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Nareszcie mamy lipiec i sierpień,
czyli dwa najpiękniejsze w ca-

łym roku wyczekane i wytęsknione
miesiące letnich wakacji. Wielu
mieszkańców powiatu gliwickiego
wyjedzie w tym czasie na wymarzo-
ny wypoczynek nad morze, w góry,
nad jeziora w Polsce i za granicą. Są
jednak tacy, którzy przez całe waka-
cje będą na miejscu. Poza tym urlo-
py trwają bardzo krótko i część wa-
kacji i tak spędzimy w domu. To wca-
le nie musi być nudne, bo i na miej-
scu, w powiecie gliwickim mamy
moc atrakcji: soczyste od zieleni
lasy, aż trzy jeziora, jeden Kanał

Gliwicki, jeden kamie-
niołom, kilka Pagórów
Sarnowskich, kilka
rzek, parę ładnych za-
bytków, centrów wy-
stawienniczych i cen-
trów kultury, gdzie też
dzieje się wiele cieka-
wych rzeczy, organizo-
wane są np. półkolo-
nie, wyjazdy i wy-
cieczki dla dzieci czy
ciekawe zajęcia dla do-
rosłych. Można więc
tutaj, w naszym powie-

cie doskonale wypocząć popołu-
dniami i podczas weekendów!

Wędkarzom, a także wszystkim
spragnionym wody i wodnych

atrakcji, takich jak pływanie wpław
i statkiem, żaglówką, motorówką czy
łódką, polecamy nasze „małe powia-
towe Mazury”, czyli zbiorniki: Dzierż-
no Małe, Dzierżno Duże (Rzeczyckie)
i Jezioro Pławniowickie. Pomiędzy je-
ziorami wiedzie niezwykle atrakcyjny
szlak wodny – Kanał Gliwicki. Płynąc
statkiem z Mariny Gliwice w kierunku
Kędzierzyna-Koźla można wysłuchać
ciekawych opowieści o historii i przy-

rodzie powiatu gliwickiego, zobaczyć
siedlisko kormoranów i moc innych pta-
ków wodnych i dzikich zwierząt. 

Od niedawna, dla wtajemniczo-
nych, nad brzegami Jeziora Rzeczyc-
kiego działa nieformalna plaża nudy-
stów, gdzie można się opalać nago.
Wszystkie nasze jeziora to również
prawdziwy raj dla wędkarzy! Wiele też
w powiecie gliwickim jest stawów,
gdzie baczne oko może wypatrzy
utopca, który podobno gdzieś tam
pod taflą wody w stawie dobrze i przy-
jemnie sobie żyje. 

Dokończenie na str. 9

Świetnie wypoczywa się na kajakach – zarówno na jeziorach na naszym terenie, jak i np. płynąc
Kanałem Gliwickim, gdzie największą frajdą jest pokonywanie śluz. Polecamy również zabytki, m.in.
zamek w Toszku ze wspaniałym dziedzińcem.
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Tym razem zapraszamy
do Ciochowic!
Powiatowe święto plonów co roku organizowane jest w innej miejsco-
wości – tym razem będą to Ciochowice. Już dziś zapraszamy na jubi-
leuszowe XX Dożynki Powiatu Gliwickiego i Gminy Toszek w Ciocho-
wicach, które odbędą się 2 września.

Przedstawiciele Powiatu Gliwic-
kiego wzięli udział w wyjazdo-
wym posiedzeniu Sejmowej Pod-
komisji stałej do spraw rozwoju in-
teligentnych miast i elektromobil-
ności Komisji Cyfryzacji, Innowa-
cyjności i Nowoczesnych Tech-
nologii, które odbyło się 20 czerw-
ca na Politechnice Śląskiej w Gli-
wicach.

W skład Podkomisji wchodzi obec-
nie 9 posłów na Sejm RP: Jerzy Bie-
lecki, Piotr Cieśliński, Barbara Dziuk,
Jarosław Gonciarz, Paweł Kobyliński,
Krzysztof Kubów, Piotr Liroy-Ma-
rzec, Maciej Masłowski i Dariusz Sta-
rzycki. Obrady na Politechnice Śląskiej
prowadziła poseł Barbara Dziuk.

– Nasz powiat  przykłada dużą
wagę do wykorzystywania odnawial-

nych źródeł energii i walki ze smogiem
– mówił podczas obrad starosta gli-
wicki Waldemar Dombek. – W ubie-
głym roku powołaliśmy klaster ener-
gii „Przyjazna energia w Powiecie Gli-
wickim”. Należą do niego wszystkie

nasze gminy, kilka podmiotów go-
spodarczych, stowarzyszenie, ale
i współpracujemy ze środowiskiem
naukowym – właśnie Politechniką
Śląską oraz Akademią Górniczo-Hut-
niczą w Krakowie. 

Więcej na str. 2

Powiat Gliwicki na obradach 
sejmowej podkomisji 

W korowodzie, który przejdzie ulicami Ciochowic, na pewno zobaczymy
kunsztownie uplecione korony dożynkowe.

Więcej na str. 5
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Od lewej: poseł  Jarosław Gonciarz, rektor PŚl. – prof. Arkadiusz Mężyk, po-
seł Barbara Dziuk, starosta gliwicki Waldemar Dombek, poseł Dariusz Sta-
rzycki.
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Nasz powiat obfituje w atrakcje turystyczne i miejsca sprzyjające relaksowi

Wakacje w zasięgu ręki



Na sesji 28 czerwca radni jednogłośnie udzie-
lili absolutorium za 2017 r. Zarządowi Powiatu
Gliwickiego. Podjęcie uchwały poprzedziło
przedstawienie przez skarbnik Powiatu Gliwic-
kiego, Marię Owczarzak-Siejko, sprawozdań –
z wykonania budżetu powiatu oraz finansowe-
go za 2017 r., a także informacji o stanie mienia
powiatu. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gli-
wickiego, Włodzimierz Gwiżdż przedstawił z ko-
lei pozytywną opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach, natomiast Wilhelm
Krywalski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Gliwickiego –
pozytywną opinię tej komisji
oraz wniosek w sprawie abso-
lutorium.

Za udzieleniem absoluto-
rium głosowało wszystkich 20
radnych obecnych na sesji.
Pogratulowałem staroście Wal-
demarowi Dombkowi tak do-
brego wyniku. – Dziękuję
wszystkim, którzy swoją pra-
cą przyczynili się do udzielenia
absolutorium – mówił potem starosta. – Przede
wszystkim wicestaroście Ewie Jurczydze, człon-
kowi Zarządu Powiatu Gliwickiego Jackowi
Zarzyckiemu, sekretarzowi powiatu Magdalenie
Budny, skarbnik Marii Owczarek-Siejko oraz
wszystkim pracownikom starostwa, a także na-
szych jednostek organizacyjnych. To nasz wspól-
ny sukces.

Na sesję przygotowano 9 projektów uchwał.
Radni zadecydowali m.in. o przyznaniu dotacji na
prace konserwatorskie i restauratorskie w 7 obiek-

tach zabytkowych
na terenie naszego
powiatu, przyznając
i c h  z a r z ą d c o m  
kwoty od 3750 do 
36 700,61 zł. Przy-
jęliśmy Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu
udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół
średnich z terenu powiatu gliwickiego pn. „Pierw-
sza pomoc”. Nie podjęta została natomiast uchwa-
ła w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gli-
wickiego, z czym wiąże się podjęcie innej uchwa-

ły – określającej ne-
gatywne stanowisko
Rady Powiatu Gli-
wickiego dotyczące
obowiązku obniża-
nia wynagrodzenia
pracownikom samo-
rządowym.   

Podczas sesji
złożyliśmy podzię-
kowania Janowi

Osmanowi, który po 17 latach pracy w Zarządzie
Dróg Powiatowych w Gliwicach przechodzi 20
lipca na emeryturę.  

Przypominam, że wszystkie uchwały, proto-
koły z sesji, interpelacje radnych i odpowiedzi na
nie zamieszczane są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. 

Następna sesja zaplanowana została na 30
sierpnia.
Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego

ANDRZEJ KUREK 
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Zaproszono mnie do udziału we wprowa-
dzeniu do dyskusji, która była częścią tego po-
siedzenia. Docenione zostały w ten sposób dzia-
łania, jakie podejmujemy w ramach klastra
„Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”.
Mają one na celu ograniczenie niskiej emisji
w naszych powiecie i poprawę jakości powie-
trza.

Podczas obrad poruszono wiele tematów. In-
formację o planowanych kierunkach rozwoju
przemysłu motoryzacyjnego w Polsce przed-
stawił podsekretarz stanu w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii, Marcin Ocie-
pa. Rektor PŚl. prof. Arkadiusz Mężyk przy-
bliżył osiągnięcia i działania tej uczelni w za-
kresie elektromobilności oraz odnawialnych
źródeł energii. O tym, jak wykorzystywane są
źródła energii odnawialnej i jak walczy się ze
smogiem w gminie Gierałtowice, opowiedział
wójt Joachim Bargiel. Marcin Koziarz z Urzę-
du Miejskiego w Jaworznie mówił o elektro-
mobilności w tym mieście.

W posiedzeniu z naszej strony uczestniczyli
również Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gli-
wickiego oraz radni Andrzej Frejno, Włodzi-

mierz Gwiżdż i Jó-
zef Kruczek, a także przedstawiciele starostwa.

Bardzo ucieszyły mnie słowa prof.  Arka-
diusza Mężyka, dotyczące naszego klastra
energii. – Na Politechnice Śląskiej staramy się
rozwijać technologie proekologiczne, które
będą następnie wdrażane przez biznes oraz sa-
morządy, a tym samym będą służyły nam
wszystkim – mówił rektor. – Jednym z przy-
kładów takiej współpracy jest utworzenie kla-
stra „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”.
Wspólnie staramy się walczyć z niską emisją
w miejscu, w którym mieszkamy. Na naszej
uczelni opracowywane są rozwiązania, które
mogą pomóc w walce z niską emisją, m.in. in-
nowacyjne elektrofiltry kominowe, które ob-
niżają emisję szkodliwych substancji nawet o 90
proc. Rozwijane są także technologie związa-
ne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii. Jestem przekonany, że tylko wspólne
działanie pomoże nam uporać się z problemem
niskiej emisji w powiecie gliwickim, a tym sa-
mym poprawić warunki życia nas wszystkich
– mieszkańców tego powiatu.

Starosta gliwicki WALDEMAR DOMBEK

WIEŚCI Z SESJI
To była jedna z najważniejszych sesji w roku, tzw. absolutoryjna.
Jej program wypełniło też jednak szereg innych spraw.

Posłowie, naukowcy 
i samorządowcy
W czerwcu uczestniczyłem w obradach Sejmowej Podkomisji sta-
łej do spraw rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności Ko-
misji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, któ-
re odbyły się na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 

14 czerwca odbyło się wyjazdo-
we posiedzenie pięciu Komisji
Rady Powiatu Gliwickiego.

Członkowie Komisji Gospodarki,
Komisji Ochrony Środowiska, Roz-
woju i Promocji, Komisji Zdrowia,
Komisji Budżetu i Finansów oraz Ko-
misji Edukacji spotkali się w Niewie-
szu (gm. Rudziniec). Na początku
obrad radni zapoznali się ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Po-
wiatu Gliwickiego za 2017 r. wraz z in-
formacją o stanie mienia powiatowe-
go oraz sprawozdaniem finansowym
Powiatu Gliwickiego za ub.r., które
przedstawiła skarbnik Powiatu Gli-
wickiego Maria Owczarzak-Siejko. 

Następnie inspektor ochrony da-
nych osobowych w Starostwie Po-
wiatowym w Gliwicach, Alicja Stań-
czyk zapoznała radnych z informa-
cjami dotyczącymi stosowania Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE (ogólnego rozporzą-
dzenia o ochronie danych osobo-
wych). Przepisy te obowiązują od 25
maja 2018 r. 

Po tej części posiedzenia radni
udali się nad Jezioro Pławniowickie,
by w terenie zapoznać się z zagad-
nieniami związanymi z tym zbiorni-
kiem wodnym. Dzieli się on na duży
i mały, jego powierzchnia wynosi
250 ha. Wokół jeziora znajdują się
m.in. plaża, kluby żeglarskie, ośrod-
ki wypoczynkowe, pola namiotowe –
stąd w okresie letnim jest to oblega-
ne miejsce rekreacji. 

Zagadnienia związane z tym zbior-
nikiem są w kręgu zainteresowań Po-
wiatu Gliwickiego ze względu na
wejście w życie z dniem 1 stycznia

2018 r. nowej ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne. W związku
z powyższym, z dniem 1 stycznia
2018 r. powstało Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie. Jest
ono głównym podmiotem odpowie-

dzialnym za krajową gospodarkę wod-
ną. Wody Polskie przejęły dotych-
czasowe zadania i kompetencje Pre-
zesa Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej, dyrektorów regionalnych za-
rządów gospodarki wodnej oraz mar-
szałków województw (związane
z utrzymaniem wód) oraz starostów

(kompetencje związane z gospodarką
wodną w zakresie wydawania po-
zwoleń wodnoprawnych, przyjmo-
wania zgłoszeń i innych decyzji).

Z dniem wejścia w życie ustawy
wygasł także trwały zarząd ustano-
wiony na gruntach pokrytych wodami
oraz innych nieruchomościach będą-
cych własnością Skarbu Państwa,
w stosunku do których wykonywanie
prawa  własności i innych praw rze-
czowych zostało powierzone Pań-
stwowemu Gospodarstwu Wodnemu
Wody Polskie. W świetle obowiązu-
jących obecnie przepisów, reprezen-
tację Skarbu Państwa oraz wykony-
wanie praw właścicielskich Skarbu
Państwa stwierdza właściwy woje-
woda, w drodze decyzji wydanej na
wniosek Wód Polskich albo ministra
właściwego do spraw żeglugi śródlą-
dowej. Ta decyzja stanowi podstawę
do dokonania wpisu w księdze wie-
czystej i w ewidencji gruntów i bu-
dynków.

(SN)

Wspólne posiedzenie komisji

Informacje o wykonaniu
ubiegłorocznego budżetu
przedstawiła Maria Owcza-
rzak-Siejko, skarbnik Powia-
tu Gliwickiego.

Radni na miejscu zapoznali się z informacjami dotyczącymi zbiornika
w Pławniowicach.  
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Posłowie odwiedzili również Centrum Nowych Technologii PŚl. oraz Katedrę Mechatroniki na
Wydziale Elektrycznym.
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Pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę Jana Osmana, dłu-
goletniego dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach.
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Przebudowana droga prowadzi do
jeziora w Pławniowicach i obejmuje
dwie ulice – Plażową i Słoneczną. Na
inwestycję tę Gmina Rudziniec pozy-
skała łącznie ponad 2,2 mln zł dofi-
nansowania: 1 072 067 zł ze środków
rządowych i ok. 1 160 000 zł z Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
a ze swego budżetu wsparła ją kwotą
14 000 zł. Przebudowana droga jest
znacznie bezpieczniejsza niż po-
przednia – została poszerzona i wy-
posażona w chodnik, co jest ważne dla
licznie przybywających tu w okresie
letnim mieszkańców regionu, którzy

chętnie wypoczywają nad Jeziorem
Pławniowickim. 

Uroczystego przecięcia wstęgi na
przebudowanej drodze dokonali: po-
seł na Sejm – Jarosław Gonciarz, wo-
jewoda śląski – Jarosław Wieczorek,
członek Zarządu Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii – Grzegorz
Kwitek, starosta gliwicki – Waldemar
Dombek, wójt Gminy Rudziniec –
Krzysztof Obrzut, sołtys Niewiesza
– Andrzej Frejno oraz Szymon Sar-
ré – przedstawiciel posła Piotra Py-
zika.

(RG)

Bezpieczniej 
nad jezioro

21 czerwca uroczyście otwarta została droga w Niewieszu, przebudo-
wana w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, a także dofinansowana ze
środków Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii. 

11 czerwca w Warszawie odbyła
się odprawa premiera Mateusza Mo-
rawieckiego z wojewodami, poświę-
cona programowi roz-
woju dróg lokalnych.
Podczas niej premier
poinformował o rozdy-
sponowaniu środków
w ramach rządowego
wsparcia na remonty
i budowę dróg lokal-
nych – na ten cel prze-
znaczono w I transzy –
800 mln zł, zaś obecnie
w II transzy – 500 mln
zł. 

O tym, jak podział
środków będzie wyglą-
dał w woj. śląskim, mó-
wili 12 czerwca pod-
czas briefingu prasowe-
go w Katowicach woje-
woda śląski Jarosław
Wieczorek oraz dyrektor
Wydziału Rozwoju i Współpracy Te-
rytorialnej Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego Dorota Wójtowicz. W na-

szym województwie dofinansowanie
otrzymają 33 projekty. Łączna kwota
wsparcia to ok. 34 mln. 

– Droga powiatowa Nr 2905S jest
jedną z najważniejszych osi komuni-
kacyjnych na terenie Pyskowic. Do jej

remontu przymierzaliśmy się już od
kilku lat, niestety na przeszkodzie
stały względy finansowe. Rozbudowa
drogi i postawienie sygnalizacji świetl-
nej usprawnią ruch na tym skrzyżo-
waniu i zwiększą bezpieczeństwo za-
równo kierowców, jak i pieszych – in-
formuje starosta gliwicki Waldemar
Dombek. – Cieszymy się, że nasz
wniosek znalazł się na liście zadań ob-

jętych dofinansowaniem. Warto przy
tym zaznaczyć, że realizacja zadania
oprócz dofinansowania z budżetu pań-
stwa i środków z budżetu Powiatu Gli-
wickiego, zostanie również wsparta fi-
nansowo przez gminę Pyskowice. 

Inwestycji tej poświęcony był pro-
gram TVP – „Głos regionów”, zreali-
zowany w Pyskowicach 17 czerwca.
Przed pyskowickim ratuszem spotka-
li się m.in. przedstawiciele Woje-
wództwa Śląskiego, Powiatu Gliwic-
kiego, Gminy Pyskowice, Policji,
miejscowych instytucji, mieszkańcy
oraz zaproszeni goście i eksperci z za-
kresu drogownictwa. 

Program ten można zobaczyć na
stronie https://tvp3.tvp.pl/12220577/
glos-regionow z datą 17.06.2018.

