawić
w ganianego, motywować dzieciaki
do rozmaitych gier.
szystkie dzieci zwracają się
do Piotra i Małgorzaty – tato, mamo. To była ich decyzja, same tak chciały. Na wielkim
stole w porze obiadu pojawiają się litrowe garnki zupy, 50 naleśników
lub 4 kg ziemniaków… Podobno można się przyzwyczaić do przygotowywania tak dużych codziennych posiłków. Nie brak też trudnych momentów. Chwile zwątpienia przeżyła pani
Małgorzata kilkakrotnie.
– Pierwsze „załamanie” miałam zaraz po przeprowadzce do Sierot.
Wprowadziliśmy się do domu, w którym trwał jeszcze remont. Wszyscy
nagle, pomiędzy puszkami z farbą, zachorowaliśmy na grypę żołądkową.
Leżałam z gorączką i myślałam, że już
chyba nie podołam. Kolejne wątpliwości, czy dam radę naszły mnie, kiedy
przez 60 dni nasze dzieci chorowały
na ospę. Miały temperaturę, marudziły,
nie chciały jeść i ciągle wycierały posmarowane miejsca. Wirus atakował
pokojami – z uśmiechem dziś snuje
opowieść o tych trudnych chwilach pani Małgorzata... – Na szczęście ospa
zdarza się tylko raz. Mamy ten etap już
za sobą.
Na pytanie, jak ich rodzice zareagowali na decyzję o stworzeniu tak dużej
rodziny zastępczej, pani Małgorzata
po namyśle odpowiada – To była decyzja nasza i naszych dzieci. Rodzice zechcieli ją zrozumieć, uszanowali
i wspierają do dziś.
A Magdziakowie, pełni energii
i wiary w dobro tego świata, najzwyczajniej chcą dać szczęście „swoim”
dzieciom!
Tekst i zdjęcia:
MAGDALENA FISZER – RĘBISZ
Ps. Imiona czwórki dzieci, ze względu
na ich biologicznych rodziców, zostały
zmienione.

W

Tata serwuje herbatkę na świeżym powietrzu.

S

istnieje w Polsce. Tym sposobem uczą
się pomagać innym dzieciom, z innego
kraju. Potrafią się z nimi dzielić…
ieroty przyjęły Magdziaków
z początkową rezerwą – obcy,
wielodzietni… Lody powoli pękają. Oni robią to co zaplanowali,
a mieszkańcy Sierot powoli się przyzwyczajają. Organizują sierockie rajdy
rowerowe, w którym udział biorą
spontanicznie umawiający się najmłodsi mieszkańcy wioski.
Koleżanki i koledzy ze
szkoły przychodzą się bawić do dzieci. W ogóle
Magdziakowe są bardzo
aktywni – jeżdżą też na rolkach, a zimą na łyżwach
i sankach, raz w miesiącu
można ich spotkać ze
wszystkimi dziećmi na basenie, lubią podróże dalekie
i bliskie swoim wielkim busem. Dzieci rosną, coraz
częściej udaje się wszystko
zorganizować szybciej i lepiej.
Laura szykuje się teraz
do pójścia do zerówki. Bardzo się z tego cieszy i czeka
na ten moment. – Niedługo
pójdę do zerówki. Będzie to
wtedy, kiedy rodzice schowają basen –
żywiołowo opowiada dziewczynka,
która w ten sposób mierzy czas, chociaż wciąż jeszcze jest za zimno, aby
ten basen wystawić na podwórko. Będzie jednak tam stał do 31 sierpnia, a 1
września zostanie złożony, bo wtedy
ona pójdzie do zerówki. Laura ma problemy ze wzrokiem, ale radzi sobie doskonale. Widać, że to pieszczoszka,
przytula się do mamy, zalotnie spogląda…

www.powiatgliwicki.pl

szych dzieci, kiedy do nas przyszły, były agresywne, nie znały pieszczotliwych słów, jadły „na zapas”, rzucały się
na zabawki, które w tym wieku nie powinny ich już interesować. Spowodowane to było zapewne tym, że w swoim
dzieciństwie nie przeszły naturalnych
etapów zabawy. Na początku żyły
w ciągłym strachu, że mogą utracić
otrzymany u nas spokój i bezpieczeństwo. Oboje z mężem skończyliśmy resocjalizację, tym bardziej zauważamy,
że nie da się dostosować dziecka do teoretycznej formy wychowawczej, tylko
formę dobrać do dziecka, a często nawet jest to „mieszanka” wielu form.
Cieszymy się ze wszystkich sukcesów
naszych dzieci – tych małych i dużych,
podwórkowych, społecznych i szkolnych. Dla jednego z nich piątka z minusem jest porażką, dla drugiego dwójka
niesamowitym sukcesem – mówi Małgorzata Magdziak.
boje z mężem potrafią długo
mówić o każdym ze „swoich”
dzieci, o ich talentach, chorobach, ulubionych zajęciach, potrawach. Przemek gra w szachy, Basia
uczy się gry na pianinie, Marcjanka lubi śpiewać, Zosia chodzi na zajęcia
z tańca, mniejsze dzieci „kochają” basen... Z miłością przytulają każde
po kolei, cierpliwie i spokojnie odpowiadają na pytania, pomagają przezwyciężyć problemy. Nie jest to łatwe,
bo często wszystkie pociechy mówią
jednocześnie… Ruch, gwar, śmiech
wypełniają ten dom od świtu do nocy.
Kiedy dzieci szkolnym autobusem wyjadą do szkoły, a maluszki są w przedszkolu, w domu robi się cicho. W tych
krótkich momentach ciszy próbują
nadrobić wszelkie zaległości papierkowe, posprzątać dom, poprać, ugoto-
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W powiecie gliwickim działa
obecnie jeden Rodzinny Dom
Dziecka, 121 rodzin zastępczych,
w tym 7 zawodowych. Wśród rodzin zastępczych zawodowych
dwie mieszkają poza powiatem
gliwickim, wychowując dzieci
z jego terenu.

