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Zawody strzeleckie i konkurs historyczny 

3 maja na zamku w Toszku odbędą się zawody strzeleckie z wiatrówki o puchar 4 Pułku 
Powstańców Śląskich im. S. Batorego oraz Powiatowy Konkurs Historyczny z okazji 95 
rocznicy Plebiscytu i III Powstania Śląskiego. 

Zawody strzeleckie rozpoczną się o 9:50 i potrwają do 14:30. Uczestnicy zostaną podzieleni na cztery 
kategorie: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz kategoria rodzinna (dziecko 
wraz z dorosłym członkiem rodziny). Wymogiem koniecznym udziału w zawodach jest posiadanie 
własnej wiatrówki. Obowiązują także wcześniejsze zapisy – zgłoszenia przyjmuje do 25 kwietnia 
nauczyciel historii Grzegorz Kamiński (rekrutacjalucznictwo@gmail.com), który przed rozpoczęciem 
zawodów (o 9:20) wystąpi z prelekcją historyczną. 

Pomiędzy godziną 10 a 11:00 odbędzie się Powiatowy Konkurs Historyczny organizowany z okazji 95 
rocznicy plebiscytu i III Powstania Śląskiego. Konkurs ten jest skierowany do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Wydarzenie objęli swoim patronatem starota gliwicki Waldemar Dombek oraz burmistrz Toszka 
Grzegorz Kupczyk. 

  

„Ślonskie fedrowanie kajakiem…” z Wikingiem 

W połowie maja odbędzie się dwudniowa impreza kajakowa, w czasie której będzie można 
podziwiać uroki powiatu gliwickiego (i nie tylko). 

Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe Wiking z Gliwic już po raz szósty zaprasza do udziału w 
Ogólnopolskim Spływie Kajakowym „Ślonskie fedrowanie kajakiem po Kanale Gliwickim i rzece 
Kłodnicy”, które odbędzie się 14-15 maja. 

Impreza skierowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci, bez ograniczeń wiekowych. Aby 
wziąć w niej udział nie trzeba posiadać szczególnych umiejętności pływania w kajaku, ponieważ trasa 
spływu jest niezwykle łatwa. 

Celem imprezy jest popularyzacja turystyki kajakowej, łamanie stereotypu brudnych rzek w naszym 
regionie, a także integracja lokalnej społeczności i promocja gmin, przez które wiedzie trasa spływu. 

Kanał Gliwicki jest ostoją ptactwa wodnego, przebywają tu kormorany, kaczki, czaple i łabędzie. 
Kłodnica na odcinku Dzierżno-Kędzierzyn Koźle to bardzo czysta rzeka w której żyją okonie, pstrągi i 
raki. Kłodnica płynie przez obszary leśne i łąki, tworząc liczne urokliwe zakola, w których można ujrzeć 
np. zimorodka. 

Kajakarze będą mieć do pokonania w czasie dwóch dni spływu 30 km przez urokliwe i dziewicze 
zakątki Dzierżna Dużego, Kanału Gliwickiego oraz Kłodnicy w województwie śląskim i opolskim. 

Impreza odbywa się pod honorowym patronatem starosty gliwickiego, prezydenta Kędzierzyna–Koźla, 
burmistrza gminy Ujazd, wójta Rudzińca, jak również PTTK Warszawa oraz Polskiego Związku 
Kajakowego. 

Wszelkie informacje na temat imprezy można uzyskać na stronie www.ssk-wiking.pl, 
wiking.ssk@gmail.com i pod tel. 531-238-750. 

 

  



50-lecie budynku Szkoły Podstawowej w Świbiu 

Szkoła Podstawowa w Świbiu przygotowuje się do obchodów 50-lecia budynku. Uroczystości 
zaplanowane są na 19 czerwca. 

50 lat temu w budowę szkoły w Świbiu zaangażowana była cała lokalna społeczność. Robiono to dla 
swoich dzieci, wnuków, ale także dla siebie (w czynie społecznym brały udział także dzieci). 

