
Dzieci z dalekiej, bardzo ubogiej
Etiopii mają wsparcie w naszym po-
wiecie. Niedawno odbył się koncert,
dochód z którego po raz kolejny
przeznaczony został na ten cel.
Impreza „SOS dla Etiopii” zorgani-
zowana została tym razem w Kinie
Amok Scena Bajka w Gliwicach przez
Stowarzyszenie Muzyczne „Chopin“
z Sośnicowic we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Muzycznym „Mozart“

z Gierałtowic, Polsko-Etiopskim Sto-
warzyszeniem Misyjnym „Nadzieja“
oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół
Sztuk Kompletnych. Wykonawcami
koncertu byli uczniowie i absolwenci
Prywatnego Studium Muzycznego
„Gama“, gościnnie wystąpili też uzna-
ni tenorzy i pianiści, a także absol-
wenci Ogólnokształcącej Szkoły Ba-
letowej z Bytomia. Publiczność, któ-
ra tłumnie przybyła na koncert,

z aplauzem przyjęła występy arty-
stów. Zebrano 6 tys. zł.

- Pomysł wyszedł od naszego stowa-
rzyszenia „Chopin” – mówi Krystyna
Szpila z Sośnicowic. – Współpracujemy
ze stowarzyszeniem „Nadzieja“, którego
prezesem jest Etiopczyk, lekarz pracujący
w Ośrodku Zdrowia w Sośnicowicach,
Tekele Kebede. Stowarzyszenie to po-
mogło już w wybudowaniu szkoły, ba-
senów oraz w odnowieniu i doposażeniu
szpitala w miejscowości, z której po-
chodzi pan Kebede.

(RG)
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Na finiszu jest realizacja trzech naj-
większych inwestycji drogowych Po-
wiatu Gliwickiego w jego historii –
przebudowa mostów w Pławniowi-
cach i Leboszowicach oraz tzw. Szlak
Europejski. Z tej okazji wizytowali je
radni powiatowi, a dla mieszkańców
Powiat Gliwicki organizuje pikniki
pełne atrakcji.
Okazja jest bowiem niecodzienna. Na
ukończeniu są inwestycje o łącznej war-
tości ponad 25,5 mln zł, na które powiat
uzyskał ok. 21,3 mln zł dofinansowania.
- To w naszym budżecie ogromna kwota
– podkreśla starosta gliwicki Waldemar
Dombek. – Gdyby nie wsparcie otrzymane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, realizacja tych inwestycji
byłaby bardzo trudna.

Mosty w Leboszowicach i w Pławnio-
wicach od lat czekały na modernizację.
Były już mocno nadgryzione zębem cza-
su – do tego stopnia, że groziło im za-
mknięcie. Tak więc dofinansowanie, otrzy-
mane przez Powiat Gliwicki (w ramach
Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbu-
dowa kluczowych elementów sieci dro-
gowej, Priorytet VII. Transport Regional-

nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007 – 2013) na
ich przebudowę, było niemal zbawienne.   

Leboszowicki most nad Bierawką wy-
remontowany został kosztem prawie 
1,8 mln zł, w tym 1,5 mln zł stanowiło do-
finansowanie. Zastąpił tymczasowy stary
most o drewnianej nawierzchni. Ma so-
lidną konstrukcję, a swobodnie mogą się
nim obecnie poruszać nie tylko pojazdy,
ale i piesi, bowiem powstał na nim rów-
nież chodnik. Realizacja projektu po-
zwoliła na skrócenie czasu przejazdu na
odcinku łączącym DW408 – z kierunku
węzła autostradowego – z DW921 
w kierunku DK78.

Z kolei przebudowa mostu w Pław-
niowicach kosztowała ponad 6,3 mln zł,
z czego prawie 5,4 mln zł stanowiło do-
finansowanie. W miejscu starego mostu
powstał obiekt z dwoma pasami ruchu 
o szerokości 3 m każdy oraz z kładkami
dla pieszych po obu stronach przęsła. Uwa-
gę przyciąga jego łukowa konstrukcja 
w kolorze biskupim, na której zostało pod-
wieszone przęsło. Przebudowany most
skrócił czas przejazdu na odcinku łączą-
cym DK40  z DK88. Ponadto – podobnie

jak ten w Leboszowicach – zwiększył bez-
pieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Most w Pławniowicach znajduje się na
drodze dojazdowej do lubianego przez tu-
rystów pałacu. Od strony autostrady A4

wiedzie do oblężonego latem jeziora.
Przebiega tędy jedna z powiatowych tras
rowerowych, a Kanał Gliwicki, którego
brzegi most łączy, stanowi element Szla-
ku Wodnego Kanału Gliwickiego i Gór-
nej Odry. Nowy obiekt świetnie wkom-
ponował się w ten piękny krajobraz.

Największą z tych trzech inwestycji jest
Szlak Europejski – połączenie drogi wo-
jewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40
z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach od-
cinkami dróg powiatowych nr 2918S
i 2915S od miejscowości Rachowice do
Kleszczowa. Projekt realizowano w ramach
Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbu-
dowa kluczowych elementów sieci dro-
gowych Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013. Jego wartość to ponad 16,9 mln
zł, w tym 14,4 mln zł dofinansowania.
Dzięki niemu przebudowano ponad 9,2 km
dróg, przystosowując je do wymogów nor-
matywnych ustawodawstwa polskiego 
i unijnego. Jest to kolejny odcinek szlaku,

który remontowany był wcześniej przez po-
wiat ze środków programów SAPARD
oraz ZPORR, a stanowi w razie potrzeby
objazd autostrady A4. (RG)

Więcej na str. 5

Tekele Kebede (pierwszy z prawej) dziękuje wykonawcom i publiczności kon-
certu za wsparcie, udzielone maluchom z jego rodzimego kraju.
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Nadzieja dla Etiopii

Tak na pikniku zorganizowanym przez
powiat cieszyli się z nowego mostu
mieszkańcy Pławniowic.

MOSTY I SZLAK EUROPEJSKI

W Leboszowicach starą konstrukcję 
o drewnianej nawierzchni zastąpił no-
woczesny most na miarę XXI wieku.

Część Szlaku Europejskiego wiedzie przez Bojszów – jest nowy asfalt, oznako-
wanie, chodnik, rowy przydrożne i zjazdy…
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Wcześniej procedowaliśmy 14 uchwał, w tym naj-
ważniejszą, udzielającą absolutorium Zarządowi
Powiatu Gliwickiego za 2014 rok. Wrażenie robią
inwestycje drogowe, które obejrzeliśmy w Lebo-

szowicach, Pławniowicach i pomiędzy Bojszowem
a Kleszczowem. Więcej o nich przeczytać można
na str. 1 i 5 tego wydania WPG. Tu tylko wspomnę

o dużym tempie,
w jakim musiały
zostać przeprowa-
dzone, powiat uzy-
skał na nie bowiem
dofinansowanie 
w marcu ub. roku.
Takie warunki na-
rzucił unijny pro-
gram i cieszę się,
że udało się je speł-

nić, chyląc równocześnie czoła przed prowadzą-
cym te inwestycje Zarządem Dróg Powiatowych
w Gliwicach oraz wykonawcami. Dziękuję także
mieszkańcom tych miejscowości, że z cierpliwo-
ścią znosili  objazdy i uciążliwości związane z pro-
wadzonymi pracami. Teraz wszyscy możemy już
być dumni z dwóch nowych mostów i Szlaku Eu-
ropejskiego. Oby i w przyszłości udało się po-
wiatowi pozyskiwać środki na takie inwestycje!

W pierwszej części sesji podjęliśmy szereg
uchwał, tu przybliżę tylko kilka. W ramach kon-
kursu „Powiat Przyjazny Środowisku” pomoc fi-
nansowa (w łącznej wysokości 29 460 zł) udzie-
lona została gminom Wielowieś, Rudziniec, To-

szek, Pilchowice, Gierałtowice i Sośnicowice. Do-
tacje na prace konserwatorskie otrzymały Parafia
św. Jakuba w Sośnicowicach (19 tys. zł) i Para-
fia Wszystkich Świętych w Sierotach – na robo-

ty w kościele w Zacharzowicach (15 tys. zł).
Powołaliśmy Radę Społeczną ZOZ-u 
w Knurowie, w której skład weszli: Ewa
Jurczyga – przewodnicząca i członkowie –
Marcin Brosz, Czesław Jakubek, Jerzy
Korus, Krzysztof Leśniowski, Michał Nie-
szporek, Krzysztof Stolarek, Marek Szolc
oraz Grażyna Bonek-Wytrych jako przed-
stawiciel wojewody śląskiego. 

Bez wątpienia najważniejszą uchwałą
była ta udzielająca absolutorium Zarządo-
wi Powiatu Gliwickiego za 2014 rok. Rad-
ni podjęli ją jednogłośnie. Wcześniej za-
twierdzili sprawozdanie finansowe po-

wiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu. Przedstawiła je skarbnik Powiatu Gliwic-
kiego, Maria Owczarzak-Siejko. 

Powiat miał w ub. roku  78 110 963 zł do-
chodów, zaś jego wydatki wyniosły 74 099 376
zł. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie
4 011 587 zł.  Największe inwestycje w 2014 r.
to przebudowa drogi Żernica-Smolnica (etap II)
wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 
w Smolnicy, chodniki w Świbiu, Rudnie i Pa-
czynie. W Knurowie powstała sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Wilsona.
W trakcie realizacji w ub. roku były wspomnia-
ne na wstępie trzy duże unijne inwestycje dro-
gowe. Powiat inwestował także m.in. w moder-
nizację starostwa, wyposażenie szkół i szpitala
w Pyskowicach.

Czytelnikom zainteresowanym tematyką sa-
morządową przypominam, że wszystkie uchwa-
ły, a także interpelacje, zapytania, wnioski 
i  oświadczenia radnych, jak również odpowiedzi
na nie zamieszczane są w Biuletynie Informacji
Publicznej. Tam także zapoznać się można 
z protokołami z sesji rady.

Następna sesja Rady Powiatu Gliwickiego
zaplanowana została na 27 sierpnia.

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
ANDRZEJ KUREK  
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Zaprosiłem na nie włodarzy, a także przedstawicieli rad
i urzędów gmin, wchodzących w skład powiatu. Za-
gadnienia związane z nowym rozdaniem środków w ra-
mach PROW omówił Bartosz Góra – kierownik Re-
feratu Wdrażania Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Wydziale Terenów Wiejskich  Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
Sprawa jest ważna, bowiem już niebawem – w trzecim
i czwartym kwartale br. – ruszą pierwsze nabory
wniosków w tym programie.

Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa
konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarzą-
dzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie
klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny ob-

szarów wiejskich. Program ten jest ukierunkowany
głównie na wzrost konkurencyjności rolnictwa 
z uwzględnieniem celów rolnośrodowiskowych.

PROW 2014-2020 ma kilka priorytetów. Pierw-
szym jest transfer wiedzy i innowacyjność, na któ-
ry ma być przeznaczone ponad 151 mln euro. Dru-
gi to konkurencyjność ze środkami wynoszącymi po-
nad 4,3 mld euro. Kolejny stanowi łańcuch żywno-
ściowy, na co zapewniono blisko 1,6 mld euro. Na-
stępne jest efektywne gospodarowanie zasobami na-
turalnymi, które ma zostać wsparte ponad 300 mln
euro. Ostatni z priorytetów to włączenie społeczne

i rozwój gospodarczy – z kwotą ponad 2,1 mld euro.
Beneficjentami poszczególnych działań w ramach
programu będą powiaty, związki powiatów, gminy,
związki gmin, spółki z wyłącznymi udziałami jedno-
stek samorządu terytorialnego, jednostki kultury sa-
morządu terytorialnego i lokalne grupy działania.

Pieniądze  z programu beneficjenci będą mogli otrzy-
mać m.in. na scalanie gruntów, gospodarkę wodno-
ściekową, budowę lub modernizację dróg lokalnych,
ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego oraz na
lokalne strategie rozwoju. 

Zainteresowanie naszych gmin tym programem jest
bardzo duże. Nic dziwnego, jest to przecież ostatnie tak
duże rozdanie środków unijnych dla naszego kraju. My-

ślę, że z powiatu gliwickiego złożonych zo-
stanie wiele wniosków na pozyskanie
środków z PROW 2014-2020. Mnie oso-
biście bardzo interesują możliwości dofi-
nansowania inwestycji drogowych i mam
nadzieję, że dzięki temu programowi uda
się na terenie powiatu dużo zrobić w tym
zakresie. Drogi lokalne wciąż są bowiem
niedoinwestowane i unijne środki stanowić
mogą dla nas duże wsparcie w tej dzie-
dzinie.
Starosta gliwicki WALDEMAR DOMBEK

WIE ŚCI Z SE SJI
25 czerwca odbyła się ósma sesja Rady Powiatu Gliwickiego obecnej ka-
dencji. Jej druga część miała charakter wyjazdowy – zapoznaliśmy się
z będącymi na ukończeniu dużymi inwestycjami drogowymi, dofinan-
sowanymi z unijnych środków. 

2 www.powiatgliwicki.pl

Miliardy euro dla
obszarów wiejskich
Ponad 13,5 mld euro jest do rozdysponowania w Polsce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Tematowi temu poświęcone było spotkanie, zorganizowane przeze mnie
11 czerwca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Jacek Awramienko: jawramien-
ko@powiatgliwicki.pl, NZOZ CEN-
TRUM USŁUG MEDYCZNYCH
REMDIUM ul. Wyszyńskiego 30, Py-
skowice, pierwszy poniedziałek miesią-
ca w godz. 17.00-18.00.
Marcin Brosz: mbrosz@powiatgliwic-
ki.pl, Sołtysówka w Paniówkach, pierwszy
poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-18.00.
Waldemar Dombek: sekretariat@staro-
stwo.gliwice.pl, Starostwo Powiatowe 
w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, każ-
dy wtorek miesiąca w godz. 12.00-15.00.
Winfryd Ficoń: wficon@powiatgli-
wicki.pl, Urząd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6, drugi czwartek miesiąca
w godz. 15.00-17.00.
Andrzej Frejno: afrejno@powiatgli-
wicki.pl, świetlica wiejska w Niewieszy,
pierwszy poniedziałek miesiąca po wcze-
śniejszym umówieniu telefonicznym:
661 781 162 w godz. 17.00-18.00.
Włodzimierz Gwiżdż: wgwizdz@po-
wiatgliwicki.pl, Miejska Szkoła Podsta-
wowa  Nr 2 w Knurowie, ul. T. W. Wil-
sona 22, każdy drugi wtorek miesiąca po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicz-
nym: 605 443 994 w godz. 16.00-17.00.
Czesław Jakubek: cjakubek@powiat-
gliwicki.pl, Salka Rady Miejskiej

w Sośnicowicach ul. Rynek 17, I piętro,
drugi poniedziałek miesiąca po wcze-
śniejszym uzgodnieniu telefonicznym:
512 575 275 w godz. 15.30-17.00.
Ewa Jurczyga:  sekretariat@staro-
stwo.gliwice.pl, Starostwo Powiatowe 
w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, każ-
da środa miesiąca w godz. 12.00-14.00.
Leszek Kołodziej: lkolodziej@powiat-
gliwicki.pl, Salka Rady Miejskiej
w Sośnicowicach ul Rynek 17, I piętro,
pierwszy wtorek miesiąca po wcze-
śniejszym uzgodnieniu telefonicznym:
501 544 337 w godz. 15.30-17.00.
Józef Kruczek: jkruczek@powiatgli-
wicki.pl, po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym: 603-769-447.
Wilhelm Krywalski: wkrywalski@po-
wiatgliwicki.pl, po wcześniejszym uzgod-
nieniu telefonicznym: 695 101 203.
Andrzej Kurek: akurek@powiatgli-
wicki.pl, Przychodnia Weterynaryjna 
ul. Poprzeczna 9, Toszek, każdy pierw-
szy czwartek miesiąca w godz. 8.00- 9.00.
Krzysztof Leśniowski: klesniowski@po-

wiatgliwicki.pl, NSZZ „Solidarność“ KWK
„Knurów-Szczygłowice”, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym: 512 291 063.
Michał Nieszporek: mnieszporek@po-
wiatgliwicki.pl, po wcześniejszym uzgod-
nieniu telefonicznym: 506 108 824.
Adam Ostalecki: aostalecki@powiat-
gliwicki.pl, Miejska Szkoła Podstawowa
Nr 4 w Knurowie, ul. J. Kilińskiego 6, każ-
dy pierwszy wtorek miesiąca t.j.: 1.09.,
6.10., 3.11., 1.12. w godz. 16.00-17.00.
Dawid Rams: drams@powiatgliwic-
ki.pl Knurów, ul. Szpitalna 8, pierwszy
czwartek miesiąca po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym: 509 428
356 od godziny 17.00.
Stanisław Rudzki: srudzki@powiatgli-
wicki.pl, Miejska Szkoła Podstawowa Nr
6 w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5,
każdy poniedziałek miesiąca po wcze-
śniejszym uzgodnieniu telefonicznym:
692 629 439 w godz. 17.00-18.00.
Anna Smyl: asmyl@powiatgliwicki.pl,
Biuro Rady Miejskiej w Pyskowicach 
ul. Strzelców Bytomskich 3 Pyskowice,

pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.
15.00-16.00.
Krzysztof Stolarek: kstolarek@po-
wiatgliwicki.pl, Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Knurowie ul. Górnicza
2, pierwszy poniedziałek miesiąca po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicz-
nym: 501 777 814 w godz. 18.00-19.00.
Marek Szolc: mszolc@powiatgliwic-
ki.pl, każdy wtorek w godz. 16.00-18.00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym: 507 290 122.
Krystyna Urbańska: kurbanska@po-
wiatgliwicki.pl, Biuro Rady Miejskiej
w Pyskowicach ul. Strzelców Bytom-
skich 3, drugi czwartek miesiąca 
w godz. 15.00-17.00.
Adam Wojtowicz: awojtowicz@po-
wiatgliwicki.pl, po wcześniejszym uzgod-
nieniu telefonicznym: 605 474 171.
Jacek Zarzycki: sekretariat.zarza-
du@starostwo.gliwice.pl, Starostwo Po-
wiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Sta-
rego 17, każdy czwartek miesiąca 
w godz. 15.00-17.00. (BR)

Dyżury radnych powiatowych
Podajemy wykaz dyżurów, prowadzonych przez radnych Powiatu Gliwic-
kiego. Zamieszczaliśmy go już co prawda po wyborach samorządowych,
które odbyły się w listopadzie ub. roku, od tej pory jednak skład rady nie-
co się zmienił. Radni otrzymali także swe adresy mailowe, które poniżej po-
dajemy do wiadomości – i na potrzeby – wszystkich, którzy zechcą się 
w ten sposób kontaktować ze swymi przedstawicielami samorządu po-
wiatowego.    

Po uzyskaniu absolutorium przez Zarząd Powiatu Gli-
wickiego.

Sprawozdanie z wykona-
nia budżetu za ub. rok
przedstawiła skarbnik Ma-
ria Owczarzak-Siejko.

Spotkanie w starostwie zgromadziło duże grono
samorządowców z naszego terenu.

Fo
to

(2
): 

S.
 M

ur
as

/T
V

 T
V

T

Fo
to

: R
. G

oz
d

ek

Zagadnienia PROW 2014-2020 przybliżył wszystkim Bar-
tosz Góra z Urzędu Marszałkowskiego.
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Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” 
w Sośnicowicach ma już 50 lat. Ju-
bileusz świętowano na uroczystym
spotkaniu oraz na festynie integra-
cyjnym.
Podczas spotkania jubileuszowego, któ-
re odbyło się 12 czerwca, wicewojewo-
da śląski Mirosław Szemla wręczył za-
służonym pracownikom DPS-u „Ostoja”
Medale za Długoletnią Służbę, nadane
przez Prezydenta RP. Złote Medale otrzy-
mali:  Jolanta Chwirut, Helena Fela, Jó-
zef Garbacz, Ewa Kowalska, Gabriela
Niestrój, Rozwita Sosna, Ewa Starzec 
i Ewa Zawadzka, zaś Srebrne – Brygida
Duda, Regina Gromadzka, Jolanta Grych-
tolik, Inga Hanslik i Ilona Woszczyna. 

Na ręce dyrektora „Ostoi” Jarosława
Mencfela złożono szereg gratulacji, m.in.
w imieniu Powiatu Gliwickiego przeka-
zali je przewodniczący Rady Powiatu An-
drzej Kurek i wicestarosta Ewa Jurczy-
ga. Szczególnie wzruszające podzięko-
wania w imieniu rodziców niepełno-

sprawnych dziewcząt i kobiet mieszka-
jących w „Ostoi”, złożyła Irena Peick.
Spotkanie uświetnił występ artystyczny
grupy „Arlekin”, w skład której wchodzą
mieszkanki tego DPS-u. Była też okazja
do przypomnienia historii placówki, pro-
wadzonej od 1999 roku przez Powiat Gli-
wicki. W uroczystości uczestniczyli m.in.
byli i obecni pracownicy „Ostoi”, dy-
rektorzy zaprzyjaźnionych domów po-
mocy społecznej i szkół, biskup senior
Gerard Kusz, starosta gliwicki Waldemar

Dombek oraz burmistrz Sośnicowic Mar-
cin Stronczek, a także przedstawiciele
placówek z Opawy, z którymi współ-
pracuje sośnicowicki DPS oraz sponso-
rzy placówki. 

