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Zakończyły się wielomiesięczne
przygotowania do organizacji Świa-
towych Dni Młodzieży. Kiedy trzy-
macie Państwo to wydanie Wiado-
mości Powiatu Gliwickiego w swoich
dłoniach, na terenie naszego po-
wiatu już goszczą pielgrzymi z wielu
zakątków świata – m.in. z Niemiec,
Słowacji, Węgier, USA, Dominikany
i Włoch.

Wszyscy znaleźli zakwaterowanie
u rodzin – mieszkańców naszego powia-
tu. Najpierw wspólnie z rodzinami i księż-
mi Diecezji Gliwickiej i Archidiecezji Ka-
towickiej przeżywać będą wspólne przy-
gotowania na terenie powiatu gliwickie-
go i okolic, by następnie wyruszyć na spo-
tkanie z Ojcem Świętym w Krakowie.

Na terenie powiatu gliwickiego ob-
jętym działaniem Diecezji Gliwickiej
gościmy ok. 450 pielgrzymów, zaś
w Knurowie, Gierałtowicach i Wilczy,
które należą do Archidiecezji Katowic-
kiej – ok. 500 osób.

Powiat Gliwicki, podobnie jak gmi-
ny wchodzące w  jego skład, włączył się
we współorganizację tego wielkiego wy-
darzenia. 

- Wydaliśmy i przekazujemy młodzie-
ży z zagranicy „Przewodniki po powiecie
gliwickim” w języku angielskim, aby piel-
grzymi  mogli lepiej poznać region, do któ-
rego przyjechali. Przygotowaliśmy dla nich
słodkie krówki, którymi zostali poczęsto-
wani, aby było im u nas miło. Szpitale po-

wiatowe w Pyskowicach i Knurowie oraz
knurowski ZOZ są przygotowane na świad-
czenie ewentualnej pomocy medycznej
pielgrzymom. Poza tym współpracujemy
z koordynatorami ŚDM Archidiecezji Ka-
towickiej i Diecezji Gliwickiej, aby na bie-
żąco służyć wsparciem – informuje Ewa Jur-
czyga, wicestarosta gliwicki. 

Powiatowe Domy Pomocy Społecznej
„Ostoja” w Sośnicowicach, „Zameczek”
w Kuźni Nieborowskiej oraz Ojców Ka-
milianów w Pilchowicach przyjmą grupy
kilku dziewcząt – wolontariuszek z Włoch.
Dziewczęta od 25 do 27 lipca będą po-
magać w drobnych pracach porządkowych
i kuchennych oraz wspomagać pracowni-

ków w opiece nad pensjonariuszami. Na
pewno nie zabraknie integracji polsko-
włoskiej i radosnych przeżyć w katolickim
duchu.

(MFR)
Pełne zestawienie wydarzeń ŚDM
w Knurowie oraz Pyskowicach i Toszku
zamieszczamy na str. 7-8.

W Knurowie na pielgrzymów czekają wolontariusze z Archidiecezji Katowickiej.
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY – U NAS!

Tegoroczne, osiemnaste już Do-
żynki Powiatu Gliwickiego święto-
wać będziemy wspólnie z rolnika-
mi w gminie Wielowieś. Małe, uro-
cze sołectwo Dąbrówka wybrane
zostało na gospodarza tegorocz-
nego powiatowego święta plo-
nów.

Uroczystość rozpocznie się mszą
św. w intencji rolników w kościele pw.
św. Anny i św. Huberta, którą spra-
wować będzie ks. Jan Kopiec, biskup
gliwicki. Po mszy św. ulicą Główną
przejdzie barwny dożynkowy koro-
wód na boisko sołeckie, gdzie pod na-
miotem na gości czekać będą liczne
atrakcje. Nie zabraknie pysznego jadła,
dobrej muzyki i wesołej zabawy. Na
placu dożynkowym zaprezentują się
m.in. Powiatowy Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubez-

pieczenia Społecznego oraz… Koło
Gospodyń Wiejskich „Bursztynki”
z Powiatu Puckiego. Przewidziano
także mini wesołe miasteczko dla naj-
młodszych i występy artystyczne dla
wszystkich. Na tegorocznych dożyn-
kach gości bawić będą m.in. Orkiestra
Dęta ze Świbia, Blaskapella ze Świbia,
Chór Parafialny św. Michała Archa-
nioła z Żernicy, Duet Duo Fenix, Ze-
spół „Bursztynki” z Powiatu Puckiego
oraz gwiazda wieczoru – Bony Fame,
wykonujący covery słynnej grupy Bo-
ney M. Barwne kostiumy, dynamika
i żywiołowość artystów gwarantują
znakomitą zabawę. Podczas koncertu
nie zabraknie takich przebojów jak: Ba-
hama mama, Belfast, Rasputin, Rivers
of Babilon i wielu innych. Występ
Boney Fame to więcej niż koncert, to
wyjątkowe widowisko! Zespół tworzą

profesjonalni wokaliści związani z kil-
koma scenami teatrów na Śląsku

i w Zagłębiu. Uroczystość dożynkową
zakończy zabawa taneczna przy mu-
zyce zespołu Pago.

(MFR)
Plakat ze szczegółowym programem
imprezy znajdziecie na str. 16.

XVIII Dożynki Powiatu Gliwickiego i Gminy Wielowieś – Dąbrówka 2016

Znów poniesiemy wieniec zbóż 

Tak było w ub. roku podczas XVII Dożynek Powiatu Gliwickiego i Gminy Rudziniec
w Poniszowicach. W tym roku w Dąbrówce też z pewnością nie zabraknie hu-
moru.
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Niemal wszystkie komisje stałe Rady Powiatu
Gliwickiego zajmowały się na swych czerw-
cowych posiedzeniach sprawozdaniem z wy-
konania budżetu powiatu za 2015 r. wraz z in-
formacją o stanie mienia powiatowego oraz
sprawozdaniem finansowym za ub. rok. Poru-
szano jednak i inne tematy.

Bogatą tematykę posiedzenia miała obradująca 21
czerwca Komisja Ochrony Środowiska, Rozwoju i Pro-
mocji. Jej gośćmi byli Mariusz Śpiewok i Marta Ja-
sińska-Dołęga ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego, którzy przybli-
żyli zagadnienia związane z rolą tej struktury w per-
spektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. 

Subregion Centralny jest jednym z czterech
subregionów w naszym województwie. Reprezen-
tujący go związek skupia 81 jednostek samorządu
terytorialnego i odpowiada za koordynację zinte-
growanych inwestycji terytorialnych (ZIT) na jego
obszarze, pełniąc jednocześnie rolę instytucji po-
średniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego. Alokacja dla

ZIT Subregionu Centralnego w RPO wynosi blisko
800 mln euro. Do tego dochodzą projekty Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na
które przeznaczono ponad 821 mln zł. 

Powiat Gliwicki postawił w tym rozdaniu unij-
nym na szkolnictwo zawodowe – chodzi zarówno
o rozwój możliwości kształcenia w powiązaniu z ryn-
kiem pracy, jak i o rozbudowę bazy szkolnej. Za-
planowano 6 projektów do zrealizowania w po-
nadgimnazjalnych szkołach powiatowych w Knu-
rowie i Pyskowicach. 

Po przedstawieniu tych zagadnień wywiązała się
dyskusja na temat szkolnictwa zawodowego. Trwa-
ła ona również w drugiej części posiedzenia, w któ-
rej uczestniczyli radni z Komisji Edukacji – były to
bowiem już obrady dwóch połączonych komisji.
Uczestniczyła w nich skarbnik Powiatu Gliwickie-
go, Maria Owczarzak-Siejko, przedstawiająca spra-
wy budżetu i sprawozdań finansowych za ub. rok.
Radnym podczas posiedzeń towarzyszyli również
przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej
Kurek, wicestarosta Ewa Jurczyga i Jacek Zarzyc-

ki z Zarządu Powiatu Gliwickiego. Poruszano na
nich też sprawy bieżące, a obrady wzbogacone były
żywą dyskusją radnych. Dotyczyła ona m.in. czyn-
szu płaconego przez Szpital w Knurowie, a także do-
tacji powiatu przeznaczonych na organizację Biegu
Młodości oraz na konserwację zabytków.  

- Uważam, że było to bardzo konstruktywne posie-
dzenie – podsumowuje Win-
fryd Ficoń, przewodniczący
Komisji Ochrony Środowi-
ska, Rozwoju i Promocji. 
– Cenne były zarówno infor-
macje przedstawione przez
naszych gości, jak i uwagi
zgłaszane przez radnych. Bar-
dzo cieszę się z rosnącej roli

szkolnictwa zawodowego, którą tu wielokrotnie pod-
kreślano. 

Opinię tę podziela Stanisław Rudzki, przewod-
niczący Komisji Edukacji. – Nasza komisja jak za-
wsze stawiła się w komplecie i wykazała wielką tro-
skę o funkcjonowanie oświaty w powiecie – pod-
kreśla. (RG)

Pierwsze z nich miało miejsce 15 czerwca w Ru-
dzińcu. Było to moje cykliczne spotkanie z włoda-
rzami powiatowych gmin. Uczestniczyli w nim tak-
że goście spoza powiatowego samorządu, m.in. wo-
jewoda śląski – Jarosław Wieczorek, wicemarsza-
łek województwa śląskiego – Stanisław Dąbrowa,
dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich – Zbigniew
Tabor i zastępca dyrektora katowickiego oddziału
GDDKiA – Marek Niełacny.

Tematem przewodnim spotkania był stan dróg
w powiecie i potrzeby z tym związane. Marek Nie-
łacny informował o sprawie wyjątkowo istotnej dla
mieszkańców gminy Pilchowice, a w szczególności
sołectwa Wilcza – przebudowie skrzyżowania DK
78 z drogami powiatowymi, która nastąpi w okre-

sie od października do
grudnia br. Na spotkaniu
było także wiele okazji
do wyjaśniania wątpli-
wości, zgłaszania problemów i prowadzenia dyskusji.

Podobnie było podczas Konwentu Burmistrzów
i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, któ-
ry odbył się 20 czerwca w Toszku. I tu towarzyszył
nam wojewoda Jarosław Wieczorek, a także przed-
stawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
Krystian Kiełbasa – radny Sejmiku Samorządowe-
go Województwa Śląskiego.

Obrady dotyczyły m.in. zmian w systemie oświa-
ty, organizacji centrum usług wspólnych w gminach
oraz zmian w systemie publicznego transportu
zbiorowego.  Po raz kolejny zwróciłem uwagę na
fakt, że w RPO WSL 2014-2020 pominięte zostało
finansowanie modernizacji dróg gminnych i po-
wiatowych. Samorządowcy zgodzili się, że jest waż-
na kwestia, która wymaga innego uregulowania
w przyjętych dokumentach krajowych i unijnych.

Takie spotkania są niezwykle potrzebne. Może-
my na nich przedstawić i przedyskutować wiele za-
gadnień oraz wypracować wspólne stanowiska,
dzięki czemu zwiększają się szanse na rozwiązanie
licznych samorządowych problemów.

Starosta gliwicki WALDEMAR DOMBEK
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WIEŚCI Z SESJI
Jednogłośne absolutorium za 2015 rok otrzymał Zarząd Powiatu Gli-
wickiego. Głosowanie odbyło się na sesji Rady Powiatu Gliwickiego
22 czerwca.

2 www.powiatgliwicki.pl

     Samorządowcy razem
Przed samorządami zawsze jest wiele problemów do rozwiązania. Ła-
twiej się to robi, gdy powiatowi i gminni samorządowcy współpracu-
ją ze sobą. Tak się dzieje w powiecie gliwickim, o czym świadczą choć-
by dwa ważne spotkania, które odbyły się niedawno na naszym te-
renie.

Komisje (nie tylko) o budżecie

Wcześniej radni m.in. rozpatrzyli sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego i spra-
wozdanie finansowe za 2015 rok oraz informację
o stanie mienia powiatu, które przedstawiła skarb-
nik Maria Owczarzak-Siejko. Po głosowaniu uchwa-
ły w sprawie absolutorium złożyłem gratulacje sta-
roście gliwickiemu Waldemarowi Dombkowi, wi-
cestaroście Ewie Jurczydze i Jackowi Zarzyckiemu,
którzy tworzą Zarząd Powiatu – za bardzo wysokie
uznanie, jakie ich praca otrzymała od radnych.

Dochody Powiatu Gliwickiego w 2015 r. wynio-
sły 84 583 975 zł, a wydatki – 85 302 028 zł. Jak pod-
kreśliła skarbnik Powiatu Gliwickiego, nasz budżet
w ubiegłym roku miał wybitnie inwestycyjny cha-
rakter. Wydatki majątkowe stanowiły 30,16 proc. ogó-
łu wydatków budżetowych i był to największy taki ich
udział w historii powiatu. Obficie przy tym korzy-
staliśmy ze środków unijnych – tak wysokiego dofi-
nansowania unijnego jak w 2015 r. nie mieliśmy jesz-
cze nigdy przedtem.

Najpoważniejsze inwestycje Powiatu Gliwickie-
go w ub. roku to Szlak Europejski – połączenie dro-
gi wojewódzkiej z drogą krajową w Rzeczycach od-
cinkami dróg powiatowych od Rachowic do Klesz-
czowa, o ogólnej wartości ponad 17 mln zł, z czego
wykonanie w 2015 r. wyniosło 11,6 mln zł. Przebu-
dowa mostu w Pławniowicach kosztowała ogółem bli-
sko 6,4 mln zł, z czego w ub. roku ponad 4,7 mln zł,
a mostu w Leboszowicach odpowiednio 1,9 mln zł
i 1,1 mln zł.  Ze znaczących ubiegłorocznych inwe-
stycji warto też wymienić przebudowę drogi po-
wiatowej – ul. Dolna Wieś w Pilchowicach, reali-
zowaną przy wsparciu środków z budżetu państwa

oraz Gminy Pilchowice
– o ogólnej wartości bli-
sko 2,6 mln zł, z tego
w ub. roku 2,3 mln zł. 

Duże inwestycje wy-
konano w starostwie,
gdzie m.in. pomieszczenia piwniczne zostały za-
adaptowane do potrzeb archiwum, a także zmoder-
nizowano system parkingowy. W Zespole Szkół Za-
wodowych nr 2 w Knurowie powstała nowa pra-

cownia komputerowa. Szpi-
tal w Pyskowicach otrzymał
na modernizację budynku
i doposażenie w sprzęt blisko
600 tys. zł – z 1,1 mln zł, ja-
kie zapisano na ten cel w tym
wieloletnim zadaniu.  Na
przebudowę i termomoder-
nizację budynku Przychodni
Rejonowej nr 2 przy ul. Ka-
zimierza Wielkiego w Knu-
rowie przeznaczono ogółem
ponad 1,072 mln zł, z czego
w 2015 r. – 950 tys. zł. To tyl-
ko niektóre inwestycje po-
wiatu w ub. roku, nie sposób

tu  przeds tawić
wszystkie.

Radni podjęli na
czerwcowej sesji
także kilka innych
uchwał, m.in.
w sprawie udziele-
nia dotacji na prace
konserwatorskie,
restauratorskie lub
roboty budowlane
prowadzone na
obiektach zabytko-
wych. Przypomi-
nam, że wszystkie
uchwały, a także interpelacje, zapytania i wnioski rad-
nych zamieszczane są w BIP Starostwa Powiatowego
w Gliwicach. Tam także zapoznać się można z pro-
tokołami z sesji.

Następna sesja Rady Powiatu Gliwickiego za-
planowana została na 31 sierpnia.

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
ANDRZEJ KUREK

Na konwencie w Toszku z uwagą wysłuchaliśmy
m.in. przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej

W Rudzińcu towarzyszył nam również wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego.
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Sprawy związane z realiza-
cją ubiegłorocznego bu-
dżetu przedstawiła Maria
Owczarzak-Siejko, skarbnik
Powiatu Gliwickiego.
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Mariusz Śpiewok przybliżył radnym działalność Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Ślą-
skiego.Fo
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Na połączonym posiedzeniu komisji omawiano m.in. spra-
wy budżetowe, oświatowe i planowane przedsięwzięcia unij-
ne.
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viaTOLL – jazda bez korków 
Każdy posiadacz ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu wydanego przez Starostę Gliwickiego już niedługo bę-
dzie mógł sprawnie pokonywać punkty poboru opłat zlokalizowane na wybranych odcinkach autostrad płatnych
A2 Konin-Stryków oraz A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica.

Ze specjalnych pasów, nad którymi
umieszczono znak viaTOLL umożliwia-
jących elektroniczne uiszczanie płatności
za przejazd, może korzystać kierowca po-
siadający w swoim pojeździe zamonto-
wane urządzenie viaAUTO doładowane
w chwili przejazdu przez bramkę kwotą
minimalną wynoszącą 20 zł. Powiat Gli-
wicki zakupił 5 tysięcy takich urządzeń,
które zostaną bezpłatnie wydane zainte-
resowanym posiadaczom pojazdów za-
rejestrowanych w Starostwie Powiato-
wym w Gliwicach. Aby otrzymać urzą-
dzenie viaAUTO wystarczy jedynie:
1) przyjechać w terminie od 1 sierpnia
2016 r. do starostwa (Gliwice, ul. Zyg-
munta Starego 17, pokój 119 na I piętrze)
w godzinach: pon., wt., śr. 8.00 – 15.00,
czw. 8.00 – 17.00, pt. 8.00 – 13.00);
2) okazać pracownikowi urzędu ważny do-
wód rejestracyjny pojazdu wydany przez
Starostę Gliwickiego oraz wypełnić druk po-
twierdzenia odbioru urządzenia viaAUTO;
3) dokonać opłaty minimalnej kwoty do-
ładowania w wy-
sokości 20 zł na in-
dywidualne konto
swojego urządze-
nia viaAUTO na
stanowisku firmy
Kapsch Telematic
Services Sp. z o.o.
Stanowisko będzie
zlokalizowane w tym samym pomiesz-
czeniu starostwa. Istnieje także możliwość

doładowani urządzenia większą kwotą;
4) odebrać, zamontować urządzenie w po-
jeździe i korzystać z możliwości, jakie
daje system viaTOLL.

UWAGA! Samo urządzenie viaAUTO
będzie wydawane przez Powiat Gliwicki
bezpłatnie. Jednak aby móc przejechać
przez bramkę, musimy każdorazowo na
koncie urządzenia posiadać środki w mi-
nimalnej wysokości 20 zł. Jeżeli środki

zgromadzone
na koncie będą
niższe od tej
kwoty – szlaban
nie podniesie
s i ę ,  n a w e t
w przypadku
prawidłowo za-

montowanego w pojeździe urządzenia,
doładowanego środkami wystarczający-

mi do pokrycia konkretnej opłaty za prze-
jazd na danym odcinku.

