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Obywatel Senior 
Dwa dni – 17 i 18 maja – trwał w Parku Śląskim w Chorzowie IV Kongres „Obywatel Senior”. 
Celem tej cyklicznej imprezy jest odkrywanie i wykorzystanie ogromnego potencjału, jaki 
drzemie w seniorach, stanowiących coraz większą część naszego społeczeństwa. 

W pierwszym dniu kongresu zapewniono seniorom wiele zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie 
parku. Drugi dzień miał charakter kongresowy. Wzięli w nim udział m.in. reprezentanci rządu RP – 
minister sprawiedliwości Borys Budka i sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera 
oraz marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. Z ramienia samorządu Powiatu Gliwickiego 
w części obrad uczestniczyła wicestarosta Ewa Jurczyga. W spotkaniu, obok przedstawicieli świata 
nauki, samorządów i licznych organizacji pozarządowych, aktywnie wzięli udział reprezentanci 
uniwersytetów trzeciego wieku, działających w naszym regionie, w tym m.in. Barbara Bąk z UTW w 
Knurowie. Merytoryczna część kongresu podzielona była na bloki tematyczne istotne z perspektywy 
osób starszych. 

- Szczególnie zainteresował mnie blok pod tytułem „Senior decyduje i współpracuje” – mówi 
wicestarosta Ewa Jurczyga – a w nim prezentacja wyników badań rad seniorów w Polsce. Mimo iż od 
2014 roku można tworzyć rady seniorów, działają one zaledwie w 5 proc. gmin w naszym kraju. 
Pocieszające jest, że najwięcej z nich funkcjonuje w województwie śląskim, m.in. w Katowicach, 
Częstochowie, Nysie czy Tychach. To ważne ciała doradcze, opiniotwórcze i inicjatywne, 
reprezentujące w samorządach miast i gmin interesy ludzi starszych. Niestety, nie mogą one być 
powoływane na szczeblu samorządu powiatowego. Powiat Gliwicki może jednak służyć pomocą 
gminom wchodzącym w jego skład w powoływaniu tych rad, możemy również koordynować ich 
działalność i wspierać je organizacyjne oraz merytorycznie. Uważam, że potencjał tkwiący w 
seniorach jest ogromny i najwyższy czas, by został on wykorzystany również w samorządach 
lokalnych. 
  

  

  

Integracja na scenie 
  
Występy pełne wzruszeń i radości można było zobaczyć w knurowskim Kinie Scena Kultura 
podczas XII Integracyjnych Spotkań Teatralnych. 
  
Impreza, której organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, odbyła się 15 maja i 

wpisana była w bogaty program VII Knurowskich Dni Integracji „Bądźmy Razem”. Oficjalnego otwarcia 

XII edycji spotkań dokonała wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga. 
  
Na scenie zaprezentowali się: „Tęczowe skrzaty” z Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Knurowie, „Kabaret Horrorek” z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie, zespół „Promyk” z Zespołu Szkół Specjalnych w 
Knurowie oraz „Alternatywy” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie. 
  
Jako że ideą spotkań jest integracja, każdy zespół został obdarowany dyplomami i upominkami przez 
dyrektor ZSS Alinę Jaworską. Zaś publiczność nagradzała młodych aktorów burzą oklasków, 
doceniając w ten sposób ich talent i wysiłek włożony w przygotowania do występu.  
  

  

  

 
 



Koncert dla Hani 
  
29 maja o godz. 19.00 w Domu Kultury Knurów-Szczygłowice odbędzie się koncert 
charytatywny dla Hani. 
  
Wystąpią: Staszek Karpiel-Bułecka, Szymon Chyc-Magdzin (skrzypce), Adam Sobierajski, Michał 
Gasz, Aleksandra Śmieja, Paulina Kaleta, Emilia Tomaszewska, Orkiestra KWK Knurów (dyr. Mariusz 
Kowalczyk), Męski Zespół Wokalny Calvi Cantores. Cegiełki/bilety w cenie 30 zł są do nabycia w 
Domu Kultury w Knurowie, ul. Górnicza 1, tel. 32 332 63 84. 
  

  

  

S.O.S. Etiopii 
  
23 maja o godz. 17.00 w Kinie Bajka – scena Amok Gliwice (ul. Dolnych Wałów 3) odbędzie się 
koncert charytatywny S.O.S. Etiopii. 
  
Wystąpią m.in. wybitny tenor Sylwester Targosz-Szalonek, pianista Michał Goławski, balet 
Państwowej Szkoły Baletowej z Bytomia, absolwenci i uczniowie Prywatnego Studium Muzycznego 
Gama. 
  