Natomiast 13 czerwca na dziedzińcu
i w parku przy zabytkowej siedzibie
„Ostoi” zorganizowany został festyn in-
tegracyjny „Zamkowe Złote Gody”.
Wraz z podopiecznymi DPS-u bawili się
na nim ich bliscy oraz mieszkańcy So-
śnicowic i zaprzyjaźnionych domów po-
mocy społecznej, a także samorządow-
cy. Były dwa wielkie urodzinowe torty,
liczne konkursy, loterie i licytacje prac
mieszkanek „Ostoi”, a także bogaty pro-
gram artystyczny i muzyczny, w wyko-

naniu m.in. dzieci z przedszkola „Chat-
ka Uszatka”, zespołu „Selex” i kabaretu
„Tenor”. 

Festyn był Dniem Otwartym Come-
niusa – w ramach tego programu „Osto-
ja” realizuje obecnie projekt „Wsparcie
kształcenia uczniów o specjalnych po-

trzebach edukacyjnych” prowadzony
przez Powiat Gliwicki i czeski Moraw-
skoslezky Kraj, którego partnerami są
również Zespół Szkół Specjalnych w Py-
skowicach, Základni škola a Praktická
škola w Opawie oraz Sirius Prrispevko-
va Organizace w Opawie. 

W jednym z najbliższych wydań
WPG przypomnimy bogatą historię
„Ostoi” i przedstawimy, jak żyją tu 124
mieszkanki, które w Sośnicowicach zna-
lazły swój drugi dom. (RG)

W tym roku przypada jubileusz 25-le-
cia samorządu terytorialnego w no-
wym, demokratycznym kształcie. 
Z tej okazji w Gliwicach odbyła się
uroczystość, w której uczestniczyli
również przedstawiciele Powiatu Gli-
wickiego.
Podczas uroczystości, która zorganizo-
wana została 1 czerwca w Centrum Kul-
tury Jazovia, tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta Gliwice otrzymał Janusz
Steinhoff – wicepremier i minister go-
spodarki w rządzie Jerzego Buzka, od lat
związany z Gliwicami.

Gospodarzami gali poświęconej
ćwierćwieczu gliwickiego samorządu
byli Zygmunt Frankiewicz – prezydent
Gliwic oraz Marek Pszonak – przewod-
niczący Rady Miasta Gliwice. Na uro-
czystość przybyli m.in. byli i obecni
przedstawiciele samorządu miejskiego,
wiele osób związanych z Gliwicami na
przestrzeni ostatnich 25 lat, a także re-
prezentacje miast partnerskich Gliwic –
węgierskiego Salgotarjan oraz niemiec-
kich Bottrop i Dessau-Rosslau.

W trakcie uroczystości podkreślano
znaczenie przemian zapoczątkowanych 
w 1990 roku, mówiono o wielkiej roli sa-
morządności w ostatnim ćwierćwieczu 
i dokonaniach Gliwic w tym czasie. An-
drzej Kurek – przewodniczący Rady Po-
wiatu Gliwickiego oraz Ewa Jurczyga – wi-
cestarosta gliwicki złożyli na ręce Marka
Pszonaka i Zygmunta Frankiewicza sym-

boliczny prezent – obraz z herbem Gliwic
oraz list gratulacyjny. Czytamy w nim
m.in.: „Serdecznie gratulujemy miesz-
kańcom – bogatych i prężnie rozwijających
się Gliwic – 25. lat samorządności, ale
przede wszystkim życzymy radości i opty-
mizmu, by w Waszym pięknym i gościn-
nym grodzie nad Kłodnicą nadal żyło się
dostatnio, dobrze i bezpiecznie”. (RG)

50 lat „Ostoi”

Wiele pięknych zdjęć nade-
szło na II konkurs „Fotografią
oPowiecie” organizowany
przez Stowarzyszenie Ludzie
Miasta, a finansowany ze
środków Powiatu Gliwickiego.
49 uczestników nadesłało na
konkurs prawie 170 zdjęć. 19
czerwca poznaliśmy jego laure-
atów. Pierwsze miejsca w dwóch
konkursowych kategoriach zaję-
li: Kamil Skawiński (za pracę
Spojrzenie na panoramę Toszka

zimą, po zmroku) i Krzysztof
Surma (za zdjęcie pt. Skok do
błota – coroczny festiwal błota
w Chudowie).

Wystawę świetnych powiato-
wych fotografii można do końca
lipca oglądać w Miejskim Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Pyskowi-
cach, a w sierpniu – w Gliwickim
Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych przy ul. Jagiellońskiej
21.

(RG)

18 czerwca Ognisko Pracy Pozasz-
kolnej w Pyskowicach obchodziło
40-lecie. Uroczystość z tej okazji od-
była się w Miejskim Ośrodku Kultury
i Sportu. 
Licznie przybyli na nią wychowankowie
OPP, ich rodziny oraz goście, wśród
których byli m.in.: poseł na Sejm RP Kry-
styna Szumilas, radny Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego Krystian Kiełbasa,
przewodniczący Rady Powiatu Gliwic-
kiego Andrzej Kurek, starosta gliwicki
Waldemar Dombek, wicestarosta gli-
wicki Ewa Jurczyga, przewodnicząca
Rady Miejskiej w Pyskowicach Jolanta
Drozd, zastępca burmistrza Pyskowic

Wiesław Leszczyński, przewodniczący
Komisji Edukacji Rady Powiatu Gli-
wickiego Stanisław Rudzki, radny po-
wiatowy Adam Wojtowicz, a także byłe
dyrektorki OPP i dyrektorzy szkół 
i przedszkoli z gminy Pyskowice oraz Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
z Pyskowic. 

Dyrektor OPP Anna Smyl opowie-
działa z dużym poczuciem humoru o mi-
sji placówki, a także o jej działalności.
OPP to placówka oświatowo-wycho-
wawcza, która służy potrzebom dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym. Celem
jej działalności jest kształtowanie i roz-
wijanie ich uzdolnień, pogłębianie wie-

dzy i pomoc w zdobywaniu umiejętno-
ści oraz organizowanie rekreacji. Pla-
cówka realizuje zadania edukacyjne,
wychowawcze, kulturalne, profilak-
tyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, spor-
towe i rekreacyjne. Prowadzi liczne sek-
cje, koła, a także organizuje przeróżne im-
prezy, konkursy, bierze udział w licznych
festiwalach, przedsięwzięciach, jak cho-
ciażby Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Wychowankowie Ogniska od-
noszą duże sukcesy na ogólnokrajo-
wych przeglądach. 

40-lecie było okazją do podziękowań.
Dyrektor Anna Smyl wręczyła statuetki
osobom i instytucjom, które wspierają
działalność ogniska. Z ramienia Powia-
tu Gliwickiego odebrali je starosta gli-
wicki, wicestarosta, przewodniczący
Rady oraz radny Wojtowicz. 

Podczas jubileuszowej uroczystości
można było podziwiać występy wycho-
wanków OPP oraz wystawę prac foto-
graficznych. Był to wieczór pełen hu-
moru, dobrej zabawy, ale i wzruszeń, 
a dyrektor placówki odebrała wiele gra-
tulacji i ciepłych słów za energię i pasję,
jaką wkłada w swoją pracę. 

Organem prowadzącym OPP jest
gmina Pyskowice, zaś Powiat Gliwicki
dofinansowuje jego działalność. 

(SoG)

Ognisko działa z pasją

Reprezentanci powiatu złożyli gratulacje na ręce prezydenta Gliwic.
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Jubileusz samorządności

Laureaci konkursu odebrali nagrody podczas werni-
sażu wystawy ich prac w pyskowickim MOKiS-ie.
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Fotografią oPowiecie

Podczas uroczystości nie zabrakło tortu, gromkiego sto lat i wspólnego śpie-
wu zebranych oraz występów zdolnych dzieci i młodzieży.
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Grono zasłużonych pracowników DPS-u z dyrektorem „Ostoi” oraz przedsta-
wicielami województwa i powiatu. 
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Mieszkanki „Ostoi” zaprezentowały wzruszające przedstawienie. Kończyła je
piosenka z pozostającym na długo w pamięci refrenem: „Bóg się mamo nie
pomylił, narodziłem się z miłości…”
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Setny  numer Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Doskonale pamiętam, kiedy po-
wstawał pierwszy numer „Wia-
domości Powiatu Gliwickie-

go”. Był to marzec 2006 r. Razem z ko-
legą, Sławomirem Gruszką i przede
wszystkim z ówczesnym starostą gli-
wickim, Michałem Nieszporkiem gło-
wiliśmy się, jak powinna się nazywać na-
sza gazeta i z jaką regularnością ma się
ukazywać. Wreszcie, po długich i żmud-
nych ustaleniach, dokonaniu rejestracji 
i zdobyciu materiału prasowego, pierw-
szy numer WPG ukazał się w kwietniu
2006 r. Miał format A-4 i zaledwie 8 stron,
wypełnionych, naszym zdaniem, intere-
sującymi informacjami z naszego powiatu.

Początkowo gazeta ukazywała się
nieregularnie, z częstotliwością co dwa,
trzy, a nawet co sześć miesięcy. Powoli
zdobywaliśmy Czytelników. W czerwcu
2007 r. do naszego zespołu redakcyjne-
go dołączyła Romana Gozdek, która zo-
stała rzecznikiem prasowym Starostwa
Powiatowego w Gliwicach i jednocześnie
redaktor naczelną naszego pisma. Od
września 2007 r. „Wiadomości” stały się
miesięcznikiem. Mieliśmy zaszczyt opi-
sywać m.in. najważniejsze wydarzenia  
z życia powiatu, w tym jubileusz 10-le-
cia jego działalności. Listopadowy numer
2008 r. był ostatnim numerem wydanym
w formacie A-4. Od grudnia 2008 r. na-

sze „prasowe dziecko” otrzymało gaze-
towy format A-3 i z niemowlęctwa prze-
szło w wiek dorosły. 

Przez lata WPG zmieniały się z każ-
dym niemalże numerem. Przekształcały
szatę graficzną, nagłówek, czcionkę, by
lepiej służyć naszym Czytelnikom, któ-
rych zyskiwaliśmy coraz więcej. W mar-
cu 2011 r. do zespołu dołączyła Sonia Gu-
zik, która z czasem zastąpiła Sławomira
Gruszkę, bowiem zmienił on pracę. Od
kilku lat pracujemy więc we trójkę. 

Wtym miejscu warto przypo-
mnieć, że przed WPG, Sa-
morząd Powiatu Gliwickiego

w latach 2001-2002 był twórcą pięciu nu-
merów „Kroniki Powiatu Gliwickiego”,
pisma wydawanego na szczególne oka-

zje, takie jak dożynki, czy Święta Boże-
go Narodzenia i Wielkanocy. Wydawcą
tamtej kroniki była Oficyna „Monos” 
z Tarnowskich Gór i jej redaktor naczelny,
Krzysztof Kudlek. Przed kroniką, 
w pierwszej kadencji powiatu w latach
1999-2000, ukazało się kilkanaście nu-
merów „Biuletynu Informacyjnego Po-
wiatu Gliwickiego”, redagowanego przez
Jolantę Morską, ówczesną rzecznik pra-
sową starostwa, której pomagała Danu-

ta Kolmer (obecnie pracuje w naszym
Wydziale Informatyki). Od początku
istnienia Powiatu Gliwickiego wyda-
waliśmy – i wciąż opracowujemy, naj-
pierw w wersji papierowej, wysyłanej
faksem, a od dłuższego już czasu 
w wersji elektronicznej – Serwis Infor-
macyjny do mediów. Wszystkie te pu-

blikacje dały podwaliny naszym „Wia-
domościom Powiatu Gliwickiego”.

Obecnie miesiąc w miesiąc za re-
dakcyjnym stołem u redaktor
naczelnej zasiadają członkinie

naszego sfeminizowanego zespołu, by
podczas kolegium planować teksty 
i materiały do kolejnego numeru gazety.
Zawsze materiałów jest bardzo dużo, bo
ogromnie wiele dzieje się w naszym po-
wiecie. Uwielbiamy zbieranie materiałów,
wówczas uczestniczymy w bardzo licz-
nych wydarzeniach, imprezach i uro-
czystościach. Prowadzimy długie go-
dziny osobistych i telefonicznych rozmów
z naszymi informatorami, bohaterami re-
portaży, wywiadów i artykułów. Te kon-
takty są dla nas szczególnie cenne! Spo-
ro ciekawych tekstów dostajemy także od
naszych współpracowników, dzięki cze-
mu gazeta staje się bardziej różnorodna.
W czasie gorących dni składu, sczyty-
wania i poprawek przed drukiem gaze-
ty nasza redaktor naczelna cała jest w niej
myślami zatopiona. Nie oderwie jej od
szpalt nawet ciekawy wyjazd w teren. Dni
powstawania gazety są niemalże święte,
a na pewno bardzo ważne! Nie możemy
również pominąć redaktor technicznej –
Anieli Olbrzymek, która od kilku lat z po-
wodzeniem składa naszą gazetę. 

Każdego miesiąca też spod dru-
karni (ostatnio w Sosnowcu)
rusza służbowy samochód wio-

ząc cały nakład naszej gazety w różne
strony powiatu. A już tam, od Paniówek
poczynając i na Wielowsi i Pyskowicach
kończąc, czekają na nas uśmiechnięte
twarze naszych kolporterów – w skle-
pach, kioskach, urzędach miast i gmin,
aptekach, bibliotekach, bankach, kwia-
ciarniach, przychodniach zdrowia, szko-
łach, placówkach kultury i wielu in-
nych instytucjach, do których dostar-
czamy „Wiadomości”. Serdecznie Pań-
stwu dziękujemy! 

Mamy też liczne grono stałych Czy-
telników, którzy podają sobie gazetę z rąk

Macie przed sobą, Drodzy Czytelnicy,
setny numer „Wiadomości Powiatu
Gliwickiego”. 
Ten mały jubileusz nie jest tak mały,
zważywszy, że towarzyszymy Wam
już niemal od dziesięciu lat! W tym
okresie „Wiadomości” z małego, ni-
skonakładowego pisma przekształci-
ły się w regularnie ukazujący się mie-
sięcznik o nakładzie 10 tys. egzem-
plarzy, drukowany w jednej z najlep-
szych drukarni w kraju. Gdy przy siód-
mym wydaniu WPG  obejmowałam
ich kierownictwo, postawiłam sobie za
cel, by jak najszerzej informowały
one o tym, co dzieje się w powiecie.
Od tej pory objętość każdego numeru
zwiększyła się 4-krotnie, a w skali roku

WPG urosło co najmniej 11-krotnie!
I choć do pełni szczęścia jeszcze da-
leko, w dużej mierze postawiony cel
został zrealizowany – przy niskich środ-
kach, którymi dysponujemy i wielu in-
nych obowiązkach (jesteśmy bowiem
nietypową redakcją, złożoną z pra-
cowników Starostwa Powiatowego 
w Gliwicach), zapewniamy mieszkań-
com powiatu co miesiąc sporą daw-
kę wiedzy o naszej małej Ojczyźnie.
Poniżej pisze dla Was o jubileuszu
Magdalena Fiszer-Rębisz, która jako je-
dyna z obecnego składu redakcyj-
nego „Wiadomości” jest w nim od sa-
mego początku.

Redaktor naczelna 
ROMANA GOZDEK

EU RO PEJ SKI NU MER 
ALAR MO WY 112

Nu mer ten jest jed no li tym nu me rem
alar mo wym obo wią zu ją cym we wszys-
t kich kra jach Unii Eu ro pej skiej. Słu ży
do po wia da mia nia w sy tu acjach za gro -
że nia zdro wia, ży cia lub mie nia. Moż na
z nie go ko rzy stać za rów no z te le fo nów
ko mór ko wych, jak i sta cjo nar nych,
a usłu ga ta jest bez płat na.

Ze wzglę du na spe cy fi kę nie któ rych
zgło szeń oraz przy zwy cza je nie i kom fort
oby wa te li, za cho wa ne zo sta ły nu me -
ry 997, 998 oraz 999.

KIE DY DZWO NIĆ NA 112?
Eu ro pej ski Nu mer Alar mo wy 112 słu -
ży do zgła sza nia sy tu acji zwią za nych
z bez po śred nim za gro że niem ży cia,
zdro wia lub mie nia, do któ rych za li -
czyć moż na m.in. po ża ry, wy pad ki
dro go we, przy pad ki uży cia prze mo cy,
po waż ne uszko dze nie cia ła, kra dzie że,
wła ma nia i in ne na głe sy tu acje za gra -
ża ją ce zdro wiu lub ży ciu.

NIE ZBĘD NE IN FOR MA CJE
DO ZGŁO SZE NIA ZDA RZE NIA,

CZY LI CO NA LE ŻY ZRO BIĆ
PO WY BRA NIU NU ME RU 112?
� je że li to moż li we – po łą cze nie z ope ra -
to rem nu me ru alar mo we go 112 po win no
być wy ko na ne przez oso bę znaj du ją cą się
bez po śred nio w miej scu wy stą pie nia zda -
rze nia i po win no za pew niać moż li wość spo -
koj ne go prze pro wa dze nia roz mo wy.
� Na le ży cze kać na zgło sze nie się ope -
ra to ra i nie roz łą czać się do cza su, gdy po -
łą cze nie nie zo sta nie pod ję te (po łą cze nie
jest bez płat ne, więc dzwo nią cy nie po no -
si żad nych kosz tów).
�Na le ży po dać swo je imię i na zwi sko oraz
krót ko opi sać zda rze nie lub sy tu ację, któ -
rej by ło się świad kiem – na ba zie tych in-
for ma cji ope ra tor zde cy du je, ja kie służ by
roz dy spo no wać do zda rze nia.
� Na le ży ko niecz nie po dać miej sce
prze by wa nia lub ad res, pod któ rym mi-
a ło miej sce zda rze nie.
� Na le ży od po wia dać na za da wa ne
przez ope ra to ra py ta nia.

� Na le ży wy ko ny wać po le ce nia/in -
struk cje prze ka zy wa ne przez ope ra to ra. 
� Nie wol no się roz łą czyć do cza su wy -
raź ne go po le ce nia ope ra to ra.
� Je śli sy tu acja na gle się zmie ni (po gor -
szy), na le ży nie zwłocz nie po in for mo wać
o tym ope ra to ra.
� Nie wol no blo ko wać nu me ru te le fo nu,
z któ re go wy ko na no zgło sze nie, na wy pa -
dek gdy by ope ra tor pró bo wał skon tak to wać
się po now nie ze zgła sza ją cym.
Pa mię taj!
Dzwo niąc na Eu ro pej ski Nu mer Alar mo -
wy112 bez po trze by, blo ku jesz li nię alar mo -
wą oso bie, któ ra wła śnie w tej chwi li mo że
po trze bo wać na tych mia sto wej po mo cy, anie
mo że po łą czyć się z ope ra to rem w Cen trum
Po wia da mia nia Ra tun ko we go.

Po wy krę ce niu nu me ru alar mo we go
i zgło sze niu się dys po zy to ra spo koj nie
i wy raź nie po wiedz: 
1. Co się sta ło?
2. Czy są po szko do wa ni – je śli tak, po -
wiedz ja ki jest ich stan (czy są przy tom -
ni,  czy od dy cha ją).

3. Miej sce zda rze nia (ad res, na zwa obiek-
tu, cha rak te ry stycz ne ce chy miej sca).
4. Swo je imię i na zwi sko, nr te le fo nu, z któ -
re go jest po da wa na in for ma cja o zda rze niu.

Pa mię taj! Dys po zy tor za wsze
od kła da słu chaw kę ja  ko pierw -
szy!

(WZK)

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH i informacyjnych 
Jednolity Europejski Numer Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska (tam, gdzie jest powołana) 986
Centrum Antyterrorystyczne ABW 
Zgłaszanie zdarzeń związanych z zagrożeniem terrorystycznym 996

Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994
Służba Dyżurna / Centrum Ratownictwa Gliwice 32 231 98 76

Centrum Zarządzania Kryzysowego / Wojewody Śląskiego
32 256 56 01 
32 255 21 95 
32 207 71 01

SMS interwencyjny dla osób głuchoniemych 723 986 112
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 32 332 66 37

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 32 338 05 00 
666 227 205

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Tel. alarmowy na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt: 607 855 277

32 231 23 50 
32 231 50 95

Szpital w Knurowie Sp. z o.o. 32 331 92 02
32 331 92 80

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. 32 233 24 24 

Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach 32 235 65 27 
32 331 99 20

Szpital Psychiatryczny w Toszku 32 233 41 12 
Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów 
– TOURIST EMERGENCY LINE

0 800 200 300
+48 608 599 999

Informacja o numerach telefonów 118 913

TE LE FO NY ALAR MO WE ORAZ ZA SA DY ICH WY KO RZY STA NIA

Magdalenę Fiszer-Rębisz znacie tak-
że z innej roli, często bowiem prowa-
dzi powiatowe imprezy.

Sonia Guzik uchwycona w sali sesyj-
nej starostwa, gdy skrupulatnie robiła
notatki w czasie jednego z powiato-
wych wydarzeń.

