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Wybierz – samorządowo!

Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś
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Biegiem
pokonuje szczyty

Przed nami wybory samorządowe 16 listopada.
Będą to pierwsze wybory zorganizowane
według nowego Kodeksu wyborczego, który
wszedł w życie w 2011 r. Wprowadził on istotne
zmiany dotyczące zasad i sposobów głosowania. Warto się z nimi zapoznać.

W czasie tych wyborów zadecydujemy, kto będzie
włodarzem naszej gminy/miasta (wójtem, burmistrzem lub prezydentem) oraz wybierzemy radnych
gminnych/miejskich, powiatowych i wojewódzkich.
Są to wyjątkowo ważne wybory, bo w tej kadencji sejmiki wojewódzkie rozdzielą aż 40 proc. ostatniej, największej transzy środków unijnych. To właśnie władze gminy/miasta, powiatu i województwa decydują
w sprawach, które najbardziej wpływają na nasze życie, takich jak szkoły, szpitale, przychodnie, drogi,
komunikacja publiczna, bezpieczeństwo w okolicy,
domy kultury, biblioteki, muzea i teatry. Zachęcamy
wszystkich do głosowania.
W wyborach samorządowych, inaczej niż np.
w parlamentarnych, możemy głosować wyłącznie
w miejscu stałego zamieszkania. Zazwyczaj pokrywa
się ono z miejscem zameldowania, ale jeśli tak nie
jest, możemy złożyć wniosek o wpisanie do stałego
rejestru wyborców w urzędzie gminy, w której stale
zamieszkujemy.
W wyborach samorządowych znajdą zastosowanie
dwa główne typy systemów wyborów – większościowy
(w jednomandatowych okręgach wyborczych) oraz proporcjonalny. Ten pierwszy znamy z wyborów do Senatu, zaś drugi obowiązuje w wyborach do Sejmu. System
większościowy oparty na jednomandatowych okręgach
wyborczych obowiązuje w wyborach do wszystkich rad
gmin/miast w powiecie gliwickim. W wyborach radnych powiatu oraz radnych sejmiku województwa stosowany będzie system proporcjonalny.
Natomiast wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast wybierzemy w wyborach bezpośrednich na zasadach analogicznych jak prezydenta RP. Zwycięzcą
jest kandydat, który uzyska więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów. Jeżeli żaden kandydat nie uzyska
poparcia więcej niż połowy wyborców, konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury głosowania,
do której kwalifikuje się dwóch kandydatów z najlep-

Tylko nie truj…
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Tak głosowaliśmy w Knurowie przed czterema laty. Zachęcamy, by i w tych wyborach nie zabrakło Twojego głosu.

szym wynikiem w pierwszej turze. Druga tura odbędzie się 30 listopada.
Nowy, jednomandatowy system wyboru radnych
gmin/miast jest bardzo prosty. Gmina jest podzielona
na tyle okręgów wyborczych, ile mandatów jest
do obsadzenia w danej radzie. Na naszym terenie wybiorzemy piętnastu radnych w gminach do 20 tys.
mieszkańców oraz dwudziestu jeden w gminach
do 50 tys. mieszkańców.
W każdym okręgu jednomandatowym wybieramy
tylko jednego radnego. Zostaje nim kandydat, który
uzyskał największą liczbę głosów. Nie musi jednak
otrzymać poparcia większości głosujących czy
uprawnionych do głosowania w danym okręgu –
do zwycięstwa wystarczy większość względna. Nie
ma też znaczenia wynik komitetu wyborczego danego
kandydata w skali całej gminy. System głosowania
w okręgu jednomandatowym jest zatem bardzo prosty
– każdy komitet zgłasza tylko jednego kandydata, tak
samo wyborca może poprzeć tylko jednego kandydata i tylko kandydat z najlepszym rezultatem wchodzi
do rady gminy.

Natomiast w wyborach do rad powiatu obowiązuje system proporcjonalny z 5-procentowym progiem wyborczym. Dany komitet wyborczy uczestniczy w podziale mandatów, jeśli zagłosuje na niego co najmniej 5 proc. wyborców. Są to zasady
analogiczne do obowiązujących w wyborach sejmowych. Głosujemy w okręgach wielomandatowych, a podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów dokonuje się proporcjonalnie do łącznej
liczby ważnie oddanych głosów na kandydatów
danej listy.
W pięciu okręgach, na które podzielony został powiat gliwicki, wybierać będziemy od 3 do 8 radnych
– w sumie będzie ich 23. 3 radnych wybiorą mieszkańcy Pyskowic, 3 – gmin Toszek i Wielowieś, 4 –
gmin Rudziniec i Sośnicowice, 5 – gmin Gierałtowice i Pilchowice oraz 8 – Knurowa.
Radnych sejmiku województwa wybierzemy także
w okręgach wielomandatowych i w systemie proporcjonalnym z zastosowaniem 5-procentowego progu
wyborczego.
Dokoczenie na str. 14

– str. 15

www.powiatgliwicki.pl

Nastał sezon grzewczy, a wraz z nim
powrócił problem śmierdzących dymów wydobywających się z kominów
pieców, w których domownicy palą,
czym popadnie. Do palenisk trafiają
m.in. plastikowe opakowania, gumowe
opony i nie wiadomo co jeszcze. Efekt
jest taki, że oddychamy powietrzem,
które w ogóle się do tego nie nadaje.
W ulotce znajdziecie informacje
o tym, jakie zagrożenie dla zdrowia

stwarza palenie odpadów w domowych
piecach – a może powodować m.in. zachorowanie na astmę czy nowotwory
złośliwe. Są tam też wskazówki, jak
każdy z nas może zapobiegać niskiej
emisji. Przypominamy w niej również
najważniejsze przepisy prawne, określające te kwestie, w tym mówiące
o odpowiedzialności karnej za takie zanieczyszczanie środowiska.
(RG)
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Do tego wydania WPG dołączona jest ulotka. Ostrzega przed skutkami spalania śmieci w paleniskach domowych.

Kopcące ponad miarę kominy to niestety częsty widok na naszych osiedlach.

Razem z Unią
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WIEŚCI Z SESJI

Powiat gliwicki za sprawą unijnego dofinansowania otwiera się na nowoczesność. Na terenie
wszystkich gmin i w budynku starostwa powstały publiczne punkty dostępu
do Internetu, a w naszym urzędzie wdrożono m.in. System Informacji Przestrzennej. Nie zapomina się też
o osobach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym –
do nich adresowany jest trwający obecnie projekt zapewniający sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu
m.in. osobom niepełnosprawnym, wychowankom rodzin zastępczych i zdolnej młodzieży.
Pragnę podkreślić, że realizacja projektów dofinansowanych ze środków unijnych to zarazem doskonała okazja do budowania współpracy, zarówno
z gminami, o zasięgu powiatowym – czego przykład
stanowiła realizacja projektów dotyczących PIAP-ów czy tras rowerowych – jak i ponadregionalnej
lub ponadnarodowej.
O jakości naszych projektów świadczą przyznane
tytuły. W ostatnim czasie w ramach konkursu „Innowacyjny samorząd” Powiat Gliwicki został laureatem w kategorii „Tworzenie Społeczeństwa Informacyjnego” za projekt „Nowoczesność, postęp, integracja – rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach”. Wcześniej projekt „W krainie
utopków i wodzenia niedźwiedzia – promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego” został uhonorowany w konkursie „Samorządowy lider zarządzania” tytułem laureata w dziedzinie kultury, a za „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego” Powiat Gliwicki został laureatem w dziedzinie sportu
i rekreacji. W dziedzinie pomoc społeczna wyróżnienie przyznano projektowi „Dobry start w samodzielność” realizowanemu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.
Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim, których dobra praca i duże zaangażowanie złożyły się na sukcesy mijającej kadencji – radnym,
członkom Zarządu Powiatu oraz skarbnikowi i sekretarzowi Powiatu Gliwickiego, a także dyrektorom
naszych jednostek organizacyjnych, naczelnikom
wydziałów starostwa oraz pracownikom urzędu.
Dziękuję również włodarzom gmin za współdziałanie dla dobra wszystkich mieszkańców naszego
pięknego powiatu gliwickiego.

Starosta gliwicki MICHAŁ NIESZPOREK

Wspólnie można więcej

Ostatnie w tej kadencji samorządowej posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zorganizowane zostało 17 października w Knurowie.

Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach. Wzięli w nim udział włodarze gmin i powiatów
z terenu woj. śląskiego, w tym również z powiatu gliwickiego. W posiedzeniu uczestniczył wojewoda śląski Piotr
Litwa. Jako gospodarz Ziemi Gliwickiej uczestników powitał starosta gliwicki Michał Nieszporek.
Posiedzenie poświęcone było kwestiom związanym
z możliwościami dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego
w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020
oraz aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego. Spotkanie było również okazją
do podsumowania posiedzeń Konwentu Burmistrzów
i Wójtów w mijającej kadencji samorządowej. Nie zabrakło także czasu na dyskusje i pytania, związane z omawianymi zagadnieniami.
Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie,
którego misją jest służba na rzecz społeczności lokalnych
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Sesja, która odbyła się 30 października, rozpoczęła się miłym akcentem. Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Małgorzata Tkacz-Janik
złożyła Radzie oraz Zarządowi Powiatu Gliwickiego podziękowania za udaną współpracę
w kończącej się kadencji. – To dobry przykład
współdziałania samorządu powiatowego i wojewódzkiego – mówiła, przypominając m.in. konferencję „Demokracja energetyczna”, zorganizowaną w kwietniu br. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Na koniec radna obdarowała starostę Michała Nieszporka – jak przystało
na propagatorkę idei ekologicznych – barwnym
bukietem jesiennych liści.
W klimacie podsumowań toczył się także następny punkt porządku sesji – przedstawienie
sprawozdań z pracy komisji rady w 2014 r.
Przybliżyli je radnym przewodniczący wszystkich sześciu stałych komisji.

habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepeł no spraw nych
finansowanych ze środków PFRON; określili
szczegółowe warunki umorzenia, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej.
Rada podjęła także dwie uchwały dotyczące
finansów powiatu: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego
na lata 2014-2017 oraz w sprawie zmian
w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego
na 2014 r. Zmiany te wynikają z bieżących potrzeb, takich jak np. realizacja projektów unijnych czy zadań inwestycyjnych, które radnym
przedstawiła skarbnik Powiatu Gliwickiego,

Podczas październikowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego.

Pod obrady trafiło na tej sesji osiem projektów uchwał. Siedem z nich zostało przyjętych
jednogłośnie. Dwie pierwsze dotyczyły skarg
na działanie dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Pierwsza
uchwała uznała złożoną skargę za bezzasadną,
a druga zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zarzutów zawartych w kolejnej skardze. Obie
skargi złożyła pełnomocniczka państwa Magdziaków, Aleksandra Chmiel. Pani pełnomocnik
była obecna na sesji i zwróciła się do starosty
z pytaniami dotyczącymi sytuacji tej rodziny zastępczej, na które otrzymała odpowiedź Michała Nieszporka.
Mocą następnych uchwał radni: przyjęli „Powiatowy program zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”; zmienili wcześniejszą
uchwałę dotyczącą ustalenia zadań z zakresu re-

Foto (2): R. Matysik/miastoknurow

Mam tu na myśli zarówno projekty społeczne – z zakresu edukacji, kultury czy pomocy społecznej, jak
i przedsięwzięcia inwestycyjne. Muszę podkreślić,
że w kwestii efektywnego wykorzystywania środków unijnych możemy się poszczycić bogatym już
doświadczeniem. Wszystko zaczęło się jeszcze
przed przystąpieniem Polski do UE, gdy Powiat Gliwicki zdecydował się na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków przedakcesyjnych, potem
– po 2004 r. – zdobywał dalsze doświadczenia jako
beneficjent wdrażający kolejne projekty. Jednak najwięcej środków unijnych wpłynęło do budżetu powiatu w latach 2010-2014. Sumaryczna wartość projektów realizowanych przez Powiat Gliwicki w tym
okresie przekroczyła 43 mln złotych.
Odbiorcą znacznej części wsparcia projektowego
byli uczniowie i nauczyciele. Dzięki dofinansowaniu
UE doposażone zostały szkolne pracownie i sale, nauczyciele mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, a uczniowie – uczestniczyć w stażach, praktykach, kursach oraz innych zajęciach dodatkowych
rozwijających ich pasje oraz poszerzających wiedzę
i umiejętności.
Duża część projektów dotyczyła łagodzenia problemów społecznych, nie brakowało też przedsięwzięć mających na celu wspieranie i promowanie lokalnej kultury – np. kampania promocyjna poświęcona śląskim tradycjom i legendom czy publikacja
o drewnianych kościółkach. Jednym z zakładanych
efektów tych projektów było podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu gliwickiego. Temu celowi służyła również realizacja kilku innych przedsięwzięć – zorganizowano trzy imprezy plenerowe promujące ofertę turystyczną powiatu, a przede wszystkim zainwestowano w rozwój turystyki rowerowej
na terenie naszego powiatu – oznakowano 211,5 km
tras rowerowych, ok. 50 km zmodernizowano, utworzono centra turystyki rowerowej i miejsca postojowe.
Dzięki unijnemu dofinansowaniu możliwe też były
inne inwestycje – przeprowadzono termomodernizację
budynków DPS-u „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej i Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego przy ul.
Szpitalnej 25 w Knurowie. Do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wybrano także trzy „drogowe” projekty: obejmujące przebudowę mostów w Pławniowicach i Leboszowicach oraz połączenie DK 408 i DK 40
z DK 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych
od miejscowości Rachowice do Kleszczowa.

Za nami październikowa sesja Rady Powiatu Gliwickiego. Była to przedostatnia już sesja naszej Rady w mijającej kadencji. Po raz ostatni – o ile nie zaistnieją jakieś nieprzewidziane
okoliczności – spotkamy się 13 listopada.

Foto: R. Gozdek

Na dobre podsumowanie mijającej kadencji powiatu duży wpływ miały
środki UE. To właśnie w latach 2010-2014 udało się nam zrealizować najwięcej unijnych projektów.