Wstęp wolny za wejściówkami – można je odebrać w dniu imprezy obok kasy kina. 
  
Na wydarzenie zapraszają stowarzyszenia Chopin z Sośnicowic i Mozart z Gierałtowic we współpracy 
z Polsko-Etiopskim Stowarzyszeniem Misyjnym Nadzieja. 
  

 

  

  

Oferta dla wolontariuszy 
  
Stowarzyszenie Cztery Pory Roku (SCPR) z siedzibą w Knurowie poszukuje wolontariuszy na 
stanowisko: specjalista/-ka ds. e-poszukiwań zaginionych osób do projektu „Zaginęła – Zaginął 
w Polsce” w ramach Programu Bezpieczni w necie – bezpieczni w świecie. 

SCPR przygotowało i realizuje – od 1 lipca 2012 roku – autorskie przedsięwzięcie w obszarze 
bezpieczeństwa, jakim jest Program Bezpieczni w necie – bezpieczni w świecie na terenie Polski. Do 
zadań wolontariusza będzie należało m.in.: sprawowanie pieczy nad przydzielonymi sprawami: 
publikowanie informacji na portalu społecznościowym Facebook, wyszukiwanie w Internecie informacji 
i ich analizowanie, sporządzanie notatek; raportowanie. Szczegółowe informacje o ofercie 
nahttps://docs.google.com/forms/d/1D_gLkkCksQIeOTVxK9WztLM_EafX35ZUSXnRfkD9eig/viewform
?c=0&w=1. 

  

Dni Muzyki Organowej 
  
Począwszy od 1990 roku w gliwickim kalendarzu wydarzeń kulturalnych, maj jest kojarzony z 
realizacją najstarszego górnośląskiego święta muzyki o międzynarodowym zasięgu, 
szczególnie dedykowanego muzyce organowej, kantatowo-oratoryjnej i dawnej – 
Międzynarodowego Festiwalu „Dni Muzyki Organowej” w Gliwicach. Tegoroczny, XXVI 
Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej trwać będzie od 24 do 31 maja. Jeden z 
koncertów odbędzie się w Toszku. 
  



Tegoroczny Festiwal wzorem lat ubiegłych rozpocznie i zakończy się koncertami kantatowo-
oratoryjnymi w wykonaniu dobrze znanych gliwickiej publiczności zespołów: Chóru Filharmonii 
Śląskiej, który wystąpi podczas koncertu inauguracyjnego oraz znakomitych solistów z zespołu 
Wrocławskich Kameralistów, którzy wystąpią w nieznanej nam dotąd formacji jako Stoltzer Ensemble 
– obrawszy sobie za patrona dolnośląskiego kompozytora doby renesansu, urodzonego w Świdnicy 
Thomasa Stoltzera. Ów wrocławski duchowny był twórcą pierwszego w światowej historii muzyki 
wielogłosowego Te Deum, które zabrzmi jako ostatni utwór tegorocznego festiwalu. O ile – jak zwykle 
koncert finałowy będzie miał charakter dziękczynny, o tyle inauguracyjny będzie błagalnym wołaniem 
w czasach ciekawych, aczkolwiek niespokojnych i trudnych: „Da pacem, Domine, in diebus nostris…” 
– Daj pokój Panie, w naszych dniach… z racji 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. 
 
W tym roku wszyscy wykonawcy recitali organowych wystąpią na festiwalowym forum po raz pierwszy 
i jak zawsze będą to w  większości profesorowie europejskich akademii muzycznych. Koncerty te 
odbywać się będą w trzech gliwickich kościołach, które dysponują unikalnymi w skali nie tylko kraju, 
ale i Europy instrumentami, zaś ich wykonawcami będą tak uznani artyści jak Wolfgang Reisinger z 
Wiednia, Benjamin Righetti z Lozanny, Wacław Golonka z Krakowa, Volodymyr Koshuba z Kijowa 
oraz Stefan Engels z Lipska. Nie zabraknie również w tym roku Wycieczki Szlakiem Organów 
Górnego Śląska, którą jak w ubiegłych latach poprowadzi prof. Julian Gembalski. 
Zaplanowane zostały również koncerty promocyjne studentów akademii muzycznych z Gdańska i 
Katowic, a także uczniów klas organów Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II Stopnia w Gliwicach.  

Po raz kolejny dzięki nawiązanej przed kilkoma laty współpracy z Centrum Kultury Zamek w Toszku 
oraz tamtejszą parafią św. Katarzyny Aleksandryjskiej, jeden z koncertów odbędzie się na 
wspaniałych, odrestaurowanych organach Moritza Roberta Müllera, jakimi dysponuje toszecka parafia. 
Koncert zaplanowano na 24 maja na godz. 16.15. 
  