Bliżej samodzielności
B A R W Y Ż YC I A

W Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie rozpoczęła działalność nowa
placówka opiekuńczo-wychowawcza, realizująca jedno z zadań Powiatu Gliwickiego. Działa w formie mieszkania usamodzielnienia,
w którym wymagająca wsparcia młodzież
znajduje opiekę, a równocześnie przygotowuje
się do rozpoczęcia samodzielnego życia.
Do placówki kierowani są dziewczęta i chłopcy z terenu powiatu gliwickiego, którzy z różnych
względów nie mogą wychowywać się w swych
rodzinnych domach. Trafiają tu młodzi ludzie
także w tzw. trybie interwencyjnym, gdy z dnia
na dzień okazuje się, że rodzina nie jest im w stanie zapewnić należytej opieki. Obecnie w placówce przebywa 8 wychowanków w wieku od 11
do 17 lat, ale gdy zajdzie taka konieczność, zamieszkają w niej kolejne dziewczęta i chłopcy.
Placówka zlokalizowana jest w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Znajduje się w osobnej, niezależnej części
tego ośrodka. Posiada cztery kompleksy mieszkalne – w skład każdego z nich wchodzą dwa
przestronne pokoje, przedpokój oraz łazienka.
Ponadto mieszkańcy mają do dyspozycji kuchnię
z jadalnią, aneks kuchenny, pralnię, pokój dzienny oraz pokój do nauki i spotkań. Placówka zatrudnia kierownika – jest nim pedagog Sławomir
Pacia, oraz 5 wychowawców. Po połowie są to

mężczyźni i kobiety, tak by pozbawieni mamy
i taty wychowankowie mieli na co dzień zarówno
męskie, jak i żeńskie wzorce wychowawcze.
Mieszkańcy część czynności domowych wykonują sami pod okiem wychowawców – np. robią
zakupy, piorą w automatach garderobę osobistą
i przygotowują posiłki oraz dbają o porządek.
Dostają też kieszonkowe, by nauczyć się gospodarowania pieniędzmi.
– Powiat Gliwicki pokrywa koszty pobytu kierowanych do tego mieszkania dziewcząt i chłopców – mówi Agnieszka Gliklich, naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa
Powiatowego w Gliwicach. – Jest to pierwsza taka nasza placówka. Dzięki jej utworzeniu jesteśmy w stanie zapewnić opiekę części wymagającej tego młodzieży.
Przygotowania do uruchomienia placówki
trwały rok. Kierowani są tu młodzi ludzie na podstawie postanowienia sądu, a o umieszczeniu decyduje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach. Placówka ma wszelkie wymagane
standardy, a nadzór nad jej działalnością sprawuje starosta gliwicki oraz Śląski Urząd Wojewódzki. Pierwszych podopiecznych przyjęła 7 kwietnia.
– Ten czas minął na załatwianiu wielu formalności – wyjaśnia dyrektor Ośrodku Matka Boża
Uzdrowienie Chorych, Aleksander Szendzielorz. – Trzeba było wszystkich nie tylko przy-

zwyczaić do nowych warunków, ale też zadbać
o skompletowanie ich dokumentów. Przede
wszystkim zaś musieliśmy zapewnić im możliwość dalszej nauki.
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Dwóch chłopców uczy się w Gliwicach, reszta wychowanków w Knurowie. Jeden z chłopców
ma zapewnione nauczanie indywidualne. Część
trafiła tu z domów dziecka, inni z rodzin, które
nie potrafiły im zapewnić właściwej opieki i wychowania.

by porozmawiać i posiedzieć przy kawie i cieście. Wielką radością dla
mieszkańców DPS-u są gazety poświęcone motoryzacji, które wówczas oni przywożą, oglądanie samochodów i rozmowy na ich temat.
Uwielbiają zdjęcia ze wspólnych imprez, jakimi są obdarowywani – potrafią godzinami o nich opowiadać,
wspominając mile spędzony czas. Zawsze dostają też wtedy jakieś prezenty. – Liczy się jednak przede wszystkim to, że grono tych ludzi poświęca
chłopcom swój czas i uwagę, a równocześnie wnosi w ich życie coś nowego i interesującego – mówi brat
kamilianin Bronisław Malicki, dyrektor ośrodka. – Często dają im oni
więcej, niż ich własne rodziny, które

Foto: Dziku (2)

Podczas spaceru w Leśnym Parku
Niespodzianek.

Gdy od wie dzi li śmy miesz ka nie pod ko niec kwiet nia, wła śnie wra cał do nie go chło piec, któ ry te go dnia zda wał eg za min gim na zjal ny. Ser decz nie przy wi ta ła go wy cho waw czy ni, Ka ro li na Ko pij. – Pa nu ją tu do mo we
zwy cza je – mó wi Ka ro li na. – Ra no, gdy
wszy scy są w szko le, jest ci cho i spo koj nie,
po tem za czy na się gwar. Ra zem go tu je my,

Karolina Kopij jest młodą wychowawczynią i ma świetny kontakt z młodzieżą.