Konto urządzenia można doładować:
1) na miejscu w starostwie w czasie
trwania promocji;
2) za pośrednictwem aplikacji mobilnej
viaTOLL;
3) gotówką, kartą płatniczą lub kredyto-
wą w Miejscach Obsługi Klienta (np. sta-
cje benzynowe BP, SHELL, PKN Orlen,

Lotos) oraz
4) przelewem
elektronicznym
na indywidual-
ny rachunek ban-
kowy (więcej na
https://www. via-
toll.pl/pl/a/jak-
doladowac-via-
auto).

Urządzenie
viaAUTO bę-
dzie wydawane
jedynie osobie
legitymującej

się ważnym dowodem rejestracyjnym
pojazdu wydanym przez Starostę Gli-
wickiego. Na jeden dowód rejestracyjny
pojazdu będzie można otrzymać tylko jed-
no urządzenie.

Więcej informacji można znaleźć na
stronie https://www.viatoll.pl/ oraz w Re-
gulaminie wydawania urządzeń viaAU-
TO www.powiatgliwicki.pl.

(JP)

W fotograficznym skrócie

10 lat powiatowej współpracy
24 czerwca 2006 roku w Starostwie Powiatowym w Pucku podpisane zostało „Porozumienie o współpracy pomię-
dzy Powiatem Puckim a Powiatem Gliwickim”. W rocznicę tego wydarzenia w Powiecie Puckim gościła delega-
cja Powiatu Gliwickiego.

Na oficjalne zaproszenie starosty puc-
kiego Jarosława Białka z wizytą w tym
powiecie gościli: Ewa Jurczyga – wice-
starosta gliwicki, Andrzej Kurek – prze-
wodniczący Rady Powiatu Gliwickiego,
Andrzej Frejno – wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu
Gliwickiego, Maria Owcza-
rzak-Siejko – skarbnik Po-
wiatu Gliwickiego oraz rad-
ni: Krystyna Urbańska, Mi-
chał Nieszporek (były staro-
sta gliwicki, który podpisy-
wał umowę partnerską), Win-
fryd Ficoń, a także Tadeusz
Żogała, mistrz skata sporto-
wego.

Partnerska wizyta była
okazją do wspomnień. Pod-
czas uroczystego spotkania
jubileuszowego z władzami
Powiatu Puckiego, w oso-
bach starosty Jarosława Białka, Adama
Zażembłowskiego – przewodniczącego
Rady Powiatu Puckiego, radnych Powiatu
Puckiego, pracowników starostwa oraz
jednostek organizacyjnych, została od-
słonięta pamiątkowa tablica – dar Powiatu
Gliwickiego. 

Były akcenty śląskie, jak występ w na-
szych strojach regionalnych Ewy Jurczygi

i Andrzeja Kurka, częstowanie śląskim
kołoczem czy prezentacja na temat 10-let-
niej współpracy oraz oglądanie filmów o
obu powiatach. Wspólnie podziwiano
także właśnie wydany album – książkę

kucharską pt. „Od śledzia do wodzionki,
czyli kaszubskie i śląskie specjały kuli-
narne Powiatów Puckiego i Gliwickiego”
(więcej na jej temat piszemy na str. 15). 

- Niesamowite przeżycie. Nasi part-
nerzy z Powiatu Puckiego to bardzo
otwarci i wspaniali ludzie. Ugościli nas
znakomicie. To było niezwykle wzru-

szające podsumowanie dekady naszych
wzajemnych kontaktów. Rozmawiali-
śmy także o planach na kolejne lata
współpracy – podsumowuje Ewa Jur-
czyga.

Przypomnijmy, że
cele współpracy to za-
cieśnianie przyjaciel-
skich kontaktów po-
między społecznościa-
mi obu powiatów;
wspieranie współpracy
gospodarczej, społecz-
nej oraz kulturalnej po-
przez realizację wspól-
nych projektów w na-
stępujących dziedzi-
nach: tradycje lokal-
ne, regionalizm, tury-
styka, edukacja, kul-
tura, współpraca orga-
nizacji pozarządo-

wych, nowe technologie, promocja go-
spodarcza, rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw oraz obszarów wiej-
skich, przeciwdziałanie zjawisku wy-
kluczenia społecznego; wymiana do-
świadczeń oraz informacji w obszarach
obustronnego zainteresowania; wzajem-
na pomoc przy pozyskiwaniu funduszy
strukturalnych. (MFR)
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Malutkie urządzenie bardzo ułatwia pokonywanie bramek na
autostradzie.

Sztafeta Biegowa
Knurów, która pod
wodzą Bogdana Le-
śniowskiego 14 lip-
ca wyruszyła na
Przystanek Wood-
stock, zatrzymała się
po drodze przed Sta-
rostwem Powiato-
wym w Gliwicach.
Powodzenia biega-
czom życzyli  staro-
sta gliwicki Walde-
mar Dombek i Jacek
Zarzycki z Zarządu
Powiatu Gliwickiego. Sztafeta rozpoczęła liczącą 460 km trasę w Knurowie na
tzw. placu Merkury. Tam pożegnała ich w imieniu Powiatu Gliwickiego wice-
starosta Ewa Jurczyga.

W i c e m i n i s t e r
Grzegorz Tobi-
szowski złożył 3
lipca kwiaty pod
Pomnikiem Tra-
gicznie Zmarłych
Górników w Knu-
rowie. Odbyło się
to w ramach ob-
chodów corocz-
nego Święta Pa-
tronów KWK „Knu-
rów-Szczygłowi-
ce”. Wcześniej
odprawiona zo-
stała msza św.

w kościele pw. Cyryla i Metodego, a następnie goście – w towarzystwie m.in.
dyrektora kopalni Grzegorza Michalika – zwiedzili Izbę Tradycji KWK „Knurów-
Szczygłowice”. 

Świetny występ
pokazała gru-
pa teatralna
„Arlekin” na tra-
dycyjnym fe-
stynie organizo-
wanym w DPS- ie
„Ostoja” Sośni-
cowicach. Jak
zawsze do-pi-
s a l i  g o ś c i e ,
a atrakcji nie
b r a k o w a ł o .
Wystąpiły m.in.
dzieci z Przed-
szkola „Chatka
Uszatka”, zespół „Selex” oraz „Nasza Orkiestra Dęta”. Festyn miał charakter cha-
rytatywny – zbierano środki na zmodernizowanie holu zamkowego w „Ostoi”. 

Hucznie obcho-
dzono 25-lecie
sołectwa Lebo-
szowice, połą-
czone z obcho-
dami 80- lecia
tamtejszej Jed-
nostki OSP. Wiele
słów podzięko-
wań i gratulacji
odebrał długolet-
ni sołtys Alfred
Wilczek, nagro-
dzony z tej okazji
również Odznaką
Honorową za Za-
sługi dla Woje-
wództwa Śląskie-
go. 

Międzynarodowy
charakter miało
spo tkan ie  na
Ranczu w Pro-
boszczowicach.
Na piknik przy-
byli tam ucznio-
wie Zespołów
Szkół Specjal-
nych z Pyskowic
oraz z czeskiej
Opawy na zapro-
szenie właścicie-
la – Krystiana
Kiełbasy. Zaba-
wa była przed-
nia!

Opr. RG

Wspólne odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Od lewej: Ewa Jurczy-
ga, Andrzej Kurek, Jarosław Białk i Adam Zażembłowski.
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- Pańska codzienność to bardzo kon-
kretna, inżynierska praca, połączona
z działalnością społeczną, która wy-
maga humanistycznego podejścia do
świata. Jak to się daje łączyć?
- Zawsze miałem takie różnorodne za-
interesowania – od matematyki do po-
lonistyki. W szkole średniej wygrałem
konkurs „Indeks za wiersz”, a jako lau-
reat olimpiady przedmiotowej mogłem
też bez egzaminów dostać się na fizykę
na Uniwersytecie Śląskim. Ostatecznie
wybrałem jednak politechnikę – i to
bardzo „konkretny” wydział elektryczny–
co zadecydowało o mojej pracy, od po-
nad ćwierćwiecza, w kopalni Knurów. 

- Musi Pan jednak elektrykę bardzo lu-
bić, bo po pracy działa Pan aktywnie
w Stowarzyszeniu Elektryków Pol-
skich.
-  Zaczęło się to już dawno, w 1995
roku. Jako młodego inżyniera zapro-
szono mnie do komisji egzaminacyjnej
SEP-u, potrzebowano bowiem kogoś,
kto zna się na maszynach elektrycznych.
I tak już to się potoczyło – komisja,
szkolenia, wyjazdy, wkrótce utworzy-
liśmy koło SEP-u w Knurowie przy ko-
palni. Obecnie jest ono jednym z więk-
szych kół w gliwickim oddziale, sku-
piając już nie tylko elektryków z bran-
ży górniczej. Byłem jego wieloletnim

p r e z e s e m ,
późnej zaś
oddelegowa-
no mnie do
Zarządu Gli-
wickiego Od-
działu SEP.
Organizuje-
my szkolenia,
s e m i n a r i a
i konferencje
branżowe, ale
też wyjazdy
r o d z i n n e .
Bardzo wiele
dają  nam bli-
skie związki
z Politechni-
k ą  Ś l ą s k ą ,
dzięki temu

zawsze jesteśmy na bieżąco w dzie-
dzinie elektryki. 
- Od lat należy Pan także do Stowa-
rzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat.
Co Pana do tego skłoniło? Czym się
Pan w nim zajmuje?
- Stowarzyszenie powstało niebawem po
tym, gdy utworzone zostały powiaty. Sku-
piało wielu samorządowców, a przy-
świecało mu to, by zbliżyć do siebie gmi-
ny z terenu powiatu. Początkowo miało
charakter samorządowo-polityczny,
a z czasem przekształciło się w stowa-
rzyszenie działające na niwie charyta-
tywnej i kulturalnej. Organizujemy m.in.
koncerty „Dary Serc” na rzecz domów
pomocy społecznej działających na te-
renie powiatu gliwickiego, które co roku
skupiają wielu ludzi dobrej woli, a dają
ogromną radość mieszkańcom DPS-ów.
Właśnie z listy tego stowarzyszenia by-
łem radnym w Knurowie, a teraz jestem
w powiecie.
- I jak na Pana przystało, od razu za-
jął Pan ważną funkcję, zostając wice-
przewodniczącym Rady Powiatu Gli-
wickiego…
- Mam jednak poczucie, że powiaty nie
do końca spełniają funkcje. Decydują
o tym zbyt niskie środki finansowe, któ-
rymi dysponują. Dla porównania nasz
partnerski Powiat Calw w Niemczech ma
tak duży budżet, że może samodzielnie
budować linie kolejowe, dla nas zaś du-
żym problemem finansowym jest re-
mont kilku kilometrów dróg czy moder-

nizacja jednego mostu. To bezwzględnie
powinno się zmienić, trzeba albo dofi-
nansować powiaty albo je zlikwidować. 
- Czy rodzina nie narzeka na to, że
Pana nigdy nie ma w domu?
- Na szczęście mam dużą, wielopokole-
niową rodzinę. Jedna córka jest już za-
mężna, w domu jest z nami jeszcze 18-
letnia córka i 11-letni syn. Mieszkamy

w jednym domu z teściami, a na tej sa-
mej działce jest dom córki i zięcia. Taka
prawdziwa śląska rodzina, w której nikt
nie czuje się samotny. Od stycznia 2017
roku  przechodzę na emeryturę i wtedy
będę miał więcej czasu zarówno dla
najbliższych, jak i na działalność spo-
łeczną. Już się na to cieszę!

Rozmawiała: ROMANA GOZDEK

4 www.powiatgliwicki.pl
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Oto następny artykuł z naszego cyklu przedstawiającego – w kolejności al-
fabetycznej – radnych Powiatu Gliwickiego. Tym razem przybliżamy Czytel-
nikom sylwetkę Włodzimierza Gwiżdża. 

Przedstawiamy 
radnych powiatu

WŁODZIMIERZ GWIŻDŻ
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej i podyplomowych
studiów z zakresu zarządzania. Od 26 lat pracownik Kopalni Knurów-Szczy-
głowice, aktualnie główny inżynier energomechaniczny. Prezes Stowa-
rzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat. Przez dwie kadencje radny Rady Miej-
skiej w Knurowie. Wiceprezes Gliwickiego Oddziału Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich. Posiada liczne uprawnienia branży elektrycznej, jest
członkiem komisji kwalifikacyjnych. Organizator wielu imprez o charakte-
rze kulturalnym (festyny, wycieczki), charytatywnym (koncert Dary Serc)
i edukacyjnym (seminaria, sympozja, kursy). Uwielbia podróżować i grać
w piłkę siatkową. Wolne chwile lubi spędzać z rodziną.

Prospołeczny inżynier
Rozmowa z WŁODZIMIERZEM GWIŻDŻEM – wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Gliwickiego
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Choć na co dzień bardzo zabiegany, Włodzimierz Gwiżdż najbardziej ceni
sobie czas spędzany z rodziną. Na zdjęciu z żoną podczas wyjazdu w góry. 

Głównym celem wprowadzenia
ograniczenia niedzielnego handlu są
względy społeczne. Należy pamię-
tać o tym, że w Polsce niedziela jest
dla większości pracowników dniem
wolnym od pracy. Nie ma żadnego
powodu, aby pracownicy handlu
byli w tym względzie inaczej trakto-
wani. Szacuje się, że z rozwiązań tej
ustawy mogłoby skorzystać ok. 1,5 –
2 mln pracowników handlu w Polsce.

Wprowadzenie zasady dobrowolno-
ści co do podejmowania pracy w nie-
dzielę w polskich realiach nie jest moż-
liwe. Słabość związków zawodowych
oraz niewystarczające uprawnienia Pań-
stwowej Inspekcji Pracy nie dają żadnej
gwarancji do zachowania dobrowolności
pracy w niedzielę. Dlatego też jedyną
gwarancją dla pracowników skorzystania
z prawa do wolnej niedzieli jest wpro-
wadzenie ustawowych ograniczeń w pro-
wadzeniu handlu w tym dniu. I takie wła-
śnie ustawowe ograniczenia znajdują
się w tym projekcie.

W celu spełnienia oczekiwań samych
klientów nie wprowadza się całkowite-
go zakazu handlu w niedzielę, lecz jego
ustawowe ograniczenie. Stąd w ciągu

roku dopuszcza się prowadzenie handlu
przez 7 niedziel w roku. Dotyczy to za-
równo okresu w czasie wzmożonego
ruchu zakupowego przez świętami, jak
też i okresu, kiedy prowadzona jest wy-
sprzedaż towaru. Projekt ustawy do-

kładnie precyzuje,
jakich niedziel to
dotyczy.

Co warto pod-
kreślić, propono-
wane rozwiązania
nie ograniczają pra-
wa do prowadzenia
swobodnej działal-
ności gospodarczej.
Jednak korzystanie
z tego prawa nie
może ograniczać
praw innych ludzi.
Dlatego osoby po-
siadające działal-
ność gospodarczą
będą mogły wy-
łącznie samodziel-
nie prowadzić taki
handel w niedzielę.
Z ograniczenia nie-
dzielnego handlu

zostały wyłączone te placówki handlowe,
które zajmują się zaspakajaniem co-
dziennych potrzeb ludności. Do tej listy
zaliczono: kioski, sklepy na dworcach au-
tobusowych i kolejowych, w szpitalach,
portach lotniczych, apteki, piekarnie,

restauracje, kina, obiekty infrastruktury
kryzysowej.

Pełna lista tych placówek znajduje się
w projekcie ustawy. Proponowany pro-
jekt bazuje na sprawdzonych w krajach
zachodnich rozwiązaniach dotyczących
niedzielnego handlu.

Projekt został również zdecydowanie
poparty przez polskich biskupów. W nie-
dzielę 18 czerwca list do wiernych w tej
sprawie został odczytany w Kościołach
na terenie Diecezji Gliwickiej, gdzie od
następnej niedzieli ruszyła akcja zbiera-
nia podpisów pod tym projektem.  

Zdaniem posła Piotra Abramowicza
z PIS – przewodniczącego Parlamen-
tarnego Zespołu na rzecz Wspierania
Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Eko-
nomicznego, jest szansa na wprowadze-
nie nowych rozwiązań od stycznia 2017
roku, jeśli tylko podpisy pod tym pro-
jektem zostaną zebrane.

Głównym autorem projektu tej usta-
wy jest NSZZ „ Solidarność”. Ze strony
Solidarności jest to już druga próba
ustawowego ograniczenia niedzielnego
handlu. Tylko w 2014 roku działacze tego
związku zebrali 120 tysięcy podpisów
w tej sprawie. Projekt ten został popar-

ty przez zdecy-
dowaną więk-
szość posłów
z klubu PIS.

Ostatecznie jednak ówczesna więk-
szość parlamentarna odrzuciła projekt tej
ustawy. W mojej ocenie zwyciężyły
wtedy interesy zagranicznych korporacji
handlowych typu Tesco, Auchan, Lidl, Je-
ronimo Martins, Carrefour itd., oraz sa-
mych konsumentów, kosztem praw pra-
cowników – którzy też chcą mieć prawo
do wolnej niedzieli.

Również w Biurze Rady Powiatu
Gliwickiego dostępny jest projekt Usta-
wy o ograniczeniu handlu w niedzielę
wraz z listą jego poparcia. Mieszkańcy
powiatu gliwickiego mogą tam składać
swoje podpisy. 

Zwracam się z gorącą prośbą do miesz-
kańców naszego powiatu o poparcie tej
ważnej inicjatywy społecznej. W imieniu
NSZZ „Solidarność” – jako głównego ini-
cjatora tej kampanii oraz własnym, pragnę
z góry wszystkim serdecznie podziękować
za wyrażone poparcie.

MAREK SZOLC – dziennikarz
obywatelski, radny Powiatu

Gliwickiego

Dlaczego należy ograniczyć niedzielny handel?

Na jednej z sesji Rady Powiatu Gliwickiego – obok przewodni-
czącego tego gremium, Andrzeja Kurka.
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30 czerwca w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach zorganizowano spotkanie in-
formacyjne, na które zostali zaproszeni
przedstawiciele organizacji pożytku pu-
blicznego działających na terenie powia-
tu. Jego celem było przede wszystkim za-
poznanie ich z obecnym stanem prawnym
odnoszącym się do stowarzyszeń, a tak-
że z nowymi zasadami podatkowymi. 

Nowości w tym względzie wprowadza
Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie
ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz
niektórych innych ustaw, a także zno-
welizowana Ordynacja Podatkowa. Część
nowych postanowień weszła w życie 20
maja tego roku, część dopiero przed
nami. 

Spotkanie w starostwie prowadziła Ka-
tarzyna Loska-Szafrańska z Regionalne-
go Ośrodka Wspierania Ekonomii Spo-
łecznej (ROWES). – Jesteśmy do państwa
dyspozycji – mówiła do przedstawicieli
stowarzyszeń. – Jeśli mają państwo jakieś
pytania, potrzeby czy wątpliwości, pro-
simy się do nas zgłaszać. Chętnie po-
możemy.

