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Każdego roku na skrzyżowaniu DK 78
z drogami powiatowymi nr 2929S
i 2930S przy wjeździe do Wilczy ma
miejsce kilka zdarzeń drogowych.
Parę osób zostało bardzo poważnie
rannych, jedna zginęła. Od wielu lat
mieszkańcy gminy Pilchowice wraz
z władzami samorządowymi wal-
czą o budowę sygnalizacji świetlnej,
która poprawiłaby bezpieczeństwo
drogowe w tym miejscu. Niestety,
bezskutecznie, choć ostatnio poja-
wił się promyk nadziei.

- We wrześniu ubiegłego roku miałam
bardzo poważny wypadek na tym  skrzy-
żowaniu. Jechałam ostrożnie. Wyjeż-
dżałam od strony Pilchowic i kapliczka
całkowicie zasłoniła mi nadjeżdżający po-
jazd. Stało się… Dwa auta do kasacji. Na
szczęście zarówno ja, jak i kierująca dru-
gim samochodem kobieta żyjemy. Kie-
dy doszłam do sił po tak ciężkim wy-
padku, postanowiłam że muszę wziąć
sprawy w swoje ręce. Podniosłam temat
na zebraniu gminnym z udziałem wójta.
Wszyscy obecni jednogłośnie dali mi zie-
lone światło do działania. Postanowiłam
zebrać podpisy mieszkańców pod pety-
cją do władz o poprawę bezpieczeństwa
kierowców na tym skrzyżowaniu. I tak
prawie półtora tysiąca mieszkańców
gminy Pilchowice bez zastanowienia
poparło dwie ważne petycje skierowane

w grudniu 2015 r. do władz publicznych,
w sprawie poprawy bezpieczeństwa na
tym skrzyżowaniu. Pierwsza wystoso-
wana była do generalnego dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad. Dotyczy-
ła przyśpieszenia budowy sygnalizacji
świetlnej. Adresatem drugiej  był staro-

sta gliwicki. Zawierała prośbę o rozpa-
trzenie przez władze powiatu możliwo-
ści zastosowania innych, alternatyw-
nych rozwiązań mogących w sposób
znaczący i bez zbędnej zwłoki poprawić
tutaj bezpieczeństwo – mówi Katarzyna
Piwińska z Pilchowic.

Mieszkańcy gminy, podpisując się pod
drugą petycją wnioskowali o: zmianę lo-
kalizacji przydrożnej kapliczki znajdującej
się na skrzyżowaniu i/lub ustawienie lustra
drogowego na DK 78, ułatwiającego wy-
jazd od strony Pilchowic z ulicy Dolna Wieś. 

Dokończenie na str. 4-5

Ranking, prowadzony przez Zwią-
zek Powiatów Polskich, to jedyne
w kraju porównawcze zestawienie sa-
morządów, zarządzane na bieżąco
przez ekspertów w trybie on-line
i trwające cały rok. Prowadzi się go
w podziale na sześć kategorii – trzy do-
tyczą powiatów podzielonych ze
względu na liczbę mieszkańców (do 60
tys., 60-120 tys. oraz powyżej 120
tys.), osobno oceniane są miasta na pra-
wach powiatu, gminy miejskie, miej-
sko-wiejskie i wiejskie.

Liderem rankingu w naszej kategorii
został Powiat Tomaszowski (woje-
wództwo lubelskie), który otrzymał ho-
norowy tytuł Dobry Polski Samorząd
2015. My, podobnie jak każdy z powia-
tów sklasyfikowanych na miejscach od
drugiego do piętnastego, mamy prawo
posługiwać się tytułem i logotypem Lau-
reata Rankingu Powiatów 2015.

O skali sukcesu Powiatu Gliwickie-
go świadczy fakt, że w swojej katego-
rii okazał się lepszy od 87 innych skla-
syfikowanych powiatów i jest jedy-
nym przedstawicielem województwa
śląskiego wśród laureatów w tej kate-
gorii (inni laureaci z województwa ślą-
skiego to powiaty w kategorii powyżej
120 tys. mieszkańców: cieszyński, wo-
dzisławski, bielski i żywiecki, miasta na
prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza
i Zabrze oraz gmina Czechowice-Dzie-
dzice).

Ustalając miejsce samorządów w ran-
kingu, eksperci Związku Powiatów Pol-
skich biorą pod uwagę wiele kryteriów,
dotyczących m.in. działań proinwesty-
cyjnych i prorozwojowych; rozwiązań
poprawiających jakość obsługi miesz-
kańców i funkcjonowanie danej jed-
nostki samorządu, rozwoju społeczeństwa
informacyjnego i obywatelskiego, roz-
wiązań z zakresu ochrony zdrowia, po-
mocy społecznej i ekologii, działań pro-
mocyjnych czy współpracy krajowej
i międzynarodowej. Kolejność w ran-
kingu uzależniona jest od wyników osią-
ganych przez samorząd oraz zrealizo-
wanych projektów.

- Nasz powiat został doceniony przede
wszystkim za ilość pozyskanych środków
finansowych pochodzących z funduszy
Unii Europejskiej – mówi starosta gli-
wicki Waldemar Dombek.

Dokończenie na str. 3

W gronie najlepszych
Zostaliśmy laureatem Ogólnopol-
skiego Rankingu Gmin i Powiatów, zaj-
mując w 2015 roku zaszczytną 13. po-
zycję w kategorii powiatów o liczbie
mieszkańców od 60 tys. do 120 tys. 

Na skrzyżowaniu dochodzi do wielu wypadków i kolizji, bo ruch jest tu duży, a widoczność słaba.
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Od ponad 10 lat mieszkańcy i samorządowcy zabiegają o wybudowanie sygnalizacji świetlnej na Dro-
dze Krajowej 78 relacji Gliwice – Rybnik w Wilczy. Czy tym razem GDDKiA wywiąże się z obietnicy?

Feralne skrzyżowanie

Doceniono m.in. dostosowanie budynku starostwa do potrzeb osób niepełno-
sprawnych – na zdjęciu wydzielone miejsca parkingowe przy platformie
umożliwiającej łatwe dotarcie do urzędu na wózku inwalidzkim.
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Na początku obrad wręczone zostały Medale za
Zasługi dla Obronności Kraju, o czym przeczytać
można na sąsiedniej stronie. Następnie Michał Nie-
myjski z Wydziału Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego przedstawił informacje do-
tyczące możliwości pozyskiwania funduszy ze-
wnętrznych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 w dziedzinach służby zdrowia, oświa-
ty i informatyzacji. Zostały one z uwagą wysłu-
chane przez radnych, pracowników starostwa
oraz obecnych na sesji dyrektorów powiatowych

szkół, placówek ochrony zdrowia
i domów pomocy społecznej,
gdyż wszyscy bardzo liczymy na jak najlepsze wy-
korzystanie środków unijnych na naszym terenie.

Na sesję przygotowano projekty 9 uchwał.
Wszystkie – w większości jednogłośnie – zosta-
ły podjęte przez radnych. Jedna z nich to stanowisko
Rady Powiatu Gliwickiego dotyczące renegocja-
cji zapisów Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

w zakresie finanso-
wania powiatowych
inwestycji drogo-
wych. Postulujemy
w nim rozpatrzyć
konieczność renegocjacji zapisów RPO WSL
2014-2020 z Komisją Europejską i rozszerzenia ich
o możliwość dofinansowania dróg powiatowych.
Starosta Waldemar Dombek podkreślił, iż rene-
gocjacje takie będą możliwe w 2017 r. Michał Nie-
myjski zapewnił, że przyjęte stanowisko zostanie
wnikliwie rozpatrzone przez Zarząd Województwa
Śląskiego. 

Przypominam, że wszystkie uchwały, a także
interpelacje, wnioski i  oświadczenia radnych, jak
również odpowiedzi na nie zamieszczane są w Biu-
letynie Informacji Publicznej Starostwa Powiato-
wego w Gliwicach. Tam także zapoznać się moż-
na z protokołami z sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
ANDRZEJ KUREK

Od stycznia br. działa Powiatowe Centrum Za-
rządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Gliwicach. To istotna zmiana, bowiem wcze-
śniej zadania pełnione przez tę strukturę świad-
czyło dla Powiatu Gliwickiego Centrum Ratow-
nictwa Gliwice.

W ten sposób samodzielnie już prowadzimy wszel-
kie sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym. 26
stycznia w starostwie odbyło się spotkanie poświęcone
m.in. sprawom  funkcjonowania PCZK. Uczestniczyli
w nim reprezentanci starostwa, włodarze powiatowych
gmin, przedstawiciele policji, straży pożarnej, wojska,
straży miejskiej, inspektoratów, szpitali, Wojewódz-
kiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Nadle-
śnictwa Rudziniec, Zarządu Dróg Powiatowych w Gli-

wicach oraz spółki Tau-
ron.

W czasie spotkania
odnoszono się głównie
do zagadnień procedural-
nych, komunikacyjnych

i technicznych związanych
z bezpieczeństwem w po-
wiecie. Janusz Kulej, kie-
rownik Wojewódzkiego
Centrum Zarządzania Kry-
zysowego, omówił system
łączności, raportowania
oraz ostrzegania ludności
w województwie. Kapitan
Sylwester Morawski z gli-
wickiego WKU zapoznał
słuchaczy z systemem
współdziałania i udziału
wojska w niesieniu pomo-
cy poszkodowanej ludności
w czasie zdarzeń kryzyso-
wych. Nadleśniczy Jan Spa-
łek wywołał niemałą dys-
kusję wystąpieniem o skra-

caniu cierpienia zwierząt rannych w wypadkach ko-
munikacyjnych oraz usuwaniu ich z dróg. Wiesław Mu-
cha, przedstawiciel spółki Tauron Dystrybucja, in-
formował zebranych o procedurach obowiązujących
przy przerwach w dostawie prądu. Ze względu na wie-
lość tematów oraz złożoność zagadnień związanych
z bezpieczeństwem w powiecie, planowane jest kolejne
spotkanie tego typu.

O nowym rozwiązaniu kwestii zarządzania kry-
zysowego szeroko informowałem też gospodarzy

naszych gmin na spotkaniu w Gie-
rałtowicach, o którym więcej moż-
na przeczytać na sąsiedniej stronie.
Przedstawiłem je również radnym na
styczniowej sesji Rady Powiatu
Gliwickiego. Zapewniam, że doło-
żymy wszelkich starań, by PCZK jak
najlepiej spełniało oczekiwania
wszystkich, zapewniając w sytu-
acjach kryzysowych bezpieczeń-
stwo mieszkańcom powiatu.

Starosta gliwicki 
WALDEMAR DOMBEK  
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WIEŚCI Z SESJI
Na styczniowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego podjęliśmy
9 uchwał, dużo uwagi poświęcając środkom unijnym. 

2 www.powiatgliwicki.pl

Zmiany w zarządzaniu
kryzysowym

Obecnie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ma swą siedzibę
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. 
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Jacek Awramienko – NZOZ Centrum
Usług Medycznych REMEDIUM, Py-
skowice, ul. Wyszyńskiego 30, pierwszy
poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 -
18.00

Marcin Brosz – Sołtysówka w Paniów-
kach, pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00 - 18.00

Waldemar Dombek ̶  Starostwo Po-
wiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta
Starego 17, każdy wtorek miesiąca
w godz. 12.00 - 15.00

Winfryd Ficoń ̶  Urząd Gminy Pilcho-
wice, ul. Damrota 6, drugi czwartek
miesiąca w godz. 15.00 - 17.00

Andrzej Frejno ̶  Świetlica Wiejska
w Niewieszy, pierwszy poniedziałek
miesiąca po wcześniejszym umówieniu

telefonicznym: 661 781 162 w godz.
17.00 - 18.00

Włodzimierz Gwiżdż ̶  Miejska Szko-
ła Podstawowa Nr 1 w Knurowie, ul. Sło-
niny 1 i Miejska Szkoła Podstawowa Nr
2 w Knurowie, ul. Wilsona 22 – każdy
drugi wtorek miesiąca po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym: 32 331
32 26 w godz. 16.00 - 17.00

Czesław Jakubek ̶  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 ̶  Starostwo Powiatowe
w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17,
każdy środa w godz. 12.00 - 14.00

Leszek Kołodziej ̶  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 – po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym: 603 769 447
lub e-mail: jekw12@wp.pl

Wilhelm Krywalski ̶  po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym: 695 101 203
lub e-mail: willikry66@wp.pl

Andrzej Kurek ̶  Przychodnia Wetery-
naryjna, ul. Poprzeczna 9 Toszek, każdy
pierwszy czwartek miesiąca w godz.
8.00 - 9.00

Krzysztof Leśniowski ̶  NSZZ „Soli-
darność” KWK „Knurów-Szczygłowice”,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym: 512 291 063 lub e-mail: mi-
xlesniowski@gmail.com

Michał Nieszporek ̶  po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym: 506 108 824

Adam Ostalecki ̶  Miejska Szkoła Pod-
stawowa Nr 4 w Knurowie, ul. J. Kiliń-
skiego 6, każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 16.00 - 17.00

Dawid Rams  ̶  ul. Szpitalna 8, Knurów,
pierwszy czwartek miesiąca po wcze-
śniejszym uzgodnieniu telefonicznym:
509 428 356 od godziny 17.00

Stanisław Rudzki ̶  Miejska Szkoła Pod-
stawowa Nr 6 w Knurowie, ul. Stefana
Batorego 5, każdy poniedziałek miesią-
ca po wcześniejszym uzgodnieniu tele-
fonicznym: 692 629 439 w godz. 17.00
- 18.00

Anna Smyl ̶  Biuro Rady Miejskiej
w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytom-
skich 3, pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 15.00 - 16.00

Krzysztof Stolarek ̶  Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Knurowie, ul. Górnicza 2,
pierwszy poniedziałek miesiąca po wcze-
śniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 501
777 814 lub e-mail: k.stolarek@mosirknu-
row.pl, w godz. 18.00 - 19.00

Marek Szolc ̶  każdy wtorek w godz.
16.00 - 18.00 po wcześniejszym uzgod-
nieniu telefonicznym: 507 290 122

Krystyna Urbańska ̶  Biuro Rady
Miejskiej w Pyskowicach, ul. Strzel-
ców Bytomskich 3, drugi czwartek mie-
siąca w godz. 15.00 - 17.00

Adam Wojtowicz ̶  po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym: 605 474 171
lub e-mail: adamwojtowicz@onet.com.pl

Jacek Zarzycki ̶  Starostwo Powiatowe
w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17,
każdy czwartek miesiąca w godz. 15.00
- 17.00.

(BRP)

Dyżury radnych Powiatu Gliwickiego

Sprawy bezpieczeństwa w powiecie omawiane były na spotkaniu,
zorganizowanym 26 stycznia. 
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Podczas styczniowej sesji Rady
Powiatu Gliwickiego.

�

Radni z uwagą wysłuchali in-
formacji o możliwości pozy-
skiwania funduszy zewnętrz-
nych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata
2014-2020.
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Dokończenie ze str. 1
– Środki te posłużyły do sfinanso-

wania m.in. inwestycji drogowej pn.
„Szlak Europejski” na terenie gmin Ru-
dziniec i Sośnicowice oraz przebudowy
mostów w Leboszowicach i Pławniowi-
cach – kontynuuje starosta. – Pozyskano
również fundusze unijne na realizację
wielu innych projektów, które umożliwiły
wspieranie powrotu na rynek pracy osób
zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, przeciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu, wdrażanie w urzędzie nowo-
czesnych systemów wspomagania za-
rządzania oraz podnoszenie wiedzy i roz-
wój kompetencji zarówno uczniów, jak
i ich nauczycieli.  

Wysoka pozycja powiatu w rankingu
uwzględnia również liczne usprawnienia
dla klientów wprowadzone w Staro-
stwie Powiatowym w Gliwicach. – Mamy
elektroniczny system obiegu dokumen-
tów, usługę mailowego lub SMS-owego
powiadamiania o możliwości odbioru
prawa jazdy czy dowodu rejestracyjne-
go – wymienia Magdalena Budny, se-
kretarz Powiatu Gliwickiego. – Postara-
liśmy się o przystosowanie urzędu do po-

trzeb rodziców z dziećmi: jest toaleta
z przewijakiem i kącik dla najmłod-
szych w Wydziale Komunikacji i Trans-
portu. Dużą grupę wśród docenionych
usprawnień stanowią rozwiązania dedy-
kowane osobom niepełnosprawnym:
schodołaz, platforma osobowa, punkt
obsługi klienta niepełnosprawnego, moż-
liwość skorzystania przy załatwianiu
spraw z usług tłumacza języka migowe-
go oraz opcja dla osób niedowidzących
na stronie BIP urzędu. 

Eksperci wzięli także pod uwagę
podnoszenie standardów pracy staro-
stwa – ciągłe podwyższanie przez urzęd-
ników kwalifikacji czy podejmowanie
działań mających na celu audyt i samo-
ocenę.

Bardzo pozytywnie oceniono inicja-
tywy służące budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego (m.in. współpracę z or-
ganizacjami pozarządowymi), realizacji
programów promujących zdrowie bądź
adresowanych do osób niepełnospraw-
nych oraz  kultywowanie i promocję spe-
cyfiki kulturowej regionu (publikacje
książkowe i prasowe, wystawa nt. ob-
rzędów, dożynki, festiwale chórów). Do-

ceniono istniejące na terenie powiatu dar-
mowe punkty dostępu do internetu, roz-
wiązania wspierające rozwój przedsię-
biorczości, a także bogatą ofertę szlaków
turystycznych i rowerowych. 

Punkty przyznano również za wyda-
wanie powiatowej gazety, promocję ak-
tywnego stylu życia poprzez organizo-
wanie imprez rekreacyjnych i sporto-
wych, za finansowe wspieranie wydarzeń
integrujących społeczność lokalną, za-
angażowanie samorządu w inicjatywy
proekologiczne oraz współpracę part-
nerską międzynarodową i krajową, w tym
wspólną realizację projektów edukacyj-
nych. 

- Tytuł laureata Ogólnopolskiego
Rankingu Gmin i Powiatów to wyróż-
nienie, ale zarazem zobowiązanie. Mu-
simy dołożyć starań, żeby nie spocząć na
laurach, ale również w 2016 roku utrzy-
mać dobrą pozycję w rankingu – dekla-
ruje starosta. 

W gronie najlepszych

W wielu miejscach województwa
śląskiego 31 stycznia uczczono pamięć
Górnoślązaków, wywiezionych zimą
1945 roku na nieludzką ziemię – w głąb
Związku Radzieckiego, skąd wielu z nich
nigdy nie wróciło. W powiecie gliwickim
największa uroczystość z tej okazji zor-
ganizowana została w gminie Pilchowi-
ce. Jednym z jej elementów było złoże-
nie kwiatów pod Pomnikiem Interno-
wanych i Zaginionych na cmentarzu
w Żernicy, co uczynili m.in. przedsta-
wiciele Powiatu Gliwickiego (na zdjęciu).
Także podczas uroczystości pod Pomni-
kiem Ofiar Wojen i Totalitaryzmów
w Parku Chopina w Gliwicach repre-
zentacja naszego powiatu oddała hołd
ofiarom Tragedii Górnośląskiej. (RG)

Pamiętamy o Tragedii Górnośląskiej
Z rąk starosty gliwickiego Waldema-

ra Dombka i ppłk. dypl. Romana No-
wogrodzkiego, komendanta Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Gliwicach, ode-
brali je samorządowcy z powiatu i na-
szych gmin. Złote Medale za Zasługi dla
Obronności Kraju otrzymali Joachim
Bargiel – wójt Gminy Gierałtowice i Wa-
cław Kęska – burmistrz Pyskowic. Brą-

zowe Medale za Zasługi dla Obronności
Kraju odebrali natomiast Andrzej Frejno
– wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gli-
wickiego i Andrzej Kurek – przewodni-
czący Rady Powiatu Gliwickiego. 

Medale – na wniosek starosty gli-
wickiego – przyznane zostały odzna-
czonym decyzją ministra obrony naro-
dowej. (RG)

Medale dla zasłużonych
Na styczniowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego czterem samorządowcom
z naszego powiatu wręczone zostały Medale za Zasługi dla Obronności Kra-
ju. 

Obejmuje ona przede wszystkim męż-
czyzn urodzonych w 1997 roku (tzw.
rocznik podstawowy), mężczyzn uro-
dzonych w latach 1992-1996 nie posia-
dających określonej kategorii wojskowej
oraz osoby urodzone w latach 1995-1996,
które wcześniej zostały uznane za cza-
sowo niezdolne do czynnej służby. Pod-
dać się jej muszą także urodzone w latach
1992-1997 studentki i absolwentki kie-
runków medycznych, weterynaryjnych
oraz psychologicznych.