FORUM SAMORZĄDOWCÓW

i samorządów terytorialnych
naszego województwa. W ramach związku zrzeszonych
jest obecnie 117 gmin (w tym
wszystkie 19 miast na prawach
powiatu) i 8 powiatów regionu
śląskiego. Teren jego działania
zamieszkuje tym samym prawie 4 mln mieszkańców.
– Wszystkie podejmowane przez związek inicjatywy
i działania służą integracji regionu i rozpowszechnianiu
najlepszych wzorców w zakresie rozwoju lokalnego – wyjaśnia starosta Michał Nieszporek. – Działalność Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów opiera się na idei współpracy
z innymi organizacjami – zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi – które wspólnie z nami realizują różnorodne
przedsięwzięcia służące stymulowaniu rozwoju regionu.
(RG)

Maria Owczarzak-Siejko.
Z porządku obrad zdjęty został natomiast
projekt uchwały w sprawie Stanowiska Rady
Powiatu Gliwickiego dotyczącego korzystania
z klauzuli sumienia przez lekarzy broniących
życia dzieci nienarodzonych, zgłoszony
na wniosek grupy czterech radnych.
Przypominam, że wszystkie uchwały, a także
interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia
radnych, jak również odpowiedzi na nie zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, gdzie też odsyłam wszystkich zainteresowanych tematyką samorządową. Natomiast materiały przygotowywane na sesje
umieszczane są na stronie internetowej powiatu
www.powiatgliwicki.pl, w zakładce Powiat Gliwicki/Informator Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
TADEUSZ MAMOK
Od lewej: starosta Michał
Nieszporek, który jako gospodarz Ziemi Gliwickiej powitał uczestników spotkania, wojewoda Piotr Litwa,
Ireneusz Czech – wójt Gminy Kochanowice i koordynator Konwentu Burmistrzów
i Wójtów, Adam Rams – prezydent Knurowa oraz Ferdynand Morski – dyrektor Śląskiego Związku Miast i Powiatów.
Wśród uczestników nie
zabrakło przedstawicieli naszych gmin.
Od lewej: Krzysztof
Obrzut – wójt Rudzińca, Grzegorz Kupczyk
– burmistrz Toszka, Wacław Kęska – burmistrz
Pyskowic, Joachim
Bargiel – wójt Gierałtowic oraz Piotr Dudło –
sekretarz Miasta Knurowa.

www.powiatgliwicki.pl

Z wizytą u przyjaciół
FORUM SAMORZĄDOWCÓW
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Doceniony projekt

Goście z Ukrainy

Z krótką wizytą w Starostwie Powiatowym w Gliwicach gościli przedstawiciele miasta Olewsk i Obwodu
Żytomierskiego na Ukrainie. Delegacja przyjechała na zaproszenie
Samorządu Miasta i Gminy Toszek,
który niedawno podpisał umowę
partnerską o współpracy z miastem Olewsk.

Goście w osobach: Wiktora Iwanowicza – starosty Rejonu Żytomierskiego,
Jurija Halimonczuka – zastępcy przewodniczącego Rady Rejonu, Anatolija

Powara – burmistrza Olewska i Oleksija Panczenko – głównego architekta
Żytomierszczyzny obejrzeli prezentację na temat podziału administracyjnego Polski oraz funkcjonowania Powiatu Gliwickiego. Zwiedzili również Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Bardzo interesowała ich praca Wydziału
Komunikacji i Transportu, używane
programy komputerowe, czas i zasady
wydawania dokumentów. Chętnie wysłuchali także pracowników Wydziału

Architektury i Budownictwa, którzy
opowiedzieli m.in. o obowiązujących
przepisach prawa budowlanego i rozwoju architektonicznym powiatu. Goście z Ukrainy pytali także o kwestie
energetyki i sposoby zarządzania różnymi dziedzinami gospodarki w Polsce. Władze obu samorządów, polskiego i ukraińskiego podzielili się spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi specyfiki ich funkcjonowania.
(MFR)

Foto: ARC SP

27 października w Sali
Kolumnowej Sejmu RP
odbyła się konferencja
„Innowacyjny
Samorząd”, zorganizowana
przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz
Związek Powiatów Polskich.
Konferencja
było
podsumowaniem konkursu mającego na celu
Od prawej: Magdalena Budny – sekretarz Powiatu
wyróżnienie i uhonoro- Gliwickiego, prof. Jerzy Stępień oraz Joanna Piktas
wanie tych samorządów, i Zbigniew Solarski ze Starostwa Powiatowego
które starają się swoimi w Gliwicach wkrótce po odebraniu pamiątkodziałaniami nie tylko wy- wych dyplomów.
konać obowiązki, ale takpostęp, integracja – rozwój back-office
że zrobić coś więcej dla swojej lokalnej
w Starostwie Powiatowym w Gliwiwspólnoty. Prof. Jerzy Stępień, przecach”. Poza tym Powiat Gliwicki uzywodniczący Kapituły Konkursowej –
skał tytuł „Powiat Innowacyjny 2014”.
sędzia, prorektor Uczelni Łazarskiego
Nagrodzony projekt miał wartość
– podkreślił w swoim wystąpieniu znaponad 2,3 mln zł. W jego ramach nastączenie innowacyjności dla dobrego
piło m.in. uruchomienie Powiatowego
i skutecznego działania samorządów.
Systemu Informacji o Terenie, zapewAplikacje konkursowe można było
niającego wszystkim łatwy dostęp
składać w sześciu kategoriach. Powiat
do cyfrowych map geodezyjnych poGliwicki został laureatem w kategorii
wiatu.
„Tworzenie Społeczeństwa Informacyjnego” za projekt „Nowoczesność,
(JP)

Odznaczeni ze starostwa

Czterech pracowników Starostwa Powiatowego w Gliwicach
uhonorowanych zostało Złotymi Medalami za Długoletnią
Służbę, przyznawanymi przez Prezydenta RP.

Pod czas uro czy sto ści
w Ślą skim Urzę dzie
Wo je wódz kim z rąk
wo je wo dy Pio tra Li twy od zna cze nia ode bra li: Ma ria Owcza rzak -Siej ko – skarb nik Po wia tu
Gli wic kie go, Ewa Żół kie wicz –
na czel nik Wy dzia łu Fi nan so we go,
Jo lan ta Ho lecz ke – na czel nik Wy dzia łu Ko mu ni ka cji i Trans por tu
oraz An drzej Ore chwo – rad ca
praw ny.
Foto: R. Gozdek

Foto: ARC ST

ski. Poza zwykłymi trasami rowerowymi hrabstwo postawiło
na specjalistyczne szlaki do uprawiania jazdy rowerami górskimi oraz rowerami typu BMX – opowiadają członkowie
delegacji.
Duże wrażenie na przedstawicielach naszego powiatu
zrobił projekt zagospodarowania promenady nadmorskiej
Wizyta u walijskich partnerów była okazją do wymiany dooraz portu w mieście Rhyl, które jeszcze w latach 70. ubieświadczeń, podpatrzenia rozwiązań, jak również zastanowiegłego stulecia było miejscem wypoczynku wielu Brytyjczynia się nad przyszłością współpracy, w tym nowymi wspólków. Otwarcie na rynki turystyczne krajów śródziemnomornymi przedsięwzięciami. W skład delegacji wchodzili: Miskich oraz tachał Nieszporek – starosta gliwicki,
nie loty spowoWaldemar Dombek – wicestarosta glidowały,
iż
wicki, Joanna Piktas – naczelnik Wyznacznie zmadziału Rozwoju i Promocji w Starostwie
lała atrakcyjPowiatowym w Gliwicach oraz jej zaność zimnego
stępca – Ewa Hajduk.
Morza IrlandzPierwszego dnia odbyło się oficjalne
kiego, nad któspotkanie z przedstawicielami władz
rego brzegiem
hrabstwa, na którym obecni byli m.in.:
położona jest
Hugh Evans – leader (odpowiednik stata niewielka,
rosty), Eryl Williams – jego zastępca,
bo tylko 25-tyBrian Blakeley – przewodniczący Rady
sięczna miejHrabstwa, Gwyneth Kensler – jego zastępca oraz Mohammed Mehmet – dy- Podczas oficjalnego spotkania w urzędzie Hrabstwa Denbi- scowość. Aby
rektor urzędu. Dyskutowano o sukce- ghshire. Od lewej: Gwyneth Kensler, Brian Blakeley, Michał ożywić gospodarkę w tym resach i problemach hrabstwa, jak również Nieszporek, Hugh Evans i Waldemar Dombek.
jonie, jak również zapobiegać powstawaniu „dzielnic biedy”,
działaniach strategicznych mających na celu podniesienie
Hrabstwo Denbighshire prowadzi tam obecnie wiele projekatrakcyjności regionu. – Zauważyliśmy z zadowoleniem, że
tów inwestycyjnych i społecznych.
mamy podobne podejście do wielu kwestii, chociaż widać
Ważnym wydarzeniem, w którym uczestniczyli przedstarównież wiele różnic – mówią uczestnicy wizyty. – Przede
wiciele Powiatu Gliwickiego, było rozdanie nagród Lewszystkim odpowiedzialność spoczywająca na władzach
ader’a Hrabstwa dla osób związanych ze sportem. Uroczyhrabstwa jest znacznie większa niż w przypadku polskich postość zaszczycił złoty medalista paraolimpiady
w Londynie w rzucie dyskiem (F42). Impreza zaskoczyła Polaków rozmachem – wybrano zwycięzców
w aż 10 kategoriach.
Istotnym punktem pobytu było planowanie wspólnych przedsięwzięć – najpewniej już w przyszłym roku partnerzy będą starali się złożyć wspólny wniosek
na wymianę doświadczeń w zakresie edukacji. Pomocna przy tym była możliwość zwiedzenia szkoły
podstawowej w Rhyl. Gości z Polski oprowadziły
po niej same dzieci – 11-latkowie, którzy w przyszłym roku opuszczą szkołę. Obowiązek szkolny
w Wielkiej Brytanii dotyczy bowiem już dzieci trzyletnich, które razem ze starszymi uczniami uczęszczają
do tej samej szkoły.
Przedstawiciele naszego powiatu zwiedzili m.in. szkołę podstawową w Rhyl, gdzie obserwowali np. zajęcia z wykorzystaniem
– Wrażenia z wyjazdu mam jak najbardziej pozyIphonów.
tywne – kończy starosta Michał Nieszporek. – Zawsze
warto podpatrywać, jak pracują nasi partnerzy. Myślę,
że ten wyjazd zaowocuje już w bliskiej przyszłości nowymi
wiatów. To urząd zawiaduje praktycznie całym budżetem
wspólnymi przedsięwzięciami.
przypadającym na hrabstwo, gminy mają raczej rolę konsulWarto przypomnieć, że Powiat Gliwicki wspólnie z Hrabtacyjną.
stwem Denbighshire realizował w latach 2011-2013 projekt
Podobne jest natomiast podejście do rozwoju turystyki
pn. „Tożsamość kulturowa i regionalna – ważny element
w obydwu samorządach. Podobnie jak Powiat Gliwicki,
podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku” w ramach
Hrabstwo Denbighshire stawia na rozwój turystyki aktywnej.
Programu „Uczenie się przez całe życie” – Projekty Partner– Mieliśmy możliwość odwiedzenia centrum turystyki roweskie Comenius Regio. Miał on wartość blisko 180 tys. zł
rowej usytułowane nad brzegiem sztucznego jeziora, wypoi przyczynił się do poprawy jakości edukacji specjalnej
sażone w wypożyczalnię rowerów, punkt informacji turyw obu powiatach.
stycznej oraz – ze względu na lokalizację – w sklep wędkar(EH)

Medale za Długoletnią Służbę zostały ustanowione w II Rzeczpospolitej
w 1938 r., a przywrócone w 2007 r. Są
nadawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej
w służbie Państwa.
(RG)

Foto: M. Fiszer-Rębisz

Od 8 do 11 października trwała oficjalna rewizyta delegacji z Powiatu Gliwickiego w naszym partnerskim
Hrabstwie Denbighshire w Walii. Wcześniej – na majowych obchodach 15-lecia Powiatu Gliwickiego – to
my gościliśmy Walijczyków.

Kolejny projekt unijny
realizowany przez Powiat Gliwicki zyskał
ogólnopolskie uznanie.

W Wydziale Komunikacji i Transportu, z którego pracą zapoznali się przedstawiciele Olewska i Obwodu Żytomierskiego.
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FORUM SAMORZĄDOWCÓW

PODSUMOWANIE PRAC KOMISJI RADY POWIATU W 2014 ROKU
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

W br. komisja pracowała w następującym składzie: Bogdan
Litwin – przewodniczący, Andrzej Frejno – wiceprzewodniczący oraz członkowie Leszek Kołodziej, Mariusz Podbrożny, Krzysztof Stolarek, Grzegorz Michalik i Jerzy Kucza.
Komisja odbyła 14 posiedzeń, w tym 3 wspólne z Komisją Zdrowia, z czego jedno w Domu Pomocy Społecznej CARITAS Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach. Przekazała do Zarządu Powiatu 22 opinie, w tym opinię o wnioskach radnych
i komisji do projektu budżetu na 2015 r., przedłożyła też
2 wnioski.