Mieszkańcy powiatu gliwickiego
mogą korzystać z nieodpłatnych kon-
sultacji z animatorami oraz doradcami
ROWES. Warunkiem jest chęć założe-
nia podmiotu ekonomii społecznej (do
których zalicza się m.in. fundacje i sto-
warzyszenia) lub działanie w takim
podmiocie, ewentualnie współpraca

z nimi. ROWES oferuje doradztwo
prawne, księgowe, marketingowe, biz-
nesowe, organizacyjne, z zakresu za-
kładania przedsiębiorstw społecznych
oraz pozyskiwania środków na ich dzia-
łalność. Poza doradztwem zajmuje się
także organizowaniem specjalistycz-
nych szkoleń, animacją przy tworzeniu
partnerstw oraz dotacjami na rozwój
i tworzenie miejsc pracy w sektorze
ekonomii społecznej. W ramach tego
ostatniego aspektu swojej działalności
ROWES oferuje nawet 20 tys. złotych
rocznie na zatrudnienie pracownika.
Zainteresowanych usługami ROWES
odsyłamy do strony internetowej ro-
wes.com.pl oraz do kontaktu telefo-

nicznego (tel. 501 696 644)
bądź mailowego  (fres@eko-
nomiaspoleczna.org.pl).

Wyczerpującą informację
na temat zmian prawnych od-
noszących się do stowarzy-
szeń zamieszczamy na stronie
internetowej Powiatu Gliwic-
kiego: http://www.staro-
stwo.gliwice.pl/aktualnosci-
pl/wazne-dla-organizacji-
pozytku-publicznego.html.
Natomiast poniżej przeczy-
tać można o nowych rozwią-
zaniach dotyczących spraw
finansowych prowadzonych
przez stowarzyszenia – są one
takie same, jak w przypadku
przedsiębiorstw. 

(WG)
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Podczas spotkania w starostwie przedstawiciele stowarzyszeń mogli wyjaśnić wszelkie wąt-
pliwości związane z nowymi przepisami.

Ważne dla stowarzyszeń
Wchodzą w życie zmiany prawne i finansowe, mające wpływ na funkcjonowanie stowarzyszeń. Ważne, by infor-
macje na ten temat trafiły do osób prowadzących wszelkie organizacje tego typu na naszym terenie. 

W związku z wątpliwościami doty-
czącymi  stosowania  wprowadzonych
z dniem 1 lipca br. przepisów Ordyna-
cji podatkowej w zakresie Jednolitego
Pliku Kontrolnego (JPK) przez samo-
rządy, fundacje, stowarzyszenia oraz
inne podmioty nie będące przedsię-
biorstwami,  resort finansów  wyjaśnił
zasady stopniowego wprowadzania
tego obowiązku.

Przepisy wprowadzające nowe obo-
wiązki nieprecyzyjnie określiły katalog
podmiotów, dla których przewidziano
okresy przejściowe. Ustawodawca wpro-
wadzając nowe obowiązki określił od-
roczenie terminów rozpoczęcia rapor-
towania przy pomocy JPK  dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorców,  po-
mijając podmioty nie będące przedsię-
biorstwami w rozumieniu ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej. Dla-
tego też w celu zapewnienia jednolite-
go stosowania przepisów,  konieczne
było wydanie interpretacji ogólnej. 

Wynika z niej, że – uwzględniając
zasadę proporcjonalności, o której
mowa w Konstytucji RP – należy od-
powiednio zastosować  okresy przej-
ściowe dla jednostek organizacyjnych

nie posiadających statusu przedsię-
biorcy analogicznie jak dla mikro-,
małych i średnich przedsiębiorców, a więc
w oparciu o kryterium zatrudnienia śred-
niorocznego oraz rocznego obrotu.

Ustawa o swobodzie działalności go-
spodarczej definiuje jednostki gospo-
darcze w następujący sposób:
- mikroprzedsiębiorcy – to jednostki,
w których w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych zatrudniano
średniorocznie mniej niż 10 pracowników
oraz osiągnięto roczny obrót netto nie-
przekraczający równowartości w zło-
tych 2 milionów euro lub sumy aktywów
ich bilansu sporządzonego na koniec
jednego z tych lat nie przekroczyły  2 mi-
lionów euro;
- mali przedsiębiorcy – to jednostki,
w których odpowiednio liczba pracowni-
ków nie przekroczyła 50, a kwota obrotu
netto lub suma aktywów 10 milionów euro;
- średni przedsiębiorcy – to jednostki,
w których  odpowiednio liczba pracow-
ników nie przekroczyła 250, a kwota ob-
rotu netto 50 milionów euro lub suma ak-
tywów  43 miliony euro.

Terminy stopniowego wprowadzania
obowiązków:

1. Comiesięczne przekazywanie  bez
wezwania organu podatkowego infor-
macji o ewidencji  VAT w formie JPK (na
podstawie art. 82 § 1b ustawy Ordynacja
podatkowa) duże podmioty od 1 lipca
2016r.,   małe i średnie od 1 stycznia 2017
r., jednostki mikro od 1 stycznia 2018 r.  
2. Przekazywanie na żądanie organu po-
datkowego ksiąg oraz dowodów księgowych
za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej lub na nośnikach danych  (na pod-
stawie art. 193 a § 1  ustawy Ordynacja po-
datkowa) duże podmioty od 1 lipca 2016r.,
mikro, małe i średnie  od 1 lipca 2018 r.     

JACEK ŚMIETANKA – zastępca
naczelnika Drugiego Urzędu

Skarbowego w Gliwicach

Jednolity Plik Kontrolny jeszcze nie dla każdego
Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, zawierający informacje o przeprowadzanych operacjach gospodarczych
tworzony za dany okres, będący nowym sposobem raportowania oraz kontaktu z organami podatkowymi.  Jest
to pierwszy krok prowadzący do uszczelnienia systemu podatkowego pozwalający na ograniczenie tzw. luki po-
datkowej.

- Z serca dziękuję za trafne roz-
poznanie choroby i szybko podjęte
leczenie mojej żony, jak również za
wspaniałą, należytą opiekę nad cho-
rą. Moja małżonka przebywa teraz na

rehabilitacji. Czuje się już lepiej. Je-
steśmy dobrej myśli i niezmiernie
wdzięczni – ze wzruszeniem mówił
Jerzy Pociask.

(MFR)

Podziękowania dla Szpitala w Pyskowicach
Zatelefonował do nas wierny Czytelnik WPG, Jerzy Pociask z Rudna, który za
pośrednictwem naszej gazety chciałby złożyć najserdeczniejsze podzię-
kowania dla lek. med. Joachima Kunerta z pyskowickiego szpitala oraz dla
prezesa zarządu lek. med. Leszka Kubiaka za szybką diagnozę poważne-
go schorzenia u żony Zofii.
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W fotograficznym skrócie
Wystawa „Sfrunął na
Śląsk Orzeł Biały” przy-
gotowana przez Mu-
zeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach
gościła przez kilka ty-
godni w Starostwie Po-
wiatowym w Gliwicach.
Była eksponowana
pod honorowym patro-
natem marszałka wo-
jewództwa śląskiego
Wojciecha Saługi.
Przedstawia dzieje po-
wstań śląskich, plebi-
scytu i kształtowania
się polskich granic
w naszym regionie.

Studio Aktorskie
Teatru Wit-Wit wy-
s t a w i ł o  s z t u k ę
„Roxy” na moty-
wach musicalu
„Chicago” w gli-
wickim „Mrowi-
sku”. Spektakl
oczarował pu-
bliczność. Przy-
pomnijmy, że w Wit-
Wicie oprócz mie-
szkańców Gliwic
w teatr bawią się
także mieszkańcy
powiatu gliwickie-
go.

Kujawiak był
t e m a t e m
wiodącym IV
P r z e g l ą d u
Tańców Na-
rodowych ,
zorganizowa-
nego w py-
s k o w i c k i m
M O K i S - i e
przez Przed-
szkole nr 1.
Wzięli w nim
udział przed-
s z k o l a c y ,
a gościnnie wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych  w Pyskowicach.
Na scenie było barwnie i wesoło!

Popołudnie 21
czerwca człon-
kowie Klubu Se-
niora 50+ w Py-
skowicach spę-
dzili na terenie
Ośrodka Rekre-
acyjno-Wypo-
c z y n k o w e g o
„Energetyk” nad
z b i o r n i k i e m
Dzierżno, gdzie
hucznie i wesoło
świętowali Dzień
Ojca. Była mu-
zyka, wiersze,
śląskie wice, lo-
teria fantowa

i upominki dla wszystkich ojców, a seniorów działających pod wodzą Józefa
Rubina odwiedził Wacław Kęska, burmistrz Pyskowic.

Opr. RG
Więcej na www.starostwo.gliwice.pl
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Cieszy to tym bardziej, że klub od lat
współpracuje z Powiatem Gliwickim.
Razem z nami w 2012 r. otwierał sieć tras
rowerowych, które zmodernizowaliśmy
i oznakowaliśmy wspólnie z gminami

powiatu w ramach projektu unijnego. Co
roku klub wspólnie z gliwickim kołem
Polskiego Klubu Ekologicznego orga-
nizuje Rajd „O zielony liść kasztanow-
ca”, wiodący przez aleje kasztanowe po-
wiatu. Jego uczestnicy mają okazję po-
znać różne aspekty ekologii na naszym
terenie, a w szczególności dowiedzieć się
wiele o ochronie kasztanowców przed
atakującymi je szkodnikami, w tym
głównie szrotówkami kasztanowco-
wiaczkami. Kolarze są też z nami na co-
rocznych Rowerowych Rajdach po Po-
wiecie Gliwickim.  

W tym roku klub został dostrzeżony
i doceniony przez WFOŚiGW w Kato-
wicach. Fundusz od 2008 r. wyłania li-
derów organizacji o regionalnym i po-
nadregionalnym zasięgu, prowadzących
najciekawsze i niekonwencjonalne dzia-
łania związane z budzeniem i utrwala-
niem świadomości ekologicznej. 

- Nagradzamy organizacje, które
działają na rzecz ochrony środowiska,

ucząc m.in. najmłodszych ekologicznych
zachowań. Wierzę w sens takiej eduka-
cji, świadome dzieci będą wpływać na
postawy dorosłych, swoich rodziców
i dziadków – mówił podczas podsumo-

wania konkursu Andrzej Pilot, prezes Za-
rządu WFOŚiGW w Katowicach.

W tym roku na nagrody w konkursie
EkoAktywni Fundusz przeznaczył 150
tys. zł. - Jury oceniało m.in. różnorodność
i obszar prowadzonych działań z zakre-
su edukacji, ich wartość dydaktyczną
oraz podejmowane inicjatywy – poin-

formowała Agnieszka Siemińska, za-
stępca prezesa Zarządu WFOŚiGW. 

Po wnikliwej analizie członkowie
jury wyłonili 13 laureatów. Są to:
Związek Harcerstwa Polskiego Ko-
menda Chorągwi Śląskiej w Katowi-
cach, Fundacja Park Śląski, Śląski
Ogród Botaniczny – Związek Stowa-
rzyszeń, Fundacja na rzecz Dzieci
„Miasteczko Śląskie”, Fundacja Eko-
logiczna „Silesia”, Polska Izba Ekolo-
gii, Ochotnicza Straż Pożarna Dąbro-
wa Górnicza-Strzemieszyce, Polski
Związek Wędkarski Koło PZW nr 76
FIAT AUTO POLAND w Tychach,
Stowarzyszenie Nasze Kalety, Stowa-
rzyszenie EkoGim10 z Gliwic, Szkol-
ny Klub „EKOLUBY” z Kalet, Ustroń-
ski Klub Ekologiczny, Centrum Roz-
woju Lokalnego z Zawiercia.

Wśród wyróżnionych – poza wspo-
mnianym klubem kolarskim – znaleźli

się: Ziemia i My – Centrum Edukacji
Ekologicznej, Stowarzyszenie Inicja-
tyw Społecznych w Koszęcinie oraz
Stowarzyszenie „Czyń Dobro” na rzecz
niepełnosprawnych uczniów i absol-
wentów szkół i placówek specjalnych
w Wodzisławiu Śl.

(RG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

Aktywni i ekologiczni
Turystyczny Klub Kolarski im. Władysława Huzy, działający w ramach Oddziału Ziemi Gliwickiej Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, został wyróżniony w prestiżowym konkursie EkoAktywni, organizowanym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Komisja konkur-
sowa przez trzy wio-
senne dni, 16, 17
i 18 maja skrupulat-
nie objechała wszy-
stkie zgłoszone lokalizacje, by zapo-
znać się z ekologicznymi pomysłami
w terenie. A były to pomysły przeróżne,
od wielu nasadzeń roślin przez budowa-
nie specjalnych „budek – pojemników”
na szkodniki, po ciekawe pomniki, sym-
bolizujące elementy przyrody ożywionej.
Po wnikliwej analizie wniosków i długich
godzinach rozmów komisja zapropono-
wała swoje typy. Zarząd Powiatu Gli-
wickiego je zaakceptował, a Rada Po-
wiatu Gliwickiego podjęła uchwałę,
przyznając następujące lokaty: I miejsce
2 750 zł – Kuźnia Nieborowska (gm. Pil-
chowice), II miejsce 2 500 zł – Racho-
wice (gm. Sośnicowice),  III miejsce
2 250 zł – Pniów (gm. Toszek).  

Nagrody po 1 220 zł otrzymają (wy-
mienione alfabetycznie wg nazw gmin i
w ramach danej gminy wg nazw so-
łectw): Gierałtowice i Przyszowice (gm.
Gierałtowice); Pilchowice – aleja i Pil-

c h o w i c e  –
skwer (gm. Pil-
chowice); Py-
skowice – rów
i Pyskowice –
edukacja eko-
logiczna (gm.
Pyskowice);
Chechło, Rud-
no, Rudziniec,
R z e c z y c e
i Słupsko (gm.
Rudz in iec ) ;

Smolnica (gm. Sośnicowice);  Cio-
chowice, Paczyna, Toszek Osiedle Ora-
cze i Wilkowiczki (gm. Toszek); Ga-
jowice, Kieleczka i Wiśnicze (gm.
Wielowieś).

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy
i czekamy na „zielone” i ekologiczne
zmiany krajobrazu w naszym powiecie!

(MFR)

Powiat Przyjazny
Środowisku
Konkurs „Powiat Przyjazny Środowisku” na stałe wpisał się już w zielony kraj-
obraz naszego powiatu. W ramach tegorocznej edycji zgłoszone zostały 22
wnioski z 7 gmin, w tym: z gminy Gierałtowice – 2, z gminy Pilchowice – 3,
z gminy Pyskowice – 2, z gminy Rudziniec – 5, z gminy Sośnicowice – 2, z gmi-
ny Toszek – 5, z gminy Wielowieś – 3.

Tegoroczna olimpiada przebiegała
pod hasłem „Żyj zdrowo – jedz owoce”.
Uczniowie mieli okazję poznać smaki
owoców, również tych mniej popular-
nych, takich jak np. granat i mango.
Były zabawy, piosenki, owocowe
memo, sałatka owocowa, a wszystko po

to, by uczniowie częściej w swojej
diecie sięgali po owoce. Olimpiadę jak
co roku zorganizowały i przeprowadziły
nauczycielki ZSS w Knurowie –
Agnieszka Buczek i Agnieszka Klucz-
niok.

(AB)

Olimpiada zdrowia 
Jak co roku przed wakacjami uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Knu-
rowie spotkali się na Olimpiadzie Zdrowia. 

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Od prawej – przedstawiciele Tury-
stycznego Klubu Kolarskiego im. Wła-
dysława Huzy tuż po odebraniu wy-
różnienia.

W konkursie nagrodzony został m.in. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda
Chorągwi Śląskiej w Katowicach – na zdjęciu jego przedstawiciele z prezesem
WFOŚiGW Andrzejem Pilotem i Agnieszką Siemińską, zastępca prezesa.
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I miejsce w konkursie zajęła cudna aleja kasztanowa w Kuźni Nieborowskiej
i plany jej uatrakcyjnienia.
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Sylwia Cebula, soł-
tys Pniowa opo-
wiada o zielonym
zagospodarowa-
niu zagajnika przy
wiejskiej świetlicy,
który mógłby stać
się miejscem spo-
tkań mieszkańców
i turystów, bardzo
chętnie przyjeż-
dżających do tego
sołectwa na rowe-
rach.
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W Słupsku już jest pięknie, a będzie jeszcze ładniej, kie-
dy uda się stworzyć zieloną kotarę z drzew osłaniającą bo-
isko.
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Uczniowie mieli okazję przekonać
się, że owoce to samo zdrowie.
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Na kongresie, który odbył się 22
czerwca, wyróżnionych zostało 13 po-
wiatów oraz organizatorów rodzinnej
pieczy zastępczej z całej Polski. Po-
mysłodawcą zorganizowania konkursu
jest Koalicja na rzecz Rodzinnej Opie-
ki Zastępczej – przy współorganizacji
Związku Powiatów Polskich, Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Powiatów
i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzi-
nie „Centrum” oraz Gdańskiego Wy-
dawnictwa Pedagogicznego. Wydarze-
nie patronatem honorowym objęli: Ma-
rek Michalak – rzecznik praw dziecka,
Elżbieta Rafalska – minister rodziny,
pracy i polityki społecznej, Zbigniew
Ziobro – minister sprawiedliwości oraz
Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent
Warszawy.

Wyróżnienia, wręczo-
ne przez Edytę Wojtasiń-
ską – przewodniczącą Za-
rządu Koalicji na rzecz
Rodzinnej Opieki Zastęp-
czej, Marka Michalaka
oraz Elżbietę Rafalską
odebrały Barbara Terlec-
ka-Kubicius – dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gli-
wicach oraz (w imieniu
s t a rosty gliwickiego)
Agnieszka Gliklich – na-
czelnik Wydziału Zdro-
wia i Pomocy Społecznej
Starostwa Powiatowego
w Gliwicach.

(RG)

W krajowej czołówce 
Powiat Gliwicki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach wyróżnione zostały za wkład w rozwój ro-
dzinnej opieki zastępczej oraz podejmowanie wysiłków, aby dobrze realizować zapisy Ustawy o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej. Znalazły się tym samym w krajowej czołówce samorządów i placówek, wyróżnionych
podczas IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie. 

- Pasja to doskonalenie swoich zain-
teresowań, to coś co kochamy i pielę-
gnujemy, ale biblijna pasja to także ból
i cierpienie. Bo taka nierzadko bywa co-
dzienność w życiu rodzin za-
stępczych. Często trafiają do nich
dzieci chore, niepełnosprawne
albo okaleczone przez los, które
długo uczą się normalności. Ale
na pewno warto podejmować to
wyzwanie. Dzieci czekających
na ciepły, prawdziwy dom jest na-
prawdę wiele – mówiła Barbara
Terlecka-Kubicius, dyrektor
PCPR w Gliwicach.

O tym, że nie jest łatwo być ro-
dzicem zastępczym i jakie są na-
sze wyobrażenia o wychowaniu
dzieci, bardzo ciekawie i przeko-
nująco opowiadała Anna Suchoń z Py-
skowic. Pięknie o swojej ubiegłorocznej
podróży pontonem po Wiśle wraz z trze-
ma synami mówił Ireneusz Kopania z Ro-
dzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie.
Ciekawie o doświadczeniach w rodzi-
cielstwie zastępczym opowiadali Jacek
Szczepański, jako rodzina niespokrew-

niona oraz Jolanta Bała, jako rodzina
spokrewniona, czyli „Babcia na medal”. 