Kwalifikacja dla mieszkańców po-
wiatu gliwickiego przeprowadzana jest

w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego
7. Mężczyźni z Knurowa stawiali się tam
od 1 do 9 lutego, później do 12 lutego za-
rezerwowano czas dla mieszkańców Py-
skowic. Następnie muszą stawić się
w WKU panowie z gmin Gierałtowice
(15-16 lutego), Sośnicowice (17-18 lu-
tego), Rudziniec (18-19 lutego), Toszek

(22-23 lutego), Pilchowice (23-24 lute-
go) i Wielowieś (24-25 lutego). 26 lute-
go to dzień przeznaczony dla wezwanych
pań.

Ogółem tegoroczną kwalifikacją woj-
skową objętych jest 558 osób z powiatu
gliwickiego. Są one zobowiązane do
stawienia się w WKU nawet wówczas, je-
śli nie otrzymają wezwania imiennego.
Niestawienie się podlega grzywnie oraz
karze pozbawienia wolności.

W oficjalnym otwarciu kwalifikacji
wojskowej 1 lutego uczestniczyli ko-
mendant WKU Roman Nowogrodzki, Ja-

cek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gli-
wickiego oraz Stanisław Korczyk i Zbi-
gniew Maćkowiak z Wydziału Zarzą-
dzania Kryzysowego starostwa – na
zdjęciu z przedstawicielami Powiato-
wej Komisji Lekarskiej, która orzeka
o stanie zdrowia przesuwanych następ-
nie do rezerwy mężczyzn i kobiet.

(WG)

Trwa kwalifikacja 
wojskowa
Od 1 do 29 lutego prowadzona jest kwalifikacja wojskowa dla powiatu gli-
wickiego. 

W imieniu odznaczonych podziękowania złożył Joachim Bargiel.
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Cykliczne spotkanie starosty gliwickiego z włodarzami
gmin wchodzących w skład powiatu zorganizowane zo-
stało tym razem w Gierałtowicach. Omawiano na nim
m.in. kwestie bezpieczeństwa, w tym związanego z prze-
ciwdziałaniem powodziom.

Spotkanie odbyło się 27 stycznia. Przedstawiona na nim zo-
stała koncepcja projektu budowy suchego polderu zlokalizo-
wanego na potoku Ornontowickim w sołectwach Gierałtowi-
ce i Chudów. Zbiornik ten ma zapewnić bezpieczeństwo tere-
nom zagrożonym powodzią. Przewiduje się, iż powstanie do
końca 2019 roku. Ciekawe zagadnienie prezentujące gminę jako
prosumenta instytucjonalnego omówił wójt Joachim Bargiel.
Gierałtowice już teraz przykładają dużą wagę do racjonalne-
go wykorzystania energii, nastawiając się na odnawialne źró-
dła energii. Planuje się, iż docelowo powstaną tu cztery gmin-
ne centra energetyczne z dużym udziałem OZE. 

Na spotkaniu omówiono również sprawy bieżące, m.in. funk-
cjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go Starostwa Powiatowego w Gliwicach. 

- Było to kolejne z cyklicznych spotkań, które upłynęło w ro-
boczej i konstruktywnej atmosferze – podsumowuje starosta

Waldemar Dombek. – Zarówno to, jak i poprzednie w Knuro-
wie, zostały profesjonalnie przygotowane przez organizatorów.
Następne zaplanowane jest w gminie Pilchowice.

(RG)

Spotkanie samorządowe w Gierałtowicach

Samorządowcy z powiatu i jego gmin zapoznali się m.in.
z planami budowy polderu przeciwpowodziowego w gmi-
nie Gierałtowice.
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Dokończenie ze str. 1

Jak dotąd bowiem liczne działania
podejmowane przez ostatnią deka-
dę w sprawie budowy sygnalizacji

świetlnej na tym skrzyżowaniu, a co za
tym idzie - poprawy bezpieczeństwa, nie
przyniosły spodziewanych rezultatów.

- Szczególnie bulwersuje nas lekce-
ważenie przez Departament Zarządzania
Ruchem Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad  w Warszawie cennych
inicjatyw już podjętych w tej sprawie
przez władze lokalne, tj. sfinansowanie
przez Powiat Gliwicki i gminę Pilchowice
w całości dokumentacji projektowej oraz
deklaracja władz samorządowych
o współfinansowaniu w 50 procentach
kosztów wykonania tego zadania. Na
skrzyżowaniu, o którym mowa, nadal do-
chodzi do poważnych  wypadków. Od-
suwanie w czasie tak ważnej inwestycji
jest postrzegane przez nas jako lekcewa-
żenie podstawowej potrzeby mieszkań-
ców, jaką jest poczucie bezpieczeństwa.
Mamy czekać na kolejny śmiertelny wy-
padek? – pyta Katarzyna Piwińska.

Społeczność gminy Pilchowice ocze-
kuje, że petycje przyczynią się do pod-
jęcia skutecznej współpracy centralnego
organu administracji rządowej z organami
samorządu terytorialnego, w celu po-
prawy bezpieczeństwa na feralnym skrzy-
żowaniu. Przypomnijmy, że problem
ten został podniesiony inicjatywą spo-

łeczności lokalnej i zgłoszony, jako nie-
zwykle istotny do rozwiązania, wła-
dzom samorządowym już w 2006 roku.
Ludzie z Wilczy zorganizowali nawet pi-
kietę. 25 czerwca 2009 roku przez cały
dzień chodzili w kółko po feralnym
skrzyżowaniu protestując przeciw opie-
szałości działań organów odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo na tej drodze.

Wkolejnych, następujących po
sobie latach władze Powiatu
Gliwickiego podejmowały

liczne działania zmierzające do rozwią-
zania tego problemu. Działania rozpoczęto
od wizji w terenie, w celu ustalenia za-
grożeń występujących na tym skrzyżo-
waniu, zarówno w ruchu pieszym jak i sa-
mochodowym. Następnie przeprowa-
dzono pełną analizę poziomu bezpie-
czeństwa ruchu na drodze krajowej DK
78 na odcinku Gliwice-Rybnik, w obrę-
bie poszczególnych skrzyżowań DK 78
z drogami niższych kategorii.  Przepro-
wadzone badania potwierdziły, że na
skrzyżowaniu w Wilczy, z uwagi na wy-
stępujące tam natężenie ruchu i warunki
terenowe, istnieje poważne zagrożenie
bezpieczeństwa ruchu. Uznano wów-
czas za konieczne wystąpienie do rze-
czowo merytorycznej Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDD-
KiA), zarówno Oddziału w Katowicach,
jak i Dyrekcji w Warszawie, z wnioskiem
o poprawę poziomu bezpieczeństwa na

opisanym skrzyżowaniu poprzez budowę
na nim sygnalizacji świetlnej. 

- W latach 2006-2011 władze Powiatu
Gliwickiego poczyniły wiele kroków
zmierzających do zbudowania na tym
skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej.
Efektem kilkuletnich działań było wpi-
sanie przedmiotowego zadania, jako
znaczącego, do Planu Zadań Programu
Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych na

lata 2011-2013 na pozycji 102 na 438 za-
planowanych zadań do realizacji, 
o czym Powiat Gliwicki został poinfor-
mowany przez GDDKiA z początkiem
2011 roku. Na każdym z etapów naszych
działań informowano nas jednak, że re-

alizacja zadania jest uzależniona od
wielkości środków finansowych, jakimi
będzie dysponowała GDDKiA. Poin-
formowano nas również, że kolejność re-
alizacji wszystkich zgłoszonych do pla-
nu zadań w skali kraju została ustalona
według ściśle określonych kryteriów:
liczby zabitych, liczby rannych i śred-
niego dobowego ruchu na danym odcinku
drogi. Niestety, sprawa tak znacząca dla

mieszkańców gminy Pilchowice, pomi-
mo uznania jej za istotną także przez
kompetentny urząd administracji rzą-
dowej, nadal po upływie tylu lat nie zna-
lazła finału w realizacji – wyjaśnia sta-
rosta gliwicki Waldemar Dombek. 

Dlatego też władze powiatu wraz
z władzami gminnymi podjęły decyzję 
o współfinansowaniu przedsięwzięcia
z budżetu Powiatu Gliwickiego i Gminy
Pilchowice. 

- Aby przyspieszyć cały proces reali-
zacji zadania, Powiat Gliwicki wraz 
z Gminą Pilchowice dofinansował i przy-
gotował opracowanie dokumentacji pro-
jektowej obejmującej przebudowę oma-
wianego skrzyżowania oraz budowę na
nim sygnalizacji świetlnej. Dokumenta-
cja ostatecznie została sporządzona
w maju 2013 roku oraz pozytywnie przy-
jęta przez GDDKiA Oddział w Katowi-
cach – dodaje starosta gliwicki.

Rok 2013 był rokiem kończącym
realizację Programu Redukcji
Ofiar Śmiertelnych na lata 2011-

2013. Wieloletnie starania władz Po-
wiatu Gliwickiego w dążeniu do popra-
wy bezpieczeństwa lokalnej społeczno-
ści nie przyniosły oczekiwanego efektu,
co nie zniechęciło ich do dalszych kro-
ków w tej sprawie. Po kolejnych inter-
wencjach włodarzy Powiatu Gliwickie-
go w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad oraz na szczeblu mi-
nisterialnym realizacja zadania ujęta zo-
stała na listach kolejnych programów
GDDKiA. W grudniu 2013 roku zainte-

Feralne
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Trzeba bardzo uważać, żeby nie wpaść pod koła – mówią piesi, którzy muszą
przejść w tym miejscu na drugą stronę drogi.
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W ubiegłym roku w związku ze zmia-
nami w Ustawie Prawo budowlane
wprowadzona została możliwość
zgłaszania robot budowlanych nie
wymagających uzyskania pozwole-
nia na budowę (czyli np. budowy
domków jednorodzinnych), jako al-
ternatywa dla składania wniosku
o pozwolenie na budowę. 

Na czym polega różnica? – zapytaliśmy
w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Okazuje się, że po złożeniu wniosku o wy-
danie pozwolenia na budowę należy ocze-
kiwać na decyzję, co może trwać do 65 dni,
natomiast po zgłoszeniu prac budowlanych
wystarczy odczekać 30 dni od złożenia
kompletnego zestawu dokumentów, po
czym można przystąpić do prac, o ile
w tym czasie organ administracyjny nie
wniósł sprzeciwu. Brak reakcji ze strony
administracji oznacza milczącą zgodę.

Należy jednak mieć na uwadze, że zło-
żenie niepełnego zestawu dokumentów może
doprowadzić do znacznego wydłużenia pro-
cesu nabywania prawa do przystąpienia do
prac budowlanych. Aby niepotrzebnie nie wy-
dłużać czasu załatwiania sprawy, dobrze
jest wynająć dobrego projektanta, który zna
lokalne tereny oraz wymogi dotyczące do-
kumentacji formalno-prawnej.

Patrząc na powiatowe statystyki z ubie-
głego roku wyraźnie widać, że Gierałto-
wice przodują w ilości zgłoszeń budowy
budynków mieszkalnych. Było ich 10. Dla
porównania – Wielowieś miała takich
zgłoszeń zaledwie 3. Ogółem w całym po-
wiecie zgłoszeń budowy było 47, co jest
całkiem sporą liczbą w porównaniu z wnio-
skami o wydanie pozwolenia na budowę
(279). Szczególnie, gdy weźmie się pod
uwagę, jak świeże są nowe przepisy – we-
szły w życie dopiero 28 czerwca ub. roku.

(WG)

Zgłoszenie budowy zamiast
oczekiwania na decyzję

Dane te podane zostały na spotkaniu
1 lutego, które odbyło się w ratuszu miej-
skim w Gliwicach. Policja tutejszego gar-
nizonu spotkała się na nim z przedsta-
wicielami samorządów oraz służb, z któ-
rymi na co dzień współpracuje. Szef gli-
wickich mundurowych insp. Dariusz
Augustyniak przedstawił wyniki osią-
gnięte w 2015 r., a także wskazał kierunki
pracy na br. W naradzie uczestniczył ko-
mendant wojewódzki policji nadinsp.
Jarosław Szymczyk.

W trakcie spotkania podsumowano
pracę gliwickiego garnizonu policji w ub.
r. Służbę prewencyjną, ruch drogowy,
pion kryminalny oraz sprawy logistyczne
omówił insp. Dariusz Augustyniak. Po-
dziękował też policjantom i pracowni-

kom cywilnym za
całoroczną owocną
pracę. W naradzie
rocznej uczestni-
czyli prezydenci,
burmistrzowie, wójtowie wszystkich gmin
powiatu, starosta gliwicki, przedstawicie-
le prokuratury, straży pożarnej, straży
miejskich i CRG. Spotkanie podsumował
komendant wojewódzki nadinspektor Ja-
rosław Szymczyk – bardzo dobrze ocenił
osiągnięte przez gliwicką policję wyniki,
przedstawił także priorytety i zadania do re-
alizacji w roku 2016. Komendant wskazał
obszary, w których należy poprawić wskaź-
niki. To m. in. przestępczość nieletnich oraz
czas reakcji i dojazdu na miejsce zdarze-
nia.

Jak wynika z policyjnej statystyki,
w powiecie gliwickim żyje się znacznie
bezpieczniej niż w Gliwicach. W ub. r.
policja wszczęła 7 954 postępowania
przygotowawcze, z czego aż 6 332 w Gli-
wicach, a tylko 1 622 w powiecie.  6 178
z nich dotyczyło przestępczości krymi-
nalnej, z czego jedynie 1 391 w powie-
cie, cała reszta zaś w Gliwicach. Na na-
szym terenie znacznie mniej niż w mie-
ście jest m.in. rozbojów, kradzieży, bó-
jek i pobić oraz przestępstw narkotyko-
wych. (RG)

Bezpieczniej
w powiecie
W powiecie gliwickim odnotowuje się znacznie mniej prze-
stępstw niż w Gliwicach.

Niebawem jubileusz
Do jubileuszu 55-lecia przygotowu-
je się Zespół Szkól Specjalnych w Py-
skowicach.

Szkoła powstała w 1961 r., kiedy to
w Pyskowicach powołano placówkę do
zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wy-
chowawczych w pracy z dziećmi o nie-
pełnosprawności intelektualnej i często to-
warzyszącej jej niepełnosprawności ru-
chowej. Jubileusz obchodzony będzie 18
marca br. i połączono go ze Światowym
Dniem Osób z zespołem Downa. 

Więcej o szkole i jej rocznicy napi-
szemy w marcowym wydaniu „Wiado-
mości Powiatu Gliwickiego”. (RG)

2 lutego w Centrum Edukacji i Biz-
nesu Nowe Gliwice odbyło się ko-
lejne Zebranie Zarządu Związku Sub-
regionu Centralnego. Przypomnij-
my – jednym z członków Zarządu
Związku jest starosta gliwicki Wal-
demar Dombek, a przewodniczą-
cym Zarządu prezydent Gliwic, Zyg-
munt Frankiewicz.

W porządku zebrania dominowały
sprawy związane z aktualnymi i plano-
wanymi konkursami w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Podjęto uchwałę w sprawie uzgodnienia
zbilansowanego zapotrzebowania na
środki ZIT w ramach poszczególnych
poddziałań RPO WSL 2014-2020, a tak-
że m.in. w sprawie uzgodnienia list pro-
jektów Związku, planowanych do zgło-
szenia w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych w naborze doty-
czącym wsparcia szkolnictwa zawodo-
wego w zakresie działań edukacyjno-
szkoleniowych i infrastruktury kształce-
nia zawodowego. 

- Konkursy z zakresu szkolnictwa za-
wodowego są szczególnie ważne dla Po-
wiatu Gliwickiego, gdyż w tym zakre-
sie w najbliższych naborach chcemy zło-
żyć aż trzy projekty – podkreśla staro-
sta Waldemar Dombek. Pozostałe listy
dotyczyły projektów z zakresu efek-
tywności energetycznej i odnawialnych
źródeł energii w infrastrukturze pu-
blicznej i mieszkaniowej, niskoemisyj-
nego transportu miejskiego i efektyw-
nego oświetlenia. Wiele uwagi poświę-
cono także sprawom związanym z przy-

gotowaniem Lokalnych Programów Re-
witalizacji.

Dyrektor Biura Związku – Mariusz
Śpiewok poinformował o stanie przy-
gotowań Związku do realizacji projektów
ZIT w zakresie gospodarki wodno-ście-
kowej, a także przedstawił informacje
z monitorowania postępu realizacji dzia-
łań i poddziałań ZIT Subregionu Cen-
tralnego w 2015 roku.

Kolejne zebranie zaplanowano na
początek marca. (JP)

Powstają nowe unijne projekty

Z samorządowcami z powiatu wita się komendant woje-
wódzki policji, nadinsp. Jarosław Szymczyk.
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resowanych poinformowano, że przed-
miotowe zadanie nadal znajduje się
w planie zadań Programu Redukcji Licz-
by Ofiar Śmiertelnych na pozycji 69 (na
698 planowanych.) Budowę świateł na
skrzyżowaniu w Wilczy przewidziano  na
rok 2015, pod warunkiem uzyskania
odpowiednich środków finansowych za-
bezpieczających realizację inwestycji. 

Od lat przedstawiciele Powiatu
Gliwickiego interweniują w tej
sprawie u najwyższych władz

samorządowych i państwowych. Kore-
spondencja kierowana była już m.in. do
prezydenta RP, premiera, właściwych mi-
nistrów, senatorów, posłów, eurodepu-
towanych i wojewody. Niestety, bez-
skutecznie… 

- Pismem z 19 maja 2014 roku zo-
staliśmy poinformowani przez GDD-
KiA, że pomimo naszej propozycji udzia-
łu w kosztach, wysokość przyznanych
środków na zadania inwestycyjne w tym
roku nie pozwala na uwzględnienie prze-
budowy przedmiotowego skrzyżowania
przy udziale GDDKiA. W ramach na-
szych wieloletnich działań zwróciliśmy
się o pomoc i poparcie w tej sprawie do
najwyższych, merytorycznie właściwych
organów państwa, osób na najwyższych
szczeblach władzy w naszym państwie

i do wielu osób najwyższego zaufania pu-
blicznego. Zważywszy na fakt wyczer-
pania możliwych narzędzi działania
w przedmiotowej sprawie, 27 maja 2014
roku zwróciliśmy się z prośbą do ów-
czesnej minister Elżbiety Bieńkowskiej
o rozpatrzenie ewentualności przyznania
funduszy na współfinansowanie realiza-
cji tego zadania z puli środków ministe-
rialnych, widząc w tym posunięciu ostat-
nią szansę na pozytywne zakończenie
sprawy budowy sygnalizacji świetlnej
jeszcze w roku 2014 roku. Pismem
z 2 czerwca 2014 roku wystąpiliśmy
także z prośbą do ministra infrastruktu-
ry i rozwoju Adama Zdziebły z prośbą
o wszelką możliwą pomoc w przyśpie-
szeniu terminu wykonania zadania –
dodaje Iwona Uznańska, kierownik Re-
feratu Transportu Starostwa Powiato-
wego w Gliwicach.

Pismem z 7 lipca 2014 roku Mini-
sterstwo Infrastruktury i Rozwo-
ju, wyrażając zrozumienie dla po-

trzeb lokalnej społeczności poinformo-
wało, że budżet na tego typu zadania jest
ograniczony i nie pokrywa się z nakła-
dami, jakie należałoby przeznaczyć na
pełną ich realizację. Wyjaśniono również,
iż w pierwszej kolejności są realizowa-
ne zadania znajdujące się na najwyższych

pozycjach listy realizowanych planów
i programów, i tylko tak zastosowany
sposób klasyfikacji zadań umożliwia
efektywne wykorzystanie dostępnych
środków budżetowych.

Pismem z 8 sierpnia 2014 roku GDD-
KiA Oddział w Katowicach złożyła na
ręce ówczesnego przewodniczącego
Rady Powiatu Gliwickiego informację
o umieszczeniu przedmiotowego zadania
na pozycji nr 80 (!) w zaktualizowanym
Programie Redukcji Liczby Ofiar Śmier-
telnych. Informacja ta wzbudziła ogrom-
ne zdziwienie, gdyż pozycja ta jest od-
leglejsza niż pozycja nr 69 deklarowana
wcześniej przez GDDKiA Oddział
w Warszawie w piśmie z 16 grudnia
2013 roku. Dlatego pismem z 16 lutego
2015 roku władze Powiatu Gliwickiego
zwróciły się  do dyrektor Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Ewy
Tomali-Boruckiej z prośbą o wiarygod-
ne i wiążące określenie terminu realiza-
cji zadania.