Dzień pełen niespodzianek

Po raz kolejny ogromną frajdę
chłopcom z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach sprawili właściciele land roverów oraz „Przyjaciel Pies” – grono dobrych ludzi, którzy wspierają
ich już regularnie.
Tym razem 21 chłopców pojechało
ze swymi przyjaciółmi do Leśnego
Parku Niespodzianek w Ustroniu. Już
sama jazda land roverami była dla nich
niesamowitym przeżyciem – chłopcy
uwielbiają bowiem samochody, a wyprawa dużymi terenowymi autami jest
dla nich zawsze wielką atrakcją. Po raz
pierwszy okazję do tego mieli w grudniu ubiegłego roku, kiedy to grupa
właścicieli tych aut, skupiona wokół
portalu internetowego Landklinika, zabrała ich na wyprawę po trudnych
do przejechania terenach leśnych
w okolicy Smolnicy.
Duszą całego przedsięwzięcia jest
Grzegorz Gwóźdź (pseudonim Dread) wraz z Dreadową (czyli Sławcią),
oraz Kasia Rubinkowska-Wasylowska, która w pilchowickim DPS-ie
prowadzi zajęcia z dogoterapii (stąd
w tym całym zamieszaniu wzięła się
jej firma „Przyjaciel Pies”), a sama
też należy do Landkliniki. Świetną
grudniową imprezę zakończył obfity
w prezenty Mikołaj i zapewnienia, że
współpraca nabierze stałego charakteru.
Tak się też stało. Od tej pory landroverowcy wraz ze swymi rodzinami odwiedzają chłopców w soboty,
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dróży, jak i w Leśnym Parku Niespodzianek. Chłopcy spotkali tam wiele
zwierząt, m.in. sarny, daniele, które
mogli karmić i głaskać. Uczestniczyli
też w pokazie sów i ptaków drapieżnych. Doskonale bawili się w Alei Bajek, gdzie poznawali bajkowe postacie
i ich przygody. Gdy wrócili do Pilchowic, długo wspominali szczęśliwą sobotę, jaką spędzili wspólnie z landroverowcami. – Jesteśmy też już umówieni na następną imprezę – informuje
Kasia Rubinkowska-Wasylowska. –

Chłopcy bardzo lubią kontakt ze zwierzętami.

nie znajdują dla nich czasu nawet
na krótkie odwiedziny…
17 kwietnia kilkanaście samochodów z południa Polski podjechało
pod pilchowicki DPS, by zabrać chłopców na wycieczkę w góry. Radości było co niemiara – zarówno w czasie po-

my je my na czy nia, a po tem jest czas na na ukę
i re laks. Cie szy mnie każ dy suk ces na szych
chłop ców i dziew cząt, bo wiem, że mie li oni
bar dzo skom pli ko wa ne bio gra fie, za nim
do nas tra fi li.
Tekst i foto: ROMANA GOZDEK

Będzie to piknik z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany tym razem w ogrodzie pilchowickiego ośrodka. Planujemy zabawy, gry i konkursy, tak by
chłopcy dobrze się bawili w tę kolejną
wspólnie z nami spędzoną sobotę.
ROMANA GOZDEK

www.powiatgliwicki.pl

Radosne
karaoke

Już po raz czwarty Dom Pomocy
Społecznej „Zameczek” w Kuźni
Nieborowskiej zorganizował Festiwal Piosenki Karaoke. Impreza odbyła się w Domu Kultury „Szczygłowice” i zgromadziła mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu naszego województwa.
Na początek wszyscy odśpiewali
tradycyjny hymn festiwalowy, a później
było sto lat i tort z fontanną płonących
sztucznych ogni – wszystko na cześć
kolejnego radosnego spotkania z piosenką. Następnie rozpoczęły się muzyczne zmagania. Każdy DPS miał
za zadanie zaprezentować trzy piosenki,
wybrane spośród wcześniej zaproponowanych. Całość oceniało jury.
W festiwalu udział wzięły domy
pomocy społecznej z Kuźni Nieborowskiej, Kończyc Małych, Sośnicowic, Pilchowic, Orzesza, Bytomia,
Siemianowic i Gliwic, a także Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie, który reprezentowały Warsztaty Terapii Zajęciowej
oraz Dom Środowiskowy. Wszyscy
dobrze się bawili przy piosenkach
różnych zespołów i wykonawców.
Spotkanie zostało także uświetnione
występami dzieci i młodzieży ze
szkół w Szczygłowicach. Festiwal zakończył się wręczeniem pucharów,
dyplomów, nagród i pamiątek oraz
wspólną zabawą przy muzyce. Impreza odbyła się przy wsparciu Centrum
Kultury w Knurowie oraz Domu Kultury w Szczygłowicach.
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Wszystko dzięki Michałowi Aniołowi!
Uczniowie mają m.in. dodatkowe zajęcia teatralne, plastyczne, sportowe, wycieczki…

Kontynuując cykl artykułów poświęconych realizacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Gliwicki
projektu „Współczesny Michał Anioł
– rozwój pasji i wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów szkół Powiatu
Gliwickiego o profilu ogólnym” –
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – przyjrzyjmy się w tym miesiącu zajęciom
organizowanym dla gimnazjalistów
i uczniów szkoły podstawowej z Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie.
Pierwszą grupę stanowią zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Uczestnicząc w pracy kółka
plastycznego uczniowie mają doskonałą
okazję, aby nie tylko rozwijać zainteresowania sztuką, ale i odkrywać w sobie naturalne predyspozycje i uzdolnienia, wykazać się twórczą inicjatywą i kreatywnością oraz umacniać wiarę we własne siły.
Podobne szanse stwarzają zajęcia
kółka teatralnego, podczas których
Projekt „Współczesny Michał
Anioł – rozwój pasji i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
szkół Powiatu Gliwickiego o profilu ogólnym” ma ogólną wartość ponad 1 mln zł. Starostwo Powiatowe
w Gliwicach rozpoczęło jego realizację na początku ub. roku, a zakończy pod koniec 2010 r. Projekt
obejmuje uczniów czterech szkół
prowadzonych przez Powiat Gliwicki: Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, Zespołu
Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz zespołów szkół specjalnych w tych miastach.

Zajęcia z biblioterapii…

młodzi miłośnicy teatru ćwiczą czytanie, recytację oraz z zaangażowaniem
projektują dekoracje i kostiumy teatralne, czego efektem są scenki
i przedstawienia teatralne prezentowane podczas publicznych wystąpień,
które – zgodnie z obserwacjami nauczycieli – wydatnie przyczyniają się
do podniesienia poczucia własnej wartości uczniów, przezwyciężenia nieśmiałości, kompleksów i zahamowań.
Taki efekt daje również udział w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości i ruchu przy muzyce z elementami tańca.
Udział w zajęciach prowadzonych
na terenie szkoły uzupełniany jest zdobywaniem wiedzy podczas licznych
wyjazdów i wizyt studyjnych. W świat
prawdziwego teatru wprowadziły
uczniów spektakle w krakowskim Teatrze Groteska. Podczas wizyty studyjnej w Planetarium i Obserwatorium
w Chorzowie członkowie kółka przyrodniczo-turystycznego doskonalili

Maj pod znakiem matur

Dokończenie ze str. 1
W tym toku byli to Sebastian Porębski i Dominik Michniewicz.
Odbierając świadectwa ukończenia
szkoły maturzyści – choć wydawali się
jeszcze spokojni – myślami byli już
przy czekającym ich maturalnym wy-

uczniów. Dodatkowo egzamin dojrzałości zdaje również 15 osób z lat poprzednich.
W Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie LO ukończyło 146
osób, a Technikum 28. W tej szkole
maturę zdawało dodatkowo 2 uczniów.