- Chcieliśmy oddać głos rodzicom
zastępczym. Zależało nam na wymianie

poglądów, doświadczeń, na pokazaniu kil-
ku przykładów, w jaki sposób można te ro-
dziny prowadzić. Jakie są blaski i cienie
rodzicielstwa zastępczego. Ideą było uka-
zanie codziennego życia w praktyczny,
a nie naukowy, czy teoretyczny sposób –
powiedziała Olga Bociańska, kierownik
Pieczy Zastępczej Powiatu Gliwickiego,

która także wystąpiła z prezentacją pt. „Się
dzieje”, podczas której można było zo-
baczyć liczne spotkania i imprezy inte-
grujące rodziny zastępcze w naszym po-

wiece. Nie zabrakło także relacji
z wielu szkoleń, które docenił Ge-
rard Wilczek, również rodzic za-
stępczy, ale jednocześnie członek
Koalicji na rzecz Rodzicielstwa
Zastępczego w Warszawie. Szcze-
gólnymi gośćmi na konferencji
było małżeństwo z USA, które
przyglądało się polskim do-
świadczeniom w zakresie adopcji
i rodzicielstwa zastępczego.

Do zebranych wiele słów po-
dziękowań skierowali także: Kry-
stian Kiełbasa – radny Sejmiku
Województwa Śląskiego, Ewa

Jurczyga – wicestarosta gliwicki oraz
Leszek Kołodziej – przewodniczący Ko-
misji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady
Powiatu Gliwickiego.

Artystycznym podsumowaniem kon-
ferencji był występ dzieci z rodzinnego
domu dziecka w Bojszowie.

(MFR)

Rodziny z pasją 
O tym, że rodziny zastępcze działające na terenie powiatu gliwickiego mają prawdziwą pasję, można się było prze-
konać podczas konferencji zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, która odbyła się 9 czerw-
ca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. 

KNURÓW
ŚRODA 20 lipca – dzień przyjazdu
Godz. 8.00-23.00: przyjazd grup mię-
dzynarodowych (Włochy, USA, Tajlan-
dia, Filipiny, Węgry, Salwador, Austria)
i zakwaterowanie w rodzinach. Punkt in-
formacyjny mieścić się będzie w budynku
Gimnazjum nr 3 przy Alei Lipowej 12.
Organizatorzy przygotowali wiele atrak-
cji: możliwość zgłoszeń młodzieży
z Knurowa i okolic na zajęcia sportowe
i rekreacyjne oraz na turnieje piłki noż-
nej, koszykówki i siatkówki, zapisy na
wycieczkę rowerową, taniec, fitness,
aqua-aerobik i kąpielisko „Leśne Zaci-
sze”, siłownię „Spartan”, na zwiedzanie
Izby Tradycji w Knurowie oraz KWK
„Knurów Szczygłowice”. Będzie też
ciekawa kafejka i coś na ząb oraz spe-
cjalne stanowisko Poczty Polskiej ze
znaczkami papieskimi – Akcja „Wyślij
kartkę na cały świat”.

CZWARTEK 21 lipca – dzień w pa-
rafiach 
Tego dnia trwać będzie całodzienna Ad-
oracja Najświętszego Sakramentu w ko-
ściele MB Częstochowskiej. Zapraszamy
też do strefy miłosierdzia i ewangeliza-
cji – ul. Szpitalna; Plac Merkury w Knu-
rowie. 

Odprawiane będą również msze świę-
te w kościołach parafialnych z udziałem
gości z zagranicy.

Przygotowano szereg wycieczek po
regionie, m.in. do Oświęcimia i Czę-
stochowy. O godz.13.15 – wyjazd do ko-
palni Gudio w Zabrzu, rejs po Kanale
Gliwickim. W godz. 16.00-18.00 – wy-
cieczka rowerowa po powiecie gliwic-
kim; wycieczka w Beskid Śląski.
W godz. 9.00-13.00 – zwiedzanie Izby
Tradycji w Knurowie oraz KWK „Knu-
rów-Szczygłowice”. W godz.15.00-
16.00 – zajęcia (aqua-aerobik) na pły-
walni Aquarelax, 14.30-16.00 – zajęcia
fitness w Zespole Szkół im. I. J. Pade-
rewskiego. Można też będzie obejrzeć
film pt. „Bóg w Krakowie” – seanse
o 10.00, 15.00 i 19.00 w Kinie Scena
Kultura (wstęp wolny).
PIĄTEK 22 lipca – dzień dekanalny
w Knurowie 

Całodzienna Adoracja Najświętszego
Sakramentu w kościele MB Często-
chowskiej; strefy miłosierdzia i ewan-
gelizacji (ul. Szpitalna; Plac Merkury) 
10.15 – przyjazd grup międzynarodo-
wych, Plac 700-lecia w Knurowie 
10.30 – powitanie na placu kościelnym
przez Orkiestrę Dętą KWK „Knurów
Szczygłowice”
11.00 – uroczysta międzynarodowa msza
św. pontyfikalna z udziałem grup ŚDM
oraz mieszkańców dekanatu Knurów

(kościół MB Częstochowskiej) 
12.30-14.30 – posiłek dla pielgrzymów 
12.30-17.30 – „AGAPE” poczęstunki dla
wszystkich w MSP nr 7 przy ul. Jedno-
ści Narodowej; 
14.00-18.30 – zwiedzanie Izby Tradycji 
14.00-19.00 – zwiedzanie kopalni KWK
„Knurów –Szczygłowice”
14.30-18.00 – turnieje sportowe ORLIK
MOSIR, ul. Ułanów 8  
14.30-17.30 – zajęcia na siłowni „Spar-
tan”
15.00-16.30 – zajęcia taneczne „Fabry-
ka Tańca” C.H.U. Planeta Knurów
14.30-16.00 – fitness w Zespole Szkół im.
I. J. Paderewskiego, ul. 1 Maja 
14.30, 16.30, 18.30 – film pt. „Bóg
w Krakowie” w Kinie Scena Kultura
(wstęp wolny) 
19.30 – Zabawa i koncerty z udziałem
uczestników ŚDM (Park Miejski przy ul.
1 Maja w Knurowie ) 
21.30 – Zakończenie i wspólna modlitwa.
SOBOTA 23 lipca – dzień archidiece-
zjalny w Katowicach 

Wyjazd uczestników ŚDM do Kate-
dry Chrystusa Króla w Katowicach oraz
na lotnisko Muchowiec specjalnymi au-
tobusami.

Ciąg dalszy na str. 8

Światowe Dni Młodzieży
na naszym terenie

W knurowskim szpitalu rezonans magnetyczny wykonuje
następujące badania: głowy, barku, kręgosłupa, odcinka szyj-
nego, odcinka piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego, kolan
oraz bioder.

Pracownia, w której wykonywane są badania rezonansem
magnetycznym, czynna jest od godz. 8.00 do 17.00, a reje-
stracja od godz. 8.00 do 13.00. Istnieje możliwość wykona-
nia badań również po godzinie 17.00  pod warunkiem wcze-
śniejszej rejestracji. 

Więcej informacji na temat zakresu badań oraz aktualnych
promocji dotyczących badań odpłatnych można uzyskać pod
nr. tel 32 331 93 22. Dodatkowe informacje znajdują się rów-
nież na stronie www.szpitalknurow.pl.

Zapraszamy do kontaktu. (SM)

Nowoczesny rezonans
Szpital w Knurowie Sp. z o.o. dysponuje nowoczesnym rezonansem magnetycznym, który jest urządzeniem typu otwar-
tego, a więc umożliwia bezproblemowe i bezstresowe badanie pacjentów cierpiących  m.in. na klaustrofobię.

Barbara Terlecka-Kubicius i Agnieszka Gliklich z przy-
znanymi wyróżnieniami.
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Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem – za-
równo rodziców zastępczych, jak i osób, które ich
wspierają.
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Urządzenie do wykonywania badania w Szpitalu w Knurowie.
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Cały Knurów cieszy się na powitanie pielgrzymów, którzy przybędą do nas na
Światowe Dni Młodzieży.
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Organizatorzy przygotowali specjalne linie autobusowe dla pielgrzymów
i uczestników ŚDM na naszym terenie. Ich pełny wykaz znaleźć można
na stronie internetowej Powiatu Gliwickiego: www.starostwo.gliwice.pl,
gdzie do informacji Światowe Dni Młodzieży na naszym terenie dołączony
jest „Przewodnik dla pielgrzymów” do pobrania w formacie PDF.

�
–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�

–
�



NR 7-8 (112-113) LIPIEC-SIERPIEŃ 2016 ŚDM/W KRĘGU KULTURY

8 www.powiatgliwicki.pl

Dokończenie ze str. 7
NIEDZIELA 24 lipca – impreza ple-
nerowa na zamku w Chudowie

Przed południem msze św. z udziałem
uczestników ŚDM w parafiach dekana-
tu Knurów  (ze względów technicznych
organizatorzy proszą w miarę możliwo-
ści o skorzystanie z autobusowej linii spe-
cjalnej)  
15.30-16.00 – wyjazd na Zamek w Chu-
dowie 
16.00-16.30 – wyjazd na Zamek w Chu-
dowie 
16.00-21.15 – Impreza plenerowa na
Zamku w Chudowie ŚDM - prezentacja
historii Polski z grupami rekonstruk-
cyjnymi i bractwami rycerskimi 
21.30 – wyjazd z Chudowa w kierunku
Knurowa 
21.45 – wyjazd z Chudowa w kierunku
Knurowa.
PONIEDZIAŁEK 25 lipca – wyjazd
grup do Krakowa  
8.00-9.15 z Paniówek przez Knurów do
Rybnika
8.15-9.15 z Knurowa do Rybnika

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
ORAZ XVII DNI RODZINY

I XXXI DNI PYSKOWIC 
22-24 LIPCA 

PIĄTEK  22 lipca – RYNEK
20.00 – koncert uwielbienia: Life Wor-
ship
21.00 – pokaz laserów do muzyki z mi-
sji Enio Moricone
SOBOTA 23 lipca
10.00-15.00 – Piknik pod Żaglami na
Dzierżnie z MAYTUREM (bez kosztów)
PLAC DOŻYNKOWY
16.00 – koncert zespołu Nowe Przy-
mierze 
17.00 – koncert zespołu Przebudzenie 
18.30 – Gabrysia Gąsior: koncert
20.00 – Beata Bednarz 
22.00 – C-Bool: koncert z pokazem la-
serów
NIEDZIELA 24 lipca 
PLAC DOŻYNKOWY
16.00 – Damian Holecki  
17.30 – Grająca Szafa 
19.00 – Mesajah 
20.30 – Lemon

W pyskowickim Ratuszu dostępna dla
zwiedzających – zwłaszcza pielgrzy-
mów przybyłych na Światowe Dni Mło-
dzieży – będzie wystawa zatytułowana:
„Pyskowice – rozwój wpisany w trady-
cję”. Ekspozycja stała przedstawia, moc-
no wzbogaconą o nowe elementy wy-
stawowe, historię Pyskowic od momen-
tu nadania im praw miejskich do chwili
obecnej. Można podziwiać m.in. doku-
menty, zapiski, kroniki, fotografie, pla-
ny, mapy, sprzęty domowego użytku,
sprzęty rolnicze, stroje. 

Ponadto w ratuszowej galerii PODcień
pielgrzymi (i nie tylko) będą  mogli po-
dziwiać wystawę Grupy Ewangeliza-
cyjnej Misjonarzy Klaretynów Claret
Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej pt.
„Miłosierny jak ojciec”. Wystawa czyn-
na będzie do 30 sierpnia w godz. 10.00
– 18.00.

TOSZEK

PIĄTEK 22 lipca
ok. godz.17.00 – spotkanie na Orliku –
międzynarodowe rozgrywki sportowe 
ok. godz. 21.00 – nabożeństwo w duchu
Taize na Orliku
SOBOTA 23 lipca
ok. godz. 11.00-17.00 – piesza piel-
grzymka do Goja; uroczysta msza św. dla
całego Dekanatu Toszeckiego z ks. bi-
skupem oraz emerytowanymi księżmi z
Wiśnicza
ok. godz.19.00 – impreza na zamku
(występ młodzieży) oraz międzynaro-
dowa dyskoteka z DJ
NIEDZIELA 24 lipca
Godz. 12.00 – uroczysta suma z udzia-
łem wszystkich rodzin oraz wolontariu-
szy; w godzinach popołudniowych im-
preza na zamku – koncerty. 

(MFR)

Światowe Dni Młodzieży
na naszym terenie

Wystawa pt. „Bo to jest operetka…”
prezentuje historię teatru muzycznego
w Gliwicach. Przybliża historię Operet-
ki Śląskiej od roku 1952, kiedy powsta-
ła w Gliwicach jako filia Państwowej
Opery Śląskiej w Bytomiu, aż do lat 90-
tych. Przypomina premiery, spektakle
i wydarzenia związane z jej sceną oraz
postaci najważniejszych twórców.  

- Odkurzymy wydobyte z magazynów
operetki dekoracje, rekwizyty i kostiumy,
które porównać można z oryginalnymi
projektami scenografów. W czasie licz-
nych kwerend dotarliśmy również do
archiwalnych nagrań telewizyjnych i ra-
diowych. Wszystko to składa się na opo-
wieść o historii sceny muzycznej w Gli-
wicach oraz o tworzących ją ludziach  –
mówi Joanna Puchalik, kurator wystawy
ze strony Muzeum w Gliwicach. 

Wystawa zaprasza do świata, w któ-
rym problemy to tylko perypetie – naj-
częściej zresztą sercowe, a ich rozwią-
zaniem może być wyłącznie happy end.
Żartobliwy temat, melodyjność arii i nie-
skomplikowane libretto to charaktery-
styczne cechy widowiska muzycznego
zwanego operetką. Bywa niezwykle eg-
zotyczne – przenosi widza do wiedeń-
skiego salonu i chińskiego pałacu, na uli-
ce Nowego Yorku i do kolektywizowa-
nej radzieckiej wioski. 

- Pomysł zorganizowania wystawy po-
święconej dziejom sceny muzycznej

w Gliwicach pojawił się dwa lata temu,
zaproponował go Grzegorz Krawczyk –
dyrektor gliwickiego muzeum,  który
wcześniej zamówił u mnie książkę na te-
mat historii Operetki Śląskiej i Gliwic-
kiego Teatru Muzycznego. Wystawa nie
ma charakteru statycznej ekspozycji, a ra-
czej wędrówki po zakamarkach dziejów
Operetki Śląskiej, tego, co ocalało z daw-
nych spektakli, wspomnień gwiazd, emo-
cji. Zwiedzający mogą podpatrzeć przy
pracy teatralnego scenografa, zajrzeć do
garderoby śpiewaków, przenieść się na
chwilę do krain, w których najczęściej
rozgrywały się fabuły gliwickich opere-
tek i musicali – informuje kurator wy-

stawy dr Jacek Mikołajczyk, w latach
2002-2014 kierownik literacki Gliwic-
kiego Teatru Muzycznego. 

W ramach ekspozycji prezentowane
są materiały pochodzące z bogatego ar-
chiwum GTM oraz zbiorów Muzeum
w Gliwicach – afisze, programy teatral-
ne, fotografie, projekty kostiumów, a tak-
że zachowane elementy autentycznych
dekoracji spektakli Operetki Śląskiej.
W trzech salach Willi Caro znajdziemy
zdjęcia z jej najgłośniejszych przedsta-
wień, takich jak np. „Zemsta Nietoperza”,
„Człowiek z La Manczy” czy „West
Side Story”.

(RG)

Sztuka, która odchodzi…
Muzeum w Gliwicach zaprasza na wystawę o sztuce, która odchodzi – operetce. Można ją oglądać w Willi Caro
w Gliwicach do 2 października.

Wydanie ma formę ebooka (format
epub) na CD-ROM. 10 tys. płyt zostanie
rozdanych uczestnikom ŚDM. – Ebook bę-
dzie także wręczony papieżowi Francisz-
kowi podczas uroczystości w Krakowie-
Łagiewnikach – informuje współautor
książki Bogusław Szyguła, kustosz Izby
Tradycji KWK „Knurów-Szczygłowice”.
Przypomina przy tym, że Karol Wojtyła
podczas wojny pracował w kamieniołomie
na Zakrzówku i w fabryce Solvay, wydo-
bywając kamień jako strzałowy. – Posma-
kował wówczas górniczej pracy, dlatego po-
tem zawsze bliscy mu byli ludzie kopalni.
Książka, która została wydana dwa lata
temu w wersji papierowej, przedstawia wła-

śnie związki Jana Pawła II z górnictwem
i ludźmi wę-
gla. Szczegól-
nie dużo miej-
sca poświęco-
no w niej wąt-
kom śląskim,
w tym m.in.
związanym
z Knurowem i powiatem gliwickim. 

Płyty są również rozprowadzane wśród
chętnych. Można je zamawiać mailowo pod
adresami: gwarek@gwarkowie.pl lub bo-
guslaw@szygula.pl, a także pod nr. tel. 506
599 168. Cena jednego egzemplarza wy-
nosi 9 zł brutto. (RG)

Książka na płycie
Bractwo Gwarków z okazji Światowych Dni Młodzieży przygotowało elek-
troniczne wydanie książki „Polski górnik został świętym. Gwarek Karol Woj-
tyła”, zawierające również tłumaczenie na języki angielski i hiszpański. 

Dwudniowa impreza o charakterze
kulturalno-rozrywkowym skierowana
jest do lokalnej społeczności oraz gości
z ościennych gmin i powiatów. Naj-
młodszym uczestnikom czas umilać bę-
dzie wesołe miasteczko oraz wiele innych
atrakcji. W wieczorze klubowym w so-
botę na estradzie w namiocie biesiadnym
wystąpią zespoły: Marvel oraz Dj. Na-
tomiast w niedzielę zaprezentują się:
zespół Karpowicz Family, wielowiejski

chór Veni Cantare oraz gwiazda wieczoru
Gang Marcela, zaś w godzinach nocnych
odbędzie się zabawa taneczna przy mu-
zyce zespołu Mikado. 

Impreza sponsorowana jest przez Sa-
morząd Gminy Wielowieś, Gminny
Ośrodek Kultury i GAZ-SYSTEM S.A.
operator gazociągów przesyłowych –
oddział w Świerklanach oraz lokalne pod-
mioty gospodarcze Wielowsi.

(GOK)

Dni Wielowsi z Gangiem Marcela
Już po raz XIX odbędą się Dni Wielowsi – święto całej gminy. W dniach 13-
14 sierpnia organizatorzy zapraszają na festyn plenerowy na terenie gim-
nazjum w Wielowsi.