 – Na przestrzeni lat mury naszej szkoły opuściło wiele roczników wspaniałych absolwentów, którzy 
osiągnęli życiowe sukcesy, realizują swoje pasje i marzenia – informują władze szkoły. – Wielu z nich 
wyjechało w daleki świat, wielu tworzy i kształtuje lokalną społeczność. Szkoła również zmieniła swoje 
oblicze. Wypiękniała nie tylko zewnętrznie, ale unowocześniła się, jest jasna i kolorowa. Jest to 
miejsce z duszą i historią. Pragniemy zaprosić wszystkich, których drogi złączyły się z tym miejscem i 
tą społecznością, na uroczyste obchody jubileuszu. Mamy nadzieję, że będzie to wspaniała okazja do 
spotkań, wspomnień i wzruszeń.  

  

Ujarzmić energię 

W pyskowickim ratuszu już po raz drugi można podziwiać wystawę malarsko-poetyckiej 
twórczości Iwony Pajdiowskiej, nauczycielki z Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Tym 
razem przedstawia wystawę zatytułowaną „Ujarzmić energię”. 

Autorka obrazów, wierszy, ale i rzeźb oraz baśni i bajek przedstawia swoją teorię na temat szeroko 
pojętego ujarzmiania energii. Plastyczną opowieść zaczyna od tego, że na początku był „wielki 
wybuch”, a potem energie zaczęły działać, przenikać się, łączyć i dzielić. Od nas zależy jak je 
wykorzystamy. Autorka proponuje, by energiom pozwolić czasem po prostu działać i nie ujarzmiać ich 
na siłę. 

- Mimo upływającego czasu, ciągle z ciekawością przyglądam się życiu, staram się chłonąć każdą 
jego chwilę. I wciąż podziwiam krople deszczu, słońce, smutek i radość. Bo przecież nawet szarość to 
kolor i tylko od nas zależy czy dostrzeżemy jego rozmaite odcienie – mówi Iwona Pajdiowska, autorka 
obrazów. 

Wernisaż wystawy był także okazją do promocji tomiku wierszy Iwony Pajdiowskiej zatytułowanego 
„To Ty”. Malarsko-poetyckie wizje zostały przyjęte oklaskami. Kolorowe obrazy: kobiety i mężczyzny, 
zaczarowanego ogrodu z baśniowymi roślinami i ptakami, feniks odradzający się z popiołu czy 
wreszcie różnokolorowe mandale oraz cztery żywioły wzbudzają zainteresowanie. Malarka-samouk 
nie kryje satysfakcji i cieszy się, że udało jej się zorganizować drugą wystawę swojej twórczości. 
Zapraszamy do zwiedzania. Wystawa będzie dostępna do 3 maja. Wstęp wolny w godzinach otwarcia 
Ratusza Miejskiego. 

  

Warsztaty charytatywne 

W najbliższą sobotę w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu odbędą się warsztaty charytatywne, z 
których dochód zostanie przeznaczony na leczenie onkologiczne nauczycielki biologii z 
pyskowickiego gimnazjum nr 1. 

Na warsztatach każdy może znaleźć coś dla siebie, ponieważ ich tematyka jest różnorodna. Odbędą 
się zajęcia z zakresu tworzenia biżuterii, szydełkowych korali, maskotek, lampionów, ozdób 
decoupage, aniołów z gliny, notesów czy filcowych broszek, a także zajęcia fitness. 

Pierwsze warsztaty rozpoczną się o godzinie 10:00, a ostatnie – o 15:00. Koszt udziału wynosi od 10 
do 40 złotych, w zależności od tematyki wybranych zajęć. Podany koszt jest wkładem minimalnym, 
który może zostać dowolnie podwyższony przez uczestnika. Szczegóły i zapisy pod numerem telefonu 
503 649 169 oraz przez e-maila ludzie.miastapce@gmail.com. 

  

 



Turniej o Puchar Burmistrza Toszka 

W ostatnim turnieju siatkówki, który odbył się w Toszku, zwyciężyły drużyny z Kotulina. 
Zarówno w grupie chłopców, jak i dziewcząt. 

14 kwietnia w szkole podstawowej w Kotulinie odbył się V Turniej siatkówki o Puchar Burmistrza 
Toszka. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Suchej, Błotnicy Strzeleckiej, 
Wielowsi i Kotulina. 

W grupie dziewcząt pierwsze miejsce zajęła drużyna z Kotulina, drugie – z Wielowsi, a trzecie – z 
Błotnicy Strzeleckiej. 

Zwycięzcami w grupie chłopców była, podobnie jak w grupie dziewcząt, drużyna z Kotulina. Miejsca 
drugie i trzecie przypadły kolejno drużynom z Suchej oraz Błotnicy Strzeleckiej. 