KOMISJA EDUKACJI

Komisja w 2014 r. obradowała w składzie: Mariusz Podbrożny – przewodniczący, Winfryd Ficoń – wiceprzewodniczący
oraz członkowie Szymon Kościarz, Dawid Rams, Ewa Jurczyga, Marian Sadecki i Krzysztof Stolarek.
Komisja odbyła w br. 10 posiedzeń, w tym 3 wyjazdowe do:
Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach, Zespołu Szkół im. M.
Konopnickiej w Pyskowicach; Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie; Fundacji „Nadzieja

KOMISJA GOSPODARKI

Komisja pracowała w 2014 r. w składzie: Tomasz Kowol –
przewodniczący, Andrzej Frejno – wiceprzewodniczący oraz
członkowie Bogdan Litwin, Henryk Sibielak, Szymon Kościarz, Grzegorz Michalik i Krystian Kiełbasa.
Komisja miała w br. 9 posiedzeń, w tym jedno wspólne
z Komisją Budżetu i Finansów. Zaopiniowała 9 projektów
uchwał Rady Powiatu i wydała 4 wnioski.
Główne tematy posiedzeń komisji w minionym roku to:
analiza sprawozdań z działalności Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału In-

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA,
ROZWOJU I PROMOCJI

Komisja w 2014 r. obradowała w składzie: Andrzej Kurek –
przewodniczący, Agnieszka Świetlicka – wiceprzewodnicząca oraz członkowie Ewa Jurczyga, Marian Sadecki, Tomasz
Kowol, Jerzy Kucza i Krystian Kiełbasa.
Komisja odbyła w tym okresie 9 posiedzeń. Wystąpiła
z 5 wnioskami i wydała 4 opinie.
Naj waż niej sze za gad nie nia, któ ry mi ko mi sja zaj mo wa ła się w br. to: stan po wie trza w po wie cie; go spo dar ka od pa da mi prze my sło wy mi w po wie cie; go spo dar ka

KOMISJA ZDROWIA

Komisja w br. pracowała w następującym składzie: Leszek
Kołodziej – przewodniczący, Danuta Sobiech – wiceprzewodnicząca oraz członkowie Agnieszka Świetlicka, Jacek
Awramienko i Henryk Sibielak.
Komisja odbyła w tym okresie 9 posiedzeń, w tym
3 wspólne z Komisją Budżetu i Finansów, z których jedno
wyjazdowe do Domu Pomocy Społecznej CARITAS Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach.
Komisja wydała 12 opinii do projektów uchwał Rady Powiatu oraz przekazała do Zarządu Powiatu jeden wniosek.
Najważniejsze zagadnienia będące tematem obrad komisji w mijającym roku: działalność Powiatowego Centrum Po-

KOMISJA REWIZYJNA

W 2014 r. komisja obradowała w następującym składzie: Dawid Rams – przewodniczący, Jacek Awramienko – wiceprzewodniczący, Winfryd Ficoń – sekretarz oraz członkowie Tomasz Kowol i Danuta Sobiech.
Komisja odbyła 9 posiedzeń, a ponadto przeprowadziła
jedną kontrolę w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Najważniejsze zagadnienia, którymi zajmowała się komisja w br.: analiza wydatków majątkowych z zakresu administracji publicznej (Starostwo Powiatowe) w 2013 r.; zbadanie
zasadności zarzutów przedstawionych w skardze Pracowni
Dokumentacji Zabytków ALMA na działanie Zarządu Po-

Główne tematy, którymi zajmowała się komisja to m.in.:
wykonanie budżetu Powiatu Gliwickiego za 2013 r.; analiza
stanu mienia powiatu w 2013 r.; sytuacja finansowa za 2013 r.
jednostek organizacyjnych Powiatu Gliwickiego oraz szpitali
w Knurowie i w Pyskowicach; analiza kosztów utrzymania Starostwa Powiatowego w Gliwicach za 2013 r.; przebieg wykonania budżetu powiatu, kształtowanie się wieloletniej prognozy
finansowej oraz realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.;
wykonanie planu finansowego przez jednostki organizacyjne
powiatu i szpitale w I półroczu 2014 r.; analiza wniosków komisji oraz radnych do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.
Dzieci” w Zabrzu oraz Stowarzyszenia Integracji Zawodowej
i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Zabrzu.
Wydała 13 opinii do projektów uchwał Rady Powiatu,
przekazała do Zarządu Powiatu 3 wnioski. Główne tematy
zrealizowane przez komisję to m. in.: analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2013 r.; zapoznanie się z funkcjonowaniem szkół i placówek w Knurowie oraz Pyskowicach, dla
których organem prowadzącym jest powiat; współpraca z organizacjami pozarządowymi; prognozy demograficzne
a liczba uczniów w szkołach powiatowych – szanse i zagrożenia – propozycje; stan realizacji zadań oświatowych powiatu za rok szkolny 2013/2014.
formatyki i Wydziału Zarządzania Kryzysowego za 2013 r.;
stan prawny dróg powiatowych; przychody i koszty z tytułu
wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości powiatowych i Skarbu Państwa za 2013 r.; działalność i wykonanie
planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach
w 2013 r.; sprawozdanie z akcji zimowego utrzymania dróg
w sezonie 2013/2014 w powiecie; remonty i stan zaawansowania prac na drogach powiatowych; analiza informacji Zarządu
Powiatu dotyczącej sprawowania nadzoru właścicielskiego
nad spółkami prawa handlowego, w których powiat posiada
udziały; propozycje do projektu budżetu powiatu na 2015 r.

le śna i ło wiec ka w po wie cie; per spek ty wa funk cjo no wa nia nad le śnictw w no wych wa run kach eko lo gicz nych; dzia ła nia pro mo cyj ne Biu ra Pra so we go w 2013
r.; pod su mo wa nie dzia łań pro mo cyj nych w la tach 2010-2014; funk cjo no wa nie tras ro we ro wych ja ko
pro mo cja po wia tu; in for ma cja o prze bie gu wy ko na nia
bu dże tu po wia tu i kształ to wa niu się wie lo let niej pro gno zy fi nan so wej; raport z monitoringu „Strategii
Rozwoju Powiatu Gliwickiego na lata 2005-2020”;
pro po zy cje do pro jek tu bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go
na 2015 r.

mocy Rodzinie w Gliwicach w 2013 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej i systemie pieczy zastępczej; wykonanie planu finansowego za 2013 r. przez ZOZ w Knurowie i Szpital w Pyskowicach; sytuacja finansowa za 2013 r.
Szpitala w Knurowie; ocena zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej; działalność w 2013 r. DPS-ów „Ostoja” i „Zameczek”; rodziny zastępcze w powiecie; działalność lecznicza
w 2013 r. ZOZ-u w Knurowie i Szpitala w Pyskowicach; analiza sprawozdań finansowych za I półrocze br. ZOZ-u w Knurowie i Szpitala w Pyskowicach; realizacja Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gliwickiego za 2013 r.

wiatu Gliwickiego; rozpatrzenie sprawozdania finansowego
jednostki samorządu terytorialnego za 2013 r., sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2013 r. wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia powiatowego. Przedstawienie Radzie Powiatu Gliwickiego wniosku w sprawie absolutorium; kontrola wybranych postępowań z zakresu zamówień publicznych; zbadanie zasadności
zarzutów przedstawionych w skardze na działanie dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach; analiza działań Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie zrealizowanych zadań zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014.

Wszystkie posiedzenia komisji Rady Powiatu Gliwickiego były protokołowane. Protokoły z tych posiedzeń znajdują się
w Biurze Rady.
Opracowanie (na podstawie sprawozdań komisji) i foto: ROMANA GOZDEK
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Powstał, by łatwiej było wdrażać nowoczesne
technologie i pozyskiwać unijne środki

Śląski Klaster Medyczny

O kolejne zielone i ekologiczne miejsca wzbogaciły się sołectwa, które wzięły udział w konkursie „Powiat przyjazny środowisku”. Jego uroczyste podsumowanie odbyło się 29 października w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Powołany został Śląski Klaster Medyczny.

Foto: S. Guzik

architektury obszarów wiejskich.

Piękno zatrzymane w kadrze
Kościoły drewniane urzekają swoją
urodą. Największe ich nagromadzenie
w Polsce to obszar Górnego Śląska
i Małopolski. Tylko na terenie powiatu
gliwickiego mamy ich aż 10. Te prawdziwe perły architektury drewnianej
znalazły uznanie w oczach twórców
ciekawej międzynarodowej wystawy
pt. „Kościoły drewniane na Górnym
Śląsku”. Obecnie wystawa prezentowana jest w budynku knurowskiego
NOT-u przy ul. Dworcowej 3a, a od 12
listopada będzie ją można podziwiać
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.
– Ta międzynarodowa wystawa
od dwóch lat wędruje po różnych miastach, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Przygotowano ją bowiem
w dwóch wersjach językowych, po polsku i po niemiecku. Ekspozycja przedstawia 32 najciekawsze drewniane kościoły Górnego Śląska (województw

śląskiego i opolskiego) przedstawione
na fotografiach współczesnych i archiwalnych, opatrzonych interesującym
komentarzem. Wśród prezentowanych
obiektów jest aż osiem drewnianych
świątyń z terenu Powiatu Gliwickiego.
Może wystawa zainspiruje do bliższego ich poznania, przynajmniej tych,
którzy ich jeszcze nie zwiedzili. A prze-

Foto: H. Kuciel-Zając

Wystawa „Kościoły drewniane
na Górnym Śląsku” prezentowana
jest w Knurowie, a niebawem oglądać ją będzie można w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach.

(SoG)

cież warto! – zachęca Bogusław Szyguła, kustosz Izby Tradycji Górniczej
w Knurowie.
Ekspozycja może być prezentowana
na terenie powiatu gliwickiego dzięki
dobrej współpracy Izby Tradycji Górniczej w Knurowie z Muzeum Ziemi
Górnośląskiej w Ratingen.
(MFR)

Jeden z malowniczych drewnianych kościołów w naszym powiecie mieści
się w Żernicy.

nie tylko pozyskiwał on dotacje zewnętrze na działalność jego członków, ale
również do tego, by pełnił rolę integrującą między podmiotami służby zdrowia województwa śląskiego.
Ambitne plany klastra zostały
przedstawione m.in. prof. Danucie
Hübner, komisarzowi ds. polityki regionalnej w latach 2004-2009, a obecnie posłowi do Parlamentu Europejskiego, która spotkała się z członkami
klastra podczas wizyty roboczej na Śląsku 10 października. W trakcie spotkania Danuta Hübner zapewniła o swoim
poparciu dla inicjatyw podejmowanych
przez Klaster oraz wskazała na możliwość kontaktu z przedstawicielami Komisji Europejskiej odpowiedzialnymi
za politykę zdrowotną i ochronę zdrowia.

Foto: ARC Szpitala w Knurowie

Konkurs jest organizowany przez Powiat Gliwicki.
Jego celem jest promowanie działań podejmowanych
na rzecz ochrony środowiska, promocja innowacyjnych i oryginalnych, ekologicznych przedsięwzięć
lokalnych, mogących mieć wpływ na poprawę stanu
środowiska naturalnego oraz ukazanie różnorodności
działań na rzecz jego ochrony. Nagrodą w konkursie
jest dofinansowanie zadań prowadzonych przez sołectwa. Środki są przyznawane w formie dotacji celoSołtyska Rudna Renata Böhm odbiera gratulacje za zajęwej z budżetu Powiatu Gliwickiego.
cie I miejsca w konkursie.
Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 18
na zadanie „Miejsce spotkań i rekreacji wśród drzew, krzewniosków z sześciu gmin. Pierwsze miejsce zajęło Rudno
wów i kwiatów”.
(gm. Rudziniec), które w nagrodę otrzymało 2 750 zł na reNagrody po 1 220 zł otrzymali pozostali uczestnicy konalizację zadania pn. „Ekologia priorytetem – Zagospodarokursu: z gminy Gierałtowice są to Przyszowice, z gminy Pilwanie terenu wokół miejsca rekreacji i pasa drogowego w sochowice – sołectwa Pilchowice i Żernica, z gminy Rudziniec
łectwie Rudno”. Drugie miejsce i nagrodę w wysoko– Łącza, Pławniowice, Rudziniec i Słupsko, z gminy Toszek
ści 2 500 zł zdobyła Smolnica (gm. Sośnicowice) na zadanie
– Ligota Toszecka, Płużniczka, Sarnów i Wilkowiczki, z gmi„Adaptacja istniejącej drogi gruntowej na ścieżkę pieszo-rony Wielowieś – Wielowieś (gimnazjum), Wielowieś (staw
werową poprzez budowę kładki na istniejącym rowie melioprzy ul. Głównej) oraz Wiśnicze.
racyjnym w Smolnicy”, zaś trzecie ex aequo i wsparcie fi29 października w starostwie zebrali się uczestnicy ekolonansowe po 2 250 zł uzyskały Nieborowice (gm. Pilchowice)
gicznych zmagań, włodarze gmin powiatu gliwickiego, radni
na zadanie „Zielony skwer – urządzenie terenów zielonych
powiatowi, gminni, a także lokalni społecznicy. Podczas spow sołectwie Nieborowice” oraz Wielowieś (ul. Kotków)
tkania ciekawy wykład poświęcony kształtowaniu architektury krajobrazu obszarów
wiejskich wygłosił dr Zbigniew Kuriata z Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W śląskie
klimaty wprowadził zebranych Kabaret „Kafliki” z Łączy. Po jego występie laureaci
konkursu otrzymali pamiątkowe statuetki,
zaś wszyscy uczestnicy – dyplomy i podziękowania. Wręczyli je wicestarosta gliwicki
Waldemar Dombek, skarbnik Powiatu Gliwickiego Maria Owczarzak-Siejko oraz
przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu Gliwickiego, Andrzej Kurek.
Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać wykładu na temat kształtowania

Do utworzenia klastra doszło na spotkaniu zorganizowanym 3 października
z inicjatywy prezesa Szpitala w Knurowie, Michała Ekkerta. Przedstawiciele 11 podmiotów podjęli na nim decyzję o formalnym powołaniu Śląskiego
Klastra Medycznego podpisując tekst
umowy.
– Powołując do życia klaster chcieliśmy nawiązać aktywną współpracę
między podmiotami służby zdrowia,
instytucji otoczenia biznesu, firm oraz
uczelni wyższych – wyjaśnia Michał
Ekkert. – Stanowi on odpowiedź na nowe wyzwania i możliwości, jakie stoją
przed służbą zdrowia w unijnej perspektywie finansowej na lata 20142020. Tylko współdziałanie na wielu
szczeblach, jak i interdyscyplinarność
podmiotów tworzących klaster może

Przedstawiciele Śląskiego Klastra Medycznego podczas spotkania z prof. Danutą Hübner.

zapewnić odpowiednie wdrożenie nowoczesnych technologii we współczesnej medycynie oraz poprawić funkcjonowanie wzajemnych relacji na linii
biznes-nauka-podmioty
lecznicze.
Wierzę, że współdziałając mamy
ogromne szanse na wykorzystanie
środków unijnych i wdrożenie wielu
wartościowych projektów naukowo-badawczych. Pełniąc funkcję koordynatora klastra będę dążył do tego, aby

Więcej informacji o Śląskim Klastrze Medycznym znajduje się w zakładce Klaster dostępnej na stronie
www.szpitalknurow.pl. Organizatorzy
tego przedsięwzięcia zachęcają wszystkie firmy i instytucje chcące wstąpić
do klastra do kontaktu drogą elektroniczną na adres klaster@szpitalknurow.pl
lub
pod
numerem
tel. 604 585 669.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje, że na drogach powiatowych Nr 2926S Nieborowice-Żernica oraz 2913S Kleszczów-Taciszów wykonano prace związane
z ulepszeniem ich nawierzchni.

wi Jan Osman, dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Gliwicach. – Zastosowanie Slurry Seal miało na celu przede
wszystkim w znaczący sposób wydłużyć okres trwałości istniejącej już nawierzchni, zabezpieczyć ją przed skutkami starzenia i wpływem czynników
środowiskowych. Istotnym elementem
jest również dodatkowe podniesienie
szorstkości nawierzchni, co w terenach
leśnych ma bardzo istotne znaczenie. Należy pamiętać, że każda nawierzchnia bitumiczna w miarę upływu czasu się starzeje i ulega zniszczeniu w wyniku działania czynników atmosferycznych oraz natężenia ruchu
drogowego. Natomiast Slurry Seal
przynosi znaczące oszczędności w zakresie bieżącego utrzymania dróg,
a wyremontowana nawierzchnia pozostaje solidna, równa i trwała przez wiele lat.