10 marca 2015 roku GDDKiA w War-
szawie przekazała informację o plano-
wanej aktualizacji Programu Redukcji
Liczby Ofiar Śmiertelnych w II/III kwar-
tale 2015 roku. Wyjaśniono, że dopiero po
jej przeprowadzeniu możliwa będzie
ocena możliwości realizacji poszczegól-
nych zadań programu w oparciu o sza-
cowany poziom środków finansowych
z budżetu państwa. Pismem z 10 lipca

2015 roku GDDKiA poinformowała, że
aktualizacja programu jest w toku. Pi-
smem z 28 września 2015 roku, skiero-
wanym na ręce starosty gliwickiego Mi-
nisterstwo Infrastruktury i Rozwoju po-
informowało, że przedmiotowe zadanie,
po przeprowadzonej aktualizacji, zosta-
ło przewidziane do realizacji w ramach
Programu Likwidacji Miejsc Niebez-
piecznych na lata 2014-2023 (z perspek-
tywą do 2025), a Ministerstwo czynić bę-
dzie starania, aby zadanie zrealizować
w możliwie najbliższym czasie…

- W świetle naszych naprawdę ogrom-
nych starań, czujemy się jako władze sa-
morządowe głęboko rozżaleni. Po wie-
lu latach obiecywania i niedotrzymywa-
nia określanych wcześniej przez GDD-
KiA terminów mamy wątpliwości, czy
mimo zaangażowanych środków może-
my liczyć na finalizację zadania. Jako
władze samorządowe zrobiliśmy wszyst-
ko, co można było w tej sprawie, doty-
czy to także wyłożonych z budżetu po-
wiatu środków na opracowanie doku-
mentacji, mimo że zadanie dotyczy dro-
gi krajowej. Oczywiście nadal chcemy
pomóc mieszkańcom gminy Pilchowice
w rozwiązaniu tego problemu – kwituje
Waldemar Dombek.

Dodajmy, że jesienią 2015 roku na
odcinku DK 78 obejmującym
fatalne skrzyżowanie zainsta-

lowano odcinkowy pomiar prędkości

na odległości ok. 2 km. Urządzenie po-
miarowe skanuje tablice rejestracyjne
przejeżdżających pojazdów, na wjeź-
dzie w danych odcinek oraz przy wy-
jeździe. Następnie obliczana jest średnia
prędkość pojazdu. Jeśli zostanie stwier-
dzone przekroczenie dopuszczalnego li-
mitu na danej drodze, system automa-
tycznie przesyła informację o danych po-
jazdu, co z kolei wiąże się z mandatem
dla kierowcy. To jednak jedynie doryw-
cze narzędzie. Komenda Wojewódzka
Policji w Katowicach deklaruje poparcie
dla mieszkańców Wilczy w ich walce
o bezpieczeństwo.

- Budowa sygnalizacji świetlnej zo-
stała ujęta w Programie Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych wśród zadań
o klasie największego ryzyka i przewi-
dziana jest do realizacji w roku 2016. Jed-
nakże realizacja tej inwestycji uzależ-
niona jest od wielkości środków finan-
sowych, które zostaną przeznaczone do
dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad – pisze w piśmie
z 8 stycznia br. Przemysław Rzeźniew-
ski, dyrektor Departamentu Zarządzania
Ruchem GDDKiA w Warszawie. 

A mieszkańcy Wilczy wciąż tak bar-
dzo liczą na sygnalizację świetlną i prze-
budowę skrzyżowania, aby już nigdy nie
musieli drżeć z niepewności, czy im i ich
dzieciom uda się bezpiecznie wrócić do
domu. MAGDALENA FISZER-RĘBISZ
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skrzyżowanie

Ta firma robi wrażenie. Podbija wciąż
nowe rynki krajowe i zagraniczne,
stale poszerza działalność. Mająca
swą siedzibę w Pyskowicach spółka
Polmarkus – bo o niej mowa – może
być wzorem przedsiębiorczości
w powiecie gliwickim, ale jej zasięg
obejmuje coraz wieksze obszary. 

Jej praojcem jest znana dobrze nie tyl-
ko w Pyskowicach piekarnia-cukiernia

Szmidt. – Polmarkus został założony
przez moich rodziców w 1992 roku, ale
jego tradycje i zwyczaje sięgają lat 30. ubie-
głego wieku – mówi asystent zarządu spół-
ki Aleksandra Szmidt. – Mój prapradzia-
dek zbudował  pierwszą naszą piekarnię
w Ziemięciach  i przekazywał swoją wie-
dzę z pokolenia na pokolenie. Było to
w 1932 r. Firma przetrwała lata, mimo że
przechodziła wiele dramatycznych zwro-
tów. Prapradziadek piekarnię wybudo-
wał dla swojego syna, a były to ciężkie lata
światowego kryzysu. Po wojnie musiała ją
prowadzić babcia. Wtedy nie uczono ko-
biet piekarnictwa, więc poszukano jej
męża, który byłby w stanie zająć się pie-
karnią. Okazał się on mistrzem w swoim
fachu i do dziś stosujemy wiele jego re-
ceptur, na przykład na kołacz śląski. W la-
tach 50. i 60. ub. wieku z kolei źle widziane
były prywatne zakłady, odebrano nam
prawo do prowadzenia własnej piekarni,
ale dziadek nadal był kierownikiem pro-
dukcji. Dopiero w latach 80. zaczęliśmy

myśleć o ponownym rozwoju, jeździliśmy
po odpustach, sprzedając makrony. Rodzice
postanowili odłączyć się od firmy dziad-
ków, wynajęliśmy piekarnię w Pniowie,
równocześnie budując zakład w Pysko-
wicach. W końcu mój tata, Marek Szmidt
pomyślał, że skoro zna już cały proces pro-
dukcji chleba i ciast oraz ma dostęp do su-
rowców, dobrze byłoby utworzyć firmę za-
opatrującą innych piekarzy we wszystko,
co potrzebne jest do wypieków. 

Tak właśnie powstał Polmarkus. Jest to
dziś największa i najszybciej rozwi-

jająca się firma tej branży w Polsce. A po-
wstawała krok po kroku. Na początku lat
90. obejmowała swym działaniem okoli-
ce Pyskowic i Gliwic. W 1994 r. utworzyła
swój transport, zaczęła obsługiwać klien-
tów przez telefon, sprzedawać towar z sa-
mochodów (tzw. vanselling, gdy np. pie-
karz lub cukiernik nie wiedzą, ile potrze-
bują danego dnia produktów świeżych, ta-
kich jak np. mleko czy ser, to mogą je do-
kupić w ten sposób), wciąż poszerzając
asortyment oferowanych usług. W 2005
roku otworzyła oddziały w Krakowie
i Wrocławiu, później utworzyła spółkę
w Czechach. W 2008 roku rozbudowała
swą główną siedzibę w Pyskowicach.
Teraz działa już także w Łodzi, na Słowacji
i w Słupsku, gdzie  obecnie przymierza się
do zaopatrywania całej północnej Polski. 

- W firmie Polmarkus zatrudniamy po-
nad 240 osób, ale w połączeniu wszystkich
firm ponad 400 – informuje Aleksandra

Szmidt. – Przykładamy dużą wagę do tego,
by każdy pracownik miał wiedzę techno-
logiczną, rozwijał się, ale również dobrze
się u nas czuł. Nawet osoba, która przy-

chodzi do pracy w biurze, musi odbyć prak-
tyki w zakładzie produkcyjnym, aby zro-
zumieć, na czym polega piekarnictwo i cu-
kiernictwo. Mnie to także dotyczyło…

- Nasza piekarnia jest zakładem z tra-
dycjami, ale otwartym na nowe kierun-
ki. Mówimy o niej piekarnia doświad-
czalna – uśmiecha się. – Nasi klienci czę-
sto nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą
skosztować tu czegoś jako pierwsi w Pol-
sce. Korzystamy z piekarni-cukierni
Szmidt, by wprowadzić nową recepturę

na rynek, robimy próby, a gdy kończą się
one pomyślnie, udostępniamy daną tech-
nologię innym piekarzom i cukierni-
kom w Polsce czy za granicą. 

Spółka każdego dnia zaopatruje 4 tysiące
innych zakładów. Ma 8 tys. różnych

produktów – suchych, chłodzonych i mro-
żonych. Rozwozi je sto specjalistycznych
samochodów spełniających najwyższe
standardy światowe. Surowce na potrzeby
piekarni i cukierni nabywa w 30 krajach,
importując np. całe kontenery ziaren czy ba-
kalii. Śliwki suszone sprowadza np. z Ar-

gentyny, a migdały
z Kalifornii. W Py-
skowicach powstał
pierwszy sklep
w Polsce zaopatru-
jący piekarzy i cu-
kierników we
wszystko, co jest
potrzebne do pro-
dukcji – zarówno
surowce i półpro-
dukty, jak i urzą-
dzenia, maszyny,
a nawet odzież ro-
boczą. 

- Organizuje-
my dni otwarte,
które są fenome-
nem na cały świat

– opowiada pani Aleksandra. – Przyjeż-
dżają na nie m.in. przedsiębiorcy z Ame-
ryki, dziwiąc się, jak udało nam się zjed-
noczyć tak wielu wytwórców. Dwa razy
do roku przez ulice Pyskowic nie można
przejechać, bo wypełniają je samochody
i autobusy piekarzy i cukierników z Pol-
ski i z zagranicy. Przyjeżdżają, by do-
wiedzieć się, co nowego, innowacyjnego
wprowadzamy w branży. My z kolei
sami jeździmy po całym świecie w po-
szukiwaniu nowych pomysłów, rozwiązań

technologicznych, które wdrażamy, dzie-
ląc się nimi następnie z innymi. Działa
u nas Akademia Polmarkus, gdzie uczy-
my np. jak produkować lody czy pyszne
desery najwyższej jakości. Uczymy też
rzemieślników podstaw biznesu, bo wie-
lu z nich wstępując do zawodu nie wie np.,
jak skalkulować cenę bułki. Wspieramy
także różne branżowe turnieje oraz szko-
limy uczniów szkół zawodowych. 

Obecnie w sklepie Polmarkusa jest
wszystko, co potrzebne jest nie tyl-

ko do produkcji, ale też do sprzedaży pie-
czywa, ciasta czy lodów – foremki, de-
koracje, opakowania, expresy do kawy,
nawet stoliki i krzesła do wyposażenia ka-
wiarni. Przez lata spółka stworzyła rów-
nież idealny punkt sprzedaży, w którym
ważny jest każdy szczegół, taki jak np.
ustawienie lady, umeblowanie czy oświe-
tlenie. Takie pawilony modułowe, z miej-
scami, gdzie klienci piekarni mogą usiąść,
by wypić kawę lub coś zjeść. – Wykre-
owaliśmy dla piekarzy gotowy koncept
sklepu, do którego muszą tylko włożyć
swoje pyszne wyroby. Naszym hasłem jest
przecież: Wspólnie Tworzymy Rozwój –
podkreśla Aleksandra Szmidt. – Chcemy
rozwijać piekarzy i cukierników, aby
podnosili standardy swoich sklepów, nie
zapominali o tradycji i dobierali surow-
ce najwyższej jakości, a nie musieli my-
śleć np. o lampach do swojej kawiarni. 

Rodzina Szmidtów prowadzi od kil-
ku lat także zupełnie inną działalność –
ma skład budowlany oraz buduje domy
jednorodzinne w zabudowie osiedlowej
pod Pyskowicami i w Pniowie.

Zaiste, tej familii nie brakuje pomy-
słów, energii i woli ciągłego rozwoju swej
firmy mającej tradycyjne korzenie, ale
wciąż stawiającej na innowacyjność i ro-
dzinną atmosferę…

ROMANA GOZDEK

Tradycja i nowoczesność

Aleksandra Szmidt jest praprawnuczką założyciela znanej
firmy piekarniczo-cukierniczej, z której wywodzi
się Polmarkus. 
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Kontynuujemy nasz cykl PRZEDSIĘBIORCZY POWIAT. Przedstawiamy w nim przed-
siębiorców z naszego terenu i ich firmy. Piszemy o tym, jak powstały ich przed-
siębiorstwa, jak się rozwijają, jak sobie radzą w obecnych realiach gospodarczych,
jaka jest ich recepta na sukces. Poniżej kolejny artykuł z tego cyklu.  

PRZEDSIĘBIORCZY
POWIAT
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Jego celem jest zaktywizowanie
mieszkańców powiatu gliwickiego
w wieku 15-65 lat do podniesienia swo-
ich umiejętności i kwalifikacji zawodo-
wych. Osoby lub rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, tzn. zagro-
żone ubóstwem, wykluczeniem spo-
łecznym, osoby nieaktywne zawodowo
i długotrwale bezrobotne, usamodziel-
niający się wychowankowie rodzin za-
stępczych oraz osoby niepełnosprawne
mogą liczyć na wszechstronne wsparcie
i pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Jedną z największych zalet projektu
jest dostosowanie wsparcia do indywi-
dualnych potrzeb i możliwości każdej
z osób biorących w nim udział, uwzględ-
niając aktualną sytuację na rynku pracy.
Nad realizacją założonych celów, przez
cały okres trwania projektu, będzie czu-
wał opiekun lub pracownik socjalny
przydzielony każdemu z uczestników.
Podopieczni będą mogli liczyć na pomoc
w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru
form aktywizacji, zgodnie z ich prefe-
rencjami i oczekiwaniami.

Udział w projekcie zapewnia dostęp
do wielu typów kursów podnoszących
kwalifikacje zawodowe, ciekawych
warsztatów rozwoju zainteresowań, tre-
ningów specjalistycznych, szkoleń, po-
mocy specjalistów, turnusów rehabilita-
cyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Przewidziane są również wyjazdy szko-
leniowe i integracyjne. Na uczestników

projektu czekają imprezy plenerowe,
koncerty, karnety do kina, na basen oraz
na siłownię.

Wszelkie dodatkowe informacje
dostępne są na stronie internetowej:
www.nowy.pcpr-gliwice.pl zakładka Projekty.

Chętnych do udziału w projekcie za-
praszamy do siedziby biura przy Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie w Gli-
wicach, ul. Zygmunta Starego 17 lub do
jednego z ośrodków pomocy społecznej,
które są współrealizatorami projektu:
� PCPR w Gliwicach, ul. Zygmunta Sta-
rego 17, tel.: 32 233-79-83, 32 332-66-
16, 32 332-66-14,
� MOPS w Knurowie, ul. Koziełka 2,
tel.: 32 335-50-00,
� OPS w Gierałtowicach, ul. Powstań-
ców Śl. 1, tel.: 32 301-15-27,
� OPS w Sośnicowicach, ul. Szprynek
1, tel.: 32 428-51-80,
�OPS w Rudzińcu, ul. Gliwicka 26, tel.:
32 400-07-75,
�OPS w Pilchowicach, Nieborowice, ul.
Główna 52, tel.: 32 332-71-65.

Serdecznie zapraszamy do zapozna-
nia się z Regulaminem rekrutacji oraz zło-
żenia formularza zgłoszeniowego do-
stępnego na stronie internetowej 
lub w poszczególnych punktach rekru-
tacyjnych.

Projekt „Nowy start w lepszą przy-
szłość” jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. (PCPR)

Zainwestuj w siebie
i zmień swoje życie!
Od stycznia 2016 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
ruszył projekt unijny „Nowy start w lepszą przyszłość”, który potrwa do koń-
ca grudnia 2017 r. 

Początek każdego nowego roku
skłania nas do snucia nowych pla-
nów i patrzenia w przyszłość z po-
mysłami do zrealizowania. Zanim
jednak wejdziemy w tryb ich reali-
zacji, pragniemy krótko przekazać
Państwu nasze podsumowanie ubie-
głego roku w obszarze pieczy za-
stępczej w powiecie gliwickim.

Dla przypomnienia, piecza zastępcza
sprawowana jest w przypadku niemoż-
ności zapewnienia dziecku opieki i wy-
chowania przez rodziców, w formie ro-
dzinnej i instytucjonalnej.

Pod koniec 2015 r. na terenie powiatu
gliwickiego funkcjonowało 126 rodzin
zastępczych, w których wychowywało się
192 dzieci. Każda z tych rodzin była objęta
wsparciem organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej w osobach koordynatorów ro-
dzinnej pieczy zastępczej lub specjalisty pra-
cy socjalnej i pedagoga. Ponadto, do dys-
pozycji rodziców zastępczych i ich wy-
chowanków pozostawali prawnik i psy-
cholodzy z Zespołu Poradnictwa Specja-
listycznego i Interwencji Kryzysowej. 

W gronie rodzin zastępczych powi-
taliśmy w ubiegłym roku 12 nowych.
Spośród wszystkich rodzin zastępczych
znajdujących się pod naszą opieką, 6 uzy-
skało kwalifikacje na niezawodowe ro-
dziny zastępcze, a jedna rodzina uzyskała
uprawnienia do pełnienia funkcji zawo-
dowej rodziny zastępczej.

W ubiegłym roku obchodziliśmy
wspólnie z rodzinami Dzień Rodziciel-
stwa Zastępczego, który wypada co roku
31 maja. Obchody odbyły się pod hasłem
„Świętowanie na polanie”. Tytuł impre-
zy oczywiście nie był przypadkowy, po-
nieważ to właśnie na łące odbywały się
gry i zabawy dla dzieci, przygotowane
przez pracowników Zespołu ds. Pieczy
Zastępczej. Mamy wzbogaciły imprezę

wypiekami i różnymi innymi pyszno-
ściami, które wzmocniły nasze siły przy
konkurencjach sportowych, jak mecz
piłki nożnej czy turniej piłki siatkowej. Na
koniec każda rodzina przygotowała pięk-
ny plakat dokumentujący to wydarzenie.
Korzystając z okazji, pragniemy ser-
decznie podziękować Państwu Renacie
i Irkowi Kopania i ich podopiecznym oraz
Fundacji „Nasz Dom Zastępczy” z Pa-
czyny za wspaniałe inspiracje i pomoc
w zorganizowaniu tego wyjątkowego dnia.

Pod koniec ubiegłego roku zorgani-
zowaliśmy dwa cykle szkoleń dla rodzi-
ców zastępczych pod tytułem „Im wię-
cej mówisz, tym mniej mnie to obchodzi
– język współpracy międzypokolenio-
wej”, które miały na celu omówienie trud-
nych zagadnień związanych z dorasta-
jącymi wychowankami rodzin zastęp-
czych, komunikacją z nimi oraz prze-
zwyciężaniem dystansu między pokole-
niem rodziców i dzieci. Uczestnicy
wzbogaceni zostali o warsztat umiejęt-
ności wychowawczych oraz mogli po-
dzielić się swoimi trudnościami i do-

świadczeniami. Szkolenia odbyły się
w siedzibie Centrum Terapii Systemowej
i Pomocy Psychologicznej DIADA w Gli-
wicach oraz Caritas Archidiecezji Kato-
wickiej Ośrodek M.B. Uzdrowienie Cho-
rych w Knurowie. Bardzo dziękujemy za
współpracę w tym zakresie.

Kończąc nasze krótkie podsumowa-
nie najważniejszych wydarzeń minione-
go roku, pragniemy podziękować wszyst-
kim rodzinom zastępczym, z którymi pra-
cujemy, za cierpliwość, zrozumienie
oraz nieustanną inspirację dla naszej
pracy, bo to właśnie dzięki Państwu
wiemy, że nasze wysiłki mają sens. 

Dziękujemy także naszym partne-
rom zawodowym, zaprzyjaźnionym
ośrodkom, instytucjom i organizacjom
społecznym działającym w obszarze na-
szej pracy, za pomoc i wsparcie w co-
dziennej rzeczywistości.
Życzymy Państwu dobrego roku 2016.

Kierownik Zespołu ds. Pieczy
Zastępczej  Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Gliwicach
OLGA BOCIAŃSKA

Podsumowanie 2015 roku w rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie gliwickim

Gdy właśni rodzice zawodzą…

Niezwykle sympatycznie przebiegły
w tym roku obchody Dnia Babci
i Dziadka w Klubie Seniora 50+ w Py-
skowicach, działającym przy para-
fii pw. Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy. 

Seniorzy licznie przybyli na spotka-
nie, by przy kawie i pysznym ciastku
wspólnie świętować wraz z ks. Zbignie-
wem Wnękowiczem, proboszczem pa-
rafii. Radosny występ przygotowały
dzieci z Przedszkola nr 1 w Pyskowicach.
Przedszkolaczki z trzech grup wesoło
śpiewały, recytowały, a nawet – przygo-
towane przez nauczycielkę Katarzynę
Kupską – przedstawiły w języku migo-
wym jedną z najpiękniejszych kolęd
„Cicha noc”. Żywiołowość i energia
przedszkolaków niezwykle wzruszyły
i uradowały seniorów. Brawom nie było
końca. O licznych sukcesach swoich
podopiecznych  z dumą opowiedziała
Iwona Kupczyńska, dyrektor przed-
szkola. 

Na spotkaniu obecni byli także przed-
stawiciele władz miejskich – Jolanta

Drozd, przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pyskowicach oraz Wacław Kęska,
burmistrz Pyskowic. Składając życzenia
członkom klubu podkreślili, że w pełni
mogą cieszyć się przeżywanym świętem,
bo sami są już pełnoprawnymi babcią
i dziadkiem. Z czułością opowiadali
o opiece nad swoimi wnukami. Oko-
licznościowy list do pyskowickich babć
i dziadków skierował także Waldemar
Dombek, starosta gliwicki, życząc im,

aby „radowali się każdą chwilą swego ży-
cia, korzystając z jego uroków i by byli
nadal pełni dobrej, wspaniałej, niega-
snącej energii”.

