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Niebieski korowód w Knurowie
Trwa Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. W jego obchody
włączył się Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie.
14 kwietnia w godz. 10.45-11.15 przez ulice Knurowa przejdzie
„Niebieski korowód” – niebieski jest bowiem kolorem symbolizującym
solidarność z osobami dotkniętymi autyzmem. Trasa korowodu wiedzie
przez ulice Szpitalną, Batorego i Kosmonautów. Wcześniej w Zespole
Szkół Specjalnych w Knurowie przewidziane są wspólne zabawy
uczniów i zaproszonych dzieci oraz młodzieży z przedszkola i szkoły z
klasami integracyjnymi.
Koniec wojny na Górnym Śląsku
„Zakończenie II wojny światowej i początki polityki antyniemieckiej
na Górnym Śląsku we wspomnieniach świadków czasu” to tytuł
spotkania dyskusyjnego, które odbędzie się 16 kwietnia o godz.
17.00 w Willi Caro w Gliwicach.
Na spotkanie zaprasza Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z
partnerami. Wezmą w nim udział Świadkowie Historii, którzy jako
bezpośredni uczestnicy pamiętają wydarzenia sprzed 70 lat na naszym
terenie. Punkt odniesienia dla ich relacji stanowić będą wydane przez
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w 2014 roku publikacje „II wojna
światowa we wspomnieniach mieszkańców Górnego Śląska” (w ramach
Archiwum Historii Mówionej) oraz „Polityka antyniemiecka na Górnym
Śląsku w latach 1945-1950”. Moderatorem spotkania będzie Wojciech
Pacula z Polskiego Radia Katowice.
Wstęp na spotkanie jest wolny, lecz ze względu na ograniczoną ilość
miejsc organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisy (do 14 kwietnia).
Prowadzi je Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, tel. 77 402 51 05, email: andrea.halenka@haus.pl.

Duży małemu i wszyscy razem
29 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w
Gliwicach-Sośnicy odbędzie się kolejny festiwal integracyjnosportowy „Dreams&Teams” pt. „Duży małemu i wszyscy razem”.
Ma cel charytatywny – dochód przeznaczony zostanie na leczenie
trzyletniej Julki. Dziewczynka jest córką wolontariuszki, która
jeszcze niedawno włączała się w organizację tych festiwali,
zbierając środki na ratowanie niepełnosprawnych i chorych dzieci…
Będzie to już dziesiąty festiwal „Dreams&Teams” organizowany przez tę
szkołę. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-10 lat. Rozpocznie się o
godz. 10.00 w hali widowiskowo-sportowej przy szkole (ul. Sikorskiego
130). Organizatorzy zapewniają dzieciom wspaniałą zabawę, udział w
licznych konkurencjach sportowych i artystycznych, pomiędzy którymi
odbywać się będą pokazy taneczne, sztuk walk, występy artystów i
uzdolnionych uczniów. Imprezę przygotowuje 70 młodych liderów,
którym przyświeca cel niesienia pomocy pokrzywdzonym przez los
dzieciom. Do tej pory w kolejnych edycjach festiwali jego organizatorzy
wsparli leczenie m.in. Angeliki z poparzeniami całego ciała, dzieci z
zespołem Downa ze stowarzyszenia „Szansa” oraz Wojtusia, u którego
wykryto nowotwór złośliwy mózgu.
Celem tegorocznej imprezy jest zbiórka pieniędzy na rehabilitację Julii
Rutkowskiej – córki byłej uczennicy ZSE-T, która jeszcze kilka lat temu
nie przypuszczała, że kiedyś jej dziecko będzie wymagało wsparcia.
Julka urodziła się w maju 2012 r. z wieloma chorobami wrodzonymi –
lekarze stwierdzili u niej zespół Edwardsa, czyli trisomię chromosomu
18. Tuż po przyjściu na świat przeszła operację przełyku i serca, miała
refuks, posiada tylko jedną nerkę, mało przybiera na wadze, jest
karmiona przez sondę. Obecnie jest rozwojowo jak kilkumiesięczne
dziecko. Potrzebuje gimnastyki, by zacząć poprawnie trzymać główkę,
nauki karmienia, częstych wizyt u kardiologa i innych specjalistów oraz
wszystkiego, co mogłoby jak najlepiej usprawnić jej życie. – Za każde
okazane wsparcie serdecznie dziękujemy! – mówią młodzi liderzy ZSET.
Prowadzona jest też zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację Julki.
Można je wpłacać na konto:
RADA RODZICÓW ZSE-T w Gliwicach
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
2210501285 1000002316758248.
Bliższe informacje na stronie http://zset.strefa.pl/.