(SN)

13 czerwca odbyło się powiatowe
G8 – kolejne z cyklicznych spotkań
starosty gliwickiego z włodarzami
gmin wchodzących w skład powiatu.
Tym razem spotkanie zostało zorga-
nizowane w Knurowie. Włodarze na-
szych gmin wraz ze starostą gliwickim

Waldemarem Dombkiem omawiali
bieżące sprawy, dotyczące samorzą-
dów gminnych i powiatowych. Na za-
proszenie prezydenta Knurowa Ada-
ma Ramsa uczestnicy spotkania zwie-
dzili również kąpielisko „Leśne Zaci-
sze”. (SN)

Starosta z włodarzami

Ranking został opracowany w po-
dziale na 5 kategorii: gminy wiejskie,
gminy miejsko-wiejskie, gminy miej-
skie, miasta na prawach powiatu i po-
wiaty ziemskie. Przy ich ocenie
wzięto pod uwagę następujące wskaź-
niki (według danych za 2016 r.):
udział dochodów własnych w do-
chodach ogółem, relacja nadwyżki
operacyjnej do dochodów ogółem,
udział wydatków inwestycyjnych
w wydatkach ogółem, obciążenie
wydatków bieżących wydatkami na
wynagrodzenia i pochodne od wy-
nagrodzeń, udział środków europej-
skich w wydatkach ogółem – bez po-
ręczeń, relacja zobowiązań do do-

chodów ogółem, udział podatku do-
chodowego od osób fizycznych w do-
chodach bieżących.

Na koniec 2016 r. w Polsce funk-
cjonowało 2 478 gmin (w tym 66
miast na prawach powiatów), 314
powiatów oraz 16 województw sa-
morządowych. Podczas Kongresu
podkreślono, że pomimo podejmo-
wanych w Polsce w latach 1990-
1998 procesów decentralizacyjnych,
podstawowym poziomem organiza-
cyjnym samorządu terytorialnego są
gminy. Gminy wiejskie, gminy miej-
sko-wiejskie, gminy miejskie oraz
miasta na prawach powiatu finansu-
ją około 78 proc. wszystkich zadań

wykonywanych przez samorząd te-
rytorialny. W przypadku powiatów
jest to około 13 proc., a przypadku wo-
jewództw samorządowych – 9 proc.

Wysokie lokaty w swoich katego-
riach zajęły również gminy naszego
powiatu.

W grupie liczącej 1 559 gmin wiej-
skich z całego kraju, te z naszego te-
renu znalazły się na następujących po-
zycjach: Pilchowice – 65, Rudziniec –
175, Wielowieś – 250 i Gierałtowice
– 359. 

W Rankingu uwzględniono rów-
nież gminy miejsko-wiejskie. W gru-
pie liczącej 616 takich samorządów
Sośnicowice zajęły 316 pozycję, a To-
szek – 436.

Natomiast w grupie 237 gmin miej-
skich Knurów uplasował się na 11
miejscu, a Pyskowice na 80. 

(JP)

Wysoka pozycja Powiatu Gliwickiego w Ran-
kingu Finansowym Samorządu Terytorialnego 
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– To bardzo potrzebna inwestycja – mówili uczestnicy telewizyjnego pro-
gramu „Głos regionów”, który nagrywany był na pyskowickim rynku.

Skrzyżowanie ulic Gliwickiej, Wyzwolenia i Wyszyńskiego od dawna czekało na mo-
dernizację. Teraz umożliwi ją rządowe wsparcie finansowe.

Skrzyżowanie w Pyskowicach 
wreszcie zostanie przebudowane
Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej
wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwic-
ka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach”
złożony przez Powiat Gliwicki, znalazł się na liście inwestycji, które otrzy-
mają wsparcie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Dro-
gowej.
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Na IV Europejski Kongres Samorządów eksperci z krakowskiej Regionalnej
Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie przygotowali Ranking Finansowy Samorządu
Terytorialnego. Wysokie 15 miejsce, w grupie 314 funkcjonujących w Pol-
sce powiatów ziemskich, zajął Powiat Gliwicki.

Przecięcie wstęgi nad ukończoną inwestycją drogową to zawsze duża ra-
dość.

Przebudowana droga jest szersza niż dotychczasowa, ma też wygodny
chodnik dla pieszych.

Fo
to

(2
): 

R.
 G

oz
d

ek



NR 7-8 (136-137) LIPIEC-SIERPIEŃ 2018 AKTUALNOŚCI

4 www.powiatgliwicki.pl

Tematyka Konwentu związana
była z kilkoma zagadnieniami: nad-
zorem wojewody nad realizacją zadań
powiatów w zakresie zarządzania kry-
zysowego, ratownictwem medycz-
nym oraz Skarbem Państwa. W obra-
dach uczestniczyli starostowie oraz za-
proszeni goście – pracownicy Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Ka-
towicach, a także przedstawiciel wo-
jewody Kamil Jaszczak. Gospoda-
rzem Konwentu był starosta racibor-
ski Ryszard Winiarski, a obradom
przewodniczył starosta bielski An-
drzej Płonka.

Konwent, mając na względzie bez-
pieczeństwo zdrowotne mieszkańców
województwa, zwrócił się z apelem do
ministra zdrowia o podjęcie działań,

służących prawidłowemu funkcjono-
waniu systemu ratownictwa medycz-
nego na terenie woj. śląskiego – po-
legać one mają na dokonaniu zmian
w ustawie o Państwowym Ratownic-
twie Medycznym. 

Kolejną kwestią w ramach pro-
blemów bezpieczeństwa zdrowotne-
go mieszkańców, którą poruszyli sta-
rostowie, była sprawa funkcjonowa-
nia szpitali powiatowych w kontekście
niedoszacowania środków przekazy-
wanych przez NFZ na ich funkcjo-
nowanie. Konwent podjął stanowisko
w tej sprawie. Poparł w nim wystą-
pienie Związku Szpitali Powiatowych
Województwa Śląskiego z 20 czerw-
ca 2018 r., domagające się weryfika-
cji poziomów ryczałtów na II 

półrocze br., tak by
uwzględniały one re-
alne koszty ponoszone
przez te placówki –
związane m.in. z wy-
konaniem w I półro-
czu świadczeń zdro-
wotnych ponad limit
oraz przewidzianymi
przepisami podwyż-
kami płac.   

(RG)

Razem 
o problemach 
O istotnych kwestiach dotyczących funkcjonowania naszych jednostek
samorządu terytorialnego rozmawiali starostowie na Konwencie Powiatów
Województwa Śląskiego, zorganizowanym 27 czerwca w Raciborzu.

Ukazały się barwne pocztówki
z okazji 130-lecia OSP w Sierako-
wicach (gmina Sośnicowice). Wy-
dał je Józef Kruczek, radny Rady
Powiatu Gliwickiego. 

Zdjęcia na kartkach pocztowych
przedstawiają obecną ochotniczą dru-
żynę strażacką w Sierakowicach. Każ-
da z nich na odwrocie opatrzona jest

znaczkiem przedstawiającym figurkę
św. Floriana, która obecnie umiesz-
czona jest na remizie strażackiej w tej
miejscowości. 

Za oficjalną datę powstania OSP
w gminie Sośnicowice uznaje się rok
1888, ponieważ wtedy w powiecie gli-
wicko-toszeckim były rejestrowane
powstające zastępy sikawkowe. Swo-

je rocznice obchodziły już OSP Ra-
chowice oraz OSP Smolnica z tej
gminy. OSP Smolnica z okazji jubi-
leuszu przygotowała datownik, który
dostępny jest w Urzędzie Pocztowym
w Sośnicowicach. Strażacy z Siera-
kowic świętowali 130-lecie na festy-
nie, zorganizowanym 16 czerwca na
tamtejszym boisku. (RG)

Pocztówki na jubileusz

Nowym przewodniczącym Forum
został Dawid Puchalski (uczeń II LO
w Gliwicach, mieszkaniec Knurowa),
zaś wiceprzewodniczącymi: Paulina
Sadło (z Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie), Liwia Janowska
(z Zespołu Szkół im. Marii Konop-
nickiej w Pyskowicach), Mateusz
Malcherek (z Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego w Knurowie) oraz

Piotr Solka (mieszkaniec Wielowsi, te-
goroczny absolwent II LO w Tar-
nowskich Górach), pełniący jedno-
cześnie funkcję koordynatora zespo-
łu zrzeszającego uczniów szkół, dla
których Powiat Gliwicki nie jest or-
ganem prowadzącym. 

- Forum Młodzieży Powiatu Gli-
wickiego jest jedynym takim organem
na szczeblu powiatowym w woje-
wództwie śląskim. To bardzo ważne,
aby młodzi ludzie aktywnie uczestni-
czyli w życiu społecznym. Nasze gre-
mium chce być rzeczywistym organem

konsultacyjnym w kwestiach doty-
czących praw ucznia, dziecka i czło-
wieka, rzetelnym reprezentantem mło-
dzieży, aktywizatorem i stymulatorem
działań na naszym terenie – mówi Da-
wid Puchalski. 

Forum powstało w 2016 r. Jego
członkiem może zostać każdy uczeń
lub student do 24 roku życia będący
mieszkańcem powiatu gliwickiego

lub uczęszczający do szkoły, dla któ-
rej organem prowadzącym jest Powiat
Gliwicki.

- Zapraszam serdecznie wszystkich
młodych ludzi zainteresowanych taką
formą działalności w naszych powie-
cie – mówi wicestarosta Ewa Jurczy-
ga, która wspiera od początku dzia-
łalność Forum. – Mamy wspaniałą
młodzież, mądrą i energiczną i cieszę
się, że może ona realizować swoje po-
mysły w takim gremium jak Forum
Młodzieży Powiatu Gliwickiego. 

(SN)

Obradowała młodzież 
7 czerwca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyła się sesja Fo-
rum Młodzieży Powiatu Gliwickiego, podczas której wybrano nowy skład
prezydium. 

Jednostka OSP Świbie po raz kolejny udowodniła, że
nie ma sobie równych. W ostatnich tygodniach zali-
czyła trzy duże sukcesy.

Dziewczyny z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
OSP Świbie zajęły I miejsce w swej kategorii w Woje-
wódzkich Zawodach Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych, które odbyły się 9 czerwca w Konopiskach
– przechodząc tym samym do zawodów krajowych. 

Świetnie spisali się też strażacy, biorący udział
w XV Zawodach Sikawek Konnych na Górnym Ślą-
sku w Szemrowicach (gm. Dobrodzień), gdzie zaję-
li drugie miejsce. Z kolei na XIV Zawodach Woje-
wódzkich Zabytkowych Sikawek Konnych w Ja-
strzębiu-Zdroju na I miejscach w konkurencji bojo-
wej „Jak gaszono dawniej pożary” w swoich kate-
goriach uplasowała się zarówno reprezentacja męż-
czyzn, jak i kobiet ze Świbia. Dowódcą wszystkich
tych drużyn był Bernard Zdrzałek.

Na zdjęciu reprezentacja OSP Świbie w Jastrzębiu-
Zdroju – w towarzystwie prezydent tego miasta, Anny Het-
man i historyka Grzegorza Kamińskiego z Toszka, propa-
gatora tradycji strażackich na naszym terenie.

(RG)

Sukcesy strażaków ze Świbia 

- Miniony rok, w którym obcho-
dzone jest stulecie Związku Harcer-
stwa Polskiego, był rokiem pełnym
wydarzeń i naszej aktywności – in-

formuje phm. Katarzyna Moskała,
zastępca komendanta Hufca. – Har-
cerze oraz zuchy poza uczestnictwem
w licznych zbiórkach, rajdach i biwa-

kach, nie ograniczali się tylko do po-
trzeb swoich środowisk, ale pełnili też
służbę poza harcerstwem. 

Tak było zarówno w Gliwicach,
jak i w powiecie – dla przykładu
drużyna harcerska i zuchowa z Knu-
rowa włączyła się w organizację Fe-
stynu Charytatywnego „Na Górce”,
a druhny i druhowie z Toszka są
wszędzie tam, gdzie potrzebna jest po-
moc innym. 

Harcerze nie kończą jednak swojej
przygody – już w lipcu biorą udział
w trzech obozach, a w sierpniu uczest-
niczą w ogólnopolskim Rajdzie Od-
krywców oraz Zlocie ZHP na wyspie
Sobieszewskiej w Gdańsku.

W Apelu kończącym Rok Harcer-
ski 2017/2018 towarzyszyli człon-
kom Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej
posłowie Marta Golbik, Krystyna
Szumilas i Piotr Pyzik, a także staro-
sta gliwicki Waldemar Dombek. 

(RG)

Harcerski rok pełen przygód 
Uroczystym apelem na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gliwi-
cach zakończyli Rok Harcerski 2017/2018 zuchy, druhny i druhowie z Huf-
ca ZHP Ziemi Gliwickiej. 

Czołowa strona jednej z wydanych pocztówek.

Harcerze zakończyli aktywny rok szkolny, a teraz są już na obozach.
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Sesja Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego zorganizowana została w sali
sesyjnej starostwa.
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Tym razem starostowie spotkali się w Raciborzu.
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W programie sporo atrakcji.  Przede
wszystkim, jak co roku, największy
w powiecie gliwickim barwny korowód
dożynkowy, po jego zakończeniu po-
lowa msza święta, której przewodniczyć
będzie ksiądz biskup Diecezji Gliwic-
kiej, Jan Kopiec, po mszy świętej w uro-
czysty nastrój wprowadzi nas Orkiestra
Dęta Toszek. Po krótkim koncercie od-
będzie się część oficjalna, czyli  m.in.
wręczenie chlebów dożynkowych, wrę-
czenie nagród, upominków w przeglą-
dzie koron dożynkowych itd. Po czę-
ści oficjalnej sceną zawładną na zmia-
nę dwa zespoły: pochodzący z gminy
Gierałtowice zespół B.A.R. oraz Zespół
Pieśni i Tańca „Komes”, który w barw-
nych strojach zaprosi nas do podzi-
wiania tańców regionalnych. Po tych ar-

tystycznych przeżyciach wystąpi zna-
ny, lubiany i przezabawny Krzysztof
Hanke z kabaretu Rak. Potem zaprosi-
my naszych gości na zabawę taneczną

przy muzyce Zespołu „Voice”. Oj bę-
dzie się działo! Poza tym, jak zawsze,
nie zabraknie atrakcji dla najmłod-
szych, będzie możliwość zakupu smacz-
nego śląskiego jedzenia, a wystawcy –
m.in. gliwicki Powiatowy Zespół Do-
radztwa Rolniczego – zaproszą do po-
dziwiania wielu wspaniałych odmian
i gatunków roślin.

Organizatorami XX Dożynek Po-
wiatu Gliwickiego i Gminy Toszek
w Ciochowicach są Powiat Gliwicki,
Gmina Toszek, Centrum Kultury Za-

mek w Toszku, LKS „Przyszłość”
Ciochowice i Rada Sołecka Ciocho-
wice.

Sponsorzy: Bank Spółdzielczy
w Sośnicowicach, Getin Noble Bank,
Grupa Producentów Owoców i Wa-
rzyw Klimowicz sp. z o.o. oraz 
Restauracja Grzybek z Toszka i inni.

(MFR)

Zapraszamy na
nasze święto plonów
do Ciochowic!
Wprawdzie na terenie powiatu gliwickiego dopiero rozpoczynają się żni-
wa (ze względu na majowe i czerwcowe upały nieco w tym roku przy-
spieszone), ale my pragniemy już dziś poinformować naszych Czytel-
ników o szykującej się dożynkowej uroczystości. A okazja ku temu bę-
dzie szczególna. Oto po raz dwudziesty zapraszamy na nasze święto plo-
nów – tym razem będą to Dożynki Powiatu Gliwickiego i Gminy Toszek
w Ciochowicach, organizowane w niedzielę 2 września. 

21 czerwca odbyło się spotkanie
w Szpitalu w Knurowie, poświęco-
ne sytuacji finansowej i plonom tej
placówki na następne lata. 

W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele pracowników i udziałowców
szpitala, a także Powiatu Gliwickiego.
Zostało ono zorganizowane z inicja-
tywy starosty Waldemara Dombka,
któremu towarzyszyli wicestarosta
Ewa Jurczyga, członek Zarządu Jacek
Zarzycki, skarbnik Maria Owczarzak-
Siejko oraz radca prawny starostwa Ire-
neusz Żarłok. Sytuację placówki oraz
jej plany i inwestycje przedstawił pre-
zes Zarządu Szpitala w Knurowie, dr
Michał Ekkert. 

Szpital jest spółką z o.o., w której
większość udziałów posiadają jego
pracownicy, a 21 proc. akcji należy do
Powiatu Gliwickiego. Powiat jest tak-
że właścicielem nieruchomości, w któ-
rych działa placówka. W październi-
ku ub. roku weszła ona do sieci szpi-
tali, mających zapewnione finanso-
wanie z NFZ.

W ciągu ostatnich lat
zwiększyły się przycho-
dy szpitala, rosną także
wynagrodzenia pracow-
ników, liczba etatów
zmniejszyła się przy tym
o 20, głównie w admi-
nistracji. Na inwestycje
szpi ta l  p rzeznaczył
w ostatnich latach ok.
10 mln zł. O ile nie nie-
pokoi bieżące funkcjo-
nowanie szpitala, to trze-
ba opracować plany jego
perspektywicznej dzia-
łalności. Jak podkreślił
podczas spotkania ordy-
nator Oddziału Chirurgii
Ogólnej, lek. med. Grze-
gorz Nocoń, niezbędny
jest kapitalny remont
placówki, który trzeba
przeprowadzić w ciągu
kilku najbliższych lat,
by mogła ona normalnie
funkcjonować. 

Powiat Gliwicki co roku przezna-
cza spore środki na zakup aparatury,
remonty i inwestycje w szpitalu.
W 2016 r. było to 50 tys. zł na apara-
turę i 395 tys. zł na inwestycje,
w 2017 r. – 1 375 tys. zł, a w 2018 r.
– 1 620 tys. zł. 

– Są to duże kwoty, jak na moż-
liwości budżetu powiatu – mówiła

wicestarosta Ewa Jurczyga. – Jeśli
co roku te środki będą wykorzysta-
ne na perspektywicznie opracowa-
ną modernizację, szpital nie powi-
nien martwić się o swoją przy-
szłość. 

W wyniku dyskusji postanowiono,
że powołana zostanie komisja, która na
ostatnie w sierpniu br. posiedzenie Za-

rządu Powiatu Gliwickie-
go przygotuje wykaz po-
trzeb remontowych szpi-
tala, jakie trzeba w tej pla-
cówce wykonać w ciągu
najbliższych lat, łącznie
ze wskazaniem zaleca-
nych terminów ich prze-
prowadzenia. W skład ko-
misji wejdą przedstawi-
ciele Szpitala w Knurowie
oraz Starostwa Powiato-
wego w Gliwicach.

– Umożliwi to jak naj-
bardziej racjonalne wy-
korzystanie środków prze-
znaczanych na moderni-
zację szpitala – informuje
Ewa Jurczyga. – Tak, by
mimo tego, że mieści się
on w wiekowych budyn-
kach, mógł służyć pacjen-
tom jeszcze przez długie
lata, a pracownikom za-
pewnić godziwe warunki
pracy. 