Zanim absolwenci szkół ponadgimnazjalnych przystąpili do matury, oficjalnie
zakończyli rok szkolny. Tak było też w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.
zwaniu. W tym roku spośród 246 absolwentów naszych szkół ponadgimnzajalnych do matury podeszło 243
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Ponad 90 proc. wybrało język angielski, z kolei wśród przedmiotów dodatkowych największym powodzeniem

… i z kynoterapii to dla uczniów duża frajda.

umiejętność obserwacji przyrody,
identyfikowania składników pogody
oraz posługiwania się lornetką i kompasem. Element edukacji przyrodniczej i kulturowej stanowiły również
liczne inne wyjazdy, o których pisalismy w poprzednich numerach „Wiadomości”. Uczniowie mają też okazję
uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach
sportowych ogólnorozwojowych –
m.in. na kortach tenisowych, na basenie czy ściance wspinaczkowej.
cieszyła się biologia (48 uczniów),
geografia (40) i WOS (33). Jedna osoba zdawała historię sztuki i również
jedna – język włoski. W Zespole Szkół
im. M. Konopnickiej w Pyskowicach
było 24 absolwentów LO, a maturę pisało 34 uczniów, doliczając uczniów
z poprzednich lat. Tu z kolei językiem
obcym, który dominował, był język
niemiecki. Zdawało go 21 osób. Spośród przedmiotów dodatkowych największą popularnością cieszyła się
również biologia (28 osób). Dwie osoby pisały egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym. Z kolei w Zespole
Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
do matury podeszło 46 absolwentów
technikum i 3 osoby z lat ubiegłych.
Najwięcej osób zdawało język angielski. Jeśli chodzi o przedmiot dodatkowy, to najpopularniejsza była geografia, którą wybrało 34 uczniów.
Matury pisemne w każdej z tych
szkół przebiegły spokojnie, tak było
i z tymi ustnymi, które odbyły się
do tej pory. Egzaminy jeszcze trwają.
Wszystkim zdającym życzymy, by pomyślnie przez nie przeszli. Wyniki zostaną ogłoszone 30 czerwca.
Tekst i foto:
SŁAWOMIR GRUSZKA

www.powiatgliwicki.pl

„Współczesny Michał Anioł” obejmuje również uczestników projektu doradztwem i opieką pedagogiczno–psychologiczną. Uczniowie chętnie i bardzo
systematycznie biorą udział w zajęciach
prowadzonych metodą Weroniki Sherborne. Ich uczestnicy ucza się m.in.
współpracy w grupie i odpowiedzialności za osobę współćwiczącą. Porozumiewanie się poprzez ćwiczenia ruchowe
zintegrowało grupę – uczniowie musieli
nauczyć się wzajemnego zaufania.
Dużym zainteresowaniem cieszą
się zajęcia uczące radzenia sobie
z agresją, podczas których uświadamia
się uczniom źródła agresywnych zachowań oraz wskazuje sposoby zapobiegania im. Zajęcia już przynoszą wymierne efekty, uczniowie stali się bardziej asertywni, uczą się wyrażania negatywnych emocji oraz ograniczania
niepożądanych społecznie zachowań.
Rozwijanie umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, przełamywanie
barier w komunikacji z otoczeniem,
a także kształtowanie pozytywnego
wizerunku własnej osoby – to cechy
rozwijane również podczas zajęć z zakresu „pedagogiki zabawy”, traktowanych m.in. jako forma rewalidacji
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Zajęcia te rozwijają
wyobraźnię i stwarzają okazję do bycia
artystą, usprawniając przy okazji percepcję wzrokową, słuchową i dotyko-

Z Ż YC I A S Z K Ó Ł
wą oraz rozwijając umiejętność komunikowania się.
Z kolei głównym celem zajęć z zakresu
biblioterapii – przeznaczonych dla uczniów
klas edukacyjno–terapeutycznych – jest
rozbudzenie i rozwinięcie w uczniach zainteresowań czytelniczych, wzbogacenie
wiedzy, słownictwa i umiejętności praktycznych ułatwiających radzenie sobie
w trudnych sytuacjach życiowych, dzięki
czemu uczniowie lepiej radzą sobie w sytuacjach stresowych, stali się bardziej otwarci
i pewni siebie w kontaktach z innymi.
Nauczyciele podkreślają atrakcyjność zajęć z zakresu kynoterapii, realizowanych zarówno na terenie szkoły, jak
i w Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach, gdzie przebywa część uczniów
tej placówki. Zajęcia z udziałem psów
mają na celu pomoc uczniom w przełamaniu lęku przed zwierzętami, stymulację słuchu, wzroku, dotyku, a także naukę samodzielności poprzez stwarzanie
okazji do opieki nad zwierzęciem – np.
karmienia go, prowadzenia na smyczy.
– W niezwykle krótkim czasie widoczne są efekty prowadzonej również
w ramach projektu terapii uczniów metodą EEG Biofeedback, z użyciem
sprzętu kupionego w ramach projektu –
mówi szkolny koordynator projektu
Sabina Bronikowska. – Po serii treningów zaobserwowano u uczestników
pozytywne wyniki, co więcej – u osób,
które odbyły więcej treningów, efekt
jest bardziej widoczny, co potwierdza
nie tylko opinia rodziców, ale również
terapeuty prowadzącego zajęcia.
RAFAŁ PEKSA
– asystent koordynatora projektu
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach

Od lewej – Damian Karpiński i Paweł Śmieja, uczniowie Technikum Górniczego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie: Kiedy się jest przygotowanym, o maturze można myśleć spokojnie. Nawet matematyka nie była tak
straszna, jak wcześniej sądziliśmy. Podsumowując, jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Było lepiej niż myśleliśmy. W czerwcu czeka nas egzamin na technika,
a później planujemy rozpocząć studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
na kierunku BHP.
Beata Siwiec z Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego w Knurowie: Ukończyłam liceum z dobrym wynikiem
i jestem z tego faktu zadowolona, teraz mam zamiar zdać maturę, dostać
się na studia i trochę odpocząć. Poza
podstawowymi przedmiotami wybrałam rozszerzony język angielski i biologię. Planuję studiować zarządzanie
w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości
w Gliwicach.

