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Drodzy
Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze rêce pierwszy nu-
mer �Wiadomo�ci Powiatu Gliwickie-
go�. Przeczytacie w nim Pañstwo m.in.:

O elektronicznym urzêdzie, ofertach
edukacyjnych ponadgimnazjalnych szkó³
powiatowych, reporta¿ o mieszkañcu po-
wiatu puckiego uratowanym z katowickiej
tragedii, o propozycji dla organizacji poza-
rz¹dowych. Na stronie 8 podrêczny infor-
mator teleadresowy.

Szanowni Mieszkañcy
Powiatu Gliwickiego!

Z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t Wielkanocnych pragniemy z³o¿yæ serdeczne ¿yczenia
rado�ci, zdrowia i optymizmu

Niechaj ten �wi¹teczny czas up³ynie w rodzinnej, pogodnej i mi³ej atmosferze spokoju,
refleksji i wypoczynku, a nadchodz¹ca wiosna tchnie w nas optymizm i chêæ dzia³ania, a
tak¿e umocni w nas wiarê w lepsze jutro.

Z wyrazami szacunku

� Panie Starosto, oto do
r¹k mieszkañców powiatu
gliwickiego trafia nowy ty-
tu³ prasowy: "WIADOMO-
�CI POWIATU GLIWICKIE-
GO". Przypomnijmy, ¿e kil-
ka numerów podobnego
powiatowego pisma ukaza-
³o siê w I kadencji powiatu
gliwickiego. Obecnie na
nasz lokalny rynek prasowy trafiaj¹
"WIADOMO�CI". Mamy nadziejê, ¿e
spodobaj¹ siê naszym czytelnikom.
Czego chcia³by im Pan Starosta ¿y-
czyæ z tej okazji?

� Przede wszystkim przyjemnego czy-
tania i czerpania przydatnych informacji o
powiecie gliwickim i gminach wchodz¹-
cych w jego sk³ad! Chcia³bym, aby poprzez
tê gazetê mo¿na by³o poznaæ powiat "od
podszewki", dowiedzieæ siê o dzia³aniach
Rady i Zarz¹du Powiatu Gliwickiego, pracy
Starostwa Powiatowego w Gliwicach, ale
tak¿e poznaæ ciekawostki turystyczne, kul-
turalne i ¿ycie spo³eczne naszego powiatu.
Gazeta ma za zadanie rzetelnie informowaæ,
ale te¿ byæ interesuj¹c¹ lektur¹ z ¿ycia na-
szej ma³ej ojczyzny. Na ³amach "WIADOMO-
�CI POWIATU GLIWICKIEGO" chcemy po-
kazaæ piêkno powiatu gliwickiego, który

oprócz przemys³owo � kopal-
nianego po³udnia posiada prze-
piêkn¹ zielon¹ pó³noc.

� Powiat gliwicki ist-
nieje od 1 stycznia 1999
r. Przez ten czas zadomo-
wi³ siê ju¿ w �wiadomo�ci
mieszkañców. Przypomnij-
my raz jeszcze jakie s¹ naj-
wa¿niejsze zadania powia-

t u ?
� Szczegó³owo okre�la je "Ustawa o sa-

morz¹dzie powiatowym" , natomiast zada-
nia powiatu , które maj¹ najwiêksze zna-
czenie dla mieszkañców to oczywi�cie te
zwi¹zane z ¿yciem codziennym. Jednym z
podstawowych elementów us³ug dla
mieszkañców powiatu gliwickiego w XXI
wieku jest zapewnienie mo¿liwo�ci korzy-
stania ze �rodków lokomocji: samochodów
i motocykli, które mog¹ byæ prowadzone
przez osoby do tego uprawnione. Takie do-
kumenty, czyli prawa jazdy i dowody reje-
stracyjne wydawane s¹ w Wydziale Komu-
nikacji Starostwa Powiatowego w Gliwi-
cach. Ponadto interesanci w Wydziale Ar-
chitektury uzyskaj¹ m.in. pozwolenia na
budowê, przebudowê itd. czyli za³atwi¹
wszelkie sprawy zwi¹zane z budownic-
twem mieszkaniowym,  zezwolenia na u¿yt-
kowanie budynku otrzymaj¹ natomiast w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Bu-
dowlanego, w O�rodku Geodezyjno � Kar-
tograficznym dostan¹ mapy, wyrysy i wypi-
sy z ewidencji gruntów i inne dokumenty
okre�laj¹ce stan w³asno�ci lub potrzebne
np. w celu uzyskania dop³at bezpo�rednich
z UE. W Wydziale Rolnictwa, Le�nictwa i
Ekologii mog¹ z³o¿yæ podanie o wydanie
karty wêdkarskiej, by legalnie spêdziæ czas
na ³owieniu ryb, których w naszych jezio-
rach nie brakuje!

� Co zaliczy³by Pan Starosta do
sukcesów II kadencji powiatu gliwic-
kiego, która skoñczy siê jesieni¹ br.?

� Do najwa¿niejszych z pewno�ci¹ na-
le¿¹ dzia³ania zwi¹zane z termomoderniza-
cj¹ budynków powiatowych:

Dokoñczenie na str. 3

Pokazaæ piêkno
POWIATU GLIWICKIEGO
rozmowa z Micha³em Nieszporkiem, starost¹ powiatu gliwickiego

Przewodnicz¹cy Rady

Tadeusz Mamok

Starosta Gliwicki
Powiatu Gliwickiego

Micha³ Nieszporek

Przejrzysty
POWIAT

Starostwo Powiatowe w Gliwicach zna-
laz³o siê w gronie 403 samorz¹dów z tere-
nu ca³ej Polski, którym przyznano certyfikat
�PRZEJRZYSTA POLSKA�. Przypo-
mnijmy, ¿e akcja trwa³a przez ca³y 2005 rok.
Jej celem by³o promowanie uczciwo�ci
i skuteczno�ci w samorz¹dach,

Dokoñczenie na str. 2
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Ksi¹¿kowa
strategia

Z koñcem grudnia
2005 r. wydana zosta³a
w wersji ksi¹¿kowej
Strategia Rozwoju Po-
wiatu Gliwickiego na
lata 2005 - 2020, któr¹ -
przypomnijmy - Rada
Powiatu Gliwickiego
przyjê³a uchwa³¹ w
kwietniu ubieg³ego

roku. Dokument zawiera m.in. wizjê rozwo-
ju, misjê oraz priorytety rozwoju powiatu
gliwickiego, jego charakterystykê, bilans
strategiczny, a przede wszystkim cele stra-
tegiczne i kierunki rozwoju oraz planowa-
ne przedsiêwziêcia. Strategia jest równie¿
dostêpna w wersji elektronicznej na stro-
nie www.powiatgliwicki.pl .