Fo
to

: W
. B

ar
an

Fo
to

: R
. G

oz
d

ek

Fo
to

: D
. N

ec
el

-L
ew

an
d

ow
sk

a

Tak wyglądały
„Wiadomości”
na przestrzeni
lat – od pierw-
szego numeru 
z kwietnia 2006 r.,
przez te z paź-
dziernika 2010 r.
i z marca 2014 r.

do rąk, dzięki czemu jeden numer jest czy-
tany przez kilka osób. Bywa i tak, że ko-
leżanka nie zdąży jeszcze dojechać z ga-
zetą do starostwa, a już Czytelnicy przy-
syłają mailowo rozwiązanie krzyżówki…
Nie brak nam także szczególnych wiel-
bicieli WPG. Do nich należy m.in. Klub
Seniora 50 + z Pyskowic, uczniowie po-
wiatowych szkół i liczne grono pracow-
ników samorządu, kultury i oświaty. Cie-
szymy się, że jesteście z nami i nas
wspieracie. To dla nas ogromnie ważne!

MAGDALENA FISZER-RĘBISZ
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Pikniki przy mostach w Pławniowi-
cach i Leboszowicach symbolicznie
zakończyły ich przebudowę. Świę-
towali na nich mieszkańcy i realiza-
torzy tych największych w historii

powiatu inwestycji drogowych. Już
dziś zapraszamy zaś na piknik, koń-
czący przebudowę Szlaku Europej-
skiego – 25 lipca o godz. 17.00 do
Bojszowa. 

Fiesty przy mostach
24 czerwca Miejskie Ognisko Pracy
Pozaszkolnej w Knurowie zorganizo-
wało Miejską Akademię „Sowy
2015”, podsumowującą sukcesy
uczniów knurowskich szkół w minio-
nym roku szkolnym.
Uroczystość odbyła się w Domu Kultu-
ry w Szczygłowicach. Uczestniczyli 
w niej m.in. starosta gliwicki Waldemar
Dombek, prezydent Knurowa Adam
Rams, dyrektor Delegatury Kuratorium
Oświaty w Gliwicach Jadwiga Króliczek,
przewodniczący Komisji Edukacji Rady
Powiatu Gliwickiego Stanisław Rudzki,
dyrektorzy knurowskich szkół, nauczy-
ciele, rodzice oraz uczniowie, którzy
odnieśli szczególne osiągnięcia dydak-
tyczne, artystyczne i sportowe w minio-
nym roku szkolnym. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się
również uczniowie szkół, których orga-
nem prowadzącym jest Powiat Gliwicki. 

Oto oni. Alicja Kwil, Kamil Kwil 
i Bartłomiej Król z Gimnazjum Zespo-
łu Szkół Specjalnych w Knurowie – za
drużynowe zajęcie I miejsca w IV Re-
gionalnym Konkursie Geograficzno-
Ekologicznym „Nasz Świat – Eko Świat”. 

Medale odebrali także uczniowie Ze-
społu Szkół im. I.J. Paderewskiego. Ja-
kub Dzindzio – za I miejsce w konkur-
sie wojewódzkim „W Świecie Roślin 
i Zwierząt”, Julia Lisoń – za I miejsce 
w XX Wojewódzkim Festiwalu Pieśni
i Piosenki Obcojęzycznej, zaś Aleksan-
dra Śmieja – za I miejsce w II Woje-
wódzkim Festiwalu Piosenki Frankoń-
skiej. 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 także osiągnęli wielkie sukce-
sy. Stąd i wyróżnienia. Krzysztof Gołec-
ki, Kamil Hamerla, Bartosz Trocha, Natalia
Bywalec, Karolina Dudziuk, Aleksandra
Proć, Arkadiusz Męcik, Paulina Fabisz, Ad-
rian Romasz, Szymon Piechulla, Dawid
Góra, Dagmara Draga, Łukasz Gemza za-
jęli II miejsce w IV Wojewódzkim kon-
kursie musztry klas mundurowych – ka-
tegoria musztra paradna. Z kolei Patryk Pla-
skaty, Szymon Wosnitzka i Bartłomiej Dola
zajęli I miejsce w zawodach rejonowych
w tenisie stołowym szkół ponadgimna-
zjalnych. Nagrody za I miejsce w zawo-
dach rejonowych w piłce ręcznej szkół po-
nadgimnazjalnych otrzymali: Kamil Cie-
ślik, Patryk Plaskaty, Jacek Wyciślok,
Bartosz Bajon, Wojciech Sosna, Krzysz-

tof  Klimasara, Dawid Gabryszewski,
Maciej Mikłos, Tomasz Brzezina, Mate-
usz Latański, Dariusz Adamczyk.

Medale i statuetki sów uczniom szkół
powiatowych wręczyli starosta Waldemar
Dombek i dyrektor MOPP w Knurowie
Jolanta Leśniowska. 

Podziękowania otrzymali również
nauczyciele, którzy przygotowali uczniów
do udziału w konkursach i zawodach. 

Wręczanie nagród przeplatało się 
z programem artystycznym, który wy-
pełniły śpiew i taniec. Na zakończenie
uroczystości – w imieniu Rady Powiatu
Gliwickiego – kwiaty i gratulacje za dzia-
łalność MOPP w Knurowie na ręce dy-
rektor Leśniowskiej złożył radny Stani-
sław Rudzki. 

(SoG)

Sowy z Knurowa

Nagrodzeni uczniowie i nauczyciele szkół powiatowych w towarzystwie starosty
Waldemara Dombka i dyrektor Jolanty Leśniowskiej . 
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W związku z koniecznością poprawy
bezpieczeństwa na drogach po-
wiatu gliwickiego już w maju br.
udało się zrealizować  dokończenie
etapu remontu drogi Nr 2951S Ra-
duń-Kieleczka na terenie gminy Wie-
lowieś. 
Na remontowanym odcinku przeprowa-
dzono frezowanie nawierzchni bitu-
micznej wraz z ułożeniem warstwy ście-
ralnej z masy mineralno-bitumicznej.
Wykonano 520 mb nowej nawierzchni –
tak ważnej dla mieszkańców naszej gmi-
ny. Całość prac nadzorował i zlecił  Za-
rząd Dróg Powiatowych w Gliwicach.
Jest to efekt robót w ramach wieloletniego

programu prac remontowych dróg po-
wiatu gliwickiego. Realizację zadania wi-
zytował wójt Gminy Wielowieś Ginter
Skowronek oraz starosta gliwicki Wal-
demar Dombek. Efekt prac jest realiza-
cją uzgodnień strategii prac remonto-
wych, jakie podjął zespół roboczy już 
w marcu br. podczas spotkania w Urzę-
dzie Gminy w Wielowsi.  

W imieniu mieszkańców gminy skła-
dam za tę inwestycję serdeczne podzię-
kowania dla starosty gliwickiego oraz
Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwi-
cach.

Radny Powiatu Gliwickiego 
ADAM WOJTOWICZ

Bezpieczniej między Radunią i Kieleczką
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Kierowcy chwalą nową nawierzchnię
drogi.

Czerwcową edycję konkursu „Wygraj 
z nami”, który organizujemy wspólnie 
z Placówką Terenową Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Gliwicach,
wygrał Grzegorz Badura. Po wygraną na-
grodę – drabinę – przyjechał do Starostwa
Powiatowego w Gliwicach wspólnie ze
swą żoną. Państwo Badurowie odebrali
ją z rąk Reginy Wieczorek (pierwsza z le-
wej) z gliwickiego KRUS-u.

Gratulujemy! A następna edycja na-
szego konkursu już we wrześniu. Warto
przypomnieć, że propaguje on zasady
bezpiecznej pracy w gospodarstwie rol-
nym. Zadajemy w nim pytania, dotyczące

np. postępowania z bydłem, zasad ostroż-
ności przy używaniu środków ochrony ro-
ślin itp. (RG) 

WYGRAŁ Z NAMI Dla maluchów 
w starostwie
W budynku Starostwa Powiatowego 
w Gliwicach zamontowane zostało
stanowisko do przewijania niemowląt. 
Znajduje się ono w toalecie dla osób nie-
pełnosprawnych – na parterze urzędu. Prze-
wijak zamontowany jest na ścianie. Aby z nie-
go skorzystać, wystarczy zwrócić się do – tak-
że mieszczącego się na parterze - Biura Ob-
sługi Klienta o klucz do pomieszczenia. 

To kolejne udogodnienie dla rodziców
z małymi dziećmi w starostwie. W Wy-
dziale Komunikacji i Transportu od daw-
na działa specjalny kącik dla dzieci, 
w którym maluchy mogą bawić się i ry-
sować, w czasie kiedy ich rodzice zała-
twiają sprawy urzędowe. (SoG)

Wstęgę na moście w Le-
boszowicach przecięli
młodzi mieszkańcy, a to-
warzyszyli im radny woje-
wódzki Krystian Kiełbasa,
starosta gliwicki Walde-
mar Dombek, dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych
w Gliwicach Jan Osman,
wójt Pilchowic Maciej Go-
gulla i Andrzej Kurek –
przewodniczący Rady Po-
wiatu Gliwickiego.

Inwestycji
gratulował Po-

wiatowi Gli-
wickiemu

m.in. Zbigniew
Tabor, dyrek-

tor Zarządu
Dróg Woje-

wódzkich 
w Katowi-

cach.

Pikniki za-
kończyło
wspólne

biesiado-
wanie.

Podziękowania dla pań, które
czuwają nad przebiegiem war-
tych 25,5 mln zł projektów dro-

gowych: sekretarz powiatu
Magdaleny Budny, skarbnik

Marii Owczarzak-Siejko, Alek-
sandry Wielgosz i Alicji Suduły 
z ZDP oraz Joanny Piktas i Ewy

Hajduk ze starostwa.

Z kolei wójt Rudzińca
Krzysztof Obrzut – w imie-
niu mieszkańców – złożył
na ręce starosty podzię-
kowania za nowy most.

Mosty poświęcili
proboszczowie:
ks. Krystian Worbs
– w Pławniowi-
cach i ks. Dariusz
Gołek – w Lebo-
szowicach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Tekst i foto: ROMANA GOZDEK 
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�Panie doktorze, zapytam od razu
konkretnie:  Czy rak wątroby, a mam
tu na myśli zarówno pierwotnego raka
wątroby jak i przerzuty raka o innym
umiejscowieniu, to ciągle jednoznacz-
ny wyrok śmierci?
�Zdecydowanie nie. Przy dzisiejszych
możliwościach leczenia chorobę nowo-
tworową, w tym i raka wątroby, należy
traktować po prostu jako chorobę prze-
wlekłą. Obserwujemy w jej przebiegu
fazy zaostrzenia i poprawy, nawet w bar-
dzo złośliwych przypadkach czas prze-
życia liczymy coraz częściej w latach, 
a nie w miesiącach. Sytuacja chorego na
rozsiany nawet proces nowotworowy
nie różni się zatem istotnie od sytuacji
chorych na zawał serca, niewydolność ne-
rek, marskość wątroby czy inne choroby
przewlekłe. 
�Zapytam zatem, jakie nowe per-
spektywy przynosi chorym na raka wą-
troby nowoczesna technologia me-
dyczna? Czy rzeczywiście coś się istot-
nie zmieniło? Przecież rak wątroby,
zwłaszcza pierwotny, to jedna z tych
chorób, przy której lekarz w amery-
kańskich filmach mówi choremu:
„Proszę szybko uporządkować swoje
sprawy. Zostało Panu/Pani 4 miesiące
życia”
�Tutaj muszę zaprotestować. Zarówno
ja, jak i moi koledzy lekarze z zespołu
Śląskiego Centrum Medycyny Inwazyj-
nej stanowczo zwalczamy takie stereo-
typy. Powiedzenie choremu, że zostało
mu kilka miesięcy życia rujnuje jego
zdolności samoleczenia. My nigdy nie
mówimy, że choroba jest śmiertelna.
Mówimy, że jest ciężka, czasem śmier-
telna, ale że można z nią z powodzeniem
walczyć. I tak jest naprawdę. 
�Co oferujecie chorym na raka wą-
troby?
�Nasza oferta różni się od przeciętnej
tym, że wykorzystujemy najnowsze, naj-
bardziej skuteczne techniki leczenia, sto-
sowane w krajach rozwiniętych. Polska
onkologia rzadko wykracza tu poza ste-
reotyp – leczenie chirurgiczne plus che-
mioterapia. Oczywiście leczenie chirur-
giczne to najlepsza opcja dla chorego, tyle
tylko, że bardzo niewielu chorych kwa-
lifikuje się do tak ciężkiego zabiegu.
My w strategii leczenia uwzględniamy
techniki dużo mniej inwazyjne, w tym róż-
ne warianty embolizacji i termoablację. 
�Co kryje się za tymi specjalistycz-
nymi terminami?
�Embolizacja polega na tym, że poprzez
cewnik wprowadzony do tętnicy wątro-
bowej podajemy substancje, które wy-
biórczo zatykają naczynia odżywiające
nowotwór. Dodatkowo substancje te
mogą zawierać lek – taki sam jak w che-
mioterapii ogólnoustrojowej. Korzyść
jest więc podwójna – blokujemy ukrwie-
nie guza  i dodatkowo stosujemy, jakby
miejscową chemioterapię. Pozwala to
uniknąć ciężkich działań niepożądanych
normalnej „chemii”. 

�A termoablacja?
�To z kolei technika, która polega na –
obrazowo mówiąc – wypaleniu guza
nowotworowego przez elektrodę wkłu-
waną przez skórę, pod kontrolą USG. Do-
dam od razu, że obie techniki – emboli-
zacja i termoablacja – bardzo dobrze się
uzupełniają. Upraszczając sprawę moż-
na powiedzieć, że embolizacja sprawdza
się w guzach większych, a termoablacja
w mniejszych. 
�Co jeszcze proponujecie Państwo
chorym na raka wątroby?
Proponujemy im jeszcze coś, co pozor-
nie bardzo kontrastuje z nowoczesną
technologią opisaną powyżej. Mianowi-
cie nakłaniamy chorych do skorzystania
z naszych warsztatów zdrowia. Jest to
cykl spotkań, które czysto praktycznie,
warsztatowo uczą chorych prawidłowe-
go odżywiania, utrzymywania odpo-
wiedniej kondycji fizycznej i psychicz-
nej. Znowu trochę upraszczając jest to tak,
że skoro nowotwór się u nas rozgościł,
to znaczy, że stworzyliśmy mu sprzyja-
jące warunki do rozwoju. W jakimś sen-
sie zaprosiliśmy go do siebie. Teraz na-
leży go po prostu wyprosić, drastycznie
zmieniając styl życia. Uczymy pacjenta,
jak tego dokonać. Poprawia to wyniki le-
czenia, ponadto pacjent z biernego, bez-
wolnego przedmiotu różnych medycz-
nych procedur zamienia się w czynnego,
aktywnie działającego uczestnika procesu
leczenia. Przynosi to optymizm, popra-
wia jakość życia. 
�Mamy więc kompleksowe, holi-
styczne podejście do chorego. Jaka jest
skuteczność takiej strategii?
Taka, jak powiedziałem na wstępie. Za-
mieniamy śmiertelną chorobę o gwał-
townym przebiegu w chorobę przewle-
kłą. Nie obiecujemy wyleczenia, ale
zdecydowanie wydłużamy czas przeży-
cia. 
�Czy embolizacja bądź termoablacja
są dla chorego kosztowne?
�Z ubolewaniem stwierdzam, że tak. Za-
biegi te wykonujemy prywatnie, gdyż
system kontraktowania oferowany przez
NFZ nie stwarza nam innej możliwości.
Liczymy jednak, że to się szybko zmie-
ni i NFZ dostrzeże tę niemałą grupę pa-
cjentów i będziemy mieli kontrakt na wy-
konywanie tych procedur nieodpłatnie dla
pacjenta w ramach ubezpieczenia zdro-
wotnego.

(KG)

Rak – czy to na pewno
wyrok śmierci? 
Rozmowa z dr. ROMANEM GNOTEM, prezesem Zarządu Spółki AdvanceMed,
która otworzyła Śląskie Centrum Medycyny Inwazyjnej w Nieborowicach pod
Gliwicami

Uczniowie z czterech szkół podsta-
wowych Gminy Toszek mieli okazję
poznać zasady prawidłowego od-
żywiania się i popróbować sił w
przyrządzaniu zdrowych posiłków
na zajęciach i warsztatach, zorga-
nizowanych w Katedrze Dietetyki
Wydziału Zdrowia Publicznego Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego,
mieszczącej się w Zabrzu-Rokitni-
cy.
Przez dwa dni – 2 i 3 czerwca – 25
uczniów czwartych i piątych klas szkół
podstawowych w Toszku, Paczynie, Ko-
tulinie i Pniowie zdobywało w praktyczny
i teoretyczny sposób wiedzę, która przy-
da im się przez całe życie. Pierwszego
dnia dziewczynki i chłopcy gotowali
zdrowe posiłki pod okiem szefa kuchni
Rezydencji „Luxury” Hotel w Piekarach
Śląskich oraz studentów Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego, a drugiego dnia
w przystępny sposób (m.in. poprzez za-
bawę) chłonęli teoretyczną wiedzę na ten
temat.

Uczniom bardzo smakowały wła-
snoręcznie przyrządzone dania, m.in.
buraczane naleśniki z ziołowymi pasta-
mi, krem z pomidorów z cielęcymi pul-
pecikami, buchty z porzeczkami czy
sok z marchwi i jabłek. Pyszne były też
razowe bułeczki na zakwasie ze świeżymi
warzywami, sałatą i pieczonym kurcza-
kiem, a także sałatki: jedna z warzyw 
z kaszą i twarogiem, a druga z owoców,
płatków owsianych i galaretki z poma-
rańczy. 

- Gotowaliśmy bez użycia soli, za-
stępując ją ziołami – podkreśla Mariusz
Malinowski, szef kuchni Rezydencji
„Luxury” Hotel. – Nie słodziliśmy też po-

traw cukrem, ale miodem. Do wszystkich
potraw wykorzystaliśmy świeże warzy-
wa i owoce. To tylko niektóre z zaleceń,
które starałem się przekazać uczestnikom
warsztatów.

- Chętnie zgodziliśmy się na udział na-
szych uczniów w tych zajęciach, bo
uważamy, że od najmłodszych lat trzeba
się uczyć zasad zdrowego żywienia –
mówi Anna Zarzecka, nauczycielka uczą-
ca w szkołach podstawowych 
w Pniowie i w Paczynie. – Zaintereso-
wanie dzieci udziałem w nich było tak
duże, że musieliśmy zorganizować mini-
konkurs, polegający na opracowaniu
jednodniowego zdrowego jadłospisu.
Ci, którzy skomponowali go najlepiej,
przyjechali na warsztaty do Zabrza-Ro-
kitnicy.

- Podobne zajęcia organizujemy nie
tylko dla uczniów – wyjaśnia dr n. med.
Elżbieta Szczepańska z  Katedry Diete-
tyki Wydziału Zdrowia Publicznego Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego. –
Niedawno byli u nas przedszkolacy, 
a wkrótce będą pracownicy i podopieczni

bytomskiego ośrodka pomocy społecz-
nej. Wychodzimy bowiem szeroko na ze-
wnątrz z edukacją żywieniową. Kształ-
cimy studentów kierunku dietetyka, a oni
z kolei przekazują swą wiedzę innym –
po to, by zapobiegać otyłości i wielu cho-
robom, które są jej następstwem.

Zajęcia dla uczniów z gminy Toszek
zorganizowane zostały z inicjatywy To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Toszeckiej.
– Dowiedzieliśmy się wcześniej o tym,
że są one prowadzone przez Śląski Uni-
wersytet Medyczny przy wsparciu Re-
zydencji „Luxury” Hotel i skontakto-
waliśmy się z uczelnią, a następnie ze
szkołami podstawowymi na naszym te-
renie, by je zaprosić na tę fachową lek-
cję zdrowego żywienia – informuje
Krzysztof Czech z Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Toszeckiej. – Naszą ini-
cjatywę wsparło miasto, opłacając
uczniom autobus i zakup książek po-
święconych właściwemu odżywianiu
się.  Patrząc na gotujące dzieci cieszę się,
że udało nam się połączyć pożyteczne 
z przyjemnym. (RG) 

Wiedzą, jak zdrowo jeść i gotować

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie
lubi gościć różne osobistości. 
17 czerwca jego uczniów odwiedzi-
li Marcin Trela i Rafał Buczek – ra-
townicy medyczni. 
Panowie opowiadali uczniom o zasadach
udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Uczniowie dowiedzieli się, jak
należy zachować się w sytuacji wypad-
ku, kiedy są osoby poszkodowane, jak na-
leży sprawdzić przytomność osoby po-
szkodowanej, jak udrożnić drogi odde-
chowe oraz w jaki sposób wezwać pomoc
i co bardzo ważne – jak rozmawiać
przez telefon z dyspozytorem pogotowia

ratunkowego. Jednym z najciekawszych
dla uczniów – a zarazem bardzo ważnym
– punktem spotkania były praktyczne
ćwiczenia na fantomie. Początkowo
uczniowie przyglądali się czynnościom
wykonywanym przez ratowników, a na-
stępnie pod czujnym okiem oraz według
wskazówek ratowników próbowali wy-
konywać masaż serca oraz sztuczne od-
dychanie. Spotkanie dostarczyło uczniom
wielu pozytywnych wrażeń. W skupieniu
chłonęli nowe wiadomości. Wszyscy
już wiedzą, w jaki sposób postępować 
w przypadku, gdy ktoś potrzebuje pierw-
szej pomocy. (AB)

Bardzo prężny Klub Seniora 50+ w Pyskowicach, 
o którym szerzej pisaliśmy w poprzednim numerze
„Wiadomości Powiatu Gliwickiego”, zakończył sezon
letnio-wiosennej działalności przy grillu nad Jeziorem
Dzierżno w Pyskowicach.
Byliśmy obecni na tym sympatycznym spotkaniu, gdzie gru-
powo podziękowano nam za promowanie działalności klu-
bu w naszej lokalnej gazecie i za miłą obustronną współ-
pracę. Zabawa była bardzo wesoła. 

