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Bezpieczeństwo i rozwaga
Znamy już wyniki etapu powiatowego XVII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo
i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”.

31 marca zebrała się Komisja Konkursowa w Starostwie Powiatowym w Gliwicach,
która wyróżniła dostarczone prace w poszczególnych kategoriach:
Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
I miejsce – Anna Stańczak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy)
II miejsce – Wiktoria Niedobecka (Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Wilczy)
III miejsce – Oliwer Lipok (Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach)
wyróżnienia: Mateusz Borkowski (Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach), Krystian
Neubauer (Szkoła Podstawowa w Bargłówce)
Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
I miejsce – Jadwiga Czemecka (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu)
II miejsce – Marta Pieszka (Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Wilczy)
III miejsce – Alicja Kowalska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy)
wyróżnienia: Irena Ciupke (Szkoła Podstawowa im św. St. Kostki w Wilczy), Agata
Stawiarska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu)
Uczniowie gimnazjów
I miejsce – Jolanta Spyrka (Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach)
II miejsce – Wiktoria Duda (Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach)
III miejsce – Natalia Bednorz (Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach)
wyróżnienia: Patrycja Pakuła (Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośniowicach),
Karolina Michalec (Publiczne Gimnazjum w Rudzińcu)
Uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic
terapeutycznych (do 18 r. ż.)
I miejsce – Patrycja Kampka (Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach)

II miejsce – Paweł Suchanek (Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie)
III miejsce – Wiktoria Reda (Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie)
wyróżnienia: Zuzanna Kentnowska (Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie),
Aleksandra Korus (Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie)
Organizatorem XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i
Młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”
jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju, we
współpracy z wydziałami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów
wojewódzkich. W czerwcu poznamy laureatów centralnego etapu konkursu.

Światowy Dzień Zespołu Downa w Zespole Szkół Specjalnych w
Pyskowicach
„Każdy ma prawo do szczęścia i do miejsca w społeczeństwie, gdyż nie ma
kaleki – jest człowiek” – te słowa prekursorki pedagogiki specjalnej, Marii
Grzegorzewskiej są wskazówką do działań pedagogicznych
podejmowanych w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach. 24 marca
placówka zorganizowała Światowy Dzień Zespołu Downa.
Miał on wyjątkowy przebieg, gdyż został zorganizowany w formie zajęć
integracyjnych. Dzieci z przedszkoli numer 1, 2, 3 i 4 w Pyskowicach oraz uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach, a także z podstawówek w Kleszczowie,
Kopienicy i Wielowsi mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób ich niepełnosprawni
koledzy realizują obowiązek szkolny.
Zaproszeni goście zostali powitani przedstawieniem teatralno-muzycznym
przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, po którym
rozlegały się gromkie brawa. Jednak to był tylko początek atrakcji, które mieli do
zaoferowania gospodarze. Dzieci brały udział w zajęciach
w pracowniach: ceramicznej, gastronomicznej, technicznej, krawieckiej, plastycznej
oraz multimedialnej sali językowej, z których na co dzień korzystają uczniowie o
specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzieła powstałe podczas zajęć w pracowniach
goście zabrali ze sobą na pamiątkę wspólnego spotkania. Na uczestników obchodów
czekał także słodki poczęstunek wręczony przez uczniów gościnnej szkoły.
Z radością można było zauważyć, jak młodzi ludzie podczas wspólnej zabawy w
naturalny sposób czy wręcz spontanicznie uczą się wyrozumiałości, tolerancji,
szacunku, odpowiedzialności i troski względem siebie. Opiekunowie dzieci z uznaniem
obserwowali swych podopiecznych. – To dobry sposób na kształtowanie pożądanych
postaw społecznych i rozwijanie osobowości – podkreślali opiekunowie grup.
Dyrektor szkoły Bogusław Hadzik z dumą prezentował bogatą ofertę edukacyjnoterapeutyczną i wychowawczą placówki. – Jesteśmy w stanie pomóc każdemu
dziecku, bez względu na rodzaj dysfunkcji. Spełniamy oczekiwania dzieci o
specjalnych potrzebach. Przygotowujemy je do godnego, szczęśliwego i
samodzielnego życia – mówił dyr. Hadzik.