To było bardzo miłe popołudnie. Jó-
zef Rubin, szef pyskowickiego Klubu Se-
niora 50+ wręczył dyplomy oraz nagro-
dy w konkursach m.in. na najsmacz-
niejsze ciasto. Wyniki konkursu można
było ocenić na miejscu, rozkoszując się
swojskimi wypiekami. (MFR)

Kochanym babciom i dziadkom
Goście przyjadą z całego niemal świa-

ta, aby w lipcu br. spotkać się w Krakowie
z papieżem Franciszkiem. Również w na-
szym powiecie, na terenie którego „zazę-
biają się” aż trzy diecezje: Archidiecezja
Katowicka, Diecezja Opolska i oczywiście
Diecezja Gliwicka, gościć będziemy tysiąc
młodych osób. Przygotowania do tego wy-
darzenia trwają w parafiach naszego po-
wiatu już od lata ubiegłego roku. 

Pobyt młodzieży w Polsce będzie trwał
od 20 do 31 lipca. Pierwszy tydzień, czy-
li czas od 20 do 25 lipca, goście spędzają
w przyjmujących ich parafiach. Nie za-
braknie z pewnością czasu na wspólną mo-
dlitwę, ale i zwiedzanie okolic, w tym uro-
kliwych zakątków naszego powiatu. Od 25
do 31 lipca młodzi pielgrzymi będą w Kra-
kowie, przygotowując się do spotkania
z Ojcem Świętym, które nastąpi 28 lipca.
Potem przez cztery dni młodzież i papież
Franciszek będą się wspólnie modlić, ale
i bawić, rozpamiętując motto tegorocznych
ŚDM – „Błogosławieni miłosierni, albo-
wiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). 

Z inicjatywy Ewy Jurczygi, wicestaro-
sty gliwickiego, również Samorząd Powiatu
Gliwickiego włączył się w organizację
ŚDM. Odbyło się już kilka spotkań z przed-
stawicielami Archidiecezji Katowickiej
i Diecezji Gliwickiej. Pojawił się m.in. po-
mysł, aby w Domach Pomocy Społecznej
w Sośnicowicach, Kuźni Nieborowskiej
i Pilchowicach przyjąć wolontariuszy
z Włoch, działających w Opus Dei. Mło-
dzież ze słonecznej Italii miałaby pracować
na rzecz mieszkańców naszych DPS-ów.
Rozmowy i przygotowania trwają, rodzą się
kolejne wspólne plany...

Wciąż jeszcze można się włączyć
w organizację Światowych Dni Mło-
dzieży, robiąc to na wiele sposobów. Swo-
je indywidualne potrzeby w tym zakre-
sie określają organizatorzy, czyli parafie.

Szczegóły dotyczące organizacji te-
gorocznych Światowych Dni Młodzieży
można znaleźć na stronie www.kra-
kow2016.com oraz na stronach wszyst-
kich parafii zaangażowanych w przyję-
cie „młodzieży świata”. (MFR)

Trwają przygotowania 
Wielkimi krokami zbliża się termin XXXI Świato-
wych Dni Młodzieży. Nie tylko Kraków, ale
praktycznie cała Polska  przygotowują się na
przyjęcie ogromnej grupy zagranicznych gości.
Także powiat gliwicki. 

Jedna z prac uczestników radosnego „Świętowania na polanie”.

Seniorów odwiedziły tego dnia radosne przedszkolaki.
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Znany i lubiany lekarz internista,
specjalista medycyny rodzinnej, jeden
z nielicznych radnych Powiatu Gliwic-
kiego, który pełni tę funkcję nieustająco
od pierwszej kadencji, czyli już blisko sie-
demnasty rok. W 1998 r., kiedy odbyły
się pierwsze wybory do Rady Powiatu,
był najmłodszym radnym.

Odkąd pamiętam  (a mam ten zaszczyt
znać naszego radnego od bardzo dawna),
Jacek był niezwykle mądry i wyważony.
Nie rzucał słów na wiatr, a jego wypo-
wiedzi były zawsze przemyślane. Inte-
resował się elektroniką oraz informaty-
ką. Działał w harcerstwie. Pilnie uczył się
języków obcych, w ogóle był bardzo do-
brym i zdyscyplinowanym uczniem – naj-
pierw Szkoły Podstawowej nr 3 w Py-
skowicach, a następnie tamtejszego Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Marii Ko-
nopnickiej. 

Później były studia na ówczesnej
Śląskiej Akademii Medycznej  (obecnie
Śląski Uniwersytet Medyczny), czyli
czas wytężonej nauki. Po skończeniu stu-
diów, z dyplomem lekarza medycyny
podjął pracę w Szpitalu w Pyskowi-
cach, następnie wraz z rodzicami – nie-
żyjącą już mamą, nieodżałowaną zna-
komitą i oddaną pracy pediatrą Marią No-
cek-Awramienko, tatą, znanym i świet-
nym  lekarzem internistą Zbigniewem
Awramienką oraz bratem Markiem Aw-
ramienką, lekarzem specjalistą medycy-

ny rodzinnej, tworzył przychodnię –
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Usług Medycznych - AA Re-
medium w Pyskowicach. Dziś Remedium
ma już wypracowaną markę i oddziały
m.in. w Toszku, Poniszowicach i Taci-
szowie.

- Ta poradnia to wspólny sukces.
Udało nam się połączyć nasze pasje z wy-
konywanym zawodem. Stworzyliśmy
własną rodzinną firmę. W naszych przy-
chodniach leczy się znacząca liczba
mieszkańców północnej części powiatu
gliwickiego. Działalność rozpoczęliśmy
w 1999 r. na bazie gabinetów lekarskich
rodziców. Z roku na rok poszerzaliśmy
zakres usług świadczonych w naszej
placówce, bo zamysłem było stworzenie
nowoczesnej, specjalistycznej przy-
chodni. I w tym kierunku podążamy
właściwie przez cały czas.  Ogromnie za-
leży nam na szybkiej dostępności do pod-
stawowej opieki medycznej. Dbamy o to,
aby pacjent nie czekał na przyjęcie do le-
karza rodzinnego. Stawiamy także na po-
szerzanie usług specjalistycznych i na dia-
gnostykę  –  mówi Jacek Awramienko.

Praca w rodzinnej firmie pochłania
większą część jego czasu. Nie dość, że
wykonuje trudny, odpowiedzialny zawód
lekarza,  częściowo zarządza firmą, od-
powiada także za administrowanie siecią,
czyli za szeroko pojęte sprawy informa-
tyzacji  Remedium. Zarówno lekarzem,

jak i informatykiem jest wyśmienitym.
Pacjenci cenią go przede wszystkim za
dużą wiedzę, kompetencje, czas jaki im
poświęca, za to że do każdego podcho-
dzi z szacunkiem. No i przede wszystkim
dobrze leczy!

Wśród rozlicznych zajęć znajduje
czas na działalność społeczną. Zasłużył
sobie na mandat zaufania wyborców, któ-
rzy nieodmiennie od pięciu kadencji
wybierają go do Rady Powiatu Gliwic-
kiego. Zawsze znajduje czas, by wysłu-
chać próśb, pomysłów czy problemów
swoich wyborców. 

- Od samego początku mojej działal-
ności w Radzie chciałem, aby powiat
wspierał nasze powiatowe szpitale
w Knurowie i Pyskowicach. Obie te pla-
cówki są niezwykle istotne dla ratowa-
nia zdrowia i życia mieszkańców połu-
dniowej i północnej jego części. Klu-
czową sprawą jest więc ich utrzymanie,
a co za tym idzie odpowiednie wsparcie
dla naszych szpitali. I to jest dla mnie naj-
ważniejszym wyzwaniem w pracy rad-
nego. Efekty są widoczne. Oba szpitale
stają się nowoczesne, pięknieją dzięki re-
montom, ale i zostają wyposażone w od-
powiedni sprzęt medyczny. Dla mnie to
jest osobista radość i niemały sukces – tłu-
maczy.

Jednakże praca to nie całe życie Jac-
ka. W codziennej gonitwie znajduje czas
dla rodziny – żony Małgorzaty, farma-

ceutki i dwóch córek Ewy i Emilii.
I mimo że w domu otaczają go aż trzy
piękne kobiety, uwielbia spędzać z nimi
czas nierzadko „po męsku”, zabierając je
np. na zloty caravaningowe w różne prze-
piękne miejsca w Polsce. Podróżując
z przyczepą campingową odkryli ostatnio
uroki Sandomierza czy Kazimierza nad
Wisłą… Lubi też wypoczywać w górach
lub na wodzie. Zimą narty, a latem górskie
wędrówki, jak również żagle to jego ulu-
bione sporty. Z dzieciństwa przetrwała też
miłość do zwierząt. W rodzinnym domu

był zawsze pies. Nie inaczej jest teraz.
Równoprawnymi domownikami są Ta-
miza, berneński pies pasterski oraz świn-
ka morska o wdzięcznym imieniu Lusia.

- W każdej pracy staram się jak naj-
lepiej wykorzystywać moją wiedzę i do-
świadczenie. Słucham ludzi, zawsze
chcę im pomóc. Czasami tylko marzę,
aby doba miała więcej niż 24 godziny.
Jest jeszcze tyle ciekawych i potrzebnych
rzeczy do zrobienia, a czas tak szybko
ucieka – dodaje Jacek Awramienko.

MAGDALENA FISZER-RĘBISZ
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Oto kolejny artykuł z naszego cyklu przedstawiającego radnych Powiatu
Gliwickiego. W poprzednich przybliżyliśmy naszym Czytelnikom wszystkie
panie zasiadające w RPG – Annę Smyl, Krystynę Urbańską i Ewę Jurczygę.
Dziś (alfabetycznie) pierwszy z panów, Jacek Awramienko.

Przedstawiamy 
radnych powiatu

Samorządowiec wielu pasji 

JACEK AWRAMIENKO – radny Powiatu Gliwickiego od pierwszej kadencji
samorządu powiatowego, czyli od 1998 r. W minionych kadencjach,  jako
członek Komisji Zdrowia oraz zawodowo lekarz, koncentrował się na pro-
blemach powiatowej służby zdrowia oraz sprawach prowadzonych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Wspierał funkcjono-
wanie powiatowych placówek służby zdrowia. Dbał o to, aby co roku w bu-
dżecie powiatu znajdowały się pieniądze na inwestycje, m.in. remonty i za-
kup sprzętu dla tych placówek. Także w obecnej kadencji sprawy po-
wiatowej służby zdrowia są jego głównym zainteresowaniem. 
Żonaty, dwoje dzieci. Do jego hobby należą turystyka górska, narciarstwo,
żeglarstwo śródlądowe i morskie, informatyka i elektronika.
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Dzięki wsparciu Powiatu Gliwickiego
Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
otrzymał nowy sprzęt, tzw. gamma-
kamerę. Służy ona do zastosowania
najmniej inwazyjnej metody leczenia
raka piersi   pozwalającej  na oce-
nę stanu regionalnych węzłów
chłonnych – tzw. biopsję węzłów
wartowniczych.

Jest to możliwe tylko we wcześnie
wykrytych przypadkach raka sutka i  po-
zwala na zaoszczędzenie tkanek pachy
i nieusuwanie wszystkich węzłów chłon-
nych z tego obszaru. Przy pomocy
ręcznego detektora promieniowania
gamma, tzw. gamma-kamery, wstępnie
umiejscawia się węzeł wartowniczy,
w okolice którego wcześniej został po-
dany radioaktywny izotop technetu.
Należy podkreślić, że dawka izotopu jest
bardzo mała, bezpieczna zarówno dla
pacjentki, jak i dla personelu. Metoda ta
pozwala na uniknięcie wycinania całe-
go układu chłonnego pachy i wyelimi-
nowanie tak uciążliwych powikłań jak
zaburzenia ruchomości ręki, chłonoto-
ku, obrzęku czy w skrajnych przypad-
kach słoniowacizny całej kończyny
górnej. 

W ramach wsparcia organ tworzący
szpitala – Powiat Gliwicki – zakupił do-
datkowo niezbędny dla właściwej dia-
gnostyki nowy aparat ultrasonogra-
ficzny oraz holter ciśnieniowy. Poczy-
nione inwestycje w znaczący sposób
przyczyniły się do poszerzenia zakresu
usług diagnostyczno-leczniczych spół-
ki. 

LESZEK KUBIAK – prezes Zarządu
Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.

Nowoczesne leczenie
raka piersi w Pyskowicach Radny Powiatu Gliwickiego Adam

Ostalecki złożył interpelację, w któ-
rej zwraca się o wyjaśnienie, jak
wygląda w br. nocna i świąteczna
opieka zdrowotna w Knurowie ze
szczególnym uwzględnieniem dzie-
ci. Ponieważ temat ten może zain-
teresować naszych Czytelników, za-
mieszczamy odpowiedź dr. Micha-
ła Ekkerta, prezesa Zarządu Szpita-
la w Knurowie sp. z o. o. Informujemy
także, gdzie udzielana jest taka
opieka w Pyskowicach.

Jak informuje dr Ekkert, „(…) świad-
czenia zdrowotne w ramach nocnej
i świątecznej opieki ambulatoryjnej są
udzielane w sytuacji nagłego zachoro-
wania osoby dorosłej lub dziecka poza
godzinami pracy podstawowej opieki
zdrowotnej, tzn. że osoby dorosłe i dzie-
ci w godzinach między 8.00-18.00 mają
korzystać z pomocy lekarza rodzinne-
go/pediatry, tam gdzie złożyły deklara-
cję POZ. W przypadku zachorowania
poza tymi godzinami można po godzinie
18.00, jak również w dni świąteczne zgło-
sić się do nocnej i świątecznej opieki am-
bulatoryjnej.

Niestety rodziny chorych traktują
nocną i świąteczną opiekę ambulatoryj-
ną jako lekarza rodzinnego, co nie zawsze
odpowiada założeniom organizacji noc-
nej opieki zdrowotnej. Udzielamy po-

mocy wszystkim, którzy się do nas zgła-
szają, szkoda jednak, że nie mamy do-
stępu do kartotek tych chorych z POZ,
a tym samym często nie wiemy, na co
chorują i jedyną informacją jest to, co pa-
cjent pokazuje w trakcie wizyty. Niemniej
nie jest to problem, bo i tak pomagamy
każdemu. Poza nagłymi zachorowania-
mi nocna opieka nie zajmuje się lecze-
niem chorób przewlekłych, orzekaniem
o stanie zdrowia, jak również zgodnie
z zawartą umową z NFZ nie powinna re-
alizować tzw. wizyt kontrolnych.

Poza tymi sytuacjami udzielamy na
miejscu pierwszej pomocy w ramach
POZ, a w przypadku schorzeń przekra-
czających ten zakres kieruje się osoby do-
rosłe do naszego szpitala lub innych
szpitali, jeżeli są wskazania medyczne.

Tym samym jeżeli dziecko wymaga
dodatkowej konsultacji, bądź diagno-
styki, kieruje się na najbliższy oddział
dziecięcy najczęściej do Gliwic lub Ryb-
nika – Orzepowic.

Pacjenci i ich rodziny łatwo mogą od-
naleźć gabinety nocnej opieki ambula-
toryjnej, gdyż posiadamy oznakowanie
budynku oraz strzałki przy chodnikach.
Jednocześnie na poradniach podstawowej
opieki zdrowotnej z rejonu objętego
opieką spoczywa obowiązek umiesz-
czenia informacji, gdzie takie świad-
czenia są udzielane.

Jednocześnie informujemy, że nie
istnieje rejonizacja w zakresie nocnej
i świątecznej opieki ambulatoryjnej i pa-
cjenci mogą skorzystać z pomocy, z każ-
dego ośrodka, który sobie wybiorą.”

Z kolei w Pyskowicach Przychodnia
Remedium prowadzi dyżur nocny dla pa-
cjentów ubezpieczonych w NFZ w za-
kresie podstawowej opieki zdrowotnej dla
mieszkańców Pyskowic oraz gmin To-
szek, Rudziniec i Wielowieś. Jak infor-
muje Remedium na swej stronie inter-
netowej, zgodnie z ustaleniami NFZ-u pa-
cjenci mogą korzystać z nocnej i świą-
tecznej pomocy lekarskiej w przypadku:
nagłego zachorowania; nagłego pogor-
szenia stanu zdrowia, gdy nie ma obja-
wów sugerujących bezpośrednie zagro-
żenie życia lub istotny uszczerbek zdro-
wia, a zastosowane środki domowe lub
leki dostępne bez recepty nie przyniosły
spodziewanej poprawy; gdy zachodzi
obawa, że oczekiwanie na otwarcie przy-
chodni może znacząco niekorzystnie
wpłynąć na stan zdrowia. W godzinach
nocnych oraz w święta i dni wolne od pra-
cy sytuacje bezpośredniego zagrożenia
życia, przypadki urazowe, przypadki
nagle występującej duszności, sytuacje
związane z ciążą zaopatrywane są przez
Zespół Pogotowia Ratunkowego oraz
Ambulatorium przy Izbie Przyjęć Szpi-
tala w Pyskowicach. (Opr. (RG)

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 

Gamma-kamera umożliwia wykona-
nie najmniej inwazyjnej operacji.
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W Muzeum Miejskim w ratuszu w Py-
skowicach można zobaczyć wysta-
wę pt. „Legendy związane z histo-
rycznymi dziejami Pyskowic”. Zgro-
madzono  na niej m.in. wydawnic-
twa, dokumenty i duże, barwne fo-
tografie przedstawiające najpięk-
niejsze legendy i podania związane
z grodem braci Pisko.

- Od 2006 roku na pyskowickim
Rynku prezentowane były w postaci te-
atralnych widowisk wybrane legendy
związane z naszym miastem. Były to
m.in. „Bracia Pisko”, „O białej damie
z Pyskowic”, „Jak rodzą się duchy”,

„Legenda o nawiedzonym młynie” czy
„Stracenie burmistrza Czecha”. Na naszej
ekspozycji chcieliśmy przypomnieć te
wydarzenia i raz jeszcze wrócić do te-
matyki pięknych legend związanych
z miejscem, w którym żyjemy – tłuma-
czył podczas otwarcia wystawy Włady-
sław Macowicz, jej współorganizator.

W 2010 roku Biuro Promocji i Współ-
pracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego we
współpracy z Miejską Biblioteką Pu-
bliczną w Pyskowicach wydało album pt.
„Legendy Pyskowic”, gdzie znalazły się
wybrane legendy i podania związane
z miastem. Dodajmy także, że legendy te

zamieszczone zostały w dwóch książ-
kach, wydanych przez Starostwo Po-

wiatowe w Gliwicach – „Boju, boju
bojka, czyli powiat gliwicki w legendzie”

z 2008 roku oraz „O dioble złośliwym
i utopku życzliwym, czyli legendy i wie-
rzenia powiatu gliwickiego”, wydane
w 2012 roku.

- Pamiętam, kiedy sam zagrałem
w jednej z inscenizacji legend, pt. „Stra-
cenie burmistrza Czecha”. Przedstawili-
śmy wówczas dzieje jednego z burmi-
strzów naszego miasta, który został ścię-
ty na zamku w Toszku. Było to ogrom-
ne przeżycie, ale i ciekawe historyczne
przedstawienie – dodał obecny na wy-
stawie Wacław Kęska, burmistrz Py-
skowic. 

Wstęp na wystawę w ratuszu jest nie-
odpłatny. Można ją zwiedzać do 29 lutego
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-
18.00. (MFR)
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To było fascynujące stulecie – świat z epoki rolnictwa
i produkcji manufakturowej oraz rzemieślniczej wszedł
w czas maszyny parowej. Wszystko nabrało galopują-
cego tempa, dokonywały się nigdy wcześniej nie no-
towane przemiany technologiczne, gospodarcze, spo-
łeczne i obyczajowe. Nadeszła rewolucja przemysłowa,
powstał kapitalizm.

Okresowi temu poświęcona jest wystawa, otwarta 5 lutego
w gliwickiej Willi Caro, a czynna do 31 maja br. Jej tytuł to
„Wiek pary”.  Poprzez ukazanie przemian w przemyśle, trans-
porcie i komunikacji opowiada o zmieniającym się wówczas
świecie. Muzeum w Gliwicach przygotowało ją wspólnie z Mu-
zeum w Tarnowskich Górach. Zgromadziła eksponaty z kil-
kunastu muzeów i archiwów w Polsce.