(MFR)

W marcu br. z kilkudniow¹ wizyt¹ w po-
wiecie gliwickim go�cili przedstawiciele
Miasta i Powiatu Aachen z Niemiec oraz
francuskiego Villeneuve d'Ascq, którzy po
raz kolejny przyjechali do powiatu w ra-
mach prowadzonego wspólnie z Miastem
Gliwice i Powiatem Gliwickim projektu pt.
"Trójk¹t Nowoczesnej Administracji" INTER-
REG III C. Podczas dwudniowej konferen-
cji zagraniczni partnerzy wys³uchali kilku in-
teresuj¹cych referatów i wyk³adów m.in.
prezentacji pt. "Standaryzacja us³ug IT w ad-
ministracji publicznej i tworzenie wspólnej
platformy przekazu danych pomiêdzy insty-
tucjami publicznymi w Polsce" - Kajetana
Wojska (specjalisty IT, prowadz¹cego wo-
jewódzki projekt informatyzacji SEKAP, do
którego przyst¹pi³o równie¿ Starostwo Po-
wiatowe w Gliwicach) oraz prezentacji:
"Ustawa o informatyzacji i dzia³alno�ci pod-
miotów realizuj¹cych zadania publiczne" -
któr¹ przedstawi³ Piotr Zakrzewski, se-
kretarz powiatu gliwickiego czy wyst¹pie-
nia pt. "Wykluczenie spo³eczne" - przygoto-
wanego przez Grzegorza Zaj¹czkow-
skiego z gliwickiej KANY. Nastêpnie go-
�cie zwiedzili gliwick¹ KANÊ, a pó�niej tak-
¿e Zespó³ Szkó³ im. I.J. Paderewskiego w
Knurowie oraz knurowsk¹ Fundacjê na
Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, gdzie jej
prezes Barbara Taras wraz ze wspó³pra-
cowniczkami przygotowa³y interesuj¹c¹
prezentacjê zadañ i dzia³añ fundacji. Go�cie
zadawali wiele pytañ na temat polskiego
systemu edukacji, rozwi¹zañ informatyza-
cyjnych, obiegu dokumentów i szeroko
pojêtego e-Urzêdu. To ju¿ druga wizyta na-

Trójk¹t Nowoczesnej
Administracji

szych go�ci w Gliwicach. Tym razem jed-
nak to Starostwo Powiatowe a nie Urz¹d
Miejski by³o gospodarzem spotkania. Pro-
jekt trwa dwa lata i koñczy siê w lipcu br.
Podczas jego realizacji polscy partnerzy
mieli okazjê poznaæ równie¿ e-administra-
cjê w niemieckim Aachen oraz w Villeneu-
ve d'Ascq, gdzie przedstawiciele naszego
urzêdu odbyli dwutygodniowe sta¿e, pod-
patruj¹c swoich kolegów w organizacji sze-
regu dzia³añ z zakresu administracji publicz-
nej. Nasi go�cie zwiedzili najpiêkniejsze
zabytki powiatu gliwickiego, ogromnie za-
chwyci³ ich pa³ac w P³awniowicach, dok³ad-
nie fotografowali unikalne drewniane ko-
�cio³y a na dziedziñcu zamku w Toszku, s³u-
chaj¹c legend o z³otej kaczce i Bia³ej Da-
mie rozegrali �nie¿n¹ bitwê. Miêdzynaro-
dowe si³y by³y wyrównane.

Celem projektu jest wymiana do�wiad-
czeñ z zakresu informatyzacji, wprowadza-
nia nowych rozwi¹zañ i nowych technologii
w szeroko pojêtej administracji publicznej
miêdzy trzema partnerami z Francji, Niemiec
i Polski.

 (MFR)

Przejrzysty
POWIAT

Starosta Micha³ Nieszporek i Sekretarz Powiatu
Piotr Zakrzewski podczas uroczysto�ci odbioru
dyplomu za udzia³ i wykonanie zadañ w
programie Przejrzysta Polska

Dokoñczenie ze str. 1
poprawa jako�ci ¿ycia publicznego oraz

pobudzenie aktywno�ci obywatelskiej. Przy-
stêpuj¹c do akcji w³adze powiatu zobligo-
wane zosta³y do przestrzegania sze�ciu za-
sad rz¹dzenia: przejrzysto�ci, braku toleran-
cji dla korupcji, partycypacji spo³ecznej, prze-
widywalno�ci, fachowo�ci i rozliczalno�ci.
� Uczestnictwo w akcji "PRZEJRZYSTA POL-
SKA" by³o dla nas czym� zupe³nie natural-
nym � mówi Piotr Zakrzewki, sekretarz
powiatu gliwickiego � przyst¹pili�my do
akcji, gdy¿ w pe³ni akceptowali�my jej za³o-
¿enia, a wiêkszo�æ zadañ, które z niej wyni-
ka³y by³y ju¿ wcze�niej realizowane.

W ramach programu opracowano m.in.
plan szkoleñ w zakresie etyki w ¿yciu pu-
blicznym (którymi objêci zostali pracowni-
cy), kodeks etyki urzêdnika, ulotkê dotycz¹-
c¹ bud¿etu powiatu gliwickiego, a tak¿e
broszurê przybli¿aj¹c¹ mieszkañcom "Stra-
tegiê Rozwoju Powiatu Gliwickiego na lata
2005 - 2020", jak równie¿ procedury nabo-
ru na wolne stanowiska w urzêdzie.

(MFR, SG)

Roboty publiczne
ju¿ po raz czwarty

Ju¿ 42 osoby podjê³y pracê w ramach organizowanych przez Staro-
stwo Powiatowe wraz z Powiatowym Urzêdem Pracy robotach publicz-
nych. W 4 edycji pracê otrzyma 16 osób. Roboty publiczne to prace wyko-
nywane przez osoby d³ugotrwale bezrobotne, zarejestrowane w PUP w
Gliwicach. Pieni¹dze na zatrudnienie pochodz¹ z Funduszu Pracy. Osoby
zatrudnione wykonuj¹ pracê w jednostkach podleg³ych Starostwu (szko³y
ponadgimnazjalne, szko³y specjalne, dla których organem prowadz¹cych
jest powiat gliwicki, szpitale w Knurowie i Pyskowicach, Domy Pomocy
Spo³ecznej w Ku�ni Nieborowickiej i So�nicowicach, Zarz¹dzie Dróg Po-
wiatowych).

- W dotychczasowych 3 edycjach zatrudnienie znalaz³y 42 osoby. Sta-
rostwo pozyska³o na ten cel do tej pory prawie 270 tys. z³. - mówi Prze-

mys³aw Dejneka z Wydzia³u Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gliwicach -
po ka¿dej edycji robót Starostwo wystêpuje z zapytaniem do placówek, w których prowa-
dzone by³y prace w ramach robót, o ocenê tych prac oraz o mo¿liwo�ci ich kontynuowa-
nia. Jak do tej pory prace by³y wykonywane rzetelnie.

Dokoñczenie na str. 5
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Dokoñczenie ze str. 1
szpitali, szkó³, domów pomocy spo³ecznej,

czy samego urzêdu Starostwa, które dziêki temu
zyskuj¹ nowoczesny wygl¹d, wygodê i ekolo-
giczne systemy ogrzewania, by lepiej s³u¿yæ
mieszkañcom powiatu. Dziêki wspó³pracy z
Nadle�nictwem Rudziniec powsta³a le�na
�cie¿ka dydaktyczno � przyrodnicza w Racho-
wicach idealna na rodzinne spacery. Cieszê siê,
¿e uda³o siê pozyskaæ �rodki pozabud¿etowe
ze �rodków europejskich, zarówno z funduszy
przedakcesyjnych, jak i strukturalnych na mo-
dernizacjê dróg powiatowych � w bie¿¹cym
roku powinni�my zakoñczyæ pierwszy etap na
kwotê 3,5 mln z³. Pozyskujemy tak¿e �rodki z
funduszy UE na inne bardzo liczne cele. Na bie-
¿¹co przygotowujemy oferty szkó³ ponadgim-
nazjalnych i specjalnych, szpitali czy domów po-
mocy spo³ecznej do wymagañ mieszkañców.
Modernizujemy nasz urz¹d, dostosowuj¹c do
potrzeb osób niepe³nosprawnych. Od stycznia
br. dzia³a w Starostwie elektroniczny obieg do-
kumentów �  pierwsza wizytówka e-Urzêdu.
Staramy siê równie¿ realizowaæ jak najlepiej
wszystkie nasze zadania. Szczegó³owe podsu-
mowania pozostawmy jednak na koniec kaden-
cji�

� Powiat gliwicki  nie jest mo¿e tak
atrakcyjnym miejscem jak nadmorskie
czy górskie kurorty, posiada jednak wie-
le atrakcji dogodnych do popo³udnio-
wego czy sobotnio � niedzielnego wy-
poczynku. Nie trzeba bowiem daleko
szukaæ, by znale�æ urokliwe, godne po-

lecenia spokojne miejsca i to w pobli-
¿u gwarnych Gliwic.