- W wakacje odpoczywamy, ale już od września znów
ruszymy z naszą działalnością pełną parą – deklaruje Jó-
zef Rubin, prezes Klubu.

(MFR)

Pozdrowienia od seniorów

Spotkanie było okazją do rozmów i wspólnej zabawy – również…
tanecznej!
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Uczniowie m.in. ćwiczyli na fanto-
mie, jak robi się sztuczne oddychanie.
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Pierwsza pomoc bez tajemnic

Dziewczęta i chłopcy mówili, że takie zajęcia to prawdziwa frajda.
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„Zameczek” obejmuje opieką dorosłych nie-
pełnosprawnych intelektualnie mężczyzn,
zapewniając im kompleksową pomoc me-
dyczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną oraz
psychologiczną. DPS mieści się w pocho-
dzącym z ok. 1880 roku dworze (budynku
w architektonicznym stylu eklektycznym),
wśród lasów, w pobliżu malowniczego
zespołu stawów. Posiada park o powierzchni

ok. 2 ha, który jest częścią Cysterskiego Par-
ku Krajobrazowego. W placówce znajdu-
je się 51 miejsc w pokojach 2-,3- i 4-oso-
bowych.

- Nasz Dom przez wszystkie lata ulegał
rozmaitym zmianom, począwszy od zmie-
niających się zarządzających placówką,
poprzez zmiany organizacyjne. Bardzo
ważne były prace modernizacyjne, które za-
owocowały rejestracją Domu w Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach i uzyskaniem
w listopadzie 2010 roku  zezwolenia na pro-
wadzenie placówki – wspomina dyrektor
„Zameczka” Ewa Zamora. – Początkowo
organem nadrzędnym był Urząd Woje-
wódzki w Katowicach. Po zmianach ad-
ministracyjnych organem prowadzącym
jest Powiat Gliwicki. 

STARE ODESZŁO W NIEPAMIĘĆ

Ewa Zamora podkreśla, że cieszy się, że
okres jej pracy przypadł na lata, gdy zmie-
niło się podejście do funkcjonowania pla-
cówek opieki społecznej – zarówno 
w kraju, jak i na naszym terenie. Obiekt 
w Kuźni Nieborowskiej przeszedł w ciągu

tych 25 lat wiele modernizacji, m.in. takich
jak: wykonanie kotłowni olejowej i układu
kolektorów słonecznych; dostosowanie
pomieszczeń do obowiązujących przepisów,
modernizacja łazienek, przebudowa i ad-
aptacja pomieszczeń mieszkańców, utwo-
rzenie podręcznej pralni, modernizacja ga-
binetu medycznej pomocy doraźnej, mo-
dernizacja pokoju gościnnego, utworzenie

magazynu pościeli, depozytu odzieży miesz-
kańców, modernizacja kuchenki pomocni-
czej, modernizacja korytarzy, termomo-
dernizacja obiektu, wykonanie stolarki
okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stro-
pu, wymiana instalacji centralnego ogrze-
wania, wykonanie wentylacji, moderniza-
cja instalacji przeciwpożarowej. Środki na
te inwestycje pochodziły z budżetu Powiatu
Gliwickiego, Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ka-
towicach, z Unii Europejskiej. 

Obecnie Dom spełnia wszelkie wy-
mogi standaryzacyjne obowiązujące w do-
mach pomocy społecznej zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej. 

BOGATO WYPEŁNIONY CZAS

Dyrekcja i pracownicy dokładają wszelkich
starań, aby podopieczni mieli jak najlepsze
warunki do bezpiecznego i godnego życia,
a także by mogli się rozwijać i w miarę moż-
liwości usamodzielniać. Dlatego też miesz-
kańcy DPS-u biorą udział w przeróżnych za-

jęciach, zarówno na terenie placówki, jak
i poza nią. Są to m.in. arteterapia (zajęcia pla-
styczne), muzykoterapia, biblioterapia, lu-
doterapia (gry i zabawy), silwoterapia (od-
działywanie pięknem przyrody), ergotera-
pia – terapia poprzez pracę, farmakoterapia,
zajęcia komputerowe, zajęcia fotograficz-
ne, nauka życia codziennego (treningi), te-
rapia rozrywką, hortikuloterapia – terapia
poprzez pracę lub przebywanie w ogrodzie,
socjoterapia, choreoterapia – leczenie za po-
mocą tańca, filmoterapia – leczenie za po-
mocą filmu, zajęcia kulinarne – gastrote-
rapia, terapia poprzez realizację ćwiczeń
usprawniających różne funkcje u osoby nie-
pełnosprawnej.  

- Mieszkańcy naszego Domu nie tylko
malują, ale również mają inne hobby. Są na
przykład pasjonatami piłki nożnej, foto-
grafiki, rękodzieła, haftu, kulinarni. Nie-
którzy lubią ergoterapię, jeszcze inni po-
dróże. Staramy się spełniać marzenia i ży-
czenia każdego z nich, chociaż nie zawsze
są do wykonania i zrealizowania. Nasi te-
rapeuci i opiekunowie proponują wiele
atrakcyjnych zajęć. Panowie sami decydu-
ją, w których z nich chcą brać udział – mówi
dyrektor Zamora. 

MAŁE I DUŻE SUKCESY

W ciągu tych 25 lat mieszkańcy osiągnęli
wiele sukcesów. Te największe z nich to licz-
ne wyróżnienia w konkursach i przeglądach
artystycznych, zajęcie I miejsca 
w rozgrywkach Międzynarodowej Ligi
Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych
Seni Cup w Czarnej oraz w Toruniu; wy-
stępy mieszkańców w Międzynarodowych
Przeglądach Umiejętności Artystycznych

Domów Pomocy Społecznej „Puma” w Dą-
browie Górniczej; cykliczne występy miesz-
kańców w koncertach charytatywnych
„Dary Serc”, uczestnictwo w Knurow-
skich Dniach Integracji „Bądźmy Razem”.

Niewątpliwie wielkim osiągnięciem –
którego nie da się przełożyć na żadną mia-
rę – jest sytuacja, gdy kilku mieszkańcom
udało się usamodzielnić na tyle, by móc pod-
jąć pracę zawodową. Jeden z nich za-
mieszkuje mieszkanie chronione. Paru
mieszkańców uczestniczy w kursach, szko-
leniach oraz warsztatach aktywizacji za-
wodowej.  

Warto dodać, że od wielu lat przy „Za-
meczku” działa Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
i Chorych Psychicznie „Pomost”, dzięki któ-
remu udało się zrealizować projekty unij-
ne tj.: „Bliżej Siebie” – Integracyjne Spo-

tkania Artystyczne, warsztaty (trwające od
czerwca do sierpnia 2011 roku), „Zamko-
we Spotkania – Edukacja kulturowa osób
z niepełnosprawnością intelektualną w
gminie Pilchowice – warsztaty fotograficzne,
warsztaty malarskie (od marca do sierpnia
2013 roku).

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Ćwierćwiecze działalności to czas na pod-
sumowania, ale nie brakuje także konkret-
nych planów na przyszłość. - W bieżącym
roku złożyliśmy projekt pod nazwą „Bez ba-
rier – do integracji przez artystyczne dzia-
łania” – konkurs FIO 2015 oraz przepro-
wadzamy wewnętrzny projekt metamorfozy
mieszkańców „Piękni w każdym calu”. 
Z kolei w sferze inwestycyjnej w najbliż-
szym czasie planujemy utworzenie pięknej
altany ogrodowej oraz przeprowadzenie mo-
dernizacji dachu wraz z zagospodarowaniem
poddasza do celów użytkowych. Naszym

marzeniem jest zagospodarowanie terenu
wokół budynku, w tym utworzenie ścież-
ki zdrowia, alejek spacerowych, miejsc re-
kreacyjnych, boiska sportowego, parkingu
itp. – wylicza dyrektor Zamora.

- Przy okazji przypomnienia historii na-
szego Domu nie sposób nie wspomnieć na-
szych wieloletnich przyjaciół: świętej pa-
mięci ks. proboszcza Stefana Gruszkę oraz
nieżyjącego już także niestety doktora
nauk medycznych Andrzeja Michalskiego,
którzy zawsze pozostaną w naszej pamię-
ci za ich pogodę ducha, empatię, ogromne
serce, zrozumienie osoby niepełnosprawnej,
życzliwość i szacunek dla mieszkańców
„Zameczku”. Dziękujemy również wszyst-
kim osobom, które przyczyniły się do roz-
woju naszego Domu, przebiegu procesu wy-
chowawczego naszych mieszkańców, do
procesu modernizacyjnego budynku zwią-

zanego z osiągnięciem odpowiednich stan-
dardów oraz tym, którzy włożyli serce i za-
angażowanie w działalność naszego Domu
– podkreśla Ewa Zamora.

JAK W RODZINIE

- Należy się cieszyć, że w Kuźni Niebo-
rowskiej jest takie miejsce, w którym ludzie
niepełnosprawni znajdują pomoc, wsparcie
i opiekę. Pamiętamy jak wyglądał Dom 25
lat temu, kiedy się tworzył od samego po-
czątku. Pokoje przypominały sale szpital-
ne, metalowe łóżka, mieszkańcy byli  jed-
nakowo ubrani, jak pacjenci lub więźnio-
wie... Przychodzący mieszkańcy pochodzili
z różnych środowisk i w różnym stanie psy-
chofizycznym. Praca z początku polegała
przede wszystkim na opiece, wychowy-
waniu, wypracowywaniu akceptowanych
norm moralnych i zasad współżycia spo-
łecznego. Było bardzo ciężko... Ale widzi-
my, że warto było. Przez te lata mieszkań-
cy osiągnęli bardzo wysoki poziom rozwoju
osobistego, rozwoju własnych zaintereso-
wań, kultury osobistej. W międzyczasie
wprowadzono standardy, które podniosły
znacząco jakość ich życia na różnych
płaszczyznach – dodaje pani Ewa. – Pra-
cując w naszym Domu i widząc rozwój na-
szych mieszkańców stwierdzamy, że życie
poświęcone innym warte jest przeżycia.
Traktujemy swoich mieszkańców jak człon-
ków własnych rodzin. Nasi bliscy chętnie
uczestniczą w imprezach organizowanych
dla  mieszkańców, integrują się z nimi. Cie-
szymy się, że „Zameczek” tętni życiem. Tak
jak w każdym Domu przeplata się w nim
zarówno radość, jak i smutek. Jest w nim
dużo życzliwości, ciepła, serca, wzajemnej
troskliwości, empatii. Nasi mieszkańcy
przeżywają – jak każdy człowiek – swoje
miłości, sympatie, przyjaźnie. Cieszą się każ-
dą chwilą, jaką niesie życie. Nas jako pra-
cowników fascynuje ich optymistyczne
podejście do życia i czerpanie radości z nie-
go. Z drugiej strony widząc choroby nie-
których mieszkańców i towarzyszące im
cierpienia, uczymy się pokory do życia –
mówią zgodnie pracownicy „Zameczku”.
- Z wieloletniego doświadczenia widzimy,
że praca jest specyficzna, wymaga dużego
poświęcenia, jest rodzajem powołania 
w służbie dla drugiego człowieka. Zapra-
szamy do współpracy i kontaktu wszystkie
osoby chcące wspólnie z nami działać na
rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie 
i chorych psychicznie.  

SONIA GUZIK

Placówka mieści się w zabytkowym budynku, który przeszedł ostatnio wiele re-
montów i modernizacji.
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W maju mieszkańcy „Zameczku” świętowali jubileusz 25-lecia swego Domu na
pikniku integracyjnym. Był m.in. pyszny tort – a  właściwie dwa torty! – które po
wspólnym odśpiewaniu „Stu lat” kroiła dyrektor Ewa Zamora (pierwsza z lewej).

Mieszkańcy z dumą prezentują puchar za zajęcie I miejsca w rozgrywkach Mię-
dzynarodowej Ligi Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Seni Cup. Takich suk-
cesów mają na swym koncie więcej.

Zarówno pokoje mieszkańców, jak i wspólne pomieszczenia, gdzie odbywa-
ją się liczne zajęcia, są kolorowe i przytulne. 

Minęło 25 lat, od kiedy pierwsi mieszkańcy przekroczyli próg Domu Pomocy Spo-
łecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. To miejsce, w którym wiele osób po-
trzebujących wsparcia, od ćwierć wieku znajduje pomocną dłoń i przytulny dom. 

PEŁEN CIEPŁA „ZAMECZEK”



Miejska Biblioteka Publiczna w Py-
skowicach powstała  zaraz po woj-
nie w 1945 roku i  jest jedną z naj-
prężniej działających wypożyczalni
naszego regionu. Podkreślić jednak
musimy, że wszystkie biblioteki na-
szego powiatu są bardzo aktywne,
wychodząc z ofertami czytelniczymi
i kulturalnymi do mieszkańców. Bo
współczesna czytelnia to już nie tyl-
ko regały z książkami i półki z cza-
sopismami, ale to przede wszystkim
dostęp do świata multimediów. 
Taka też jest biblioteka w Pyskowicach –
z bogatą tradycją, ale nowoczesna i otwar-
ta na świat. Pracuje tutaj wykwalifikowana
kadra sympatycznych bibliotekarek, któ-
re zawsze z uśmiechem służą fachową po-
radą, porozmawiają o książkach i życiu,
odnajdą potrzebny wolumin, a kiedy trze-
ba obetrą dziecięca łzę i w przebraniu uro-
czych czarodziejek przejdą ulicami mia-
sta w korowodzie dożynkowym. Bo py-
skowicka biblioteka wraz ze wszystkimi
filiami to niezwykle przyjazne miejsce, 

w którym bardzo wiele się dzieje i gdzie
po prostu warto i modnie jest bywać.

- To w dużej mierze zasługa naszej
szefowej. Ma mnóstwo energii i do-
brych pomysłów. Musimy za nimi na-
dążać, ale dzięki temu w naszej placów-
ce dzieje się tyle fajnych rzeczy – lekcje
biblioteczne,  szkolenia komputerowe,
wystawy, konkursy np. cieszący się
ostatnio sporym zainteresowaniem kon-
kurs pięknego pisania piórem czy konkurs
z okazji 25-lecia samorządu, realizacja
różnych projektów finansowanych ze
środków pozabudżetowych, akcje czy-
telnicze, zabawy, czy spotkania z cieka-
wymi ludźmi – opowiada Ewa Kotylak
z pyskowickiej MBP.

Co roku w styczniu w bibliotece sta-
cjonuje Miejski Sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, co tydzień spotykają
się tutaj filateliści i numizmatycy, odby-
wają się biblioteczne ferie, czy wakacyj-
ne Bibliolato. W oknach placówki zawsze
wiszą interesujące wystawy fotografii, ob-
razów czy grafiki. Do biblioteki przy-

jeżdżają znani podróżnicy, pisarze, oso-
bowości świata kultury i sztuki. Sala
zwykle jest pełna słuchaczy. Bibliotecz-
ne filie również organizują wiele atrakcji. 

Nowością, która z pewnością ucieszy
osoby chore i starsze, jest możliwość wy-
pożyczenia książki na telefon. Należy za-
dzwonić do biblioteki i podać wybrany
tytuł, a panie zorganizują całą resztę i oso-
biście dostarczą upragnioną pozycję czy-
telniczą prosto do domu zamawiającego.

- Nasza biblioteka należy do ścisłej
czołówki najaktywniejszych bibliotek
powiatu gliwickiego, z analizy danych
wynika, że w Pyskowicach czyta książ-
ki ponad 20 proc. mieszkańców. Aby po-
móc osobom powyżej 50. roku życia, ma-
jącym kłopot z absorbcją nowych tech-
nologii, biblioteka prowadzi indywidu-
alne kursy komputerowe dla seniorów.
Od sierpnia ub. roku Biblioteka uzyska-
ła dla swoich czytelników dostęp do bez-
płatnej internetowej czytelni on-line
Ibuk Libra oferowanej przez wydaw-
nictwo PWN (2.000 tytułów). Do zdal-

nego korzystania niezbędny jest kod
PIN, który jest wydawany we wszystkich
placówkach każdemu zarejestrowane-
mu czytelnikowi  – mówi Ilona Surman,
dyrektor MBP w Pyskowicach.

- W czasie wakacji zapraszamy czy-
telników codziennie od 12.00 do 14.00
na bezpłatne zajęcia „Bibliolata” w Od-
dziale dla Dzieci i Filii nr 1 przy ul. Trau-
gutta. Zgodnie z przyjętą dewizą kon-

kursy, quizy, zgaduj-zgadule, krzyżów-
ki, zajęcia czytelnicze, plastyczne, mu-
zyczne i manualne oraz turnieje gier plan-
szowych i komputerowych będą miały
charakter wakacyjnej zabawy – dodaje
dyrektor Surman.

Wirtualnie można odwiedzić biblio-
tekę na stronie www.bibliotekapysko-
wice.pl. 

(MFR)
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GMINA WIELOWIEŚ

Warte zobaczenia są zabytkowe ko-
ściółki: Wszystkich Świętych w Siero-
tach, pw. św. Wawrzyńca w Zacharzo-
wicach. 

GMINA TOSZEK
Koniecznie trzeba wstąpić na zamkowe
wzgórze. Obecnie siedzibę ma tu Cen-
trum Kultury „Zamek w Toszku”. Na
zamku można zobaczyć m.in. fragmen-
ty murów obronnych, rozległy dziedzi-
niec, basztę zamkową.

GMINA PYSKOWICE

Ciekawą architekturę ma rynek, gdzie za-
chował się średniowieczny układ zabu-
dowy. Pośrodku rynku stoi klasycy-
styczno-neogotycki ratusz z XIX w.

Dziś mieści się tu Muzeum Miejskie. Mi-
łośników wodnych atrakcji z pewnością
zainteresuje Zbiornik Dzierżno. 

GMINA RUDZINIEC

W Pławniowicach znajduje się archi-
tektoniczna perełka, jaką jest Zespół
Pałacowo-Parkowy z XIX w. Obecnie

mieści się tu Ośrodek Edukacyjno-For-
macyjny Diecezji Gliwickiej. Zespół
tworzą: pałac z kaplicą, zabudowania fol-
warczne, oficyna ze stajnią i wozownią,
otaczający pałac park krajobrazowy.
Nieopodal turyści mogą się wybrać nad
Jezioro Pławniowickie. W gminie znaj-
dują się zabytkowe kościółki: w Poni-
szowicach, Rudzińcu i Bojszowie.  

GMINA SOŚNICOWICE

I w tej gminie zobaczymy drewniane ko-
ściółki: w Rachowicach, Sierakowicach
i Smolnicy. 

GMINA PILCHOWICE
Kolejne w powiecie zabytkowe drew-
niane kościółki to: św. Mikołaja w Wil-
czy oraz św. Michała Archanioła w Żer-
nicy. 

GMINA KNURÓW

Będąc w Knurowie warto bliżej zapoznać
się z historią górnictwa. Można to zrobić
w Izbie Tradycji Górniczej, która działa
przy budynku knurowskiego NOT-u. 

GMINA GIERAŁTOWICE

Warto zwiedzać ruiny renesansowego
zamku w Chudowie. W jego wieży mie-
ści się muzeum. Ważnym punktem na
mapie jest Izba łod Starki w Chudowie.

Wymyśliła ją i prowadzi Monika Orga-
niściok. Mieszczą się w niej liczne eks-
ponaty z XIX i XX w. – przedmioty użyt-
kowe, które niegdyś służyły naszym
prababciom i pradziadkom. 

(SoG, RG)

Wesoła i gwarna biblioteka

Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, organizowanych w pyskowickiej bi-
bliotece.
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Zapraszamy na rower
Szczególnie polecamy wyciecz-
ki rowerowe po naszym powie-
cie. Jest tu ponad 200 km ozna-
czonych tras rowerowych. Ich
mapy znaleźć można na stronie
internetowej: www.powiatgli-
wicki.pl  w zakładce ROWEREM
PRZEZ POWIAT GLIWICKI.

Niespodzianka dla Czytelników
Dla naszych Czytelników mamy niespodzian-
kę – pięć płyt CD z ciekawym słuchowiskiem:
Monika Organiściok z Chudowa opowiada 
w nim w gwarze śląskiej o założonej przez sie-
bie Izbie łod Starki. Słuchowisko to wyróżnione
zostało w konkursie na najciekawsze wyda-
rzenie folklorystyczne w Polsce „Ludowy Oskar”. Płytę otrzymają Czytel-
nicy, którzy jako pierwsi zadzwonią pod nr. tel. 32 338 37 96.

Monika Organiściok podczas oprowadzania młodzieży po Izbie łod Starki w Chu-
dowie. 
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Powiat gliwicki – tu można dobrze wypocząć
Przemierzając powiat gliwicki natrafiamy na wiele zabytków i atrakcji. Nie
sposób wymienić ich wszystkich, prezentujemy zatem Państwu pokrótce wy-
brane miejsca w naszych gminach.

Kościół Wszystkich Świętych w Siero-
tach.

Zamek w Toszku – piękny o każdej po-
rze roku. 

Pyskowicki rynek.

Pałac w Pławniowicach.

Tutaj można się ochłodzić w upalne
dni.