Podziękowanie za wsparcie
Dyrektor, grono pedagogiczne, rada rodziców i uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych w Knurowie składają wszystkim darczyńcom serdeczne
podziękowania za udział w Wielkanocnym Kiermaszu zorganizowanym w
Centrum Handlowym Auchan w Gliwicach.
- Dziękujemy dyrekcji Centrum Handlowego Auchan za umożliwienie nam
zaprezentowania prac naszych uczniów oraz wszystkim darczyńcom za docenienie
talentu i zaangażowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – mówi Alina Jaworska,
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie. – Składamy również serdeczne
podziękowania słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz klubowi „Gamma” za
umożliwienie prezentacji prac naszych uczniów. Dzięki państwa wsparciu już wkrótce
nasi uczniowie spełnią swoje marzenie o wyjeździe na zieloną szkołę.

Na rzecz starszych i niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Cztery Pory Roku z Knurowa realizuje nowy pilotażowy
projekt pn. „Poniesta” - na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
Projekt ma na celu udzielenie wsparcia i pomocy w odzyskaniu poczucia potrzeby dla
innych, powrót do życia społecznego i przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia wśród
podopiecznych. Cel zostanie zrealizowany dzięki cyklicznym, systematycznym
spotkaniom wolontariuszy z podopiecznymi, aby razem spędzać wolny czas, który
przeznaczą na rozmowy, spacery, oglądanie telewizji, rozwiązywanie krzyżówek, gry,
czytanie prasy, książek i inne zajęcia.
Projekt koordynowany jest przez dwie wolontariuszki: Dagmarę Hesok i Nikolę
Mastyj.
- Koordynatorki to nie tylko nasze wolontariuszki, ale też studentki Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ich kierunek to praca socjalna.
Niniejszy projekt związany jest zarówno z ich pracą licencjacką, jak również z ich
chęcią działania w odpowiedzi na potrzeby w knurowskiej społeczności lokalnej. W
projekcie współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej przy Caritasie Archidiecezji
Katowickiej Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Knurowie – informuje Aneta Nowak, prezes SCPR.

Trwają zgłoszenia do europejskich projektów
Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli informuje o
poszukiwaniu partnera do projektu europejskiego w ramach programu

ERASMUS + Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży
oraz programu Erasmus + Sport: aktywność dzieci do 5 lat.
Bjelovar-Bilogora County - podmiot administracji regionalnej, miasto Bjelovar,
Chorwacja, nawiąże współpracę ze szkołami, stowarzyszeniami, administracją lokalną
i regionalną, instytutami i innymi organizacjami zainteresowanymi projektem. Jest on
skierowany na rzecz: aktywności mieszkańców, edukacji obywatelskiej,
uczestniczenia młodzieży w tworzeniu polityk, podejścia młodych do problemu braku
zatrudnienia, społecznej przedsiębiorczości, społecznych innowacji i wdrażania
nowych technologii w kwestiach zatrudnienia i spraw społecznych. Uczestnicy
projektu mieliby tworzyć internetową platformę wymiany doświadczeń, wiedzy,
informacji; uczestniczyć w wizytach studyjnych; organizować wspólne konferencje;
opublikować zebrane analizy odpowiadając na pytanie: Jak zwiększyć pozycję i
wpływ młodych ludzi w przestrzeni społecznej, politycznej i ekonomicznej, aby
wspomagać działania zarówno na szczeblu lokalnym, jak i w Unii Europejskiej. W
sprawie projektu należy kontaktować się z: Stjepan Kos, referent ds. społecznych i
obywatelskich, tel.: +385 43 221 923,e-mail: stjepan.kos@bbz.hr. 10 kwietnia mija
termin wyrażenia chęci uczestniczenia w projekcie, zaś 30 kwietnia - termin złożenia
projektu.
Z kolei Suffolk County Council (Wielka Brytania) nawiąże współpracę z władzami
lokalnymi, ośrodkami medycznymi, organizacjami zajmującymi się rozwojem małych
dzieci. Ten projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych działań interwencyjnych,
które będą promować znaczenie aktywności fizycznej małych dzieci - od urodzenia do
5 lat. Projekt będzie opierał się na wymianie, rozwoju i transferze innowacyjnych
praktyk pomiędzy partnerami, a także na opracowywaniu nowych strategii w tym
obszarze. Zainteresowani proszeni są o kontakt: Beccy Coombs Programmes and
Project Manager +44 1473 260722+44 1473 260722, Beccy.coombs@suffolk.gov.uk.
Termin zgłaszania chęci przystąpienia do projektu upływa 15 kwietnia, termin
składania wniosków - 14 maja.