� Tak, rzeczywi�cie. Ka¿da z gmin naszego
powiatu kusi czym� oryginalnym i niepowtarzal-
nym. Powiat gliwicki wydaje siê idealny nie tyl-
ko na samochodowe, piesze, ale przede wszyst-
kim rowerowe wycieczki. Przez teren powiatu
mo¿na przejechaæ poci¹giem, autobusem, a
nawet przep³yn¹æ bark¹! Nad powiatem wie-
dzie te¿ korytarz powietrzny ³¹cz¹cy pobliskie lot-
nisko w Pyrzowicach z Europ¹. Posiadamy  u
siebie prawdziwe pere³ki � zabytki architektury,
jeziora i lasy, mamy osobliwo�ci i miejsca tajem-
ne, nade wszystko mamy jednak wspania³ych
mieszkañców � otwartych, go�cinnych i rado-
snych. W ca³ym powiecie gliwickim na ka¿dym
kroku widaæ przywi¹zanie tej spo³eczno�ci do
swojej ziemi. Prê¿nie dzia³aj¹ tu chóry, orkiestry
dête, zespo³y muzyczne, ochotnicze stra¿e po-
¿arne i ko³a gospodyñ wiejskich. Ludzie tutaj bar-
dzo mocno s¹ przywi¹zani do tradycji i kultury.
Kultywuj¹ obrzêdy zwi¹zane z ró¿nymi �wiêta-
mi nie tylko liturgicznymi, ale tak¿e np. z wese-
lem czy dorocznym �wiêtem plonów. Jak grzy-
by po deszczu powstaj¹ te¿ gospodarstwa agro-
turystyczne, gdzie stosunkowo tanio i  w rodzin-
nej atmosferze mo¿na spêdziæ krótki urlop i bar-
dzo dobrze wypocz¹æ. Zapraszam te¿ do skosz-
towania lokalnej kuchni � liczne restauracje, go-
spody i hotele prze�cigaj¹ siê w pomys³ach, jak
zaspokoiæ najbardziej wyrafinowane gusta kuli-
narne swoich go�ci.

� Dziêkujê za rozmowê.
ROZMAWIA£A: MAGDALENA FISZER � RÊBISZ

Pokazaæ piêkno
POWIATU GLIWICKIEGO

Elektroniczne
Starostwo

Starostwo Powiatowe w Gliwicach,
zgodnie z Ustaw¹ z dnia 6 wrze�nia 2001
r. o dostêpie   do informacji publicznej pro-
wadzi Biuletyn Informacji Publicznej Po-
wiatu Gliwickiego. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
Starostwo by³o jednym z urzêdów, które
terminowo tj. z dniem 1 lipca 2003 r. uru-
chomi³o BIP i zgodnie z ustalonymi w wy-
¿ej wymienionym przepisie terminami
udostêpnia³o kolejne informacje publicz-
ne o powiecie.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzê-
dowy publikator informatyczny w postaci
ujednoliconego systemu stron www, czyli
niezale¿nie dzia³aj¹cy serwis internetowy,
którego zadaniem jest udostêpnianie
wszelkiej informacji publicznej, a w szcze-
gólno�ci o: polityce wewnêtrznej i zagra-
nicznej, podmiotach wykonuj¹cych zadania
publiczne, zasadach funkcjonowania po-
wy¿szych podmiotów, danych publicznych,
maj¹tku publicznym itd.

Za po�rednictwem BIP-u interesanci
maj¹ mo¿liwo�æ  przez siedem dni w tygo-
dniu bez przerwy, nawet po godzinach pra-
cy urzêdu, uzyskiwaæ informacje o powie-
cie, a udostêpnione w BIP karty us³ug in-
formuj¹ wyczerpuj¹co o sposobie za³atwia-
nia spraw w Starostwie. Oprócz pe³nienia
funkcji informacyjnej BIP umo¿liwia �wiad-
czenie us³ug interaktywnych poprzez do-
stêp do formularzy, których wype³nienie
niezbêdne jest do za³atwienia spraw w
urzêdzie. Na razie jeszcze tak uzyskane for-
mularze, po wype³nieniu, sk³adane s¹
przez interesanta w urzêdzie w formie pi-
semnej. W przysz³o�ci, po przekszta³ceniu
siê BIP-u w platformê transakcyjn¹ w e-
Urzêdzie, mo¿liwe bêdzie za³atwianie
spraw urzêdowych bez wychodzenia z
domu.

Du¿ym krokiem w tym kierunku jest
wprowadzany obecnie w Starostwie sys-
tem elektronicznego obiegu dokumen-
tów. Podstawowym celem  systemu jest
informatyzacja procesu obiegu dokumen-
tów, poprawa zarz¹dzania we wszystkich
komórkach organizacyjnych urzêdu,
usprawnienie procesu za³atwiania spraw,
jak równie¿ usprawnienie przebiegu infor-
macji pomiêdzy urzêdem, a obywatelem
oraz pomiêdzy urzêdami. System  umo¿li-
wi te¿ monitorowanie przez interesanta
stanu swojej sprawy z dowolnego miej-
sca w dowolnej porze. Wprowadzenie
elektronicznego systemu obiegu doku-
mentów stanowi wreszcie przygotowanie
urzêdu do obs³ugi pism opatrzonych pod-
pisem elektronicznym. Mo¿liwo�æ takie-
go wnoszenia pism do urzêdu daje usta-
wa z dnia 18 wrze�nia 2001 r. o podpisie
elektronicznym, która zobowi¹zuje urzêdy,
by w terminie 4 lat od jej wej�cia w ¿ycie
tj. od 18 sierpnia 2006 r. umo¿liwi³y wno-
szenie podañ i wniosków oraz innych czyn-
no�ci w postaci elektronicznej.

GRA¯YNA NOWAK

�OMNIBUS� to konkurs wiedzy powszech-
nej zorganizowany przez Starostwo Powiato-
we w Gliwicach oraz knurowskie Stowarzysze-
nie �FRONDA�. Skierowany by³ do uczniów
szkó³ gimnazjalnych z terenu powiatu gliwic-
kiego.