Ulepszone drogi
Prace przeprowadzono w technologii
Slurry Seal. Zostały one wykonane we
wrześniu. Slurry Seal to technologia
polegająca na wypełnieniu nierówności, spękań i kolein poprzez wykonanie cienkiej nakładki (o grubości ok. 2
cm) na powierzchni drogi przy użyciu
półpłynnej mieszanki mineralno-emulsyjnej. W tej technologii remontuje się
nawierzchnie, na których zaobserwowano uszkodzenia w postaci pęknięć
powierzchniowych, rozluźnień nawierzchni lub gdzie występuje zwiększona przepuszczalność wody.
– Wielu użytkowników dróg pewnie zadaje sobie pytanie, po co wykonano przedmiotowe prace, szczególnie
na drodze powiatowej Nr 2913S – mó-

(SM)

(AW)
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Każde dziecko zasługuje na szczęśliwe dzieciństwo
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ie każde dziecko ma bowiem
takie dzieciństwo. Dzieci zaniedbywane przez ich rodziny
naturalne często trafiają do rodzinnej
pieczy zastępczej. Tutaj nowi opiekunowie, którymi są rodzice zastępczy,
starają się wspierać i stymulować rozwój powierzonych dzieci.
Nasze doświadczenie pokazuje, iż
dzieci zawsze przeżywają zmianę środowiska życia i rozłąkę z dotychczasowymi opiekunami. Niektóre do rozpoczęcia procesu klimatyzacji w nowym
domu potrzebują kilka dni, inne tygodni, jednak zdarzają się też dzieci, które mają duże problemy adaptacyjne.
Rozpoczęcie procesu klimatyzacyjnego nie oznacza, iż dziecko „wrasta”
w nową rodzinę i zapomina o rodzinie
pochodzenia. Tak naprawdę oznacza
to, iż ciągle liczy na powrót do „starego” domu, ale umie i chce na razie żyć
tu gdzie jest. To ważny moment w adaptacji dziecka, gdyż pozwala mu na danie sobie przyzwolenia na bycie szczęśliwym, bezpiecznym tu gdzie teraz jestem bez poczucia winy, iż porzuciłem
bliskich, którzy mogą mnie potrzebować.
Inną równie ważną kwestią jest właśnie poczucie dzieci, iż w dotychczasowej rodzinie były potrzebne rodzicom,
którzy sami mogą sobie nie poradzić.
Oczywiście dotyczy to najczęściej starszych dzieci, ale zdarzają się też kilkulatkowie, którzy w domach rodzinnych
przejęli funkcję opiekuńczą wobec
młodszego rodzeństwa. Tak przeciążane dzieci przejawiają zazwyczaj dwa

rodzaje zachowania. Albo nie potrafią
wyjść z przyjętej roli lub, co częściej
obserwujemy, odcinają się od młodszego rodzeństwa widząc, iż jest ono zadbane przez opiekunów zastępczych
i sami teraz mają czas dla siebie, by być
po prostu dziećmi.
Czasami do rodzinnej pieczy zastępczej trafiają dzieci po silnych traumach lub na tyle negatywnych doświadczeniach, iż zdarzenia te odciskają na nich stałe piętno. Pomoc tak zranionym dzieciom bywa trudna, a opiekunowie zastępczy muszą znaleźć, nie
naruszając granic dziecka, swój
„klucz” do niego. Cienka na początku
nić porozumienia pozwoli dziecku, gdy
poczuje się bezpieczne, powoli powracać do równowagi i na nowo budować
swój świat.
rzeba ponadto pamiętać, iż najczęściej umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej dzieci mają liczne deficyty rozwojowe i wskutek
wcześniejszych zaniedbań wymagają
wzmożonej pracy opiekunów. Doliczając do opóźnień edukacyjnych czy higienicznych, także te emocjonalno-społeczne, które często najwolniej ulegają poprawie, dostrzegamy ogrom
pracy, która czeka dziecko.
To praca nad nadrabianiem deficytów i minimalizowaniem negatywnych
skutków wcześniejszych doświadczeń.
Rodzice zastępczy mimo zaangażowania i oddania w poprawę funkcjonowania powierzonych im dzieci nie zawsze
mają wystarczające zasoby własne.
W takich sytuacjach wsparciem służą

T

Sukces w Niemczech

im specjaliści, także Ci zatrudnieni
w Zespole Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach.
espół ten oferuje pomoc rodzinom zastępczym w zakresie:

Z

1. Zapewnienia badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej w obszarze posiadanych predyspozycji i motywacji lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka
oraz rodzinom zastępczym i osobom
prowadzącym rodzinne domy dziecka.
2. Zapewnienia pomocy i wsparcia
osobom sprawującym rodzinną pieczę
zastępczą, w szczególności w ramach
grup wsparcia oraz rodzin pomocowych.
3. Poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej.
4. Pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
5. Okresowej oceny sytuacji dzieci
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
6. Prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie
osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne
osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców objętych tą pieczą.
7. Zapewnia rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwo, które ma na celu zachowa-

Foto: N. Gozdek

Dzieciństwo to najważniejszy rozwojowo okres w życiu człowieka. To czas,
gdy następuje najbardziej dynamiczny wzrost nie tylko ciała, ale i wszelkich intelektualnych, poznawczych i co najważniejsze emocjonalno-społecznych sfer życia. To co w tym okresie dostaniemy od świata, często stanowi fundament tego, jakim człowiekiem się staniemy. Myśląc o dzieciństwie widzimy oczami wyobraźni obrazy uśmiechniętych, radosnych dzieci, które swoją zabawą, nauką, ale i figlami poznają świat i ciągle uczą się
nowych rzeczy. Wyobrażamy sobie, iż są otoczone opieką, zadbane… Nie
zawsze jednak tak jest.

Od najmłodszych lat dziecko musi mieć zapewnione warunki do prawidłowego, radosnego rozwoju.

nie i wzmocnienie ich kompetencji
oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.
8. Uczestnictwa w zebraniach zespołów w celu dokonywania oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.
9. Zapewnienia pomocy prawnej i psychologicznej dla osób usamodzielnianych.
Ponadto w zespole udzielana jest
profesjonalna pomoc specjalistyczna
(psychologiczna, prawna, socjalna),
o której mowa w Ustawie o pomocy
społecznej, osobom z powiatu gliwickiego. Jest ona świadczona bezpłatnie.
omoc w ramach zespołu ukierunkowana jest na działania zaradcze dla osób doświadczających różnych trudnych sytuacji życiowych: przemocy, nagłych traum, konfliktów w relacjach z innymi, problemów emocjonalnych, psychicznych
i innych. Pomagamy także rodzinom,
które przeżywają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wzajemnej komunikacji, agresji.
Harmonogram pracy specjalistów
to: poniedziałek, środa i czwartek –

P

Foto: ARC ZSS w Pyskowicach

dziej emocjonującym meczem była walka o trzecie
Na zaproszenie Ilse Dieterle, dyrektor szkoły partnerskiej Haldenwang, szesnaścioro uczniów
miejsce. Początek nie zapowiadał się dobrze, gdyż
z Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach wyjechało do Niemiec. Ich drużyna została tam miprzegrywaliśmy 1:0. Biało-czerwoni zastrzem turnieju piłki nożnej!
chowali zimną krew i w ostatniej minucie
wyrównali wynik na 1:1. Jednak o dal10 października uczniowie wraz z opiekuszym losie meczu zadecydowały rzuty
nami: wicedyrektorem Jackiem Szczepańkarne.
skim, nauczycielką języka niemieckiego
Oprócz umiejętności sportowych
Katarzyną Paciepnik i nauczycielem wyuczniowie z Pyskowic zaprezentowali
chowania fizycznego, Januszem Wrzeszteż talenty artystyczne.
czem oraz Anną Schramm-Dubiel ze StaNa otwarciu turnieju wystąpiła Angerostwa Powiatowego w Gliwicach, wyjelika Pudło, która zaśpiewała piosenki
chali z rewizytą do Niemiec w ramach
w trzech językach: polskim, angielskim
wieloletniej współpracy obu szkół (młooraz niemieckim. Adam Ledwoń przygodzież nawiązała kontakt podczas realizacji
tował pokaz magii dla najmłodszych.
projektu Comenius Regio). Oprócz sportoWystępy cieszyły się dużym zainteresowych emocji szkoła partnerska Haldenwaniem publiczności niemieckiej. Padło
wang przygotowała bogaty program kultuwiele słów uznania oraz pytań do samych
ralno-rozrywkowy. Uczniowie m.in. odartystów. Zwieńczeniem zwycięstwa,
wiedzili szkołę gospodarzy, spotkali się
a zarazem pożegnaniem był wspólny grill
z władzami lokalnymi oraz mieli możlizorganizowany przez związek rodziców
wość podziwiania urokliwego miasta
Calw.
Tak uczniowie i ich opiekun Janusz Wrzeszcz cieszyli się z wygranej. wspierających szkołę Haldenwanga.
– Wyjazd był wielkim przeżyciem
Wreszcie nadszedł upragniony i długo
i cennym doświadczeniem w dwustronwyczekiwany dzień – turniej piłki nożnej.
nych kontaktach młodzieży polskiej i niemieckiej –
W sportowych zmaganiach wzięło udział 6 zesposąsiednich. Reprezentacja Zespołu Szkół Specjalpodsumowuje Katarzyna Paciepnik.
łów – dwa polskie, dwa gospodarzy i dwa ze szkół
nych w Pyskowicach zajęła 1 i 3 miejsce. Najbar(KP)
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od godz. 7.30 do 18.00, wtorek –
od godz. 7.30 do 17.30 i piątek
od godz. 7.30 do 15.30. Terminy wizyt
ustalane są drogą telefoniczną lub osobiście. W przypadkach kryzysowych
i nagłych o charakterze losowym można zgłaszać się do psychologa i prawnika bez umówionej wcześniej wizyty
w godzinach pracy poszczególnych
specjalistów.
zczegółowe informacje można
znaleźć także na stronie internetowej www.pcpr-gliwice.pl zakładka Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej.
W siedzibie Zespołu Poradnictwa
Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej porady psychologiczne prowadzone są również drogą elektroniczną
poprzez e-mail. Krótki opis problemu
oraz pytanie do psychologa lub prawnika można kierować na adres pik_gliwice@wp.pl. W ciągu kilku dni specjalista odpowie na pytanie lub zaproponuje termin konsultacji osobistej.
Zespół ds. Pieczy Zastępczej oraz
Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach

S

Integracyjnie

17 października na terenie parku
przy Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”
zorganizowano wielkie jesienne sprzątanie. Miało ono charakter integracyjny.

Tego dnia „Ostoję” odwiedziła 16-osobowa
grupa pracowników firmy Ista Shared Services Polska Sp. z o. o. z Gliwic, która wraz
z mieszkankami i pracownikami DPS-u przez kilka godzin wytrwale grabiła, zbierała i wywoziła liście opadłe z drzew. Pracy
było co nie miara, bo park przy placówce jest
rozległy i rośnie w nim bardzo dużo drzew.
Po jej zakończeniu wszyscy wspólnie usiedli
przy ognisku i jedli pieczone kiełbaski.
– Z inicjatywą jesiennych porządków wystąpili sami pracownicy firmy Ista – informuje Jarosław Mencfel, dyrektor DPS-u „Ostoja”. – Pewnego dnia zadzwonili i zaproponowali pomoc. W DPS-e byli już dwa
razy.
Dyrektor, pracownicy i mieszkanki Domu
Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach składają gorące podziękowania firmie
Ista Shared Serwices Polska sp. z o. o. z Gliwic (ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 9)
za okazaną placówce pomoc i wsparcie.
(RG)

www.powiatgliwicki.pl

Od klasztoru Bonifratrów do szpitala płuc
WOKÓŁ ZDROWIA
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200 lat w służbie chorym (2)

Poniżej publikujemy dokończenie
historii Szpitala Chorób Płuc im. św.
Józefa w Pilchowicach, który w br.
obchodzi swe 200-lecie. Tekst, którego pierwszą część zamieściliśmy
w październikowym wydaniu WPG,
powstał na bazie cyklu artykułów
Agnieszki Robok, opublikowanych
w pilchowickich „Informacjach
Kulturalnych”. (red.)