(RG)

Placówka jeszcze przez długi czas ma dobrze służyć pacjentom, a pra-
cownikom zapewnić godziwe warunki pracy

Plany na wiele lat

Z okazji Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarki oraz Dnia Położnej
trzy pracownice Szpitala w Py-
skowicach odznaczone zostały
statuetkami Diamentowy Czepek.
W gronie odznaczonych znalazły się:

Elżbieta Miasiak – pielęgniarka od-
działowa Oddziału Anestezjologii,
Urszula Wieczorek – pielęgniarka od-
działowa Oddziału Noworodków oraz
Ilona Staszewska – położna Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego. 

Statuetki Diamentowy Czepek
przyznawane są szczególnie zasłużo-
nym pielęgniarkom i położnym. Wrę-
czone zostały 7 czerwca, podczas
uroczystości z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia
Położnej. 

- Laureatki nagrody całą swoją
karierę zawodową związały z naszym
szpitalem, gdzie spełniały się zawo-
dowo, wzorowo wykonując powie-
rzone obowiązki, a także wychowując
i wdrażając do zawodu kolejne poko-
lenia pielęgniarek i położnych. Gra-
tulujemy, życzymy zdrowia i wielu
dalszych sukcesów – informują Leszek
Kubiak, prezes Zarządu Szpitala w Py-
skowicach sp. z o.o. oraz Edyta Bawor,
przełożona pielęgniarek w tej pla-
cówce.

(RG)

Pielęgniarki i położne godne najwyższego uznania 

Diamenty ze Szpitala w Pyskowicach 

Laureatki z odznaczeniami i pamiątkowymi dyplomami.
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Trwa remont willi szpitala, finansowany przez Powiat Gliwic-
ki. Będą się tu mieścić przyszpitalne poradnie.
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Podczas spotkania z pracownikami omówiono najważniejsze kwestie do-
tyczące funkcjonowania spółki.
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Krzysztof Hanke z pewnością roz-
bawi wszystkich do łez.

Program XX Dożynek Powiatu Gliwickiego i Gminy Toszek w Cio-
chowicach – niedziela 2 września:
13.00 Korowód dożynkowy
14.00 Msza święta dożynkowa 
15.15 Występ Orkiestry Dętej „Toszek” 
15.45 Część oficjalna 
16.45 Występy artystyczne – Zespół B.A.R. i Zespół Pieśni i Tańca „Ko-
mes”
19.30 Krzysztof Hanke – gwiazda wieczoru
20.30 Zabawa taneczna przy muzyce Zespołu „Voice” 
Miejsce: Ciochowice, ul. Szkolna 19 przy siedzibie LKS „Przyszłość” Cio-
chowice.
Atrakcje dodatkowe: stoiska wystawiennicze, dmuchańce, mała ga-
stronomia.

Zespół Pieśni i Tańca „Komes” wystąpił już na niejednych dożynkach w kra-
ju – na zdjęciu podczas święta plonów w Piszu. 



Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach ogłosił nabór
wniosków na zakup sprzętu ra-
towniczego dla jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej z terenu
województwa śląskiego w ra-
mach „Ogólnopolskiego progra-
mu finansowania służb ratowni-
czych”.

Formą dofinansowania jest dota-
cja w wysokości do 50 proc. kosztów
kwalifikowanych przedsięwzię-
cia. Wnioski można składać do 31
lipca br. lub do wyczerpania aloka-
cji środków. Kwota alokacji do do-
finansowania w formie dotacji wy-
nosi 5 860 000 zł, z czego 3 760 000
zł pochodzi z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach,
a 2 100 000 zł – z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

Dotację można otrzymać na zakup
specjalistycznego sprzętu wykorzy-
stywanego w akcjach ratowniczych
oraz podczas usuwania skutków za-
grożeń, w tym m.in. samochodów ra-
towniczo-gaśniczych, specjalistycz-
nego sprzętu pływającego itd.

Więcej informacji na stronie
www.wfosigw.katowice.pl – tam też
znajdują się wzory wymaganych wnio-
sków wraz z załącznikami.

(RG)
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EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
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TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Blisko 133 mld zł przeznaczone zo-
stanie na Program Priorytetowy
„Czyste Powietrze”, mający na
celu termomodernizację domów
jednorodzinnych. 103 mld zł z tej
kwoty pochodzić będą z Narodo-
wego oraz Wojewódzkich Fundu-
szy Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, a także ze środków
unijnych.

To rezultat porozumienia podpisa-
nego 7 czerwca w Warszawie przez
Kazimierza Kujdę – prezesa Zarządu
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej (NFO-
ŚiGW) z prezesami 16 działających
w kraju Wojewódzkich Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (WFOŚiGW). W imieniu Za-
rządu WFOŚiGW w Katowicach pod-
pisał je prezes Tomasz Bednarek. 

Porozumienie określa zasady re-
alizacji Programu Priorytetowego
„Czyste Powietrze” (termomoderni-
zacja domów jednorodzinnych). Na
jego przeprowadzenie przewidziano
państwowe wydatki w wysokości 103
mld zł, a łączny koszt inwestycji wy-
niesie 132,8 mld zł – na co złoży się
również wkład własny beneficjen-
tów. 63,3 mld zł ze środków pań-
stwowych stanowić będą dotacje,
a 39,7 mld zł – pożyczki. Program fi-
nansowany będzie w latach 2018-
2029. 

Zakłada się, że minimalny koszt
jednego realizowanego projektu wy-
niesie 7 tys. zł, a termomodernizacji
zostanie poddanych ponad 4 mln do-
mów. Właściciele domów, których

dochody są najniższe, otrzymają do 90
proc. dotacji na realizację przedsię-
wzięć finansowanych w ramach Pro-
gramu.

Maksymalne koszty kwalifikowa-
ne przewidziane do wsparcia dota-

cyjnego wynoszą 53 tys. zł. Dotacje te
nie będą stanowiły przychodu podle-
gającego opodatkowaniu. Pożyczki
mogą być udzielane na okres do 15 lat
z preferencyjnym oprocentowaniem,
które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4
proc.

Przykładowe maksymalne stawki
jednostkowe dla głównych pozycji
termomodernizacji w Programie wy-
noszą: ocieplenie przegród budowla-
nych oraz uzasadnione prace towa-
rzyszące – do 150 zł za m2; instalacje
wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej – do 10 tys. zł za zestaw;
kotły gazowe kondensacyjne wraz
z systemem odprowadzania spalin – do
20 tys. zł za zestaw; wymiana stolar-
ki zewnętrznej w tym okien, okien po-
łaciowych, drzwi balkonowych, po-
wierzchni przezroczystych nieotwie-
ralnych – do 700 zł za m2; pompy cie-
pła na cele centralnego ogrzewania
oraz centralnego ogrzewania i cen-

tralnej wody użytkowej – do 30 tys. zł
za zestaw.

Program Priorytetowy „Czyste Po-
wietrze” na celu ma poprawę efek-
tywności energetycznej istniejących
zasobów mieszkalnych budownictwa

jednorodzinnego poprzez gruntowną
termomodernizację i wymianę palenisk
– źródeł ciepła.

Premier Mateusz Morawiecki po-
dziękował pozarządowym organiza-
cjom ekologicznym za cenne uwagi
i opinie dotyczące problemu niskiej
emisji w Polsce, które miały duże zna-
czenie dla podjęcia tego problemu
przez rząd i opracowania Programu
„Czyste Powietrze”. Poprzez dotacje
i związany z nim system ulg podat-
kowych Program umożliwi realizację
prac termomodernizacyjnych również
przez najuboższe rodziny. 

W swojej wypowiedzi szef rządu
wskazał również inne działania, któ-
re wpływają na zmniejszenie niskiej
emisji i likwidacji zjawisk smogowych.
Są to m.in.: przygotowanie projektu
„ustawy termomodernizacyjnej” i jej
konsultacja z 33 polskimi miastami
znajdującymi się na liście najbardziej
zanieczyszczonych miast Europy oraz

zerowa stawka akcyzy na gaz CNG
i LNG obowiązująca od 1 czerwca
2018 r., przyczyniająca się do ogra-
niczenia emisji ze środków transpor-
tu. 

(RG)

Miliardy złotych na wsparcie inwestycji związanych z ochroną powietrza
i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych

Priorytet: ograniczenie
niskiej emisji

Konkurs – ważne dla
służb ratowniczych

Taka pracownia działa od ub. roku w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9
w Knurowie. Teraz będą następne – w Przyszowicach, Pyskowicach i Knu-
rowie.
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Konkursy organizowane są przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. W tegorocznym konkursie
„Zielona pracownia_projekt’2018”
uczestniczyły 153 szkoły, spośród
których wyłoniono 43 laureatów. Na
konkurs „Zielona pracownia’2018”
wpłynęło natomiast 127 wniosków –
wyłoniono 68 laureatów, w tym 43 na-
grodzonych wcześniej w „Zielonej
pracowni_projekcie’2018”. 

Wśród laureatów konkursu na pro-
jekt Zielonej Pracowni znalazły się
dwie placówki z naszego terenu: Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Przy-
szowicach oraz Szkoła Podstawowa nr
3 w Pyskowicach, które otrzymały po
6,5 tys. zł dofinansowania. 

W konkursie „Zielona pracow-
nia’2018” te dwie placówki również
zostały nagrodzone, otrzymując po 30
tys. zł dofinansowania. Do grona lau-
reatów dołączył także ZSP im. Felik-
sa Michalskiego w Knurowie, które-
mu przyznane zostało dofinansowanie
w wysokości 24 tys. zł.   

Konkursy z roku na rok zysku-
ją coraz większą popularność i za-
interesowanie szkół – nie ma cze-
mu się dziwić, bo przyznane w na-
grodę dofinansowanie stanowi spo-
ry zastrzyk środków, jakie prze-
znaczyć one mogą na urządzenie
nowoczesnych ekopracowni. Ta-
kie pracownie świetnie nadają się
do prowadzenia zajęć podnoszących
świadomość ekologiczną uczniów.
Nauka w nich odbywa się w atrak-
cyjnych warunkach, m.in. dzięki za-
stosowaniu kreatywnych rozwią-
zań zagospodarowania przestrzeni
szkolnej.

W poprzednich latach laureatami
konkursów organizowanych przez
WFOŚiGW w Katowicach były m.in.
szkoły w gminie Pilchowice, Knuro-
wie oraz w Chechle. Utworzone zo-
stały w nich ekopracownie na po-
trzeby nauk przyrodniczych, biolo-
gicznych, ekologicznych, geograficz-
nych, chemiczno-fizycznych czy geo-
logicznych. 

(RG)

Powstaną kolejne
Zielone pracownie
Czwarta edycja konkursów „Zielona pracownia_projekt’2018” oraz
„Zielona pracownia’2018” podsumowana została podczas regionalnych
obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska, zorganizowanych 15
czerwca. Wśród ich laureatów znalazły się szkoły z terenu powiatu gli-
wickiego.

Uroczystość odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w obecności m.in. premiera Mateusza Morawiec-
kiego, ministra finansów prof. Teresy Czerwińskiej, ministra środowiska Henryka Kowalczyka i ministra energii Krzysz-
tofa Tchórzewskiego.
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Moment podpisania porozumienia. Od lewej – Kazimierz Kujda i Tomasz
Bednarek.
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- Misją naszego Domu jest za-
pewnienie mieszkańcom całodobo-
wej opieki oraz zaspokojenie nie-
zbędnych potrzeb bytowych, opie-
kuńczych, zdrowotnych i społecz-
nych w atmosferze życzliwości, ser-
deczności i troski o drugiego człowieka
z poszanowaniem praw i godności oso-
bistej – mówi dyrektor DPS-u Krystian
Bambynek. – Niesiemy specjalistyczną
pomoc osobom w podeszłym wieku,
które ze względu na stan zdrowia, na
niepełnosprawności, czasem i na sa-
motność nie są w stanie funkcjonować
samodzielnie w swoich środowiskach
lokalnych, nawet przy wsparciu ro-
dziny czy ośrodków pomocy spo-

łecznej w zakresie pomocy środowi-
skowej – dodaje. 

Ośrodek powstał w 1993 r. Budy-
nek, który zaadaptowano na DPS, był

pustostanem – kiedyś zamieszkiwały
go siostry Sercanki z Krakowa. Uda-
ło się go przebudować dzięki Funda-
cji Współpracy Polsko-Niemieckiej,
która przeznaczyła na ten cel środki fi-
nansowe. Obiekt po siostrach Ser-
cankach został zaadaptowany czaso-
wo na DPS, a równocześnie rozpo-
częto budowę nowego obiektu, który
został oddany do użytku 1 października
1996 r. Dzierżawił go Caritas Diece-
zji Opolskiej. 

Po utworzeniu diecezji gliwickiej,
w obrębie której znalazło się Wiśnicze,
dom należał do gliwickiego Caritasu.
Jego ówczesnym dyrektorem był śp.
ks. dr Paweł Porada. To właśnie ks. Po-

rada był inicjatorem rozbudowy bu-
dynku i tego, aby na jego wyposaże-
nie zebrać brakujące fundusze. Dużą
rolę odegrał w tym chór „Cantabile”

z Gliwic, który pod batutą ks. Porady
koncertował po kraju i za granicą, zbie-
rając datki na rzecz DPS-u. DPS w Wi-
śniczach rozpoczął działalność 1 paź-
dziernika 1996 r., zaś uroczyste po-
święcenie budynku odbyło się 14
czerwca 1997 r. 

Na dzień dzisiejszy Dom wraz z bu-
dynkiem poklasztornym stanowi kom-
pleks o powierzchni 1,87 ha. Dom
przeznaczony jest dla 100 osób, po-
siada 72 pokoje, dysponuje 3 winda-
mi dostosowanymi do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, kaplicę, salę
rehabilitacyjną z 8 stanowiskami do
ćwiczeń i 5 stanowiskami do zabiegów
fizykoterapii. Są tu także gabinet za-
biegowo-pielęgniarski, biblioteka,
Klub Seniora, kuchnia i pralnia. 

14 czerwca w DPS-ie odbyła się
piękna jubileuszowa uroczystość. Ob-
chody 25-lecia istnienia rozpoczęła
msza św. sprawowana pod przewod-

nictwem biskupa gliwickiego Jana
Kopca. Po mszy św. pensjonariusze,
pracownicy i zaproszeni goście mieli
okazję wysłuchać historii tego miejsca
oraz koncertu chóru „Cantabile”. Tego
dnia nie zabrakło wielu serdecznych
gratulacji i życzeń. W imieniu Powia-
tu Gliwickiego przekazał je Jacek Za-
rzycki z Zarządu Powiatu Gliwickiego.
Towarzyszyły mu dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Gli-
wicach Barbara Terlecka-Kubicius oraz
naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomo-
cy Społecznej Starostwa Powiatowego
w Gliwicach Agnieszka Gliklich. 

Podczas uroczystości wręczone zo-
stały również wyróżnienia dla osób, któ-
re w Wiśniczach pracują od początku
istnienia DPS-u. Otrzymały je: Beata
Korcz, Alina Przybytnik, Jolanta Kna-
pik, Gerda Samol, Beata Kula i eme-
rytowana pracownica Krystyna Jaskó-
łowska. (SN)

25 lat w służbie potrzebującym
Ćwierćwiecze działalności świętuje Dom Pomocy Społecznej CARITAS
Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach (gm. Wielowieś).

Zagłosuj 
na naszych!
Teren rekreacyjno-sportowy przy
Ośrodku Sportu i Rekreacji w So-
śnicowicach oraz adaptacja bu-
dynku przy ul. Damrota 5 w Pil-
chowicach walczą o tytuł „Naj-
lepszej Przestrzeni Publicznej Wo-
jewództwa Śląskiego 2018”. Do
końca lipca potrwa głosowanie in-
ternautów. 

Do tegorocznej, 19 edycji kon-
kursu zgłoszono 26 realizacji, które
znajdują się na terenie 18 gmin. Kon-
kurs organizowany jest przez Zarząd
Województwa Śląskiego we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Architek-
tów Polskich SARP Oddział w Kato-
wicach oraz Towarzystwem Urbani-
stów Polskich Oddział Katowice. We
wrześniu planowana jest ocena zgło-
szonych realizacji przez jury złożone
z członków Wojewódzkiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej, któ-
re nominuje, a następnie wybierze
laureatów tegorocznej edycji konkur-
su. Ogłoszenie wyników konkursu
odbędzie się podczas konferencji or-
ganizowanej w ramach Forum Prze-
strzeni 17 października.

Najpopularniejsza realizacja wśród
biorących udział w głosowaniu zo-
stanie uhonorowana Nagrodą Inter-
nautów, a wśród osób biorących udział
w głosowaniu internetowym rozloso-
wane zostaną nagrody rzeczowe. Gło-
sy można oddawać poprzez stronę
internetową: http://npp.slaskie.pl/vote/
npp—edycja-2018.

(SN) 

Firma kontynuuje działalność Za-
kładu Rzemieślniczego Jan Kowal, za-
łożonego w 1983 r., a następnie bę-
dącego spółką jawną Hurt Metallco Jan
Kowal, Jerzy Woźniak i Paweł Świen-
tek. Od 35 lat prężnie działa na rynku
i ciągle rozwija się oraz modernizuje. 

W latach 1983-1995 firma zajmo-
wała się produkcją blach trapezo-
wych na pokrycia dachowe, w tych la-
tach uruchomiona została również
hurtownia stali budowlanej. W roku
1999 założono spółkę BUD-ME-
TALLCO Sp. z o.o., rok później wy-
budowano tu stację paliw, która funk-

cjonuje pod franczyzą PKN ORLEN.
Kolejne lata to dalszy rozwój przed-
siębiorstwa – w 2004 r. łączy się hur-
townia blach i hurtownia stali. Przełom
lat 2013/2014 to budowa hali pro-
dukcyjnej konstrukcji stalowych z wy-
posażeniem w maszyny w ramach
europejskiego projektu oraz uzyskanie
Certyfikatów PN EN ISO 3834-2 i PN
EN-1090 CE uprawniających do pro-
dukcji konstrukcji i nadawania znaku
CE wyrobom na rynek. Rok 2015 to
modernizacja stacji paliw, 2016 –
otwarcie marketu budowlanego i hur-
towni budowlanej. Rok 2018 to przy-

stąpienie do Grupy Zakupowej Sieć
Budowlana. Za kilka dni oddana zo-
stanie nowa hala o powierzchni ok.
1000 m2 z suwnicą 10 ton do produkcji
konstrukcji dla budownictwa i ener-
getyki. Firma zatrudnia ok. 50 osób. 