Najlepszą zawodniczką turnieju została Martyna Walczak, a zawodnikiem - Mateusz Maśnica, oboje z 
kotulińskiej podstawówki. 

– Turniej był bardzo udany i potrzebny, ponieważ dzieci muszą mieć miejsce na pokazanie swoich 
umiejętności – komentuje Marek Pawłowski, trener zwycięskich drużyn. 

  

Rowerowa gra miejska w Gliwicach 

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy zaprasza mieszkańców Gliwic i okolic 
do udziału w Rowerowej Grze Miejskiej oraz wieńczącym ją Klubowym Pikniku Rowerowym. 

Gra rozpocznie się w sobotę 23 kwietnia o godzinie 9:00 na gliwickim rynku, a zakończy o godz. 13.00 
na terenie Giełdy Samochodowej przy ul. Kujawskiej. Do udziału w grze zapraszane są zespoły 2-5 
osobowe (oczywiście na rowerach). 

Udział w grze jest bezpłatny. Dla wszystkich zespołów przewidziane są dyplomy, a dla najlepszych 
drużyn – nagrody rzeczowe. 

Na mecie Rowerowej Gry Miejskiej odbędzie się piknik, w czasie którego nie zabraknie innych gier i 
konkursów, a ponadto odbędzie się kiermasz sprzętu rowerowego oraz przegląd piosenki turystycznej. 
Strażnicy miejscy zadbają o bezpieczeństwo jednośladów i przeprowadzą akcję ich znakowania, a 
policjanci przybliżą zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyjątkowo lekkiej formie. 

Więcej szczegółów pod adresem https://sites.google.com/site/trelemodele/. 

  

Drugi Pyskowicki Turniej w wyciskaniu sztangi leżąc 

30 kwietnia w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach odbędzie Drugi 
Pyskowicki Turniej w wyciskaniu sztangi leżąc. 

Turniej jest podzielony na dwie kategorie: 18-45 lat oraz 45+. W turnieju mogą brać udział także 
osoby niepełnoletnie, jeśli będą posiadać pisemną zgodę rodzica. 

Każdy zawodnik będzie wyciskać sztangę o ciężarze równym połowie masy swojego ciała w 
zaokrągleniu do 2,5 kg w górę. Za miejsca na podium przewidziane są nagrody rzeczowe oraz 
puchary, medale i dyplomy. 

Start o godzinie 9:00, wstęp wolny. 

  

 

 



W Gierałtowicach obchodzono rocznicę Chrztu Polski 

15 kwietnia w Zespole Szkół w Gierałtowicach obchodzono 1050 rocznicę Chrztu Polski. 

W obchodach uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego, radni gminy 
Gierałtowice, wójt gminy Gierałtowice oraz przedstawiciele lokalnych organizacji. 

Podczas uroczystości odtworzono film dokumentalny, nakręcony przez uczniów gimnazjum w ramach 
projektu edukacyjnego. Młodzi filmowcy przedstawili w nim skutki decyzji przyjęcia chrztu w 966 roku 
dla Polski, z uwzględnieniem odniesień do historii Gierałtowic. Opiekunem projektu był nauczyciel 
historii, Stefan Duda. 

Myślą przewodnią, która przyświecała organizatorom spotkania, było wskazanie na różnice w 
okolicznościach historycznych jakie towarzyszyły obchodom rocznicy przyjęcia chrztu w 1966 oraz w 
2016 roku. Wykorzystano w  tym celu wystawę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, 
odbyła się także prelekcja jednej z autorek wystawy. 

Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom konkursu fotograficznego, obejmującego obiekty 
kultury sakralnej. Na fotografiach uchwycono kościoły, kapliczki, krzyże przydrożne, mogiły cmentarne 
z terenu Chudowa, Gierałtowic, Paniówek i Przyszowic. Dodatkową atrakcją był występ zespołu 
Uskrzydleni. Zaprezentowano również teledyski do dwóch utworów, wykonywanych przez młodych 
muzyków. Kilkadziesiąt egzemplarzy płyty rozeszło się błyskawicznie wśród publiczności. 

Gierałtowickie obchody rocznicy chrztu zostały umieszczone w ogólnopolskim wykazie wydarzeń 
rocznicowych zamieszczonych na stronie www.chrzest966.pl. 

 