W 1914 r., tuż po uroczystościach
zorganizowanych z okazji jubileuszu 100-lecia szpitala, wybuchła I wojna światowa. 50 łóżek oddano natychmiast na potrzeby wojska.
Pierwsi żołnierze pojawili się w pilchowickiej placówce w końcu października, ostatni opuścili ją w marcu 1918 r.
W sumie w czasie I wojny światowej
leczono w Pilchowicach 2470 żołnienaną postacią związaną z pilchorzy, z czego sześciu zmarło. Tym szewickim szpitalem jest ks. Konściu zmarłym w 1919 r. poświęcono
stanty Damrot – pisarz, poeta,
obelisk. Nie zachował się on do naobrońca języka polskiego. W laszych czasów, nie wiemy jak wyglądał,
tach 1869-1872 pracował w pilchowicani kiedy został usunięty. W czasie
kim Seminarium Nauczycielskim.
wojny nie zaniedbywano też leczenia
Pod koniec życia wrócił do Pilchowic, by
cywilów, których przyjęto prazamieszkać w szpitalu Bonifratrów. Był
wie 3000, nie bacząc na wyznanie.
darczyńcą na rzecz szpitala i chętnie służył radą w sprawach modernizacji plaokresie międzywojennym
cówki. Zmarł w 1895 r. i został pochowaprowadzono w szpitalu
ny na przyklasztornym cmentarzu.
drobne rozbudowy (poOprócz wymienionych wcześniej
mieszczenia na strychu, kaplica), mozasłużonych dla pilchowickiego szpitadernizowano wyposażenie, zagospodala lekarzy, wspomnieć trzeba jeszcze
rowywano ogród na potrzeby pacjentów, odnowiono dachy. Wytyczenie
nowej granicy państwowej sprawiło,
że bonifratrzy stracili sporą część pacjentów oraz klientów apteki, a także
zawęził się obszar
ich kwestowania.
Liczba pacjentów
spadła wtedy o ponad połowę.
Na niewielkim cmentarzu w przyszpitalnym parku mieW chwili wybuści się grób ks. Konstantego Damrota. Co roku kwiaty
chu II wojny świana nim składają przedstawiciele powiatu i gminy.
towej szpital zamieniono na lazaret polowy, a w 1942 r.
licznych przeorów klasztoru, którym
na lazaret wojskowy. Na potrzeby ranzawdzięczmy sprawne zarządzanie
nych oddano nawet pomieszczenia
szpitalem oraz ciągłą jego rozbudowę
klauzury.
i modernizację. Samym chorym zaś
najwięcej przysłużyli się bracia Bonizpital szczęśliwie uniknął zniszfratrzy, którzy z ogromnym poświęceczeń zewnętrznych w 1945 r.
niem, na wzór miłosiernego samarytaŻołnierzy niemieckich ewakunina opiekowali się potrzebującymi,
owano ze szpitala dwa dni przed wejtroszcząc się zarówno o ich ciała, jak
ściem wojsk radzieckich. W chwili zai dusze.
jęcia szpitala przez Rosjan wśród cho-

W

Foto: R. Gozdek
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niowo w szpitalu pojawiło się laboratoda 1998 r. szpital wyodrębnił się ze
rych znajdowali się również żołnierze
rium, rentgen, gabinet dentystyczny,
struktur zespołu opieki zdrowotnej
rosyjscy i mongolscy. Być może dlateEKG. Rozszerzano zakres usług mei rozpoczął samodzielne działanie.
go budynek uniknął zniszczenia. Nie
dycznych, przyjmowano kolejnych
Od tej pory datuje się jego dynamiczny
uniknął natomiast grabieży: skradziono
specjalistów. Przeprowadzano też rerozwój. Działa jako placówka służby
łóżka, materace, koce, pościel oraz żywy inwentarz. Spustoszenie
było tak duże, że szpital zawiesił działalność. Poważnych zniszczeń doznał też
w tym czasie przyklasztorny
cmentarz. Starsi mieszkańcy
pamiętają, że części zniszczeń dokonali Rosjanie, ale
ich dzieło niestety bezmyślnie kontynuowali mieszkańcy okolic, którzy nie mając
szacunku dla poświęcenia
Bonifratrów, kradli i niszczyli nagrobki.
W latach 1948-49 kopalnia „Knurów” urządziła
w pomieszczeniach szpitala
Klasztor na starej rycinie pochodzącej z książki Jana Chrząszcza wydanej na 100-lecie
kolonie dla dzieci swoich szpitala.
pracowników.
monty i modernizacje. Do 1957 r. szpi10 grudnia 1951 r. Bonifratrzy strazdrowia Urzędu Marszałkowskiego
tal przyjmował tylko chorych na gruźcili szpital, którzy zbudowali i który
Województwa Śląskiego.
licę, potem placówka rozszerzyła dziaprowadzili przez 140 lat. Szpital został
użą wagę Szpital przywiązuje
łalność na wszystkie choroby płuc.
upaństwowiony – zgromadzenie stracido jakości świadczonych
Ciekawostką jest fakt, że dopiero
ło zabudowania i cały majątek ziemski
usług medycznych.
w 1997 r. do szpitala przyjęto pierwszą
bez jakiegokolwiek odszkodowania.
Potwierdzeniem tego jest Certyfikat
kobietę – do tego czasu leczono tu
Większość zakonników musiała opuakredytacyjny zdobyty w 2012 r.,
(zgodnie z zasadą bonifratrów) wyłączścić Pilchowice – pozostało tylko 3 najczłonkostwo w Krajowej Sieci Szpitali
nie mężczyzn. Kolejnymi lekarzami
starszych, z których ostatni zmarł
Promujących Zdrowie przyznane
naczelnymi szpitala w okresie powow 1984 r. Niestety, jak wspominają
w 2003 r. oraz Certyfikaty jakości przyjennym byli: dr Bolesław Rutkowski,
mieszkańcy Pilchowic, Bonifratrzy
sługujące od 2005 r.
dr Grzeżółko, dr Gustaw Kochnowski,
opuszczając klasztor w 1951 r. zabrali
Szpital ciągle poszerza działalność,
dr Józef Wiśniewski, dr Gerard Rożek,
część wyposażenia kaplicy szpitalnej.
a także świadczy usługi dla lokalnej
dr Jerzy Czyż, a od 1998 r. Joanna NieW 2001 r. zakonnicy na krótko wrócili
społeczności z zakresu diagnostyki obstrój-Ostrowska.
do Pilchowic z zamiarem ponownego
razowej i laboratoryjnej. Promuje też
utworzenia klasztoru. Planu tego jedzdrowy tryb życia, zachęcając i służąc
okresie powojennym szpital
nak nie udało się zrealizować.
poradą w rzucaniu palenia.
funkcjonował w ramach zeW 1951 r. do pracy w szpitalu sprospołów opieki zdrowotnej,
rzez dwa stulecia szpital był
wadzono siostry Służebniczki Najzmieniając wielokrotnie zarządców,
chlubą Pilchowic. Jego znaczeświętszej Maryi Panny z Panewnik.
którymi byli m.in. wójt gminy Pilchonie dla mieszkańców okolic jest
Dzięki pracy sześciu przybyłych sióstr
wice, ZOZ w Pyskowicach, Gliwicach,
nie do przecenienia. Szpital nadal jest
na początku 1953 r. szpital wznowił
Knurowie. Oddalony ciągle od siedzinajbardziej rozpoznawalnym obiektem
działalność jako szpital przeciwgruźliby dyrekcji, podupadł w tym okresie
w Pilchowicach, a dzięki nowoczesneczy. Początki były trudne – brak sprzędość znacznie zarówno w zakresie submu wyposażeniu i profesjonalnej opietu i lekarstw sprawiały, że śmiertelność
stancji szpitala, jak i organizacji i dysce medycznej, cieszy się bardzo dobrą
wśród pacjentów była wysoka. Stopcypliny pracy. Z dniem 1 listopaopinią.
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Słoneczna Polana Nadziei w gliwickim Parku Chopina powiększyła się
o kolejnych 300 cebulek żonkili. Jest
symbolem konieczności prowadzenia profilaktyki raka i nadziei dla
tych, których dotknęła choroba nowotworowa.

– Łącznie w ciągu czterech lat posadziliśmy tam już około 1200 cebulek – mówi
inicjatorka akcji, red. Marlena Polok-Kin,
zastępca dyrektora Oddziału Śląsk
„Dziennika Zachodniego”. – Cieszę się,
że w tym roku tak wiele osób przyczyniło się do powiększenia Słonecznej Polany
Nadziei. Przybywa chętnych do udziału
w naszej akcji – chłód i deszcz wiszący
w powietrzu nikogo nie zniechęciły!
Jak co roku w akcji uczestniczyło
Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego Województwa Śląskiego
w Gliwicach oraz III Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach. Dołączyli także
uczniowie klasy maturalnej Szkoły
z Charakterem w Gliwicach.
Na Słonecznej Polanie Nadziei
(wprawdzie bez słońca w tym roku, ale
deszcz oszczędził sadzących) uwijało
się 23 października ponad 120 osób. Były wśród nich zarówno gliwickie Krystyny, jak i Maria Kaproń – wiceprezeska
gliwickich Lwowiaków oraz Kobieta
na Medal Gliwic i powiatu gliwickiego 2014 w plebiscycie przeprowadzonym
przez DZ. Jak co roku sadzili żonkile starosta gliwicki Michał Nieszporek, sekretarz Powiatu Gliwickiego i radna miejska
Magdalena Budny, a także szefowa

KRUS Krystyna Kręgiel. Jak co roku były także „Nowiny Gliwickie”, „Gość Niedzielny” i „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”, dołączyły również śląskie.trendy.pl. Nie zabrakło też dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, Tadeusza Mazura oraz Marka Bytnara, kierownika gliwickiej palmiarni, który nadzorował przygotowanie rabaty do nasadzeń.
– Kolejny już rok z rzędu kwiaty posadziliśmy dzięki uprzejmości marketu budowalnego Leroy Merlin mieszczącego
się przy „Arenie” w Gliwicach – dodaje
Marlena Polok-Kin. – Do kawy, pysznymi pączkami z Wisienki, częstowaliśmy
uczestników akcji dzięki uprzejmości pani Zofii Ptok.
(RG)

Foto: R. Gozdek

Rośnie Słoneczna Polana Nadziei

Wśród sadzących żonkile nie zabrakło – jak co roku – starosty gliwickiego Michała Nieszporka oraz Magdaleny Budny, sekretarz Powiatu Gliwickiego.
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PRZEDSIĘBIORCZY
POWIAT

W cyklu „Przedsiębiorczy powiat” prezentowaliśmy dotychczas firmy
i przedsiębiorstwa z powiatu, które mogą poszczycić się osiągnięciami
zarówno na lokalnym rynku, jak i krajowym. W powiecie jest także wiele
przedsiębiorczych osób, które mają ciekawe pasje, realizują interesujące pomysły i nieustannie rozwijają się.

Słodki pomysł na biznes
„Maszkiety” to niedawno otwarta
kawiarnia w Knurowie. Jest nie tylko nowym lokalem gastronomicznym, ale pierwszą prowadzącą taką działalność spółdzielnią w mieście.

i sommelierem jest Krzysztof Tomecki,
cukiernikami są Elżbieta Woźniok oraz
Joanna Kusio, zaś kelnerem, barmanem
i kierowcą – Kamil Krzywonos, a pani
Katarzyna jest wiceprezesem i pracownikiem administracyjnym.
– Od złożenia projektu do otwarcia
naszej kawiarni minął rok. W tym czasie załatwiliśmy wszystkie formalności, wyremontowaliśmy lokal i przeszliśmy cykl szkoleń, m.in. z zakresu
prawa spółdzielczego, baristyczne, menadżerskie, obróbki czekolady, a także
zajęcia z psychologiem, który pokazywał nam, jak współpracować ze sobą –
mówi Katarzyna Janowska. – Jesteśmy
pierwszą spółdzielnią w Knurowie,
która prowadzi taki biznes. Mamy na-

Foto: S. Guzik

Knurowska Spółdzielnia Socjalna
„Spichlerz Smaku” jest przykładem
przedsiębiorczości piątki mieszkańców, którzy postanowili prowadzić
własny biznes. Inicjatorem powstania
kawiarni była Katarzyna Janowska. Pani Katarzyna po utracie pracy postanowiła założyć kawiarnię. Napisała projekt, na który udało się pozyskać dofinansowanie unijne. Do współpracy zaprosiła znajomych. I tak w piątkę założyli spółdzielnię socjalną. Jej prezesem, kucharzem, barmanem, baristą

Katarzyna Janowska zachęca do odwiedzania „Maszkietów”.

OK Bank ma 110 lat!

Wydarzeniem dużej rangi była niedawna uroczysta
gala z okazji 110-lecia Orzesko-Knurowskiego Banku
Spółdzielczego.

dzieję, że przetrzemy ślady następnym
i pokażemy, iż spółdzielnie to nie relikt
przeszłości, a nowoczesne przedsiębiorstwa.
W „Maszkietach”, które znajdują
się w Knurowie przy ul. Kapelanów
Wojskowych 2E, stawiają na domowe
wypieki. Wszystko jest produkowane
na bazie naturalnych składników, nawet lody są tzw. rzemieślnicze – sprowadzane z cukierni „Perełka” z Bytomia. Co ciekawe, w menu codziennie
znajdują się nowe ciasta, desery, babeczki. Stałe jest w nim weekendowe
zaopatrzenie w kołocz z piekarni Bogackiego w Pilchowicach. Istnieje także możliwość zamówienia ciast i tortów na życzenie pod nr. tel. 32 440 00
01. W planach jest rozszerzenie oferty
o przekąski. A już teraz serwowana jest
wiedeńska kawa Julius Meinl oraz wina Marka Konrada. Właściciele pracują
także nad organizacją urodzin dla dzieci i różnymi warsztatami (podczas których maluchy będą uczyć się m.in. jak
robić ciasta), planowane są różne wieczorki tematyczne. –Chcemy, by to
miejsce tętniło życiem, stało się okazją
do ciekawych spotkań przy filiżance
kawy i dobrym, domowym ciastku –
podkreśla Katarzyna Janowska.
Brzmi – maszkietnie!
(SoG)

Foto (2): R. Ratajczak

Obecnie OK Bank należy w swym sektorze do krajowej
czołówki. Podkreślali to przybyli na uroczystość przedstawiciele centralnych instytucji, m.in. Związku Banków Polskich
i Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości. Przy tym wszystWśród wielu znamienitych gości nie mogło zabraknąć przedkim OK Bank regularnie
stawicieli władz samorządowspiera lokalne inicjatywy
wych naszego powiatu oraz
społeczne, co w sposób
okolicznych miast i gmin. Podszczególny wyróżniania go
czas gali dr Józef Kapłanek,
spośród wielu innych,
prezes Zarządu OK Banku
zwłaszcza komercyjnych inSpółdzielczego, przypomniał
stytucji finansowych.
sięgające 1904 r. korzenie tej
Jubileuszowa uroczyinstytucji. Skupia ona w sobie
stość była okazją do podziędziedzictwo kilku innych podkowań. „Statuetki Kreatywmiotów. Na jej współczesny
ności OK Banku Spółdzielwizerunek składają się bowiem
czego” otrzymali m.in. starównież odrębne niegdyś banrosta gliwicki Michał Nieki, które miały swoje siedziby
w Toszku, Wielowsi, Ornonto- Nie zabrakło jubileuszowego tortu, którego krojenie szporek, prezydent Knurowa
rozpoczął prezes Józef Kapłanek.
Adam Rams, wójtowie: Giewicach i Orzeszu.
rałtowic – Joachim Bargiel, Rudzińca – Krzysztof Obrzut
i Wielowsi – Ginter Skowronek. Ponadto zostali oni wyróżnieni Honorowymi Złotymi Odznakami im. Franciszka Stefczyka „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej”, nadanymi
przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w Warszawie. W gronie uhonorowanych „Statuetką Kreatywności”
znaleźli się również poseł do Sejmu RP Krystyna Szumilas
oraz Michał Ekkert, prezes Zarządu Szpitala w Knurowie.
Gali towarzyszyła bogata oprawa artystyczna, na którą
złożyły się m.in. występy „MultiVisual” – finalistów piątej
edycji telewizyjnego show „Mam Talent”, „Electrica Duo”,
czyli Kasi&Pauli grających na elektrycznych skrzypcach
i harfie oraz zespołu „Avocado”, finalisty pierwszej edycji teWśród uhonorowanych znaleźli się nasi samorządowcy –
lewizyjnego „X Factora”, a całość poprowadził Mirosław
od lewej wójt Wielowsi Ginter Skowronek i starosta gliwicNe
inert.
(r)
ki Michał Nieszporek.
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Coraz doskonalej

GOSPODARKA I FINANSE

Nową siedzibę w Podstrefie Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej otworzyła firma Marco, mieszcząca się poprzednio
w Sośnicowicach. Jej właściciel
Marek Śliboda postawił na stały
rozwój i doskonalenie – zarówno
pracowników, jak i procesów produkcyjnych.