Centrum Kultury „Zamek w Toszku” 
ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek; tel. 32 233 44 93
Muzeum Miejskie w Ratuszu w Pyskowicach 
Rynek 1, 44-120 Pyskowice; tel. 32 333 16 35
Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach
ul. Gliwicka 46, 44-171 Pławniowice; tel. 32 230 55 51

Izba Tradycji Górniczej w Knurowie 
ul. Dworcowa 1 44-190 Knurów; tel. 506 599 168
Zamek w Chudowie
ul. Podzamcze 6, Chudów, 44-177 Paniówki; tel. 32 3301300
Izba łod Starki
ul. Szkolna 54, Chudów; tel. 603 337 743

W razie pytań dotyczących zwiedzania ciekawych miejsc i obiektów, podajemy Państwu dane kontaktowe:
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Wojciech Cejrowski
sprzedaje… w Łanach

W 2011 roku w budynku „Starego
Młyna” w Łanach (gmina Rudziniec)
powstał Sklep Kolonialny Wojcie-
cha Cejrowskiego. Sprzedawane są
w nim – głównie internetowo – cuda
z zamorskich krajów, polecane przez
tego wybitnego i lubianego glob-
trotera.
Sklep prowadzi menadżerka Wojciecha
Cejrowskiego – Halina Romaniszyn,
która całościowo zajmuje się sprawami
znanego podróżnika, organizuje i przy-
gotowuje spotkania z nim w Polsce i na
całym świecie. 

Sklep Kolonialny Wojciecha Cej-
rowskiego to wyjątkowe miejsce, które
powstało niejako w odpowiedzi na licz-
ne pytania i prośby o poszerzenie asor-
tymentu, zadawane przez fanów WC
oraz klientów dotychczasowych sklepów
z akcesoriami firmowanymi przez Woj-
ciecha Cejrowskiego.

- W podrudzinieckich Łanach, czyli
u nas, znajdą Państwo produkty, które po-
wstają w duchu prawdziwej przygody, pa-
sji, entuzjazmu i miłości do podróżowa-
nia. Nad każdym projektem czuwa bacz-
nie najbardziej znany polski podróżnik,

Wojciech Cejrowski.
Dzięki temu zyskują Pań-
stwo pewność, że zaku-
pione w sklepie produkty
są wysokiej jakości i wy-
konane z dbałością 
o szczegóły – mówi Ha-
lina Romaniszyn.

Sklep internetowy
Wojciecha Cejrowskiego,
w którym kupić można
m.in. barwne koszule,
książki i płyty podróżni-
cze, kawy, herbaty, świe-
ce zapachowe, kosmetyki
i mnóstwo innych pro-
duktów z wielu cieka-
wych podróży autora,
znajduje się pod adresem:
http://www.sklepkolo-
nialny.com. 

Wakacyjnie polecamy!
(MFR)

Wszyscy „starzy” harcerze Ziemi
Gliwickiej na pewno pamiętają, 
a wielu z nich z sentymentem wspo-
mina, obozy w Ośrodku Harcer-
skim w Łączy. W uroczym lesie,
prawie na końcu świata przeżywa-
li swoje harcerskie i młodzieńcze
przygody. Niejeden biwak, czy
obóz sfotografowany starym apa-
ratem do dziś ma swoje godne
miejsce w rodzinnych albumach, 
a nade wszystko we wspomnie-
niach…

Ośrodek Hufca Ziemi Gliwickiej
lata swojej świetności prze-
żywał w latach siedemdzie-

siątych i osiemdziesiątych. Jeszcze de-
kadę później pojawiali się tam harcerze.
Niestety, nadeszły nowe czasy, harce-
rzy ubyło i ośrodek powoli popadał 
w zapomnienie.

- Całe moje dzieciństwo spędziłem
na zabawach w lesie. Mieszkam nie-

opodal i świetnie pamiętam dobre cza-
sy funkcjonowania ośrodka. Zawsze 
w wakacje roiło się tam od harcerzy,
przyjeżdżali nawet druhowie z Czech,
było wesoło i dużo się działo. Oko-
liczni mieszkańcy wyprawiali w bu-
dynku stołówki swoje wesela, kilkoro
z nich nawet pracowało w ośrodku –
opowiada Tomasz Jaworek, mieszka-
niec Łączy.

Teraz czas przepychu obiektu
minął, ale wciąż otaczające ośro-
dek lasy są pełne uroku i ta-

jemnic, jak choćby grób Oskara Fuch-
sa, leśniczego, którego w styczniu 1945
roku zabili wkraczający na te tereny Ro-
sjanie… Teren przez lata się zmienił.
Tam, gdzie kiedyś stały namioty, uro-
sły wysokie drzewa, nie ma latryn ani
placu apelowego. 

Jest jednak coś, co każdy harcerz
doskonale zna – leśny staw zwany Ża-
biokiem, bo zawsze mieszkało w nim
niezmiernie dużo żab. W minionych
latach odbywały się tutaj harcerskie
„chrzty”, Neptun – król jeziora mia-
nował maminsynków na prawdzi-

wych zuchów! I ten stary, poczciwy
staw Żabiok wciąż pełni wartę na
swoim miejscu. Ostatnio bardzo wy-

piękniał, a stało się tak za sprawą Nad-
leśnictwa Rudziniec, które przy udzia-
le środków rezerwy celowej  „Pro-
gram dla Odry - 2006“ w komponen-
cie Lasy, z rządowych dotacji uregu-
lowało, oczyściło i zrekultywowało
ten uroczy zbiornik. Obecnie znów na-
daje się na miejsce potajemnych scha-
dzek (nie tylko nimf wodnych i le-
śnych rusałek), a na pewno na czaru-
jący leśny spacer. 

Jednakże od pewnego czasu har-
cerze Hufca Ziemi Gliwickiej 
w ramach własnych starań pró-

bują wskrzesić ośrodek. Jest to nie-
zwykle trudne, bo przez lata budynki
niszczały, a środków na utrzymanie, 
a przede wszystkim na ich remont
ogromnie brakuje. Na początku czerw-
ca br. opiekunem ośrodka mianowano
druha Marcina Ciunczyka. Jest pełen
energii i zapału, jednak zdaje sobie
sprawę, że zadanie jest poważne 
i niezwykle trudne.

- Związek Harcerstwa Polskiego
jest zainteresowany odnowieniem
ośrodka, ale brakuje nam środków na re-
mont. Próbujemy coś robić własnymi si-
łami, ale jest to niełatwe i żmudne.
Zwłaszcza, że sytuacja prawna ośrod-
ka nie jest do końca czytelna. W tym
roku już pewnie nie zorganizujemy
obozu, może uda się w przyszłym
roku… – snuje plany druh Ciunczyk 
z ZHP Hufca Ziemi Gliwickiej.

Wszyscy zainteresowani losem
ośrodka lub wszelką pomocą
mogą się kontaktować z dru-

hem Marcinem Ciunczykiem pod adresem
e-mailowym: ośrodek@gliwice. zhp.pl .

O czym szumią knieje nie dowiemy
się nigdy, zmienia się las, zmieniają się
ludzie, jednak poczciwa Łącza, wieś
otoczona lasami zawsze kojarzyć się
niektórym będzie z harcerską młodością,
czyli najpiękniejszym okresem w życiu
każdego z nas…

Tekst i foto:
MAGDALENA FISZER-RĘBISZ

Przed Sklepem Kolonialnym w Łanach.
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Można się nawet sfotografować z Wojciechem Cej-
rowskim – co prawda to tylko imitacja podróżnika, ale
na zdjęciu wygląda, jak prawdziwy!

Fo
to

:A
RC

Obozowe obiekty mocno podupadły,
ale harcerze chcą je przywrócić do ży-
cia.

Stary staw Żabiok ostatnio odmłodniał, lecz wciąż jest bardzo romantyczny.

Spełnione marzenie 
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie mówią, iż spełniło się ich
marzenie – wyjechali na „zieloną szkołę” do Wisły-Malinki.
Było to możliwe dzięki licznym ofiaro-
dawcom i dobroczyńcom kiermaszów
świątecznych w Centrum Handlowym
Auchan przy ul. Rybnickiej w Gliwicach.
36 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
w Knurowie w dniach od 8 do 14 czerw-
ca  wyjechało na „zieloną szkołę” do Wi-
sły-Malinki. Uczniowie odpoczywali 
i poznawali piękno Beskidów podczas
licznych wycieczek i atrakcji. Mogli
uczyć się tak ważnej dla nich samo-

dzielności i zaradności oraz współżycia
w grupie. Szczęśliwi i zadowoleni, 
z uśmiechem na twarzach, wrócili do za-
jęć z nadzieją na kolejną „zieloną szko-
łę” za rok. 

- W ich imieniu dziękujemy wszyst-
kim ludziom wielkiego serca, otwartym
i wrażliwym na drugiego człowieka –
mówi Alina Jaworska, dyrektor Zespołu
Szkół Specjalnych w Knurowie.

(AB) 

Kto pomoże druhom z Gliwic?

W „Żabioku” wciąż kumkają żaby
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Powszechne ubezpieczenie zdrowot-
ne obowiązuje w Rzeczypospolitej Pol-
skiej od 1 stycznia 1999 r. Zadania
z tego zakresu realizowane są na pod-
stawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicz-
nych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.). Prawo do świadczeń opie-
ki zdrowotnej przysługuje po dokona-
niu, za pośrednictwem KRUS, zgłosze-
nia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczeniu zdrowotnemu  mogą pod-
legać m.in.: osoby spełniające warunki

do objęcia ubezpieczeniem społecznym rol-
ników, które są rolnikami lub ich domowni-
kami, rolnicy i ich domownicy, którzy nie pod-
legają ubezpieczeniu społecznemu rolników
z mocy ustawy i nie podlegają ubezpieczeniu
zdrowotnemu z innego tytułu oraz członko-
wie rodzin wyżej wymienionych rolników, do-
mowników, którzy zostali zgłoszeni do ubez-
pieczenia zdrowotnego.

Za rolników objętych ubezpieczeniem
zdrowotnym, którzy prowadzą działalność
rolniczą na gruntach rolnych poniżej 6 ha
przeliczeniowych, oraz za domowników,
składki na ubezpieczenie zdrowotne finan-
sowane są przez budżet państwa.

Od 1 lutego 2012 r. został nałożony na
rolników prowadzących gospodarstwo rol-
ne o powierzchni użytków rolnych 6 i wię-

cej ha przeliczeniowych, obowiązek opła-
cania składek na ubezpieczenie zdrowotne
w wysokości 1 zł miesięcznie od każdego
hektara przeliczeniowego użytków rolnych
w gospodarstwie za siebie i każdą osobę ob-
jętą tym ubezpieczeniem, tj. rolnika, mał-
żonka rolnika, domownika.

Natomiast rolnicy prowadzący działal-
ność rolniczą w ramach działów spe-

cjalnych, w rozumieniu przepisów ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników, zo-
bowiązani są opłacać składkę zdrowotną in-
dywidualnie od zadeklarowanej podstawy
wymiaru składki, odpowiadającej: docho-
dowi ustalonemu dla opodatkowania po-

datkiem dochodowym od osób fizycznych,
w kwocie nie niższej jednak niż kwota od-
powiadająca wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia, bądź: minimalnemu wyna-
grodzeniu w przypadku prowadzenia dzia-
łalności nie podlegającej opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym od osób fizycznych.
Za  domowników pracujących w gospo-
darstwach rolnych, w których prowadzone

są również działy specjalne produkcji rolnej,
składki naliczane są wyłącznie od po-
wierzchni gospodarstwa rolnego, natomiast
za domowników pracujących w samoistnych
działach specjalnych produkcji rolnej skład-
ka naliczana jest od podstawy wymiaru 33,4
proc. przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwar-
tym kwartale roku poprzedniego włącznie
z wpłatami z zysku. 

Obowiązkiem rolników prowadzących
dział specjalny produkcji rolnej jest do 31
stycznia każdego roku złożenie w jednost-
ce terenowej KRUS oświadczenia o rodza-
ju prowadzonej działalności i przewidywa-
nym z tego tytułu dochodzie, załączając
do oświadczenia odpis decyzji naczelnika
urzędu skarbowego, wydanej na podstawie
deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamie-
rzonej produkcji lub o wysokości przewi-
dywanego dochodu na dany rok.

Składka zdrowotna jest miesięczna i nie-
podzielna.

Składka rolnika na ubezpieczenie zdro-
wotne obejmuje członków jego rodziny po-
zostających na wyłącznym utrzymaniu,
tzn. składka na ubezpieczenie zdrowotne za
te osoby nie jest opłacana.

Każdy ubezpieczony ma obowiązek
informowania KRUS o członkach

rodziny niepodlegających ubezpieczeniu
zdrowotnemu z innego tytułu, poprzez wy-

pełnienie formularza zgłoszeniowego, w ter-
minie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczno-
ści powodujących konieczność dokonania
zgłoszenia  oraz dzieci jako członków ro-
dziny może zgłosić do ubezpieczenia zdro-
wotnego jedno z jego rodziców. 

Aby potwierdzić prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych, należy przedsta-
wić dokument potwierdzający tożsamość, tj.:
dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, le-
gitymację szkolną – w przypadku osób do
ukończenia 18. roku życia.  Potwierdzenie
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej od-
bywa się poprzez  uruchomiony przez NFZ
system Elektronicznej Weryfikacji Upraw-
nień Świadczeniobiorców (eWUŚ) na pod-
stawie numeru PESEL lub na podstawie do-
kumentu potwierdzającego prawo do świad-
czeń opieki zdrowotnej lub poprzez złoże-
nie oświadczenia o przysługującym prawie
do świadczeń opieki zdrowotnej, w przy-
padku nie potwierdzenia w sposób określony
wyżej.

Osoba ubezpieczona, która zgłosiła do
ubezpieczenia zdrowotnego członków ro-
dziny, ma obowiązek poinformowania o oko-
licznościach powodujących konieczność
wyrejestrowywania tych członków w ter-
minie 7 dni od dnia zaistnienia tych oko-
liczności, poprzez złożenie Kasie pisemne-
go oświadczenia. Złożenie oświadczenia nie

jest koniecz-
ne w przypad-
ku złożenia
dokumentu
wskazującego
na utratę
uprawnień do
dalszego pod-
legania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Taki
dokument będzie wówczas podstawą do do-
konania przez Kasę wyrejestrowania 
z ubezpieczenia zdrowotnego.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
wygasa po upływie 30 dni od dnia usta-

nia tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego dla
ubezpieczonego oraz, że osoba, w stosun-
ku do której wygasł tytuł do objęcia ubez-
pieczeniem zdrowotnym, podlega wyreje-
strowaniu z tego tytułu wraz z członkami ro-
dziny. W praktyce oznacza to konieczność
ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia
zdrowotnego dzieci przez rodzica wyreje-
strowanego przez KRUS, np. za pośred-
nictwem pracodawcy lub przez małżonka ak-
tualnie ubezpieczonego zdrowotnie 
w KRUS. Prawo do świadczeń opieki zdro-
wotnej dla osób, które ukończyły szkołę po-
nadgimnazjalną, wygasa po upływie 6 mie-
sięcy od dnia zakończenia nauki, a dla stu-
dentów po upływie 4 miesięcy od dnia za-
kończenia nauki albo skreślenia z listy
uczniów/studentów. 

Gospodarstwo Barbary i Piotra Jen-
drysików ze Świbia wygrało finał re-
gionalny XIII Ogólnokrajowego Kon-
kursu „Bezpieczne gospodarstwo
rolne 2015”.
Konkurs, objęty honorowym patronatem
przez prezydenta RP, ma charakter ogól-
nokrajowy i przebiega co najmniej 
w trzech etapach: regionalnym, woje-
wódzkim i krajowym. Jego celem jest pro-
mocja zasad ochrony zdrowia i życia w go-
spodarstwach rolnych. Komisje konkur-
sowe, wizytując zgłoszone gospodar-
stwa, oceniały między innymi: ład i po-
rządek w obrębie podwórza, zabudowań
i stanowisk pracy; stan budynków in-
wentarskich i gospodarczych, w tym
schodów i używanych drabin oraz insta-
lacji i urządzeń elektrycznych; wyposa-
żenie maszyn i urządzeń używanych w go-
spodarstwie w osłony ruchomych części,
podpory i inne zabezpieczenia przed wy-

padkami; stan techniczny maszyn i urzą-
dzeń stosowanych w gospodarstwie; wa-
runki obsługi i bytowania zwierząt go-
spodarskich; stosowanie, stan i jakość środ-
ków ochrony osobistej; rozwiązania or-
ganizacyjne, technologiczne i techniczne
wpływające na bezpieczeństwo osób pra-
cujących i przebywających w gospodar-
stwie rolnym; estetykę gospodarstw. 

Pierwsze miejsce wśród południo-
wych powiatów województwa śląskiego
przyznano mieszkańcom powiatu gli-
wickiego – Barbarze i Piotrowi Jendry-
sikom ze Świbia, drugie miejsce zajęli
Sylwia i Stefan Stroka (Racibórz), 
a trzecie zdobył Leonard Musioł (Puń-
ców, pow. Cieszyński).

Konkurs jest organizowany przez
KRUS wspólnie m.in. z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pań-
stwową Inspekcją Pracy.

(SoG)

Bezpieczne gospodarstwo
W Łanach Wielkich (gmina Sośnico-
wice) od kilku lat działa nowoczesna
i ekologiczna biogazownia połą-
czona z gorzelnią. Inwestycja ta
prężnie się rozwija, a jej właściciel
wciąż ma nowe pomysły na udo-
skonalanie przedsięwzięcia. 
Właścicielem biogazowni i gorzelni jest
Spółka BIO-BUT, której prezesem jest
Władysław Butor. 

- Atutem naszego przedsiębiorstwa
połączonego z gospodarstwem rolnym
jest wysokowydajna produkcja 
z uwzględnieniem standardów ekolo-
gicznych   – wyjaśnia Władysław Butor.
– W biogazowni wykorzystujemy obor-
nik od 900 sztuk bydła, w gorzelni wy-
war oraz gorszej jakości kiszonki i inne
pozostałości organiczne, które powstają
w naszym gospodarstwie. Dzięki temu
możemy w ekologiczny sposób pozy-
skiwać prąd oraz ciepło, które zabez-
pieczają nasze potrzeby w gorzelni, a nad-
miar prądu jest sprzedawany do sieci
energetycznej. 

Następnie cała ta masa organiczna 
w ilości 100 ton/dobę trafia do ogrom-
nego fermentera, który jest podgrzewa-
ny ciepłem wytworzonym w biogazow-
ni, wskutek czego powstaje biogaz, za-
silający kogenerator  prądu oraz wy-
twornicę pary napędzającą gorzelnię.
W gorzelni przerabiane jest ziarno ku-
kurydzy na alkohol  – w ciągu roku jest
to ok. 4 tys. ton,  uzyskując 4 tys. l spi-
rytusu/dobę.

W gospodarstwie również codziennie
jest produkowane 13 tys. l mleka oraz 

4 tys. l oleju rzepakowego tłoczonego „na
zimno”. 

Ważną działalnością jest także współ-
praca z okolicznymi rolnikami w zakre-
sie sprzedaży środków do produkcji
oraz skupu płodów rolnych.

Za prowadzenie gospodarstwa rolne-
go właśnie w taki sposób Krystyna i Wła-
dysław Butorowie otrzymali wyjątkowe
wyróżnienie. W 2013 r. zostali laureata-
mi XX edycji Konkursu i zdobywcami ty-
tułu „Rolnik – Farmer Roku” w katego-
rii: przedsiębiorstwa rolnicze o alterna-
tywnych źródłach dochodu.

Pan Władysław ciągle ma nowe po-
mysły na funkcjonowanie przedsiębior-
stwa. Podczas niedawnej wizyty w USA
zainteresowały go tamtejsze ośrodki
szkolenia przyrodniczo-rolniczego. Wzo-

rem amerykańskim planuje stworzyć na
terenie swojego gospodarstwa ścieżkę
edukacyjną, gdzie będzie można zoba-
czyć rolnictwo w pigułce, m.in. jak doi

się krowę, jak karmić zwierzęta, jak
przebiega proces produkcji w bioga-

zowni, gorzelni i tłoczni oleju. Inwesty-
cja planowana jest w ciągu najbliższych
kilku lat. 

(SoG)

Rozwój i wizja

Za najbezpieczniejsze w naszym regionie zostało uznane gospodarstwo rolno-
ogrodnicze ze Świbia. 
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Pan Władysław z tytułem „Rolnik – Far-
mer Roku”.
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Biogazownia w Łanach Wielkich.

Informuje Krystyna
Kręgiel, kierownik Pla-
cówki Terenowej KRUS
w Gliwicach.

Terminowe składanie zgłoszeń
do ubezpieczenia zdrowotnego
i informowanie o okolicznościach
mających wpływ na ustanie tego
ubezpieczenia pozwoli uniknąć
ponoszenia dodatkowych ob-
ciążeń finansowych.

Ubezpieczenie zdrowotne rolników, domowników 
oraz członków ich rodzin
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Apel ten padł podczas Pielgrzymki Męż-
czyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich.
Abp Skworc wygłosił go, nawiązując do
problemów wynikających z zanieczysz-
czania powietrza. – Nie przyczyniajmy
się do zatruwania się nawzajem – wezwał
hierarcha. – Podejmijmy wspólny, eku-
meniczny i ekonomiczny, wysiłek 
w tym zakresie! W tej sprawie trzeba
współpracy wszystkich podmiotów ży-
cia społecznego, zwłaszcza rządu i sa-
morządu oraz poszczególnych właścicieli
nieruchomości. Myślę, że to zadanie
musimy na Śląsku wspólnie podjąć – za-
znaczył duchowny.