W I etapie udzia³ wziê³o 56 gimnazjalistów
wy³onionych z 14 szkó³ gimnazjalnych Ucznio-
wie odpowiadali na pytania z jêzyka polskiego,
matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, hi-
storii oraz jêzyka obcego (do wyboru by³y jêzyki
angielski, niemiecki i francuski). Rywalizacja prze-
biega³a w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. I. J.
Paderewskiego w Knurowie. Do II etapu zakwa-
lifikowa³a siê �dwudziestka� najlepszych gim-
nazjalistów - tym razem zmaga³a siê z pytaniami
z 5 przedmiotów, które ka¿dy z uczestników po-
da³ po zakoñczeniu I etapu. Tym razem rywaliza-
cja odbywa³a siê w Miejskim Gimnazjum nr 2 w
Knurowie. Konferencja podsumowuj¹ca kon-
kurs, której g³ównym punktem by³o wrêczenie
nagród odby³a siê 31 marca 2006 r. w sali sesyj-
nej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Zwy-
ciê¿czyni - Magdalena Ochab z Rudziñca otrzy-

Powiatowy �OMNIBUS�
ma³a g³ówn¹ nagrodê, któr¹ jest wyjazd do Bruk-
seli, ufundowany przez pos³ankê do Parlamen-
tu Europejskiego Ma³gorzatê Handzlik oraz
nagrodê ufundowan¹ przez senator RP Krysty-
nê Bochenek. II miejsce zaj¹³ Wojciech
Dzietczyk z Knurowa i tym samym otrzyma³
nagrodê ufundowan¹ przez starostê gliwickie-
go Micha³a Nieszporka. III miejsce zajê³a Ksy-
mena M³ynarczyk z Pyskowic, która otrzyma-
³a nagrodê od przewodnicz¹cego Rady Powiatu
liwickiego Tadeusza Mamoka. Nagrodê od
Szko³y Jêzyków Obcych TRANSLEX z Knurowa
otrzyma³a równie¿ za IV miejsce Karolina An-
toñczyk z Knurowa.

(MFR I SG)

Magdalena
Ochab odbiera
nagrodê z r¹k
organizatorów
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Ju¿ od marca 2005 roku w ramach Wy-
dzia³u Rozwoju i Promocji Starostwa Powia-
towego

w Gliwicach dzia³a Powiatowe Centrum
Organizacji Pozarz¹dowych. Celem dzia³a-
nia PCOP jest;
· szeroko pojêty rozwój spo³eczeñstwa

obywatelskiego na terenie powiatu gli-
wickiego,

· inkubowanie i aktywizacja dzia³añ organi-
zacji pozarz¹dowych,

· koordynacja wspó³pracy miêdzy sektora-
mi publicznym i pozarz¹dowym.

� Organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce w
Powiecie Gliwickim zyskuj¹ podwójnie. Po
pierwsze cz³onkostwo w PCOP�ie daje szan-
sê bli¿szej wspó³pracy z jednostkami samo-
rz¹du terytorialnego, a w szczególno�ci ze
Starostwem Powiatowym w Gliwicach, co
z pewno�ci¹ zaowocuje wieloma cennymi
inicjatywami, jak np. wspólne projekty w
ramach funduszy strukturalnych i progra-
mów Unii Europejskiej � wyja�nia Piotr Za-
krzewski, sekretarz powiatu gliwickiego.
� Po drugie udzia³ w PCOP�ie bêdzie owo-
cowa³ wspó³prac¹ pomiêdzy samymi orga-
nizacjami pozarz¹dowymi, dziêki czemu

mo¿liwa bêdzie np. wymiana do�wiadczeñ.
W PCOP mo¿na skorzystaæ z salki konfe-
rencyjnej mieszcz¹cej 14 osób, z ma³ego
pomieszczenia socjalnego, a tak¿e ze
skrzynki kontaktowej Centrum. Organizacje
zrzeszone w PCOP bêd¹ mia³y wsparcie
promocyjne w postaci pracownika Staro-
stwa promuj¹cego dzia³alno�æ stowarzy-
szeñ.

Z kolei Inkubator Organizacji Pozarz¹do-
wych to najnowszy projekt realizowany �
przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach �
pod nazw¹ "Partnerstwo na rzecz profesjo-
nalizacji trzeciego sektora", w ramach Ini-
cjatywy Wspólnotowej EQUAL. Oferta ta
jest skierowana do organizacji stawiaj¹cych
pierwsze kroki, jak równie¿ do organizacji
ju¿ istniej¹cych. Inkubator wzbogaca PCOP
o mo¿liwo�æ dostêpu do sprzêtu kompute-
rowego z drukarkami oraz do telefonu i fak-
su. Organizacje, które zg³osz¹ siê do Inku-
batora bêd¹ mia³y mo¿liwo�æ korzystania z
informacji udzielonej przez konsultanta po-
radnictwa m.in. z zakresu ubiegania siê o
�rodki UE a tak¿e ze szkoleñ. Jak podkre�la
Joanna Piktas, naczelnik Wydzia³u Rozwo-
ju i Promocji � Powiatowe Centrum Orga-

Organizacje maj¹ wsparcie

nizacji Pozarz¹dowych i Inkubator Organi-
zacji Pozarz¹dowych to przedsiêwziêcia
podobne je�li chodzi o ideê pomocy orga-
nizacjom pozarz¹dowym. Przy czym ró¿ni-
ca polega na tym, ¿e Inkubator to projekt,
który siê zakoñczy po dwóch latach, a PCOP
bêdzie dzia³aæ tak d³ugo, jak d³ugo pojawiaæ
siê bêd¹ przedstawiciele organizacji.

Chêtni do udzia³u w projekcie mog¹ siê
zg³aszaæ pod numerem telefonu (032) 332
66 70 lub e�mailem:

pcop@starostwo.gl iwice.pl
S£AWOMIR GRUSZKA

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
wci¹¿ jeszcze udziela bezp³atnej, specjali-
stycznej pomocy psychologicznej ofiarom
katastrofy budowlanej w Chorzowie oraz
ich rodzinom. Wszelkie informacje udziela-
ne s¹ pod numerem telefonu (032) 332�
66�16.

� Punkt Interwencji Kryzysowej dzia³a
od lipca 2005 roku i udziela bezp³atnych
porad i konsultacji psychologicznych, pe-
dagogicznych i prawnych � wyja�nia Kata-
rzyna Rojewska. � W naszym Punkcie
pracuje 2 psychologów, prawnik oraz pra-
cownicy socjalni. Zapewniamy komfort i
anonimowo�æ.

PIK pomaga m.in. ofiarom przestêpstw
w rodzinie, ofiarom napadów, rodzinom
maj¹cym problemy wychowawcze ze swo-
imi dzieæmi. Do punktu zg³aszaj¹ siê osoby
z rodzin dotkniêtych problemem alkoholo-
wym oraz osoby, które uleg³y przemocy w
rodzinie.

�  Wspó³pracujemy ze �l¹skim Stowa-
rzyszeniem Psychoterapeutów � dodaje
Barbara Terlecka�Kubicius, dyrektor
PCPR. � Obecnie opracowujemy program
pomocy dla ofiar osób poszkodowanych w
tragedii katowickiej i ich rodzin. Nasza po-
moc oparta bêdzie na spotkaniach wyjaz-
dowych. Wiemy, ¿e pomoc potrzebna bê-

dzie w³a�nie teraz � jaki� czas po tragedii.
Kiedy media nie bêd¹ ju¿ przypominaæ o
nieszczê�ciu, kiedy ofiary pozostan¹ same
ze swoimi wspomnieniami.

Punkt Interwencji Kryzysowej dzia³aj¹-
cy przy Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie realizuje zadania wynikaj¹ce z usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzia-
³aniu przemocy w rodzinie:
1. Prowadzenie powiatowych i specjali-

stycznych o�rodków wsparcia dla ofiar
przemocy.