Bezpłatny „Podręcznik Lidera” do pobrania
„Podręcznik Lidera", wydany przez Stowarzyszenie Instytut Regionalny w
Katowicach w ramach projektu „Śląska Akademia Liderów”, to książka
łącząca walory praktycznego poradnika oraz publikacji mającej na celu
zainspirować czytelnika do podjęcia działań.

- Jeśli chciałbyś być liderem, być może dzięki lekturze tej książki zrobisz pierwszy
krok, który będzie początkiem długiej drogi, która zmieni Twoje życie. Jeśli jesteś już
liderem – chcemy zainspirować Cię do dalszego rozwijania się i zdobywania nowych
umiejętności – mówi Maciej Stachura, prezes Instytutu Regionalnego.

Podręcznik można pobrać bezpłatnie w wersji pdf na witrynie
www.InstytutRegionalny.pl. Można też tam znaleźć więcej informacji o projektach
Instytutu Regionalnego adresowanych do młodzieży i studentów.
Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.

Wycieczka z Metamorfozami
Gliwickie Metamorfozy zapraszają na kolejne wydarzenia w ramach cyklu
„August Holzhausen i jego dzieło".
- Bohaterowi naszego cyklu poświęciliśmy już wykład. Teraz w planie są dwie
wycieczki. Pierwsza z nich - do Zabrza odbędzie się 19 kwietnia. W jej programie:
Szyb Maciej, gdzie zwiedzimy budynek maszynowni z czynną dwubębnową maszyną
wyciągową o napędzie elektrycznym, budynek nadszybia z wejściem na wieżę
wyciągową oraz szyb z głębinowym ujęciem wody pitnej, maszyny, które kiedyś
pracowały na potrzeby kopalni, poznając ich piękno, konstrukcję i przeznaczenie.
Przezorni, którzy zabiorą ze sobą pojemniki, będą mogli zaopatrzyć się w wodę z
tamtejszego ujęcia głębinowego. Zwiedzimy również Muzeum Górnictwa Węglowego
- tamże model maszyny parowej z czasów Holzhausena oraz główny punkt
programu: jego oryginalne rysunki specjalnie dla nas wyjęte z przepastnych czeluści
muzealnego archiwum, a także inne atrakcje. Serdecznie zapraszamy – zachęcają
organizatorzy.
Koszt wycieczki to 15 zł, wyjazd w niedzielę 19 kwietnia z placu Piastów w Gliwicach
o godz. 9.30. Zapisy drogą mailową gliwickie_metamorfozy@op.pl lub telefonicznie
601-065-019.
Wycieczka współfinansowana jest ze środków Samorządu Miasta Gliwice.

Warsztaty fotograficzne
Tajniki sztuki fotograficznej można poznać na warsztatach, które odbędą
się 11 kwietnia w Gliwicach.
Na warsztaty, które prowadzić będzie Wojciech Baran, zaprasza Stowarzyszenie
Artystyczne FAUN-ART. Odbędą się one w filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w
Gliwicach (sala nr 17) w sobotę 11 kwietnia w godz. 10.00-14.00.

Zgłoszenia do turnieju siatkówki
19 kwietnia w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Knurowie (ul. Górnicza 2) odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej dla Drużyn
Młodzieżowych Chłopców Powiatu Gliwickiego. Zgłoszenia przyjmowane
są do 17 kwietnia.
W turnieju mogą uczestniczyć drużyny chłopców z powiatu gliwickiego (rocznik 1997
i młodsi). Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr. 32 335 20 14 lub
mailowo: sport@mosirknurow.pl. Regulamin oraz szczegóły znajdują się na stronie
www.powiatgliwicki.pl w zakładce Komunikaty i ogłoszenia.
Organizatorami imprezy są: Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Urząd Miasta
Knurów/MOSiR Knurów.

Zagłosuj na place zabaw w Kotulinie i Knurowie
Gmina Toszek i Gmina Knurów mają szansę, by na ich terenie powstały
podwórka Nivea. Trwa głosowanie internetowe.
Podwórka Nivea powstaną w 40 lokalizacjach, które zbiorą największą liczbę głosów.
W gminie Toszek jako lokalizację wskazany został teren przy ul. Osiedlowej w
Kotulinie, z kolei w Knurowie – ul. Sobieskiego (tereny należące do LWSM). Głosy
można oddawać poprzez stronę: http://www.nivea.pl/podworko.