- Naszym celem jest możliwie szerokie ukazanie wpływu
maszyny parowej na przemiany gospodarcze i społeczno-kul-
turowe zachodzące w XIX stuleciu. Szczególnie wiele miejsca
poświęciliśmy zastosowaniu maszyn parowych w górnictwie
i transporcie, a zwłaszcza w kluczowej wówczas kwestii od-
wadniania kopalń. Na ekspozycji poświęconej temu rewolu-
cyjnemu wynalazkowi nie może oczywiście zabraknąć pre-
zentacji sylwetek wynalazców różnych urządzeń o napędzie pa-
rowym, takich jak między innymi Denis Papin, James Watt, Geo-
rge Stephenson czy Richard Trevithick. Niewątpliwą atrakcją
są także unikatowe, XVIII- i XIX-wieczne rysunki technicz-

ne pochodzące z Archiwum Wyższego Urzędu Górniczego we
Wrocławiu. Przedstawiają maszyny parowe, ich elementy
i szczegóły konstrukcji, przekroje oraz architekturę i infra-
strukturę. W większości sporządzone zostały  przez Augusta Fry-
deryka Holtzhausena, pierwszego wielkiego budowniczego ma-
szyn parowych na Śląsku, związanego zarówno z Tarnowski-
mi Górami jak i Gliwicami. Ta grupa eksponatów stanowi część
zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Z kolei  by
unaocznić, jak liczne były dziedziny, w których maszyny pa-
rowe znalazły zastosowanie, i jak bardzo urządzenia te przy-
czyniły się do zmiany stylu życia całych społeczeństw, zapre-
zentujemy bogaty materiał ilustracyjny koncentrujący się na ele-
mentach maszyn (lub też całych maszynach) wytwarzanych

w Hucie Gliwickiej, a stosowanych następnie w róż-
nego rodzaju urządzeniach o napędzie parowym nie-
malże na całym świecie – parowozach, statkach, mły-
nach, dźwigach i wielu innych – mówią kuratorzy wy-
stawy, Anna Kulczyk i Przemysław Rubacha. 

Oprócz rysunków na wystawie znajdują się też licz-
ne modele – m.in. przedwojenne maszyn parowych, ich
przekroje i elementy pokazowe służące do nauki. Zo-
baczyć można m.in. modele kieratów konnych czy nad-
szybia XVI-wiecznej kopalni srebra w Tarnowskich Gó-
rach z kołem deptanym. 

Maszynie parowej w XIX wieku towarzyszyła
fala niczym niezmąconego entuzjazmu, dlatego na wy-
stawie nie brakuje materiałów obrazujących tę fascy-
nację ówczesnych ludzi wynalazkiem, który miał od-
mienić ich świat na lepsze – portrety statków parowych,
fotografie tłumu ludzi z lokomotywą i słynny film bra-
ci Lumiére z 1895 r.  dokumentujący wjazd pociągu

na stację kolejową. Ten film zwiedzający wystawę „Wiek pary”
oglądają na końcu – obraz  symbolizuje bowiem  zmierzch ery
świetności maszyn parowych, wypieranych już wówczas co-
raz częściej przez urządzenia elektryczne.

Ekspozycji towarzyszy bogata oferta zajęć edukacyjnych,
które przybliżają świat rewolucji przemysłowej. Wystawa
stała się również inspiracją dla cyklu wykładów „Wokół
Technopolu” poświęconych relacji człowieka, techniki i tech-
nologii.

Wystawę honorowym patronatem objął rektor Politechni-
ki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik. „Wiadomo-
ści Powiatu Gliwickiego” są jednym z jej patronów medialnych.

(RG)

Wiek pary wodnejW stronę człowieka
Krzysztof Gołuch, znany fotografik z Knurowa po raz kolejny zaprasza na wy-
stawę swych prac.

Od 15 stycznia do 21
lutego w Galerii Extra-
vagance mieszczącej się
w Sosnowieckim Cen-
trum Sztuki – Zamku
Sieleckim, czynna jest
wystawa pt. „W stronę
człowieka”. Prezento-
wane są na niej prace
Krzysztofa Gołucha
i Marka Wesołowskie-
go, artysty z Dąbrowy
Górniczej. Poświęcone
są osobom niepełno-
sprawnym. Krzysztof
Gołuch wcześniej już
wielokrotnie nagradzany
był za fotografie o tej te-
matyce – ostatnio jego cykl pt. „Rugbi-
ści” zajął I miejsce w VI edycji konkur-
su „Obiektywnie śląskie”, o czym in-
formowaliśmy w listopadzie ub. r. 

Gołuch zwraca uwagę odbiorcom
swych fotografii, aby nie postrzegali in-
nych ludzi poprzez ich ograniczenia,

lecz poprzez ich potencjał, sfery życia,
w których się realizują. – Dynamika ist-
nienia, z którą przyszliśmy na świat, dąży
do spełnienia na różne sposoby; nie mo-
gąc płynąć we wszystkich kierunkach wy-
biera te, które są dla niej możliwe i kom-
pensuje braki – mówi. (RG)

Miejska Biblioteka Publiczna w Gli-
wicach organizuje wystawę żołnie-
rzyków oraz warsztaty modelarsko-
historyczne dla dzieci. Ich współor-
ganizatorem jest Grzegorz Kamiński,
znany z licznych podobnych przed-
sięwzięć prowadzonych wcześniej
m.in. w Toszku.

W głównym oddziale Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gliwicach (przy ul.
Kościuszki 17) trwa wystawa „Cedynia,
Grunwald, Kircholm, Wiedeń – Od wo-
jów księcia Mieszka I do husarii króla
Jana III Sobieskiego”. W jej ramach

prezentowane są figurki żołnierzyków
oraz modele samolotów czy czołgów
z prywatnej kolekcji Grzegorza Kamiń-
skiego, nauczyciela historii, który zgro-
madził dotychczas ok. 3 tysiące ekspo-
natów. Wystawa potrwa co najmniej do
końca ferii zimowych.

Dodatkowo w czasie ferii Grzegorz
Kamiński będzie prowadzić w bibliote-
ce warsztaty modelarsko-historyczne za-
tytułowane „Wojny, Bitwy, Żołnierze –
Kampania Wrześniowa 1939”. Pierwsze
takie spotkanie odbędzie się 17 lutego
o godzinie 10.00. (WG)

Wystawa i warsztaty

Podczas wernisażu wystawy – pierwszy z prawej jej współorganizator, Włady-
sław Macowicz.
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Legendy pyskowickie

Tym razem prace Krzysztofa Gołucha (pierwszy z le-
wej) oglądać można w Sosnowcu.
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Grzegorz Kamiński (na zdjęciu w mundurze) od dawna zaraża najmłodszych
swą historyczną pasją. 

Maszyna parowa w hucie „Hermina”, Łabędy 1904 r. (Ze
zbiorów Muzeum w Gliwicach).

Otwarcie linii kolejowej Berlin-Poczdam, 29 października 1838 r. (Ze
zbiorów Adama Frużyńskiego).
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Specjalistką od zagadnień związa-
nych z zabawową naturą człowieka w po-
wiecie gliwickim jest Bożena Kaczmar-
czyk, autorka monografii zatytułowanej
„Tradycyjne oraz współczesne zabawy
i gry dziecięce”, wydanej w 2012 r. przez
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze we
Wrocławiu, w której zainteresowała się za-
bawami dzieci (na przykładzie Górnego
Śląska). Jest ona także autorką artykułów
na ten temat, ukazujących się w czasopi-
smach specjalistycznych i prasie. W paź-
dzierniku 2015 r. na Wydziale Filolo-
gicznym Uniwersytetu Opolskiego obro-
niła ona rozprawę doktorską pt. „W świe-
cie tradycyjnych i współczesnych zabawek
dziecięcych. Studium antropologiczne”,
przygotowaną pod kierunkiem prof.
dr hab. Teresy Smolińskiej i uzyskała ty-
tuł doktora nauk humanistycznych. 

- Zainteresowałam się zabawkami
spełniającymi podstawową rolę w dzie-
jach rozwoju homo sapiens, eksponując
fakt, iż przedmioty określane współcze-
śnie mianem zabawek przeszły długą dro-
gę: od świata magii i wierzeń do przed-
miotów wykorzystywanych powszechnie
przez dzieci.

Bożena Kaczmarczyk ma stały kon-
takt z dziećmi w wieku szkolnym z racji
wykonywanego zawodu. Nauczycielska
profesja i pedagogiczne doświadczenie

ułatwiły jej kontakt z najmłodszymi.
Traktuje ona zabawę jako zjawisko psy-
chologiczne, pedagogiczne, socjolo-
giczne i kulturowe. Pod tym kątem ana-
lizuje lalki, misie, tradycyjne zabawki
drewniane, koniki, samochodziki, tzw. za-
bawki zmediatyzowane, czyli inspiro-
wane filmami i serialami dla dzieci oraz
dorosłych, zabawki elektroniczne i po-
pularne współcześnie urządzenia elek-
troniczne wykorzystywane do zabawy. 

Autorka szuka odpowiedzi na pytania:
jakie miejsce we współczesnym świecie
przypada zabawkom, jak daleko sięga ich
popularność oraz czym jest ona uwa-
runkowana? Zabawki są obiektami, po-
przez które starała się eksponować róż-

ne aspekty życia społecznego ludzi,
a przede wszystkim dzieci. 

Praca o zabawkach dzieci jest efektem
badań terenowych, które Bożena  Kacz-
marczyk prowadziła w latach 2010-2015
na Górnym Śląsku (a przede wszystkim
w powiecie gliwickim) zarówno wśród
ludności miejscowej, jak i mieszkań-
ców przybyłych tu w okresie między-
wojennym, a głównie po 1945 roku.
Autorka przytacza wypowiedzi infor-
matorów zarówno w języku literackim,
jak i gwarą. Można tu znaleźć ponadto
odwołania do konkretnych działań pla-

cówek edukacyjnych
oraz instytucji kultury,
znajdujących się na te-
renie Gliwic i powiatu
gliwickiego. Przywo-
łuje np. Ogólnopolski
Konkurs Literacko-Ar-
tystyczny „Magiczny
świat zabawek” orga-
nizowany przez Szkołę
Podstawową w Rudnie
pod patronatem hono-
rowym m.in. rzecznika
praw dziecka i starosty
gliwickiego oraz Po-
wiatowy Konkurs Wie-
dzy z Zakresu Bezpie-
czeństwa w Ruchu
Drogowym „Miś bez-
pieczeństwa” zainicjo-

wany przez Szkołę Podstawową w Pa-
czynie, Zarząd Dróg Powiatowych w Gli-
wicach oraz Powiat Gliwicki.

Praca uzyskała bardzo pozytywne re-
cenzje dwu ekspertów: dr hab. Bożeny Ol-
szewskiej oraz prof. Ryszarda Kantora. Do-
dajmy, że czyta się ją z dużą przyjemnością
ze względu na podjęty temat, który pozwala
odbiorcy powrócić do czasów dzieciństwa. 

Obecnie Bożena Kaczmarczyk po-
szukuje sponsora, który pomógłby w wy-
daniu monografii poświęconej zabawkom
dziecięcym. Może znajdzie się ktoś, kto
zechce wesprzeć to przedsięwzięcie?
Z autorką można kontaktować się drogą
mailową: bozenakaczmarczyk1@wp.pl.

(BK)

Świat dziecięcych 
zabawek
O tym, że zabawki posiadają osobliwą magię, chyba nikogo nie trzeba prze-
konywać. Warto pamiętać również, że są one integralną częścią świata dzie-
ci oraz pełnią doniosłą rolę w ich rozwoju. Dzieci bawią się, gdyż wynika to
z ich natury. Poprzez ten rodzaj aktywności poznają otaczający je świat i przy-
gotowują się do dorosłego życia. 

1 kwietnia 2006 roku, czyli blisko 10
lat temu ukazał się pierwszy numer
„Wiadomości
Powiatu Gliwic-
kiego”. I nie był
to bynajmniej
primaaprilisowy
żart, bo nasza
gazeta wów-
czas po raz
pierwszy zaist-
niała na czytel-
niczym rynku
gazet samorzą-
dowych i ma się
dobrze do dziś! 

Wciąż staramy
się, aby miesięcz-
nik był z numeru
na numer ciekaw-
szy, przekazywał
moc informacji
i stawał się ulu-
bionym periodykiem mieszkańców po-
wiatu gliwickiego.

Z okazji naszego jubileuszu pragnie-
my zaprosić Czytelników do szczegól-
nego rodzaju twórczości. Proponujemy
dwie możliwości artystycznych zma-
gań: napisanie krótkiego utworu literac-

kiego (np. wiersza, limeryku, fraszki
itp.) lub też wykonanie zabawnego, ra-

dosnego zdjęcia, których to bohaterem
będą oczywiście… „Wiadomości Po-
wiatu Gliwickiego”!

Liczymy na pomysłowość i twór-
cze, artystyczne talenty naszych Czytel-
ników. Prace – pisemne w formacie .doc
lub .docx, a fotograficzne w formacie .jpg

(rozdzielczość co najmniej 400 dpi) pro-
simy przesłać na adres e-mailowy: 

redakcja@staro-
stwo.gliwice.pl do
15 marca, z poda-
niem swoich danych:
imię, nazwisko,
miejscowość, nr tel.
i adres e-mailowy. 

Najlepszy utwór
literacki i najlepsze
zdjęcie opublikuje-
my w kwietniowym
wydaniu „Wiadomo-
ści Powiatu Gliwic-
kiego”, a ich autorów
nagrodzimy napraw-
dę fajnymi zestawa-
mi upominków pro-
mocyjnych Powiatu
Gliwickiego.

Zapraszamy do
twórczych zmagań

na temat WPG! 
(MFR)

Poprzez nadesłanie swego utworu lub zdjęcia Czy-
telnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych na potrzeby wyłonienia najlepszych prac,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
DzU z 2014 r., poz. 1182 z późn, zm.).

Z okazji 10-lecia „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”

Napisz, sfotografuj i przyślij!

Z lewej bohaterka tego tekstu w czasie jednej z edycji
konkursu „Magiczny świat zabawek”, którego jest
współorganizatorką.
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Bożena Kaczmarczyk jest autorką
unikatowej książki, teraz szuka spon-
sora, który chciałby wesprzeć wyda-
nie jej pracy doktorskiej poświęconej
dziecięcym zabawkom.
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Wachlarz ułożony z naszych gazet jest znacznie większy, tu tylko mała prób-
ka.
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Impreza cieszyła się jak zwykle du-
żym zainteresowaniem dzieci i mło-
dzieży. Uczestniczyło w niej prawie
pięciuset wykonawców. Młodzi arty-
ści wykonywali utwory tradycyjne
oraz kompozycje współczesne. Re-
prezentowali szkoły z Rybnika, Knu-
rowa, Pyskowic, Rudzińca, Prze-
zchlebia, Pniowa, Pyskowic, Tworoga,
Świbia, Wojski, Gliwic, Radzionkowa
i Wielowsi. Udział w festiwalu brali
także uczniowie szkół specjalnych.
Oceny wystąpień dokonało jury
w składzie: dr Joanna Pudlik – muzyk,
chórmistrz, pedagog PSM w Gliwicach
oraz Maria Kubiak – muzyk, chór-
mistrz, wieloletni koordynator Ogól-

nopolskiego Programu Śpiewająca
Polska Region Opole.

Podczas koncertu galowego wystąpili
zdobywcy pierwszych miejsc, których
w poszczególnych kategoriach było aż
15. Zwycięzcy odebrali liczne nagrody,
które wręczał im m.in. Jacek Zarzycki z
Zarządu Powiatu Gliwickiego. Jak zdra-
dziły nam jedne z laureatek, Gwiaz-
deczki z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Rudzińcu, zdobycie pierwszego
miejsca wcale nie było tak trudne, jak mo-
głoby się wydawać. W ich przypadku klu-
czowe były „fajne panie” – Dorota Sta-
wiarska, Grażyna Nowak i Katarzyna
Hetman, które obmyślając repertuar,
stroje i układ taneczny, a także mobili-

zując do ćwiczeń, poprowadziły je do
pierwszego miejsca.

Organizatorem festiwalu było Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi –
Iwona Ewertowska-Mener, Natalia Łyko
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wie-
lowsi przy wsparciu Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego Niemców Woje-
wództwa Śląskiego, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przedsiębiorstwa Wielobranżo-
wego „Koncept”.  

Tegoroczny festiwal objęty był pa-
tronatem ks. biskupa Gerarda Kusza, sta-
rosty gliwickiego Waldemara Dombka,
kuratora oświaty Województwa Ślą-
skiego Stanisława Fabera oraz wójta
Gminy Wielowieś Gintera Skowronka. 

Pełną listę laureatów znaleźć można
na naszej stronie internetowej www.po-
wiatgliwicki.pl. (WG)

Dla zwycięzców konkursu wielką frajdą było wystąpienie na festiwalowej gali w kościele w Dąbrówce, gdzie zebrali mnó-
stwo oklasków.
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Za nami finał Wojewódzkiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. 16 stycznia w Dą-
brówce (gmina Wielowieś) odbył się koncert galowy, na którym wystąpiło
15 najlepszych uczestników festiwalu.

W Dąbrówce wystąpiło blisko 500 wykonawców

Gala kolęd i pastorałek
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Wsparcie dla szkół

Zespół Szkół im. M. Konopnickiej
w Pyskowicach zawarł porozumienie
o współpracy z Wyższą Szkołą Bez-
pieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.

Porozumienie podpisano 20 stycznia
w siedzibie Zespołu Szkół im. M. Ko-
nopnickiej w Pyskowicach. Dotyczy
ono współpracy wychowawczej, dydak-
tycznej, badawczo-wdrożeniowej i współ-
pracy środowisk akademickich oraz
szkolnych. W ramach porozumienia
uczniowie szkoły będą brali udział w kon-
ferencjach i innych formach aktywności
naukowej i dydaktycznej. Uczelnia zor-
ganizuje i przeprowadzi wykłady, zaję-
cia oraz lektoraty w zakresie takich te-
matów jak wolność i prawa człowie-
ka oraz obywatela, bezpieczeństwo oby-
wateli, ponadto uczniowie będą mogli ko-
rzystać ze zbiorów bibliotecznych uczel-
ni. Szkoła włączy się we wspólne pro-
gramy prac dydaktycznych, wycho-
wawczych i promocyjnych oraz badaw-

czo-wdrożeniowych, a także organizację
tradycyjnych imprez młodzieżowych
i studenckich.

Uroczyste podpisanie porozumienia
odbyło się w obecności nauczycieli

i uczniów klas mundurowych Liceum
Ogólnokształcącego w Pyskowicach,
wchodzącego w skład „Konopnic-
kiej”.

(RG)

„Konopnicka” z Wyższą
Szkołą Bezpieczeństwa

Wiele działo się w ostatnich tygodniach w Zespole
Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Nie zabrakło tra-
dycji, ale była też egzotyka.

O barwnych jasełkach w tej szkole poinformowała nas
nauczycielka Maria Ziaja. Dwa dni przed Wigilią uczniowie
ustroili sale świątecznymi dekoracjami, korytarze kolorowymi
lampkami, stoliki połączone w duże stoły zostały zastawione
wigilijnymi potrawami. Były życzenia, obdzielanie drobnymi
podarunkami oraz śpiewanie kolęd. Młodzież przygotowa-
ła szkolne jasełka. Świątecznej inscenizacji przyglądali się
rodzice oraz szczególny gość – Ewa Bobkowska,  prezes fir-
my PANOVA z Gliwic, która  jak co roku obdarowała wszyst-
kich uczniów ogromnymi paczkami.

Z kolei o Tygodniu Śląskim doniosła naszej redakcji na-
uczycielka Marzena Mika. Dzięki niemu uczniowie pozna-
wali tradycje śląskie – od  andrzejek aż po mikołajki. Od-
był się m.in. konkurs pt. „Wongiel Faszyn”, pokazujący modę
inspirowaną Śląskiem. Zorganizowano cykliczną już imprezę „Mam talent” – tym razem „ Mom talynt”, prowadzoną w gwa-

rze śląskiej i strojach ludowych. W ramach poznawania za-
bytków i historii Śląska klasy odwiedziły Radiostację Gliwicką.
Było też spotkanie integracyjne z uczniami Szkoły Podstawowej
nr 6 w Pyskowicach, w czasie którego sprawdzano znajomość
gwary, przeprowadzono dawne skubki i gotowano kluski ślą-
skie. W Barbórkę szkołę odwiedził górnik, który opowiadał
o ciężkiej pracy w kopalni. 

O nie mniej ciekawym wydarzeniu informuje nauczyciel-
ka Daria Kotylak. Na jeden dzień szkoła zamieniła się w go-
rącą Afrykę. W ramach XVIII Spotkań z Piosenką Nieprzetartego
Szlaku odbył się tu festiwal twórczości osób niepełnospraw-
nych. Wzięły w nim udział Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła
Podstawowa numer nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 6 z Py-
skowic, dzieci z Gminnego Przedszkola nr 8 w Przezchlebiu,
wokalistka Julia Ring z Warsztatów Terapii Zajęciowej Tęcza
w Pyskowicach oraz uczniowie ZSS. Każda grupa przygoto-
wała piękne kostiumy oraz ciekawą choreografię.

Tematem tego Spotkania z Piosenką była Afryka. Jego uczest-
nicy przenieśli się na gorący kontynent, pełen egzotycznych
zwierząt, starożytnych piramid i wspaniałej, rytmicznej muzyki.
Spotkanie dofinansowane zostało ze środków ministra kultu-
ry i dziedzictwa narodowego oraz Polskiego Stowarzyszenia
Terapii Przez Sztukę. 