2. Prowadzenie o�rodków interwencji kry-
zysowej.

3. Realizacja programów korekcyjno�edu-
kacyjnych dla sprawców przemocy.

S£AWOMIR GRUSZKA

Punkt Interwencji
Kryzysowej

Katarzyna Rojewska - psycholog kliniczny i
psychoterapeuta - odpowiedzialna za
prowadzenie Punktu.

Nauczyciele
dyplomowani

W poniedzia³ek 13 lutego 2006 r. w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwi-
cach 19 nauczycieli ze szkó³ powiatu gliwic-
kiego (w tym równie¿ z tych prowadzonych
przez powiat gliwicki) otrzyma³o oficjalnie
nadany stopieñ nauczyciela dyplomowane-
go. Uroczystego wrêczenia nominacji doko-
na³a Krystyna Sowa, dyrektor Delegatury
Kuratorium O�wiaty w Gliwicach przy udzia-
le przedstawicieli w³adz powiatu gliwickie-
go starosty gliwickiego - Micha³a Nie-
szporka oraz wicestarosty gliwickiego - S³a-
womira Adamczyka oraz gmin: Pilchowi-
ce (wójt Wilhelm Krywalski), Pyskowice
(burmistrz Wac³aw Kêska), Toszek (bur-
mistrz Jacek Zarzycki) i Wielowie� (wójt
Ryszard Osdarty), a tak¿e dyrektorów pla-
cówek o�wiatowych, w których ucz¹ nauczy-
ciele dyplomowani. Byli to: Iwona Lewan-
dowska-Knop - nauczycielka Zespo³u  Szkó³
im. I. J. Paderewskiego w Knurowie; Tere-
sa Gabor-Miku³a, Bo¿ena Sowa, Pawe³
Kowalski z Zespo³u Szkó³ im. Marii Konop-
nickiej w Pyskowicach, Justyna Rozpê-
dowska i Monika Woliñska-Rzepa z Ze-
spo³u Szkó³ Specjalnych w Knurowie oraz
Iwona Grabania - nauczycielka Szko³y Pod-
stawowej w Pilchowicach, Agnieszka Lo-
towska - dyrektor Szko³y Podstawowej w
Pilchowicach, El¿bieta Pawliczek - dyrek-
tor Gimnazjum w Pilchowicach,

Dokoñczenie na str. 7
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Dokoñczenie ze str. 2
�  W zwi¹zku z charakterem podmiotów, w których wykonywane by³y

roboty publiczne, wyst¹pi³em do dyrektora PUP Marka Ku�niewicza, z pro�-
b¹ o kierowanie na roboty wy³¹cznie osób d³ugotrwale bezrobotnych - po-
wiedzia³ Micha³ Nieszporek, starosta gliwicki - cieszê siê, ¿e dyrektor
przychylnie ustosunkowa³ siê do mojej pro�by.

Kto mo¿e pracowaæ w ramach robót publicznych? Do robót dopuszczone
mog¹ byæ: osoby bezdomne, uzale¿nione od alkoholu, narkotyków lub innych
�rodków uzale¿niaj¹cych, osoby chore psychicznie, zwalniane z zak³adów pracy,
uchod�cy realizuj¹cy indywidualny program integracji lub osoby bezrobotne
d³ugotrwale zarejestrowane (powy¿ej 12 miesiêcy w ci¹gu ostatnich 24 m-cy).

� Jak do tej pory jeste�my bardzo zadowoleni z prac wykonywanych przez
osoby skierowane do pracy w ramach robót publicznych - mówi Gra¿yna D¹-
browska dyrektor Zespo³u Szkó³ im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. � Wyremon-
towali nam m.in. pokój nauczycielski, pomagali w sprz¹taniu obej�cia szko³y. Dyrek-
tor Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Knurowie, El¿bieta Ko³odziej - Mamy nadziejê,
¿e nowi pracownicy bêd¹ tak samo solidni jak poprzedni. W najbli¿szym czasie
planujemy posprz¹taæ piwnicê, potrzebna jest nam te¿ "z³ota r¹czka".

(SG)

Roboty publiczne
ju¿ po raz czwarty

Dziêki wspó³pracy powiatów
gliwickiego i puckiego mo¿liwy
by³ szybki dojazd rodziny do
poszkodowanego w tragedii na
terenie Miêdzynarodowych
Targów Katowickich
Pana Brunona Elendta.

� Dziêkujemy wszystkim s³u¿bom, stra-
¿akom, ratownikom, policjantom, lekarzom,
którzy uratowali mojego ojca. Jeste�my
wdziêczni za ka¿d¹ pomoc, dziêkujemy w³a-
dzom powiatów gliwickiego i puckiego �
powiedzia³ syn Pana Brunona, Witold
Elendt. W�ród poszkodowanych w trage-
dii, która wydarzy³a siê w Miêdzynarodo-
wym Centrum Targowym w Katowicach,
znalaz³ siê Pan Brunon Elendt, który na wy-
stawê go³êbi przyjecha³ z najlepsz¹ samic¹
z okrêgu gdañskiego. Jak wspomina trage-
diê � Cieszê siê, ¿e ¿yjê. To jest najwiêkszy
dar. Ok. 17 siedzia³em na ³awce wraz z kole-
gami z Pomorza. Powoli mieli�my udaæ siê
na poci¹g do domu. Nagle sufit zacz¹³ siê
waliæ. Wszyscy zaczêli uciekaæ. Ka¿dy w inn¹
stronê, zrobi³o siê ciemno. Pad³em na zie-
miê i poczu³em, ¿e nie mogê siê poruszyæ,
¿e mam przygniecione kolano. To by³o
straszne.

Ratownikom uda³o siê wydostaæ Pana
Brunona, choæ trwa³o to kilka godzin. Do
szpitala w Siemianowicach �l¹skich dotar³
wyziêbiony, ale ca³y.

� Opiekowali�my siê nim, jak potrafili-
�my najlepiej. Przyjecha³ na �l¹sk ca³y i w

Wspó³praca sprawdzona

Tato, kochamy Ciê!

dobrej formie, wiêc nie mogli�my go wy-
pu�ciæ w z³ej kondycji � dodaje dr Alina
Wac�Kabziñska, która przyjmowa³a Pana
Brunona.

Kiedy Marian Sadecki, cz³onek Zarz¹-
du Powiatu Gliwickiego skontaktowa³ siê
ze starost¹ gliwickim � Micha³em Nie-
szporkiem a nastêpnie skontaktowa³ siê
z Arturem Jab³oñski � starost¹ puckim,
oba powiaty podjê³y decyzjê o udzieleniu
pomocy.

W poniedzia³ek po tragedii Marian Sadec-
ki uda³ siê do szpitala w Siemianowicach, by
odwiedziæ Pana Brunona i zapytaæ jak mo¿na

pomóc. Okaza³o siê, ¿e najlepsz¹ form¹ po-
mocy, bêdzie sprowadzenie najbli¿szych po-
szkodowanego � synów Witolda i Ryszarda,
synowej Joanny oraz przyjació³ rodziny Pañ-
stwa Kubiciel. Przejazd rodziny sfinansowa³
powiat pucki natomiast za pobyt rodziny od-
powiedzialny by³ powiat gliwicki.

� W sytuacji nieszczê�cia musimy so-
bie pomagaæ. Od tej chwili powiaty pucki i
gliwicki nie maj¹ przed sob¹ innej przysz³o-
�ci jak wspó³praca. Pan Brunon Elendt sce-
mentowa³ nasze powiaty � powiedzia³ Ma-
rian Sadecki.