Gimnazjalisto, co dalej?

kształcącym oferuje klasy: matematyczno-językową, dziennikarsko-humanistyczną, ścisłą, europejską oraz
przyrodniczą. Z kolei kandydaci
do Technikum Nr 1 mogą wybrać naukę na kierunkach technik informatyk
oraz ekonomista.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie proponuje naukę w zawodzie technik górnictwa podziemnego,
elektryk, mechanik oraz handlowiec.
Natomiast II Liceum Ogólnokształcące zaprasza do nowo otwartej klasy
mundurowej. Zasadnicza Szkoła Zawodowa oferuje klasy wielozawodowe, m.in. w zawodzie fotograf, elektryk, sprzedawca czy górnik eksploatacji
podziemnej.
Kandydaci
do Liceum
Ogólnokształ cą ce go
Z e s p o ł u
Szkół im. M.
Konopnickiej
w Pyskowicach
mają
do wyboru
dwie klasy –
hu
manistyczną
Dni otwarte w Zespole Szkól im. M. Konopnickiej w Pyskooraz
lektorską.
wicach.

Technikum przygotuje do pracy w zakresie: architektura krajobrazu, agrobiznes, informatyka, ekonomia czy
handel. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
proponuje dwie klasy: 2- oraz 3-letnią
wielozawodową.
Na uczniów szkół prowadzonych
przez Powiat Gliwicki czekają dobrze
przygotowana kadra pedagogiczna,
wyposażone sale lekcyjne, jak również
urozmaicona oferta bezpłatnych zajęć
dodatkowych, kół zainteresowań oraz
wycieczek. Młodzież korzystać też
może z bazy sportowej. Zespół Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie posiada salę gimnastyczną i nowoczesne boisko otwarte. Przy Zespole Szkół im. I.
J. Paderewskiego w Knurowie są dwie
mniejsze sale, ale już w przyszłym roku powstanie nowy, znacznie nowocześniejszy obiekt. Z kolei przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach jeszcze w tym roku powstanie bieżnia i wielofunkcyjne boisko.
Uczniowie tej szkoły będą mieli również na jej terenie Geopunkt, czyli
miejsce, gdzie będzie można poznać
najdawniejsze dzieje powiatu gliwickiego – m.in. z postaciami mamuta
wielkiego i nosorożca włochatego
w pełnym wymiarze.
(SG)

Poezją i prozą w wykonaniu najlepszych w powiecie
gliwickim młodych recytatorów rozbrzmiewała w piątek 23 kwietnia Sala Peterswaldska na zamku w Toszku.
Tego dnia zorganizowany tu został finał VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Spotkania Zamkowe”
Toszek 2010.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III –
VI szkół podstawowych powiatu gliwickiego. Do finału zakwalifikowało się 27 uczestników, którzy wcześniej wyłonieni zostali w eliminacjach szkolnych i gminnych. Reprezentowali szkoły podstawowe z następujących gmin: Gierałtowice, Sośnicowice, Knurów, Pyskowice, Rudziniec,
Wielowieś i Toszek. Każdy z uczestników prezentował dwa
utwory pochodzące z literatury dla dzieci i młodzieży – jeden poetycki i jeden prozatorski.
Występy oceniało jury pod kierunkiem Agnieszki Nalepki – polonistki i założycielki Teatru Młodzieżowego
„Carpe Diem” w Pyskowicach. Grand Prix zdobył Kamil
Skawiński, który w piękny sposób zaprezentował „Prota
i Filipa” Jana Brzechwy oraz fragment książki „Krzysztof
Pączek – droga do sławy” Anny Onichimowskiej. I miejsce
ex quo zajęły Dominika Mazur i Kamila Bednorz, II –
Małgorzata Sulik, Natalia Kroczyk i Marcelina Dyas,
a III – Paweł Skowiera i Anna Paździor. Jury wyróżniło

Siła kobiety

23 kwietnia w knurowskim Klubie Kultury Lokalnej Sztukateria
odbył się wernisaż fotografii Patrycji Rusin i Natalii Bieniek, tegorocznych maturzystek I Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego w Knurowie. Tematem wieczoru była kobieta.
Wystawa zdjęć przeplatała się
z częścią artystyczną, której koordynatorką była Anna Tkocz, uczennica

Wiadomości

POWIATU GLIWICKIEGO

Foto: Romana Gozdek

Najlepsi recytatorzy

Kamil Skawiński, zdobywca Grand Prix, odbiera gratulacje od Marcina Stronczka – członka Zarządu Powiatu Gliwickiego oraz Marii Nowak-Kowalskiej – zastępcy burmistrza Toszka.