Na przestrzeni lat Bud-Metallco
otrzymało szereg nagród za swoją
działalność. W 2003 r. firma uhono-
rowana została odznaką „Zasłużony
dla budownictwa”. Jest czterokrot-

nym laureatem nagrody „Gazela biz-
nesu” (2005, 2007, 2008 i 2009),
w 2008 r. otrzymała Złotą Honorową
Odznakę za Zasługi dla Województwa
Śląskiego i Złoty Medal im. Kazi-
mierza Wielkiego, przyznawany przez
Konfederację Budownictwa i Nieru-
chomości. W 2013 r., w 30 rocznicę
istnienia, przyznane zostało jej wy-
różnienie „Europejski lider budow-
nictwa” i nagroda „Czarny koń biz-

nesu”, a także nominacja do Marka-
Śląskie w kategorii Gospodarka.  

Firma oferuje usługi m.in. w za-
kresie produkcji konstrukcji stalo-
wych dla energetyki i budownictwa,
zbrojeń budowlanych, pokryć da-
chowych i wyrobów z blach, kom-
pleksowej dostawy materiałów bu-
dowlanych do klienta oraz stacji pa-
liw. 

(Opr. SN)

Od zakładu rzemieślniczego do nowoczesnego
przedsiębiorstwa
Jubileusz 35-lecia obchodzi w tym roku firma Bud-Metallco  Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe Sp z o.o. z Żernicy.

Podczas jubileuszowej gali. Od lewej: wiceprezes Zarządu Bud-Metallco
i właściciel firmy – Jerzy Woźniak, prezes Tomasz Mańka oraz prezes Za-
rządu Śląskiej Izby Pracodawców – Antoni Falikowski, który wręczył puchar
z okazji 35-lecia. 

Firma przy ul. Gliwickiej 3 zajmuje dziś znaczące miejsce na mapie Żernicy. 

Fo
to

(2
): 

A
RC

 B
ud

-M
et

al
lc

o.
 

Życzenia dyrektorowi Krystianowi Bambynkowi złożyli m.in. przedstawiciele
Powiatu Gliwickiego.

Zwieńczeniem jubileuszowych obchodów był piknik w ogrodzie.
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ZE WSCHODU NA ŚLĄSK
Do Sierot pani Aniela przyjechała

wraz ze stryjostwem, gdy miała 10 lat.
Jest repatriantką ze Wschodu, która jak
przyznaje w Sierotach znalazła swo-
je miejsce na ziemi i ukochała tę wio-
skę. Tutaj wraz ze stryjem wybudo-
wała dom i zapuściła korzenie. Zawsze
bliskie były jej lokalne sprawy. Przez
lata była radną parafialną, gminną, po-
wiatową. 

- Zawsze byłam wygadana, stąd
pewnie ta działalność społeczna –
śmieje się pani Aniela. Wydaje się jed-
nak, że jej słowa można potraktować
z przymrużeniem oka. Pani Aniela to
osoba pełna energii, ale przede wszyst-
kich bardzo otwarta i życzliwa, chęt-
na do pomocy innym. 

A jej przywiązanie do swojej „ma-
łej ojczyzny” szczególnie widocznie
jest w twórczości pisarskiej – wielkiej
pasji pani Anieli.

LOKALNA POETKA

Śmiało można tak nazwać panią
Anielę. Jej talent do pisania wierszy od-
krył nauczyciel w szkole podstawowej.
W 5 klasie pisywała do szkolnej gazetki
i pisze wiersze do dziś. A okazje są
przeróżne – uroczystości parafialne
takie jak np. prymicje, dożynki, pisu-
je także wiersze na uroczystości oko-
licznościowe – urodziny, jubileusze. Jej
utwory można znaleźć też w parafial-
nej gazetce, a ich tematyka jest prze-
różna – od poświęconych Bogu, Sie-
rotom, po rozważania egzystencjalne. 

– Zawsze lubiłam dużo czytać, li-
teratura jest mi bliska, a pisanie wier-
szy zrodziło się z potrzeby serca –
mówi. 

– Mama pisała wiersze od dawna,
na uroczystości w gminie, rodzinie, dla
znajomych. Na przełomie lat 70/80 za-
łożyła i pisała program artystyczny dla
nieistniejącego już dziś zespołu „Ja-
rzębinki” – mówi Anna, córka pani
Anieli. – Często pisała tylko w jednym
egzemplarzu. Pewnego dnia moja cór-
ka zapytała, dlaczego by nie zebrać i nie
wydać wierszy babci? Przecież tyle ich
jest. Udało nam się zebrać wiersze, któ-
re mama zapisywała sobie na skraw-
kach papieru czy serwetce. I na 75 uro-
dziny zrobiliśmy jej prezent w posta-
ci wydanej  książeczki z jej wierszami. 

HAFTOWANE CUDEŃKA

Obok pisania, ukochanym zajęciem
pani Anieli jest haftowanie i szydełko-

wanie. Nauczyła ją tego sąsiadka. – Kie-
dyś nie było niczego, kobiety musia-
ły więc same wiele rzeczy
robić. I tak uczyły się
haftować – wspo-
mina mieszkanka
Sierot. 

Dziergania
nauczyła także
swoją córkę.
W ich domu
na ścianach wi-
szą piękne ob-
razy, mnóstwo
jest wyhaftowanych
serwetek, a pani Aniela
sama do dziś tworzy z weł-
ny prawdziwe perełki – są to serwetki, ko-
szyczki, na ubiegłoroczną Wielkanoc
zrobiła aż 130 małych kurczaczków,
którymi obdarowała znajomych. 

PEŁNA WERWY I ENERGII

Pani Aniela nie ma czasu na
nudę. Kiedy nie pisze i nie haftuje

i tak ma ręce pełne roboty. A to wsia-
da na rower i odwiedza znajome,

a to spędza czas uprawia-
jąc przydomowy

ogródek, a to go-
tuje coś dla naj-

bliższych. 
–  M a m a

zawsze była
aktywna. Ro-
dzinną cieka-
wostką jest, że

jako jedyna
osoba z naszej

najbliżej rodziny
była w… wojsku!

Także siły i chęci do dzia-
łania jej nie brakuje – opowiada cór-
ka. 

- Wydaje mi się, że w każdym wie-
ku, o ile zdrowie pozwala, człowiek
potrzebuje ruchu – to sprawia, że ma
się dużo witalności – podkreśla pani
Aniela.

SONIA NIERYCHŁO

Energiczna pani Aniela

Jest to szereg różnego rodzaju ma-
teriałów, które są gromadzone,

opracowywane i przechowywane w bi-
bliotekach. Są to materiały o krótko-
trwałej wartości użytkowej, które do-
kumentują życie społeczeństwa. Nie są
dokumentami urzędowymi, ani nie
rozpowszechnia się ich zwykle w obie-
gu księgarskim. 

Dokumenty życia społecznego nie
mają prawie żadnej wartości mate-
rialnej. Posiadają natomiast ogromną
wartość kulturalną, są świadectwem
tego, czym „żyją” ludzie. Każdy z nas
ma codziennie do czynienia z doku-
mentami życia społecznego, są one
wszędzie, na każdym kroku widzimy
plakaty, rozkłady jazdy, cenniki, bilety
itp. 

Powiatowa Biblioteka Publiczna
(PBP) w Gliwicach z siedzibą w Py-
skowicach w swoich zbiorach posia-
da bogatą kolekcję dokumentów życia
społecznego. Materiały te dotyczą
głównie powiatu gliwickiego, ale znaj-

dują się wśród nich również źródła po-
chodzące z całej Polski oraz z zagra-
nicy. Placówka gromadzi każdy rodzaj
DŻS-ów; w jej zbiorach znajdują się
setki plakatów, ulotek, zakładek do
książek, pocztówek, folderów czy ga-
dżetów reklamowych. Biblioteka po-
siada ponad 3300 opracowanych eg-
zemplarzy, a kolejne kilkaset czeka na
przygotowanie i opisanie. Kolekcja ta
jest stale rozbudowywana – głównie
dzięki czytelnikom, którzy przynoszą
zebrane przez siebie DŻS-y. Warto za-
znaczyć, że PBP jako jedyna instytu-
cja posiada tak bogatą kolekcję do-
kumentów życia społecznego doty-
czącą naszego regionu. 

Opracowanie DŻS-ów to odpo-
wiednie ich zabezpieczenie przed

zniszczeniem oraz opisanie treści i for-
my dokumentu. Jest to zajęcie czaso-
chłonne, wymagające cierpliwości
i niejednokrotnie poszukiwań infor-
macji na jego temat w innych źródłach
(np. w Internecie), ponieważ rzadko

w DŻS-ach znajdują się wszystkie
potrzebne dane, takie jak np. rok i miej-
sce wydania. Dzięki gromadzeniu,
opracowywaniu
i udostępnianiu
tego typu doku-
mentów (które
przecież najczę-
ściej po prostu
wyrzucamy do
kosza), zacho-
w u j e m y  d l a
przyszłych po-
koleń świadec-
two naszego ży-
cia codziennego
i kulturalnego.
N i e s t e t y  z e
względu na prze-
pisy dotyczące
prawa autorskie-
go, biblioteka nie
może udostęp-
niać tych zbio-
rów w wersji on-
line; korzystanie
z tego typu  do-
kumentów jest
możliwe jedynie
w siedzibie PBP.

Skupienie się przede wszystkim na
określonym regionie pozwala od-

tworzyć pełną historię kultury oraz za-
obserwować zmia-
ny, jakie zachodzą
w życiu wszystkich
mieszkańców da-
nej społeczności.
Dokumenty życia
społecznego takie
jak ulotki, foldery
czy plakaty poka-
zują, jakie wyda-
rzenia miały miej-
sce, co było mod-
ne, o czym ludzie
mówili, co sprze-
dawano oraz jak
i gdzie spędzano
wolny czas. Nie-
które wydarzenia
kulturalne są orga-
nizowane dla małej
grupy odbiorców,
plakaty i ulotki nie
są rozpowszech-
nione, a ślad po
nich zostaje tylko
np. w postaci za-
proszeń. 

Gdyby biblioteki nie gromadziły
tego typu dokumentów, ślad po wie-
lu działaniach kulturalnych mógłby za-
ginąć. W skali kraju wiadomość o tym,
że mała biblioteka publiczna (np.
w Toszku) zorganizowała w 2010 r.
koncert świąteczny, jest bez znaczenia,
ale za kilkadziesiąt lat ta informacja
może mieć duże znaczenie dla kogoś,
kto będzie chciał odtworzyć historię
kulturalną regionu. 

Praca biblioteki w zakresie gro-
madzenia, opracowywania, prze-

chowywania i udostępniania doku-
mentów życia społecznego jest jed-
nym z kluczowych elementów dzia-
łalności tej instytucji. Nawet jeśli
dzisiaj niewiele osób korzysta z tych
zbiorów, nie można zaprzeczyć, że są
one cennym źródłem informacji i hi-
storii o regionie. Chociaż nie stano-
wią dużej wartości materialnej, to
wartość historyczną mają znacznie
większą niż książki czy czasopisma,
z bardzo prostego powodu: często wy-
stępują na niewielkim (stosunkowo)
obszarze, dzięki czemu zazwyczaj nie
są gromadzone w żadnej innej pla-
cówce. 

ALEKSANDRA NOWAK

Co to takiego: DŻS-y w bibliotecznych zbiorach?

Codziennie trafiają do kosza, a są bardzo cenne

Pisze wiersze, szydełkuje i haftuje prawdziwe cuda, uprawia warzywny
ogródek i nie rozstaje się z rowerem. Pani Aniela Mierzwa z Sierot (gm.
Wielowieś) ma 83 lata, a swoją energią mogłaby obdzielić kilku na-
stolatków. Aktywność – to jej przepis na życie, pełne sztuki i poezji.

Aniela Mierzwa z tomikiem swoich wierszy.

Fo
to

: S
. N

ie
ry

ch
ło

 

***
Byliśmy od zawsze Sierocianami
Byliśmy wiernymi wsi synami
Tu nasze są korzenie
Tu nasz początek i nasze zakończenie

Jesteśmy gotowi zawsze tu być
Jesteśmy gotowi pracować i śnić
I tworzyć nowe pomysły i styl
By każdy tu szczęśliwym był

Będziemy uczciwie żyli
Będziemy szczęście dawali
By w tym nowym wieku
Każdy spotkał brata w człowieku.

Świeca życia
Spadła niby ptak, niepozorna i mała
Nowa świeca a że było lato to skromnie oświecała

Tlił się ten płomyczek jak iskra mała
Jak poranna rosa która szybko wysychała
Wszystkiego co małe nikt nie zauważa
Świeci, to świeci, taki promyczek nie uraża
Świeć, świeć – oświecaj życia mroki
Otwieraj okna na świat wielki, szeroki
Lecz przyszły nawałnice i wojenne pożogi
Nowe nadeszły czasy, nowe przekroczono progi
A ta skromna świeca, dosyć poopalana
Niejeden oświeciła miesiąc i wsparła ramiona
Ten słabiutki płomyk blady
Pomagał przechodzić przez wielkie przeszkody
Już dużych osiem dekad i jeszcze płomyk tli
Czy lata poświeci jeszcze? Czy tylko trochę dni?
To Twoja wola, nie moja Panie
Ty zadecydujesz, niech się tak stanie
Ja tylko mogę gorąco Ci Boże podziękować 
Że przez tak długi czas mogłeś się moją świecą opie-
kować Aniela Mierzwa

Oto jeden z przykładów dokumen-
tów życia społecznego: kalenda-
rium, jakie corocznie wydane jest
przez Starostwo Powiatowe w Gliwi-
cach. 

Foldery, prospekty, reklamy, plakaty, ulotki, cenniki, katalogi, pocztówki,
zaproszenia, druki propagandowe, programy różnych imprez, ankiety,
wzory dokumentów, formularze, klepsydry itp. to dokumenty życia spo-
łecznego (DŻS). Na naszym terenie gromadzi je Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach.
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Dokończenie ze str. 1
Utopce z reguły są przyjazne, ale

nie lubią osób pijących alkohol. Trze-
ba być więc ostrożnym i nie sięgać nad
wodą po wyskokowe trunki. I za-
wsze warto być czujnym, by bez-
piecznie wypoczywać nad wodą! Nie
skakać do wody, nie kąpać się pod
wpływem alkoholu, uważać na pły-
wające dzieci i chronić się przed nad-
miernym słońcem.

Polecamy także oczywiście do zwie-
dzania trzy perełki naszego powia-

tu, czyli zamki w Toszku i Chudowie
oraz przecudnej urody pałac w Pław-
niowicach. Naprawdę warto (najlepiej po
wcześniejszym umówieniu się) zwiedzić
wnętrza tych znamienitych zabytków.
Przypomnijmy, że w wakacje z reguły
dzieje się wokół nich coś ciekawego –
koncerty, występy, imprezy. Grzech
nie wziąć w nich udziału! 

Zachęcamy również do pieszych i ro-
werowych wędrówek po trasach, ścież-
kach i duktach naszego powiatu – z kij-
kami do nordic walking, biegiem albo na
dwóch kółkach. Tras mamy kilkanaście,
niektóre naprawdę urokliwe, prowa-
dzące nad jeziora, do rezerwatów przy-
rody lub na edukacyjne ścieżki leśne.
Tylko uważajcie na zwierzęta i leśne ru-
sałki, lepiej nie wchodzić im w drogę! 

Nie lada atrakcją są też piękne kra-
jobrazy naszego powiatu – pola i łąki
umajone kwiatami, malownicze tafle

wspomnianych już jezior, pejzaże nie-
banalne, wschody i zachody słońca nad
miasteczkami i wioskami… W na-
szym powiecie kultywowane są śląskie
tradycje i obyczaje, w celu ich bliż-
szego poznania warto zwiedzić małe
izby tradycji, małe „muzea” jak cho-
ciażby Izbę Regionalną w Sośnicowi-
cach, Klamory u Erwina w Wilczy, czy
Muzeum Gwoździ w Sośnicowicach
oraz Izbę łod Starki w Chudowie.

Zachęcamy do małych i dużych po-
dróży po powiecie gliwickim.

Mapy rowerowe, opisy zabytków oraz
wiele inspiracji, jak również kalenda-
rium imprez znajdziecie na naszej
stronie www.starostwo.gliwice.pl. Wa-
kacje w naszym urokliwym powiecie
gliwickim są naprawdę fajne i mogą
uatrakcyjnić wakacyjne życie. Za-
miast siedzieć z komórką na wersalce
czy przed komputerem, warto wsko-
czyć na rower albo pieszo czy samo-
chodem ruszyć na szlak. Jezioro, las
i łąka czekają!

MAGDALENA FISZER-RĘBISZ

Wakacje w zasięgu ręki

W wyprawie brali udział Sara
Sommer, Weronika Ścieranka, Jakub
Dzida, Magdalena Twardowska, Ka-

tarzyna Serafin, Marta Werwińska,
Kacper Imiołek, Agnieszka Żaba,
Amelia Golec (ZSP w Pilchowi-
cach) i Magdalena Hrynyszyn (ab-
solwentka tej szkoły) oraz Milena
Błędzińska i Nikola Pieczka (ZS im.
I. J. Paderewskiego w Knurowie).
Opiekunem była nauczycielka Pau-
lina Skocz, a kierownikiem wyprawy
– pomysłodawca projektu Szkolna
Ekspedycja, geograf Adam Ziaja.
Młodzieżowym kierownikiem wy-
prawy został Kacper Imiołek, jeden
z najbardziej doświadczonych człon-
ków tego przedsięwzięcia.

Szkolna Ekspedycja to już bo-
wiem dobrze znany projekt. Od

2011 r., kiedy został zapoczątkowa-
ny, jego uczestnicy (zmieniający się
wraz z „wyrastaniem” ze swych

szkół) mieli możliwość zwiedzenia
takich krajów jak Maroko, Norwegia,
Gruzja, Sri Lanka, Armenia, Sahara
Zachodnia, Indie, Turcja, Tajlandia,
Indonezja, Kambodża, Chiny i Fin-
landia.

Uczestnicy ostatniej wyprawy
wylecieli do Malezji z Warszawy,
z międzylądowaniem w Pekinie. Ze
stolicy Malezji, Kuala Lumpur, po-
dążyli w podróż po tym pięknym kra-
ju. Odwiedzili też Singapur, a w dro-
dze powrotnej znaleźli trochę czasu,
by zwiedzić Pekin i pospacerować po
Chińskim Murze. 2 lipca na dworcu
w Gliwicach powitali ich przeszczę-
śliwi rodzice.