Na wystawie można zobaczyć tak cenne pamiątki, jak np. zdjęcia z pierwszego
przedstawienia Państwowej Operetki w Gliwicach przy Państwowej Operze Ślą-
skiej w Bytomiu z 1952 r. – „Krainy uśmiechu” Franza Lehara.

Najliczniejsze grono fanów z całego
regionu przybyło na koncert legen-
darnej już grupy Dżem.

Barwne Dni
Knurowa
Knurów obchodził swoje kolejne
urodziny, fundując z tej okazji masę
atrakcji dla mieszkańców i gości
odwiedzających miasto. 

W tym roku gwiazdami Dni Knurowa
byli: Dżem, Rafał Brzozowski, Future
Folk i Sylwia Przybysz. Dla mieszkańców
Knurowa i okolic przygotowano także po-
kaz sztucznych ogni, paradę motocykli
oraz wesołe miasteczko. Było rodzinnie,
muzycznie i rozrywkowo. Plac 700-lecia
jak co roku odwiedziły tysiące osób,
aby bawić się w rytm dobiegających ze
sceny znanych melodii. Obok muzycz-
nych gwiazd na scenie pojawili się rów-
nież lokalni artyści: zespoły rockowe, for-
macje taneczne oraz podopieczni knu-
rowskiego Centrum Kultury. Niesamowitą
popularnością cieszyły się także imprezy
towarzyszące, m.in. zlot fanów klasycz-
nej motoryzacji oraz parada motocyklo-
wa. Natomiast w sobotni wieczór, trady-
cyjnie już, niebo nad Knurowem wypeł-
niła feeria barwnych fajerwerków. 

(JS)
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Piotr Kulczyna, 52-letni leśniczy zwią-
zany z Nadleśnictwem Rybnik, za-
miłowany podróżnik, koniarz i od nie-
dawna również pisarz. Mieszka w le-
śniczówce w Smolnicy. Napisał wła-
śnie swoją pierwszą książkę, „Droga
na Wschód”, która ukazała się na-
kładem wydawnictwa Vectra.

To autentyczna relacja pana Piotra –
ojca, który wraz z synem Pawłem wybrał
się na swoisty podbój dalekiej Syberii
i Mongolii, by w drodze powrotnej do
Polski przemierzyć jeszcze wielokultu-
rowy region Kaukazu. Opisał ponad 21
tys. kilometrów przemierzonych w 6
tygodni 30-letnią terenową toyotą. Jak na
wytrawnych poszukiwaczy przygód przy-
stało, w spartańskich warunkach, nie-
rzadko zdani tylko na siebie, przeżyli i zo-
baczyli wiele, o czym nie sposób prze-
czytać w najlepszych przewodnikach.
Wszak Syberia, Mongolia i Kaukaz
szczycą się nie tylko egzotyką Wschodu, ale
też wciąż wieloma miejscami, do których
cywilizacja Zachodu jeszcze nie dotarła.

Książka została napisana na podsta-
wie zapisków prowadzonych podczas wę-

drówki, która była niezwykła. Piotr Kul-
czyna wybrał się bowiem w trudną po-
dróż, bez rezerwowania jakichkolwiek
noclegów, nie ekskluzywnym samolotem
ani klimatyzowanym autobusem, lecz sta-
rą toyotą – terenówką. A wszystko to
przez ogromne zamiłowanie do starych
samochodów i rajdów off-roadowych.

Jak sam przyznaje, jego przygoda z sa-
mochodami zaczęła się w 1983 roku, kie-

dy zrobił prawo jazdy. Po przygodach
z syrenką, garbusem i innymi cudami mo-
toryzacji, przyszła pora na auta terenowe,
a konkretnie toyotę BJ 42, z silnikiem
Diesla 3B o pojemności 3,408, mocy 90
KM i napędzie 4x4.

- Wyposażyłem ją w wyciągarkę
o mocy 1500 ibs. Zbiornik paliwa – ba-
gatela, prawie 130 litrów, zapewnia przy-
zwoitą odległość podróży. Całe to cu-
deńko waży około 2,5 tony. Moje autko

to niezbyt szybki pojazd, ale zarazem nie-
zbyt paliwożerny. Toyota posiada jeszcze
takie udogodnienia jak wspomaganie
kierownicy, hydrauliczne sprzęgło ze
wspomaganiem, hamulce (z przodu tar-
cze, z tyłu bębny z niezłą pompą), pię-
ciobiegową skrzynię biegów, w środku
mam wszystko, co jest potrzebne wypra-
wowiczowi – i tak bez końca o swoich sa-
mochodach mógłby opowiadać autor.

Dzika podróż przez stepy, tajgę i pu-
stynię obfitowała w liczne przygody. 
– Czasami dochodziło do wręcz dra-
matycznych przygód, które w zaciszu
domowym, przy trzaskających drwach
w kominku i ciepłej herbacie brzmią zu-
pełnie niezwykle. Choćby to, jak wje-
chaliśmy w wyschnięte jezioro, gdy po
chwili nasze auto pod własnym ciężarem
zaczęło zatapiać się w pozornie bez-
piecznym dnie byłego akwenu. I tylko
łut szczęścia dopomógł nam wykaraskać
się na suchy brzeg. Innym razem śpią-
cych nas wygodnie w namiocie na da-
chu auta, odwiedziła zaciekawiona cała
wioska pontyjskich górali… Rankiem
okazało się, że rozłożyliśmy obóz po-
środku ich wsi – wspomina Piotr Kul-
czyna.

W tym roku zamierza pojechać na pół-
noc Rosji, chce odwiedzić Karelię –
najpierw rosyjską, potem fińską, zwiedzić
Petersburg, Pietrozawod, objechać jeziora
Ładogę i Onegę, pojechać pod Archan-
gielsk i dalej za koło podbiegunowe do
Murmańska i na Półwysep Kolski, potem
do Norwegii na Nordkapp i przez Szwe-
cję do Finlandii, a następnie do Helsinek
i promem do Tallina, a stamtąd przez Es-
tonię, Łotwę i Litwę do Polski ... - Będzie
to pierwsza podróż bez moich synów, jadę
z siostrzeńcem Krzysiem – zapowiada po-
dróżnik.

Zainteresowani spotkaniem lub roz-
mową z autorem mogą dzwonić pod nr
tel.: 691 289 603. Możliwość spotkania
z Piotrem Kulczyną i posłuchania jego fa-
scynujących opowieści mieli w czerwcu
mieszkańcy Sośnicowic – byli zachwy-
ceni!

(RG)

Wcześniej w ramach projektu, którego
pomysłodawcą i głównym organizatorem
jest nauczyciel geografii Adam Ziaja, mło-
dzież miała okazję zwiedzić już Maroko,
Norwegię, Gruzję, Sri Lankę, Armenię, Sa-
harę Zachodnią, Indie, Turcję, Tajlandię i In-
donezję. W te wakacje, od 18 czerwca do
6 lipca uczniowie – z plecakami, korzystając
z tanich połączeń lotniczych i bez zbędnego
komfortu – mogli nacieszyć się niedostępną
dla wielu Kambodżą. Są nią zachwyceni.

„Swah sdei” – pozdrowili redakcję
Wiadomości Powiatu Gliwickiego, pisząc
do nas kartkę z podróży. I podali instruk-
cję obsługi Kambodży:
1. Do plecaka spakuj: dobry humor, para-
sol, odwagę i paszport.

2. Odkryj tajemnice mistycznych  świątyń
Angkoru.
3. Wypatruj delfinów krótkogłowych w Me-
kongu i pomóż w ich ochronie.
4. Uważaj na krowy, bywają niebezpiecz-
ne!
5. Jedz pałeczkami i rozkoszuj się smakiem
świeżych owoców.
6. Wchodź tam, gdzie są otwarte drzwi.
7. Poznawaj nowych ludzi i zapamiętaj każ-
dy dziecięcy uśmiech.
8. Zgłębiaj swoją wiedzę na temat historii
tego kraju.
9. Uciekaj, gdzie kampocki pieprz rośnie.
10. Zrelaksuj się na jednej z rajskich plaż.

W wyprawie uczestniczyli: Kinga Daj-
ka, Oliwia Wladarz (I klasa turystyczna
w Pilchowicach, I ekspedycja), Aleksandra

Malanowska (I klasa turystyczna w Pil-
chowicach, II ekspedycja), Marcin Mar-
kiewicz, Julia Kruczyńska (II klasa tury-
styczna w Pilchowicach, I ekspedycja), Ju-
lia Masłoń, Marta Garcorz (II klasa tury-
styczna w Pilchowicach, II ekspedycja), Zo-
fia Młotkowska (II klasa turystyczna w Pil-
chowicach, III ekspedycja), Liwia Szafru-
ga (II klasa turystyczna w Pilchowicach, IV
ekspedycja), Magdalena Hrynyszyn (II kla-
sa w Pilchowicach, IV ekspedycja), Patrycja
Honysz (absolwentka Zespołu Szkół w Pil-
chowicach, VI ekspedycja) i Oliwia Chłod-
nicka (I klasa turystyczna w Knurowie, II
ekspedycja). Opiekunem po raz pierwszy
była nauczycielka pilchowickiego gimna-
zjum, Małgorzata Surdel, a kierownikiem

wyprawy – jak zawsze – Adam Ziaja. 
Trasa wiodła przez Bohumin i Pragę,

skąd młodzi wędrowcy polecieli do Istam-
bułu, a następnie do Bangkoku. Następnie
autobusem wyprawa dotarła do Siem Reap
w Kambodży. Zwiedzanie uczniowie roz-
poczęli od kompleksu świątyń Ankor, po-
tem było niewielkie Kratie – gdzie poma-
gali ratować ginące delfiny krótkogłowe,
stolica Kambodży Phnom Penh z jej roz-
licznymi obiektami do poznania (w tym
m.in. Muzeum Ludobójstwa), plaże w Otres
Beach, ponownie Bangkok – i powrót do
Polski.  

Trudno opisać to, co zobaczyli i zwie-
dzili młodzi globtroterzy. Jak wszystkie
wcześniejsze podróże, i ta na długo pozo-
stanie w ich sercach. (RG)

Szkolna Ekspedycja
do Kambodży
XI Szkolna Ekspedycja wiodła do Kambodży – tym razem uczniowie gim-
nazjum w Pilchowicach i Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie
poznali kolejny egzotyczny azjatycki kraj. 

Gra ta przypomina nieco podchody,
jednak związana jest z konkretnym
miejscem i ma cele edukacyjne. Jest to
forma „nauki przez zabawę”. Pierwszy
quest stworzono  w Ameryce 15 lat
temu. Pilchowicki powstał z inicjatywy
Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pil-
chowiczanom przy współudziale Gmin-

nego Ośrodka Kultury. Autorką wierszy
jest Bernadetta Suliga, której pomocą
służyli również Agnieszka Robok, Mag-
dalena Oleszowska i Barbara Wani-
czek.  

Quest prowadzi przez centrum Pil-
chowic i przedstawia uczestnikom naj-
ważniejsze zabytki miejscowości. Ten,

kto zechce wybrać się na spacer po Pil-
chowicach, pozna kilka lokalnych ta-
jemnic, zapozna się pokrótce z historią
miejscowości, pozna też postacie z nią
związane. 

Autorzy questu zapraszają do
wyruszenia na trasę i rozwiązania
zagadek. Na wytrwałych odkryw-
ców czeka pamiątkowa pieczątka
oraz drobny upominek. Quest moż-
na pobrać ze strony pilchowice.pl,
spp.pilchowice.pl lub gok.pilcho-
wice.pl. 

(AR)

Quest o Pilchowicach
Pilchowice mają swój quest, czyli „wyprawę odkrywczą”.  Questing to ro-
dzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa kulturowego danego miej-
sca i tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kie-
rując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. 

Piotr Kulczyna podczas krótkiego odpoczynku w podróży…
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… i jego syn, Paweł – po nocy spędzonej w namiocie na dachu niezawodnej toyoty.
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Uczestnicy wyprawy w największym na świecie kompleksie świątyń Ankor.
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Podążając tropem wskazanym w queście, można poznać najpiękniejsze miej-
sca w Pilchowicach
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Niezwykła „Droga na
Wschód”
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- Rozmawiamy w czasie wakacji, ale dla
wielu rodziców to również czas ocze-
kiwania na szkolny debiut ich 
6-7-letniego dziecka. Jak sprawić, by
był on udany?
- Moment przejścia z przedszkola do
szkoły, funkcjonowanie w nieznanym bu-
dynku, pod opieką nowej „pani”, a cza-
sem i w towarzystwie nowych kolegów,
to wielki stres dla każdego dziecka. Dla-
tego zachęcam rodziców, żeby wraz z sy-
nem czy córką odwiedzili wcześniej
szkołę, wspólnie obejrzeli klasę, świetlicę,
korytarze, a nawet zajrzeli do toalet, bo
korzystanie z nich – zwłaszcza gdy nie
sąsiadują z salą lekcyjną – może być dla
dziecka sporym problemem. Przy od-
prowadzaniu małego ucznia do szkoły ra-
dziłabym unikać długich, emocjonal-
nych pożegnań, które dziecko może
uznać za zapowiedź, że czeka je coś
strasznego albo wręcz rodzice zamierzają
zostawić je w szkole na zawsze. Tę
ostatnią obawę podsyca też w dziecku
czekanie po lekcjach na rodzica, który nie
zjawia się o umówionej porze.
Z pewnością pierwszak poczuje się bez-
pieczniej, jeśli w nowej klasie spotka zna-
ne wcześniej dzieci, warto więc wziąć to
pod uwagę przy wyborze szkoły, a jeśli
już dziecko trafia w zupełnie nowe śro-
dowisko, radzę np. zorganizować ogni-
sko albo małe przyjęcie z udziałem jego
nowych kolegów. 
Zachęcam też, żeby oszczędzać dzie-
ciom radykalnych zmian w tym po-
czątkowym okresie. Nie jest dobrym po-
mysłem np. chowanie zabawek w celu
zamanifestowania, że teraz ważna jest
tylko nauka. Warto za to spokojnie wy-
tłumaczyć, w jaki sposób dzień szkol-
ny będzie się różnił od przedszkolnego
- że teraz będą lekcje i przerwy, że 
inaczej będzie wyglądało jedzenie śnia-
dania. Można też przećwiczyć w domu
pewne sytuacje. Nawet nie zdajemy
sobie sprawy, jak trudne dla nieśmiałe-
go dziecka może być wyjęcie z tornistra
i zjedzenie przyniesionej z domu ka-
napki! Takie problemy nie wychwyco-
ne w porę mogą doprowadzić nawet do
fobii szkolnej.
- Fobia, to brzmi bardzo groźnie. Po
czym rodzic powinien rozpoznać, że sy-

tuacja jest poważna i dziecku po-
trzebna jest pomoc?
- Uważam, że przede wszystkim trzeba
zawsze uważnie słuchać dzieci. Więk-
szość 6-7-latków lubi szkołę i jeśli za-
czynają sygnalizować, że nie chcą do niej
iść, że boli je „paluszek czy główka”, to
rodzic powinien zainteresować się pro-
blemem. Ostrzegam przed bagatelizo-
waniem zmartwień dzieci, mówiąc „na
pewno nie jest tak źle, przesadzasz,
wszystkim na początku jest trudno”
i przed ośmieszaniem, np. „taka beksa
z ciebie, nigdy sobie nie radzisz”. Dziec-
ko zlekceważone bardzo szybko dojdzie
do wniosku, że na rodziców nie może li-
czyć i w przyszłości nie zwróci się do
nich nawet z bardzo poważnym proble-
mem. 
- Co jeszcze rodzic może uczynić, żeby
zminimalizować ryzyko tych proble-
mów?
- Rodzice najlepiej znają swoje dzieci
i warto szczerze podzielić się tą wiedzą
w szkole. Niestety część rodziców nie
chce wspominać o problemach dziecka
– np. chorobie, nieśmiałości,  lękach – bo-
jąc się, że do dziecka przylgnie opinia
„tego gorszego”. To błąd, bo wiedząc
o ograniczeniach uczniów, nauczyciel
może skutecznie pomóc. 
Przestrzegam też przed ciągłym stawia-
niem za wzór rodzeństwa lub innych dzie-
ci z otoczenia, bo to prosta droga do bu-
dowania poczucia niskiej wartości. Czę-
sto przelewamy na dzieci swoje ambicje
i nie dajemy im prawa do własnych wy-
borów czy gorszych wyników. Tymcza-
sem rolą rodziców jest również naucze-
nie dziecka, jak radzić sobie z porażką i to
właśnie może być jedna z najcenniejszych
lekcji.
- Bywają jednak dzieci, które już przy
pierwszych trudnościach zniechęcają
się do dalszych wysiłków. Jak reago-
wać, słysząc: „Ja się tego nigdy nie na-
uczę”?
- Zamiast krytykować, podnosić głos, za-
wsze warto spokojnie zachęcać do dal-
szych starań. Uświadomić dziecku, co
robi dobrze, z czym już sobie poradziło,
docenić jego wysiłek, nawet jeśli efekty
są inne od oczekiwanych. Kiedy czuje-
my, że zdenerwowanie dziecka zaczyna

narastać, dobrze jest zaproponować krót-
ką przerwę, mówiąc np. „Widzę, że je-
steś zmęczony, że się zniechęciłeś, bo dłu-
go już pracujesz”. Nazywając w ten
sposób stany i emocje dziecka, sygnali-
zujemy, że je rozumiemy. Dziecko musi
mieć świadomość, że ma prawo pracować
i rozwijać się we własnym tempie, że
głównym celem chodzenia do szkoły jest
uczenie się czegoś nowego, a nie udo-
wadnianie, ile już się umie. A jeśli mimo
wysiłku i pracy włożonej w naukę nasz
syn czy córka otrzymają gorszy sto-
pień, warto ich starania docenić, za-
pewnić, że dla nas najważniejsze są nie
oceny, ale postawa dziecka, to czego fak-
tycznie się nauczyło. 
- Czy na efekty tej nauki wpływa jakoś
pora odrabiania prac domowych? Nie-
którzy rodzice - w myśl zasady „naj-
pierw obowiązki, potem przyjemności”
- oczekują, że dziecko usiądzie do lek-
cji zaraz po powrocie ze szkoły. 
- To nie jest dobre rozwiązanie. Uczeń
jest wówczas bardzo zmęczony i po-
trzebuje odpoczynku, czasem nawet
krótkiego snu. Oczywiście nie można
też czekać z odrabianiem lekcji do
późnych godzin wieczornych, gdy
dziecko jest senne. Ważne, żeby pod-
czas nauki w domu nie tylko zapewnić
dziecku warunki do skupienia, ale i za-
interesować się jego pracą, nawet jeśli
jest zdolnym i samodzielnym uczniem.
W ten sposób nasz syn czy córka czu-
ją, że doceniamy ich wysiłki, że ich
wspieramy. 
- Dziękuję za te rady, cenne nie tylko
dla rodziców pierwszoklasistów, ale
i starszych uczniów. 