także Weronikę Klich. Ponadto werdyktem jurorów troje
reprezentantów powiatu gliwickiego nominowanych zostało do udziału w XX Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się w dniach 21-23 maja w Starachowicach. Są to Kamil Skawiński, Dominika Mazur
i Kamila Bednorz.
Imprezę zorganizowała Szkoła Podstawowa w Toszku
przy współpracy z Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. Jej
organizatorzy otrzymali na realizację tego zadania dotację
z budżetu Powiatu Gliwickiego.
(RG)

klasy III b I LO tego zespołu szkół.
Maturzystki w ciekawy sposób ukazały siłę kobiety we współczesnym
świecie. Na scenie pojawili się kolejno artyści, śpiewając i recytując. Każdy utwór przedstawiał mocną kobiecą
cechę. Po występach publiczność mogła podziwiać główny punkt programu, czyli fotografie Patrycji i Natalii.
Prezentowane zdjęcia były niezwykłe, ukazywały sekrety kobiecej natury. W spotkaniu udział wzięły m.in.
Dorota Gumienny – dyrektor ZS

im. I. J. Paderewskiego, Ewelina
Szczygielska – nauczycielka z tej
szkoły, a jednocześnie opiekunka
strony merytorycznej imprezy oraz
znajomi i rodzina autorek.
Natalii i Patrycji życzymy wielu
sukcesów w fotografii – by nie bały się
pokazywać swych fantastycznych
dzieł i potrafiły, tak jak robią to dotychczas, ukazywać w nich niesamowitą radość życia i najważniejsze ludzkie wartości.
(PK, DM)

Dobrze pobiegli

Nasza reprezentacja po zakończeniu sztafety.

Foto: ARC

Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie kończący
gimnazja mają ostatnie dni na zastanowienie się i wybranie kierunku
dalszego kształcenia. W szkołach
powiatowych czeka na nich 630
miejsc.
Do 18 czerwca gimnazjaliści przesyłają podania przez Internet. Następnie składają je w wybranej szkole.
Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi
2 lipca. W szkołach na terenie powiatu
gliwickiego są trzy zespoły szkół ponadgimnazjalnych – dwa w Knurowie
oraz jeden w Pyskowicach.
Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie w I Liceum Ogólno-
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Przedstawiciele Powiatu Gliwickiego brali udział w tradycyjnym
biegu sztafetowym organizowanym
w partnerskim Powiecie Mittelsachsen (Niemcy) w dniach 23-25 kwietnia. Na 86 drużyn nasza młodzież
zajęła 8 miejsce. Z kolei najlepszą
okazała się reprezentacja Miasta
Gliwice, złożona z zawodników klubu Piast Gliwice.
Do lokalnej tradycji niemieckiego
powiatu, kultywowanej już od wielu
lat, należy bieg sztafetowy, który odbywa się wiosną. Startują w nim zarówno dzieci i młodzież, osoby zrzeszone w klubach sportowych, jak
i amatorzy. Uczestnicy sztafety biegną
na odcinkach 5, 3, i 1,3 km. W tym roku wystartowało 688 zawodników,
w tym amatorzy, sztafety rodzinne,
przedszkolne, reprezentanci szkół
średnich oraz zakładów pracy.
Sztafeta z powiatu gliwickiego
wzięła w tym biegu udział po raz
pierwszy. Tworzyli ją Kamil Mossa-

kowski, Wojciech Bylak, Sebastian
Cieślik, Szymon Pawlik (z Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie), Krzysztof Dziadek, Michał
Tlołka (z Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie) oraz Sebastian
Śmiałek i Jakub Pytlarz (z Zespołu
Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach). Zawody wygrała drużyna
Gliwic w składzie Daniel Woźnica,
Paulina Kotyrba, Marcin Jankowski, Nataniel Swat, Magdalena
Krawczyk, Tomasz Wojtal, Kacper
Oblizajek oraz Adam Bielecki. Nagrody uczestnikom wręczał wicestarosta gliwicki Sławomir Adamczyk
wraz z Rüdiger Borck, przewodniczącym Związku Sportowców Powiatu Mittelsachen.
Akcję przygotowania młodzieży
z terenu powiatu do sztafety koordynował Waldemar Dombek – członek
Zarządu Powiatu Gliwickiego. Następny taki bieg odbędzie się 30 kwietnia 2011 roku w Döbeln.
(ŁA)

To była doskonała okazja do poznania średniowiecznych tradycji.
W ostatni kwietniowy weekend odbył się coroczny Rajd św. Jerzego
organizowany przez ZHP Hufiec
Ziemi Gliwickiej w partnerstwie
z Centrum Kultury „Zamek w Toszku” i współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
Uczestnicy rajdu mieli za zadanie
pokonać określone odcinki trasy (Czechowice – Pyskowice – Paczyna – Toszek), gdzie spotykały ich różne przygody. Najlepsze okazały się w tym 101 Toszecka Gromada Zuchowa „Magiczne

Krzemyczki”, 6 Gliwicka Drużyna Harcerska „Bór”, 14 GDH i 111 Toszecka
Drużyna Wędrownicza „Fajer”. Podczas rajdu odbył się też Konkurs na Patrolowego „Scautmistrz”, który wygrał
dh. ćw. Michał Janerka. Uwieńczeniem imprezy był Średniowieczny Piknik Rycerski na zamku w Toszku. W miłej atmosferze harcerska brać spotkała
się z mieszkańcami Toszka i powiatu.
Odbyły się pokazy, m.in. walk rycerskich oraz Turniej Rycerski dla uczestników imprezy. Można było również
spróbować swych sił w lepieniu z gliny
czy wyrabianiu biżuterii.
(SG)

Harcerze i rycerze

Zuchy podczas rycerskiej imprezy bawiły się świetnie.

www.powiatgliwicki.pl

Foto: ARC
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Spichlerzowe smaki

Śląska fraszka

O powstaniu Rudzińca

Plaża

Już mi sie plaża
złocisto marzy
Klara co grzeje chocia
niy parzy
Ło lecie myśla - tym
nad Bałtykym
Kaj sie co roku jeżdża ze smykym
Taszcza ze sobom tyż familijo
Urlop tam przeca szczyńśliwie mijo
Bajtle ze ołmom wakacje majom
Przed rokym szkolnym
łodpoczywajom.
Potym je koniec jak ucioł nożym
W zima zaś myśli mom nad tym
morzym.