Wyjazd studyjny dla młodzieży szkolnej i studentów
Instytut Regionalny w Katowicach zaprasza do udziału w polskoniemieckim wyjeździe studyjnym do Katowic, Oświęcimia, Krakowa
i Zakopanego w dniach 4-19 lipca.
Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej oraz studentów z Polski i
Niemiec w wieku 16-19 lat.
W wyjeździe może wziąć udział 15 osób z Polski.
W programie wyjazdu m.in.:
·
zajęcia integracyjne, warsztaty językowe i historyczne, animacja
językowa,
·
poznanie historii II wojny światowej,
·
dwudniowe oprowadzanie studyjne po byłym obozie KL
Auschwitz-Birkenau,
·
rozmowa z byłym więźniem KL Auschwitz (niepotwierdzona),
·
zwiedzanie Katowic, Oświęcimia, Krakowa i Zakopanego,
·
warsztaty międzykulturowe,
·
warsztaty muzyczne i taneczne,
·
praca nad wspólnym blogiem polsko-niemieckim,
·
wspólne wędrówki po górach w Tatrach.
Koszt udziału w 16-dniowym wyjeździe wynosi 1 150 zł. Wcześniejsze
zgłoszenie (do 30.04.): 990 zł. W cenie: przejazdy, noclegi, wyżywienie,
koszty programowe, zwiedzania, tłumaczenie na język niemiecki i polski.
Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja.
Więcej informacji: centrumwymian@gmail.com lub pod numerem
telefonu: 508 617 465

Rajd kolarski
Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach
zaprasza wszystkich miłośników jazdy na rowerze, a w
szczególności młodzież szkolną, na rajd kolarski z metą w
Rachowicach.
46. Młodzieżowy Rajd Kolarski odbędzie się 19 kwietnia. Jego meta
zlokalizowana będzie w Rachowicach obok groty NMP. Wspólny wyjazd
z gliwickiego rynku nastąpi o godz. 9.00, w towarzystwie
doświadczonych przodowników turystyki kolarskiej. Można też dojechać
do mety indywidualnie, dowolnymi trasami.
Na mecie rajdu, po opłaceniu symbolicznego wpisowego, każdy
uczestnik otrzyma słodki poczęstunek i znaczek rajdowy, będzie też

mieć możliwość udziału w konkursach z nagrodami, a najliczniejsza
drużyna młodzieżowa otrzyma puchar.
Szczegółowy regulamin rajdu znajduje się na stronie internetowej klubu:
www.klubhuzyg-ce.pl.
Impreza jest dofinansowana ze środków miasta Gliwice.
„Wilki” walczą o awans
O awans do IV ligi walczą „Wilki” Wilcza – drużyna, która jest w
czołówce klasy okręgowej w grupie II Śląskiego Związku Piłki
Nożnej w Katowicach.
Drużyna gra w okręgówce drugi sezon. Poprzedni – jako beniaminek –
zakończyła na czwartej pozycji. Obecny sezon rozpoczął się dla
„Wilków” dobrze, choć ze zmiennym szczęściem. Po ostatnim meczu
rozegranym 11 kwietnia na własnym boisku z „Tempem” Paniówki są na
trzeciej pozycji, a były już na drugiej. W czasie tego meczu kibicował im.
m.in. starosta gliwicki Waldemar Dombek. Dużo niżej w tabeli są inne
drużyny z naszego powiatu: KS 94 Rachowice na dziesiątej, „Tempo”
Paniówki na dwunastej, „Zamkowiec” Toszek na czternastej i „Czarni”
Pyskowice na piętnastej. Przed „Wilkami” do zakończenia sezonu są
jeszcze m.in. trudne mecze z drużynami z czołówki tabeli: „Energetykiem
II” ROW Rybnik zajmującym pierwsze miejsce i LKS-em 1908 Nędza
plasującym się na drugiej pozycji.
- Nasza drużyna jest odmłodzona, w połowie składa się z dobrze
rokujących, młodych piłkarzy. Trenuje pod okiem Jacka Wiśniewskiego,
byłego zawodnika „Górnika” Zabrze grającego w ekstraklasie – mówi
prezes klubu „Wilki” Ryszard Stawiarz. – Mam nadzieję, że obecny
sezon zakończymy w czołówce tabeli, a marzeniem jest, by weszła do
piłkarskiej ligi.
W wilczańskim klubie stawia się zarówno na piłkę nożną, jak i na inne
dyscypliny sportu. Poza drużyną okręgową w „nogę” grają tu także
panie, których drużyna jest w trzeciej lidze oraz juniorzy starsi (podokręg
zabrzański ŚZPN) i oldboje mający mistrzostwo powiatu. W klubie
działają również sekcje skata sportowego, wędkarstwa sportowego,
trampkarzy młodszych i szybko rozwijająca się sekcja judo jiu-jitsu. Klub
ma dobrą, wciąż udoskonalaną bazę sportową. Obecnie przy boisku do
piłki nożnej powstaje zadaszenie dla publiczności, koszt którego pokrywa
gmina Pilchowice, fundusz sołecki Wilczy i środki od strategicznego
sponsora klubu – firmy ATEX.
Nabór na zajęcia piłkarskie dziewczyn

