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Radni w CRG 

26 marca odbyła się piąta sesja Rady Powiatu Gliwickiego obecnej kadencji. 
Druga jej część zorganizowana została w Centrum Ratownictwa Gliwice. 

W pierwszej części – która jak zwykle odbyła się w sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach – przedstawione zostały sprawozdania roczne z 
działalności i sytuacji finansowej kilku jednostek organizacyjnych powiatu i jego 
spółek. Podczas tej części obrad radni podjęli także osiem uchwał, dotyczących m.in. 
zmian w uchwale budżetowej powiatu na br. oraz zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 
r. Jedna z uchwał jako kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gliwicach 
wskazała radnego Marka Szolca. Mocą kolejnej uchwały powiat przekazał na 
Fundusz Wsparcia Policji 7 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
pojazdu służbowego dla KMP Gliwice. Gościem tej części sesji był komisarz miejski 
policji w Gliwicach insp. Krzysztof Sowula, który omówił stan bezpieczeństwa w 
powiecie gliwickim.   
 
Druga część sesji poświęcona była organizacji, funkcjonowaniu oraz zakresowi 
zadań wykonywanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice na rzecz powiatu 
gliwickiego. Radnych po CRG oprowadził i zapoznał z jego pracą komendant tej 
placówki, bryg. Tomasz Wójcik. CRG pełni ważną rolę w zakresie wykonywania 
ustawowych zadań na rzecz powiatu z trzech dziedzin: zarządzania kryzysowego, 
obrony cywilnej i obronności. 

  

O rolnictwie na zamku 

26 marca na Zamku w Toszku obradowało Forum Rolnicze Ziemi Gliwickiej. 

Gości, wśród których byli m.in. rolnicy i samorządowcy z terenu powiatu, przywitała 
wicestarosta Ewa Jurczyga. – Powiat gliwicki, wbrew obiegowym opiniom, ma nie 
tylko przemysłowy, ale również w dużej mierze rolniczy charakter – mówiła. – 
Rolnictwo na naszym terenie ma nowoczesny charakter, a tutejsze gospodarstwa 
produkują żywność zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. 

Podczas spotkania Roman Włodarz – prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej w 
Katowicach przedstawił sytuację rolnictwa i obszarów wiejskich powiatu gliwickiego. 
O zasadach ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych mówił Marusz Dyka – 
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie 



Powiatowym w Gliwicach. Ciekawe wystąpienia zaprezentowali również Szczepan 
Błachut – powiatowy lekarz weterynarii w Gliwicach oraz Zygmunt Adrianek – 
dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach. 

Organizatorami Forum Rolniczego Ziemi Gliwickiej byli Śląska Izba Rolnicza i 
Starostwo Powiatowe w Gliwicach. 

  

Podsumowanie z porozumieniem 

Uczestnicy Szkolnej Ekspedycji podsumowali ostatnią swą wyprawę 
backpakingową – tym razem do Turcji. Podczas spotkania podpisane zostało 
również porozumienie między Zespołem Szkół im. I. J. Paderewskiego w 
Knurowie a Zespołem Szkół w Pilchowicach. 

Spotkanie zorganizowane zostało 25 marca w Zespole Szkół w Pilchowicach. 
Gimnazjaliści z tej szkoły – pod opieką i z inicjatywy nauczyciela geografii Adama 
Ziaji – od kilku lat poznają świat, korzystając z tanich linii lotniczych i wędrując z 
plecakiem. Byli już m.in. w Maroku, Norwegii, Sri Lance, Armenii, Indiach i na 
Saharze Zachodniej. W czasie ostatnich ferii zimowych wybrali się do Azji Mniejszej, 
gdzie – po wylądowaniu w Gruzji – zwiedzili czarnomorskie wybrzeże i północną 
część Turcji, docierając aż do Istambułu. Na spotkaniu w środę opowiedzieli o swej 
wyprawie, prezentując zdjęcia i film nakręcony podczas podróży, a także częstując 
gości potrawami z kuchni gruzińskiej i tureckiej. Pasji poznawania świata, innych 
krajów i kultur, co uczy tolerancji dla wielu narodów i religii, pogratulował im starosta 
gliwicki Waldemar Dombek, zaś wójt Pilchowic Maciej Gogulla podziękował za 
promowanie gminy.  

Porozumienie między Zespołem Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie a 
Zespołem Szkół w Pilchowicach dotyczy podjęcia współpracy w zakresie 
propagowania turystyki wśród dzieci i młodzieży powiatu gliwickiego. W imieniu tych 
placówek podpisali je ich dyrektorzy – Dorota Gumienny i Łukasz Kwiotek. 
Pierwszym wspólnie realizowanym przedsięwzięciem będzie Festiwal Filmów i 
Slajdów Podróżniczych, który 1 czerwca odbędzie się w „Paderewskim”. 