  
Program imprezy jest do pobrania na stronie www.powiatgliwicki.pl.  
  

  

  

  

Na rzecz szkoły w Chechle 
  
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło bierze udział w konkursie „To dla mnie 
ważne”. Zdobywając jak największą liczbę głosów, ma szansę na zrealizowanie swojego 
projektu pn. Multiplikacja działań na rzecz uratowanej Szkoły w Chechle. 
  
- W 2013 roku w ramach oddalonej inicjatywy założyliśmy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Sołectwa Chechło. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, 
zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, 
w szczególności na rzecz mieszkańców sołectwa Chechło, a także wspieranie mieszkańców w trudnej 
sytuacji życiowej. Obecnie nasza organizacja liczy 24 członków. Nasze działania do tej pory skupiały 
się na małych inicjatywach, które nie wymagały sporych nakładów finansowych. Jednak na początku 
tego roku dowiedzieliśmy się o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w naszej miejscowości. Nie 
trzeba było długo czekać na odzew z naszej strony. Spotkania z wójtem, radnymi, przedstawicielami 
samorządu, mieszkańcami, liczne prośby przyniosły pozytywny skutek – przejmujemy Szkołę jak 
organ prowadzący. Jesteśmy po kolejnym etapie i na dniach będziemy podpisywać umowę 
przekazania placówki. Zdajemy sobie sprawę z ogromu prac, jaka jest przed nami. Wierzymy jednak, 
że placówkę liczącą 54 dzieciaków, naszych dzieciaków, których jesteśmy rodzicami, jesteśmy w 
stanie poprowadzić z korzyścią dla nich, jak i dla całej lokalnej społeczności – informują 
przedstawiciele Stowarzyszenia. 
  
Stowarzyszenie w ramach multiplikacji działań na rzecz szkoły planuje: pozyskanie sprzętu 
multimedialnego w postaci tablicy interaktywnej, komputera, projektora wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem w celu realizacji warsztatów multimedialnych „przyjemno-pożytecznych”. 
  

http://www.powiatgliwicki.pl/


- Zdajemy sobie sprawę, jak ważna w dzisiejszych czasach jest nowa technologia, wiemy również, że 
może być użyta jako fantastyczne narzędzie i środek dydaktyczny w procesie nauczania. Często 
zdarza się, że nasze pociechy szybciej przyswajają te umiejętności niż my sami. Nie chcemy być 
zatem do tyłu – razem z nimi chcemy uczestniczyć w zajęciach, które podniosą wiedzę i umiejętności 
obu stron – małych i dużych. Zajęcia będą miały charakter bezpłatny. Liczymy, ze weźmie w nich 
udział 80 osób. Tematyka warsztatów zostanie dostosowana do poziomu dzieci i dorosłych, a ich 
przeprowadzenie chcemy zlecić zaprzyjaźnionym wolontariuszom – informatykom. Realizacja 
wspólnych zajęć przyczyni się także do zwrócenia uwagi na ogólny problem społeczny braku czasu 
dla swoich dzieci. Nie chcemy tego, zależy nam na ograniczeniu go na naszym terenie do minimum. 
Wierzymy, że w ten sposób uda się nam stworzyć podwaliny pod kolejne działania na rzecz rozwoju 
naszej szkoły – nas samych. Koszt zakupu tego sprzętu to kwota ok. 14 000 złotych, od lokalnych 
sponsorów i nas samych liczymy zebrać kwotę ok. 2000 złotych. Potrzeba zatem 12 000 złotych – 
podkreślają. 
  
Głosy można oddawać na stronie: http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,356,multiplikacja-dzialan-na-
rzecz-uratowanej-szkoly-w-chechle.html 
  

  

  

Czas wojny, czas śmierci 
  
Staraniem Towarzystwa Miłośników Przyszowic ukazała się  książka autorstwa Krystyny 
Augustyniak, napisana we współpracy z Jolantą Krawiec, a zatytułowana „Czas wojny, czas 
śmierci. Przyszowice w latach 1939 – 1945”. 
  
Książka zawiera wiele faktów z czasów wojny, w tym  nazwiska i zdjęcia wszystkich zabitych w 
Przyszowicach, również poległych i zaginionych na różnych frontach II wojny światowej. 
  
22 maja o godz.18  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach odbędzie się spotkanie z 
okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej, które  młodzież szkolna uświetni występami. 
Podczas spotkania odbędzie się również promocja książki „Czas wojny, czas śmierci. Przyszowice w 
latach 1939 – 1945” z możliwością jej nabycia. 
  