Inwestycje mające na celu poprawę ja-
kości powietrza są jednymi z najważ-
niejszych zadań WFOŚiGW w Katowi-
cach – przypomniał Andrzej Pilot. 
W ostatnich latach średnio około 200 mln
zł rocznie (czyli połowa wszystkich
środków Funduszu), jest przeznaczana na
ten cel. 

- Pieniądze na inwestycje są. Pracu-
jemy nad poprawą świadomości miesz-

kańców, którzy między innymi poprzez
spalanie paliw złej jakości i śmieci przy-
czyniają się do powstawania tzw. niskiej
emisji – powiedział prezes WFOŚiGW
w Katowicach. 

Arcybiskup Skworc nawiązał 
w Piekarach Śląskich m.in. do publi-
kowanych przez NIK danych na temat
zanieczyszczenia powietrza w Polsce,
wśród nich stężeń pyłów zawieszo-
nych, których dopuszczalne normy
przez największą liczbę dni w roku

przekraczane są w Krakowie i na Gór-
nym Śląsku. – Przyczyną  tak wysokich
stężeń szkodliwych pyłów jest niska
emisja, czyli zanieczyszczenie po-
chodzące w dużej mierze z pieców
przydomowych i lokalnych kotłowni
węglowych, gdzie spalanie paliwa od-
bywa się w sposób nieefektywny –
wskazał abp Skworc.

(RG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Koło Miejskie w Gliwicach Polskiego
Klub Ekologicznego w Krakowie zna-
lazło się w gronie organizacji poza-
rządowych wyróżnionych prestiżową
nagrodą przyznawaną przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Ta dobrze znana w powiecie gliwickim
organizacja otrzymała nagrodę EkoAk-
tywni, którą WFOŚiGW w Katowicach
honoruje organizacje  i stowarzyszenia  za
szczególnie aktywną działalność w za-
kresie prowadzenia edukacji ekologicz-
nej i promowania ochrony środowiska na-
turalnego w regionie. W ten sposób Fun-
dusz docenił organizowane przez gli-
wickich ekologów akcje o charakterze re-
gionalnym i ogólnopolskim, w szcze-
gólności udział w kampanii międzyna-
rodowej „BERAS IMPLEMENTA-
TION“, a także autorskie projekty „Coś
z niczego – Rudziniecka Pracownia Rę-
kodzieła“ oraz „Wystawa fotografii przy-
rodniczej Miejskie Pszczoły“. O wszyst-
kich tych przedsięwzięciach pisaliśmy na
łamach „Wiadomości Powiatu Gliwic-
kiego“ już wcześniej. Gliwickie koło PKE
otrzymało nagrodę w wysokości  7,5 tys.
zł, którą z pewnością dobrze wykorzysta
na kolejne przedsięwzięcia służące ochro-
nie środowiska.

Nagrody wręczone zostały podczas
uroczystej gali, zorganizowanej w Parku
Śląskim w Chorzowie. Ogółem WFO-
ŚiGW w Katowicach przeznaczył na
nie 150 tys. zł.  Jury oceniało działalność

organizacji pozarządowych z ostatnich 3
lat. Pod uwagę brano m.in. różnorodność
prowadzonych działań z zakresu eduka-
cji ekologicznej, ochrony przyrody 
i profilaktyki zdrowotnej oraz przepro-
wadzone akcje edukacyjne. Wśród na-
grodzonych znaleźli się również m.in.:
Związek Harcerstwa Polskiego Komen-
da Chorągwi Śląskiej w Katowicach, Liga
Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu 
w Częstochowie, Fundacja Ekologiczna
„ARKA“ w Bielsku-Białej oraz Polska
Izba Ekologii w Katowicach. - Nagra-
dzamy odpowiednie postawy, bo wie-
rzymy, że przeprowadzanie akcji edu-
kacyjnych ma sens – mówił podczas gali
Andrzej Pilot, prezes Zarządu WFO-
ŚiGW w Katowicach. – Chcemy, aby naj-

młodsze pokolenie uczyło się dbać o śro-
dowisko. Wiele może się nauczyć właśnie
z akcji przeprowadzanych przez nagra-
dzane dziś organizacje. Mamy nadzieję,
że wiele też nauczą się z dzisiejszych
warsztatów w Parku Śląskim – mówił
prezes Funduszu.

Gala została bowiem wpleciona 
w większą imprezę, odbywającą się w ra-
mach projektu EKOPARK. Były na niej
m.in. warsztaty, pokazy, koncerty, stoiska
promujące instytucje i organizacje eko-
logiczne, stoiska ze zdrową żywnością,
literaturą przyrodniczą i rękodziełem
związanym z przyrodą, konkursy wiedzy
ekologicznej, wystawy fotograficzne 
i prelekcje naukowe. 

(RG)

Cel: czyste powietrze
- Jestem za stworzeniem koalicji na rzecz czystego powietrza na Śląsku – po-
wiedział Andrzej Pilot, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, odnosząc się do niedawne-
go apelu metropolity katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca. 

Gliwiccy ekolodzy
nagrodzeni

W imieniu gliwickiego koła PKE nagrodę odebrała Aleksandra Józewicz (dru-
ga z lewej).
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Jak co roku przed wakacjami
uczniowie Zespołu Szkół Specjal-
nych w Knurowie spotkali się na
Szkolnej Olimpiadzie Zdrowia, aby
przypomnieć sobie, jak zdrowo żyć. 
Tegoroczna Olimpiada Zdrowia po-
święcona była  naszej planecie Ziemi.
Uczniowie sprawdzali swą wiedzę 
z ekologii i ochrony środowiska oraz do-
wiedzieli się, jak dbać o Ziemię, czyli
nasz dom. 

Dzieci i młodzież
rywalizowali o tytuł
złotej Eko-drużyny.
Konkurencje spraw-
dzały wiedzę z ochro-
ny środowiska, znajo-
mość zasad gospoda-
rowania odpadami,
oszczędzania wody 
i energii elektrycznej.
Uczniowie obejrzeli
film  „Ochrona śro-
dowiska i zanieczysz-
czenia”, pokazujący,

co stanie się z naszą planetą, jeśli czło-
wiek nie zmieni swojego stylu życia i nie
zacznie dbać o środowisko naturalne.  Na
zakończenie wszyscy uczniowie złoży-
li uroczystą przysięgę, że dołożą wszel-
kich starań aby Nasza Ziemia miała się
jak najlepiej. Spotkanie zakończono
okrzykiem „Ziemio, nie martw się, ura-
tujemy Cię”. 

(AB)

Nasza planeta Ziemia

Uczniowie z zainteresowaniem brali udział w ciekawych
zajęciach poświęconych ochronie środowiska natural-
nego.
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Powiat wsparł
spółki wodne
100 tys. zł – wzorem poprzednich lat –
przeznaczy w tym roku Powiat Gliwic-
ki na dotacje dla spółek wodnych.
Uchwałę w tej sprawie podjął Zarząd Powia-
tu Gliwickiego. Po 17,6 tys. zł otrzymają spół-
ki wodne w Pilchowicach, Rudzińcu, Sośni-
cowicach, Wielowsi i Gierałtowicach, natomiast
12 tys. zł – Spółka Wodna w Dąbrówce. 

Dotacje wesprą zadania, zaplanowane
przez te spółki, a służące bieżącemu utrzy-
maniu wód i urządzeń wodnych. I tak np.
Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gie-
rałtowice przeznaczy je na konserwację ro-
wów melioracji wodnych, polegającą na wy-
koszeniu skarp z porostów, odmuleniu dna
rowów, oczyszczeniu przepustów oraz wy-
lotów drenarskich mających ujście do ro-
wów. Koszt całkowity tego zadania wyno-
si 35,2 tys. zł, a dotacja z powiatu stanowi
jego niemałe wsparcie. Z kolei Spółka
Wodna Gminy Rudziniec wykona unor-
mowanie stosunków wodnych na terenie
swego działania. Koszt tych prac to blisko
50 tys. zł – i  tym przypadku dotacja sfi-
nansuje część zaplanowanych robót. (RG)

Pielgrzymka do Piekar Śląskich co roku gromadzi tłumy wiernych. 
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Andrzej Pilot, prezes Zarządu WFOŚiGW
w Katowicach. 
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W Gimnazjum nr 1
im. Noblistów Pol-
skich w Pyskowi-
cach można było
w czerwcu oglą-
dać interesującą
wystawę udostęp-
nioną przez kato-
wicki oddział In-
stytutu Pamięci
Narodowej pt. „Ko-
niec i początek.
Rok 1945 na Gór-
nym Śląsku”. Była
to już druga tak
poważna wystawa
zorganizowana 
w pyskowickiej
placówce we współpracy z IPN-em. 
Scenariusz wystawy opracował Tomasz
Gonet, a wprowadzenie do niej wygłosił
Zbigniew Gołasz – obaj są historykami
IPN-u w Katowicach. Na ekspozycji
można było zapoznać się z faktami hi-
storycznymi oraz zobaczyć mnóstwo
interesujących fotografii i dokumentów,
składających się na historię „Tragedii
Górnośląskiej” 1945 roku. 

- Około 50 tys. osób deportowano 
z Górnego Śląska w głąb ZSSR w 1945
r. Był to ogromny dramat tych ludzi, ich
rodzin, ale również całego regionu. Wy-
wiezionych dotknęły choroby, wycień-
czająca praca, kiepskie wyżywienie, mu-
sieli zmagać się z ostrym klimatem. To
wszystko wykańczało ich organizmy, 
a wielu z nich przyniosło śmierć. Nieliczni
wracali do Polski aż do 1957 r. Trzeba jed-
nak pamiętać, że osobiste tragedie prze-
żywali także ci, którzy pozostali. Rodzi-
ny pozbawione ojców i mężów, jedynych

żywicieli cierpiały niesamowitą biedę.
Wysprzedawały wszystko, za co można
było dostać jedzenie. Nastąpił wzrost
przestępczości, a nawet pojawiła się pro-
stytucja. To był bardzo trudny czas. Śląsk
nie był jednak odosobniony, podobne re-
presje dotknęły także mieszkańców Ru-
munii, Jugosławii, Słowacji, czy Węgier
– mówił Zbigniew Gołasz.

Wystawa adresowana była nie tylko
do uczniów pyskowickich szkół, ale do
wszystkich zainteresowanych miesz-
kańców miasta. Cieszyła się dużym za-
interesowaniem odbiorców w różnym
wieku.

Organizatorzy – Mirosława Krupiarz
i Marek Zawis, historycy z Gimnazjum
nr 1 w Pyskowicach już przygotowują we
współpracy z IPN-em następną ekspo-
zycję i zapraszają w listopadzie na kolejną
odsłonę historii Polski – tym razem do-
tyczącą okresu stanu wojennego.

(MFR)

W Starostwie Powiatowym w Gliwi-
cach odbyła się konferencja pod-
sumowująca realizację projektu
„Modernizacja systemu doskonale-
nia nauczycieli w powiecie gliwic-
kim”. 
W konferencji zorganizowanej 11 czerw-
ca udział wzięli: wicestarosta gliwicki
Ewa Jurczyga, przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska, Rozwoju i Pro-
mocji Rady Powiatu Gliwickiego Win-
fryd Ficoń, skarbnik Powiatu Gliwickiego
Maria Owczarzak-Siejko, wicedyrektor
Gliwickiej Delegatury Kuratorium
Oświaty Aleksandra Dyla, przedstawi-
ciele organów prowadzących placówki

oświatowe z terenu powiatu gliwickiego,
dyrektorki powiatowych poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych, a przede
wszystkim dyrektorzy i nauczyciele
szkół i przedszkoli z naszego powiatu,
głównie – uczestniczących w projekcie. 

O przebiegu i realizacji projektu opo-
wiedziały kierownik projektu - Ewa Piesz-
ka z Wydziału Rozwoju i Promocji sta-
rostwa oraz koordynator ds. merytorycz-
nych Alina Zyzik. W projekcie uczestni-
czyli przez dwa lata szkolne (2013-2015)
dyrektorzy i nauczyciele 26 szkół i przed-
szkoli powiatu gliwickiego, łącznie 529
osób. Był on realizowany w ramach Prio-
rytetu III „Wysoka jakość systemu oświa-
ty” Działania 3.5 „Kompleksowe wspo-
maganie rozwoju szkół” Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. To pilotaż no-
wego modelu podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych nauczycieli. Placówki z na-
szego powiatu znalazły się tym samym 
w elitarnym gronie szkół i przedszkoli, któ-

rych opinie i doświadczenia zostaną wzię-
te pod uwagę przy wdrażaniu systemu ze-
wnętrznego wspomagania rozwoju, obo-
wiązującego we wszystkich placówkach
edukacyjnych od 2016 r.

Głównym celem działań podejmo-
wanych w ramach projektu była popra-
wa jakości funkcjonowania systemu do-
skonalenia nauczycieli w powiecie gli-
wickim. Każda placówka objęta pro-
jektem uczestniczyła w dwóch rocz-
nych cyklach doskonalenia, dostosowa-
nych do wcześniej zdiagnozowanych
indywidualnych potrzeb danej szkoły
czy przedszkola. Najczęściej wybierano
tematy dotyczące  sposobów pomagania

uczniom w osiąganiu sukces edukacyj-
nego, technik uczenia się i metod moty-
wujących do nauki, pracy z uczniem
młodszym, oceniania kształtującego oraz
kształtowania postaw uczniowskich. 

Ponadto utworzono cztery sieci współ-
pracy i samokształcenia, w ramach któ-
rych nauczyciele i dyrektorzy współ-
pracowali ze sobą zarówno na platformie
internetowej, jak i podczas bezpośrednich
spotkań. Tematyka sieci to  „Zadania dy-

rektora w zakresie organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szko-
le“, „Praca z uczniem zdolnym na zaję-
ciach koła naukowego“, „Praca z nowo-
czesnymi technologiami TIK – bez-
pieczny Internet“ oraz „Jak wspierać
dziecko z problemami wychowawczy-
mi?“. Opracowany został również Po-
wiatowy Program Wspomagania – do-
kument, który gromadząc informacje 
o przebiegu projektu i wnioski wynika-
jące z jego realizacji, będzie stanowił po-
moc w planowaniu dalszego komplek-
sowego wspomagania rozwoju szkół 
i przedszkoli w naszym powiecie. 

Uczestnicy projektu wzięli udział 
w różnych formach doskonalenia zawo-
dowego, m.in. w spotkaniach z eksper-
tami i uczyli się praktycznego wykorzy-
stania w swoich placówkach zdobytej
wiedzy. W ramach projektu przeprowa-
dzono 780 godzin konsultacji oraz 568
godzin szkoleń. 

Główny cel projektu został osiągnię-
ty - 96,6 proc. ankietowanych uczestni-
ków stwierdziło w swoich placówkach
poprawę jakości systemu doskonalenia
nauczycieli. Zadowolenie z projektu po-
twierdzili także szkolni organizatorzy roz-
woju edukacji oraz koordynatorzy sieci,
którzy podczas konferencji zaprezento-
wali liczne dobre praktyki wypracowa-
ne przez nauczycieli. 

Podczas spotkania wicestarosta Ewa
Jurczyga wręczyła szkołom i przed-
szkolom zaświadczenia uczestnictwa 
w projekcie, zaś koordynatorzy sieci
przekazali dyplomy 16 nauczycielom 
i dyrektorom szczególnie zaangażowa-
nym w prace sieci współpracy i samo-
kształcenia.

Ostatnim punktem konferencji był wy-
kład poświęcony nowemu systemowi
doskonalenia nauczycieli, który wygło-
siła dr Danuta Elsner – niezależna kon-
sultantka w zakresie zarządzania oświa-
tą, współtwórczyni i członkini Europej-
skiej Sieci Doskonalenia Badań i Roz-
woju Edukacyjnego Przywództwa oraz
Zarządzania ENIRDELM.

Projekt „Modernizacja systemu do-
skonalenia nauczycieli w powiecie gli-
wickim” był współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Jego wartość
wyniosła ok. 616 000 zł. (SoG)

1945 na Górnym ŚląskuUnijne doskonalenie nauczycieli 

Po raz dwunasty już Zespół Szkół
Specjalnych w Knurowie zorganizo-
wał Integracyjny Piknik Rekreacyjno-
Sportowy.
We wspólnej zabawie 19 czerwca wzię-
li udział uczniowie Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Knurowie, Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Knurowie, Miejskiego
Gimnazjum nr 2 w Knurowie, Zespołu
Szkół nr 1 w Knurowie, Zespołu Szkół
nr 39 w Zabrzu, Zespołu Szkół Specjal-
nych w Pyskowicach, Zespołu Szkół
Specjalnych nr 1 w Borowej Wsi, dzie-
ci z Miejskiego Przedszkola nr 13 z Od-
działami Integracyjnymi w Knurowie
oraz podopieczni Ośrodka Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych w Knurowie. Pod-

czas otwarcia dobrej zabawy życzyła im
dyrektor Alina Jaworska, zaś wicestaro-
sta gliwicki Ewa Jurczyga wspólnie z rad-
nymi powiatowymi Stanisławem Rudz-
kim i Marcinem Broszem obdarowali
dzieci prezentami i cukierkami krówka-
mi-powiatówkami. Program imprezy
wypełniły liczne atrakcje: przeróżne
konkurencje sportowo-rekreacyjne, lo-
teria fantowa, kącik fryzjerski, malowa-
nie twarzy i paznokci, stoisko rękodzie-
ła uczniów szkoły oraz przepyszny po-
częstunek. Na zakończenie pikniku
uczestnicy obdarowani zostali także me-
dali, a ich placówki – pucharami. 

Patronat nad imprezą sprawował sta-
rosta gliwicki Waldemar Dombek. 

(SoG)

Przypominamy, że Liceum Ogólno-
kształcące im. Marii Konopnickiej 
w Pyskowicach w bieżącym roku ob-
chodzi 70-lecie. Uroczystości jubile-
uszowe połączone ze zjazdem ab-
solwentów zaplanowane są na so-
botę, 10 października, oczywiście 
w siedzibie szkoły!
Jubileuszowi towarzyszyć będzie przy-
jęcie sztandaru szkoły, szykuje się rów-
nież kilka innych niespodzianek. Uro-
czystości rozpoczną się wspólną mszą

świętą w kościele pw. św. Mikołaja w Py-
skowicach, a zakończą bankietem 
w Sali Klubu Sportowego „Przyszłość”
w Ciochowicach. Planowane są akade-
mia, występy uczniów i absolwentów,
wystawa oraz zwiedzanie szkoły. 

–  Pragniemy w tym szczególnym
dniu stworzyć okazję do wspólnej zaba-
wy, ale także do refleksji, wzruszeń oraz
powrotu do czasów i miejsc żywych 
w naszych szkolnych wspomnieniach.
Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcą Pań-

stwo przyjąć nasze zaproszenie – za-
chęcają Elwira Dersiewicz, dyrektor Ze-
społu Szkół im. Marii Konopnickiej 
w Pyskowicach oraz Maria Nowak-Ko-
walska, przewodnicząca Komitetu Or-
ganizacyjnego Zjazdu. – Prosimy również
o poinformowanie o uroczystościach
związanych z jubileuszem koleżanek i ko-
legów, ponieważ nie posiadamy aktual-
nych adresów wszystkich absolwentów. 

Szczegóły na stronie szkoły:
www.zsmk.edu.pl w zakładce Zjazd Ab-
solwentów. 

(MFR) 

Sport i integracja

Jubileusz „Konopnickiej”

Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie dr Danuty Elsner – specjalistki 
w dziedzinie zarządzania oświatą.

Uczestnicy projektu odebrali z rąk wi-
cestarosty Ewy Jurczygi zaświadcze-
nia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przygotowane zabawy sprawiły uczestnikom pikniku wiele radości. 
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Wystawa przypomniała o tragedii Górnoślązaków wy-
wiezionych w głąb Związku Radzieckiego.
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Zadziwiające tempo ma Szkolna
Ekspedycja wywodząca się z Pil-
chowic. Ledwo skończył się zaini-
cjowany przez nią I Międzyszkolny
Festiwal Podróżniczy Carpe Diem, 
a już odbyła trzy wyprawy do Nor-
wegii, teraz zaś jej uczestnicy wę-
drują z plecakami po Tajlandii!

Projekt Szkolna Ekspedycja powołał
do życia Adam Ziaja, nauczyciel geo-
grafii w Zespole Szkół w Pilchowi-
cach. Dzięki niemu gimnazjaliści z tej
szkoły odbyli już szereg backpakingo-
wych wypraw, m.in. do Gruzji, Maroka
i Sri Lanki. Kilka miesięcy temu Zespół
Szkół w Pilchowicach podpisał porozu-
mienie z Zespołem Szkół im. I. J. Pa-
derewskiego w Knurowie o współpracy
w propagowaniu turystyki. Efektem był
I Międzyszkolny Festiwal Podróżniczy
Carpe Diem, który odbył się 1 czerwca
w „Paderku”.

Uczestniczyło w nim ponad 300
uczniów z Gliwic, Knurowa, Żernicy 
i Pilchowic. Towarzyszyli im m.in. po-
seł na Sejm RP Krystyna Szumilas i dy-
rektorzy placówek, które przygotowały
imprezę – Łukasz Kwiotek z Zespołu
Szkół w Pilchowicach i Dorota Gu-
mienny z Zespołu Szkół im I.J. Pade-
rewskiego. Patronat nad imprezą objęli
starosta gliwicki Waldemar Dombek,
prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz,
prezydent Knurowa Adam Rams i wójt
Gminy Pilchowice Maciej Gogulla.