S£AWOMIR GRUSZKA

Pan Brunon Elendt z synami; Witoldem (po prawej) i Ryszardem.

Modernizacja
budynku Starostwa

Do lipca br., kiedy to
uruchomione zostanie
nowe (wygodne i w pe³ni
przystosowane do potrzeb
niepe³nosprawnych) wej-
�cie g³ówne do budynku
Starostwa Powiatowego
w Gliwicach od strony ul.
Zygmunta Starego, zostanie tak¿e zmodernizowane Biuro
Obs³ugi Interesanta. Pomieszczenie BOI poszerzy siê o kil-
ka metrów powierzchni obecnej klatki schodowej wej�cia
od strony ul. Królowej Bony (wej�cie zostanie zamkniête),
co umo¿liwi wygodniejsz¹ pracê urzêdnikom z Biura Po-
dawczego, a przede wszystkim bêdzie lepiej przystosowa-
ne do wymagañ interesantów urzêdu. Plany remontowe
przewiduj¹ równie¿ wykonanie termomodernizacji, a tym
samym nowej elewacji od strony ulicy Zygmunta Starego.
Pozosta³e elewacje budynku Starostwa podlegaæ bêd¹ re-
nowacji. Prace rozpoczn¹ siê natychmiast, jak tylko pozwo-
l¹ na to warunki atmosferyczne.

(MFR)
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Zespó³ Szkó³ im. I.J.
Paderewskiego

kszta³ci m³odzie¿ Knurowa i okolic ju¿ od
ponad 50 lat. Uczniowie pracuj¹ w najno-
wocze�niejszych pracowniach informatycz-
nych i jêzykowych, plastycznej i rze�biarskiej,
bardzo dobrze wyposa¿onych klasach biolo-
gicznej i chemicznej oraz multimedialnie
wspomaganych pracowniach do nauczania
przedmiotów humanistycznych. W szkole
dzia³a m³odzie¿owy Chór Schola Cantorum.

Zmiana sieci szkó³ ponadgimnazjalnych
w powiecie gliwickim spowodowa³a, ¿e od
1 wrze�nia br. Zespó³ Szkó³ im. I. J. Pade-
rewskiego bêd¹ tworzyæ;

· Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
· Liceum Profilowane,
· Technikum Informatyczne,
· Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta-

³c¹ce na podbudowie szko³y zawodowej
· Szko³a Policealna.
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
(budynek przy ul. 1 Maja 21) w bie¿¹-

cym roku szkolnym zaprasza absolwentów
gimnazjów do klas pierwszych o nastêpu-
j¹cych nachyleniach:
· dziennikarsko-humanistycznym
· matematyczno - fizyczno - informatycznym
· biologiczno-chemicznym
· humanistyczno-plastycznym
· europejskim

 Liceum Profilowane
mieszcz¹ce siê w budynku przy ul. Szpi-

talnej 25 prowadzi nabór do klasy o nachy-
leniu ekonomiczno- administracyjnym, w
której obok maturalnych przedmiotów ogól-

Oferta szkó³ ponadgimnazjalnych
powiatu gliwickiego

nokszta³c¹cych realizowane jest nauczanie
przedmiotów ekonomicznych, przedsiê-
biorczo�ci, kreatywno�ci - kszta³c¹c absol-
wentów do samozatrudnienia. Czteroletnie
Technikum Informatyczne przygotuje
uczniów do egzaminu maturalnego z przed-
miotów ogólnokszta³c¹cych, ale tak¿e za-
koñczy siê pañstwowym egzaminem zawo-
dowym, pozwalaj¹cym uzyskaæ zawodowy
tytu³ technika informatyka.

Wiêcej informacji na stronie:
www.zsi jp.a4.pl

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Zespo³u Szkó³
Zawodowych nr 2

przy ul. Szpitalnej 29 w Knurowie zachê-
ca uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgim-
nazjalnych do podjêcia nauki w ni¿ej wy-
mienionych profilach i zawodach:

II Liceum Profilowane:
· profil us³ugowo-gospodarczy
· profil mechatroniczny
· profil transportowo-spedycyjny

Techn ikum
· w zawodzie technik górnictwa podziemnego

Zasadnicza Szko³a Zawodowa
· dwuletnia (wielozawodowa)
· trzyletnia (wielozawodowa)

Szko³a Policealna nr 2 w zawodach:
· technik elektryk o specjalno�ci eksplo-

atacja maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych
górnictwa podziemnego

· technik mechanik o specjalno�ci eksplo-
atacja maszyn i urz¹dzeñ mechanicznych
górnictwa podziemnego

Je¿eli jeste� uczniem 3 klasy gimnazjum - to znaczy,
¿e ju¿ w najbli¿szym czasie podejmiesz jedn¹ z wa¿niejszych decyzji
w swoim ¿yciu: wybierzesz szko³ê �redni¹, do której bêdziesz
uczêszcza³ przez 3 najbli¿sze lata. Szko³a ta wprowadzi Ciê
w doros³o�æ, ale przede wszystkim przygotuje do egzaminu
maturalnego. Przedmioty maturalne musisz wybraæ ju¿ teraz -
bo od Twoich marzeñ, aspiracji i predyspozycji zale¿y wybór nachylenia
klasy, a w niej nauczanie wybranych przedmiotów na poziomie
rozszerzonym, natomiast pozosta³ych na poziomie podstawowym.

W szkole obowi¹zuje rekrutacja elektro-
niczna. Do 28 kwietnia 2006 r. na stronie
www.kuratorium.katowice.pl/rekrutacja
zostan¹ umieszczone adresy stron syste-
mów komputerowych, wed³ug których pro-
wadzony bêdzie nabór. Terminy i szczegó-
³owe zasady rekrutacji na stronie:
http://knurowzsz2.republika.pl/rekrutacja

 ZSZ przy ul. Szpitalnej zaprasza uczniów
na Dzieñ Otwarty Szko³y, który odbêdzie siê
28 kwietnia 2006 r.

W Zespole Szkó³
 im. Marii Konopnickiej
w Pyskowicach

- szkole z ponad 60 - letni¹ tradycj¹ -
przeprowadza siê nabór do klas pierwszych
nastêpuj¹cych typów szkó³:

1. Liceum Ogólnokszta³c¹ce
· klasa o nachyleniu dziennikarskim - przed-

mioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
jêzyk niemiecki lub jêzyk angielski, jêzyk
polski, historia z elementami WOS-u,

· klasa o nachyleniu przyrodniczym - przed-
mioty nauczane w zakresie rozszerzo-
nym: jêzyk niemiecki lub jêzyk angielski,
biologia, matematyka.

2. Liceum Profilowane
· profil ekonomiczno-administracyjny,
· profil zarz¹dzanie informacj¹,
· profil us³ugowo-gospodarczy.