Rozmawiała: EWA PIESZKA

Szkolny debiut - wyzwanie dla
dziecka i... rodzica
Rozmowa z IWONĄ POLEK z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Py-
skowicach

Nie było to pierwsze spotkanie dzie-
ci z Rudna ze współczesnym kontynu-
atorem idei Janusza Korczaka. Pierwszy
raz rzecznik przybył do Rudna w 2010 r.,
a następnie w styczniu 2012 r. dał dowód
uznania dla tej szkoły, zapraszając
uczniów i nauczycieli do Katowic, gdzie
dzieci wystąpiły przed zgromadzonymi
gośćmi z przedstawieniem „Z Korcza-
kiem w tle”, inspirowanym książką pt.
„Król Maciuś Pierwszy”. Tydzień później
uczniowie z Rudna pojechali – na spe-
cjalne zaproszenie rzecznika – do Bel-
wederu na uroczystą inaugurację Roku
Korczakowskiego. Rzecznik sprawuje
ponadto patronat honorowy nad Ogól-
nopolskim Konkursem Literacko-Arty-
stycznym pt. „Magiczny świat zaba-
wek” organizowanym przez SP w Rud-
nie od trzech lat.

Podczas ostatniego pobytu w War-
szawie Marek Michalak przyjął mło-
dych ludzi bardzo serdecznie: poroz-
mawiał z nimi na temat ich praw,
przeczytał fragment książki Joanny
Olech zatytułowanej „Mam prawo
i nie zawaham się go użyć”, wręczył
upominki. Przygotował też niespo-
dziankę: za szczególne zasługi w upo-
minaniu się o przestrzeganie praw
dzieci, SP w Rudnie (niewielka szko-
ła należąca do Gminy Rudziniec) zo-
stała wyróżniona Odznaką Honorową
za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
INFANTIS DIGNITATIS DEFENSO-
RI, którą odebrała dyrektor Ewa Do-
hrmann. Rudno jest trzecią szkołą
w Polsce, która otrzymała to honoro-
we odznaczenie. 

(BK)

Trzecia w kraju
W dniach 14-15 czerwca czterdzieścioro sześcioro uczniów z SP w Rudnie
i SP w Poniszowicach udało się do Warszawy. Jednym z głównych punktów
programu wycieczki było spotkanie z rzecznikiem praw dziecka Markiem
Michalakiem, podczas którego SP w Rudnie otrzymała prestiżową odznakę. 

i w Pyskowicach.
Zajęcia prowadził sierż. sztab. Sła-

womir Tokarz, znany w powiecie z zaan-
gażowania w prowadzenie klas mundu-
rowych. Celem szkolenia było wskazanie
uczniom sposobów na wyjście z opresji
w razie ataku terrorystycznego. Jego ele-
mentem był film edukacyjny przedsta-
wiający atak terrorystyczny z perspekty-
wy wielu różnych ludzi, wraz z szeregiem
porad odnoszących się do tego, jak za-
chować się w danej sytuacji. (WG)

Przeszkoleni uczniowie
Powiat Gliwicki zorganizował szkolenia antyterrorystyczne dla uczniów wszyst-
kich prowadzonych przez siebie szkół, a więc dla „Konopnickiej’, „Pader-
ka”, ZSZ nr 2 w Knurowie oraz dla Zespołów Szkół Specjalnych w Knurowie

Projekt był realizowany od 25 stycznia
do 31 maja. Uczestniczyło w nim 9 pu-
blicznych przedszkoli z Knurowa, Gie-
rałtowic, Pilchowic i Sośnicowic, w co za-
angażowało się 91 nauczycieli i specjali-
stów oraz 1179 dzieci. 

W ramach projektu nauczyciele brali
udział w warsztatach poświęconych roz-
wijaniu inteligencji emocjonalnej u dzie-
ci, kształtowaniu u nich odporności emo-
cjonalnej i pozytywnych postaw społecz-

nych oraz budowaniu systemu wartości.
Utworzono listę pozycji biblioterapeu-
tycznych służących do pracy z emocjami
i kształtowania u dzieci pozytywnych re-
lacji społecznych, co ma wspomagać na-
uczycieli w dalszej pracy. Dodatkowo
stworzono scenariusze zajęć dla dzieci, or-
ganizowano zabawy w teatrzyk, którego
bohaterowie musieli zmagać się ze złością
oraz tworzono wystawy prac plastycznych
o tematyce związanej z emocjami.  

Organizatorzy zapew-
niają, że efekty udziału
w projekcie będą długoter-
minowe, ponieważ dzięki
niemu powstało 18 scena-
riuszy zajęć dla dzieci,
z których teraz mogą ko-
rzystać przedszkola. Stwo-
rzono także 9 skierowanych
do rodziców ulotek infor-
macyjnych, które pokazują,
jak kształtować odporność
emocjonalną dziecka, roz-
wijać jego empatię i inteli-
gencję emocjonalną. Orga-
nizatorzy już teraz zapo-
wiadają, że zamierzają zor-

ganizować podobne przedsięwzięcia
także w przyszłości.

10 czerwca odbyło się spotkanie pod-
sumowujące projekt. W czasie spotkania
wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga wrę-
czyła dyrektorom placówek uczestniczą-
cych w projekcie  certyfikaty „Przed-
szkole Dobrych Emocji”.

Projekt został zorganizowany przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Knurowie, Miejskie Przedszkole z Od-
działami Integracyjnymi nr 13 w Knuro-
wie oraz Miejską Biblioteką Publiczną
w Knurowie. Był objęty patronatem ho-
norowym Starosty Gliwickiego oraz pa-
tronatem Urzędu Miasta Knurów.

(WG)

Przedszkole dobrych emocji
W Knurowie zakończono projekt „Przedszkole dobrych emocji”, który był zor-
ganizowany w celu koordynacji działań zmierzających do rozwijania inte-
ligencji emocjonalnej u przedszkolaków. 

Wkrótce po odebraniu odznaczenia. W środku drugiego rzędu Marek Micha-
lak, rzecznik praw dziecka.
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Ewa Jurczyga (pierwsza z lewej) gratulowała or-
ganizatorom projektu jego efektów.
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Podczas szkolenia antyterrorystycz-
nego w „Konopnickiej”.
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Licznie przybyłych gości przywitała
dyrektor szkoły Alina Jaworska, która na-
stępnie odebrała gratulacje m.in. od przed-
stawicieli Powiatu Gliwickiego – wice-
starosty Ewy Jurczygi i Andrzeja Kurka,
przewodniczącego Rady Powiatu Gli-
wickiego. 

- Jesteśmy pełni podziwu dla waszej
pracy – zwracała się do nauczycieli Ewa
Jurczyga. – Z wielką radością podziwia-
my również sukcesy, które odnoszą
uczniowie tej przepełnionej ciepłem, ra-
dością i przyjaźnią szkoły. 

Dzieje placówki przypomniała pre-
zentacja pt. „Sensacje XX/XXI wieku. Hi-
storia a współczesność Zespołu Szkół
Specjalnych w Knurowie”, w której
świetnie w rolę Bogusława Wołoszań-
skiego wcielił się jeden z uczniów, Woj-
ciech Bernacki. W programie artystycz-
nym podziwiać można było z kolei talenty
taneczne, muzyczne i językowe uczniów,
a także… wspomagających ich nauczy-
cieli. Wiele śmiechu było przy oglądaniu
lip duba „Nieidealna” – rodzaju wide-
oklipu, w którym występujące osoby
poruszały wargami do odtwarzanej z play-
backu piosenki. 

Obecny Zespół Szkół Specjalnych
w Knurowie powstał ćwierć wieku temu,
funkcjonując wówczas jako Szkoła Pod-
stawowa Specjalna, mieszcząca się
w dwóch budynkach przy ul. Michal-
skiego i Sienkiewicza. W 1992 r. placówka
uzyskała stałą lokalizację w wydzielonej
części budynku ówczesnej Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Szpi-
talnej 25, w której mieści się do tej pory
– z tym, że obecnie sąsiaduje z Technikum
nr 1, wchodzącym w skład Zespołu Szkół

im. I. J. Paderew-
skiego w Knurowie.
Od 1999 r. jest jed-
nostką organizacyj-
ną Powiatu Gliwic-
kiego. W 2000 r.
przekształcona zo-
stała w Zespół Szkół
Specjalnych, w któ-
rego skład wchodzą
Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum. Dla
uczniów kończą-
cych gimnazjum
w 2006 r. została
utworzona Szkoła

Przysposabiająca do Pracy. Od 2015 r.
działa tu również Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dzieci. 

- W trosce o pełny rozwój każdego
ucznia naszej szkoły kształcimy, wycho-
wujemy i wspomagamy różnorodnymi te-
rapiami dzieci i młodzież od pierwszego
do 25 roku życia – informuje dyr. Alina Ja-

worska. – Prowa-
dzimy też klasy dla
dzieci z autyzmem
oraz zajęcia rewali-
dacyjno-wycho-
wawcze.

Uczniowie szko-
ły odnoszą szereg
sukcesów, m.in.
w konkursach orto-
graficznych, mate-
matycznych, polo-
nistycznych, wokal-
nych i sportowych.

Placówka jest no-
wocześnie wyposa-

żona, w ostatnich latach przeszła szereg re-
montów i modernizacji. - Najnowszą in-
westycją Powiatu Gliwickiego jest ele-
ganckie ogrodzenie terenu szkoły, stano-
wiące niejako nasz urodzinowy prezent,
bowiem jego budowa zbiegła się w cza-
sie z  jubileuszem – dodaje Ewa Jurczy-
ga. (RG)

Jubileusz z uśmiechem
Życzenia, gratulacje, a przede wszystkim dużo radości było na jubileuszowych obchodach 25-lecia Zespołu Szkół
Specjalnych w Knurowie.

Prawdziwą wylęgarnią talentów jest
działający przy „Paderku” chór Schola
Cantorum, który w latach 1967-2005 był
prowadzony przez maestro Jerzego Po-
gockiego. W 2005 r. batutę przejęła po nim
Kamillia Pająk i prowadzi chór do dziś.

W Schola Cantorum śpiewali np. dwaj
koledzy z klasy – Michał Gasz i Adam So-
bierajski. Ten pierwszy, znany bardziej pod
pseudonimem Gashoo, jest silnie związany
z muzyczną sceną niezależną, ale również
rozrywkową. Kształcił się wokalnie u Ewy
Mentel oraz Elżbiety Zapendowskiej.
Obecnie działa w projekcie ShaleyesH (po-
granicze rocka, rocka progresywnego
i grunge’u), w którym jest wokalistą, au-
torem tekstów i współkompozytorem.
Od niedawna jest też wokalistą zespołu
Czerwono-Czarni, legendy polskiego big-
bitu. Gashoo to zwycięzca XII finału te-
lewizyjnej Szansy na sukces. Odnosił
sukcesy także na wielu ogólnopolskich fe-
stiwalach, np. Krajowym Festiwalu Pio-
senki Polskiej w Opolu, Rock Stars Fe-

stival, Antyfest Antyradia, Top Trendy czy
Sopot Hit Festival. Michał Gasz udziela
się wokalnie także na scenie teatralnej, wy-
stępując w musicalach oraz w telewizji –
nagrywając partie wokalne do filmów ani-
mowanych oraz fabularnych.

Jego kolega, Adam Sobierajski, to
znany w Polsce tenor. Jest solistą w Teatrze
Wielkim w Łodzi. Współpracuje także
z Operą Nova w Bydgoszczy, Teatrem
Muzycznym w Poznaniu, Teatrem Mu-
zycznym w Gliwicach, Operą Śląską
w Bytomiu oraz Filharmoniami: Kra-
kowską, Śląską, Zabrzańską i Jelenio-
górską. Ma na swoim koncie wiele nagród
za udział w konkursach i festiwalach, np.
w  II Międzynarodowym Konkursie Wo-
kalnym im. Adama Didura w Bytomiu
zdobył wyróżnienie oraz cztery nagrody
(w tym dla najlepszego tenora). Adam So-
bierajski ma też na koncie występy w ta-
lent show – w programie SuperSTARcie
zaprezentował nawet hip-hopowy szlagier
„Dla mnie masz stajla” grupy TrzeciWy-

miar. W najbliższym czasie można go
oglądać na spektaklach wyjazdowych
Opery Śląskiej w Bytomiu w operetce
„Wesoła wdówka”, gdzie zagra Kamila.

Kolejną ciekawą postacią, która
ukończyła „Paderka”, jest Marek Szoł-
tysek – autor książek o śląskich oby-
czajach, redaktor Gazety Rybnickiej,
a przy tym nauczyciel historii. „Współ-
czesny Karol Miarka”, bo tak został na-
zwany przez Kazimierza Kutza, pro-
wadzi także program S2 Śląsk w TV Si-
lesia, a w Radiu Fest można usłyszeć jego
felietony w audycji „Szołtysek na fest”, po-
nadto jest autorem felietonów publiko-
wanych co tydzień w Dzienniku Za-
chodnim oraz w katowickim Echu Mia-
sta. Wielokrotnie zdobywał nagrody za
działalność w dziedzinie kultury.

Absolwentem Zespołu Szkół im.
Ignacego Paderewskiego jest także Zie-
mowit Zakrzewski, który od niemal 20
lat pracuje dla korporacji General Mo-
tors (obejmującej Opla i Vauxhalla).

W ramach tej korporacji oraz należących
do niej przedsiębiorstw wielokrotnie
zmieniał stanowiska i miejsce za-
mieszkania. Obecnie jest dyrektorem
jednego z najbardziej interesujących
działów Opla w Russelsheim w Niem-
czech – Działu Prototypów. Pod jego
wodzą buduje się tam pierwowzory sa-
mochodów, które później – tropione
przez paparazzich – wypuszczane są
w kamuflażu na drogi. Ziemowit Za-
krzewski pomimo tego, że w czasie swo-
jej kariery mieszkał w różnych częściach

Europy, jest bardzo związany z Knuro-
wem. W tym roku wydał zbiór opo-
wiadań zatytułowany „Moja filmoteka”,
którego akcja toczy się w tym mieście.
Książka cieszy się taką popularnością,
że już dwa razy zamawiano dodruk. Nie-
które opowiadania ze zbioru opowiadają
o czasach, w których autor uczył się w
„Paderku” – w związku z tym wśród bo-
haterów książki można trafić na daw-
nych nauczycieli knurowskiego liceum
oraz wielu innych absolwentów tej
szkoły. (WG)

Kuźnia talentów
Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego to szkoła średnia z najdłuższą w Knurowie tradycją kształcenia przygoto-
wującego do podjęcia studiów wyższych. W powstałym w 1954 r. liceum edukowały się szeregi knurowian (choć
nie tylko). Szkoła wypuściła spod swoich skrzydeł wielu absolwentów, którzy swoimi życiowymi osiągnięciami
zachęcają młodzież do podjęcia nauki w „Paderku”.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy,
którą odprawili księża – absolwenci szko-
ły. Uświetniła ją orkiestra składająca się tak-
że z byłych uczniów SP w Świbiu. Kaza-
nie wygłosił ks. Artur Pytel. W trakcie mszy
został poświęcony sztandar. 

Do szkoły zawitali dostojni goście: po-
seł na Sejm RP Piotr Pyzik, radny Sejmi-
ku Województwa Śląskiego Krystian Kieł-
basa, przewodniczący Rady Powiatu Gli-
wickiego Andrzej Kurek, starosta gliwic-
ki Waldemar Dombek, wójt Gminy Wie-
lowieś Ginter Skowronek, dyrektor Ze-
społu Obsługi Placówek Oświatowych
Adam Wojtowicz, radni Gminy Wielowieś,
dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek,
sołtysi. Sala gimnastyczna zapełniła się na-
uczycielami, emerytowanymi nauczycie-
lami, pracownikami szkoły, rodzicami i ab-
solwentami.

Gości powitała dyrektor szkoły Kry-
styna Kalinowska, która z rąk Krystiana
Kiełbasy i Waldemara Dombka otrzyma-
ła Srebrną Odznakę Honorową za Zasłu-

gi dla Województwa Śląskiego – szkoła zaś
została wyróżniona Złotą Odznaką Ho-
norową za Zasługi dla Województwa Ślą-
skiego.

Uczniowie wystąpili z programem ar-
tystycznym „Życia mała garść”, który
ukazał historię szkoły. Absolwent szkoły,
a dziś rodzic, Marek Kremzer przekazał na-
uczycielom wiele ciepłych słów. Uroczy-
stość przebiegła w radosnej i rodzinnej at-
mosferze. Dopisała pogoda, goście i hu-
mory. Na wolnym powietrzu przy dźwię-
kach orkiestry „Blaskapella” wspomina-
no szkolne lata.

W organizację jubileuszu zaanga-
żowani byli nauczyciele, pracownicy
szkoły, rada rodziców, radni i sołtysi.
Uroczystość mogła się odbyć dzięki hoj-
ności darczyńców, którzy wspomogli
szkołę. Dzięki sponsorom zakupiono
sztandar, wydano książkę „Szkoła jak
dom” oraz okolicznościowe pamiątki
i foldery.

(SP)

50-lecie szkoły w Świbiu
19 czerwca obchodzono uroczyście jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej
im. Literatów Dziecięcych w Świbiu. Szkołę odwiedziła już kilka dni wcześniej
poseł na Sejm RP Krystyna Szumilas.

Alina Jaworska (pierwsza z lewej) odbiera gratulacje od
przedstawicieli Powiatu Gliwickiego.
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Michał Gasz i Adam Sobierajski – mimo że na co dzień uprawiają zupełnie inne ro-
dzaje muzyki – wspólnie wystąpili dwa lata temu na jubileuszu 60-lecia swej szkoły,
dając wspaniały koncert.

Fo
to

: R
. G

oz
d

ek

Uczniowie przypomnieli historię szkoły w przedstawieniu na-
wiązującym do programu „Sensacje XX wieku”.

Fo
to

: R
. G

oz
d

ek

Ważnym elementem uroczystości było nadanie sztandaru – na zdjęciu społeczność
szkolna podczas przemarszu z kościoła do szkoły.
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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

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.
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. Komunika-
ty RSO dostępne są również na stronach
internetowych urzędów wojewódzkich.
Istnieje także opcja informowania o re-
gionalnych zagrożeniach przez sms-y.

Zarówno w aplikacji telefonicznej, jak
i w TVP umieszczane są m.in. ostrzeżenia
meteorologiczne, hydrologiczne i drogowe.
RSO zawiera również kilkanaście porad-
ników postępowania w takich sytuacjach
kryzysowych jak np. burze i nawałnice czy
powódź. Można tu też znaleźć wskazów-
ki dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
zachowania w przypadku ogłoszenia alar-
mu, a także szereg innych ważnych infor-
macji dotyczących bezpieczeństwa. 

Więcej informacji na www.staro-
stwo.gliwice.pl w zakładce ZARZĄ-
DZANIE KRYZYSOWE/REGIONAL-
NY SYSTEM OSTRZEGANIA. 