Przygody pilchowickich i knu-
rowskich uczniów można było śledzić
na www.fb.com/ekspedycja, gdzie na
bieżąco publikowali zdjęcia i relacje
z podróży. Jak zwykle dogłębnie
poznali kraj będący celem ich po-
dróży, jego historię, kulturę, tradycję,
a nawet kuchnię. Warto zajrzeć na tą
stronę, można  tam znaleźć sporo

praktycznych in-
formacji, dotyczą-
cych m.in. cen, po-
łączeń komunika-
cyjnych czy nocle-
gów. Szkolna Eks-
pedycja jest prze-
cież projektem edu-
kacyjnym, który
promuje wśród
młodzieży turysty-
kę backpackingo-
wą, czyli plecako-
wą, uczącą życia,
zaradności i samo-
dzielności. 

Uczestnicy wy-
prawy poznali jed-
ną z dwóch części
Malezji, położoną
na południu Pół-
wyspu Malajskie-

go (druga zajmuje północny fragment
wyspy Borneo). Wprost z lotniska
w Kuala Lampur udali się autobusem
na południe, do Malaki, gdzie powi-
tał ich upał i tropikalny deszcz. Tam,
jak zawsze, udało im się znaleźć
tani nocleg i odespać trudy podróży
oraz 6-godzinną różnicę czasu. Na-
stępnego dnia zwiedzili to miasto ze
starówką wpisaną na listę zabytków
UNESCO, po czym wyruszyli auto-
busem do Singapuru. 

Potem było jak w bajce – czas mi-
jał na zwiedzaniu, przygodach i wy-
poczynku na plaży. Z zachwycają-
cego Singapuru wrócili do Malezji,
gdzie na Wyżynie Camerona chodzili

po wzgórzach porośniętych planta-
cjami herbaty, poznali egzotyczną
przyrodę, a na wyspie Pangkor cie-
szyli się pływaniem w błękitnej wo-
dzie. W Kuala Lampur, mieście (naj-
wyższym na świecie) bliźniaczych
wież Petronas Towers zawitali po-

nownie, by je zwiedzić i odlecieć
z powrotem do Pekinu. Wrażeń było
co niemiara.

- Mamy za sobą wspaniałą podróż,
którą zapamiętamy do końca życia!
– mówią zachwyceni. 

ROMANA GOZDEK

XV Szkolna Ekspedycja do Malezji
Niezwykłą podróż przeżyli uczestnicy wyprawy do Malezji, zorganizo-
wanej przez Stowarzyszenie Carpe Diem z Gliwic. 12 uczniów (w tym jed-
na absolwentka) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach
oraz Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie miało okazję po-
znać ten azjatycki kraj podczas XV Szkolnej Ekspedycji trwającej od 16
czerwca do 2 lipca.

Młodzi podróżnicy do Malezji dotarli samolotem, lecąc z Warszawy przez
Pekin, do Kuala Lampur.

M
ap

y(
2)

 –
 S

M
A

RT
 g

eo
m

at
ic

Ich wyprawa wiodła przez część Malezji położoną na południu Półwyspu
Malajskiego.

W Malace była okazja, by zrobić sobie zdjęcie w tradycyjnych strojach regionalnych.
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Na wyspie Pangkor zachwyciły ich plaże i błękit morza. Widok na nowoczesną część Kuala Lampur z jednego z wie-
żowców.

Selfie na mostku wiszącym wśród tropikalnej roślinności Ca-
meron Highlands.



NR 7-8 (136-137) LIPIEC-SIERPIEŃ 2018 WIADOMOŚCI SZKOLNE

10 www.powiatgliwicki.pl

NIEPRZECIĘTNI UCZNIOWIE
Kontynuujemy cykl poświęcony wyróżniającym się uczniom naszych
powiatowych szkół ponadpodstawowych. W tym numerze przed-
stawiamy Natalię Maśnicę z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej
w Pyskowicach.

Natalia Maśnica jest uczennicą
drugiej klasy o profilu humani-
styczno-prawnym Liceum Ogól-
nokształcącego w Zespole Szkół
im. Marii Konopnickiej w Pyskowi-
cach. Jest osobą chętnie anga-
żującą się w pomaganie innym
oraz zapalonym sportowcem. 

Natalia mieszka w Kotulinie (gm.
Toszek). Na naukę w Zespole Szkół
im. Marii Konopnickiej zdecydowała
się, bo słyszała o nim sporo dobrych
opinii. 

– „Konopnicka” ma wiele atutów,
są to między innymi poziom naucza-
nia, miła atmosfera, zaangażowani
nauczyciele, dobre warunki do nauki
i szansa na rozwijanie pozaszkolnych
umiejętności – mówi Natalia. 
A zainteresowań ma wiele. 

– Interesuję się głównie sportem,
lubię grać w badmintona i piłkę noż-
ną. Fascynują mnie podróże. Chętnie
angażuję się w pomoc innym. Z pasją
czytam książki – wymienia. 

Natalia z powodzeniem realizuje
swoje zainteresowania. Uczestniczy
w licznych konkursach, m.in. z języ-
ka niemieckiego, historii oraz języka
polskiego – ten ostatni organizowany
był przez Uniwersytet Śląski. 

Wielkim sukcesem było dojście
wraz z drużyną do półfinału woje-
wództwa śląskiego Licealiady dziew-
cząt w piłce nożnej w tegorocznych roz-
grywkach. Wcześniej dziewczyny zwy-
ciężyły w rozgrywkach na poziomie po-
wiatowym i rejonowym, a w półfinale
zajęły świetne drugie miejsce.

Nastolatka jest także bardzo za-
angażowana w działalność społecz-
ną i chętnie udziela się jako wolon-
tariuszka podczas wielu wydarzeń.
Ma w sobie dużo empatii i życzli-
wości dla drugiego człowieka, a lista
instytucji, z którymi współdziała,
by pomagać innym, jest naprawdę
imponująca. Natalia współpracuje
m.in. z fundacją Cała Naprzód, Miej-
skim Ośrodkiem Kultury i Sportu
w Pyskowicach, świetlicą środowi-
skową i Domem Pomocy Społecznej
w Wiśniczach. 

Część swojego wolnego czasu po-
święca także choremu chłopcu. – Jego
uśmiech dodaje mi mnóstwo energii –
przyznaje. 

Po ukończeniu szkoły średniej pla-
nuje pójść na studia pedagogiczne
lub prawnicze. 

– Marzę o tym, aby moja przyszła
praca była związana z drugim czło-
wiekiem, ponieważ rozmowa z ludź-
mi i pomaganie im sprawia mi wiele
radości – mówi Natalia. 

(SN)

Moc zainteresowań
i radość niesienia
pomocy innym

„Schola Cantorum” to chór mieszany, działający przy
I Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład „Pa-
derewskiego”. Został utworzony w roku szkolnym
1967/1968 przez Jerzego Pogockiego, który był jego dy-
rygentem do 2005 r., kiedy to pałeczkę przejęła Kamilla Pa-
jąk, dyrygująca chórem do dziś.

Zespół jest laureatem wielu konkursów w kraju i za gra-
nicą, koncertuje i bierze udział w  festiwalach, lokalnych
uroczystościach. Wykonuje różnorodny repertuar – są w nim
m.in. utwory religijne, patriotyczne, rozrywkowe, śpiewane
w języku polskim, angielskim czy łacińskim. Od 1983 r. chór
jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. „Scho-
la Cantorum” dwukrotnie otrzymała nagrodę „Laur Knu-
rowa” – najwyższe wyróżnienie miasta (w 1995 r. i 2004
r.).

Koncert z okazji 50-lecia był wyjątkowy – na scenie za-
śpiewali razem obecni i byli chórzyści „Schola Cantorum”.
Ich występ publiczność nagradzała owacjami na stojąco

i burzą braw. Wśród gości nie zabrakło władz samorzą-
dowych Powiatu Gliwickiego, który jest organem prowa-
dzącym dla ZS im. I. J. Paderewskiego. Byli też przed-
stawiciele władz Knurowa, rodziny i najbliżsi chórzystów
oraz wielbiciele muzyki chóralnej.
Członkowie chóru odebrali mnóstwo ciepłych życzeń. Spe-

cjalne nagrody i podziękowania otrzymali Jerzy Pogocki
i Kamilla Pająk. W imieniu Powiatu Gliwickiego gratula-
cje z okazji jubileuszu przekazali wicestarosta gliwicki Ewa
Jurczyga wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Gliwic-
kiego Andrzejem Kurkiem i wiceprzewodniczącym Wło-
dzimierzem Gwiżdżem.

Pięknego jubileuszu gratulowali również m.in. prezy-
dent Knurowa Adam Rams i wiceprzewodniczący Rady
Miasta Knurów Jerzy Pach oraz dyrektor „Paderka” Dorota
Gumienny. Wyjątkowy prezent dla chórzystów przekazał
ks. Piotr Larysz z Parafii Matki Bożej Częstochowskiej
w Knurowie wraz z harcerzami – pisemne błogosławień-
stwo papieża Franciszka oraz figurkę św. Cecylii, po-
święconą przez papieża w maju br.

- Cieszę się, że poprzez wspólny śpiew mam również
możliwość edukować młodych ludzi muzycznie – by nie
tylko potrafili wykonać dany utwór, ale znali również na-
zwiska kompozytorów, muzykę polską i jej historię – mówi

dyrygent Kamilla Pająk. - Jubileusz 50-lecia szkolnego chó-
ru napawa nas ogromną dumą i radością, cieszymy się, że
w tak licznym składzie udało nam się wystąpić podczas uro-
czystości – dodaje.

„Scholi Cantorum” gratulujemy 50-lecia działalności
i życzymy kolejnych, wielkich jubileuszy! (SN)

50 lat ze „Schola Cantorum”
Pół wieku działalności świętował chór „Schola Cantorum” podczas jubileuszowego koncertu, zorganizowanego
9 czerwca w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.

14 czerwca w Wyższej Szkole
Technicznej w Katowicach odby-
ła się gala laureatów wyróżnio-
nych certyfikatem „Przyjazna szko-
ła”. Wśród nagrodzonych są dwie
szkoły z powiatu gliwickiego.

Konkurs na uzyskanie tytułu „Przyjazna
szkoła/placówka” został zorganizowa-
ny przez Kuratorium Oświaty w Kato-
wicach w ramach kampanii „Razem raź-
niej”. Był przeznaczony dla szkół i pla-
cówek z woj. śląskiego, do których

uczęszczają uczniowie posia-
dający orzeczenia i opinie wy-
dane przez poradnie psycho-
logiczno-pedagogiczne.

Wśród szkół wyróżnio-
nych tytułem „Przyjazna
szkoła” znalazły się placów-
ki z naszego powiatu: Szko-
ła Podstawowa w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Poniszowicach (gm. Ru-
dziniec) oraz Szkoła Pod-
stawowa z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Jana Pawła II
w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Paniówkach
(gm. Gierałtowice).

Gratulujemy! (AF)

Dwie placówki z terenu naszego powiatu zosta-
ły wyróżnione w kampanii „Razem raźniej”

Przyjazne szkoły
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Dyrektorkom wyróżnionych szkół towarzyszył
podczas gali radny Rady Powiatu Gliwickie-
go, Andrzej Frejno. 
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Wspólny występ obecnych i byłych chórzystów zebrał prawdziwą burzę braw.
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Pięćdziesiąte urodziny, na Śląsku
obchodzone jako „abraham” to

jedna z najpiękniejszych i wyjątkowo
celebrowanych rocznic. Jubilat, już
zwany dostojnym, w istocie dojrzały,
jest jednocześnie pełen nadziei, ma-
rzeń, które w drugim półwieczu bę-
dzie chciał podjąć i (choćby czę-
ściowo) zrealizować. Tak można by
powiedzieć o człowieku. Chór rządzi
się jednak swoimi prawami. Co kil-
ka lat niejako rodzi się na nowo, na-
stępuje bowiem wymiana składu,
a jednocześnie czerpie z wcześniej-
szych doświadczeń. Jest nieustannie
odświeżany, inny, a wciąż trochę
taki sam.

Czerwcowy koncert z okazji jubi-
leuszu chóru „Schola Cantorum”
w pełni ten fenomen ukazał. Blisko sto
osób – młodych chórzystów z aktu-
alnego składu oraz nieco bardziej
dojrzałych absolwentów – stanęło
przed licznie zgromadzoną publicz-
nością i wciąż z lekką tremą zaśpie-
wało kilkanaście całkiem niezłych
kawałków muzyki chóralnej. Wszyscy
złączeni sentymentem do swojego
zespołu, wymyślonego i stworzonego
pół wieku temu przez Jerzego Po-
gockiego. „Schola Cantorum” od za-
wsze związana z knurowskim liceum,
była i jest perłą tego miasta i powia-
tu gliwickiego.

Bardzo się cieszę, że mogłem
wziąć udział w tym wyjątko-

wym wydarzeniu i po wielu latach
przerwy stanąć na scenie, m.in. razem
z przyjaciółmi sprzed dwudziestu kil-
ku lat, z którymi miałem okazję zdo-
bywać najwyższe wyróżnienia w Byd-
goszczy czy porywać serca publicz-
ności w Buhl-Baden. Wspominam
wyjazd do Badenii Wirtembergii, nie
tylko dlatego, że był to mój pierwszy
wyjazd z zespołem, ale również przez
prezentowany tam repertuar muzyki
gospel. Właściwie wtedy dopiero po-
znałem ten gatunek, który do dziś jest
jednym z moich ulubionych: luz, przy-
jemność śpiewania, no i ten afroame-
rykański dystans do życia; życie jako
etap przejściowy, tęsknota za domem.

W „Ride the Chariot”, który wy-
konywaliśmy podczas koncertu jubi-
leuszowego, soprany pytały, oczywi-
ście po angielsku, „czy jesteś gotowy
bracie, czy jesteś przygotowany, żeby
wybrać się w podróż?”, a chór odpo-
wiadał z tęsknym przejęciem afry-
kańskich niewolników szeptanym
„tak”: już czekamy i jesteśmy gotowi
do drogi. Ale bardzo dobrze zostały też
przez publiczność przyjęte lubiane
przez chórzystów z Knurowa od po-
koleń śląskie „Koziery”, ze słynnym
„mój syneczku nie stój w kącie...”
i głośnym „hej” w finale.

Koncert wspólny chórzystów mło-
dych i dojrzałych rozpoczęły

jednak utwory muzyki dawnej: „Prze-
strach” do trudnych słów Mikołaja
Reja oraz „Matona mia cara” Orlanda
di Lasso.  Nie zabrakło utworów fran-
cuskich („Je ne l’ose dire”), dobrze
przyjęto również opracowanie jednej
z najbardziej znanych piosenek współ-
czesnej muzyki rozrywkowej, czyli
kultowego „Yesterday”, a także kom-
pozycję J. Maklakiewicza do wiersza
K. I. Gałczyńskiego „Kochanie moje
kochanie, dobranoc już jesteś sen-
na...”. Koncert kończył natomiast to-
ast na cześć (a jakże) chóru i jego dy-
rygentów: Vivat Jerzy Pogocki, vivat
Kamilla Pająk. Niech nam żyje „Scho-
la Cantorum”!

DAWID RAMS, radny Rady
Powiatu Gliwickiego, 

absolwent chóru
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Uczniom i nauczycielom „Konop-
nickiej” towarzyszyli podczas tej uro-
czystości m.in. rodzice, dyrektorzy pla-
cówek współpracujących ze szkołą
oraz wicestarosta gliwicki Ewa Jur-
czyga. Wyróżniający się uczniowie,
a było ich naprawdę wielu, odebrali
świadectwa z paskiem, nagrody i dy-
plomy za wybitne osiągnięcia. Wśród
nagrodzonych znaleźli m.in. uczestnicy
tegorocznego 26 Biegu Powiatowego
w Cämmerswalde w Powiecie 
Mit telsachsen
w Niemczech,
k t ó r z y  z a j ę l i
I miejsce w kla-
syfikacji sztafet
młodzieżowych. 

Podczas uro-
czystości odbyło
się także oficjalne
pożegnanie dłu-
goletniej dyrek-
t o r  Z S  i m .
M. Konopnickiej,
Elwiry Dersie-
wicz, która od-

chodzi na emeryturę. Starosta gliwic-
ki Waldemar Dombek oraz przewod-
niczący Rady Powiatu Gliwickiego
Andrzej Kurek skierowali na jej ręce
okolicznościowy list, wręczony wraz
z wieloma ciepłymi słowami przez
Ewę Jurczygę. Czytamy w nim m.in.
„W imieniu Samorządu Powiatu Gli-
wickiego oraz własnym pragniemy po-

dziękować Pani za wieloletnią służbę
na rzecz Powiatu Gliwickiego. Przez
wiele lat zarządzała Pani Zespołem
Szkół im. Marii Konopnickiej w Py-
skowicach, tworząc sympatyczną
i twórczą atmosferę pracy dla Grona
Pedagogicznego i nauki dla uczniów
tej placówki. Za Pani kadencji udało
się w szkole zrealizować wiele cieka-
wych projektów, przeprowadzić po-
trzebne remonty i stworzyć warunki do
dobrej nauki i pracy.” 

W imieniu burmistrza Pyskowic
podziękowania za kilkunastoletnią
dobrą współpracę z miastem przeka-
zała Elwirze Dersiewicz rzecznik pra-
sowa Agnieszka Kazubek. Wzrusza-
jące było pożegnanie odchodzącej na
emeryturę pani dyrektor z młodzieżą,
gronem pedagogicznym i rodzicami
uczniów.   (RG)

Pożegnania 
w „Konopnickiej”
Uroczyste zakończenie roku szkolnego we wszystkich zespołach szkol-
nych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, odby-
ło się 22 czerwca. Szczególny charakter miało ono w Zespole Szkół im.
M. Konopnickiej w Pyskowicach.

Symboliczne statuetki z wizerun-
kiem sowy otrzymali uczniowie
z Knurowa, którzy w minionym
roku szkolnym odnieśli znaczące
sukcesy w olimpiadach i kon-
kursach przedmiotowych, zawo-
dach sportowych oraz festiwa-
lach muzycznych na szczeblu
ogólnopolskim, wojewódzkim
i regionalnym.

Wręczenie statuetek oraz dyplo-
mów odbyło się 19 czerwca w Domu
Kultury w Knurowie-Szczygłowi-
cach podczas Akademii „Sowy
2018”. Wśród nagrodzonych duże
grono stanowili uczniowie szkół pro-
wadzonych przez Powiat Gliwicki
oraz podopieczni współfinansowa-
nego przez powiat Miejskiego Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie,
a także ich opiekunowie. Wszystkim
odniesionych sukcesów gratulowali:
wicestarosta gliwicki – Ewa Jurczy-
ga, przewodniczący Rady Miasta
Knurów – Tadeusz Rzepa, zastępca
prezydenta Knurowa – Piotr Surów-
ka, zastępca dyrektora gliwickiej de-
legatury Śląskiego Kuratorium
Oświaty – Arkadiusz Trzebuniak
oraz dyrektor Miejskiego Ogniska
Pracy Pozaszkolnej w Knurowie – Jo-
lanta Leśniowska.    