- Nawiązaliśmy współpracę z Międzynarodowym Nie-
przetartym Szlakiem i mamy nadzieję, że będzie ona konty-
nuowana, a Spotkania z Piosenką zagoszczą na stałe w kalen-
darzu naszych imprez – mówi Bogusław Hadzik, dyrektor ZSS
w Pyskowicach. (Opr. RG)

Jasełka, Śląsk i Afryka

Tegoroczni absolwenci gimnazjów
niebawem staną przed dylematem,
jaki wybrać dalszy kierunek kształ-
cenia. Pomocny może być w tym
serwis barometr zawodów (baro-
metrzawodow.pl), w którym podano
najnowsze dane obrazujące, jacy fa-
chowcy są poszukiwani na rynku
pracy, a których jest w nadmiarze.

W ogólnopolskim serwisie łatwo wy-
szukać nasze województwo, a następnie
powiat gliwicki, zapoznając się z baro-
metrem zawodów na 2016 r. Zestawienie
wskazuje trzy kategorie: zawody defi-
cytowe (czyli pożądane na rynku pracy),
zawody w równowadze oraz zawody nad-
wyżkowe (czyli takie, które nie rokują
znalezieniem zatrudnienia). Optymi-
zmem napawa fakt, że dwie pierwsze ka-
tegorie liczą po kilkadziesiąt pozycji,
a trzecia jest zdecydowanie mniej liczna.

Wśród zawodów deficytowych są
m.in. administratorzy systemów kom-
puterowych, architekci krajobrazu, be-
toniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze bu-
dowlani, cukiernicy, fryzjerzy, geodeci
i kartografowie, graficy komputerowi, in-
spektorzy nadzoru budowlanego, kadra
kierownicza, menedżerowie, kierowcy
(ciągnika siodłowego, samochodu cię-
żarowego), kosmetyczki, krawcy i pra-
cownicy produkcji odzieży, lekarze, ma-
gazynierzy, opiekunowie osoby starszej
lub niepełnosprawnej, pielęgniarki, spa-
wacze (metodą MIG/MAG, metodą
TIG), specjaliści ds. marketingu i sprze-
daży, technicy elektrycy, technicy me-
chanicy.

Do zawodów w równowadze należą
np. analitycy, testerzy i operatorzy sys-

temów teleinformatycznych, animato-
rzy kultury, architekci i urbaniści, archi-
wiści i muzealnicy, asystenci i technicy
dentystyczni, bibliotekoznawcy, biblio-
tekarze i specjaliści informacji naukowej,
biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy,
blacharze samochodowi, dentyści, dia-
gności samochodowi, elektromechanicy
i elektromonterzy, farmaceuci, kierowcy
(autobusów, samochodów dostawczych,
samochodów osobowych), kucharze,
ogrodnicy, plastycy i dekoratorzy wnętrz,
położne, weterynarze, wychowawcy
w placówkach oświatowych i opiekuń-
czych, zaopatrzeniowcy i dostawcy.

Najtrudniej o pracę według wspo-
mnianego barometru będą mieli w tym
roku m.in. przedstawiciele następujących
zawodów: agenci ubezpieczeniowi, do-
radcy finansowi i inwestycyjni, ekono-
miści, filolodzy i tłumacze, instruktorzy re-
kreacji i sportu, inżynierowie chemicy
i chemicy, inżynierowie inżynierii środo-
wiska, nauczyciele, pedagodzy, pracow-
nicy administracyjni i biurowi, sekretar-
ki, socjolodzy i technicy informatycy.

Z całością opracowania zapoznać się
można na wspomnianym serwisie. Ra-
dzimy też śledzić artykuły w najbliższych
wydaniach „Wiadomości Powiatu Gli-
wickiego”. Już w następnym numerze za-
mieścimy informacje powiatowych szkół
ponadgimnazjalnych dotyczące naboru na
rok szkolny 2016/2017. Będzie on tak
skonstruowany, by w jak największym
stopniu zapewnić absolwentom naszych
szkół dobre odnalezienie się na rynku pra-
cy – czyli zdobycie jak najlepszego za-
wodu, pożądanego przez pracodawców.

(RG)

Jaki zawód wybrać?

Wspomaganie pracy przedszkoli,
szkół i placówek przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną
w Knurowie w świetle nowych prze-
pisów oświatowych było tematem
konferencji, zorganizowanej 15 stycz-
nia w Knurowie.

- Konferencja przeznaczona była dla
dyrektorów placówek oświatowych dzia-
łających na naszym terenie – mówi dy-
rektor PPP w Knurowie, Jolanta Olejnik.
– Miała na celu zapoznanie z nowym za-
kresem zadań zleconych przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej od 1 stycz-
nia 2016 roku.

Podczas konferencji nowy system
wspomagania szkół przedstawiła Ewa
Ślosarczyk-Klof. Dokumenty wydawa-
ne przez poradnie psychologiczno-pe-
dagogiczne omówiły Marta Lewandow-

ska, Patrycja Krasnowska i Janina Dur-
czok. Z kolei Bożena Nowińska przy-
bliżyła program PPP w Knurowie „Bu-
dowanie strategii antykryzysowej na te-
renie szkoły”, zaś Natalia Bismor – ak-
tualne działania poradni.

- W ubiegłym roku zakończyliśmy re-
alizację unijnego programu „Moderni-
zacja systemu doskonalenia nauczycie-
li w powiecie gliwickim” – informuje wi-
cestarosta gliwicki Ewa Jurczyga, która
brała udział w konferencji. – Był on pro-
wadzony przez Starostwo Powiatowe
w Gliwicach i przeznaczony dla 26 szkół
i przedszkoli z naszego terenu. Obecna
konferencja również służy wsparciu, ja-
kie placówki oświatowe mogą otrzymać
ze strony prowadzonej przez powiat Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Knurowie. (RG)

Podczas konferencji, zorganizowanej w knurowskiej „Sztukaterii”.
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Porozumienie podpisali – z upoważnienia dziekana Wydziału Studiów Spo-
łecznych WSB prodziekan dr Krystian Cuber, natomiast z ramienia Zespołu Szkół
im. Marii Konopnickiej dyrektor Elwira Dersiewicz.
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W klimacie Afryki przebiegały Spotkania z Piosenką Nie-
przetartego Szlaku.

Uczniom podobały się śląskie tradycje.

Fo
to

(3
): 

A
RC

 Z
SS

Gościem specjalnym jasełek była Ewa Bobkowska.
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Wszyscy chcielibyśmy być za-
wsze piękni, młodzi i wy-
sportowani. Nic jednak za

darmo. Szczupłej i zwinnej sylwetki nie
wyćwiczymy na kanapie przed telewi-
zorem… Do utrzymania dobrej kondy-
cji zachęcają gwiazdy filmowe i telewi-
zyjne, królowe fitnessu, czy sportowcy.
Wiele się w tej dziedzinie zmienia, bo co-
raz większa jest świadomość koniecz-
ności ruchu. W powiecie gliwickim już
od kilku lat widać na ulicach, ścieżkach
i leśnych duktach sporo spacerowiczów,
biegaczy, rowerzystów czy sympaty-
ków nordic-walkingu. Coraz popular-
niejsze stają się uliczne biegi czy mara-
tony, a także gry zespołowe w salach i ha-
lach sportowych, czy wspólne basenowe
pływanie.

Niestety, ten zdrowy zapał części do-
rosłych mieszkańców powiatu nie prze-
kłada się na sportowego ducha wśród
wielu uczniów szkół, dla których orga-
nem prowadzącym jest Powiat Gliwicki,
czyli Zespołu Szkół im. I. J. Paderew-
skiego w Knurowie, Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 w Knurowie oraz Ze-
społu Szkół im. M. Konopnickiej w Py-
skowicach. Statystyki za ubiegły rok
szkolny pokazują jednoznacznie, że aż 23
procent uczniów powiatowych liceów
ogólnokształcących, 28 procent uczniów
techników i 44 procent młodzieży uczą-
cej się w zasadniczych szkołach zawo-
dowych regularnie nie ćwiczy na lekcjach
wychowania fizycznego. Absencje te
obejmują zwolnienia lekarskie z powo-
du choroby oraz zwolnienia pisane przez

rodziców. Podobnie sytuacja wygląda
w zespołach szkół specjalnych w Knu-
rowie i Pyskowicach, gdzie poziom
uczniów niećwiczących czy unikają-
cych udziału w zajęciach sportowych
oscyluje na poziomie 27 procent. 

Ta „antysportowa tendencja” dotyczy
całego kraju. Trochę te niechlubne sta-
tystyki próbują ratować ogólnopolskie ak-
cje, np. „Stop zwolnieniom z WF-u”,
spoty telewizyjne, w których znani spor-
towcy lub ich żony zachęcają uczniów,
a zwłaszcza uczennice do zwiększenia ak-
tywności fizycznej. „Ćwiczcie na WF-ie!”
– w jednej z reklam zachęcała Anna Le-
wandowska, żona znanego piłkarza Ro-
berta Lewandowskiego. Dobrą robotę
wykonuje również Ewa Chodakowska
oraz jej liczne koleżanki „po fachu”, czy-
li trenerki, inspirując do regularnych
ćwiczeń i nieustającej dbałości o kon-
dycję i wygląd swojego ciała. 

Jak się okazuje, zapału do udziału
w lekcjach wychowania fizycznego
częściej nie posiadają dziewczęta,

choć i wśród chłopców zdarzają się
sportowe „leniuszki”.

- Z moich kilkuletnich obserwacji wy-
nika, że niechęć do udziału w lekcjach
wychowania fizycznego objawia się naj-
częściej wśród dziewcząt wchodzących
w okres dojrzewania. Świadomość zmie-
niających się warunków fizycznych swo-
jego ciała często jest powodem do za-
niechania ćwiczeń podczas szkolnych za-
jęć sportowych. Ruchu, o zgrozo, unikają
też uczniowie grubsi i otyli. Krępują się
swoich rówieśników, bo szybciej się

męczą, nie nadążają w grach zespoło-
wych, więc wolą po prostu nie ćwi-
czyć. Zawsze z nimi rozmawiam, uczu-
lam na to ich rodziców, staram się do-
stosować treningi i ćwiczenia do ich moż-
liwości, ale niestety nie zawsze z sukce-
sem. Jest też oczywiście znikomy procent
uczniów, którzy ze względu na wrodzo-
ne lub nabyte choroby i przypadłości nie
mogą brać udziału w lekcjach wycho-
wania fizycznego. Jednakże większość
sportowych absencji wynika z lenistwa,
niewłaściwej postawy i przekonań wy-
niesionych z rodzinnego domu – mówi
nauczycielka wychowania fizycznego
pracująca w jednej ze szkół podstawo-
wych na terenie powiatu.

Ideałem każdego wychowawcy byli-
by uczniowie mądrzy i wysporto-
wani. Bo wartościowego człowieka

„tworzą” myślący mózg i sprawne ciało.
W języku greckim sformułowanie „kalos
kagathos” oznacza „piękny i dobry”
i jest określeniem starożytnego ideału
greckiego wychowania. Uważano wów-
czas, że człowiek idealny to taki, który
jest jednocześnie piękny fizycznie i du-
chowo. Na równi ceniono zalety ciała
i duszy (umysłu!), dlatego młodzi ludzie
w równym stopniu „kształcili” cały swój
organizm (tężyznę fizyczną i mózg).

Niestety, w życiu ideały
zdarzają się niezwykle
rzadko. 

Próbowaliśmy przepy-
tać grupę uczniów – miesz-
kańców naszego powiatu,
dlaczego niektórzy z nich
tak niechętnie ćwiczą na
lekcjach wychowania fi-
zycznego. Odpowiedzi
były różne. Pojawiały się
głosy, że wiele zależy od
nauczyciela i jego sposobu
prowadzenia zajęć sporto-
wych, od indywidualnego
podejścia do ucznia, od
wrodzonych zdolności do

uprawiania rozmaitych sportów. Były też
opinie, że może wychowanie fizyczne nie
powinno podlegać ocenom, bo nie każ-
dy jednakowo dobrze biega czy rzuca pił-
ką lekarską. A przecież gorsze wyniki de-
prymują słabszych i sprawiają, że śred-
nia ocen przez WF się obniża, więc lepiej
nie ćwiczyć… Padały i odpowiedzi
wprost, że po co się męczyć, pocić,
przebierać, przeziębić się tylko moż-
na… Dużo fajniej jest pograć w gry na
tablecie lub komórce niż biegać, bo
sport to zwykła „siara” (w młodzieżowym
slangu – obciach). Na szczęście nie bra-
kuje wśród uczniowskiej braci prawdzi-
wych zapaleńców sportowych, którzy bez
piłki nożnej, biegania, siatkówki czy
koszykówki nie wyobrażają sobie życia.
W niektórych szkołach w powiecie gli-
wickim działają klasy sportowe. Ich
uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin
wychowania fizycznego oraz biorą udział
w dodatkowych treningach i rozgrywkach
sportowych. Często z sukcesami!

Na doskonały pomysł zachęcenia
swoich uczniów do udziału
w sporcie wpadli niedawno na-

uczyciele Zespołu Szkół Specjalnych
w Pyskowicach. Zaprosili do swojej pla-
cówki znanych piłkarzy futsalu z druży-
ny Nbit Gliwice, którzy wcielili się w rolę
trenerów i wspólnie z nauczycielami
wychowania fizycznego poprowadzili
zajęcia dla uczniów. Piłkarze omówili za-
sady gry w halową piłkę nożną oraz po-
kazali profesjonalny, piłkarski sprzęt
treningowy. Sportowcy przeprowadzili
specjalistyczny trening z młodzieżą, a na
koniec rozegrany został wspólny mecz
piłkarski. Każdy z uczniów miał również
okazję porozmawiać z zawodnikami.

– Jako szkoła zaplanowaliśmy także
kampanię informacyjną służącą propa-
gowaniu sportowej postawy wśród dzie-
ci i młodzieży – informuje Janusz
Wrzeszcz, nauczyciel WF-u w ZSS w Py-
skowicach. – Chcemy w przyszłości
przybliżyć uczniom również inne dys-

cypliny sportu, zapraszając zawodni-
ków z klubów siatkówki, koszykówki, te-
nisa stołowego, boksu czy futbolu ame-
rykańskiego. Jestem wuefistą, od lat
uczyłem moich uczniów właściwej spor-
towej postawy, a więc przede wszystkim
wyegzekwowałem konieczność przyno-
szenia strojów sportowych na WF. Tak jak
na język polski uczeń musi przynieść ze-
szyt i książkę, tak na zajęcia sportowe od-
powiedni strój. Dziś nie narzekam na fre-
kwencję na moich lekcjach. Wręcz prze-
ciwnie – nasi uczniowie garną się do za-

jęć ruchowych, lubią ćwiczyć. W ten spo-
sób wyładowują emocje, zrzucają z sie-
bie napięcia, no i po prostu lubią grać
w piłkę. Korzystają również z zajęć na ba-
senie i w hali sportowej w Pyskowicach.
Nie ćwiczą jedynie ci, którym uniemoż-
liwia to stan zdrowia. Często organizu-
jemy zawody sportowe, na które zapra-
szamy uczniów szkół podstawowych
z naszego miasta. Służy to integracji, po-
znaniu naszych uczniów, którzy dzięki
temu nie są wytykani palcami, a stają się
równoprawnymi rywalami sportowych
rozgrywek.

Przypomnijmy, że trwa ogólno-
polska akcja społeczna „Stop
zwolnieniom z WF-u”, przebie-

gająca pod patronatem ministra sportu
i turystyki. Ma ona zwrócić uwagę na
problem nagminnego lekceważenia
przez uczniów uczestniczenia w zaję-
ciach wychowania fizycznego oraz za-
chęcić ich do aktywności fizycznej.
Władze naszego kraju noszą się z za-
miarem zaostrzenia przepisów pozwa-
lających dziś na bezkarne wypisywanie
zwolnień lekarskich i rodzicielskich
z lekcji wychowania fizycznego. Jeśli
plany wejdą w życie, dyrektor szkoły
będzie mógł zanegować zwolnienie
z WF-u wypisane przez rodzica, a lekarz
w wystawionym przez siebie zwolnie-
niu będzie musiał dokładnie określić
jego przyczynę i opisać z jakich kon-
kretnych ćwiczeń i treningów uczeń po-
winien być zwolniony. Wzrasta bo-
wiem absencja na zajęciach sporto-
wych, a polskie społeczeństwo, w tym
dzieci i młodzież nagminnie tyją. Oty-
łość wśród uczniów wszystkich szkół
rośnie z roku na rok. Z pewnością przy-
czynia się do tego niewłaściwa dieta
i brak ruchu. 

Spróbujmy więc zastąpić komputer
czy telewizor odrobiną sportu i po pro-
stu ruszajmy się – w domu, w szkole,
w plenerze i na podwórku!

MAGDALENA FISZER-RĘBISZ

Uczniowie często unikają lekcji WF-u, wyszukując najróżniejsze usprawiedliwienia. Statystyki są zatrważające – przybywa otyłych
dzieci, które wolą siedzieć przed komputerem, niż ćwiczyć czy choćby wyjść na spacer

Co z tym wychowaniem fizycznym?

Sport jest super – udowadniają uczniowie i nauczyciele Zespołu
Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Włączyli się w akcję „Stop
zwolnieniom z WF-u” i co raz dzieje się u nich coś ciekawego.
Na zdjęciu obok uczniowie w czasie zbierania autografów od
zawodników Górnika Zabrze – w czasie wizyty w tym klubie, na
jaką zabrali ich nauczyciele w listopadzie ub. roku. Podjął ich
tam, pełniąc rolę gospodarza, słynny zawodnik Górnika, Sta-
nisław Oślizło. Na koniec była możliwość zrobienia sobie pa-
miątkowej fotografii na będącym na ukończeniu stadionie Gór-
nika.
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Pozytywny przykład daje Szkoła Pod-
stawowa w Kotulinie. Tu nawet naj-
młodsi chętnie ćwiczą i wyjeżdżają na
liczne zawody sportowe, zdobywając
czołowe miejsca. Wszystko dzięki świet-
nemu nauczycielowi WF-u, Markowi
Pawłowskiemu, który zaraża uczniów
swym entuzjazmem do sportu. Na zdję-
ciu – powyżej kultowy już Bieg o Nóż
Komandosa w Lublińcu, gdzie oczywi-
ście nie zabrakło młodych zawodników
z Kotulina. A obok – z reprezentantem
kraju w koszykówce Mariuszem Baci-
kiem na ogólnopolskiej Zimowej Olim-
piadzie Pomysłów z Klasą w Bytomiu,
gdzie pokazywali swój sposób na cie-
kawy WF. 



12 www.powiatgliwicki.pl

NR 2 (107) LUTY 2016 NASZ POMOCNIK

Dzięki RSO każdy, kto ma dostęp do in-
ternetu, telewizji publicznej lub zainsta-
luje bezpłatną aplikację na telefon ko-
mórkowy (smartfon), może być powia-
damiany o potencjalnych zagrożeniach
lub klęskach żywiołowych. 

Komunikaty RSO można zobaczyć 
w programach Telewizji Polskiej: w na-
ziemnym multipleksie cyfrowym MUX-
3 w programach regionalnych. Najistot-
niejsze z nich pojawiają się na specjal-
nym pasku na ekranie telewizora.
Wszystkie komunikaty dostępne są tak-
że na stronach telegazety w programach
TVP1, TVP2, TVP Kultura, TVP Histo-

ria i TVP Polonia od str. 190, natomiast
w TVP Regionalnej od str. 430. Ostrze-
żenia dostępne są również na stronach in-
ternetowych urzędów wojewódzkich.

Użytkownicy smartfonów mogą ko-
rzystać z bezpłatnej aplikacji w telefonach
komórkowych dostępnej w sklepach 
z aplikacjami na poszczególne platformy
(odpowiednio: Google Play, Apple App
Store, Windows Phone Store). Aplikację
można wyszukać w sklepach po słowach
kluczowych „RSO” oraz „Regionalny
System Ostrzegania”. Istnieje także opcja
informowania o regionalnych zagroże-
niach przez sms-y.

Zarówno w aplikacji telefonicznej, jak
i telegazecie TVP umieszczane są ostrze-
żenia meteorologiczne, hydrologiczne,
drogowe oraz inne – istotne z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa każdego z nas. 

RSO zawiera również kilkanaście
poradników postępowania w takich sy-
tuacjach kryzysowych, jak m.in.: burze 
i nawałnice, wichury, powódź, upały, za-
grożenia terrorystyczne czy pożar. Moż-
na tu też znaleźć wskazówki dotyczące
udzielania pierwszej pomocy, zachowa-
nia w przypadku ogłoszenia alarmu,
a także szereg innych ważnych informacji
dotyczących bezpieczeństwa. 