(RG)

Pewna starsza pani, mieszkanka
powiatu gliwickiego, po śmierci

męża mieszkała sama. Jedna z jej có-
rek, będąca po rozstaniu z partnerem,
zaproponowała mamie wspólne za-
mieszkanie. Z uwagi na to, że córka
chciała zmienić otoczenie, namówi-
ła mamę na sprzedaż dotychczaso-
wego mieszkania i zakup nowego. By
zaoszczędzić mamie problemów
z poszukiwaniem nowego mieszkania
oraz późniejszych formalności u no-
tariusza, córka zaproponowała, by
mama przekazała jej pieniądze ze
sprzedaży  mieszkania.

Starsza pani przystała na tę pro-
pozycję. Po sprzedaży mieszkania
zrobiła przelew na konto córki z do-
piskiem „darowizna”. Córka znalazła
mieszkanie, które oczywiście kupiła
na siebie. Mama była zadowolona
tym bardziej, że z darowanych pie-
niędzy przeprowadzono jeszcze re-
mont. Zadowolenie jednak nie trwa-
ło długo. Wkrótce okazało się, że
wspólne zamieszkiwanie nie jest
układne – córka ograniczyła mamie
możliwość swobodnego poruszania
się po mieszkaniu,  a także korzy-
stanie z kuchni i łazienki. Starsza
pani została „zamknięta” w ciasnym
pokoju razem ze swoim psem oraz
rzeczami z poprzedniego mieszkania.

Córka, mimo wcześniejszych de-
klaracji, szybko zapomniała, dzięki
komu ma mieszkanie. Znęca się nad

matką psychicznie, zaczynają poja-
wiać się akty przemocy fizycznej.
Starsza pani jest załamana.

Takich przypadków jest więcej,
dlatego też warto pamiętać o kilku
istotnych kwestiach w przypadku
darowizny.

Zgodnie z art. 888 Kodeksu Cy-
wilnego § 1, przez umowę darowizny
darczyńca zobowiązuje się do bez-
płatnego świadczenia na rzecz ob-
darowanego kosztem swego majątku.
Oznacza to, że zarówno do przeka-
zania darowizny, jak i do jej odwo-
łania konieczne jest współdziałanie
dwóch osób – darczyńcy i obdaro-
wanego.

Wskazać należy, iż dla darowi-
zny nieruchomości musi zostać

zachowana forma aktu notarialne-
go, dla wszystkich innych zaś daro-
wizn winna być zachowana forma pi-
semna (dla potwierdzenia dokonania
darowizny między stronami oraz dla
urzędu skarbowego). Art. 890 § 1.
Kodeksu Cywilnego stanowi, iż
oświadczenie darczyńcy powinno
być złożone w formie aktu notarial-
nego. Jednakże umowa darowizny za-
warta bez zachowania tej formy sta-
je się ważna, jeżeli przyrzeczone
świadczenie zostało spełnione. Da-
rowizna środków pieniężnych po-
winna zostać dokonana w taki spo-
sób, by można było udokumento-
wać przepływ środków.  

W opisanej sytuacji starsza pani,
jeżeli chciała  pomóc córce w pro-
blemach mieszkaniowych, powinna
najpierw sama zakupić mieszkanie,
a następnie darować je córce z za-
strzeżeniem dla siebie służebności. 

Art. 908 § 1 Kodeksu Cywilnego
stanowi: jeżeli w zamian za prze-
niesienie własności nieruchomości
nabywca zobowiązał się zapewnić
zbywcy dożywotnie utrzymanie
(umowa o dożywocie), powinien on,
w braku odmiennej umowy, przyjąć
zbywcę jako domownika, dostarczać
mu wyżywienie, ubranie, zapewnić
mieszkanie, światło i opał, a także
odpowiednią pomoc i pielęgnowanie
w chorobie oraz sprawić mu własnym
kosztem pogrzeb odpowiadający
zwyczajom miejscowym. 

Powyższe rozwiązanie gwaranto-
wałoby tej pani prawo swobod-

nego zamieszkiwania, a także w sy-
tuacji konfliktu z córką mogłaby
ubiegać się o rentę (art. 913 § 1). Je-
żeli z jakichkolwiek powodów wy-
tworzą się między dożywotnikiem a
zobowiązanym takie stosunki, że
nie można wymagać od stron, żeby
pozostawały nadal w bezpośredniej
ze sobą styczności, sąd na żądanie
jednej z nich zamieni wszystkie lub
niektóre uprawnienia objęte treścią
prawa dożywocia na dożywotnią
rentę odpowiadającą wartości tych
uprawnień.

Starsza pani zaufała jednak córce.
Obecnie najlepszym rozwiąza-

niem byłoby ugodowe zakończenie
konfliktu. Jeżeli to nie jest możliwe,
to wówczas  zgodnie z art. 898 § 1
darczyńca może odwołać darowiznę
nawet już wykonaną, jeżeli obdaro-
wany dopuścił się względem niego
rażącej niewdzięczności.

Odwołanie następuje poprzez zło-
żenie stosownych oświadczeń przez
darczyńcę oraz obdarowanego (Art.
900). Odwołanie darowizny następuje
przez oświadczenie złożone obdaro-
wanemu na piśmie. 

Zważyć należy, iż zgodnie z art.
899 § 3, darowizna nie może być od-
wołana po upływie roku od dnia,
w którym uprawniony do odwoła-
nia dowiedział się o niewdzięczności
obdarowanego.

W piśmie odwołującym darowiznę
należy zaznaczyć, z jakiego powodu
następuje odwołanie, czyli uzasadnić
swe roszczenie oraz zażądać zwrotu
przedmiotu darowizny. Takie oświad-
czenie powinno być doręczone ob-
darowanemu w sposób umożliwiają-
cy potwierdzenie odebrania (np. list

polecony za
potwierdze-
niem odbioru lub podpisanie dru-
giego egzemplarza oświadczenia dla
darczyńcy).

Samo złożenie oświadczenia
o cofnięciu darowizny nie spowo-
duje jeszcze odzyskania przedmiotu
darowizny – konieczne jest złożenie
oświadczenia zwrotnego przez ob-
darowanego. Prawomocne orzeczenie
sądu stwierdzające obowiązek strony
do złożenia oznaczonego oświad-
czenia woli zastępuje to oświadcze-
nie. 

Wprzypadku odwołania darowi-
zny obejmującej nierucho-

mość, oprócz wyżej wskazanego
oświadczenia, konieczne jest również
zawarcie umowy w formie aktu no-
tarialnego, która ponownie przenie-
sie prawo własności nieruchomości.
W przypadku braku zgody na zwrot
przedmiotu darowizny jedynym wyj-
ściem jest dochodzenie swych praw
przed sądem. W tym celu należy
złożyć pozew o zwrot przedmiotu da-
rowizny.

MAŁGORZATA SUPIŃSKA

Ze spraw Biura Porad Obywatelskich

Dawaj – ale rozsądnie, czyli darowizna i co dalej?
Bardzo często pod wpływem emocji, namowy ze strony znajomych czy też rodziny można zdecydować się na podjęcie pewnych działań, których konsekwencje mogą
okazać się dla nas bardzo niekorzystne.

Małgorzata Supińska pełni dyżury w każdą środę w godzinach 9.00-11.00
w Biurze Porad Obywatelskich, które mieści się w Starostwie Powiatowym

w Gliwicach (p. 359). Zapisy telefonicznie pod nr. 781 130 900
lub 502 537 961. 
Biuro Porad Obywatelskich jest dotowane. Dotacja została udzie-
lona ze środków Powiatu Gliwickiego.



Zbliżające się żniwa niosą ze sobą
poważne zagrożenia pożarowe.
W związku z tym należy pamiętać
o podstawowych zasadach bezpie-
czeństwa podczas prac rolnych.

Podczas zbioru, transportu i skła-
dowania płodów rolnych należy:
- stosować wskazania podane w in-
strukcjach obsługi przy eksploatacji ma-
szyn rolniczych i innych z napędem,
- stosować silniki elektryczne o odpo-

wiednim do warunków pracy stopniu
ochrony; minimalna odległość układu
napędowego od stert, stogów i budyn-
ków o konstrukcji palnej powinna wy-
nosić 5 m,
- ustawiać silniki spalinowe na podło-
żu niepalnym, w odległości co najmniej
10 m od stert, stogów lub budynków
o konstrukcji palnej,
- zabezpieczać urządzenia wydechowe
silników spalinowych przed wylotem
iskier,
- zapewnić możliwość ewakuacji ludzi
i sprzętu,
- przechowywać niezbędne materiały
pędne, w ilości nieprzekraczającej do-
bowego zapotrzebowania, w zamknię-
tych nietłukących się naczyniach, w od-

ległości co najmniej 10 m od punktu
omłotowego i miejsc występowania
palnych płodów rolnych,
- wyposażyć miejsca omłotów, sterto-
wania i kombajnowania w gaśnice
oraz w razie potrzeby w sprzęt służą-
cy do wykonywania pasów ogranicza-
jących rozprzestrzenianie się pożaru
(np. pługi, brony); większe areały zbóż
podzielić na sektory poprzez wyko-
szenie i zebranie słomy oraz przeora-

nie dróg,
- miejsca omłotów,

niezależnie od wyma-
ganych gaśnic, powin-
ny być wyposażone
w pojemnik z wodą
o objętości co najmniej
200 dm3 , przygoto-
wany do wykorzysta-
nia w celach gaśni-
czych przy użyciu wia-
dra lub w inny równo-
rzędny sposób.

Niedopuszczalne
jest palenie tytoniu
przy obsłudze sprzę-
tu, maszyn i pojazdów
służących do zbiorów

palnych płodów rolnych oraz ich trans-
portu, a także używanie otwartego
ognia i palenie tytoniu w odległości
mniejszej niż 10 m od punktu omłoto-
wego i miejsc występowania palnych
płodów rolnych. Wskazane jest, aby po-
mieszczenia z zainstalowanym silni-
kiem elektrycznym oraz garaże po-
jazdów samochodowych w gospodar-
stwach rolnych były wyposażone w ga-
śnicę przenośną do gaszenia pożarów,
które mogą występować w tych miej-
scach.

Do gaszenia pożarów grupy A (np.
drewna, papieru, tkanin) stosuje się ga-
śnice pianowe lub proszkowe. Do ga-
szenia pożarów typu B (cieczy palnych
i substancji stałych, topiących się) sto-

suje się za-
miennie ga-
śnice piano-
we, śniego-
we lub
proszkowe.
Do gaszenia
pożarów gru-
py C (gazów palnych) stosuje się za-
miennie gaśnice proszkowe lub śnie-
gowe. Minimalna ilość środka gaśni-
czego w gaśnicy powinna wynosić 2 kg
(lub 3 dm3). 

Gaśnice powinny być poddawane
okresowym (nie rzadziej niż raz
w roku) czynnościom konserwacyj-
nym. Przeglądy lub ewentualne re-
monty gaśnic należy zlecać wykwali-
fikowanym pracownikom (konserwa-
torom sprzętu ppoż.) lub specjali-
stycznym firmom. 

Produkty roślinne należy składować
w sposób uniemożliwiający ich samo-
zapalenie. W przypadku konieczności
składowania produktów niedosuszo-
nych należy okresowo sprawdzać ich
temperaturę. Strefa pożarowa sterty lub
stogu z palnymi produktami roślinnymi
nie powinna przekraczać powierzchni
1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.  

Przy ustawianiu stert, stogów i bro-
gów należy zachować co najmniej na-
stępujące odległości:
- od budynków wykonanych z mate-
riałów palnych - 30 m, niepalnych
i o pokryciu co najmniej trudno zapal-
nym - 20 m,
- od dróg publicznych i torów kolejo-
wych - 30 m,
- od urządzeń i przewodów linii elek-
trycznych wysokiego napięcia - 30 m,
- od lasów i terenów zadrzewionych -
100 m,
- między stertami, stogami stanowią-
cymi odrębne strefy pożarowe - 30 m. 

Wokół stert i stogów należy wyko-
nać i utrzymać powierzchnię o szero-
kości co najmniej 2 m w odległości 3 m
od ich obrysu, pozbawioną materiałów
palnych.

KRUS promuje bezpieczną pracę

Uwaga – pożar!
Letnie miesiące, takie jak lipiec i sierpień, to okres najbardziej wzmożonych
prac w rolnictwie. Dochodzi wtedy podczas wykonywania prac polowych
do wielu wypadków, w tym także pożarów. 
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WYGRAJ Z NAMI
Poniżej zamieszczamy dwa pytania. Odpowiedzi należy nadsyłać do 16 siep-

nia na adres mailowy: redakcja@starostwo.gliwice.pl lub pocztowy: „Wiadomo-
ści Powiatu Gliwickiego”, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice. Zwycięzca
konkursu otrzyma nagrodę ufundowaną przez PT KRUS w Gliwicach. 

Pytania konkursowe:
1. W jakiej odległości od drogi publicznej powinien być usytuowany stóg ze
słomą:
A. 10 m  
B. 20 m 
C. 30 m

2. Do gaszenia gazów palnych stosuje się zamiennie gaśnice: 
A. proszkowe lub śniegowe 
B. pianowe lub śniegowe   
C. pianowe lub proszkowe

Poprzez przesłanie rozwiązania Czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kon-
kursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2014
r., nr 1182, poz. 926 z późn. zm.). 

Nasz poprzedni konkurs wygrała Klau-
dia Nowrot. Na zdjęciu w chwilę po
odebraniu składanego wózka trans-
portowego ufundowanego przez PT
KRUS w Gliwicach. 
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Ra dzi Kry sty na Krę -
giel, kie row nik Pla -
c ó w  k i  T e  r e  n o  w e j
KRUS  w Gli wi cach.

Kontynuujemy nasz cykl poświę-
cony sprawom osób bezrobotnych
i poszukujących zatrudnienia. Tym
razem Barbara Melnarowicz, kie-
rownik Działu ds. Pośrednictwa
Pracy i Poradnictwa Zawodowego
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gliwicach pisze o tym, jak znaleźć
właściwe dla siebie zatrudnienie. 

Poszukiwanie własnego miejsca
na rynku pracy jest zadaniem wyma-
gającym odpowiedniego przygotowa-
nia i znajomości reguł nim rządzących.
Zarówno pracodawcy, jak i osoby
bezrobotne czy też poszukujące pracy,
mogą w tej mierze liczyć na profe-
sjonalną, rzetelną i bezpłatną pomoc
Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwi-
cach.

Nasi specjaliści chętnie podzielą się
wiedzą na temat funkcjonowania ryn-
ku pracy, a także pomogą w odnale-
zieniu  drogi do osiągnięcia sukcesu
zawodowego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, podstawo-
wymi usługami rynku pracy są:
- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe,
- organizacja szkoleń.

Pośrednictwo pracy jest usługą
najbardziej  identyfikowaną z urzędem
pracy. Polega na udzielaniu pomocy
osobom bezrobotnym oraz poszuku-
jącym pracy w uzyskaniu odpowied-
niego zatrudnienia, a także praco-
dawcom w znalezieniu pracowników
posiadających odpowiednie kwalifi-
kacje i umiejętności. Pośrednictwo
pracy prowadzone jest nieodpłatnie,
zgodnie z zachowaniem zasad do-
stępności, dobrowolności, równości
i jawności.

Osoby bezrobotne mogą uzyskać
informacje dotyczące m.in. odpo-
wiednich ofert pracy, a także infor-
macje o możliwościach skorzystania
z pozostałych usług rynku pracy. Pra-
codawcy natomiast mogą uzyskać po-
moc w rekrutacji kandydatów, odpo-
wiadających ich oczekiwaniom.   

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwi-
cach pozyskuje od pracodawców ofer-
ty pracy, które zostają następnie udo-
stępnione w gablotach  urzędu, na stro-
nie internetowej  PUP oraz w Ogól-
nopolskiej Bazie Ofert Pracy. Ponad-
to istnieje   możliwość umieszczenia
oferty  na  profilu urzędu  na FB, do
którego odwiedzenia serdecznie za-
praszamy wszystkich zainteresowa-
nych.

Jak wygląda nasza współpraca
z osobą bezrobotną?

Każdej osobie bezrobotnej propo-
nujemy zindywidualizowany plan
działań, który zwiększy szansę na
zdobycie zatrudnienia. Aby jednak
nasza współpraca zakończyła się suk-
cesem, musimy jasno sprecyzować

zakładane
cele i kon-
sekwentnie
dążyć do
ich realiza-
cji.

P i e r w -
szym kro-
kiem jest
p o d j ę c i e
d e c y z j i
o dokonaniu rejestracji w urzędzie.
Niezwłocznie po zarejestrowaniu,
urząd zobowiązany jest ustalić jeden
z trzech profili pomocy, przy ustalaniu
którego doradca klienta dokonuje ana-
lizy sytuacji osoby bezrobotnej oraz jej
szans na znalezienie zatrudnienia,
biorąc pod uwagę oddalenie od rynku
pracy, a także gotowość do wejścia
bądź powrotu na ten rynek.

Aby określić to oddalenie, badane
są czynniki utrudniające wejście lub
powrót na rynek pracy, takie jak wiek,
płeć, poziom wykształcenia, umiejęt-
ności, uprawnienia, doświadczenie
zawodowe, stopień niepełnosprawno-
ści określony posiadanym orzecze-
niem o niepełnosprawności, czas po-
zostawania bez pracy, miejsce za-
mieszkania pod względem oddalenia
od potencjalnych miejsc pracy, do-
stępność do nowoczesnych form ko-
munikowania się z urzędem pracy
i pracodawcami.

W trakcie udzielanych przez osobę
bezrobotną odpowiedzi na pytania
kwestionariusza do profilowania, okre-
ślona zostaje jej gotowość do wejścia
lub powrotu na rynek pracy, badane są
czynniki wskazujące na potrzebę
i chęć bezrobotnego do podjęcia pra-
cy, zaangażowanie w samodzielne po-
szukiwanie pracy, gotowość do do-
stosowania się do wymagań rynku
pracy, dyspozycyjność, powody skła-
niające do podjęcia pracy, powody re-
jestracji w powiatowym urzędzie pra-
cy, dotychczasowa oraz aktualna go-
towość do współpracy z powiatowym
urzędem pracy, innymi instytucjami
rynku pracy lub pracodawcami.

W ramach  każdego profilu pomo-
cy stosowane są formy pomocy okre-
ślone we wspomnianej ustawie.

Po ustaleniu profilu pomocy,  spo-
rządzany  jest  przez doradcę klienta
wspólnie z osobą bezrobotną, Indy-
widualny Plan Działania. Na podsta-
wie przygotowanego IPD, realizowa-
na jest przez urząd pracy pomoc prze-
widziana w ramach ustalonego profi-
lu.

Szczegółowe  informacje doty-
czące zarówno ustalania profilu po-
mocy, jak i  Indywidualnego Planu
Działania, zostaną zaprezentowane
w kolejnym numerze WPG. Zatem
już dziś zapraszamy do ciekawej
lektury.