W Pyskowicach ruszają zajęcia dla dziewczyn w ramach Śląskiej
Akademii Futbolu prowadzonej przez Stowarzyszenie GTW.
Pierwsze zajęcia odbędą się 16 kwietnia. Nabór jest otwarty i trwa cały
rok.
- Zapraszamy wszystkie dziewczyny w rocznikach 2000-2004, które lubią
grać w piłkę nożną. Zajęcia będą się odbywać cyklicznie w czwartki i
soboty w Hali im. Huberta Wagnera – informuje Dariusz Opoka.
Szczegółowe informacje pod nr. tel. 500 170 516 lub adresem email: d.opoka@gtwgliwice.pl

Zawody w łucznictwie terenowym
1 maja na Zamku w Toszku odbędą się Zawody Łucznicze
organizowane z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Początek o godz. 9.00.
Przewidziano następujące kategorie:
1. kategoria wiekowa: minis (szkoła podstawowa klasy 1-3)
2. kategoria wiekowa: minis (szkoła podstawowa klasy 4-6)
3. kategoria paraolimpijska (dzieci niepełnosprawne)
4. kategoria wiekowa: kadet (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
do17 lat)
5. kategoria wiekowa: junior (18-20 lat)
6. kategoria wiekowa: kobiety od 21 lat.
7. kategoria wiekowa: mężczyźni od 21 lat.
8. kategoria rodzinna: dziecko + osoba dorosła z rodziny (mama, tata,
dziadek).
Zapisy na zawody przyjmuje instruktor łucznictwa Grzegorz Kamiński do
27 kwietnia na e-mail: rekrutacjalucznictwo@gmail.com. Dzieci biorą
udział w zawodach pod opieką rodziców.
Organizatorami i współorganizatorami są: Toszek Archery 3D - Drużyna
Łucznicza w Toszku, Centrum Kultury Zamek w Toszku, ZSŁ w
Gliwicach, ZSP nr 4 w Gliwicach.
Więcej informacji na www.forumlucznicze.pl.
Patronat nad imprezą sprawują starosta gliwicki Waldemar Dombek oraz
burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk.

Zawody strzeleckie z wiatrówki
2 maja na Zamku w Toszku o godz. 10.30 rozpoczną się Zawody
Strzeleckie z Wiatrówki o Puchar 4 Pułku Powstańców Śląskich im.
S. Batorego Powiatu Toszecko-Gliwickiego. Zawody dla dzieci i
młodzieży odbywają się z okazji 224 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja i 94 rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego.
Dzieci będą strzelać w kategoriach wiekowych: 1. Szkoła Podstawowa,
2.Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Zapisy na zawody przyjmuje
nauczyciel historii Grzegorz Kamiński na adres e-mail
rekrutacjalucznictwo@gmail.com do 27 kwietnia. Zawodnicy biorą udział
w zawodach pod opieką rodziców.
Na zawody zapraszają Powstańcy Śląscy z Powiatu ToszeckoGliwickiego. Patronat nad zawodami sprawują starosta gliwicki
Waldemar Dombek oraz burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk.