Podczas Festiwalu wytrawni podróż-
nicy opowiadali o swych wyprawach. Al-
pinista Jacek Paweł Czech pokazał nie-
samowite zdjęcia z zimowego wejścia na
Eiger i Matterhorn, zaś Marita Kolanko,
fanka Ameryki Południowej, mówiła
m.in. o brazylijskich fawelach, pięknej Pa-
tagonii i kartelach narkotykowych 

w Kolumbii. Za-
skoczyła też wszy-
stkich poczęstun-
kiem – mrówkami
przywiezionymi 
z Ameryki Płd.  
Z kolei Adam Zia-
ja zdradził tajniki
organizacji tanich
wyjazdów turysty-
ki backpakingwej
na przykładzie
Szkolnej Ekspedy-
cji Pilchowice – In-
die 2014.
W trakcie przerw

Tomasz Pyka opowiadał, szkolił z hima-
laizmu i pokazywał uczestnikom Festiwalu
sprzęt wspinaczkowy. Każdy mógł skosz-
tować pyszne tortille, tarty i wiele innych
smakołyków przygotowanych przez Bi-
stro Cafe Alibabki, a także ciasta upieczone
przez uczniów „Paderka”.

W części konkursowej Festiwalu
młodzież miała okazję wykazać się wie-
dzą, zdolnościami fotograficznymi i fil-
mowymi oraz umiejętnością wypowiedzi
– wszystko oczywiście związane musiało
być z podróżowaniem. Najlepsze slajdy
zaprezentowały Anna Długosz z „Pa-
derka” (Floryda – American Dream) i Zo-
fia Młotkowska z Zespołu Szkół w Pil-
chowicach (Turystyka harcerska). I miej-
sce w kategorii film zajęła Klaudia Je-
zusek z ZSIJP (Tea time z Elką. Podróż
do Londynu), a w kategorii zdjęcie z po-
dróży – Justyna Reginek z tej samej szko-
ły za zdjęcie „Banana-nananana“. Jej też
przypadła Nagroda Publiczności – za slaj-
dy „Ponad 1 252 miliony twarzy”.

II Międzyszkolny Festiwal Podróż-
niczy Carpe Diem odbędzie się w listo-
padzie w Pilchowicach. (RG)

Podróżnicze Carpe Diem

W Zespole Szkół Specjalnych w Py-
skowicach radośnie obchodzono
Dzień Dziecka pod hasłem „Żyj zdro-
wo – beznałogowo”.
Wszystkich uczestników święta powitał
dyrektor szkoły Bogusław Hadzik. Naj-
lepsze życzenia dzieciom złożyła wice-
starosta gliwicki Ewa Jurczyga, która
wraz z przewodniczącym Komisji Edu-
kacji Rady Powiatu Gliwickiego Stani-
sławem Rudzkim
przekazała dzieciom
gadżety i cukierki
krówki-powiatówki. 

Tego dnia na
dzieci czekało na-
prawdę wiele atrak-
cji. Były gry i zaba-
wy zręcznościowe,
zajęcia plastyczne,
turniej piłki nożnej,
poczęstunek, a tak-
że przygotowane

przez uczniów placówki przepiękne
przedstawienie, tańce i pokaz magika.

We wspólnej zabawie z pyskowickim
Zespołem Szkół Specjalnych wzięli
udział uczniowie Gimnazjum nr 1 
i Gimnazjum nr 2 w Pyskowicach, Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Pyskowicach,
Szkoły Podstawowej z Toszka i Szkoły
Podstawowej z Wielowsi. 

(SoG)

Świętowali Dzień Dziecka

Zakończyła się przygoda uczniów
szkół prowadzonych przez Powiat
Gliwicki z projektem „START, czyli
Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwi-
jająca Talenty w Powiecie Gliwic-
kim”. Okazją do podsumowania
jego realizacji była konferencja,
która odbyła się 18 czerwca w Sta-
rostwie Powiatowym w Gliwicach. 
W konferencji uczestniczyli dyrektorzy,
nauczyciele i uczniowie szkół, które
brały udział w projekcie, dyrektorki po-
wiatowych poradni psychologiczno-pe-
dagogicznych, a towarzyszyli im m.in.

wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga,
przewodniczący Komisji Ochrony Śro-
dowiska, Rozwoju i Promocji Rady Po-
wiatu Gliwickiego Winfryd Ficoń, Ko-
misji Edukacji – Stanisław Rudzki oraz
skarbnik Powiatu Gliwickiego Maria
Owczarzak-Siejko. 

Projekt był realizowany przez dwa
lata szkolne (2013-2015), wzięło w nim
udział 7 szkół: Liceum Ogólnokształcące

z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego
w Knurowie, LO z Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 w Knurowie, Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum Zespołu Szkół
Specjalnych w Knurowie, LO z Zespo-
łu Szkół im. M. Konopnickiej w Py-
skowicach oraz Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych
w Pyskowicach – łącznie  wsparciem
projektowym objętych zostało 625
uczniów. Wartość projektu wyniosła
980 360 zł. 

Głównym celem tego przedsięwzię-
cia było wyrównanie szans edukacyjnych

uczniów uczęszczających do szkół 
o profilu ogólnym prowadzonych przez
Powiat Gliwicki oraz poprawa oferty edu-
kacyjnej tych placówek poprzez realizację
szkolnych programów rozwojowych. 

O realizacji i przebiegu projektu w po-
szczególnych placówkach mówili  na
konferencji szkolni koordynatorzy
i przedstawiciele uczniów, zaś ucznio-

wie szkół specjalnych z Pyskowic 

i Knurowa zaprezentowali swoje zdol-
ności taneczne, wokalne i recytatorskie.

- Dzięki projektowi oferta naszych
placówek poszerzona została o zajęcia po-
zalekcyjne i pozaszkolne wpisujące się
w programy rozwojowe szkół, wypra-
cowano kompleksowe, niestosowane
dotychczas metody pracy z uczniem np.
warsztaty w terenie, nowe formy terapii
osób niepełnosprawnych, nastąpił rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionie
poprzez wyrównanie szans edukacyj-
nych 625 uczniów, uczestnicy projektu
mieli możliwość pracy z nowoczesnym
sprzętem i materiałami dydaktycznymi –
tak podsumowuje projekt jego koordy-
natorka Emilia Markowska z Wydziału
Rozwoju i Promocji starostwa.

W ramach projektu zrealizowano na-
stępujące działania: zmniejszenie dys-
proporcji edukacyjnych uczniów, roz-
wijanie kompetencji kluczowych, pod-
niesienie kompetencji młodzieży w za-
kresie wyboru drogi edukacyjno-zawo-
dowej, wdrożenie skutecznego programu
opieki i doradztwa psychologiczno-pe-
dagogicznego. W sumie zrealizowano
około 6 300 godzin zajęć, ponadto odbyło
się 55 wyjazdów edukacyjnych i 16 wy-
jazdów studyjnych, zakupiono także
liczne materiały dydaktyczne. 

Projekt realizowany był w ramach
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Działania 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i za-
pewnienie wysokiej jakości usług edu-
kacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edu-
kacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. 

(SoG)

Uczniowie podczas podsumowania projektu zaprezentowali swoje umiejętności,
między innymi – taneczne. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Atrakcyjna i twórcza szkoła

26 czerwca uczniowie zakończyli
rok szkolny 2014/2015. Szczególnie
wzruszający charakter miała uro-
czystość w Technikum nr 1 Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knu-
rowie.
Podczas spotkania rozdane zostały świa-
dectwa, nagrody i wyróżnienia dla

uczniów. Spotkanie umilił
także program artystyczny.

Wzruszającym akcen-
tem było pożegnanie od-
chodzących na emeryturę:
ks. Jana Buchty – pro-
boszcza Parafii pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej

w Knurowie oraz Da-
nuty Stadnickiej – wi-
cedyrektor ds. Techni-
kum nr 1 i Ewy Depty
– nauczycielki fizyki. 

Za ich służbę i pra-
cę podziękowała dy-
rektor Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskie-
go Dorota Gumienny,
zaś w imieniu starosty
gliwickiego najlepsze
życzenia złożyła im wicestarosta
Ewa Jurczyga. 

Podobne uroczyste spotkania 
z okazji zakończenia roku szkolnego

odbyły się we wszystkich powiatowych
szkołach. Po nich uczniowie udali się na
dwumiesięczne wakacje.

(SoG)

Koniec szkoły, początek wakacji

Na Carpe Diem można było m.in. poznać tajniki sztuki wspi-
nania się po górach.
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Przedstawienie przygotowane przez dzieci zebrało mnó-
stwo braw. 
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Szkolna społeczność „Paderka” pożegnała odcho-
dzącą na emeryturę długoletnią wicedyrektorkę, Da-
nutę Stadnicką (druga z lewej).

Miłym akcentem uroczystości było wrę-
czenie nagród i dyplomów za szczególne
osiągnięcia.
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Zdarza się, że pracownicy oprócz
podstawowego miejsca zatrudnienia
szukają dodatkowego źródła do-
chodu, często np. na umowę zlece-
nie. Nie powoduje to problemów, 
o ile dodatkowe zatrudnienie nie
koliduje z podstawowym. Kompli-
kacje mogą pojawić się w sytuacji,
gdy pracownik przebywa na zwol-
nieniu lekarskim.  
Jeśli z racji choroby czy wypadku, ko-
nieczne jest zwolnienie lekarskie z pod-
stawowego miejsca pracy należy pa-
miętać o tym, że w tym okresie nie
wolno wykonywać także czynności wy-
nikających z dodatkowego zatrudnie-
nia. Nieprawidłowo wykorzystane L4
może przysporzyć wielu problemów.

- Gdy korzystamy ze zwolnienia le-
karskiego w żadnym wypadku nie mo-
żemy pójść do drugiej pracy i tam świad-
czyć usług, np. księgowych, rachunko-
wych, pielęgniarskich. Chorując nie
można wykonywać żadnej innej pracy za-
robkowej – informuje Małgorzata Su-
pińska, doradca Biura Porad Obywatel-
skich.

Podobna sytuacja może mieć miejsce,
gdy oprócz podstawowego miejsca pracy,
prowadzi się jeszcze swoją firmę. 
W okresie chorobowego nie można także
wykonywać żadnych czynności na rzecz
firmy, czy to księgowych, rachunkowych
czy chociażby reprezentacyjnych.

- Pamię-
tać należy,
że ZUS ma
prawo prze-
prowadzić
k o n t r o l ę  
w zakresie prawidłowego i zasadnego
wykorzystania L4. W okresie orzeczonej
niezdolności do pracy osoba wykonują-
ca pracę zarobkową lub wykorzystująca
zwolnienie od pracy w sposób niezgod-
ny z celem tego zwolnienia – traci pra-
wo do zasiłku za cały okres L-4. W ra-
zie stwierdzenia nieprawidłowości zażąda
zwrotu niesłusznie pobranych świad-
czeń wraz z odsetkami; ZUS może za-
żądać zwrotu świadczeń nie więcej niż za
ostatnie 3 lata. Także pracodawca ma pra-
wo zażądać zwrotu wynagrodzenia za
okres chorobowego oraz może rozwiązać
stosunek pracy z uwagi na naruszenie
obowiązków pracowniczych. W mo-
mencie, gdy ZUS i pracodawca zażąda-
ją zwrotu pieniędzy nie pomoże tłuma-
czenie, że byliśmy nieświadomi sytuacji,
czy np. kierowaliśmy się dobrem pa-
cjenta, że nie miał kto nas zastąpić lub
wykonywaliśmy pracę tylko dwa lub trzy
razy w tygodniu. Zgodnie z prawem -
chorobowe to czas na leczenie i powrót
do zdrowia, a nie czas na czerpanie zy-
sków z dodatkowego miejsca pracy –
podkreśla doradca Supińska. 

Opr. SoG

Ze spraw Biura Porad Obywatelskich

Dodatkowe 
zatrudnienie a L-4 Kontynuując cykl poradnictwa Po-

wiatowego Urzędu Pracy w Gliwi-
cach, Magdalena Dacyna – za-
stępca kierownika Działu ds. Ewi-
dencji i Świadczeń przedstawia naj-
ważniejsze informacje związane 
z tym, kto może zostać zarejestro-
wany jako osoba bezrobotna (red).
Za bezrobotnego w myśl Ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2015r., Poz. 149 z późn.zm.) uważa się
osobę:
� niezatrudnioną i nie wykonującą innej
pracy zarobkowej (umowy zlecenia,
umowy o dzieło, umowy o pracę na-
kładczą);
� zdolną i gotową do podjęcia zatrud-
nienia w pełnym wymiarze czasu pracy
lub jeżeli jest osobą niepełnosprawną 
w co najmniej połowie tego wymiaru.
Osoba ubiegająca się o rejestrację, nie
może przebywać na zwolnieniu lekarskim
(ZUS ZLA);
� nieuczącą się w szkole (za wyjątkiem
osób uczących się w szkole dla dorosłych
albo w szkole wyższej, gdzie studiuje 
w formie studiów niestacjonarnych);
� zarejestrowaną we właściwym dla sta-
łego lub czasowego miejsca zameldo-
wania powiatowym urzędzie pracy

Jeżeli:
� ukończyła 18 lat,
� nie osiągnęła wieku emerytalnego
określonego w przepisach o emeryturach
i rentach z FUS,
� nie nabyła prawa do: emerytury, ren-
ty z tytułu niezdolności do pracy, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, renty ro-
dzinnej w wysokości przekraczającej

połowę minimalnego wynagrodzenia za
pracę ( tj. od 01.01.2015r. 875,00 zł),
� nie pobiera po ustaniu zatrudnienia: na-
uczycielskiego świadczenia kompensa-
cyjnego, zasiłku  przedemerytalnego,
świadczenia przedemerytalnego, świad-
czenia rehabilitacyjnego, zasiłku choro-
bowego, zasiłku macierzyńskiego lub za-
siłku w wysokości zasiłku macierzyń-
skiego,
� nie nabyła prawa do emerytury lub ren-
ty z tytułu niezdolności do pracy, przy-
znanej przez zagraniczny organ emery-
talny albo rentowy,
� nie jest właścicielem lub posiadaczem
samoistnym lub zależnym nieruchomo-
ści rolnej o powierzchni użytków rolnych
przekraczających 2 ha przeliczeniowe,
� nie podlega ubezpieczeniom emery-
talnemu i rentowym z tytułu stałej pra-
cy jako współmałżonek lub domownik 
w gospodarstwie rolnym o powierzchni
użytków rolnych przekraczających 2 ha
przeliczeniowe,
� nie uzyskuje przychodów podlegają-
cych opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym z działów specjalnych produkcji
rolnej,
� nie prowadzi działalności gospodarczej
lub posiada zawieszoną działalność go-
spodarczą,
� nie jest osobą tymczasowo areszto-
waną lub nie odbywa kary pozbawienia
wolności (za wyjątkiem dozoru elektro-
nicznego),
� nie uzyskuje miesięcznie przychodu 
w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj.
od dnia 01.01.2015r. 875,00 zł),
� nie pobiera na podstawie przepisów 

o pomocy spo-
łecznej zasiłku
stałego, a także
nie pobiera, na
podstawie prze-
pisów o świad-
czeniach rodzinnych: świadczenia pie-
lęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opie-
kuńczego lub dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu samotnego wychowy-
wania dziecka i utraty prawa do zasiłku
dla bezrobotnych,
� nie pobiera świadczenia szkolenio-
wego,
� nie podlega na podstawie odrębnych
przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego, 
� nie pobiera na podstawie przepisów 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opie-
kunów – zasiłku dla opiekuna.

Należy pamiętać o tym, że osoba
świadcząca usługi w ramach umowy
zlecenia lub umowy o dzieło, a także za-
trudniona w ramach umowy o pracę 
(w pełnym lub niepełnym wymiarze
czasu pracy np. na 1/2 lub 3/4 etatu) nie
może dokonać rejestracji w Urzędzie jako
osoba bezrobotna. 

Umowy agencyjne, umowy zlecenia
i o dzieło to tzw. inne prace zarobkowe
– tym samym osoba świadcząca usługi 
w ramach tychże umów nie może za-
równo nabyć jak i posiadać statusu oso-
by bezrobotnej. 

Praktyczne rady Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach

Status bezrobotnego

Kontynuując cykl artykułów z po-
przednich numerów WPG, przedsta-
wię pokrótce dalsze zagadnienia
związane z kredytem konsumenc-
kim.
PORĘCZENIE I UBEZPIECZENIE

KREDYTU
Zabezpieczeniem spłaty kredytu mogą być
dochody kredytobiorcy lub/i poręczenia
innych osób. Jeśli ktoś staje się poręczy-
cielem, jest prawnie odpowiedzialny za
dług, którego spłatę poręczył. Znaczy to,
że musi pokryć należne i niezapłacone
kwoty, a bank ma prawo go w tym celu
ściągnąć. Jeśli dochodzi do takiej sytuacji,
warto skontaktować się z fachowcem, np.
z Federacji Konsumentów (Katowice,
ulica Mickiewicza nr 4, tel. 32 206 85 84).
Poza tymi zabezpieczeniami (dochód
własny pożyczkobiorcy i poręczyciel lub
poręczyciele) kredytodawca może też
wymagać ubezpieczenia kredytu. Należy
zwrócić uwagę na jego koszt – wpływa
on bowiem na koszt całego kredytu.
GDZIE UDAĆ SIĘ PO KREDYT?

Po kredyt udzielony w oparciu o przepi-
sy prawa bankowego należy się udać wy-
łącznie do banków. Udostępnianie pie-
niędzy przez inne instytucje to pożyczka,

która podlega już nieco innym regulacjom
prawnym (regulują ją wyłącznie przepi-
sy Prawa cywilnego). Kiedy zapadnie de-
cyzja o wyborze kredytobiorcy, należy za-
zwyczaj najpierw wypełnić wniosek kre-
dytowy i wraz z dowodem tożsamości
oraz – z reguły – zaświadczeniem o do-
chodach, dostarczyć go do potencjalne-
go kredytodawcy. W przypadku kredytu
bankowego na podstawie informacji za-
wartych we wniosku kredytowym oraz
dostarczonych dokumentów bank wery-
fikuje zdolność kredytową ubiegającego
się o kredyt i podejmuje decyzję o przy-
znaniu kredytu, czego przypieczętowa-
niem jest umowa o kredyt. 

ZŁOTE ZASADY
KREDYTOBIORCY:

1. Porównaj różne oferty: sprawdź ich sto-
pę oprocentowania, dodatkowe opłaty,
prowizje, zapisy o możliwości wcze-
śniejszej spłaty.
2. Przed podpisaniem dokładnie prze-
czytaj umowę. Pamiętaj! Masz prawo
przeczytać ją spokojnie w domu i wyja-
śnić wszystkie wątpliwości. Gdy czegoś
nie rozumiesz, najlepiej wyjaśnić wąt-
pliwości w banku bądź u rzecznika kon-
sumentów.

3. Nie podpisuj dokumentu „In blanco”.
4. Nie podpisuj umowy, w której braku-
je informacji o stopie oprocentowania
kredytu lub planie spłat.
5. Sprawdź datę umowy – nie podpisuj
antydatowanych dokumentów (doku-
mentów z datą wsteczną).
6. Żądaj 1 egzemplarza każdego podpi-
sanego przez ciebie dokumentu. 

SKOK-I
Warto tu wspomnieć o jednej z instytucji,
która zajmuje się zarówno pośredniczeniem
w gromadzeniu środków pieniężnych
klientów, jak i udzielaniem pożyczek. Są
to popularne SKOK-i, czyli Spółdzielcze
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Nie
są to banki. Są to spółdzielnie działające
w oparciu o odrębną Ustawę o spółdziel-
czych kasach rozliczeniowo-kredytowych
i Ustawę o prawie spółdzielczym. Definicja
SKOK-ów mówi o tym, iż są to grupy osób
powiązanych ze sobą tym samym miej-
scem pracy bądź osób należących do tego
samego stowarzyszenia społecznego lub
zawodowego, które wspólnie oszczędza-
ją i pożyczają sobie pieniądze. Aby stać się
członkiem SKOK-u, należy wypełnić de-
klarację członkowską, wykupić jeden
udział w SKOK-u, wnieść wkład człon-
kowski, a jeśli SKOK działa przy jakimś
stowarzyszeniu, należy również zostać
członkiem tego stowarzyszenia. Z dniem
27 października 2012 r. SKOK-i zostały ob-

jęte nadzorem Komisji Nadzoru Finanso-
wego. Jak podaje komunikat KNF z dnia
26 lipca 2012 r., w początkowym etapie
nadzoru nastąpi ocena sytuacji finansowej
Kas (SKOK-ów) oraz rozpoznanie ro-
dzajów ryzyka występującego w ich dzia-
łalności. Nie oznacza to jednak w żadnym
razie, że SKOK-i staną się instytucjami
bankowymi. 
INSTYTUCJE PARABANKOWE

W żadnym razie nie są bankami tzw. in-
stytucje parabankowe, które udzielają
pożyczek, ale nie są objęte nadzorem Ko-
misji Nadzoru Finansowego. W tym miej-
scu warto przypomnieć o szeregu ryzyk
dotyczących działalności instytucji para-
bankowych, wiążących się m.in. ze wspo-
mnianym powyżej brakiem nadzoru fi-
nansowego nad tymi instytucjami. Ryzy-
kiem jest również brak wiarygodnego sys-
temu gwarantującego wypłatę powierzo-
nych tym instytucjom środków – w prze-
ciwieństwie do banków, dla których gwa-
rantem jest Bankowy Fundusz Gwaran-
cyjny. Dodatkowo instytucje parabanko-
we stosują bardzo wysokie oprocento-
wanie udzielonych pożyczek, miewają nie-
przejrzystą strukturę właścicielską i za-

rządczą oraz nie stosują się do przepisów
sprawozdawczych (np. nie składają sto-
sownych sprawozdań finansowych z dzia-
łalności do Krajowego Rejestru Sądowe-
go). Takie praktyki spowodowały ustale-
nie przez Komitet Stabilności Finansowej
zaleceń poprawy funkcjonowania bez-
pieczeństwa na rynku finansowym, w tym
m.in. zmianę (poprawę) uregulowań praw-
nych, w oparciu o które działają parabanki,
wprowadzenie mechanizmów ogranicze-
nia reklamowania tych instytucji, współ-
pracę w zakresie identyfikowania para-
banków pomiędzy Ministerstwem Fi-
nansów, Narodowym Bankiem Polskim,
Komisją Nadzoru Finansowego oraz
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, jak również wzmocnienie sank-
cji karnych m.in. za oszustwa finansowe
czy prowadzenie działalności bankowej
bez odpowiednich uprawnień. 