Liczni przybyli 9 października na uroczyste otwarcie nowej siedziby goście,
wśród których byli m.in. prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, Jerzy Łoik
– wiceprezes Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, Magdalena Budny – sekretarz Powiatu Gliwickiego,
Marek Kuźniewicz – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach oraz
reprezentanci firm i instytucji współpracujących z Marco, mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem nowo
wybudowanego zakładu, poznać historię firmy i jej plany na przyszłość.
Firma Marco (pisaliśmy o niej szeroko w cyklu „Przedsiębiorczy powiat” w czerwcu 2013 r.) powstała
w 2000 r. i od początku dostarcza
drobne komponenty dla elektroniki,
automotive, automatyki, branży lotniczej i zbrojeniowej. Udowadnia, że
od drobiazgów można dojść do sukcesu – produkując m.in. specjalistyczne
etykiety samoprzylepne z folii i materiałów tekstylnych, jak również wielo ko lo ro we ety kie ty pa pie ro we,
współpracuje ze światowymi koncer-

– Marco to przede wszystkim grupa
ludzi działających z pasją – mówi Marek Śliboda.
W zakładzie o powierzchni 4 500
m2 pracuje tylko 40 osób, generujących w ciągu roku przychody na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Założyciel i właściciel firmy
od samego początku postawił na rozwój pracowników. Wszyscy uczą się
w ramach pracy języka angielskiego,
a także mają okazję wykazać się umiejętnościami współpracy i kierowania
zespołem.
Wysokie wymagania jakościowe
firmy odzwierciedlają wdrażane systemy jakości zgodne z międzynarodowymi normami. Aby jak najpełniej kontrolować proces produkcyjny, a także
jak najefektywniej zarządzać przedsiębiorstwem, firma Marco zaprojektowała i wdrożyła własny system informatyczny. Nieustannie rozwijający się
park maszynowy zasilają coraz częściej
maszyny konstruowane według projektu Marco, dostosowane swą wydajnością i innowacyjnością do panujących
w firmie standardów.
Wraz z ciągłym rozwojem przedsiębiorstwa rozwija się jego działalność
społeczna. Marco od samego początku
wspiera osoby, które tej pomocy potrzebują. Firma prowadzi kilkadziesiąt
projektów charytatywnych i sponsoringowych, a zakładany budżet na tę dzia-

Foto: R. Gozdek
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Marco ma
teraz siedzibę,
która
umożliwia
dalszy rozwój.
Marek Śliboda (drugi
z lewej) zawsze z pasją mówi
o swojej firmie.

nami, osiągając wielomilionowe przychody.
Pierwsze kroki przedsiębiorstwo
stawiało w jednym z gliwickich biurowców. Przez ostatnich kilka lat siedziba Marco znajdowała się w Sośnicowicach. Teraz, dzięki otrzymanym
grantom unijnym, przedsiębiorstwo
wybudowało obiekt o bardzo przyjaznej bryle architektonicznej, łączący
w sobie innowacyjne rozwiązania aranżacyjne z efektywnym i komfortowym
środowiskiem pracy.

łalność w 2014 r. przekracza pół miliona złotych.
– Wy mie nio ne ob sza ry ak tyw no ści skła da ją się na Kul tu rę Orga ni za cji Mar co, bę dą cą wy ra że niem
ide ałów fir my i dą że nia do te go, by
przy za cho wa niu po sza no wa nia dla
lu dzi zbu do wać dłu go fa lo wy do bro byt, jed no cze śnie zmie nia jąc świat
– wy ja śnia fi lo zo fię dzia ła nia swe go przed się bior stwa Ma rek Śli bo da.
(RG)

www.powiatgliwicki.pl

Mocny mezzosopran
z Przyszowic
KULTURA I SZTUKA

Ninon w „Diabłach z Loudun” Krzysztofa Pendereckiego (reż. Laco
Adamik) oraz
w partii Zofii
w „Halce” Stanisława
Moniuszki
(reż.
Waldemar Zawodziński). Zaś
w 2011 r. wraz
z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia nagrała operetkę Karola Szymanowskiego pt. „Loteria na mężów,
czyli Narzeczony nr 69”.
Niezwykły
głos przyniósł Anna Borucka ( z lewej) w „Giocondzie” A. Ponchielliego,
pani Annie wie- wystawianej na scenie Opery Nova w Bydgoszczy.
le wyróżnień
ra wypełnia całe nasze życie. To nie
i nagród. Jest m.in. laureatką Konkursu
tylko próby i spektakle, koncerty czy
im. H. Halskiej we Wrocławiu, gdzie
konkursy – ale także dbanie o formę,
w 2007 r. zdobyła II nagrodę, w tym saciągłe poszukiwania, aby kreowane pomym roku wywalczyła I nagrodę
staci były prawdziwe, żywe oraz dow Konkursie im. Imricha Godina
starczały jak najwięcej wrażeń i wzruw miejscowości Vrable na Słowacji,
szeń widzom. Śpiewak rozwija się całe
rok później była najlepsza podczas
życie poprzez własną pracę, własne
Konkursu im. Schneider-Trnavskyego
przeżycia, które stają się bazą do twow Trnavie na Słowacji, jest również firzenia postaci na scenie, ale również
nalistką Konkursu Moniuszkowskiego
dzięki dyrygentom, pianistom, reżysew Warszawie (dwie nagrody specjalne
rom i śpiewakom, z którymi współprazdobyte w 2013 r.) oraz zdobywczycuje – mówi mezzosopranistka.
nią I nagrody III Międzynarodowego
Anna Borucka, oprócz tego, że jest
Konkursu Wokalnego im. Andrzeja
znakomitą śpiewaczką i występuje
Hiolskiego w Kudowie-Zdroju (2014 r.).
na deskach opery, jest też szczęśliwą
– Głos, doskonała technika, zdolnomamą 3,5-letnich bliźniąt, ponadto praści aktorskie i wielka wrażliwość to
cuje także nad doktoratem ze sztuk muelementy niezbędne w tym zawodzie,
zycznych. Ciągle też przygotowuje się
choć śpiewanie jest raczej powołaniem.
do udziału w kolejnych muzycznych
Nie jest to praca, po której wracamy
projektach i konkursach.
do domu, żeby odpocząć. To pasja, któ(SoG)

Festiwal ze stuleciem

Jednym z zespołów występujących tego dnia na toszeckim Zamku był bowiem Chór „Skowronek” z Gierałtowic
obchodzący w tym roku 100-lecie. Jego śpiewacy odebrali z tej okazji liczne
życzenia i gratulacje.
Podczas imprezy wystąpiły chóry
z terenu powiatu gliwickiego: Chór
Młodzieżowy Schola Cantorum z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
w Knurowie, Chór Kameralny „Slavica
Musa” z Knurowa, Chór „Tryl” z Toszka, Chór „Bel Canto” z Chudowa oraz
„Słowik” z Przyszowic. Na bogaty
i różnorodny repertuar złożyły się m.in.
utwory Johannesa Brahmsa, Johna
Lennona, pieśni ludowe oraz śląskie.
Chóry otrzymały pamiątkowe statuetki

oraz kwiaty, które wręczyli członek Zarządu Powiatu Gliwickiego Sławomir
Adamczyk, burmistrz Toszka Grzegorz
Kupczyk oraz wójt Gierałtowic Jo-

Foto: D. Jaroszyńska

Powiatowemu Festiwalowi Chórów,
który odbył się 26 października
na Zamku w Toszku, towarzyszył
niecodzienny jubileusz.

achim Bargiel. Natomiast Chór „Skowronek” okazji jubileuszu odebrał także
specjalny, pamiątkowy dyplom.

(RG)

Występ Chóru „Skowronek”, który już od wieku krzewi tradycje śpiewacze.

„Wkład duchowieństwa w rozwój
kultury i literatury na Śląsku” był tematem VI Powiatowej Konferencji
Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów, która obradowała 16 października w Zespole Pałacowo-Parkowym w Pławniowicach.

Konferencja zgromadziła szereg utytułowanych prelegentów z kraju i zagranicy, wśród których byli m.in. ks. prof.
Marcin Worbs z Uniwersytetu Opolskiego, prof. Jacek Lyszczyna z Uniwersytetu Śląskiego, dr Norbert Niestolik z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, dr Weronika Pawłowicz z Biblioteki Śląskiej, ks. dr Piotr
Górecki z Fundacji „Silesia pro Europa”, dr Izabela Kaczmarzyk z Akademii Ignatianum w Krakowie i dr Józef
Szymeczek z Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej. Przedstawili oni sylwetki takich postaci jak
m.in. ks. Angelus Silesius, ks. Adam
Gdacjusz, ks. Leopold Szersznik, ks.
Norbert Bonczyk, ks. Johannes
Chrząszcz oraz przybliżyli działalność
i twórczość księży ewangelickich
na Śląsku Cieszyńskim. Całość uzupełnił koncert organowy w wykonaniu
prof. Juliana Gembalskiego.

ogromny wpływ na rozwój kultury
umysłowej i literatury. I choć w przeciągu stuleci rola duchowieństwa systematycznie malała, to jednak wciąż wiele utworów literackich było ich dziełem. Na początku była to literatura wyłącznie w języku łacińskim, z biegiem
lat pojawił się język polski, niemiecki
i czeski.
Organizatorzy z konieczności zakreślili ramy czasowe analizowanego
zagadnienia, ograniczając je na okres
od kontrreformacji do pocz. XX wieku.
Przedstawili postaci zarówno ze świata
duchowieństwa protestanckiego, jak
i katolickiego. – Jest wśród nich szereg
pasjonujących twórców, jak choćby np.
ks. Norbert Bonczyk, uważany za śląskiego Mickiewicza, o którym jednak
wiedza wśród współczesnych jest bardzo znikoma – dodaje Krystyna Wołoch. – Dlatego cieszę się, że tegoroczna konferencja przyciągnęła tak wielu
bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów, frekwencja była bowiem bardzo
duża.
Wśród gości wydarzenia byli m.in.
Krystyna Szumilas – poseł na Sejm RP,
prof. Ryszard Kaczmarek – zastępca
dyrektora ds. Instytutu Badań Regio-

Foto (2): R. Gozdek

Przyszowianka od 12 roku życia
uczęszczała na naukę gry na gitarze.
W wieku 16 lat rozpoczęła edukację
muzyczną w sekcji śpiewu solowego
w Szkole Muzycznej II stopnia w Gliwicach. Szkoliła się pod czujnym
okiem prof. Jana Ballarina.
– Profesor Ballarin to wybitny artysta związany przez wiele lat ze sceną
operową i operetkową, był m.in. solistą
w Operze Śląskiej – przybliża sylwetkę
swego mistrza Anna Borucka. – Jest
także uznanym pedagogiem. Z jego
szkoły wokalnej wyszły wielkie talenty, m.in. uczeń profesora, Piotr Beczała
który występuje w Metropolitan Opera
i jest uważany za jednego z najlepszych
tenorów świata. Właśnie za namową
profesora Ballarina po maturze wybrałam się na Akademię Muzyczną imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Debiut pani Anny na scenie to duża
rola Orfeusza w spektaklu „Orfeusz
i Eurydyka” Christopha Willibalda
Glucka w Operze Śląskiej w Bytomiu
w reżyserii Henryka Konwińskiego.
Z Operą Śląską śpiewaczka jest związana na stałe po dziś dzień. Ponadto
współpracuje także z Teatrem Wielkim
Operą Narodową, gdzie wykonała partię Hannah w „Pasażerce” Mieczysława Weinberga (reż. sir David Pountney) oraz Marty w „Jolancie” Piotra
Czajkowskiego (reż. Mariusz Treliński), a także z Operą Nova w Bydgoszczy – tutaj zaśpiewała partię Laury
w „Giocondzie” Amilcarego Ponchielliego (reż. śp. Krzysztof Nazar).
W Operze Krakowskiej wystąpiła jako

Regionalnie
w Pławniowicach

Foto: ARC A. Boruckiej.

Anna Borucka z Przyszowic (gmina
Gierałtowice) jest solistką operową. Występuje na scenie Opery
Śląskiej w Bytomiu, ale jej piękny
głos jest ceniony także poza granicami naszego regionu. Mezzosopranistka od wielu lat koncertuje
w różnych miejscach kraju, jak
i za granicą.
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Konferencja
odbyła
się
w pięknych wnętrzach Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Pławniowicach.
Postać Norberta Bonczyka,
uważanego za śląskiego
Mickiewicza, przybliżył
dr Norbert Niestolik.