Wśród wyróżnionych byli ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych pro-
wadzonych przez Powiat Gliwicki.

Byli to reprezentanci Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie, któ-
rzy zajęli I miejsce drużynowo i in-
dywidualnie w VII Ogólnopolskim
Turnieju Klas o Profilu Munduro-
wym w Dąbrowie Górniczej. Z kolei
uczennica Zespołu Szkół im. I. J. Pa-
derewskiego w Knurowie nagrodzo-
na została za zakwalifikowanie się do
II etapu okręgowego 48 Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego.

Duże osiągnięcia mają na swym
koncie uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych w Knurowie: zdobyli
I miejsca w Regionalnym Konkursie
Literatów „Baśnie, mity i legendy”,
a także w III Regionalnym Konkur-
sie Recytatorskim „Grunt to rodzin-
ka”.  

Uczniowie szkół powiatowych
mają na swym koncie liczne sukce-
sy sportowe. Finalistami etapu wo-
jewódzkiego Licealiady Młodzieży
Szkolnej w koszykówce chłopców
została drużyna Zespołu Szkół im. I.
J. Paderewskiego w Knurowie. Re-
prezentacja tej samej szkoły zajęła
I miejsce w rejonie w finale Woje-
wódzkiej Licealiady Młodzieży
w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej.
Drużyna młodzieżowa Powiatu Gli-
wickiego zajęła III miejsce w klasy-
fikacji ogólnej i I w sztafecie mło-
dzieżowej w tegorocznym Biegu Po-
wiatu Mittelsachsen w Niemczech,

a w jej skład wchodzili uczniowie
„Paderewskiego” i ZSZ nr 2 w Knu-
rowie. W Szkolnej Lidze Lekkoatle-
tycznej – Zawody rejonowe I miejsce,
a także złoty medal w pchnięciu
kulą zdobyli uczniowie ZSZ nr 2. Za-
wodniczki z tej szkoły wywalczyły
też I miejsce w rejonie w Zawodach
Koszykówki Dziewcząt.

Warto pochwalić się także suk-
cesami artystycznymi. Chór Schola
Cantorum z Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego zajął I miejsce na
XI Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
Liczne sukcesy na swym koncie,
odniesione w regionalnych i woje-
wódzkich konkursach oraz festiwa-
lach piosenkarskich, mają również
podopieczni Miejskiego Ogniska
Pracy Pozaszkolnej w Knurowie.

- Gratuluję wam tak licznych
sukcesów – mówiła podczas gali
„Sowy 2018” wicestarosta Ewa Jur-
czyga. – Świadczą one nie tylko
o waszych talentach, ale i o praco-
witości. Teraz zaś życzę wam uda-
nych, pełnych wypoczynku, wspa-
niałych wakacji! 

Galę, przygotowaną przez Miej-
skie Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Knurowie, bardzo profesjonalnie
poprowadzili młodzi konferansjerzy
– Paulina Żyrkowska i Dawid Pu-
chalski.

(RG)

Sowy dla najlepszych

Czerwcowe posiedzenie Komisji
Edukacji Rady Powiatu Gliwickie-
go miało charakter wyjazdowy –
radni odwiedzili trzy zespoły szkół
oraz Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną w Knurowie.

Są to placówki, dla których orga-
nem prowadzącym jest Powiat Gli-
wicki. Podobne wyjazdowe posie-
dzenie odbyło się w maju, kiedy to Ko-
misja Edukacji odwiedziła Zespół
Szkół im. M. Konopnickiej, Zespół
Szkół Specjalnych oraz Poradnię Psy-
chologiczno-Pedagogiczną w Pysko-
wicach – również placówki prowa-
dzone przez nasz powiat.

W Knurowie radni byli w Zespo-
le Szkół Specjalnych, Zespole Szkół

im. I. J. Paderewskiego, Zespole Szkół
Zawodowych nr 2 i Poradni Pedago-
giczno-Psychologicznej. Ich dyrek-
torzy mówili o funkcjonowaniu pla-
cówek, wykonanych remontach i po-
trzebach.

– Spotkanie było bardzo owocne
– podsumowuje Stanisław Rudzki,
przewodniczący Komisji Edukacji. 
– Odwiedziliśmy wszystkie nasze
placówki w Knurowie. Było to swo-
iste podsumowanie tego, co zrobił
w nich powiat w mijającej kadencji,
a zrobił bardzo dużo. Jest się czym
pochwalić, szczególnie mam tu na
myśli nowe pracownie informatycz-
ne w technikum Zespołu Szkół im.
I. J. Paderewskiego. Myślę, że rów-

nież radni następnej kadencji będą się
starali, by nasze szkoły były stale
unowocześniane i modernizowane.
Dużą wagę przykładamy do funk-

cjonowania Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. Jej pomieszczenia
są już obecnie zbyt małe w stosunku
do potrzeb. Póki co rozwiązaliśmy

ten problem doraźnie, ale w przy-
szłości trzeba będzie się z nim zmie-
rzyć w sposób kompleksowy. Na
koniec muszę dodać, że bardzo wy-

soko oceniamy wysiłek
dyrektorów i grona peda-
gogicznego naszych pla-
cówek oświatowych,
wkładany w to, by funk-
cjonowały one jak najle-
piej. Mamy świetnie wy-
kształconych i przygoto-
wanych do zawodu na-
uczycieli oraz pedago-
gów, co przekłada się na
sukcesy odnoszone przez
naszych uczniów.

(RG)

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji

Radni byli m.in. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.
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Wielu uczniów zostało nagrodzonych i wyróżnionych za swe osiągnięcia.
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Elwira Dersiewicz odebrała serdecznie podziękowania
m.in. od młodzieży.

Wśród nagrodzonych było wielu uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gliwicki.
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- Nawiązałam w nim do spotkań,
które odbyły się w naszym staro-
stwie, a dotyczyły problemów osób
z niepełnosprawnością – mówi Ewa
Jurczyga. – Jedną z istotnych spraw
jest rozwiązanie kwestii zabezpiecze-
nia opieki osobom z niepełnospraw-
nością, posiadającym jednego opie-
kuna, w sytuacjach gdy jego opieka jest
niemożliwa, np. z powodu choroby,
wyjazdu czy potrzeby odpoczynku. 

Istnieje wprawdzie możliwość
umieszczenia w domu pomocy spo-
łecznej potrzebującej osoby „poza
kolejnością” i bez przedkładania sto-
sownych dokumentów, ale przepisy re-
gulują jedynie sprawy pobytu stałego.
Nie ma natomiast regulacji prawnych,
umożliwiających interwencyjne
umieszczenie takiej osoby na okre-
ślony czas. 

Podczas marcowego spotkania
w starostwie obecni na nim włodarze
miast i gmin Powiatu Gliwickiego
zadeklarowali chęć współfinansowa-

nia takich miejsc w DPS-ach, pod wa-
runkiem wskazania prawnych możli-
wości w tym zakresie. Powstały pro-
blem wymaga wsparcia ze strony rzą-
du. Konieczne jest stworzenie regulacji
prawnych w tym zakresie, poprzez
możliwość dokonania zmian w obo-
wiązujących przepisach dotyczących
domów pomocy społecznej oraz śro-
dowiskowych domów samopomocy.
Należy również umożliwić gminom
współfinansowanie takich miejsc in-
terwencyjnych, a także uprościć pro-
cedury umieszczania osób w propo-
nowanych placówkach.

- Równocześnie zwróciłam się
z postulatem zmiany istniejących prze-
pisów dotyczących opieki wytchnie-
niowej dla opiekunów osób z niepeł-
nosprawnością, która skupia się wy-
łącznie na osobach ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności. Wydaje się
zasadnym poszerzenie tej grupy rów-
nież o osoby z umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności – informu-
je Ewa Jurczyga. - Ze swej strony za-
deklarowaliśmy chęć utworzenia gru-
py interdyscyplinarnej z udziałem
przedstawicieli Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, celem
stworzenia pilotażowego programu,
który z pewnością mógłby rozwiązać
tę kwestię, stającą się w chwili obec-
nej problemem ogólnopolskim. 

List skierowany został do senato-
ra Krystiana Probierza oraz posłów
Barbary Dziuk, Piotra Pyzika i Jaro-
sława Gonciarza.

– Mam nadzieję, że pomoże to roz-
wiązać ten ważny problem – dodaje

Ewa Jurczyga. – Już raz skorzystałam
z pomocy posła Piotra Pyzika, który
wspólnie z radnym Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego Krystianem Kieł-
basą wsparł mnie w działaniach, ma-
jących na celu ograniczenie emisji ha-
łasu przez wiadukt nad zbiornikiem
Moczury w Knurowie. Po ich inter-
wencjach problem, który pozostawał
niezałatwiony przez lata, teraz jest roz-
wiązywany. Myślę, że również w kwe-
stii opieki wytchnieniowej uzyskam
pełne wsparcie naszych parlamenta-
rzystów.

(RG)

Powiat zwraca się o przyjęcie ogólnokrajowych
rozwiązań

Konieczna opieka
wytchnieniowa
Wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga wystosowała list do parlamenta-
rzystów, w którym zwraca się o przyjęcie systemowych uregulowań praw-
nych, które umożliwią rozwiązanie problemu tzw. opieki wytchnienio-
wej.

 14 lipca: I Oddziałowy Spływ Ka-
jakowy PTTK „Kłodnica 2018“
 19 – 28 lipca: Wycieczko-piel-
grzymka do Toskanii
 11 sierpnia: „Chodnik w koronach
drzew“ - odkryj Tatry z innej per-
spektywy
 7 –  9 września: Czerwone Wierchy
 28 – 30 września: Pielgrzymka do
Sanktuarium Maryjnego w Gietrz-
wałdzie

 2 – 7 października: Kijów - Wy-
prawa śladami Legionów Polskich
 6 – 19 lipca 2019 r.: USA-Kanada
- Wschodnie Wybrzeże

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

(JLZ)

Wycieczki z przewodnikiem
PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej zaprasza na bliższe i dalsze wycieczki tu-
rystyczno-krajoznawcze z przewodnikiem.

Rolnicy, których gospodarstwa
mają ściśle określoną wielkość

ekonomiczną, mogą ubiegać się o po-
moc finansową ma inwestycje zwią-
zane z produkcją prosiąt (obszar A),
produkcją mleka krowiego (obszar
B) czy produkcją bydła mięsnego
(obszar C). 

Wsparcie przyznawane jest w po-
staci dofinansowania poniesionych
kosztów na realizację danej inwesty-
cji. Poziom dofinansowania wynosi
standardowo 50 proc. poniesionych

kosztów kwalifikowalnych. W przy-
padku, gdy o pomoc ubiega się mło-
dy rolnik lub gdy wniosek o wsparcie
składa wspólnie kilku rolników, po-
ziom dofinansowania może wynieść 60
proc.

Wysokość wsparcia zależy od ro-
dzaju inwestycji i wynosi maksymal-
nie w całym okresie realizacji PROW
2014-2020: 900 tys. zł w przedsię-
wzięciach związanych z rozwojem
produkcji prosiąt, a 500 tys. zł dla ope-
racji w rozwój produkcji mleka kro-
wiego lub rozwój produkcji bydła
mięsnego. Limitów pomocy nie moż-
na łączyć. 

Złożone przez rolników wnioski zo-
staną poddane ocenie punktowej.

Suma uzyskanych punktów będzie
decydowała o kolejności przysługi-
wania pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy
przyjmują oddziały regionalne

ARiMR właściwe ze względu na miej-
sce realizacji inwestycji. Można je rów-
nież złożyć za pośrednictwem biura
powiatowego ARiMR, należącego do
takiego oddziału. Dokumenty aplika-
cyjne można składać osobiście, przez
upoważnioną osobę lub przesyłką re-
jestrowaną, nadaną w placówce pocz-

towej. W przypadku osób wspólnie
ubiegających się o pomoc, wniosek
składa się w oddziale regionalnym
ARiMR właściwym ze względu na po-
łożenie ich gospodarstw. Jeżeli go-
spodarstwa tych osób są położone na
obszarze więcej niż jednego woje-
wództwa, wniosek składa się w tym
województwie, w którym jest położona
największa część tych gospodarstw.
Nabór wniosków potrwa do 27 lipca
2018 r.

Ponadto Andrzej Frejno informuje,
że do 30 lipca br. w oddziałach re-

gionalnych ARiMR można składać
wnioski o przyznanie 100 tys. zł bez-
zwrotnej premii w ramach działania
„Premie dla młodych rolników”. 

Opremię może starać się obywa-
tel Unii Europejskiej, który

w dniu złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy jest pełnoletni i nie ukoń-
czył 40 lat; posiada kwalifikacje za-
wodowe wynikające z posiadanego
wykształcenia albo wykształcenia
i stażu pracy w rolnictwie, bądź zo-
bowiąże się do ich uzupełnienia, z wy-
łączeniem stażu pracy, w okresie 36
miesięcy od dnia doręczenia decyzji
o przyznaniu pomocy; przed dniem
złożenia wniosku o przyznanie po-
mocy, lecz nie wcześniej niż w okre-
sie 24 miesięcy przed dniem złożenia
tego wniosku rozpoczął prowadzenie
działalności rolniczej w gospodar-
stwie o powierzchni użytków rolnych
wynoszącej co najmniej 1 ha; przed-
łoży biznesplan dotyczący rozwoju
gospodarstwa oraz zobowiązał się
do zrealizowania tego biznesplanu
w terminie przewidzianym w bizne-
splanie, lecz nie później niż do dnia
upływu 3 lat od dnia wypłaty pierw-
szej raty pomocy. Ponadto, najpóźniej
w terminie 9 miesięcy od dnia dorę-
czenia decyzji o przyznaniu pomocy
rozpocznie, jako kierujący prowa-
dzenie gospodarstwa o powierzchni
użytków rolnych równej, co najmniej
średniej powierzchni gruntów rol-
nych w gospodarstwie rolnym w kra-
ju, a w województwach o niższej śred-
niej – co najmniej średniej po-
wierzchni gruntów rolnych w go-
spodarstwie rolnym w wojewódz-
twie oraz nie większej niż 300 ha; któ-
rego wielkość ekonomiczna jest nie
mniejsza niż 13 tys. euro i nie więk-
sza niż 150 tys. euro.

Pomoc przysługuje wnioskodaw-
com, którzy uzyskali największą

liczbę punktów, przy czym minimal-
na liczba punktów musi wynieść co
najmniej 8. 

Szczegółowe informacje na temat
naboru można uzyskać w punktach in-
formacyjnych w siedzibach biur po-
wiatowych i oddziałów regionalnych
ARiMR – ich adresy znajdują się na
stronie www.arimr.gov.pl.

(AF)

Nawet do 900 tys. zł na modernizację gospodarstw rolnych oraz 100 tys.
zł premii dla młodych rolników

Nabór wniosków 2018

Krystyna Kręgiel, która przez 25
kierowała Placówką Terenową
KRUS w Gliwicach, odeszła na
emeryturę. Z tej okazji wystoso-
wała list do starosty gliwickiego
Waldemara Dombka, w którym
dziękuje za wieloletnią dobrą
współpracę.

Listy o podobnej treści skierowa-
ne zostały również do włodarzy gmin
Powiatu Gliwickiego, przewodniczą-
cych i radnych rad powiatu, miast
i gmin, pracowników urzędów, sołty-
sów, strażaków, dyrektorów instytucji
rolniczych oraz rolników Ziemi Gli-
wickiej. Jego motto, autorstwa Lewi-
sa Carroll’a, brzmi: „Jeden z najgłęb-
szych sekretów życia polega na tym,
że tylko to wszystko, co robimy dla in-

nych, jest tym, co naprawdę
warto robić.”

W liście czytamy m.in.: „Pra-
ca w KRUS jest pracą dla innych,
dla rolników i ich rodzin. Praca
ta przekłada się na ich zabezpie-
czenie społeczne w razie choro-
by, macierzyństwa, wypadków,
niepełnosprawności i podeszłego
wieku. (…) Z całego serca chcę
podziękować za współpracę,
a także za skarby mądrości i do-
świadczenia, jakie od Was otrzy-
małam. Szczególne podzięko-
wania kieruję do tych wszystkich,
którzy obdarzyli mnie swoim
zaufaniem i życzliwością.”

My również dziękujemy,
Pani Krystyno! (RG)

Pożegnanie 
i podziękowanie

Krystyna Kręgiel (pierwsza z lewej) po raz
ostatni wręczyła nagrodę w konkursie „Wy-
graj z nami”, który od wielu lat nasza re-
dakcja prowadzi wspólnie z Placówką Te-
renową KRUS w Gliwicach. Tym razem wó-
zek transportowy otrzymała Dorota Lucja,
a gratulacje złożył jej również starosta Wal-
demar Dombek.
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Pomoc finansową można otrzymać m.in. na zakup nowych maszyn rolni-
czych.
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Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa (ARiMR) w Pyskowicach Andrzej Frejno informuje, że 28 czerw-
ca rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Moderni-
zację gospodarstw rolnych”, a 29 czerwca – premii dla młodych rolni-
ków. 

W lutym i marcu br. w starostwie odbyły się spotkania poświęcone pro-
blemom osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, list do parlamentarzy-
stów jest ich kontynuacją.
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Przemoc w rodzinie może wywo-
ływać skrajne emocje, począwszy 

od współczucia do gniewu i sprzeci-
wu. Określenie rzeczywistego roz-
miaru zjawiska przemocy w rodzinie
pozostaje kwestią niezwykle trudną 
do zrealizowania. Z uwagi na specy-
fikę problemu wiele czynów i sytuacji
pozostaje nieujawnionych i znanych je-
dynie osobom, które w „czterech ścia-
nach” doświadczają przemocy. 

Przyznanie się ofiary przemocy
do dramatów rozgrywających się w ro-
dzinie niejednokrotnie pozostaje ponad
jej siły – jednocześnie osoba stosują-
ca przemoc pozostaje bezkarna
i utwierdza się w przekonaniu o swo-
jej bezkarności. Niejednokrotnie zda-
rza się, że to sąsiedzi, nauczyciele, pra-
cownicy socjalni czy lekarze zgłasza-
ją organom ścigania podejrzenie o sto-
sowanie przemocy. Zadanie podnie-
sienia świadomości i wrażliwości spo-
łecznej mieszkańców powiatu gli-
wickiego poprzez zaangażowanie lo-
kalnej społeczności w sprawy zwią-
zane ze zjawiskiem przemocy jest
jednym z głównych zadań należą-
cych do instytucji i służb działających
w obszarze przeciwdziałania prze-
mocy. Propagowanie wiedzy na ten te-
mat poprzez edukację dzieci, mło-
dzieży oraz osób dorosłych umożliwia
podejmowanie działań, które mają

duży wpływ na zmianę obyczajów
i postaw wobec zjawiska przemocy. 