3. Zasadnicza Szko³a Zawodowa
(wielozawodowa) - zawody 2 i 3-letnie.

4. Liceum Uzupe³niaj¹ce (2-let-
nie) - dla absolwentów ZSZ.

5. Szko³a Policealna - technik in-
formatyk (2 lata nauki) - dla absolwen-
tów LO oraz LP.

Informacje dotycz¹ce rekrutacji mo¿na
uzyskaæ:

- strona internetowa szko³y
http://edu.apple.pl/pyskowice_zs/
Telefon do sekretariatu szko³y:
(032) 233 25 96

S£AWOMIR GRUSZKA

Starostwo Powiatowe w Gliwi-
cach we wspó³pracy z Urzêda-
mi Miast i Gmin Powiatu
Gliwickiego wyda³o w³a-
�nie kolejny folder promu-
j¹cy, tym razem, walory
gospodarcze powiatu gliwic-
kiego. Nie tylko jednak inwe-
storzy znajd¹ w nim ciekawe
informacje na temat rozwoju po-
wiatu gliwickiego i wchodz¹cych
w jego sk³ad gmin. Wydawnictwo
mo¿e s³u¿yæ równie¿ uczniom, stu-

Promujemy siê (nie tylko) w folderach!
dentom, mieszkañcom powiatu, a

nawet turystom odwiedzaj¹-
cym te tereny. Przypo-
mnijmy, ¿e nadal aktu-
alne s¹ tak¿e foldery

wydane w latach ubie-
g³ych - folder "bia³y" promu-

j¹cy najciekawsze miejsca
w powiecie oraz folder "nie-

bieski" - historyczny. To w³a-
�nie wydawnictwo historycz-

ne, przypomnijmy, ukaza³o siê z
okazji jubileuszu 700 - lecia jede-

nastu miejscowo�ci le¿¹cych w powiecie gliwickim.
Na jego kartach zapisana zosta³a krótka historia
powiatu, miejscowo�ci �wiêtuj¹cych jubileusz oraz
pozosta³ych gmin powiatu gliwickiego. Nie zabrak³o
informacji na temat obrzêdów i tradycji ¿ywych wci¹¿
na Gliwickiej Ziemi. W opracowaniu znajdziemy cie-
kawostki dotycz¹ce najpiêkniejszych zabytków, mu-
zeów, izb pamiêci, przydro¿nych krzy¿y, kapliczek i
miejsc tajemnych. Spory rozdzia³ po�wiêcony zo-
sta³ zachwycaj¹cym drewnianym ko�ció³kom. Ca-
³o�æ, podobnie jak w ka¿dym folderze wydawanym
przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach, opatrzo-
na jest barwnymi fotografiami.                   (MFR)
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Muzeum w Pyskowicach
-  Dzia³a w budynku pyskowickiego Ra-

tusza, ekspozycje sta³e i zmienne np. "Hi-
storia pyskowickiej poczty", "Pyskowice na
starych mapach", "Historia kolejnictwa", "60-
lat pyskowickiego MOK-u" itd. Piêkne, ele-
ganckie i wysmakowane wnêtrza pysko-
wickiej placówki zachêcaj¹ do jej odwie-
dzenia.

Muzeum przy Zamku
w Chudowie

- Myli³by siê kto�, kto s¹dzi³by, ¿e kupo-
wanie butelek z wodami mineralnymi to
specjalno�æ czasów wspó³czesnych. Pod-
czas prac archeologicznych w browarze chu-
dowskiego zamku znaleziono XIX-wieczn¹
butelkê po wodzie solankowej sprowadza-
nej z Chebu (dzisiejsze Zachodnie Cze-
chy)� opowie�ci o takich i jeszcze innych
ciekawostkach  (jak np. renesansowe kafle
piecowe, "kamenec" do podgrzewania
wody itd.) mo¿na wys³uchaæ podczas wizy-
ty w Muzeum przy chudowskim Zamku.
Mo¿na tam poznaæ historiê zabytku, zapo-
znaæ siê ze starymi mapami, podziwiaæ zbro-

MUZEA POWIATU GLIWICKIEGO:

Zwied� i poznaj
historiê swojej ziemi!

je rycerskie i "rarytasy' sprzed wieków, wy-
kopane przez wspó³czesnych archeologów.

Izba ³od Starki
w Chudowie

- Je�li masz ochotê na podró¿ w czasie,
je�li chcesz poczuæ siê jak mieszkaniec po-
wiatu gliwickiego sprzed kilkudziesiêciu, stu
czy nawet stu piêædziesieciu lat - zajrzyj do
"Izby ³od starki" w Chudowie. Izbê wymy�li-
³a, stworzy³a wykorzystuj¹c w³asne zbiory
rodzinne i prowadzi Monika Organi�ciok
- �l¹zaczka Roku, która postanowi³a zebraæ
w jednym miejscu i pokazaæ wszystkim za-
interesowanym dawne stroje, meble, narzê-
dzia, pieni¹dze, odznaczenia i inne przedmio-
ty, które dzi� pamiêta ju¿ tylko najstarsze po-
kolenie mieszkañców naszych stron.

Izba Tradycji �l¹skiej przy
Szkole Podstawowej w Stanicy

- Od kilku lat w Szkole Podstawowej w
Stanicy funkcjonuje Izba Tradycji �l¹skiej,
w której zgromadzono m.in. stroje regio-
nalne, sprzêty domowe, sprzêty codzien-

nego u¿ytku, rzeczy zwi¹zane ze szko³¹, pra-
c¹ w rolnictwie i górnictwem.

Izba Tradycji Górniczej
KWK "Knurów"

Poradniê Prawn¹ tworz¹ studenci pra-
wa na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu �l¹skiego w Katowicach: Anna
Fornalczyk - koordynator prac OPP, Lidia
Rajca, Sebastian Mo³ek, Bart³omiej
Piskorz, Wojciech Adamczyk, Piotr
Kownacki oraz Tomasz Jagosz. Celem
funkcjonowania OPP jest udzielanie bez-
p³atnych porad prawnych osobom, których
sytuacja materialna nie pozwala za zasiê-
gniêcie porady prawnej u zawodowego
prawnika.

Obywatelska Poradnia Prawna Stowa-
rzyszenia "Fronda" prowadzi równie¿ dzia-
³alno�æ edukacyjn¹. Celem tej dzia³alno�ci
jest popularyzacja prawa. Organizujemy
spotkania z wyk³adowcami WPiA U�, któ-
rzy spotykaj¹ siê z m³odzie¿¹ by opowie-
dzieæ o pewnych aspektach prawnych. OPP
podjê³a wspó³pracê ze Studenck¹ Poradni¹
Prawn¹ dzia³aj¹c¹ na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu �l¹skiego w Ka-
towicach. Powo³ano równie¿ Rad¹ Patro-
nack¹, w sk³ad której wchodz¹ wyk³adow-
cy Wydzia³u Prawa i Administracji U� - m.in.

Obywatelska Poradnia Prawna
Stowarzyszenia �Fronda�

prof. dr hab. Ryszard Ma³ajny, dr Jaro-
s³aw Zagrodnik, dr Gabriela Musialik
- Dudziñska, dr Jacek Barcik, mgr Ju-
styna Kownacka, mgr Tomasz Adam-
czyk. Dziêki Radzie Patronackiej sprawy
trudniejsze, z którymi nie jest w stanie so-
bie poradziæ sk³ad OPP, konsultowane s¹ z
cz³onkami Rady Patronackiej.