– Zagłębiając się w historię kultury
i literatury na Śląsku, należy zwrócić
uwagę, że niepodważalną rolę od początków rozwoju piśmiennictwa
na Górnym Śląsku pełniło duchowieństwo – mówi Krystyna Wołoch, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach, która to instytucja była
głównym organizatorem konferencji,
współorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudzińcu i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Zarząd Oddziału w Katowicach. – Kler
przez wiele wieków stanowił elitę
umysłową społeczeństwa europejskiego, polskiego, a więc i śląskiego. Światli księża, zdobywający wykształcenie
za granicą, nieśli ze sobą również
i na Śląsk nowinki kultury zachodniej,
prądów umysłowych i religijnych. Duży wpływ na rozwój kultury i literatury
wywarły ruchy religijne. Zmieniły one
nie tylko oblicze kościoła, ale miały

nalnych w Bibliotece Śląskiej, ks.
Adam Spałek – przedstawiciel Diecezji
Gliwickiej, duszpasterz nauczycieli
i wychowawców, ks. dr Henryk Olszar
– duszpasterz bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej, Krzysztof Obrzut –
wójt Gminy Rudziniec. Powiat Gliwicki reprezentował Sławomir Adamczyk
z Zarządu Powiatu, a obradom przysłuchiwali się również m.in. Magdalena
Budny – sekretarz Powiatu Gliwickiego oraz radni Winfryd Ficoń i Marian
Sadecki.
– Tegoroczna konferencja, podobnie
jak wszystkie poprzednie, miała bardzo
wysoki poziom merytoryczny – podsumowuje Sławomir Adamczyk.
Patronat honorowy nad VI Powiatową Konferencją Regionalną dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów objęli starosta gliwicki Michał Nieszporek oraz biskup gliwicki Jan Kopiec.
(RG)
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Pracują bezpiecznie

Doskonałą wiedzą wykazali się
uczestnicy dwóch konkursów, zorganizowanych na Zamku w Toszku
przez pierwszego wicewojewodę
śląskiego Andrzeja Pilota oraz Placówkę Terenową KRUS w Gliwicach.

Foto: R. Gozdek

W konkursach „Bezpieczna praca
w gospodarstwie rolnym” oraz „Sołtys
doradcą rolników” wzięło udział kilkudziesięciu uczestników z terenu powiatu gliwickiego. Musieli np. wiedzieć,
kto wydaje decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej: czy lekarz rzeczoznawca KRUS, czy lekarz pierwszego

kontaktu, czy – co było prawidłową odpowiedzią – Państwowy Inspektor Sanitarny. Sporo było pytań dotyczących
bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.
Np. takie: Aby prawidłowo wyjść
z kombajnu należy: a – wysiadać tyłem
do stopni, b – wysiadać przodem
do stopni czy c – trzymać się uchwytów i wysiadać przodem do stopni (prawidłowa odpowiedz to ostatnia z nich).
Konkurs prowadziły Irena Łaba –
dyrektor
Oddziału Regionalnego
KRUS w Częstochowie oraz Krystyna
Kręgiel – kierownik Placówki Tereno-

Do Zamku w Toszku przybyło kilkudziesięciu rolników i sołtysów.

Obrady w starostwie

Obrady prowadził prezes Zarządu ŚIR
Roman Włodarz. Omówiono kwestie
m.in. związane z łowiectwem, realizacją programu wapnowania regeneracyjnego gleb w województwie śląskim,
przedstawiono informację o udziale
ŚIR w pracach nad przygotowaniem
Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz uchwały Porozumienia
Izb Polski Południowo-Wschodniej.
Z kolei pracownica Biura Powiatowego
w Pyskowicach ARiMR omówiła stan
wdrażania projektów dopłat bezpośrednich oraz PROW na lata 2015-2020.

Jak poinformował prezes Włodarz, wybory do Izb Rolniczych odbędą się 31
maja 2015 r. W posiedzeniu Rady Po-

Świadczeniami pieniężnymi z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wypłacanymi przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są:
 emerytura rolnicza i wcześniejsza
emerytura rolnicza,
 renta rolnicza z tytułu niezdolności
do pracy,
 renta rodzinna,
 częściowa emerytura rolnicza,
 okresowa emerytura rolnicza,
 renta rolnicza szkoleniowa.
Emerytura rolnicza przysługuje
ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny
oraz podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.
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wiatowej uczestniczyli także m.in. wicestarosta gliwicki Waldemar Dombek
i Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach Szczepan Błachut.
(SoG)

Na spotkaniu omówiono sprawy ważne dla rolników naszego powiatu.

Emerytura lub renta (1)

Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych emeryturom i rentom
KRUS.

wej KRUS w Gliwicach. Impreza zgromadziła 12 października na Zamku
w Toszku szereg gości, wśród których
byli m.in. Roman Włodarz – prezes
Śląskiej Izby Rolniczej, Grzegorz Boski – dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,
Andrzej Frejno – dyrektor Biura Terenowego ARiMR w Pyskowicach oraz
włodarze i przedstawiciele samorządów gminnych z terenu powiatu gliwickiego. Imprezę uświetnił występ
chóru „Tryl” z Toszka.
Pierw sze miej sce w kon kur sie
„Bezpieczna praca w gospodarstwie
rolnym” zajął Krystian Kiełbasa, który odebrał Puchar I Wicewojewody
Śląskiego Andrzeja Pilota. Na drugim
miejscu uplasował się Roman Janysek, a na trzecim – Rudolf Imiela.
Z kolei w konkursie „Sołtys doradcą
rolników” zwycięzcą został Józef Guzik (tak że uho no ro wa ny Pu cha rem I Wicewojewody Śląskiego Andrzeja Pilota), drugie miejsce zdobyła
Beata Szołtysek, a trzecie – Mariusz
Po lo czek. Na lau re atów (od I aż
do XIX miejsca) sypnął się grad na-

Foto: S. Guzik

29 października w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się
posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w Gliwicach.

ROLNICZE SPRAWY

Od 1 stycznia 2013 r. o emeryturę
rolniczą w dotychczasowym wieku
emerytalnym (60 lat – kobieta, 65 lat –
mężczyzna) mogą ubiegać się wyłącznie: kobiety urodzone do dnia 31 grudnia 1952 r. i mężczyźni urodzeni
do dnia 31 grudnia 1947 r. Pozostałym
osobom wiek emerytalny jest stopniowo podwyższany o 1 miesiąc w każdym kwartale.
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi wcześniejszej emerytury rolniczej, jeśli spełni on łącznie warunki:
1. wieku 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną,
2. podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres
co najmniej 30 lat,
3. zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

Emerytura wcześniejsza jest przyznawana tylko
tym rolnikom, którzy wymienione
wyżej
warunki
spełnią do dnia 31
grudnia 2017 r.
Radzi Krystyna
Osobom uro- Kręgiel, kierowdzonym po dniu 31 nik Placówki TeKRUS
grudnia 1948 r. renowej
w Gliwicach.
przy ustalaniu prawa do emerytury
rolniczej nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze. Prawo
do emerytury rolniczej uzyskuje zatem osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu
rolników, która poza wymaganym wiekiem
oraz zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej (w przypadku emerytury rolniczej tzw. „wcześniejszej”), legitymuje się
co najmniej 25-letnim lub 30-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Foto (2): R. Gozdek
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Zwycięzcy konkursu „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” wraz z jego organizatorami.

gród, wśród których były m.in. drabiny, podkaszarki do trawy, żelazka, roboty kuchenne, blendery i garnki. Nagro dy ufun do wa li: KRUS, Ślą ska
Izba Rolnicza, Nadleśnictwo Rudziniec, Kra jo wy Zwią zek Rol ni ków,
Kółek i Organizacji Rolniczych, Bernadetta Niemczyk – wiceprzewodnicząca Rady Ubezpieczenia Rolników
oraz ARiMR. Do dat ko wo lau re aci
trzech pierwszych miejsc obu konkursów zostali zaproszeni przez wicewo-

jewodę Andrzeja Pilota na wyjazd
studyjny do Sejmu RP.
Współorganizatorami imprezy byli:
Śląska Izba Rolnicza, burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk oraz Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
Konkursy odbywały się pod honorowym patronatem przewodniczącego
Rady Powiatu Gliwickiego Tadeusza
Mamoka i starosty gliwickiego Michała Nieszporka.

Kolejnym działaniem, którego założenia znalazły się w projekcie Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
na lata 2014-2020, jest „Rozwój
przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”

Wsparcie w ramach tego działania adresowane będzie do osób fizycznych, osób
prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej,
prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku
o przyznanie pomocy.
Poziom pomocy wyniesie maksymalnie 50 proc. kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wyniesie 500 000 zł (zgodnie z założeniami
biznesplanu). Koszty kwalifikowane obejmują koszty zakupu lub leasingu nowych
maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego. Koszt zakupu ciągnika rolniczego
może być kosztem kwalifikowanym
w części nie przekraczającej 50 proc. pozostałych kosztów kwalifikowanych.
Pomoc może zostać przyznana, jeśli
wnioskodawca:
 prowadzi działalność gospodarczą
w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co naj-

mniej dwa lata
przed złożeniem
wniosku o przyzna- Informuje Annie pomocy,
drzej Frejno, kie przedłoży bizne- rownik Biura Posplan dotyczący w i a t o w e g o
ARiMR w Pyskorozwoju działalno- wicach.
ści gospodarczej,
zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa,
 deklaruje obowiązek dokumentowania
świadczenia usług rolniczych, co związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem
tworzenia sztucznych warunków w celu
uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn
rolniczych, które przede wszystkim będą
używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód.
Kryteria wyboru będą uwzględniać
operacje dotyczące w szczególności:
 innowacyjności, ochrony środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatu,
 wnioskodawców, którzy nie korzystali z pomocy finansowej w ramach
działań: „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” lub „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętych PROW 2007-2013,
 realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju.

Dziękujemy za odpowiedzi, nadesłane
na październikową edycję konkursu
WYGRAJ Z NAMI, który organizujemy wspólnie z Placówką Terenową
KRUS w Gliwicach. Spośród autorów
prawidłowych odpowiedzi wylosowa-

liśmy Justynę Łukasik z Przyszowic.
Panią Justynę prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 32 332 66 65 w celu
ustalenia terminu odbioru nagrody. Następna edycja konkursu – w grudniowym wydaniu WPG.
(RG)

PROW wesprze
przedsiębiorczych

(RG)

WYGRAŁA Z NAMI

www.powiatgliwicki.pl

EKO - W iadomości
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Zebrali tony śmieci
POWIATU GLIWICKIEGO

27 października w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się podsumowanie akcji „Sprzątamy Powiat
Gliwicki 2014”. Jej uczestnicy oczyścili nasz teren z 4,71 tony odpadów!

Foto: S. Guzik

Ak cja prze pro wa dzo na zo sta ła 19
września, a powiat włączył się nią
w Sprzątanie Świata. Brały w niej
udział zespoły szkół, których organem
pro wa dzą cym jest Po wiat Gli wic ki
oraz powiatowe domy pomocy społecznej: Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego oraz Zespół Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół im. M.
Konopnickiej w Pyskowicach, Zespół
Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespół
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach,
Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”
w Kuźni Nieborowskiej, DPS „Ostoja”
w Sośnicowicach, a także DPS Pilcho- Zwycięzcy konkursu plastycznego z DPS-u w Pilchowicach podczas odbierawice.
nia nagrody i gratulacji.
W akcji wzięło udział 711 osób, któzywała do hasła tegorocznej ogólnopolskiej akcji sprzątare zebrały ogółem aż 4,71 tony opadów. W sprawnym przenia – „Turysto! Szanuj środowisko”. Na konkurs nadesłaprowadzeniu akcji starostwo, które zaopatrzyło sprzątająno 39 prac. I nagrodę otrzymała praca zbiorowa, którą
cych w worki na odpady i rękawice, wspomogli: PPHU
wykonali: Józef Głowacki, Józef Kocur, Krzysztof Frej
„KOMART” Sp. z o.o. w Knurowie, Tonsmeier Południe
i Marek Knapik z DPS Pilchowice, przyznano również
w Pyskowicach, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszliczne wyróżnienia. Pełną listę nagrodzonych wraz z ich
kaniowej w Sośnicowicach oraz Zarząd Dróg Powiatopracami można znaleźć na stronie www.powiatgliwicki.pl
wych w Gliwicach.
w zakładce KONKURSY. Laureaci zmagań plastycznych
Podczas podsumowania akcji jej uczestnicy otrzymali
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś placówki stadyplomy oraz nagrody, m.in. narzędzia ogrodnicze, książki
tuetki. Każda z instytucji biorących udział w konkursie
i materiały plastyczne. Wszyscy zgodnie przyznali, że naodebrała już wcześniej magnolie do posadzenia na terenie
grody będą bardzo pomocne szkołom i DPS-om w pracach
swoich placówek – by przypominały o idei akcji. Nagroogrodniczych i propagowaniu dbałości o środowisko.
dy wręczyli wicestarosta gliwicki Waldemar Dombek
Sprzątaniu w terenie towarzyszył konkurs plastyczny,
oraz skarbnik Powiatu Gliwickiego Maria Owczarzakrównież adresowany do uczniów powiatowych szkół po-Siejko.
nadgimnazjalnych, specjalnych oraz mieszkańców powiatowych domów pomocy społecznej. Jego tematyka nawią(SoG)

Natura w… naturze

To natura w naturze, bowiem zdjęcia
pokazujące najpiękniejsze zakątki naszego globu eksponowane są w otoczeniu przyrody. Na wystawę składa
się blisko 80 wielkoformatowych fotografii nagrodzonych w konkursie
International Garden Photographer of
the Year. W kon kur sie tym bio rą
udział fotograficy z całego świata, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy.
Eks po zy cja IG PO TY po dró żu je
po całym naszym globie i jest pokazywana w przepięknych i prestiżowych
miejscach.
Wystawa w Śląskim Ogrodzie Botanicznym stanowi element kampanii
„Różnorodność – potęga życia”. Została ona dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-

wicach kwotą ponad 265 tys. zł. Podczas wernisażu pomysłodawca i organizator konkursu IGPOTY Philip
Smith, stwierdził, że nawet coroczna

Foto: R. Gozdek

Przepiękne wielkoformatowe fotografie podziwiać można na wystawie IGPOTY, zorganizowanej na terenie położonego po sąsiedzku
Śląskiego Ogrodu Botanicznego
w Mikołowie.

wystawa pokonkursowa organizowana
w Ogrodach Królewskich w Kew nie
jest tak duża i okazała.

W trakcie wernisażu wystawy, którą oglądać można do kwietnia 2015 r.