  

Huśtawka i hamak 

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie wzbogacił się o nowy sprzęt do zajęć 
integracji sensorycznej. 

Zakupiony sprzęt to huśtawka i hamak terapeutyczny. Huśtawka o ruchu 
wahadłowym stosowana jest do stymulacji układu przedsionkowego, natomiast 
hamak terapeutyczny wykorzystywany jest do stymulacji układu przedsionkowego i 
proprioceptywnego oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Sprzęt wzbogacił salę do 
zajęć integracji sensorycznej prowadzonych w szkole w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci. 



- Nowe urządzenia pozwalają na dostarczanie naszym podopiecznym różnorodnych 
doświadczeń sensorycznych – mówi Alina Jaworska, dyrektor ZSS w Knurowie. – 
Dzieci dzięki niemu mają możliwość doświadczania i odbierania różnorodnych 
bodźców działających na zmysły równowagi, dotyku i czucia. Jesteśmy przekonani, 
że te doświadczenia pozwolą dzieciom lepiej rozumieć siebie i otaczający świat oraz 
zdobywać nowe umiejętności i sprawności. 

  

W krainie wiosny 

23 marca uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie wesoło powitali 
wiosnę. 

Uczniowie klas starszych mieli swe wiosenne kino z licznymi atrakcjami. Natomiast 
uczniowie młodszych klas, uczestnicy zespołów rewalidacyjno-wychowawcze oraz 
dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13 bawili się w Wiosnolandii, gdzie czekały na 
nich ciekawe zadania. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy: żółtą, czerwoną i 
zieloną. Pierwszym zadaniem było wymyślenie nazwy dla swojej grupy oraz 
wykonanie dla niej godła. „Tulipanki”, „Słoneczka” i „Bociany” z entuzjazmem i 
zaangażowaniem wykonały przepiękne godła prezentujące ich grupy. Następnie 
dzieci własnoręcznie wykonały instrumenty muzyczne, które wykorzystały w trakcie 
prezentowania okrzyku oraz tańca wymyślonego na cześć wiosny. Dla rozruszania 
umysłu każda z grup otrzymała do rozwiązania krzyżówkę, a do ułożenia puzzle 
wiosenne. Nie zabrakło również zadań na spostrzegawczość. W trakcie trwania 
zabawy dzieci wielokrotnie witały wiosnę radosnym okrzykiem „Na wiosnę czekamy, 
z wiosną się witamy, na cześć wiosny hip hip hurra!”. Na koniec każda z grup 
stworzyła przepiękną „Panią Wiosnę” wykorzystując różnorodne techniki plastyczne. 

W całej szkole tego dnia panowała wesoła, wiosenna atmosfera.  Impreza 
zorganizowana została i przeprowadzona przez nauczycielki Katarzynę Gil i 
Agnieszkę Panek, które już zaprosiły uczestników do Wiosnolandii za rok. 

  

Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych 

17 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Pyskowicach odbędzie się Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych. 
Chętni już mogą zgłaszać swój udział. 

W turnieju mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu 
gliwickiego. Każda szkoła ma prawo zgłosić reprezentację w dwóch kategoriach 
wiekowych, maksymalnie po trzech zawodników w czterech grupach: osobno 
dziewcząt i chłopców od klas 1 do 3 i od klas 4 do 6. Termin nadsyłania zgłoszeń 
mija 11 kwietnia. Zainteresowani udziałem w turnieju bliższe informacje otrzymają 
pisząc pod adres mailowy: ludzie.miastapce@gmail.com. 

Impreza organizowana jest przez Stowarzyszenie Ludzie Miasta, została na nią 
udzielona dotacja ze środków Powiatu Gliwickiego. 

  



  

I Grand Prix Gliwic w Tenisie Stołowym 

Akademia Tenisa Stołowego – znana z licznych inicjatyw sportowych na 
terenie powiatu gliwickiego – organizuje I Grand Prix Gliwic w Tenisie 
Stołowym. Obecnie przyjmowane są zgłoszenia zawodników. 

Na Grand Prix złożą się trzy turnieje, które rozgrywane będą w Centrum Sportowo-
Kulturalnym „Łabędź” w Gliwicach-Łabędach. Ich terminy to 26 kwietnia, 16 maja i 13 
czerwca. Przewiduje się 7 kategorii – od młodzików (rocznik 2002 i młodsi) aż po 
weteranów (zawodnicy powyżej 45 lat), a także kobiety i open oraz amatorzy 
(niezrzeszeni w PZTS). Bliższe szczegóły o imprezie i warunkach uczestnictwa 
znaleźć można na stronie www.akademiats.pl. 

Projekt dofinansowany jest z budżetu Miasta Gliwice. 

  

  