System opracowany został przez Mi-
nisterstwo Administracji i Cyfryzacji.
Więcej informacji na stronie www.po-
wiatgliwicki.pl w zakładce REGIO-
NALNY SYSTEM OSTRZEGANIA. 

(RG)

Zawsze ostrzeże
Regionalny System Ostrzegania (RSO) powiadomi Cię o zagrożeniach, ja-
kie są w pobliżu, poradzi także, jak się zachować w niebezpiecznych sytu-
acjach i gdzie szukać ratunku.

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   
mia 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 daj: 
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 / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Gliwicach 510 138 137

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

Zmiany ważne
dla właścicieli
samochodów
Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Gliwicach
informuje o dwóch zmianach istot-
nych dla właścicieli samochodów.

Od stycznia br. można się ubiegać
o wydanie dodatkowej, trzeciej tablicy re-
jestracyjnej do samochodu. Jest to szcze-
gólnie istotne dla miłośników rowerów.
Dotychczas montowanie bagażników
rowerowych z tyłu samochodu zasłaniało
tablicę rejestracyjną. Obecnie dodatko-
wą tablicę można zamontować na ba-
gażniku rowerowym, dzięki czemu pro-
blem jest rozwiązany. Koszt wyrobienia
takiej tablicy to 52,50 zł.

Od tego roku zniesiono także obo-
wiązek wpłacania opłaty recyklingowej
za pojazdy sprowadzane do Polski, któ-
ra trafiała na rzecz Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Ale uwaga – dotyczy to wy-
łącznie pojazdów sprowadzonych do
Polski od 1 stycznia 2016 roku. (WG)

Przypominamy, że w styczniu rozpo-
częło działalność Powiatowe Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego Sta-
rostwa Powiatowego w Gliwicach,
które przejęło dotychczasowe czyn-
ności wykonywane przez Centrum
Ratownictwa Gliwice w zakresie do-
tyczącym Powiatu Gliwickiego. 

Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego powołane zostało Zarzą-
dzeniem Starosty Gliwickiego nr 67/2015
z dnia 22 grudnia 2015 r. i funkcjonuje
jako całodobowa służba dyżurna Staro-
sty Gliwickiego.

Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Gliwicach od poniedziałku do środy
w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz.
7.30-17.30 i w piątek w godz. 7.30-13.30
dyżuruje pod numerem tel. 32 332 66 39.
Czynny jest także całodobowy telefon ko-
mórkowy 510 138 137 oraz faks 32 230
83 16. Adres e-mail: pczk@staro-
stwo.gliwice.pl, adres do koresponden-
cji: Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17,
44-100 Gliwice. (WZK)

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Kolejną formą wsparcia dla bezrobot-
nych, jaką chcemy przybliżyć Czytel-
nikom, są szkolenia. O tym, jakie
w związku z tym obowiązują przepisy,
informuje Magdalena Dacyna – za-
stępca kierownika Działu ds. Ewiden-
cji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Gliwicach. 

Szkolenie w rozumieniu Ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, to pozaszkolne zajęcie, które ma na
celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskona-
lenie umiejętności i kwalifikacji (zawodo-
wych lub ogólnych), potrzebnych do wy-
konywania pracy – w tym także umiejęt-
ności poszukiwania zatrudnienia. 

Zgodnie z brzmieniem art. 41 tej usta-
wy, osobie bezrobotnej skierowanej przez
starostę na szkolenie, w okresie jego od-
bywania przysługuje stypendium finanso-
wane ze środków Funduszu Pracy.

Wysokość stypendium wynosi mie-
sięcznie 120 proc. zasiłku, o którym mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, tj. 997,40 zł brutto
(851,63 zł netto), o ile miesięczny wymiar

godzin szkolenia wynosi co najmniej 150.
W przypadku niższego miesięcznego wy-
miaru godzin szkolenia, wysokość sty-
pendium ustala się proporcjonalnie, z tym
że stypendium szkoleniowe nie może być
niższe niż 20 proc. zasiłku, o którym mowa
wyżej. Osoba bezrobotna, która jest upraw-
niona w tym samym okresie do pobierania
stypendium szkoleniowego oraz zasiłku dla
bezrobotnych, ma prawo wyboru korzyst-
niejszego dla niej świadczenia. 

Bezrobotny,  który został skierowany przez
starostę na szkolenie i w jego trakcie podjął
zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub dzia-
łalność gospodarczą, ma prawo do ukończenia
tego szkolenia bez konieczności ponoszenia
jego kosztów. Takiej osobie przysługuje
wówczas stypendium w wysokości 20 proc.
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia,
od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej lub działalności gospodarczej, do
dnia zakończenia szkolenia.

Starosta finansuje także z Funduszu
Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwate-

rowania i wyżywienia bezrobotnego, skie-
rowanego na szkolenie odbywane poza
miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to
z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

Starosta może również:
a) wyrazić zgodę na sfinansowanie, w for-
mie zwrotu, całości lub części poniesionych
przez skierowanego bezrobotnego, kosztów
z tytułu przejazdu na szkolenie;
b) wyrazić zgodę na sfinansowanie z Fun-
duszu Pracy, w formie zwrotu, poniesionych
przez bezrobotnego kosztów przejazdu na
egzamin, o którym mowa w art. 40 ust. 3a;
c)  na wniosek bezrobotnego może wyra-
zić zgodę na częściowe sfinansowanie z fun-
duszu Pracy kosztów szkolenia, jeżeli skie-
rowanie na to szkolenie nastąpiło na proś-
bę bezrobotnego albo organizacji lub in-
stytucji pokrywającej część kosztów tego
szkolenia. 

Jeżeli osoba bezrobotna z własnej winy
nie ukończy szkolenia, jest zobowiązana do
zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem
przypadku, gdy przyczyną nieukończenia
szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej

pracy zarobkowej lub podjęcie działalno-
ści gospodarczej. 

Zachęcam do wizyty na stronie inter-
netowej Powiatowego Urzędu Pracy w Gli-
wicach (www.pup.gliwice.pl), gdzie moż-
na zapoznać się z planem szkoleń na rok
2016.

Warto przypomnieć, że osoba bezrobotna
jest zobowiązana zawiadomić w ciągu 7 dni
powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej (m.in. umo-
wy zlecenie, umowy o dzieło) lub o złoże-
niu wniosku o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej oraz zaistnieniu innych oko-
liczności, powodujących utratę statusu bez-
robotnego albo utratę prawa do zasiłku. 

Bezrobotny, który podjął zatrudnienie,
inną pracę zarobkową lub działalność go-
spodarczą, bez powiadomienia o tym wła-
ściwego powiatowego urzędu pracy, pod-
lega karze grzywny nie niższej niż 500 zł
(podstawa prawna art. 74 i 119 Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy). 

MAGDALENA DACYNA

Szkolenia dla bezrobotnych



W Urzędzie Gminy
w Wielowsi na
mieszkańców

czeka m.in. radca
prawny Izabela
Romaszewska. 

W Szkole Podsta-
wowej w Toszku

porad udziela
m.in. adwokat

Piotr Dębski.
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Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macie-
rzyński przysługuje osobie ubezpie-
czonej w KRUS, która:
� jest matką albo ojcem dziecka,
� przysposobiła dziecko w wieku do
ukończenia 7 roku życia, a w przypadku
dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do
ukończenia 10 roku życia,
� przyjęła dziecko w wieku do 7 roku ży-
cia na wychowanie, a w przypadku
dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do
10 roku życia, jeżeli w tym czasie został
złożony wniosek o przysposobienie,
� przyjęła dziecko w wieku do 7 roku
życia na wychowanie w ramach rodziny
zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastęp-
czej zawodowej, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję o odro-
czeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku
życia.

Ubezpieczonemu ojcu dziecka zasiłek
macierzyński przysługuje tylko w przy-
padku skrócenia okresu pobierania za-
siłku macierzyńskiego na wniosek mat-
ki dziecka po wykorzystaniu przez nią
tego świadczenia za okres co najmniej 14
tygodni od dnia urodzenia dziecka,
śmierci matki dziecka lub porzucenia
dziecka przez matkę.

Zasiłek macierzyński przysługuje
przez okres:
� 52 tygodni – w przypadku urodzenia
jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub
przyjęcia na wychowanie jednego dziec-
ka,
� 65 tygodni – w przypadku urodzenia
dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub przy-
jęcia na wychowanie dwojga dzieci,
� 67 tygodni – w przypadku urodzenia
trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub przy-
jęcia na wychowanie trojga dzieci,
� 69 tygodni – w przypadku urodzenia
czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub przy-
jęcia na wychowanie czworga dzieci, 
� 71 tygodni – w przypadku urodzenia
pięciorga i więcej dzieci przy jednym po-
rodzie, przysposobienia pięciorga i wię-
cej dzieci lub przyjęcia na wychowanie
pięciorga i więcej dzieci,

Przykład: 
�4 stycznia 2016 r. ubezpieczona rolniczka
urodziła dziecko, a 27 stycznia wystąpiła
z wnioskiem o zasiłek macierzyński. Za-
siłek będzie wypłacany od 4 stycznia 2016
r. do 1 stycznia 2017 r. tj. do upływu 52. ty-
godnia od daty urodzenia dziecka. 

Obecnie zasiłek macierzyński wyno-
si 1 000 zł miesięcznie. Prawo do niego
ustala się od miesiąca urodzenia, przy-
sposobienia lub przyjęcia dziecka na wy-
chowanie, jeżeli wniosek został złożony
w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia uro-
dzenia, przysposobienia lub przyjęcia
dziecka na wychowanie. W przypadku
złożenia wniosku w terminie późniejszym
niż 3 miesiące, jednak nie później niż
w okresie przysługiwania zasiłku ma-
cierzyńskiego, prawo to ustala się po-
cząwszy od miesiąca, w którym wpłynął
wniosek. 

Zasiłek macierzyński nie przysługu-
je, jeżeli:
� co najmniej jedno z rodziców dziec-
ka lub osoba, która przyjęła dziecko na
wychowanie, otrzymują zasiłek macie-
rzyński lub uposażenie za okres ustalo-
ny przepisami Kodeksu pracy jako okres
urlopu macierzyńskiego, okres dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego, okres
urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego oraz dodatkowego urlopu na wa-
runkach urlopu macierzyńskiego lub
okres urlopu rodzicielskiego,
� dziecko zostało umieszczone w pieczy
zastępczej – w przypadku osoby, która
jest matką lub ojcem dziecka oraz oso-
by, która przysposobiła dziecko,

� jedno z rodziców dziecka lub osoba,
która przyjęła dziecko na wychowanie,
nie sprawują lub zaprzestali sprawowa-
nia osobistej opieki nad dzieckiem.

Osobie ubezpieczonej, która przed
1 stycznia 2016 r. nabyła prawo do za-
siłku macierzyńskiego na podstawie
przepisów obowiązujących do 31 grud-
nia 2015 r. w wysokości 4-krotnej eme-
rytury podstawowej, od 1 stycznia 2016
r. przysługuje zasiłek macierzyński przez
okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia jego
upływu  tj. 52 lub 65 lub 67 lub 69 ty-
godnia licząc od daty urodzenia dziecka
(przysposobienia, przyjęcia na  wycho-
wanie). 

Zasiłek macierzyński w okresie przej-
ściowym przysługuje miesięcznie w wy-
sokości:
� 705,00 zł – w przypadku urodzenia
jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub
przyjęcia na wychowanie jednego dziec-
ka,
� 528,00 zł – w przypadku urodzenia
dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub przy-
jęcia na wychowanie dwojga dzieci,
� 313,00 zł – w przypadku urodzenia
trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub przy-
jęcia na wychowanie trojga dzieci;
� 110,00 zł – w przypadku urodzenia
czworga dzieci przy jednym porodzie,

przysposobienia czworga dzieci lub przy-
jęcia na wychowanie czworga dzieci.

Przykład: 
Ubezpieczona rolniczka 14 grudnia

2015 r. urodziła dziecko i pobrała zasiłek
macierzyński na podstawie przepisów
obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. tj.
w wysokości 4-krotnej emerytury podsta-
wowej. Następnie 20 lutego 2016 r. złożyła
wniosek o wypłatę zasiłku macierzyń-
skiego na podstawie przepisów obowią-
zujących od 1 stycznia 2016 r. Rolniczka
nabędzie prawo do zasiłku macierzyń-
skiego w kwocie 705 zł od 1 stycznia 2016
r. przez pozostałą część okresu zasiłkowe-
go brakującego do 52 tygodni, licząc
od daty urodzenia dziecka tj. do 11 grud-
nia 2016 r. 

W okresie pobierania zasiłku macie-
rzyńskiego nie przysługuje zasiłek choro-
bowy.

KRYSTYNA KRĘGIEL – kierownik
Placówki Terenowej KRUS

w Gliwicach

Zasiłek macierzyński dla rolników

W pięciu punktach na terenie powia-
tu czekają na mieszkańców prawnicy,
którzy udzielają bezpłatnych porad.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
uruchomione zostały na mocy ogólnopol-
skich przepisów przez Powiat Gliwicki przy
współpracy z pięcioma gminami. Mogą
z nich korzystać: osoby uprawnione do
pomocy społecznej z powodu m.in. nie-
pełnosprawności i przemocy w rodzinie;
młodzież do 26 roku życia; kombatanci, we-
terani i osoby powyżej 65 roku życia; po-
siadacze Karty Dużej Rodziny, a także każ-
dy zagrożony lub poszkodowany katastro-
fą naturalną, awarią techniczną lub klęską
żywiołową. 

Pomoc jest udzielana w zakresie m.in.
prawa pracy, przygotowania do rozpoczę-
cia działalności gospodarczej, prawa cy-
wilnego, prawa karnego, prawa admini-
stracyjnego, prawa ubezpieczeń społecz-
nych, prawa rodzinnego oraz prawa po-
datkowego – z  wy-
łączeniem spraw po-
datkowych związa-
nych z prowadze-
niem działalności go-
spodarczej. 

Pomoc ta polega
na: sporządzeniu pro-
jektu pisma o zwol-
nienie od kosztów
sądowych lub usta-
nowienie pełnomoc-
nika z urzędu; poin-
formowaniu o sta-
nie prawnym i przy-
sługujących upraw-
nieniach lub obo-
wiązkach; wskaza-
niu sposobu rozwią-

zania problemu prawnego; pomocy w spo-
rządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pi-
sma procesowego.

Oto lokalizacja punktów nieodpłatnej po-
mocy prawnej: 
�Knurów, ul. Szpitalna 8 – czynny od pon.
do czw. w godz. 9.00-13.00, a w pt. od godz.
9.30 do 13.30, tel. 32 232 01 21; 
�Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3
– czynny od pon. do śr. w godz. 11.30-15.30,
a w czwartek w godz. 9.30-17.30, tel.
32 332 60 65; 
�Wilcza (gmina Pilchowice), ul. Karola
Miarki 123 – czynny w pon., czw. i pt.
w godz. 8.00-13.00, a we wt. i śr. w godz.
11.00 do 16.00, tel. 503 978 654; 
�Toszek, ul. Wilkowicka 2 – czynny od
pon. do czw. w godz. 14.00-18.00, a w pt.
od godz. 8.00 do 12.00, tel. 32 336 61 17; 
�Wielowieś, ul. Główna 1 – czynny w pon.
i wt. w godz. 8.00-18.00, tel. 32 237 85 25.

(Opr. RG)

Czekają adwokaci i radcy prawni

W Urzędzie Miej-
skim w Pyskowi-

cach pomocą
służy m.in. radca

prawny Katarzyna
Szopa-Wycisk.

Fo
to

(1
0)

: R
. G

oz
d

ek

W Domu Kultury
w Wilczy można li-
czyć na fachowe

wsparcie m.in.
radcy prawnego
Jerzego Korusa.

W Knurowie porad
udziela m.in. ad-

wokat Martyna
Borowiecka

(w zastępstwie
adw. Arkadiusza

Szałajko).



Znamy już wyniki konkursu pn. „Zie-
lona Pracownia”, zorganizowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Wśród jego laure-
atów jest m.in. gmina Pilchowice.

Przedmiotem konkursu było utwo-
rzenie ekopracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych, ekolo-
gicznych, geograficznych, chemiczno-
fizycznych czy geologicznych. Przy oce-
nie wniosków brano pod uwagę przede
wszystkim pomysł na zagospodarowanie
pracowni, jej funkcjonalność, wykorzy-
stanie przestrzeni oraz innowacyjność za-
proponowanych rozwiązań. Istotnym
kryterium była również różnorodność po-
mocy dydaktycznych, multimedialnych
oraz wyposażenia. Komisja konkursowa
oceniała także dostosowanie pracowni do
grup wiekowych i jej wykorzystanie
przez jak największą liczbę uczniów.

Na konkurs wpłynęły 53 wnioski,
z czego 24 uzyskały dotacje o łącznej wy-
sokości 776 242,73 złotych. Miło nam po-
informować, że wśród finalistów kon-
kursu znalazła się Gmina Pilchowice, któ-
ra zgłosiła 3 placówki oświatowe i otrzy-
mała na ekopracownie dofinansowanie
w wysokości 43 529,79 złotych.

(RG)

Ekopracownie dofinansowane

14 www.powiatgliwicki.pl
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TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Nowy sprzęt 
dla straży pożarnej

Wapnowanie pól to obecnie konieczność – twierdzą spe-
cjaliści. Przyczynia się do odkwaszenia gleb, a tym sa-
mym przeciwdziała ich degradacji. 

Rolnicy w naszym województwie po raz kolejny już będą
mogli skorzystać z dofinansowania na wapnowanie gleb. Za-
rząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach podjął w styczniu uchwałę o do-
finansowaniu kwotą 800 tys. zł dotacji zadania „Wapnowanie
gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa ślą-
skiego w roku 2016”, realizowanego przez Śląską Izbę Rolni-
czą w Katowicach.

- Wzorem lat poprzednich pieniądze te zostaną przeznaczone
na częściowe sfinansowanie zakupów nawozów wapniowych
i wapniowo-magnezowych kupowanych przez rolników celem
przeprowadzenia zabiegu odkwaszania gruntów rolnych, do któ-
rych zakwaszenia przyczyniła się działalność przemysłowa –
informuje Maciej Gramatyka, rzecznik prasowy WFOŚiGW
w Katowicach.

W 2011 roku, po trwającej kilka lat przerwie w dofinaso-
waniu zakupów wapna nawozowego przez WFOŚiGW w Ka-
towicach, działalność ta została wznowiona. Beneficjentem po-
średniczącym w obsłudze i rozdziale środków funduszu została
wówczas Śląska Izba Rolnicza w Katowicach, odpowiedzial-
na za wykorzystanie otrzymanej dotacji. W latach 2011-2015
ze środków WFOŚiGW w Katowicach na zakup nawozów wap-
niowych wydano ok. 5,8 mln zł, która została wykorzystana na
zakup ponad 75 tys. ton czystego składnika odkwaszającego
(CaO) i obsianie ponad 28 tys. ha gruntów rolnych. Przyzna-
ne na 2016 rok środki planuje się przeznaczyć na zakup ok. 10
tys. ton czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO)
i wysianie nawozu na powierzchni ok. 3,6 tys. ha.

Od ub. roku dopłaty te są korzystniejsze, bowiem w prze-
ciwieństwie do lat poprzednich o wysokości dopłaty do jednej
tony nawozu decyduje nie tylko zawartość CaO, ale również
MgO. W efekcie przyczyniło się to do zwiększenia jednostkowej
kwoty dofinasowania, jaką otrzymuje rolnik decydujący się na
zakup nawozu wapniowo–magnezowego.

Specjaliści podkreślają, że podstawą opłacalności nawożenia
gleb są badania odczynu gleby oraz jej zasobności w składni-

ki pokarmowe. Najkorzystniejszy okres pobierania próbek gle-
bowych to wczesna wiosna, lub okres pożniwny i jesienny.
O efektywności nawożenia decyduje wiele czynników natu-
ralnych i agrotechnicznych. Jednym z nich jest właśnie odpo-
wiedni odczyn gleby. W Polsce zdecydowana większość roślin
uprawianych wymaga gleb lekko kwaśnych, o odczynie pH zbli-
żonym do obojętnego. Niestety, ponad 70 proc. gleb użytko-
wanych rolniczo w kraju zaliczane jest do kwaśnych i bardzo
kwaśnych, dlatego konieczne jest ich okresowe wapnowanie.

Głównym celem wapnowania jest odkwaszenie gleby, co
wpływa na jej urodzajność poprzez poprawę właściwości fi-
zyko-chemicznych i biologicznych. Zabieg ten powoduje zwięk-
szenie przyswajalności fosforu, potasu i magnezu, a także mi-
kroelementów przez rośliny. Ma wpływ na zmniejszenie tok-
sycznego działania glinu i manganu, jak również ogranicze-
nie dostępności dla metali ciężkich. Poprzez dodatni wpływ
na procesy rozkładu substancji organicznej przyczynia się do
łatwiejszego powstawania kompostu. Wapnowanie gleby
wspomaga nawożenie organiczne i mineralne. Wszystko to ma
niebagatelny wpływ na polepszenie jakości płodów rolnych.