Pomimo istnienia wielu konwencji
i deklaracji chroniących prawa

człowieka, nadal wiele osób doznaje
przemocy w rodzinie, która zgodnie 
z art. 207 §1 Kodeksu Karnego jest
przestępstwem ściganym przez prawo.
Dlatego warto mówić o uniwersalnych
prawach człowieka oraz o szczególnej

roli instytucji publicznych i organiza-
cji pozarządowych, których celem
jest pomoc osobom doznającym prze-
mocy fizycznej, psychicznej, seksu-
alnej czy ekonomicznej w domu. 

Według Konstytucji RP z 1997 r.
państwo zapewnia każdemu człowie-
kowi prawo do życia w środowisku ro-
dzinnym wolnym od przemocy, która
poniża, narusza prawa i dobra osobi-
ste oraz powoduje psychiczne i/lub fi-
zyczne cierpienie. Wiemy jednak, że
pomimo istnienia wielu konwencji
i deklaracji chroniących prawa czło-
wieka, nadal wiele osób staje się ofia-
rami przemocy w rodzinie. 

Każdy człowiek doświadczający
przemocy ma prawo szukać profesjo-
nalnej pomocy prawnej, psycholo-
gicznej, socjalnej i medycznej. Każdy
z nas ma też prawo do godnego i bez-
piecznego życia, a policja, prokuratu-
ra i sądy mają obowiązek pomóc w re-
alizacji tych praw. 

WZespole Poradnictwa Specjali-
stycznego i Interwencji Kry-

zysowej Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Gliwicach udziela-
my profesjonalnej pomocy specjali-
stycznej (psychologicznej, prawnej, so-
cjalnej, pedagogicznej), o której mowa
w Ustawie o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004 roku, osobom z terenu
powiatu gliwickiego.  

Pomoc w ramach Zespołu Porad-
nictwa Specjalistycznego i Interwen-
cji Kryzysowej ukierunkowana jest
także na działania zaradcze dla osób do-
świadczających różnych trudnych sy-
tuacji życiowych: nagłych traum, kon-
fliktów w relacjach z innymi, proble-
mów emocjonalnych, psychicznych
i innych. Pomagamy także rodzinom,
które przeżywają trudności lub wyka-

zują potrzebę wsparcia w rozwiązy-
waniu problemów wychowawczych,
wzajemnej komunikacji, agresji.

Oferta pomocy Zespołu Poradnic-
twa Specjalistycznego i Inter-

wencji Kryzysowej Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
ma bardzo szeroki wymiar.

W jej skład wchodzi m.in. inter-
wencja kryzysowa. Jest to zespół ca-
łościowych interdyscyplinarnych dzia-
łań podejmowanych na rzecz osób i ro-
dzin będących w stanie kryzysu. Jej ce-
lem jest przywrócenie równowagi

psychicznej oraz umiejętności samo-
dzielnego radzenia sobie, a dzięki
temu zapobieganie przejściu reakcji
kryzysowej w stan chronicznej nie-
wydolności psychospołecznej – cza-
sem wiąże się z działaniem bezpo-
średnio w środowisku potrzebujących
takiej pomocy. 

Zespół ofertuje również pomoc
psychologiczną. Obejmuje ona szero-
ki wachlarz usług opartych na wiedzy
z zakresu psychologii, takich jak:
– poradnictwo specjalistyczne, dia-
gnoza i terapia, konsultacje psycho-
logiczne w formie indywidualnej, par,
rodzin oraz dzieci i młodzieży;
– pomoc psychologiczna w formie gru-
powej (grupy wsparcia, psychoedu-
kacyjne);
– pomoc indywidualna i grupowa dla
osób stosujących przemoc w rodzinie
poprzez uczestnictwo w programie
korekcyjno-edukacyjnym. W części
edukacyjnej programy koncentrują
się na przekazaniu szeroko pojętej
wiedzy na temat zjawiska przemocy,
część korekcyjna ukierunkowana jest
na zdobycie umiejętności radzenia
sobie ze złością (niestosowanie agre-
sji i przemocy), trening umiejętności
społecznych i asertywności oraz naukę

konstruktywnego rozwiązywania spo-
rów, korzystania ze wsparcia spo-
łecznego oraz rozwijanie umiejętności
w zakresie wychowawczym. 
Uczestnikami programu mogą być:
– osoby samodzielnie zgłaszające się,
– osoby kierowane przez sąd, skaza-
ne za przestępstwo przeciwko rodzi-
nie ze stwierdzeniem sprawstwa prze-
mocy, korzystające z warunkowego za-
wieszenia wykonywania kary pozba-
wienia wolności,
– osoby objęte procedurą Niebieskiej
Karty, kierowane przez organy ścigania,
– osoby zobowiązane przez inne or-
gany, instytucje i organizacje;

Z kolei w ramach poradnictwa ro-
dzinnego Zespół zapewnia diagnozę
i poradnictwo w zakresie problemów
wychowawczych w rodzinach natu-
ralnych i zastępczych, a także kon-
sultacje dla rodzin oraz par.

Zespół zapewnia także pomoc
prawną, na którą składa się udzielanie
informacji o obowiązujących przepi-
sach z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego, zabezpieczenia spo-
łecznego, ochrony praw lokatorów.
Taki zakres czynności prawnych wy-
nika z art. 46 Ustawy o pomocy spo-
łecznej (Dz.U.2004. Nr 64 poz. 593).

W siedzibie Zespołu Poradnictwa
Specjalistycznego i Interwencji Kry-
zysowej porady psychologiczne pro-
wadzone są nie tylko osobiście, ale
również drogą elektroniczną poprzez
e-mail. Krótki opis problemu oraz
pytanie do psychologa lub prawnika
prosimy kierować na adres pik_gli-
wice@wp.pl. W ciągu kilku dni spe-
cjalista odpowie na pytanie lub za-
proponuje termin konsultacji osobistej. 

Prosimy o wcześniejsze ustalanie
wizyt drogą telefoniczną lub osobiście.
W przypadkach kryzysowych i na-
głych o charakterze losowym można
także zgłaszać się do psychologa i praw-
nika bez umówionej wcześniej wizyty
w godzinach pracy Zespołu: od ponie-
działku do czwartku w godz. 7:30-18:00
oraz w piątek w godz. 7:30-16:00.

W Zespole Poradnictwa Specjali-
stycznego i Interwencji Kryzysowej
staramy się poszerzać ofertę naszych
usług i wychodzić naprzeciw potrze-
bom klientów. Współpracujemy
z ośrodkami pomocy społecznej, szko-
łami, poradniami psychologiczno-pe-
dagogicznymi, wymiarem sprawie-
dliwości i innymi podmiotami w po-
wiecie gliwickim specjalizującymi się
w udzielaniu pomocy osobom po-
trzebującym. Gwarantujemy naszym
klientom pełną dyskrecję oraz pouf-
ność. W naszej pracy postępujemy
zgodnie z Kodeksem etyczno-zawo-
dowym psychologa oraz Kodeksem
etycznym psychoterapeuty.

MAGDALENA FILIPCZAK-PIĄTEK –
psycholog koordynujący

w Zespole Poradnictwa
Specjalistycznego i Interwencji

Kryzysowej

Nie cierp – możesz liczyć na wsparcie i pomoc, jeżeli w twoim domu nie czujesz się bezpiecznie

Bez przemocy 
w rodzinie
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Wystawa oraz kiermasz dzieł
sztuki zakończony aukcją wysta-
wionych prac artystycznych zorga-
nizowane zostały w dniach 26-27
maja w auli Szkoły Podstawowej
w Gierałtowicach. Uczestnicy tego
kiermaszu mieli możliwość zakupu
wybranych dzieł sztuki oraz wzięcia
udziału w aukcji w ostatnim dniu

trwania wystawy. W wydarzeniu
tym uczestniczył m.in. starosta gli-
wicki Waldemar Dombek.

Organizatorem tych dni spotkania
ze sztuką była Parafia Rzymskoka-
tolicka pw. Matki Bożej Szkaplerz-
nej w Gierałtowicach. Wciąż istnie-
je możliwość nabycia prac niewyli-
cytowanych na aukcji po cenie wy-

woławczej.
Katalog tych
prac dostęp-
ny jest na
stronie parafii: http://szkaplerz-
nej.pl/mozliwosc-zakupu-prac-
niewylicytowanych-na-aukcji/.

Więcej informacji w tej sprawie
można uzyskać pod numerem telefo-
nu: 518 360 966.

MAREK SZOLC
– dziennikarz obywatelski, radny

Rady Powiatu Gliwickiego
Podczas licytacji prac, przekazanych na aukcję.

12 tys. zł zebrano podczas kiermaszu i aukcji na rzecz ukończenia Domu
Parafialnego przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach.
Wciąż istnieje możliwość nabycia prac niewylicytowanych na aukcji po
cenie wywoławczej, by wesprzeć ten cel.

Razem możemy uczynić wiele

KAŻDY Z NAS MA PRAWO DO GODNEGO 
I BEZPIECZNEGO ŻYCIA

Jeśli doznajesz przemocy i potrzebujesz wsparcia emocjonalnego,
bytowego, porad prawnych, Zespół Poradnictwa Specjalistyczne-
go i Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Gliwicach udziela takiej pomocy. Można także zasięgnąć in-
formacji na temat innych podmiotów, które są w stanie pomóc To-
bie i Twoim najbliższym. Każdy człowiek doświadczający przemocy
ma prawo szukać profesjonalnej pomocy.

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO 
I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
tel. 032/332-66-77 lub 032/332-66-16 (kancelaria)
Po pomoc można przyjść bez względu na posiadany dochód, po-
nieważ świadczona jest ona bezpłatnie. 

Rodzina to grupa społeczna, w której kształtuje się osobowość, nawy-
ki, postawy, zachowania wzrastających dzieci, dlatego też szczególnym
zagrożeniem jest pojawienie się przemocy w domu rodzinnym, który po-
winien być miejscem spokoju i poczucia bezpieczeństwa.
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Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej 

w Knurowie, ul. Szpitalna 29
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają 
radcowie prawni.
Dni i godziny działania punktu
Poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Wtorek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Środa od godz. 13.00 do godz. 17.00
Czwartek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Piątek od godz. 8.30 do godz. 12.30

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej 

w Sośnicowicach, ul. Szprynek 1
Punkt prowadzony przez Fundację Rozwoju
Lokalnego z siedzibą w Knurowie.
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają ad-
wokaci.
Dni i godziny działania punktu
Poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 17.00
Wtorek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Środa od godz. 9.00 do godz. 13.00
Czwartek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Piątek od godz. 9.00 do godz. 13.00

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej 

w Wielowsi, ul. Główna 1
Punkt prowadzony przez Fundację Rozwoju
Lokalnego z siedzibą w Knurowie.
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają ad-
wokaci.

Dni i godziny działania punktu
Poniedziałek od godz. 14:00 do godz. 18:00
Wtorek od godz. 14:00 do godz. 18:00
Środa od godz. 8:00 do godz. 12:00
Czwartek od godz. 8:00 do godz. 12:00
Piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej w Pyskowicach,

ul. Strzelców Bytomskich 3
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają ad-
wokaci.
Dni i godziny działania punktu
Poniedziałek od godz. 11.30 do godz. 15.30
Wtorek od godz. 11.30 do godz. 15.30
Środa od godz. 11.30 do godz. 15.30
Czwartek od godz. 13.30 do godz. 17.30
Piątek od godz. 9.00 do godz. 13.00

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej w Rudzińcu, 

ul. Gliwicka 26
Punkt prowadzony przez Fundację Rozwoju
Lokalnego z siedzibą w Knurowie.
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają ad-
wokaci.
Dni i godziny działania punktu
Poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Wtorek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Środa od godz.13.00 do godz. 17.00
Czwartek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Piątek od godz. 9.00 do godz. 13.00

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
osobie, której w okresie 12 miesięcy po-
przedzających zwrócenie się o udzielenie nie-
odpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej i wobec
której w tym okresie nie wydano decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
udokumentowanie uprawnienia przez przed-
łożenie oryginału albo odpisu decyzji o przy-
znaniu świadczenia z pomocy społecznej lub
zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o któ-
rym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej;

osobie, która posiada ważną Kartę Dużej
Rodziny.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;

osobie, która uzyskała zaświadczenie, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991
r. o kombatantach oraz niektórych osobach bę-
dących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego.
udokumentowanie uprawnienia przez przed-
łożenie zaświadczenia, o którym mowa w usta-
wie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami re-
presji wojennych i okresu powojennego;

osobie, która posiada ważną legitymację we-
terana albo legitymację weterana poszkodo-
wanego.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie ważnej legitymacji weterana
albo legitymacji weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierp-

nia 2011 r. o weteranach działań poza gra-
nicami państwa;

osobie, która nie ukończyła 26 lat.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie dokumentu stwierdzającego
tożsamość;

osobie, która ukończyła 65 lat.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie dokumentu stwierdzającego
tożsamość;

osobie, która w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia
lub poniosła straty.
udokumentowanie uprawnienia przez zło-
żenie oświadczenia, że zachodzi co naj-
mniej jedna z okoliczności wymienionych;

kobiecie w ciąży.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie dokumentu potwierdzającego
ciążę;

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
poinformowanie osoby uprawnionej o obo-
wiązującym stanie prawnym, przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach;
wskazanie osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania dotyczącego jej problemu praw-
nego;
pomoc w sporządzeniu wymagającego wie-
dzy prawniczej projektu pisma w zakresie nie-
zbędnym do udzielenia pomocy, z wyłącze-
niem pism procesowych w postępowaniach
przygotowawczym lub sądowym i pism w po-
stępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub o ustanowienie peł-
nomocnika z urzędu.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Powiat Gliwicki
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Ustawa Prawo o ruchu drogowym
(art. 45, ust. 2 pkt 1) stanowi, że kie-
rującemu pojazdem zabrania się ko-
rzystania podczas jazdy z telefonu
wymagającego trzymania słuchawki
lub mikrofonu w ręku. Warto tu dodać,
że zgodnie z przepisami pojazdem jest
środek transportu przeznaczony do
poruszania się po drodze oraz maszy-
na lub urządzenie do tego przystoso-
wane. A zatem przepisy te nie dotyczą
tylko kierowców samochodów, ale
także m.in. rowerów czy motorów.

W sytuacji, kiedy kierujący po-
jazdem rozmawia przez telefon lub
odpisuje na smsy, odwraca wzrok od
drogi i nie kontroluje sytuacji na
niej. Choć wydaje się, że np. ode-
branie telefonu trwa tylko chwilkę,
może wystarczyć, by potrącić pie-
szego czy spowodować kolizję lub
wypadek.

Za korzystanie podczas jazdy z te-
lefonu wymagające trzymania słu-

chawki lub mikrofonu w ręku przez
kierującego pojazdem, grozi mandat
w wysokości 200 zł. Kierowcy samo-
chodów dodatkowo mogą otrzymać
5 punktów karnych. 

Choć prawo przewiduje używanie
zestawów głośnomówiących, eksper-
ci są zdania, że i takie rozwiązanie nie
jest w pełni bezpieczne. Kierowca,
choć ma wolne ręce, jest zaangażo-
wany w rozmowę i nie skupia się
w pełni na drodze. Najlepiej więc,
jeśli chcemy porozmawiać przez te-
lefon, zjechać na parking czy zatrzy-
mać się w innych bezpiecznym miej-
scu i nie narażać siebie oraz innych
uczestników ruchu drogowego. 

Jak sytuacja z korzystaniem z te-
lefonu podczas jazdy wygląda na na-
szym terenie? Komenda Miejska Po-
licji w Gliwicach w okresie od 1 stycz-
nia do 24 kwietnia br. zanotowała 42
naruszenia związane z korzystaniem
z telefonu, w związku z czym wysta-
wiono 29 mandatów i zastosowano
11 pouczeń oraz skierowano 2 wnio-
ski do sądu. 

(SN)

Co grozi za używanie 
telefonu podczas jazdy?

Przeprowadzone na terenie po-
wiatu gliwickiego warsztaty cieszyły
się dużym zainteresowaniem – łącznie
wzięło w nich udział niemal czterystu
seniorów. Pracownik Biura Powiato-
wego Rzecznika Konsumentów w Gli-
wicach, Edyta Wietschorke-Gołąb,
podczas tych spotkań zobrazowała
zagrożenia, jakie wiążą się z zawie-
raniem umów poza lokalem przedsię-
biorstwa, przede wszystkim w zakre-
sie nieuczciwych praktyk rynkowych
stosowanych przez sprzedawców ener-
gii elektrycznej, gazu oraz usług tele-
komunikacyjnych, czy też przy zaku-
pie towaru na powszechnie organizo-
wanych, nie tylko na terenie powiatu
gliwickiego, pokazach. Dodatkowo
seniorzy otrzymali wskazówki, jak
reagować w przypadku zawarcia nie-

chcianej umowy i jakie podjąć kroki,
aby skutecznie od niej odstąpić. 

Poza ostrzeżeniem przed oszu-
stwami o charakterze konsumenckim,
uczestnicy spotkań przeszli podsta-
wowe szkolenie z zakresu bezpie-
czeństwa w rejonie przejść dla pie-
szych oraz w przedmiocie postępo-
wania w przypadku próby oszustwa
znanymi metodami, np. „na wnuczka”
czy też „na policjanta”.

- Mamy nadzieję, że podjęte przez
Biuro Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów w Gliwicach działania przy-
niosą pożądane efekty i mieszkańcy
powiatu gliwickiego będą świadomy-
mi konsumentami, a zdobyta wiedza
pozwoli ustrzec się przed niechciany-
mi umowami – mówi Edyta Wiet-
schorke-Gołąb. (EWG)

W czasie spotkań odbywała się zarówno edukacja konsumencka, jak też
można było wiele dowiedzieć się o zagrożeniach, z jakimi spotyka się po-
licja.
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Wiedza dla seniorów
Jak już informowaliśmy, Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Gliwicach podjęło współpracę z Komendą Miejską Policji w Gliwicach
dotyczącą działań profilaktycznych ukierunkowanych na bezpie-
czeństwo osób starszych. W jej ramach odbyły się spotkania, zorgani-
zowane na terenie naszego powiatu.

Chcąc zatelefonować podczas jaz-
dy, najlepiej zatrzymać się na par-
kingu lub w innym bezpiecznym
miejscu.

Tym razem w ramach naszego cyklu BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE po-
ruszamy temat związany z korzystaniem z komórki podczas jazdy. Roz-
mowa przez telefon, odczytywanie smsów i odpisywanie na nie w cza-
sie jazdy są bardzo niebezpieczne. Niestety wielu kierowców wykonu-
je te czynności kierując pojazdem i stwarza tym samym poważne za-
grożenie na drodze.
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Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej prowadzi zbiórkę fundu-
szy na reaktywację Ośrodka Harcerskiego w Łączy
(gm. Rudziniec).