Dy¿ury Obywatelskiej
Poradni Prawnej
Stowarzyszenia "Fronda"

Dy¿ury w salkach przy Ko�ciele p.w. �w.
Cyryla i Metodego (ul. Niepodleg³o�ci 1):

w 28 maja (tj. niedziela) o godz. 17.00
w 11 czerwca (tj. niedziela) o godz. 17.00

Z kolei dy¿ury w Klubie "GAMA" (przy
ulicy Kapelanów Wojskowych 2) odbywaæ
siê bêd¹:

w 21 kwietnia (tj. pi¹tek) o godz. 16.00
w 12 maja (tj. pi¹tek) o godz. 16.00
w 26 maja (tj. pi¹tek) o godz. 16.00

(SG)

Dokoñczenie ze str. 4
Jolanta Joñska z Gimnazjum Nr 1 w

Pyskowicach, Dorota Sygidus ze Szko³y
Podstawowej nr 6 w Pyskowicach, Gabrie-
la Bujara ze Szko³y Podstawowej Nr 5 w
Pyskowicach, Anna Konarska z Przedszko-
la nr 4 w Pyskowicach i Bo¿ena Olbrich
ze Szko³y Podstawowej w �wibiu oraz Ewe-
lina Wojewodzic, Irena Dobiosz i Sa-
bina Pa�dzior ze Szko³y Podstawowej w
Toszku, Mariola Ka³uska ze Szko³y Pod-
stawowej w Pniowie i Karina Herdzina z
Gimnazjum w Toszku.

Wszystkim nauczycielom dyplomowa-
nym serdecznie gratulujemy!

(MFR)

Nauczyciele
dyplomowani

- zajmuje ca³e pierwsze piêtro w budynku
knurowskiego NOT-u. Zgromadzono tu "kawa³
historii" KWK "Knurów", od rzeczy materialnych,
poprzez niematerialne, zwi¹zane z histori¹
górniczego Knurowa. Jest izba typowej �l¹-
skiej rodziny, stroje górnicze (galowe i codzien-
ne), sprzêt ratowniczy, sprzêt górniczy, galerie
zdjêæ, dokumentów, wycinków prasowych itd.

(MFR)
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Wydzia³y Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Nazwa Numer telefonu Adres E-mailowy
Starosta  Micha³ Nieszporek (32) 332 66 99 sekretariat@starostwo.gliwice.pl

Wicestarosta S³awomir Adamczyk (032) 331 32 24 sekretariat@starostwo.gliwice.pl
Cz³onek Zarz¹du Marian Sadecki (032) 231 51 48 m.sadecki@starostwo.gliwice.pl

Cz³onek Zarz¹du Waldemar D¹bek (032) 331 32 25 w.dombek@starostwo.gliwice.pl
Sekretarz Powiatu Piotr Zakrzewski (032) 332 66 13 sekretarz.powiatu@starostwo.gliwice.pl

Skarbnik Powiatu Maria Owczarzak-Siejko (032) 332 66 44 skarbnik@starostwo.gliwice.pl
Wydzia³ Edukacji i Zdrowia (032) 332 66 18

(032) 332 66 40
edukacja@starostwo.gliwice.pl

Wydzia³ Komunikacji
- Prawo jazdy
- Rejestracja

 
 

(032) 332 66 66
(032) 332 66 03
(032) 331 55 99
(032) 332 66 04

faks (032) 331 56 00

komunikacja@starostwo.gliwice.pl

Wydzia³ Geodezji
i Gospodarki Nieruchomo�ciami

(032) 231 84 65 geodezja@starostwo.gliwice.pl

Gospodarstwo Pomocnicze –Powiatowy O�rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(032) 332 66 02
faks (032) 231 84 65

podgik@starostwo.gliwice.pl

Wydzia³ Rolnictwa, Le�nictwa i Ochrony �rodowiska (032) 238 93 00 rolnictwo@starostwo.gliwice.pl
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego (032) 332 66 38 wzk@starostwo.gliwice.pl
Wydzia³ Administracji Publicznej (032) 332 66 11 administracja@starostwo.gliwice.pl

Wydzia³ Architektury (032) 231 97 51 architektura@starostwo.gliwice.pl

Wydzia³ Rozwoju i Promocji
- Powiatowe Centrum Organizacji Pozarz¹dowych

(032) 332 66 10
(032) 332 66 70

Faks (032)  332 66 70 

promocja@starostwo.gliwice.pl
pcop@starostwo.gliwice.pl

 

Wydzia³ Zamówieñ Publicznych i Obs³ugi
- Referat Zamówieñ Publicznych

(032) 332 66 97 
(032) 332 66 20 

zo@starostwo.gliwice.pl  
inwestycje@starostwo.gliwice.pl

Wydzia³ Finansowy (032) 231 08 23 finanse@starostwo.gliwice.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 
 

(032) 331 69 26
(�roda 7.30 - 11.30;

czwartek-pi¹tek 7.30 - 15.30)

-

Wymieñ stare
prawo jazdy!
30 czerwca br. trac¹ wa¿no�æ
prawa jazdy starego typu.

Wydzia³ Komunikacji Starostwa Powia-
towego w Gliwicach przypomina posiada-
czom starych dokumentów o sk³adanie
wniosku o wydanie nowego ju¿ teraz.

� Prosimy nie czekaæ na ostatni¹ chwi-
lê. Warto skorzystaæ z tego, ¿e teraz nie ma
kolejek � zachêca Pani Jolanta Holecz-
ke, naczelnik Wydzia³u.

Sk³adaj¹c wniosek o wydanie lub wymia-
nê prawa jazdy nale¿y okazaæ dokument to¿sa-
mo�ci i za³¹czyæ do wniosku; fotografiê, ksero-
kopiê posiadanego prawa jazdy, orzeczenie le-
karskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych
do kierowania pojazdami (w przypadku wymia-
ny dokumentu o okre�lonym terminie wa¿no-
�ci) oraz dowód uiszczenia op³aty. Op³ata za
wydanie prawa jazdy wynosi 70 z³ + op³ata skar-
bowa (5 z³ za podanie i 50 gr od ka¿dego za³¹cz-
nika) oraz 1 z³ � op³ata ewidencyjna.       (SG)

Od lewej stoj¹ w dolnym rzêdzie: Maria Owczarzak - Siejko (skarbnik powiatu);
Ewa Jurczyga (wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu Gliwickiego), Teresa Bochenek (prze-
wodnicz¹ca Komisji Edukacji), Janina Cebulska - Olszewska, Tadeusz Mamok (przewodni-
cz¹cy Rady Powiatu Gliwickiego), Jacek Awramienko, Waldemar Dombek (cz³onek zarz¹-
du Powiatu Gliwickiego). W górnym rzêdzie od lewej: Micha³ Nieszporek (starosta
gliwicki), Andrzej Michalski (przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia), Marian Sadecki (cz³onek
Zarz¹du Powiatu Gliwickiego), Andrzej Grzybek (przewodnicz¹cy Komisji Finansów), Jan
Kowol, Krzysztof Stolarek, Winfryd Ficoñ, Janusz Bekus (wiceprzewodnicz¹cy Rady Po-
wiatu Gliwickiego), Marek Awramienko, Henryk Sibielak, Andrzej Kurek, Jacek Wandrasz,
Bogdan Litwin i S³awomir Adamczyk (wicestarosta gliwicki). Na zdjêciu brakuje: Henryka
Szarego (przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki), Andrzeja Hosza, Leszka Kubiaka i Marcina
Stronczka, którego w 2005 r. zast¹pi³ Henryk Frania.

Starostwo Powiatowe
w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 17,
44-100 Gliwice

tel. (032) 332 66 00,
fax (032) 231 08 22

e-mail:
sekretariat@starostwo.gliwice.pl
boi@starostwo.gliwice.pl
www.powiatgliwicki.pl
www.bip.powiatgliwicki.pl

godziny urzêdowania:
poniedzia³ek, wtorek, �roda,

pi¹tek 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 18:00