Ciapkapusta

Foto: Romana Gozdek

W kręgu legend

W tych lasach niegdyś wydobywano rudę…

Legenda mówi, że w lasach
nad Kłodnicą nasi przodkowie wydobywali rudę potrzebną do wytopu żelaza. Pomagał im w tym jednorożec,
który kopał zawsze tam, gdzie znajdowała się ruda. Robotnicy czekali na jego znak. Pewnego razu jednorożec,

Foto: Zbigniew Chrul

Ło rymach

zamiast jak zwykle kopać, ze smutkiem powiedział: „Rudy nic”. Zawiedzeni robotnicy przenieśli się zatem
w inne miejsce, a ci, którzy zostali,
osiedlili się, zaczęli uprawiać rolę
i nazwali swoją osadę „Rudziniec”.
(MFR)

U mie z rymami je ciynżko raczy
Że pisza tukej - Bozia wybaczy
Chocioż sie bawia we wierszoklety
Niy bydzie zy mie richtig poety
Dyć wymynczone te wypociny
Nawet niy bawiom moji rodziny
W rymie rymować to dlo mnie tela
Co zaharować sie we niedziela.

Dioboł

Dioboł na Ślonsku to niy mioł leko
Ślonzok przed diobłym nic niy uciekoł
Duszy czortowi w strachu niy
dowoł
A czynsto zrobioł mu nawet kowoł
Dyć łon sie czasym tyż boł
bergmona
Pitoł - żeś ledwo widzioł łogona.
Bronisław Wątroba

R O Z RY W K O W Y

Danie serwują Beata
Leksy, Teresa Rybarz i Edeltrauda
Długi,
działające
przy
parafialnym
Caritasie w Kotulinie.

Oto
przepis
na ciapkapustę, którą gospodynie z Kotulina zaprezentowały na konkursie „Danie Roku Spichlerza 2009”.
Ugotować ziemniaki. Poszatkować
białą surową kapustę i też ją ugotować. Ziemniaki potłuc, połączyć z kapustą. Przygotować zasmażkę z wędzonej słoniny, podsmażonej cebuli

KĄCIK

Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi. Poprawne rozwiązania Rozrywkowego Kącika z poprzedniego wydania WPG wyglądają następująco: hasło krzyżówki SZYBOWIEC, z kolei zdjęcie przedstawiało budynek dyrekcji KWK „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie. Nagrody książkowe ufundowane przez Małgorzatę Handzlik, poseł
do Parlamentu Europejskiego oraz materiały
promocyjne powiatu otrzymują Krystyna Pacewicz, Jan Fuchs oraz Czesław Kuźma.
Gratulujemy! W celu ustalenia sposobu odbioru nagrody prosimy o kontakt telefoniczny, numer tel. 32 332 66 65.

Dziś zamieszczamy kolejną krzyżówkę
oraz zdjęcie do rozpoznania. Przypominamy,
że zostało ono zrobione w naszym powiecie.
Jak zawsze dla ułatwienia rozwiązania krzyżówki polecamy naszą stronę internetową:
www.powiatgliwicki.pl. Odpowiedzi prosimy
przesyłać do 7 czerwca na adres e-mail: redakcja@starostwo.gliwice.pl lub pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, dopisek „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”.
(SG)

i mąki, dodać do ziemniaków z kapustą. Przyprawić, dodając maggi, sól,
pieprz, ocet i szczyptę cukru. Wszystko dokładnie wymieszać. Jak zapewniają gospodynie z Kotulina, ciapkapusta najlepiej smakuje podawana ze
smażonymi żeberkami.
(RG)

Fundator
nagród –
Małgorzata
Handzlik,
poseł
do Parlamentu Europejskiego

Gdzie zrobiono to zdjęcie? 

Pytania do krzyżówki:
1. Nowy obowiązkowy przedmiot
na egzaminie dojrzałości.
2. Połamania tego życzy się zdającym
egzamin.
3. Drzewa kwitnące w maju, symbol
matur.
4. Imię księżnej toszeckiej, co męża
szukała.

5. Z czego jest wykonany kościół
w herbie gminy Rudziniec?
6. Taką nazwę nosi Dom Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej.
7. W której gminie położone jest Jezioro Dzierżno Małe?
8. Wybuchło na Śląsku w nocy
z 2 na 3 maja 1921 roku.
9. Uchwalona w 3 maja 1791 roku.
10. Święto obchodzone 2 maja.
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Zespół Universe tworzy aktualnie sześciu muzyków. Liderem jest Henryk Czich,
który śpiewa i gra na instrumentach klawiszowych. Wokalnie wspiera go Wojtek Wesołek, grający również na gitarze, podobnie
jak Damian Filipowski. Marek Kopecki jest
basistą, a Romek Jońca gra na instrumentach klawiszowych. Perkusją zawiaduje
Grzesiek Krzykawski.
A wszystko zaczęło się 13 października 1981 r. w katowickim Studio Piosenki,

Warte polecenia są występy zespołów muzycznych, m.in. Universe, Dwie Korony
i MinimumMasy, którego unikalny styl
i brzmienie jest wynikiem udanego romansu
reggae, rocka i elektroniki. Posłuchać będzie
też można lokalnych grup artystycznych,
m.in. Kapeli Biesiada, wykonującej muzykę
górali polskich i słowackich, a przy tym prezentującej również góralskie zabawy i humor. Całość poprowadzi Jacek Borkowski,
któremu towarzyszyć będzie gotujący śląskie
potrawy Dariusz Gnatowski. Ponadto czeka
na Was mnóstwo atrakcji towarzyszących,
m.in. gry i zabawy dla dzieci (prowadzone
przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu
z siedzibą w Poniszowicach), cukrowa wata,

Na tę imprezę warto wybrać się całą rodziną – z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie! Będzie dobra muzyka, śląska kuchnia, zabawy i gry dla
dzieci oraz wiele, wiele innych atrakcji.