Nową publikację można także zakupić w sklepie ODIDO w Przyszowicach. 
  

  

  

Po ziemi sośnicowickiej i okolicy 
  
16 maja, w piękną słoneczną sobotę ponad 30 miłośników dwóch kółek wzięło udział w Rajdzie 
Rowerowym po „Ziemi sośnicowickiej i okolicy”. 
  
Rowerzyści wyruszyli spod Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach, by trasą przez Tworóg Mały 
dotrzeć do krzyża upamiętniającego miejsce śmierć strażaków w czasie pożaru lasów w 1992 roku 
(pomiędzy Solarnią a Kuźnią Raciborską) i znów powrócić do Sośnicowic. Pokonali ok. 40 kilometrów. 
Przewodnikiem rajdu był Krzysztof Gamoń. 
Każdy z uczestników otrzymał dyplom i upominek, ufundowane przez organizatorów – Gminę 
Sośnicowice i Starostwo Powiatowe w Gliwicach oraz sponsora – Bank Spółdzielczy w 
Sośnicowicach. Wręczyli je: poseł Krystyna Szumilas, starosta gliwicki Waldemar Dombek, 
przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach Regina Bargiel, burmistrz Sośnicowic Marcin 
Stronczek oraz Leszek Kołodziej – koordynator rajdu i radny powiatowy. Rajd był imprezą 
towarzyszącą Święta Miasta i Gminy Sośnicowice. 
Patronat medialny nad rajdem sprawowali: miesięcznik „Miasteczko” i „Wiadomości Powiatu 
Gliwickiego”. 
  

  

  



I Bieg o Złotą Kaczkę 
  
Po raz pierwszy toszecki zamek stał się areną zmagań biegaczy i zwolenników nordic walking. 
9 maja odbył się I Bieg o Złotą Kaczkę. 
 
Jako pierwsze rywalizację rozpoczęły dzieci i młodzież. Dystanse były przystosowane do wieku i 
możliwości uczestników, gdyż organizator w szerokim wachlarzu kategorii uwzględnił również osoby 
niepełnosprawne. Każdy finiszujący zawodnik był niezwykle głośno i ciepło dopingowany przez 
rodziców i przybyłych widzów. O godz. 13.00 wystartował bieg główny. 5 minut po biegaczach 
wystartowali kijkarze. Trasa biegu była urozmaicona wieloma podbiegami i przebiegała drogami 
polnymi i łąkami, dzięki czemu wszyscy uczestnicy mogli podziwiać piękne widoki i panoramę Toszka. 
Każdy, kto ukończył bieg, otrzymał z rąk burmistrza Toszka Grzegorza Kupczyka i pomysłodawcy 
biegu Bartłomieja Woźniaka pamiątkowy, ręcznie wykonany medal. 
  
W czasie, gdy uczestnicy biegu pokonywali kolejne kilometry, na terenie dziedzińca dzieci miały 
okazję uczestniczyć w wielu zabawach przygotowanych specjalnie dla nich. 
Zamkowy dziedziniec od godzin przedpołudniowych oferował wiele atrakcji dla przybyłych 
sportowców, m.in. można było spróbować swoich sił w strefie judo, które zostało przygotowane przez 
gliwicką grupę Kataguruma. Ponadto była możliwość postrzelania z łuku. Największą atrakcją był 
pokaz dynamiczny walki, zaprezentowany przez żołnierzy z 6 batalionu powietrznodesantowego z 
Gliwic i możliwość obejrzenia sprzętu wojskowego z bliska. 
  
W biegu dla dzieci i młodzieży uczestniczyło 116 zawodników i zawodniczek, zaś w biegu i nordic 
walking głównym wystartowało w sumie 200 osób. 
  
Organizatorem zawodów było Centrum Kultury „Zamek w Toszku” i Powiat Gliwicki, patronami 
honorowymi – starosta gliwicki Waldemar Dombek i burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk, 
ambasadorem biegu był ultramaratończyk Dariusz Strychalski. 
  
I Bieg o Złotą Kaczkę został zorganizowany w okresie, kiedy przypadały 2 ważne wydarzenia, czyli 
Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizator w szczególności myśląc o osobach 
niepełnosprawnych utworzył kategorię przeznaczoną specjalnie dla nich. 
  
- Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli i pomogli w organizacji. Już dzisiaj zapraszamy do 
udziału w II Biegu o Złotą Kaczkę 7 maja 2016 roku – informuje Bartłomiej Woźniak, kierownik Działu 
Marketingu i Organizacji Imprez Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. 
  
 