Należy zawsze z najwyższą rozwagą
przemyśleć każdą swoją decyzję o po-
życzce i z największą roztropnością pod-
chodzić do zainwestowania pieniędzy we
wszelkie tzw. „złote akcje”.

Ryszard Kowrygo – powiatowy
rzecznik konsumentów

Poradnik dla osób starszych i nie tylko (część 6)

Usługi finansowe

Biuro Porad Obywatelskich mieści się w Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach. Udziela bezpłatnych porad prawnych, nie prowadzi spraw. Jest
czynne w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 15.00. Zapisy telefonicznie
pod nr. 781 130 900.  

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwi-
cach, pl. Inwalidów Wojennych
12, 44-100 Gliwice, tel.: 32 231 18
41, strona internetowa: www.pup.
gliwice.pl.

Małgorzata Supińska
Radzi Magdalena
Dacyna.

Z powiatowym rzecznikiem konsumentów można skontaktować się
pod nr. tel. 32 332 66 81, adresem e-mail: rzecznik.konsumentow@sta-
rostwo.gliwice.pl lub w dniach: poniedziałek-środa 7.30 - 15.30, czwar-
tek 7.30 - 17.30, piątek 7.30 - 13.30 w Starostwie Powiatowym w Gliwicach,
ul. Zygmunta Starego 17.
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125 uczestników wzięło udział 
w V Biegu Ulicznym im. ks. Konstan-
tego Damrota, organizowanym już
tradycyjnie w Pilchowicach.
Imprezę poprzedziło złożenie kwiatów na
grobie ks. Konstantego Damrota, który
mieści się na małym cmentarzu obok
szpitala w Pilchowicach. W ten sposób
pamięć tego poety, pisarza i działacza gór-

nośląskiego uczcili starosta gliwicki
Waldemar Dombek, wójt Pilchowic Ma-
ciej Gogulla oraz radni powiatowi Win-
fryd Ficoń i Wilhelm Krywalski (który
następnie wziął udział w biegu).

Mimo bardzo gorącej pogody na star-
cie biegu stawiło się 125 uczestników,
którzy mieli do pokonania 5-kilometro-
wą trasę wiodącą przez pilchowicki sta-

dion i okoliczne ulice. Pierwsze miejsca
w poszczególnych kategoriach wieko-
wych zajęli: kobiety - Karolina Kaleta,
Dominika Kłoda, Sandra Michalak, Mo-
nika Bielińska, Jolanta Kalinowska i
Mirosława Stefaniak; mężczyźni – Ka-

rol Reginek, Paweł Bernas, Jakub Abra-
hamowicz, Adam Śnieżek, Marek Po-
deszwa, Mieczysław Stefaniak i Karol
Pośpiech. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe medale, a zwycięzcy – dy-
plomy, puchary oraz nagrody ufundo-
wane przez Starostwo Powiatowe 
w Gliwicach, Urząd Gminy Pilchowice

i gliwicki „Stary Hangar”. Stojącym na
podium zawodnikom wręczali je staro-
sta gliwicki, wójt Pilchowic, radny Win-
fryd Ficoń i lekkoatletka, czterokrotna
medalistka halowych mistrzostw Polski
w latach 2011-2013, Sandra Michalak.

Organizatorami imprezy był Powiat
Gliwicki i Gmina Pilchowice.

(RG)

Uczcili pamięć ks. Damrota

Znamy skład Rady Sportu Powiatu Gli-
wickiego w nowej kadencji.

Mocą uchwały Zarządu Powiatu Gli-
wickiego w skład Rady powołani zostali: Pa-
weł Szołtysek (reprezentujący gminę Gie-
rałtowice), Patryk Pietraczyk (Knurów),
Dawid Sadecki (gmina Pilchowice), Dariusz
Bryła (Pyskowice), Leszek Pięta (gmina Ru-
dziniec), Łukasz Wolke (miasto i gmina So-
śnicowice), Marcin Kwaśniok (miasto 
i gmina Toszek), Sebastian Jendrysik (gmi-
na Wielowieś). 

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 14
maja w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.
Dokonano na nim wyboru Prezydium Powia-
towej Rady Sportu. Przewodniczącym Rady zo-
stał Marcin Kwaśniok, wiceprzewodniczącym
– Patryk Pietraczyk, zaś sekretarzem – Dariusz
Bryła. W spotkaniu wzięły udział wicestarosta
gliwicki Ewa Jurczyga, która wręczyła człon-
kom Rady akty powołania oraz naczelnik Wy-
działu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Spo-
łecznych starostwa Anetta Krzemińska.

(SoG)

Wakacje to wspaniały czas na ło-
wienie ryb. Uważają tak nie tylko wy-
trawni i zapaleni wędkarze, ale co-
raz częściej taki wypoczynek nad
wodą wybierają również popołu-
dniowi i weekendowi turyści.
W naszym powiecie łowić ryby można
naprawdę w wielu miejscach. Oprócz
zbiorników wodnych, strumyków i rzek
coraz większą popularnością cieszą się
prywatne łowiska, których na mapie po-
wiatu pojawia się coraz więcej. 

Ostatnio do grona łowisk specjal-
nych, gdzie można samemu złowić ryb-
kę lub zakupić już wyłowioną, dołączy-
ły dwa nowe, oba w gminie Toszek.

Nowo powstałe  Łowisko Specjalne
w Toszku-Oraczach przy ul. Marii Ko-
nopnickiej oraz Łowisko Specjalne
Kormoran przy drodze DK 90 (naprze-

ciwko Hotelu Energetyk) na granicy
gmin Pyskowice i Toszek już czekają na
wędkarzy. 

(MFR)

Na terenie powiatu mamy nowy klub
sportowy – Futsal Club Pyskowice.
Pomysłodawcą jego powstania jest Ra-
fał Barszcz, który zaprosił do współpra-
cy Dariusza Opokę (GTW HydePark-
News Gliwice), Jana Glowienkę (FC
Domus Łabędy) oraz prężnie działające
osoby z Pyskowic, którym leży na sercu
dobro futsalu. Z tej współpracy i fuzji po-
wstał właśnie nowy twór na futsalowej
mapie Polski. Podczas zebrania założy-
cielskiego 7 czerwca wybrane zostały
władze klubu, osoby funkcyjne oraz
sztab szkoleniowy. 

Prezesem Klubu został Rafał Barszcz,
doświadczony trener, który prowadził
dwie drużyny na poziomie ekstraklasy
futsalu – Clearex Chorzów oraz GAF Ja-
sna Gliwice. Wiceprezesi to Dariusz
Opoka, który poprzedni rok nadzorował

GTW HydePark-
News w II lidze
futsalu oraz Jan
Glowienka, który
prowadzi FC Do-
mus Łabędy. 

– Plany FC
Pyskowice to zbu-
dowanie mocne-
go organizacyjnie
klubu dla kibiców
tęskniących za
futsalem, który był przez tyle lat obecny
w Hali Huberta Wagnera. Obecnie pro-
wadzone są rozmowy z miastem, spon-
sorami oraz zawodnikami. Wszystko
idzie w bardzo dobrym kierunku, już od
sierpnia rozpoczną się treningi oraz prze-
gotowania do sezonu – mówi prezes klu-
bu. 

W sztabie szkoleniowym trenerowi
Barszczowi będą pomagali Krzysztof
Bochenek, który przed fuzją był trenerem
GTW HPN Gliwice oraz Szymon We-
sołowski z TS 10tka. Zapleczem dla
pierwszej drużyny będzie Futsal Akade-
mia Pyskowice oraz Śląska Akademia
Futbolu. (SoG)

Złap rybkę w wakacjeNowy klub na futsalowej mapie Polski

Ciekawe
wycieczki
PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej za-
prasza na ciekawe wycieczki tury-
styczno-krajoznawcze.
� 4 lipca: Lato  kwiatów w Otmucho-
wie,
� 11-12 lipca: Skalne Miasto na Si-
wym Wierchu,
� 25-26 lipca: Sandomierz i okolice,

� 9 sierpnia: Sieraków, Moszna, Kę-
dzierzyn – rejs po kanale,
� 22-23 sierpnia: Baranów Sandomierski
i Łańcut – perły Podkarpacia, Rzeszów,
� 31 lipca-7 sierpnia: Rumunia – Kar-
paty,
� 2-14 lipca 2016 roku: Kalifornia.                          

Bliższe informacje w biurze O/PTTK
Gliwice, Rynek 11, I piętro, tel. 32 231-
05-76,   http://gliwice.pttk.pl, e-mail
gliwicepttk@poczta.onet.pl.

(RG)

Reprezentacja Zespołu Szkół im.
Marii Konopnickiej w Pyskowicach
dotarła do ścisłego finału woje-
wódzkich rozgrywek w piłce noż-
nej. 
Finał Śląskiej Ligi Orlików o Puchar Mar-
szałka Województwa Śląskiego odbył się
13 czerwca w Lędzinach. Wzięły w nim
udział 4 drużyny. W pierwszym meczu
chłopcy z „Konopnickiej” ulegli kolegom

z Zespołu Szkół Mechanicznych w Ra-
ciborzu 1:3 ( bramkę dla pyskowickiej
drużyny zdobył Dawid Materla). W ko-
lejnym pokonali zespół VII LO w So-
snowcu 4:3, zdobywając tym samym 3.
miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych
województwa (celnie strzelali: Michał
Wojcik - 2 razy, Dawid Materla, Mateusz
Gabor). To największy jak dotąd sukces
piłkarzy z „Konopnickiej”. Najlepszym

zawodnikiem drużyny z Pyskowic 
został ogłoszony Marcin Musioł. 

- Dziękujemy wspaniałej drużynie 
w składzie: Marcin Musioł, Michał Ko-
koszka, Rafał Jędrysik, Brajan Nowak,
Marek Skoczylas, Mateusz Gabor, Kewin
Jonik, Dawid Materla, Michał Wojcik
i Kamil Wyciślik oraz równie wspania-
łemu trenerowi, Danielowi Miłkow-
skiemu – podkreśla dyrektor „Konop-
nickiej” Elwira Dersiewicz. 

(SoG)

Trzeci w województwie

Prezes i wiceprezesi nowego klubu tuż po powołaniu władz
FC Pyskowice.
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Łowisko Kormoran na styku gmin Py-
skowice i Toszek.
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Rada Sportu Powiatu Gliwickiego tej kadencji wraz z Ewą Jurczygą i Anettą Krzemińską. 
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Rada Sportu Powiatu Gliwickiego

Przed rozpoczęciem biegu przedstawiciele powiatu i gminy złożyli kwiaty na
grobie ks. Konstantego Damrota.

Gościem specjalnym imprezy była
utytułowana biegaczka Sandra Mi-
chalak.
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Na mecie stawiło się wielu zawodników, m.in. licznie reprezentowana była Ryb-
nicka Grupa Biegowa „Pędzimy razem” (w zielonych koszulkach).
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Autorką wiersza „Ślonsko baba”  jest
Jadwiga Bohla z  Gierałtowic. Ukoń-
czyła Politechnikę Śląską w Gliwi-
cach w 1971 roku. Pracowała w do-
zorze KWK „Szczygłowice”.
Po przejściu na emeryturę prowadziła li-
terackie blogi oraz  pisała wiersze dla
wnuczki na konkursy recytatorskie. 
Z wierszem „Kicia”, jej wnuczka Wik-
toria, po zajęciu pierwszych miejsc na
wszystkich etapach konkursu, wystąpi-
ła w finale Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego. 

Poetka z Gierałtowic bierze udział 
w konkursach poetyckich – pisząc za-
równo w języku polskim, jak i w gwarze
śląskiej.  Ostatni jej wiersz to „Dzisiaj
Barbórka”, napisany częściowo po pol-
sku i śląsku, a nagrodzony w X Jubile-
uszowym Barbórkowym Konkursie Po-

etyckim 2014/2015 Ruda Śląska. To już
piąty wiersz pani Jadwigi nagrodzony 
w tym konkursie. 

Przygotowane do wydania są jej dwa
tomiki wierszy i fraszek w języku pol-
skim i gwarze śląskiej. W jednym 
z nich znajdzie się prezentowana dziś na
naszych łamach „Ślonsko baba” oraz wie-
le innych nagrodzonych śląskich fraszek
konkursowych. Pani Jadwiga posiada
odznakę „Pszociela Śląskiej Godki”
przyznaną przez Związek Górnośląski 
w Rudzie Śląskiej.

Do wiersza „Ślonsko baba” muzykę
napisał Grzegorz Brożek, znany gliwic-
ki kompozytor-amator (również prezen-
towany niegdyś w Wiadomościach Po-
wiatu Gliwickiego), tak więc jest to już
także i… piosenka.

(JB, MFR)

Ślōnsko
baba
Przōnto, piere i bigluje 
Z chopym chyntnie pofigluje 
Warzy ôbiod, klōski kulo 
Chopa kwoli i niy fulo

Bo to przeca ślōnsko baba
Chopeczkowi zowdy  rada
Ô ślubnego łōna dbo
I dziubeczka jymu do

Żuru czasym mu nawarzy 
Dyć ôszczyndnie gospodarzy
Geltag schowo, naszporuje 
To co trza do dōm  kupuje 

Bo to przeca ślōnsko baba
Chopeczkowi zowdy rada

Ô ślubnego łōna dbo 
I na piwko czasym do 

Jadwiga Bohla

„Wiadomości Po-
wiatu Gliwickiego”
są fanem trady-
cyjnej kuchni ślą-
skiej, propagowa-
nej przez Lokalną
Grupę Działania
„Spichlerz Górne-
go Śląska”. Zarazi-
liśmy tym naszych
Czytelników – i do-
brze, bo odnosi
ona wciąż nowe
sukcesy, o czym
piszemy obok. 

Przepisy laure-
atów i uczestników kulinarnego konkursu
„Spichlerza” regularnie publikujemy 
w WPG. Większość z nich pochodzi 
z książeczki „Tradycyjna Kuchnia Śląska

w Spichlerzu”, wydanej przez Fundację
LGD „Spichlerz Górnego Śląska”.

Poniżej kolejny przepis z tego bardzo
udanego wydawnictwa – na świetne ciasto! 
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Dziękujemy za wszystkie nadesłane od-
powiedzi. Poprawne hasło krzyżówki 
z poprzedniego wydania WPG to Czer-
wiec. Materiały promocyjne Powiatu
Gliwickiego otrzymują: Iwona Nowo-
grodzka, Dominika Kocur oraz Sebastian
Pisarek. Gratulujemy! W celu ustalenia
terminu odbioru nagrody prosimy o kon-
takt telefoniczny, numer tel. 32 332 66 65. 

Powyżej zamieszczamy kolejną krzy-
żówkę. Rozwiązanie (hasło krzyżówki)
prosimy przesyłać do 29 lipca na adres
e-mail: redakcja@starostwo.gliwice.pl
lub pocztą tradycyjną na adres Starostwo
Powiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta
Starego 17, 44-100 Gliwice, dopisek
„Wiadomości Powiatu Gliwickiego”. 

(SoG) 

1. Letnia przerwa od zajęć szkolnych.
2. Czarne owoce w lesie. 
3. Nad brzegiem morza, może być piasz-
czysta lub kamienista. 
4. Bieg im. ks. Konstantego…. – odbył
się 13 czerwca w Pilchowicach. 
5. … drewniane – sakralna atrakcja po-
wiatu gliwickiego. 
6. Zbierane na plaży. 

7. … rowerowe – biegną przez wszyst-
kie gminy Powiatu Gliwickiego. 
8. W jakim mieście powiatu gliwickiego
znajduje się Dom Pomocy Społecznej
„Ostoja”?
9. … Pławniowickie – można tam zaży-
wać letnich kąpieli słonecznych.
10. … Nieborowska – tam mieści się
Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”.

Py ta nia do krzy żów ki:
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WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO 
są bezpłatnym miesięcznikiem
samorządowym, wydawanym 

ze środków Powiatu Gliwickiego. 

Lipiec lipami fest nom zokwito
Tako być musi – jakby kto pytoł.

***
Wiosna przeszła - momy lato
Niy trza psioczyć przeca na to
Słonko piyknie nos wygrzeje
Dusza sie do tego śmieje.

Bronisław Wątroba

Ślą ska frasz ka

Latoś lato 

Gierałtowice,  Knurów, P i lchowice,  Pyskowice,  Rudzin iec,  Sośnicowice,  Toszek,  Wielowieś
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Poezja z naszych stron

Pani Jadwiga w swoim domu w Gierałtowicach.
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Spichlerzowe gotowanie Bardzo dobrze wypadł powiat gli-
wicki w finale finałów konkursu Da-
nie Roku Spichlerza 2015, organizo-
wanym przez Fundację Lokalna Gru-
pa Działania „Spichlerz Górnego
Śląska”. 
Na finał, który odbył się 10 czerwca 
w Kompleksie Pałacowo-Parkowym 
w Koszęcinie, zaproszeni zostali laure-
aci wcześniejszych edycji konkursu.
Każdy z nich przygotował stół i mini-
mum jedno danie zgodnie z wylosowa-
nym tematem. Uczestników oceniało
jury, w skład którego wchodzili m.in.
Remigiusz Rączka prowadzący popu-
larny program telewizyjny „Rączka Go-
tuje”, Leokadia Piechota i Stowarzy-
szenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom
– laureaci konkursu na najlepsze stoisko
podczas Święta Lasu 2015 w Brynku
oraz Tomasz Żabiński – dyrektor Agen-
cji Rynku Rolnego w Katowicach. I miej-
sce, Złotą Warzechę i tytuł Mistrza
Kuchni zdobyło Gospodarstwo Agrotu-
rystyczne „Ranczo” Kornelia i Krystian
Kiełbasa w Proboszczowicach. II miej-
sce i Srebrna Warzech trafiły do Koła
Gospodyń Wiejskich z Wilczy, a III
miejsce i Brązową Warzechę wywalczyło
Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi
Tworoskiej.

Zdobywcy Złotej, Srebrnej i Brązowej
Warzechy Finału Finałów zostali zapro-
szeni do gotowania z Remigiuszem
Rączką w jego programie „Rączka Go-
tuje” emitowanym w TVP Katowice. Pro-
gram kręcono na Zamku w Toszku, 
a oglądać go można było w TVP Kato-
wice pod koniec czerwca.

Warto dodać, że w Finale Finałów
wzięli udział także inni mieszkańcy
powiatu gliwickiego – laureaci po-
przednich edycji – Stefania Badura 
z Wielowsi oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich Wielowieś. 

(SoG)

Ciasto jagodowe z orzechami
Biszkopt:
- 6 jajec
- 6 łyżek cukru
- 6 łyżek mąki pszennej
- odrobina proszku
do pieczynio
Krem:
- 1 szklonka
soku z jagód
- 2 budynie
śmietankowe
(bez cukru)
- 1 szklonka cukru
- 1 litr jagód
- ½ kostki masła
- ½ kostki margaryny
Masa orzechowa:
- 1 szklonka cukru
- 1 kostka margaryny lub masła
- 40 dag orzechów włoskich
- 7 łyżek wody

Jajka ubijomy z cukrym na gyęsto 
i puszysto masa. Mąka wymieszać 

z proszkiem do piecynio, przesioć do
ubitych jaj i wymiyszać delikatnie

łyżką. Wyłożyć papiyrym do
piecynio blacha, przeloć cia-
sto i wstawić do bratruły.
Piec na łoko 20 minut 
w temperaturze 180°C. Bu-
dynie ugotować na soku 

z jagód, dodać cukier 
i durch miyszać, aż stężeje.

Łostawić do ostygnięcio. Potym
miksujymy masło i margaryna po-

maluśku wymieszać z zimnym budy-
niem. Orzechy łobrać, pokroić i gotować
z resztą składników kajś 5 min. Miyszać
tak coby się nie przypolyło. Na ciasto wy-
kłodomy krym potym cołkie jagody i go-
towo masa orzechowo.

Sołtys, Rada Sołecka Glinicy

Zwycięzcy finału finałów konkursu Danie Roku Spichle-
rza 2015 – Kornelia i Krystian Kiełbasowie z córką, których
przepisy już nieraz prezentowaliśmy w tej rubryce.