BARBARA MELNAROWICZ

Informacje i rady Powiatowego Urząd Pracy w Gli-
wicach

Jak dobrze dobrać
zatrudnienie?
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„Wilki” są obecnie drugą – po Con-
cordii Knurów – drużyną w powiecie gli-
wickim, która dostała się do IV ligi. 11
czerwca wilczanie rozegrali ostatni w tym
sezonie mecz. Ich przeciwnikiem był
LKS „Jedność” Jejkowice, z którym
wygrali w świetnym stylu. Już wcześniej
jednak wiadomo było, że awansują do IV
ligi, gdyż w tym sezonie grali wyjątko-
wo dobrze i zgromadzili taką liczbę
punktów, że mecz w Jejkowicach nie
mógł im zaszkodzić w awansie. 

- Jest to zasługą zawodników, ale
również trenera Jacka Wiśniewskiego i za-
rządu klubu, czyli prezesa Ryszarda Sta-
wiarza, wiceprezesów Adama Jonderko i
Mariusza Madeja oraz Heleny Fukały, któ-
ra od lat pomaga temu LKS-owi – mówi
starosta gliwicki Waldemar Dombek. –
Mnie sukces „Wilków” cieszy tym bar-
dziej, że jestem mieszkańcem Wilczy, za-
wsze im kibicowałem i niegdyś byłem pre-
zesem tego klubu. Gratuluję wszystkim,
którzy przyczynili się do tego awansu.

- To rzeczywiście duże osiągnięcie –
informuje prezes Ryszard Stawiarz. –
Zostało okupione ciężką pracą i zaan-
gażowaniem zawodników, trenera oraz
działaczy. Pierwszy awans mieliśmy
dwa lata temu, gdy weszliśmy do okrę-
gówki, stając się od razu jej beniamin-
kiem. W poprzednim sezonie otarli-
śmy się o awans, zajmując ostatecznie
drugie miejsce tuż za ROW-em Rybnik,
ale w obecnym już nikt nie stanął nam
na drodze do IV ligi. Pokazaliśmy w ten
sposób, że kluby wiejskie stać na taki
awans, choć mają znacznie mniejsze za-
plecze kadrowe i finansowe niż te z mia-
sta. 

- Na słowa pochwały zasługuje Jacek
Wiśniewski, były zawodnik „Górnika”
Zabrze, a obecnie trener „Wilków”, u któ-
rych ma wielki autorytet – mówi wice-
prezes Adam Jonderko. – Podporą dru-
żyny jest z kolei bardzo dobry zawodnik
Piotr Gierczak, środkowy rozgrywający,
również kiedyś  grający w „Górniku”.  To

świetny zespół, w którym panuje do-
skonała atmosfera. 

Na mecz w Jejkowicach przyjechała
duża grupa kibiców z Wilczy. – Dla nas
to ważniejsze wydarzenie niż Euro 2016
– śmiał się jeden z nich, Ryszard Kop-
czyński. – W „Wilkach” gra mój wnuk,
więc jesteśmy tu dziś całą rodziną. Za-
wsze jeździmy na mecze naszej drużyny

i jej kibicujemy. A ten awans to histo-
ryczna chwila dla całej Wilczy!

Klub jest wspierany finansowo przez
Gminę Pilchowice oraz dwóch spon-
sorów kluczowych – firmy ATEX z Pil-
chowic i PALTEX z Wilczy. W ostat-
nich latach jego boisko z zapleczem
sportowym przeszło gruntowny re-
mont, ma m.in. nową trybunę, ogro-

dzenie, budki zmienników, piłko-
chwyty, zmodernizowane pomiesz-
czenia szatni i pokój sędziowski. – Te-
raz, po awansie, klub czekają na pew-
no jakieś zmiany kadrowe i konieczne
inwestycje, ale jestem spokojny o jego
przyszłość – podsumowuje starosta
Waldemar Dombek.

(RG)

Awans „Wilków”
Dużym sukcesem zakończyli sezon piłkarze LKS „Wilki” Wilcza. Drużyna we-
szła do IV ligi, opuszczając „okręgówkę”, co jest jej historycznym awansem.

Turniej uczcił pamięć wielkiego przy-
jaciela podopiecznych gliwickich do-
mów dziecka, zmarłego przed czterema
laty Henryka Bałuszyńskiego – byłego
zawodnika Górnika Zabrze, Vfl Bo-
chum, Piasta Gliwice i reprezentacji
Polski. Piłkarz związany był z powiatem
gliwickim. Przypomnijmy, że urodził
się w Knurowie, a po zakończeniu swej
krajowej i międzynarodowej kariery za-
wodniczej był trenerem m.in. Gwiazdy
Chudów. Pochowany jest na cmentarzu
w Chudowie. 

W zawodach udział wzięło 12 ze-
społów: Górnik Zabrze, Piast Gliwice,
Fundacja Gramy Razem, Busy-Dyjach.pl,
Balu Team, Dziennikarze HydePark
News, Fluor, Urząd Miasta Gliwice,
NGK Ceramics Polska, Gwiazda Chu-
dów, Solidarność Opel oraz Reprezen-
tanci Polski. Drużyny podzielone były na
cztery grupy, w których rozgrywano po-
jedynki systemem każdy z każdym. Do
fazy ćwierćfinałowej awansowały po
dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.

Już pierwsze spotkania pokazały, iż
mimo charytatywnej formy, zawody
będą stały na wysokim sportowym po-
ziomie. W trakcie rozgrywek odbył się
również mecz pokazowy młodych pił-
karzy z Gliwickiego Stowarzyszenia
Futsalu. 

Ostatecznie na najwyższym stopniu
podium znaleźli się Reprezentanci Pol-
ski, którzy w finale pokonali drużynę So-
lidarność Opel 1:0. Trzecie miejsce zdo-
była drużyna Górnika Zabrze, która
w ubiegłym roku wygrała zawody. Ostat-
nie wyróżnienie drużynowe powędrowało
na ręce kapitana NGK Ceramics Polska,
którego zawodnicy otrzymali Puchar
Fair Play. 

Organizatorami turnieju byli: Dom
Dziecka nr 3 w Gliwicach, Fundacja Gra-
my Razem, Atheneum Group, Media 360
Group, Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu
oraz Stowarzyszenie Sportowo-Eduka-
cyjne „FeByS”. Turniej odbywał się pod
honorowym patronatem starosty gliwic-
kiego. (RG)

Turniej pamięci Henryka
Bałuszyńskiego
Licznie stawili się młodzi piłkarze w Hali Sportowej przy Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, gdzie odbył się XV Tur-
niej Gwiazd im. Henryka Bałuszyńskiego. 

Korzystając z zaproszenia dyrektora
MOSiR w Knurowie, Krzysztofa Stolarka
oraz uprzejmości pracowników, ucznio-
wie zobaczyli zmodernizowane baseny,
nowe atrakcje wodne i piękny plac zabaw.
Spotkanie miało charakter nie tylko re-
kreacyjny, ale przede wszystkim eduka-
cyjny i profilaktyczny. Z uczniami spo-
tkał się również wiceprzewodniczący
Rady Miasta Knurowa i honorowy pre-
zes WOPR, Jerzy Pach wraz z ratowni-
kami  WOPR MOSiR w Knurowie, któ-
rzy przygotowali uczniów do bezpiecz-
nego korzystania z obiektów sportowo-

rekreacy jnych ,
m.in.  akwenów
wodnych. 

Spotkanie z ra-
townikami WOPR
było dopełnieniem
realizowanego od
2014 r. w ZSS
w Knurowie pro-
gramu profilak-
tycznego „Bezpieczna Szkoła”. Ucznio-
wie dowiedzieli się, jak należy zachować
się w sytuacji zagrożenia w wodzie,
swojego lub innych osób, chętnie zada-

wali też ratownikom pytania. Gospoda-
rze zadbali również o coś dla ciała – na
uczniów czekał słodki poczęstunek.

(AB)

Odwiedziny w „Leśnym Zaciszu”
14 czerwca uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Knu-
rowie mogli jako jedni z pierwszych zobaczyć zmoder-
nizowane kąpielisko miejskie „Leśne Zacisze”. 

Przeprowadzonych zostało pięć wy-
ścigów, które odbywały się przy bardzo
słabym wietrze, co sprawiło, że rywa-
lizacja była bardzo trudna. Po wielu
przetasowaniach na trasie regat klasy-
fikacja końcowa przedstawiała się na-
stępująco: I miejsce – Łukasz Łada, Ka-
tarzyna Łada, II – Marcin Zdebik,
Anna Wojnowska, III – Adam Zwie-
rzyński, Jerzy Szymoński, IV – Damian
Fuks, Bartłomiej Sajdak, V – Grzegorz
Muszalik, Michał Dołchun, VI – Woj-
ciech Dudwał, Ksymena Sołowij i VII
– Krzysztof Mikołajczak, Grzegorz
Brycha.

Ceremonia zamknięcia regat i wrę-
czenie nagród odbyła się z udziałem
starosty gliwickiego  Waldemara Do-
mbka oraz wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Gliwickiego, Andrzeja
Frejno.

S t o w a r z y s z e n i e  Ż e g l a r s k i e
SZKWAŁ oprócz organizacji regat

dla żeglarzy amatorów zajmuje się
także szkoleniem na stopnie że-
glarskie oraz motorowodne. Współ-
działa również z licznymi stowa-
rzyszeniami na rzecz osób niepeł-

nosprawnych oraz ze szkołami, udo-
stępniając sprzęt żeglarski i swój
ośrodek na organizowane przez nich
imprezy. 

(WG)

Żeglarskie regaty
Na Zalewie w Pławniowicach odbyły się Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Gliwickiego. Ich organizatorem było
Stowarzyszenie Żeglarskie SZKWAŁ, trasę regat zabezpieczała OSP Niewiesze, a impreza dofinansowana była ze środ-
ków Powiatu Gliwickiego.

Nad boiskiem górował baner z portretem wielkiego przyjaciela dzieci, reprezentanta
Polski, nieodżałowanego piłkarza…
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Zalew Pławniowicki to świetne miejsce do żeglowania.
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Kąpielisko jest super! – mówili uczniowie.
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Pamiątkowe zdjęcie „Wilków” i działaczy klubu na stadionie w Jejkowicach, gdzie piłkarze wywalczyli awans do IV ligi.
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Jak już informowaliśmy, z okazji ju-
bileuszu 10-lecia współpracy Po-
wiatów Gliwickiego i Puckiego oba
samorządy wspólnie wydały nie-
zwykle barwną i ciekawą książkę pt.
„Od śledzia do wodzionki, czyli ka-
szubskie i śląskie specjały kulinarne
Powiatów Puckiego i Gliwickiego”.
Poniżej dwa kolejne przepisy z Ka-
szub.

ZUPA RYBNA Z MLECZKIEM
KOKOSOWYM

Składniki:
– 250 g dorsza (filet bez skóry)
– 250 g łososia (filet bez skóry)
– 400 ml mleczka kokosowego
– 1 l wody
– 150 g selera (pół średniego selera)
– 200 g marchewki (dwie większe) 
– 100 g pietruszki – korzeń (2 większe)
– natka pietruszki (1 pęczek)
– 150 g biała część pora
– pół cytryny
– 3 ząbki czosnku
– tymianek (świeży i suszony) 
– 2 listki laurowe
– 5 ziarenek ziela angielskiego
– 2 łyżki oliwy
– sól morska (do smaku)
– świeżo zmielony pieprz (do smaku)
Sposób przygotowania:
1. Rybę opłukać w zimnej wodzie, po-
kroić w większą kostkę, skropić sokiem

z cytryny, po czym odstawić na czas przy-
gotowania warzyw do lodówki w na-
czyniu przykrytym folią spożywczą. 
2. Obieramy warzywa  i kroimy je
w drobną kostkę (oprócz pora). Wrzu-
camy do garnka z gotującą się wodą. Do-
dajemy liść laurowy i ziele angielskie. 
3. Por przekroić na pół, i posiekać. Czo-
snek oczyścić i przecisnąć przez praskę.
Oba składniki doprawić solą i pieprzem.
Por wraz z czosnkiem smażymy na roz-
grzanym oleju, aż por się lekko zaru-
mieni. Przysmażony por dodajemy do
wywaru warzywnego, który gotujemy, aż
warzywa będą na pół miękkie.
4. Do osobnego garnka wlewamy mlecz-
ko kokosowe, do którego dodajemy dor-
sza i łososia. Doprawiamy suszonym ty-
miankiem i gotujemy na wolnym ogniu
przez ok 5-7 min. Pod koniec gotowania,
gdy ryba będzie już miękka, dodajemy
drobno pokrojoną natkę pietruszki. 
5. Rybę z mleczkiem kokosowym łą-
czymy z wywarem warzywnym.
6. Po upływie 10 minut zdejmujemy zupę
z ognia. Najlepiej pozostawić ją na pół
godziny w celu przejścia smaku. Na-
stępnie porcjujemy zupę i dekorujemy ga-
łązką tymianku.

KLUSKI ZIEMNIACZANE 

Przepis na tego rodzaju kluski posia-
dają również śląskie gospodynie. Na
Kaszubach okraszano je smażoną słoni-

ną z cebulą, a w okresie Wielkiego Po-
stu tylko cebulą.  Do tego pito maślan-
kę. Kluski te gotowano też w mleku i wte-
dy podawano je na śniadanie jako zupę
mleczną.
Składniki: 
– 1,5 kg kartofli surowych 
– mąka pszenna 
– jajka
– cebula
– sól 
Sposób wykonania: 

Porcję surowych kartofli tarto na tar-
ce o drobnych oczkach. Sok należało wy-
cisnąć, mączkę zebrać i dodać z powro-
tem do kartofli. Kilkoma łyżkami mąki
zagęszczano masę ziemniaczaną, doda-
wano jajka i sól do smaku. Dobrze wy-
robione ciasto wrzucano łyżką na wrzą-
tek lub formowano kule i gotowano
około piętnastu minut od wypłynięcia,
w zależności od wielkości kluseczek. 

Opr. MFR

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 za-
dzwonią pod numer 32 338 37 96 i po-
dadzą hasło krzyżówki, przygotowaliśmy
nagrody w postaci materiałów promo-
cyjnych Powiatu Gliwickiego. 

Dziękujemy za odpowiedzi nade-
słane do poprzedniego wydania WPG.
Poprawne hasło krzyżówki z poprzed-

niego wydania to „NOC KUPAŁY”.
Materiały promocyjne Powiatu Gli-
wickiego otrzymują: Beata Promny,
Rafał Hasa oraz Paweł Rzeszowski.
Gratulujemy! W celu ustalenia terminu
odbioru nagrody prosimy o kontakt te-
lefoniczny, numer telefonu 32 332 66
65.

1. Przynosi ulgę w czasie upału.
2. Wystaje z letniego drinka lub chroni
przed deszczem.
3. Odbędą się 28 sierpnia w Wielowsi.

4. Na niej wylegują się urlopowicze.
5. Latem kryjemy je za okularami.
6. Sośnicowicki Dom Pomocy Społecz-
nej
7. Nie brakuje nad nim jodu.
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Śląska fraszka

W poprzednim numerze WPG za-
prezentowaliśmy wiersz Agaty Powrósło
ze Szkoły Podstawowej w Kotulinie pt.
„O tym, w mym Kotulinie co dzień
będę śnił…”, który zajął w tym konkur-
sie I miejsce w kategorii klas III-IV. Po-
niżej publikujemy wiersz innej laureat-
ki – Julii Bęben z Miejskiej Szkoły Pod-
stawowej nr 7 w Knurowie (opiekun
Anna Lasota), która zdobyła I miejsce
w kategorii klas V-VI. 

(RG)

KNURÓW 
– MOJA MAŁA OJCZYZNA

Koledzy, koleżanki, przyjaciele moi,
Opowiem Wam o mieście, co na węglu stoi.
Opowieść jest dość długa, siądźcie więc
wygodnie,
A magia tego miejsca może i Was do-
tknie.

Dawno, dawno temu, w tysiąc trzysta pią-
tym to się działo, 
Pierwsze doniesienie o Knurowie świa-
tło dzienne ujrzało.
Było to po łacinie, w księdze Biskupstwa
Wrocławskiego,
A Knurów był wtedy wioską rozmiaru
niewielkiego. 

Teraz zajmuje 34 kilometry kwadratowe
I co roku zyskuje tereny wciąż nowe.
Liczy 38 tysięcy mieszkańców małych
i dużych,
Leży w dolinie Bierawki, co mu dobrze służy.

W piętnastym stuleciu był wioską ry-
cerską,

Wtedy się liczyły Bóg, honor i męstwo.
Przez kolejne wieki rolnicza osada,
Aż w tysiąc dziewięćset szóstym odkry-
cie nie lada!

Jak los na loterii, jak od Boga cud,
Pod Knurowem leży czarnego złota
w bród.
Fedruje kopalnia, jedna, potem druga,
Wszyscy przecież wiecie, co to znaczy
„gruba”.

W fabryce Lignoza robią proch górniczy, 
Zmienia się krajobraz, jest już mniej dzie-
wiczy.
Szpital Unii Brackiej i budynek NOT-u,
Coraz więcej domów rośnie rok po roku.

I ludzi przybywa, chęć pracy jest wielka,
Tu spotkasz Ogana i księdza Koziełka.
A w dwudziestym wieku ranga Knurowa
wzrasta,
W pięćdziesiątym pierwszym zyskał sta-
tus miasta. 

Dzisiaj to jest miejsce pełne barw jak
w tęczy,

Które nie przytłacza i wcale nie męczy,
Gdzie zadbane skwery i czyste ulice
Sprawią, że polubisz swoją okolicę.

Tu zaznasz spokoju, uciekniesz od wrza-
sku, 
Tutaj się nie czujesz jakbyś był w po-
trzasku.
A gdy Cię dopadnie nostalgia lub nuda
Bez problemu temu zaradzić się uda.

Obok autostrady, kolej czy lotnisko,
Tak naprawdę cały świat jest bardzo bli-
sko. 
Szanuj więc kolego swą Ojczyznę Małą
Za nią wiele osób życie swe oddało.
Ma już 7 wieków, wszystko już wi-
działa
I właśnie na Ciebie od zawsze cze-
kała.

Julia Bęben

Piewcy swoich miejscowości(2)
Przed miesiącem w tym miejscu pisaliśmy o Powiatowym Konkursie Literackim dla szkół podstawowych pt. „Pięk-
na i ciekawa jest moja miejscowość”, zorganizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świbiu przy wsparciu
Powiatu Gliwickiego. Dziś ciąg dalszy tej opowieści o młodych piewcach swych małych ojczyzn.

Wakacje już som terozki
Kajś sie skryły szkolne troski
Bajtlom klara mo durś świycić
Ło lecie nom rymy klycić.
���

Dzieci bez wakacje nikaj niy wyjadom 
Choć łojciec do auta wsiado se z paradom 
Uczimanie grata tela go kosztuje 
Że już na kolonie grosza niy wysuje. Bronisław Wątroba

KK RR ZZ YY ŻŻ ÓÓ WW KK AA Z  Z  HH AA SS ŁŁ EE MM

Nad Knurowem górują kopalniane szyby. 
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Podczas gali laureatów konkursu
wiersz Julii Bęben zaprezentował Ja-
cek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gli-
wickiego.
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Z kaszubskiej i śląskiej kuchni