gdzie spotkali się po raz pierwszy i postanowili grać ze sobą Mirek Breguła i Heniek
Czich. Głowy pełne pomysłów i wielka radość tworzenia powodowały, że próby odbywały się niemal codziennie, a ich efektem
były dziesiątki piosenek (do dziś wiele
z nich cierpliwie czeka na swoje nagranie). 9 maja 1982 r. nastąpił w ich życiu artystycznym arcyważny, pierwszy publiczny
występ przed chorzowskim klubem „Kuźnik”. Czekając na swoje wejście w progra-

dmuchańce dla najmłodszych
i moc innych uciech.
Niewątpliwą atrakcją będzie
możliwość przeżycia wielkiej
przygody z archeologami z Muzeum w Gliwicach, którzy przygotowali zabawę pt. „Dzieci odkrywają świat epoki lodowcowej”. Nawiązuje ona do mamuta
wielkiego, którego szczątki znaleziono w starym korycie Kłodnicy – właśnie tu, gdzie obecnie
zlokalizowane jest Jezioro
Dzierżno. Najmłodsi poznać będą
mogli tajemnice epoki lodowcowej, neandertalczyka oraz wielkich zwierząt plejstoceńskich.
Zresztą nie tylko oni, bowiem archeolodzy zapraszają zarówno
dzieci, jak i młodzież oraz dorosłych. Przygotowali zabawy plenerowe, warsztaty plastyczne

mie koncertu, zdali sobie sprawę, że nie mają nazwy! W trójkę (ten jeden, jedyny raz
zagrał z nimi na perkusji Jerzy Bednarz),
na dziesiątkach małych karteczek napisali
swoje propozycje nazwy zespołu, wrzucili
do jednego worka i wylosowali... „Zakaz
wjazdu”. To nie mogło przejść! W końcu
zafascynowany Beatlesami Mirek, mając
świadomość, że wiele jego tekstów i nastrój
ich piosenek kojarzą się z niebem, nocą,
gwiazdami... zaproponował „Universe”
(od kompozycji Lennona i McCartneya
„Across the Universe”).
Od tej chwili zespół starał się brać
udział we wszystkich możliwych przeglądach i festiwalach. Wylansował wiele przebojów, m.in. „Mr Lennon”, „Blues na wpół
do piątej rano”, „Ty masz to, czego nie
mam ja”, „Każdego wciąga poker”, „Chiny”, „Gwiezdna podroż”, „Wołanie przez
ciszę”, „Tacy byliśmy” itd. Zespół święcił
największe triumfy w latach 80. i 90.
W 2007 r. tragiczna śmierć wokalisty i lidera zespołu Mirosława Breguły przerwała
historię zespołu. Dziś Henryk Czich wraz
z kolegami nadal śpiewa największe przeboje grupy. Usłyszymy je nad Jeziorem
Dzierżno…

a także multimedialną opowieść pt. „Neandertalczyk – tajemniczy łowca epoki lodowcowej”.
Na każdego czeka coś ciekawego – maluchy będą w piaskownicy poszukiwać znalezisk z epoki lodowcowej i rozpoznawać je
dzięki specjalnie przygotowanym planszom,
starsze dzieci – malować zwierzęta z tej epoki (mamuta wielkiego i nosorożca włochatego) złożone wcześniej z trójwymiarowych
puzzli, wysłuchają też opowieści archeologa
o tych zwierzakach i ich życiu. Podczas
warsztatów dzieci będą rysować i lepić z plasteliny mamuta. Każde z nich będzie mogło

Jacek Borkowski w roli konferansjera sprawdza się doskonale! Za sobą
ma m.in. prowadzenie telewizyjnych gali i programów, a także licznych imprez,
w tym plenerowych. W 2009 r. był jedną
z gwiazd telewizyjnego programu „Jak
oni śpiewają?”, ale to nie był początek
jego przygody z piosenką. Poza rolami
w serialach „Matki, żony i kochanki”,
„Klan”, „I kto tu rządzi”, „Na dobre
i na złe”, występował bowiem w kilku
spektaklach muzycznych, zaś od wielu
lat prezentuje swe recitale na estradach
całego kraju. Ten popularny aktor z pewnością oczaruje Państwa śpiewając m.in.
przeboje Franka Sinatry w polskich tłumaczeniach…

Dariusz
Gnatowski
– popularny pan Boczek z serialu „Świat
według
Kiepskich”,
na oczach
publiczności ugotuje
i usmaży
smakołyki, dodając im okrasy smacznymi opowieściami, rozdając autografy, fotografując się i częstując
chętnych. W czasie ok. czterech godzin wielkiego gotowania publiczność uczestniczyć będzie w przygotowaniu kilku potraw, po czym, „do wyczerpania zapasów”, pan Dariusz częstować będzie wszystkich przyrządzonymi smakołykami.

Dojazd na imprezę jest prosty, a na miejscu czekają parkingi.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Dwie Korony to najlepszy
zespół prezentujący największe
przeboje Krzysztofa Klenczona – muzyka, kompozytora,
twórcy zespołów „Trzy Korony” i „Czerwone Gitary”. Niezapomniane piosenki (m. in.
„Matura”, „Kwiaty we włosach”, „Biały krzyż”), profesjonalizm estradowy, mnóstwo
koncertów to najlepsza gwarancja dobrej zabawy, jaką zawsze
zespół zapewnia widzom.

Impreza organizowana jest
w ramach projektu „Gliwicki i co
Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego”,
współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013.
(MFR, RG)

PRZYJDŹ Z CAŁĄ
RODZINĄ I BIESIADUJ
Z NAMI!

pokazać swoją pracę samemu neandertalczykowi, który „fachowym okiem” ją oceni.
Uwadze Państwa polecamy też
Minitargi Turystyczne. Zaprezentują się na nich m.in. ośrodki
wypoczynkowe, gospodarstwa
agroturystyczne oraz gminy. Będą też wystawy rękodzieła artystycznego i stoiska gastronomiczne. Warto mieć ze sobą parę groszy! Serdecznie zapraszamy
na biwak! Wstęp wolny.

Turystyczny biwak z powiatowym mamutem

Sobota 15 maja nad jeziorem Dzierżno – Hotel Spółka Dzierżno (dawny „Energetyk”)
ul. Na Grobli 2, Pyskowice godz. 14.00 – 22.00

Rys. K. Sabath (archiwum PIG)