– Naszym marzeniem jest, aby jeszcze w tym roku od-
były się tu pierwsze biwaki harcerskie, a dzieci i młodzież
mogły na terenie ośrodka mieć swój bezpieczny, stały kąt
blisko natury – mówi phm. Katarzyna Moskała, zastępca
komendanta Hufca.

Piękne tereny w Łączy od dziesięcioleci służą harcerzom
– niegdyś odbywały się tu obozy, potem biwaki. Niestety ośro-
dek przed laty podupadł i jego dawna, wysłużona infra-
struktura musiała zostać wyburzona. Obecnie harcerze pod-
jęli się jego reaktywacji, co wymaga kwoty ok. 100 tys. zł.

Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem portalu „Od-
palProjekt.pl”. Oto link do tej strony – https://odpalpro-
jekt.pl/p/Laczy-nas-przygoda. (RG)

Ośrodek harcerski wymaga wsparcia 
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Z okazji 95-lecia Concordii Knurów
zorganizowane zostały I Śląskie
Mistrzostwa Skrzatów.

W turnieju wzięły udział zespoły
złożone z zawodniczek oraz zawodni-
ków urodzonych w 2011 r. i młodsi. 24
zespoły, które zgłosiły swój akces,
zostały podzielone na cztery grupy. 

Grupa A: Espanola, MKS Con-
cordia Knurów, Football Academy
Zawiercie, Ajaks Częstochowa, LKS

Sportkontakt Goleszów, Akademia
Piłkarska Smerfiki

Grupa B: Górnik Zabrze, KS 94
Rachowice, Akademia Piłkarska Es-
tates Wodzisław Śląski, ROW Rybnik,
Football Academy Beskid Andry-
chów, Akademia Piłkarska TEAM

Grupa C: Akademia Piłkarska
Champions Olkusz, Juventus Acade-
my, Espanola II, Ajaks Częstochowa
II, UKKS Katowice, Akademia Pił-
karska Gliwice

Grupa D: Promotor Zabrze, Foot-
ball Academy Zawiercie II, Grun-
wald Ruda Śląska, APN Knurów,
Ruch Radzionków, Piast Gliwice

Nie dokonano klasyfikacji drużyn
według miejsc, bo liczył się udział, po-
pularyzacja sportu i ponad 240
uśmiechniętych dziecięcych buzi! Każ-
dy zespół otrzymał dyplom i puchar za
udział, a wszystkie dzieci – złote me-
dale i piłkarskie upominki. (RG)

Wszyscy byli wygranymi

Dominik motocyklami intereso-
wał się od najmłodszych lat i to zafa-
scynowanie dwoma kółkami ciągle
w nim jest. Obecnie uczy się w zespole
szkół samochodowych, a od 2016 r.
jeździ na motocyklu już całkiem „za-
wodowo”. 

– Dwa lata temu kolega kupił mo-
tocykl i zapisał się do klubu. Wciągnął
też mnie – mówi Dominik. – Moja
przygoda z enduro zaczęła się w Sto-
warzyszeniu „Klub Motocyklowy En-
duro Czerwionka” pod okiem trenera
Karola Duraja. 

Od roku Dominik jeździ pod szyl-
dem ATV-ROW Rybnik i rozwija
swoje umiejętności dzięki trenerowi
Patrykowi Bielcowi i Adrianowi Biel-
cowi. Warto dodać, że Patryk Bielec
to utytułowany zawodnik enduro,

m.in. mistrz Polski. Wilczanin uczy się
więc od najlepszych. Efekty tej nauki
i pracy już są widoczne. Po raz pierw-
szy w tym roku Dominik wystartował
w Pucharze Polski w kategorii Junior.
Podczas zawodów, które odbywały się
12-13 maja w Kaliszu Pomorskim, za-
jął II miejsce, zaś w drugich zawodach
– 16-17 czerwca w Wałbrzychu, był
trzeci. 

Młody motocyklista tak mówi
o swojej pasji:

– Enduro to sport motorowy, w któ-
rym zawodnicy pokonują trasy asfal-
towe i terenowe. Na trasie znajdują się
odcinki specjalne, „dojazdówki”, trze-
ba pokonywać przeszkody, między in-
nymi belki czy opony – opowiada Do-
minik. – Przykładowo jedno kółko
podczas zawodów Pucharu Polski to

dystans 30 km, a podczas dwudnio-
wych wyścigów pokonujemy blisko 10
okrążeń. Enduro jest sportem wyma-
gającym, bywa że kontuzyjnym, ale
ciekawym i wciągającym. 

Sezon w enduro trwa od marca do
przełomu października i listopada.
W tym czasie Dominik co miesiąc jeź-
dzi na zawody, które odbywają się
w weekendy, ale przygotowania do

nich trwają prak-
tycznie cały ty-
dzień. Trzy razy

w tygodniu trenuje na motocyklu na
specjalnym torze w Rybniku i na hał-
dach, m.in. w Knurowie i Czerwion-
ce, zaś minimum dwa razy w tygodniu
spędza czas na siłowni. Od zawodni-
ka, który chce podchodzić do jazdy
profesjonalnie, wymaga się bowiem
nie tylko odpowiednich umiejętności
do prowadzenia motocyklu, ale także
ogólnej sprawności fizycznej.

Przed Dominikiem kolejne za-
wody w ramach Pucharu Polski –
w Malechowie (w lipcu) i w Ro-
manówce (w sierpniu). Ma na-
dzieję, że dobry końcowy wynik
całego cyklu da mu przepustkę do
przyszłorocznych Mistrzostw Pol-
ski. W tym roku chce jeszcze wy-
startować w największej impre-
zie w Polsce Red Bull 111 Mega-
watt. 

Życzymy powodzenia!
(SN)

… wygląda pięknie. Mogli się
o tym przekonać uczestnicy VII
Rajdu Rowerowego po Powiecie
Gliwickim z Metą na Ziemi Sośni-
cowickiej, który odbył się przy
pięknej słonecznej pogodzie
9 czerwca.

Uczestnicy przejechali ok. 25 km
po trasach rowerowych powiatu gli-
wickiego oraz leśnych duktach gmin
Sośnicowice i Rudziniec. Start i meta
zlokalizowane zostały przy Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach,
gdzie w tym czasie odbywały się Dni
Sośnicowic, rowerzyści mogli więc
skorzystać z wielu dodatkowych atrak-
cji. Zanim jednak wyruszyli w trasę,
zwiedzili Muzeum Techniki w Sośni-
cowicach pod auspicjami  Stowarzy-
szenia Pasjonatów Dawnej Techniki,
po którym oprowadził ich Andrzej Śle-
dziński, właściciel tego bardzo cieka-
wego obiektu.

Po dawce technicznej i historycz-
nej wiedzy uczestnicy rajdu ruszyli
w trasę. W połowie drogi była możli-
wość zobaczenia ukrytych w lesie
bunkrów. Trasa wiodła od Sośnicowic
przez Kozłów, Bojszów i Rachowice. 

Na zakończenie wszyscy otrzy-
mali pamiątkowe
upominki, a tak-
że ciepłą, smacz-
ną grochówkę na
uzupełnienie sił.
Wśród uczestni-
ków rajdu do-
strzegliśmy An-
drzeja Frejno, wi-
ceprzewodniczą-
cego Rady Po-
wiatu Gliwickie-
go oraz radnego
Leszka Koło-
dzieja. Dopisali
także rowerzyści

z Klubu Kolarskiego im. Władysława
Huzy przy gliwickim oddziale PTTK,
jak również mieszkańcy Sośnicowic
i powiatu.

Organizatorami rajdu byli Powiat
Gliwicki oraz Gmina Sośnicowice.

(MFR)

Świat z siodełka rowerowego… 

Poszukiwani sponsorzy
Dominik jest świetnie zapowiadającym się zawodnikiem, który na po-
ważnie podchodzi do swojej pasji. Jednak to sport bardzo kosztowny
– motocykl, by dobrze służył, powinien być zmieniany min. co 3 lata.
A to spory wydatek. Do tego dochodzą kwestie ubrania zawodni-
ka – kask, buty, rękawice itd. Co najistotniejsze, koszty dojazdów na
zawody, które najczęściej odbywają się nad morzem, spoczywają
na zawodniku – w tym wypadku na jego rodzicach. Każdy, kto chciał-
by w jakiś sposób wesprzeć Dominika w realizacji jego pasji, może
skontaktować się z jego tatą, Martynianem Góreckim pod nr. tel.
509 303 766.

Dominik w czasie treningów i zawodów daje z siebie
wszystko, dzięki czemu ma już na swym koncie ogól-
nopolskie sukcesy. 
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Sportowa rywalizacja i doskonała
zabawa dla wszystkich uczestni-
ków – tak krótko podsumować
można Turniej Piłki Nożnej Oldbo-
jów o Puchar Wójta Gminy Pil-
chowice, który odbył się 23 czerw-
ca na boisku LKS „Wilki” w Wilczy. 

Walka na boisku była niezwykle
zacięta. Ostatecznie I miejsce zajęła re-
prezentacja Wilczy, II – Żernicy, III –
Stanicy, a IV – Pilchowic. Na zdjęciu
uczestnicy Turnieju. (KK) Fo
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Zagrali oldboje

Dominik Górecki, 17-letni mieszkaniec Wilczy (gm. Pilchowice) jest wiel-
kim fanem motoryzacji, od dwóch lat profesjonalnie uprawia sport mo-
torowy – enduro. W tym roku zadebiutował w zawodach Pucharu Pol-
ski i już dwukrotnie stawał w nich na podium. 

Enduro to sport wymagający, wciągający i kosztowny, bywa też ryzykowny

Motocyklowy talent z Wilczy

Nasze rajdy mają już grono swych zagorzałych zwo-
lenników.
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Młodzi zawodnicy mieli możliwość
zagrania na prawdziwym piłkar-
skim boisku.
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Wraz z upałami rośnie ochota na
coś zimnego i orzeźwiającego.
Latem kluczową rolę odgrywa na-
wadnianie organizmu. Co najlepiej
w tym celu wybrać, radzi Kata-
rzyna Zadka, dietetyk,
ekspert ogólnopol-
skiego programu „Żyj
smacznie i zdrowo”.
Podaje także przepis
na wspaniałe lody
owocowe.

W ciągu dnia w upa-
ły tracimy znaczne ilości
wody, dlatego tak ważne
jest spożywanie co naj-
mniej 1,5 litra dziennie,
a do tego nie powinni-
śmy zapominać o innych
płynach. Dobrze mieć
zawsze przy sobie bu-
telkę wody, która nie
tylko ochłodzi, ugasi pragnienie, ale też
zadba o prawidłowe nawodnienie.
Wskazane jest picie kilku łyków wody
co kilka minut, a nie jednorazowo,
w dużych ilościach.

Warto też wprowadzić do diety te
warzywa i owoce, które są bogate
w wodę – np. ogórki, paprykę, cukinię,

arbuzy, melony, truskawki. Są one cen-
ne również z tego względu, że zawie-
rają m.in. witaminy, beta-karoten,
kwas foliowy czy potas. Antyoksy-
danty zawarte w owocach zwalczają

wolne rodniki, przez co spowalniają
proces starzenia i chronią przed no-
wotworami.
A oto przepis na lody z awokado.
Składniki:
 2 dojrzałe awokado, 
 3 limonki, 

¾ szklan-
ki mleka skondensowanego słodzo-
nego, 
 ¾ mleka 2%, 
garść listków świeżej mięty. 

Wykonan ie :
P o d g r z a ć

mleko z listka-
mi mięty (nie
gotować), od-
s t a w i ć  p o d
przykryciem na
około 30 minut,
a następnie od-
cedzić przez
sitko. Obrać
awokado, usu-
n ą ć  p e s t k ę
i u m i e ś c i ć
w blenderze.
Zetrzeć skórkę
z dwóch limo-

nek, dodać do awokado. Wycisnąć sok
ze wszystkich trzech limonek i również
przelać do blendera. Dodać oba mle-
ka i wszystko razem zmiksować. Prze-
łożyć do zamykanego pojemniczka, po
czterech godzinach pyszny i orzeź-
wiający deser jest gotowy.  

(Opr. RG)

NR 7-8 (136-137) LIPIEC-SIERPIEŃ 2018 OSTATNIA STRONA

Gierałtowice, Knurów, Pi lchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś

WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO
są bezpłatnym miesięcznikiem
samorządowym, wydawanym

ze środków Powiatu Gliwickiego.

WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO
Redaktor naczelna: Romana Gozdek Zespół: Magdalena Fiszer-Rębisz,

Sonia Nierychło, Ewa Pieszka Skład: Aniela Olbrzymek
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Gliwicach,

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice,
tel. 32 332 66 65, 32 332 66 53

e-mail: redakcja@starostwo.gliwice.pl                                www.powiatgliwicki.pl
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo do dokonywania 

skrótów, przeredagowań i zmiany tytułów. Przekazanie tekstów i zdjęć do redakcji jest 
równoznaczne z udzleniem wydawcy licencji niewyłącznej na ich druk i prezentację w internecie.

Druk: Agora Poligrafia sp. z o. o. – Tychy Nakład: 12 000 egzemplarzy

KKRRZZYYŻŻÓÓWWKKAA ZZ HHAASSŁŁEEMM
Poprawne hasło krzyżówki z po-

przedniego wydania WPG to RO-
DZINA. A jakie jest tej? Zachęcamy
do małej gimnastyki szarych komórek,
przy okazji można też nieco lepiej po-
znać nasz powiat i odbywające się
w nim wydarzenia oraz jego atrakcje. 
Pytania do krzyżówki:
1. … Cantorum – nazwa chóru, dzia-
łającego przy ZS im. I. J. Paderew-
skiego w Knurowie, który obchodzi
50-lecie istnienia. 
2. Miesiąc, w którym swoje święto ma
wojsko. 

3. Powiatowy… Rekreacyjno-Spor-
towy – zorganizowany 13 czerwca
przez Zespół Szkół Specjalnych
w Knurowie. 
4. Jezioro ….. – zbiornik wodny
w gminie Rudziniec. 
5. Rajd… Powiatu Gliwickiego z metą
na Ziemi Sośnicowickiej – odbył się
9 czerwca. 
6. Nazwa miejscowości, do której za-
praszamy na XX Dożynki Powiatu
Gliwickiego i Gminy Toszek. 

(Opr. SN)

Śląska fraszka 

Lato, lato!
W siyrpniu sie zacznie już żniwowanie
Dyć jo pewnikym tyż przida na nie.

Aura… na „kota”
Przyńdzie jeszcze pora dni
Toż se spełni – abo niy?
Słonko niych za Lunom pylo
I se nad niom zowdy schylo.

Bronisław Wątroba 

Domowy sposób na letnie orzeźwienie

Pyszne i zdrowe lody

Jakub Krysiuk jest uczniem Miej-
skiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knu-
rowie. Występując w szkolnym kon-
kursie Mam Talent, zaśpiewał z pod-

kładem muzycznym przebój Sławo-
mira „Ni mom hektara”. Materiał wi-
deo z finałowego występu w szkole za
sprawą rodziców Kuby trafił do sa-

mego Sławomira. I tak zachwycił ar-
tystę, jego żonę Kajrę oraz menadże-
ra artysty, że postanowili pokazać
chłopca szerokiej publiczności w trak-
cie koncertu w Knurowie.

Całą organizacją występu zajęła się
żona Sławomira, Magdalena „Kajra”
Kajrowicz. Zaraz po przylocie heli-
kopterem do Knurowa artyści spotkali
się z „Małym Sławomirem” i ustalili
wszystkie szczegóły jego wejścia na

scenę. Nastąpiły też wywiady telewi-
zyjne małej gwiazdy z Knurowa,
m.in. dla TVT Rybnik i programu

„Dzień Dobry TVN”, w którym Sła-
womir pokazał na przykładzie Kuby,
jak powinien wyglądać jego profe-
sjonalny fan od stóp do głów. 

Gdy rozpoczął się koncert gwiaz-
dy, Jakub obserwował całe widowisko
spod sceny. W umówionym momen-
cie pojawił się na scenie, wręczając
małżonce Sławomira bukiet kwia-
tów, po czym przedstawił się: ,,Cześć
tu Sławomir.” Jego idol poprosił pu-
bliczność o duży aplauz dla „Małego
Sławomira” i zaproponował wspólne
zdjęcie swojego zespołu wraz z miesz-
kańcami Knurowa z okazji ich świę-
ta. 

Potem padło fundamentalne pyta-
nie – Sławomir zapytał Kubę, czy chce
poczuć Rock Polo. Kuba odpowie-
dział, że „tak, bardzo”, na co Sławo-
mir odpowiedział: - „To Kuba, scena
jest Twoja, stań sobie na środku, a wuj-

cio Sławomir zaśpiewa teraz taką bar-
dzo znaną piosenkę”.

Jakub przeszedł się po wybiegu,
a kilkutysięczny tłum skandował jego
imię „Kuba, Kuba, Kuba!”. Kiedy
rozpoczęły się pierwsze dźwięki „Mi-
łości w Zakopanem”, Sławomir pod-
szedł do „małego artysty” i – ku ucie-
sze publiczności – zaczęli wspólnie
śpiewać. 

„Mały Sławomir” z gitarą i w sty-
lizacji na Sławomira wypadł na scenie
fenomenalnie. Finałem piosenki było
uniesienie Kuby przez Sławomira do
góry i ucałowanie go w głowę – jako
dowód najwyższej wdzięczności za
wspólny udany występ.

Tłum skandował jeszcze długo po
zejściu Kuby ze sceny. Po przybiciu pią-
tek fani Sławomira podchodzili do
„Małego Sławomira”, gratulowali mu
występu i prosili o wspólne zdjęcie.
Emocjom nie było końca. Jakub tym
występem rozsławił swoją szkołę – pod-
kreślił Sławomir na scenie. (MK)

Sławomirów 
(na scenie) dwóch

Wspólny występ znanego Sławomira i jego małego fana, Kuby Krysiuka.
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Publiczności bardzo spodobało się to niespodziewane show na knurowskiej scenie.  
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Podczas finałowego koncertu kończącego Dni Knurowa 2018 doszło do
niecodziennego wydarzenia. Sławomir, gwiazda muzyki gatunku Rock
Polo, zaprosił do wspólnego występu 8-letniego knurowianina Jakuba
Krysiuka. Mały artysta wystylizowany „na Sławomira” zaśpiewał wspól-
nie ze swoim idolem przed kilkutysięcznym tłumem największy przebój
tego piosenkarza – „Miłość w Zakopanem” – zbierając burzliwe owa-
cje.
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