Dodatkowe informacje na temat dopłat otrzymać można
w Śląskiej Izbie Rolniczej w Katowicach.

(RG)

Ratowanie gleby
Straż pożarna w naszym wojewódz-
twie wzbogaciła się o nowe, spe-
cjalne samochody oraz nowoczesny
sprzęt specjalistyczny. Trafił on m.in.
również do Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Gliwi-
cach, która zasięgiem swego dzia-
łania obejmuje powiat gliwicki.

18 jednostek sprzętu specjalnego i sa-
mochodów specjalnych o wartości ponad
10,5 milionów złotych przekazano stra-
żakom w Komendzie Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Katowi-
cach. Ich zakup został dofinansowany
przez WFOŚiGW w Katowicach, który
przeznaczył na ten cel ponad 7,2 milio-
na złotych. Kwotą 2,7 miliona złotych do-
łożyły się także samorządy terytorialne,
zaś Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej przekazał
600 tysięcy złotych.

Lista przekazanego sprzętu jest długa.
Komenda PSP w Gliwicach otrzymała je-
den z czterech ciężkich samochodów ra-
towniczo-gaśniczych Scania 4x4 z 6-oso-
bową kabiną (GCBA 4x4/6) – pozostałe
trafiły do strażaków w Cieszynie, Żywcu
i Tychach. Ponadto nasza straż wzboga-
ciła się o kontener z zapasem proszku ga-
śniczego – takie same otrzymały również
komendy PSP w Częstochowie i So-
snowcu. Średni samochód ratownictwa
wodnego Scania 4x4 (SRw) wraz z łodzią

płaskodenną ratowniczo-desantową oraz
przyczepą do przewozu łodzi trafił do Ko-
mendy Miejskiej PSP w Bytomiu. Dwa
lekkie specjalne pojazdy do przewozu neu-
tralizatorów i sorbentów oraz uczestników
akcji ratowniczych Renault Trafic (SLKw)
zakupione zostały dla Komendy Woje-
wódzkiej PSP w Katowicach. Średni sa-
mochód gaśniczy z agregatem proszko-
wym Renault 4x2 (GBAPr 4x2) prze-
znaczono dla Komendy Miejskiej PSP
w Częstochowie, a średni samochód ra-
towniczo-gaśniczy Renault Midlum 4x4
(GBA 4x4) dla Komendy Miejskiej PSP
w Katowicach. Agregat pompowy dużej
wydajności trafił do Komendy Miejskiej
PSP w Jastrzębiu-Zdroju. O trzy średnie
samochody ratowniczo-gaśnicze Renault
D 4x2 (GBA 4x2) wzbogaciło się wypo-
sażenie strażaków w Bielsku-Białej i Wo-
dzisławiu Śląskim. Natomiast lekki sa-
mochód rozpoznawczo-ratowniczy z funk-
cją ratownictwa ekologiczno-chemicz-
nego Ssangyong Rexton (SLRR) zaku-
piono dla Komendy Miejskiej PSP w Ka-
towicach. Pojazd wyposażony jest w sprzęt
do prowadzenia akcji ratowniczych pod-
czas wypadków drogowych i katastrof
chemicznych, ekologicznych i wszędzie
tam, gdzie dowódca musi określić i roz-
poznać występujące zagrożenia zarówno
dla mieszkańców jak i ratowników.

(RG)

Nagroda przyznawana jest z okazji
Dnia Ziemi. Przypomnijmy, że wśród jej
laureatów wielokrotnie znajdowali się na-
ukowcy z Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach. Już dwukrotnie „Zielonym Cze-
kiem” nagradzany był też dr inż. Maciej
Kostecki z Instytutu Podstaw Inżynierii
Środowiska Polskiej Akademii Nauk
w Zabrzu, który opracował i wdrożył
w życie system oczyszczania wody w Je-
ziorze Pławniowickim.

Pierwszy raz nagrody przyznano
w 1994 roku. Prawo zgłaszania kandy-
datów do „Zielonych Czeków” przysłu-
guje samym kandydatom oraz Komisji
Środowiska i Gospodarki Wodnej Sej-
miku Województwa Śląskiego, instytu-

cjom ochrony środowiska z terenu wo-
jewództwa śląskiego, organizacjom po-
zarządowym o charakterze regionalnym,
szkołom wyższym i instytucjom nauko-
wym, izbom gospodarczym oraz Klubowi
Publicystów Ochrony Środowiska
EKOS. Zgłoszenie Kandydata musi za-
wierać wypełniony wniosek wraz z uza-
sadnieniem, rekomendację przynajm-
niej jednej z wymienionych wyżej in-
stytucji (w przypadku zgłoszeń wypeł-
nionych przez kandydatów) oraz insty-
tucji zgłaszającej (w przypadku zgłoszeń
wypełnionych przez te instytucje).

Dokumenty należy składać w Kan-
celarii Funduszu WFOŚiGW w Katowi-
cach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopi-

skiem „Zielony Czek”. Termin przyj-
mowania wniosków upływa 18 marca,
a ogłoszenie listy laureatów nastąpi pod-
czas gali z okazji Dnia Ziemi, zorgani-
zowanej 22 kwietnia.

Laureatów konkursu wyłoni kapituła
składająca się z ekspertów, pracowników
naukowych oraz działaczy na rzecz
ochrony środowiska i popularyzacji przy-
rody.

Bliższe informacje na stronie
www.wfosigw.katowice.pl. Tam także
znaleźć można regulamin nagrody oraz
wzory wniosków o jej przyznanie.

(RG)

Można już zgłaszać 
kandydatów
„Zielone Czeki” to prestiżowa nagroda dla osób wyróżniających się w dzia-
łalności proekologicznej na terenie naszego województwa. Można już
zgłaszać kandydatów do jej tegorocznej edycji.

Otrzymania m.in. świetnego wozu ratowniczo-gaśniczego gratulował strażakom
z naszego garnizonu Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
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Na zakwaszonych polach wapnowanie gleby zapewnia ob-
fite plony i poprawia ich jakość.
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W połowie stycznia w Wielowsi
odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Gliwickiego w badmintonie.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Kotulinie zajęli wszystkie pierw-
sze miejsca.

W klasyfikacji dziewczyn
najlepsza była SP z Kotulina.
Drugie  miejsce zajęła SP z Wie-
lowsi, a trzecie – SP z Pławnio-
wic. W klasyfikacji chłopców
najlepsza była również SP z Ko-
tulina, a dalsze miejsca przypa-
dły SP z Wielowsi oraz SP z Pa-
czyny.

Jakby było tego mało, najlep-
si zawodnicy tych mistrzostw to
Martyna Walczak oraz Mateusz
Maśnica, oboje z kotulińskiej
szkoły podstawowej.

Uczniowie z Kotulina w nie-
długim czasie zagrają z mi-
strzem Gliwic o Finał Woje-
wódzki. Trzymamy kciuki za
kolejne zwycięstwo! (WG)
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Zaraz po feriach, 1 marca rusza zi-
mowo-wiosenny nabór do grup mło-
dzieżowych GTW Piastunki Gliwice.
Grają już w nich zawodniczki z Py-
skowic, Sośnicowic czy Rudzińca,
więc organizatorzy zapraszają
wszystkie dziewczyny zaintereso-
wane piłką nożną z terenu powiatu.

Od ponad trzech lat GTW prowadzi
zajęcia i treningi dla dziewcząt. W tym
czasie młode zawodniczki grają z suk-
cesami w różnych rozgrywkach sporto-
wych. Obecnie I zespół występuje w Eks-
tralidze Futsalu. 

– W listopadzie ubiegłego roku z rąk
Józefa Drabickiego otrzymaliśmy prze-
kazanie tradycji Piastunek Gliwice –
ich logo i historię. Jako pierwsza i jedy-
na organizacja od 20 lat oficjalnie bę-
dziemy dalej pisać historię Piastunek, by-
łych Mistrzyń Polski. Zgodę otrzymał Da-
riusz Opoka oraz Stowarzyszenie GTW.
Oprócz Józefa Drabickiego, w Radzie
Programowej znajdują się:  Andrzej Słu-
gocki (były trener Piastunek), Jerzy Wo-
jewódzki (Liga Piątek) oraz Wiesław

Pawlus (Piąteczki Gli-
wice) – informują or-
ganizatorzy.

Treningi odbywają
się w hali sportowej
przy ul. Kozielskiej 1
w Gliwicach we wtorki
i czwartki o godz.
17.00.  Nabór obejmu-
je roczniki 2000-2002,
2003-2005, Kobiece

Przedszkole Piastunek.
Sztab Akademii tworzą: Dariusz Opo-

ka – licencja UEFA B, instruktor piłki
nożnej (AWF Katowice), prezes GTW
Gliwice, były współpracownik i trener
Polish Soccer Skills; Krzysztof Hulak –
dyr. ds. sportowych Śląskiej Akademii
Futbolu, trener rocznika 2004, instruktor
piłki nożnej, absolwent AWF Katowice;
Agnieszka Borowska – masażystka,
współpracująca z FC Remedium Hybryd
Pyskowice. Za szkolenie bramkarek od-

powiada AKADEMIA SALI – najlepsza
szkółka bramkarska w Polsce.

Piastunki mają na swym koncie licz-
ne sukcesy. Zajęły m.in. I miejsca w Tur-
nieju Piłki Nożnej Kobiet w Tarnowskich
Górach, X Turnieju „Wykopmy Rasizm
ze Stadionów” o Puchar Prezydenta
Miasta Gliwice i w Eliminacjach Turnieju
ORLIKA, w Jesiennym Turnieju Piłki
Nożnej Kobiet w Świętochłowicach o Pu-
char Prezydenta Miasta Świętochłowice
zdobyły III miejsce, w Turnieju „Mały
Mundial” w ramach Europejskiego Ty-
godnia Sportu – IX miejsce na 32 zespoły,
w Turnieju „Womens Christmes Cup”
w Chorzowie o Puchar Prezesa KKS
Chorzów - VII miejsce, awansowały do
Finałów Młodzieżowych Mistrzostw
Polski, zajmując 8. miejsce w Polsce.

Informacje i zapisy – pod adresem 
mailowym darekopoka@poczta.fm i pod
numerem tel. 500 170 516.

(DO)

Nabór do Piastunek

PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej zapra-
sza na ciekawe wycieczki turystyczno-
krajoznawcze.
� 19 marca: wyjazd teatralny do Kra-
kowa
� 5-17 kwietnia: Niemcy, Hiszpania,
Portugalia, Włochy – pielgrzymka  
� 3-5 czerwca: Czesko-Saksońska
Szwajcaria  

� 18 czerwca: Świdnica – Wałbrzych
– Lwówek Śląski         
� 9-11 września: pielgrzymka do
sanktuarium  Bieszczad            
Bliższe informacje w biurze O/PTTK Gli-
wice, Rynek 11, I piętro, tel. 32 231-05-
76, na stronie internetowej http://gliwi-
ce.pttk.pl lub pod adresem e-mail: gli-
wicepttk@poczta.onet.pl. (JLZ)

Ciekawe wycieczki

Na podium zwyciężczynie w kategorii dziew-
cząt.Chwila relaksu między rozgrywkami na hali.
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W środku Martyna Walczak i Mateusz Maśnica
– najlepsi zawodnicy mistrzostw i ich koleżan-
ka i kolega ze zwycięskich drużyn z Kotulina.

W Gliwicach pojawił się stadion dla
biegaczy narciarskich. Znajduje się
w Wilczym Gardle i jest całkowicie
darmowy. Z racji położenia z pewno-
ścią zechcą z niego skorzystać rów-
nież miłośnicy tego sportu z terenu po-
wiatu gliwickiego.

Dla amatorów biegów narciarskich
dużym problemem w uprawianiu tego
sportu jest brak bezpiecznego miejsca do
ćwiczenia. Widuje się biegaczy między in-
nymi na lotnisku gliwickiego aeroklubu,
ale nie można tam uprawiać biegów po za-
padnięciu zmroku ze względu na brak
oświetlenia. To samo dotyczy tych, którzy

lubią pobiegać na nartach w lesie czy na łąkach – gdy wra-
cają z pracy, jest już ciemno i nie da się tam oddać tej for-
mie relaksu bez obawy o (co najmniej) połamanie desek. 

Miasto Gliwice i Rada Dzielnicy Wilcze Gardło po-
stanowiły rozwiązać ten problem i udostępnić  biegaczom
narciarskim oświetlony stadion w Wilczym Gardle – cał-
kowicie za darmo.

Dla wszystkich tych, którzy chcą pobiegać na nartach,
do godziny 22.00 do dyspozycji są dwa tory - jeden typu
bieżnia, drugi - korona stadionu. Biegacze ponadto mogą
wytyczyć sobie tory na całym boisku. (WG)

Dla biegaczy narciarskich

Zawodniczki po jednym z wygranych meczy z instruktorem Da-
riuszem Opoką.
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Na stadionie w Wilczym Gardle można biegać na nar-
tach zarówno w dzień, jak i po zapadnięciu zmroku.
Byle zima dopisała!
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Mistrzowie badmintona
z Kotulina
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Poprzez przesłanie rozwiązania Czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby krzyżówki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: DzU z 2014 r., poz. 1182 z późn, zm.).

Dla trzech pierwszych osób, które
przyślą prawidłowe rozwiązanie krzy-
żówki, przewidziane są nagrody w postaci
materiałów promocyjnych Powiatu Gli-
wickiego. Prosimy o wysyłanie hasła na
adres redakcja@starostwo.gliwice.pl lub
pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Po-
wiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta
Starego 17, 44-100 z dopiskiem „Wia-
domości Powiatu Gliwickiego”.

Dziękujemy za odpowiedzi nadesła-
ne do poprzedniej krzyżówki. Jej po-
prawne hasło to „Zima”. Materiały pro-
mocyjne Powiatu Gliwickiego otrzy-
mują: Urszula Siwy, Mikołaj Pacewicz
i Barbara Cyroń. Gratulujemy! W celu
ustalenia terminu odbioru nagrody pro-
simy o kontakt telefoniczny, numer te-
lefonu 32 332 66 65.

(Opr. WG)

1. Jest tłusty i rozpoczyna ostatni tydzień
karnawału.
2. Nowy projekt Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie. „Start w lepszą ...”.
3. W lutym nie zapomną o nich zakochani.
4. Pierwszy człon nazwy debiutanckiej

powieści Augusty Docher, o której pisa-
liśmy w poprzednim wydaniu „Wiado-
mości Powiatu Gliwickiego”.
5. Wtorek przed Środą Popielcową.
6. Jedna z gmin Powiatu Gliwickiego,
w której pod koniec stycznia odbyły się
Obchody Tragedii Górnośląskiej.

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

ze środków Powiatu Gliwickiego. 

Gierałtowice,  Knurów, P i lchowice,  Pyskowice,  Rudzin iec,  Sośnicowice,  Toszek,  Wielowieś
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Łoj ty kreplu moj kochany 
tyś we tuszczu łokompany 
Jo mom smaka durś na Ciebie 
Jak Cie wcinom to żech w niebie 
A twoj filong z marmeladom 
Na kolana przed nim padom 
Możesz być popudrowany 
A najlepi lukrowany 
Jo i tak Cie kreplu zjym 
We tyn szwortek to już wiym! Bronisław Wątroba

Śląska fraszka

Oda do krepla Śląskie danie w postnej wersji

Na naszych łamach prezentujemy
zwykle utwory, które wyszły spod
pióra dorosłych mieszkańców po-
wiatu gliwickiego, ale na flirt z poezją
– bądź poetycką ekspresję wła-
snych przemyśleń, niepokojów – de-
cydują się również przedstawiciele
najmłodszego pokolenia. 

Poniżej publikujemy kilka takich
poetyckich próbek. Wszystkie zapre-
zentowane zostały na VII Gminnym
Konkursie Poezji Rodzimej im. ks.
K. Damrota w Pilchowicach. Jak już
wcześniej informowaliśmy, wzięło
w nim udział dwoje uczniów ze Szko-
ły Podstawowej w Stanicy i aż pięt-
naścioro z Zespołu Szkół w Pilchowi-
cach. Wszystkich uczniów przygoto-
wywała do konkursu polonistka Ma-
riola Serafin. 

Wiersz „Możemy wszystko” laureat-
ki I miejsca w kategorii wiekowej do lat

16,  Aleksandry Malanowskiej tchnie
optymizmem:
„(...) Możemy być kim chcemy,
Jeśli tylko tego pragniemy.
Julka może napisać wiele ciekawych
książek.
Pani może zostać gwiazda filmową.
A Pan może wynaleźć samopiszący ołó-
wek (...)
Więc człowieku,
spróbuj choć na chwilę nie patrzeć na in-
nych.
Bądź sobą. (...)”

Znacznie surowszą diagnozę stawia
naszemu światu  w utworze „Człowiek
XXI wieku” laureat drugiego miejsca,
Marek Kocur.
„To ja, człowiek XXI wieku:
potulny,
cichy,
spokojny.
Człowiek XXI wieku:

uśmiechający się, gdy wypada,
chcący się dopasować,
zakładający co dnia maskę,
spełniający narzucone role.
Człowiek XXI wieku:
będący marionetką
wierzący plastikowej skrzynce,
przyjmujący z ufnością podane infor-
macje (...)
Człowiek XXI wieku,
lecz czy na pewno człowiek, istota my-
śląca?”

Nuta gorzkiej refleksji pobrzmiewa
również w nagrodzonym trzecim miej-
scem „Niewidzialnym przyjacielu” Julii
Kruczyńskiej
„Cień jest przyjacielem,
który zawsze jest przy tobie.
A ty jesteś przyjacielem?
Kimś, kto powoduje
uśmiech na twarzach, zadowolenie.
Czy maszyną, która tylko zapisuje

Smutek, żal, cierpienie,
emocje, które niosą ze sobą niezrozumienie.
Patrzysz w lustro,
co widzisz? - siebie.
Jednak czy ślepy nie widzi więcej od Cie-
bie? (...)
Gdy leżysz w grobie,
cienia nie ma przy tobie,

bo czym jesteś bez cienia,
swojego najlepszego przyjaciela?”

Gratulujemy młodym twórcom pierw-
szych literackich laurów i mamy nadzieję,
że jeszcze nieraz podzielą się z nami swo-
im poetyckim spojrzeniem na świat, ży-
cie i na nas samych. 

(Opr. EP)

Debiutanckie strofy

Grono uczestników pilchowickiego konkursu poetyckiego z jego organizato-
rami.
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Nasz najnowszy przepis pochodzi
z e-booka „Dobre decyzje – Ślonskie
grzanie na weganie”. W publikacji tej
znajduje się 12 przepisów na kla-
syczne śląskie dania (takie jak ciap-
kapusta, hekele czy kreple) w wer-
sji roślinnej, a więc postnej, co zda-
je się być szczególnie pomocne
w tym miesiącu.

ROŚLINNE 
KARMINADLE

Składniki: 
- 1 szklanka świeżo ugotowanej poma-
rańczowej soczewicy;
- 1 szklanka świeżo ugotowanej kaszy
gryczanej nie palonej;
- 1 cebula;
- 2 ząbki czosnku;

- sól;
- pieprz ziołowy;
- pieprz czarny mielony;
- jasny sos sojowy (w razie braku: mag-
gi);
- przyprawa do mięsa mielonego;
- łyżka musztardy (opcjonalnie);
- oliwa lub inny tłuszcz do smażenia;
- bułka tarta;
- ew. granulat sojowy lub kotlety sojowe.

Wykonanie:
Dusimy poszatkowaną cebulkę

z czosnkiem na oliwie, po czym doda-
jemy je do ugotowanej kaszy i socze-
wicy; wsypujemy także przyprawy
i bułkę tartą. Odstawiamy na moment
w celu przegryzieniu się przypraw. Je-
żeli chcemy nadać smak zbliżony do
mięsnego, możemy do masy dodać jeszcze granulat sojowy lub drobno

pokrojone kotlety sojowe (uprzednio
ugotowane w warzywnym bulionie i do-
prawione czosnkiem). Wymieszane
składniki można wrzucić do malakse-
ra i nieco zblendować, ale nie jest to ko-
nieczne. 

Formujemy niewielkie kotleciki i sma-
żymy je z dwóch stron do momentu za-
rumienienia. 

Gdyby kotleciki się odpowiednio
nie kleiły, można do nich dodać łyż-
kę mąki, kaszy manny lub zmielone-
go siemienia lnianego oraz dwie-trzy
łyżki wody. W zastępstwie soczewicy
świetnie sprawdza się wymoczona
i ugotowana ciecierzyca (ewentualnie
ciecierzyca konserwowa, której nie
trzeba moczyć i gotować – jest goto-
wa do użycia od razu po odsączeniu).

(Opr. WG)Karminadle można podawać ze śląskimi kluskami okraszonymi podsmażoną
na oleju cebulką i modrą kapustą.
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