(RG)

Pożądane – biologiczne
Niemal całość ścieków w gminie
Pietrowice Wielkie (powiat raciborski) trafia do przydomowych biologicznych oczyszczalni. Jest tam realizowany największy w Polsce, innowacyjny projekt ekologiczny.
Dobrych przykładów w tym względzie nie brakuje też u nas.

dotacja z NFOŚiGW wyniosła 9 mln
zł, a 9 mln zł stanowi pożyczka
z NFOŚiGW. Na kolejny etap budowy
systemu gmina Pietrowice Wielkie
uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW
w Katowicach. Za 1,3 mln zł wybudowanych zostanie 200 następnych przydomowych biologicznych oczyszczalW Pietrowicach Wielkich zostało zainni ścieków.
stalowanych 1170 przydomowych bioDo 2012 r. w gminie Pietrowice
logicznych oczyszczalni ścieków
Wielkie gospodarka ściekowa oparta
(PBOŚ). Zaspokajają ok. 85 proc. zabyła na zbiornikach bezodpływowych,
potrzebowania gminy w tym wzglętzw. szambach, zlokalizowanych na tedzie. Stanowią nowoczesny system,
renie posesji mieszkalnych. Ich zużycie
w którym praca każdej oczyszczalni
naturalne (często były ponad 30-letnie)
monitorowana jest komputerowo
i forma budowy nie gwarantowały
przy wykorzystaniu odpowiedniego
szczelności, podobnie jak różne formy
programu informatycznego.
wywozu zgromadzonych ścieków. PoDoświadczenia gminy w realizacji
wstanie systemu PBOŚ znacząco przyinnowacyjnej koncepcji gospodarki
czyniło się do poprawy tej sytuacji.
ściekowej w rozproszonej zabudowie
Podobne rozwiązanie z powodzezaprezentowano w czasie konferencji
niem – choć na razie na znacznie
zorganizowanej 17 października w Piemniejszą skalę – stosowane jest w natrowicach Wielkich. W spotkaniu
szym powiecie w gminie Rudziniec.
udział wzięli m.in. przedstawiciele
We wrześniu br. WFOŚiGW w KatowiUniwersytetu Przyrodniczego we Wrocach przyznał jej pożyczkę do kwoty
cławiu, Narodowego Funduszu Ochroponad 185 tys. zł na kolejny etap realiny Środowiska i Gospodarki Wodnej
zacji programu budowy przydomooraz WFOŚiGW w Katowicach. Katowych oczyszczalni ścieków.
wicki fundusz reprezentowała prezes
– Oczyszczalnie powstaną tu na obZarządu Gabriela Lenartowicz.
szarze, na którym budowa kanalizacji
Gmina Pietrowice Wielkie liczy 6,5
sanitarnej z przyczyn technicznych
tys. mieszkańców. Składa się z 11 soi ekonomicznych jest nieuzasadniona –
łectw zlokalizowanych na powierzchinformuje Maciej Gramatyka, rzecznik
ni 68,07 km2. To zielona gmina, w któprasowy WFOŚiGW w Katowicach. –
rej przeważającą część stanowią użytki
Przyjęcie takiego rozwiązania ma
rolne, w tym grunty orne, łąki, pastwina celu stopniowe,
ale systemowe rozwiązanie problemu
oczyszczania ścieków na terenie gminy. Obecnie na obszarze
objętym
czwartym etapem
programu budowy
przydomowych
oczyszczalni ścieków, mieszkańcy
ko
rzystają z bezodTakie oczyszczalnie montowane są przy domach, zapewniając spełnianie wszystkich norm ekologicznych. pływowych zbiorników na nieczystości
ciekłe o nieznanym stopniu szczelnoska i lasy. Jej władze, po analizie lokalści. W związku z tym znaczna ilość
nych uwarunkowań, w tym m.in. rozścieków może dostawać się do gruntu
proszonej zabudowy, podjęły decyzję
lub wód powierzchniowych bez wyo wyposażaniu mieszkańców w przystarczającego oczyszczenia. Do chwili
domowe oczyszczalnie, uznając to
obecnej, w trzech wcześniejszych etaza najlepsze rozwiązanie na tym terepach programu, w gminie zbudowanie.
no 176 oczyszczalni ścieków dla goPrzebieg pracy każdej oczyszczalni
spodarstw domowych.
nadzorowany jest przez program komW ramach zadania zaplanowano buputerowy, umożliwiający przesyłanie
dowę stu kolejnych oczyszczalni przysygnału o awarii poprzez system GSM.
domowych.
Nadzór pracy programu, jak i serwis
urządzeń zapewnia Zakład Gospodarki
(RG)
Komunalnej. Na potrzeby sprawnego
działania oczyszczalni w ZGK powstało laboratorium, w którym badana jest
T REŚC i ZAWARTE W p UBL ik AC ji N i E STANOW i Ą
czystość oczyszczanych ścieków.
O fi C j ALNEGO STANOW i S k A ORGANÓW
W OJEWÓ d Z ki EGO F UN d USZU
Z każdej oczyszczalni raz w roku ZGK
O C h RONY Ś RO d OW i S k A i G OS p O d AR ki
wozem asenizacyjnym usuwa osad, bęW O d NE j W K ATOW i CAC h
dący naturalnym produktem pracy
PBOŚ. Koszt powyższego serwisu ponoszą mieszkańcy w postaci miesięcznej opłaty ryczałtowej. Wynosi
ona 29 zł – bez względu na ilość zrzucanych ścieków.
Koszt całej dotychczasowej inwestycji w gminie to 24 mln zł, z czego

Foto: R. Gozdek
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Zaśpiewali… w języku migowym
NR 11 (92) LISTOPAD 2014

SZKOLNE WIADOMOŚCI

„Śpiewać każdy może”, jak umie i jak mu w duszy gra. Ale śpiewaniu w języku migowym nie każdy podoła. Udało się to przedsięwzięcie grupie 7-latków z Pyskowic, które z sukcesem „wymigały” znany przebój zespołu Video pt. „Dobrze, że jesteś”.

Konferencja i wizyta

W Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Energetyk” w Pyskowicach-Dzierżnie odbyła się
14 października międzynarodowa
konferencja projektowa pt. „Dalsze
losy absolwentów szkół specjalnych” w ramach projektu „Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
program „Uczenie się przez całe
życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio.

z przedszkola, panią Sabiną Farganus
uczyłam go przedszkolaki. Złapały to
bardzo szybko i tak powstała migana
wersja kompozycji – opowiada Kasia
Kupska z Pyskowic.
Przebojowe wykonanie piosenki
miało swój debiut podczas zakończenia
roku przedszkolnego. Dzieci wymigały
ją brawurowo, doprowadzając do łez
wzruszenia nie tylko swoją zaskoczoną
tą niespodzianką wychowawczynię, ale
także rodziców i dyrektor Annę Konarską.
Filmik z występu został opublikowany w Internecie. Znalazła go szefowa fanklubu zespołu Video, przesłała
menadżerce, a ta odezwała się do Katarzyny Kupskiej z propozycją wspólnego występu z grupą Video. I taki odbył
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Foto: A. Wocławek

W konferencji uczestniczyli goście
z Czech, którzy przybyli 10-osobową
grupą, reprezentując Morawskoslezky
Kraj w Ostrawie, Szkołę Specjalną
i Dom Pomocy Społecznej Sirius
w Opawie, a ze strony polskiej przed- Podczas konferencji w Pyskowicach-Dzierżnie.
stawiciele Powiatu Gliwickiego, Zezadowoleni. Dowód tego dali absolwenci ZSS
społu Szkół Specjalnych w Pyskowicach i Domu
w Pyskowicach, którzy wystąpili w filmie dokuPomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach
mentalnym nakręconym na konferencję. W dokuoraz dyrektorzy i przedstawiciele szkół, poradni
mencie pt. „Nasze świadectwo, czyli jak radzimy
psychologiczno-pedagogicznych i innych instytusobie na rynku pracy?” kilkoro byłych uczniów
cji z terenu Gliwic oraz powiatu.
opowiedziało o swoim zatrudnieniu, a nawet
Konferencję otworzyli organizatorzy: Sławoo ścieżce kariery. Padły w filmie także słowa
mir Adamczyk, członek Zarządu Powiatu Gliwico planach, o potrzebie szczęścia osobistego i rokiego oraz Bogusław Hadzik, dyrektor ZSS w Pydzinnego. Były to szczere i prawdziwe wypowieskowicach, a radośnie poprowadzili Magdalena
dzi tych, którzy znaleźli pracę, chcą pracować
Fiszer-Rębisz ze Starostwa Powiatowego w Glii żyć zwyczajnie. O przygotowaniu uczniów
wicach i Jacek Szczepański, wicedyrektor ZSS
do dorosłego życia opowiedziała Marzena Mika,
w Pyskowicach. Na początku popisy artystycznauczycielka z ZSS w Pyskowicach. Natomiast
nych umiejętności dali uczniowie pyskowickiego
o czeskim systemie nauczania i dalszych losach
ZSS: Angelika Pudło, Dorota Rother i Adam Ledabsolwentów szkół specjalnych w Czechach mówoń.
wili Sonia Lichovnikowa, dyrektor Domu Pomocy
Podczas konferencji poruszono ważny temat
Społecznej Sirius w Opawie i Jirzi Kupka, dyrekprzyszłości i możliwości odnalezienia się na niełator Szkoły Specjalnej w Opawie.
twym rynku pracy osób z niepełnosprawnością inNastępnego dnia partnerzy z Czech, którzy gotelektualną, które kończą szkoły specjalne. Wyścili w powiecie gliwickim z dwudniową wizytą,
czerpująco i dokładnie temat ten omówiła Maria
odwiedzili Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
Flanczewska-Wolny, dyrektor Kolegium PedagoSpotkali się z Michałem Nieszporkiem, starostą
gicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Podgliwickim, Sławomirem Adamczykiem i Magdaczas swojego wykładu podawała liczne przykłady
leną Budny, sekretarz Powiatu Gliwickiego. Rozmłodych ludzi, którym się udało, ale opowiadała
mowy dotyczyły realizowanego wspólnie projekrównież o takich, którym nie dano szansy pracy.
tu, systemu administracji i edukacji obu krajów
Wspólnie próbowano się zastanowić, jakie możlioraz ewentualnych możliwości poprowadzenia
wości można stworzyć, aby zintegrować ze społekolejnych wspólnych projektów.
czeństwem młodych ludzi, którzy wychodzą ze
(MFR)
szkół specjalnych. Temat okazał się bardzo ważny,
ciekawy, ale trudny. Ogromną rolę w przeciwdziałaniu temu zjawisku mają pracodawcy, którzy coraz chętniej zatrudniają osoby z lekkim czy umiarkowanym upośledzeniem i są z ich pracy bardzo

się na początku
września podczas
Dni Bytomia. Pyskowice reprezentowała siódemka
(już pierwszoklasistów), którzy
na wielkiej scenie, razem z grupą
Video z powodzeniem wymigali
przebój „Dobrze,
że jesteś”. Bytomska publiczność
Mali pyskowiczanie przed występem w Bytomiu – za nimi
nagrodziła
ich Kasia Kupska z liderem zespołu Video.
ogromnymi brainformacje na temat niepełnosprawnowami.
ści.
Pomysł wart jest kontynuacji. Uczy
tolerancji i w radosny sposób przybliża
(MFR)
Foto: K. Starościak

zajęcia na temat niedosłuchu, głuchoty
i związanej z tym niepełnosprawności.
Maluchy były naprawdę zainteresowane, zwłaszcza zaciekawił je język migowy. Sama trochę migam, uczę się języka migowego, więc pokazałam wychowankom kilka podstawowych znaków. Szybko je podchwyciły. Zbliżał
się koniec roku przedszkolnego, postanowiliśmy, że wspólnie zrobimy niespodziankę pani Joasi. Bardzo lubię zespół Video. Wybrałam jedną z piosenek
z jego repertuaru pod wymownym tytułem „Dobrze, że jesteś”. Najpierw ja
w domu uczyłam się migać tę piosenkę,
samodzielnie, a później wraz z koleżanką. Nie było to łatwe zadanie. Kiedy wreszcie wymigałam słowa utworu,
w tajemnicy, razem z nauczycielką

Warsztaty w Czechach

W dniach 26-28 września w Czechach odbyły się warsztaty dla uczestników projektu
„Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w ramach
Comenius Partnerskie Projekty Regio. Uczestniczyli w nich – ze strony polskiej przedstawiciele Powiatu Gliwickiego, Zespołu Szkół
Specjalnych w Pyskowicach i Domu Pomocy
Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach, a ze
strony czeskiej nauczyciele Zakladni a Prakticka Skola i pracownicy Domu Pomocy
Społecznej „Sirius” w Opawie.

rodnym aplikacjom możemy wspomagać się
w ćwiczeniach logopedycznych, zadaniach z zakresu sensoryki, ale również przy nauce pisania
i czytania oraz liczenia. Dzieci i nauczyciele bardzo lubią pracę na tych urządzeniach. Uczniowie
wiele zadań potrafią wykonać samodzielnie, trenując także ruchy dłoni, nadgarstka i palców. To był
bardzo trafiony pomysł i cieszymy się, że jesteśmy
tacy „nowocześni” – z radością opowiadała Zuzana Melecka z czeskiej szkoły specjalnej w Opawie.
Jej koleżanka, dr Ivana Radkowa zaprezentoByło to kolejne, tym razem dłuższe spotkanie
wała elementy metody pracy Marii Montessori,
uczestników projektu, którzy wspólnie pracowali,
Włoszki, która na początku XX w. wprowadziła
utrwalając różne metody pracy z uczniami upoślew życie opracowaną przez siebie metodę pracy
dzonymi. Dzielili się także doświadczeniem ze
z dziećmi. Pedagogika Montessori mówi, że naswojej pracy. Nauczyciele z Zespołu Szkół Speuka jest nierozerwalnie związana z rzeczywistocjalnych w Pyskowicach przygotowali prezentację
ścią i nie ma nic wspólnego z fikcją i udawaniem.
na temat specyfiki pracy na oddziale XVII PsyUczestnicy warsztatów wzięli udział w ćwiczechiatrycznym Sądowym dla Nieletnich o Wzmocniach, jakie zaproponowała dr Radkowa. Mimo
nionym Zabezpieczeniu w Szpitalu Psychiatryczpowagi przedstawianych zagadnień, bawili się
nym w Toszku, gdzie od czterech lat uczą młodzież
wspólnie znakomicie, pokonując bariery językoz zaburzeniami zachowania i chorobami psychiczwe i narodowościowe. Jako że Czesi bardzo lubią
nymi. Czesi natomiast przedstawili elementy pracy
sport, nie zabrakło treningu pieszego w terenie, co
metodą Marii Montessori oraz opowiedzieli o propozwoliło wypracować nauczycielom i pracownijekcie ze środków unijnych, w ramach którego pokom Domów Pomocy Społecznej nowe pomysły
zyskali tablety do pracy z uczniami.
na pracę z uczniami i podopiecznymi na świeżym
– Tablety (podobnie jak komputery) dają nam
powietrzu.
ogromne możliwości. Dzięki rozmaitym i różno– Były to bardzo udane warsztaty. Czesi to weseli i przyjaźni ludzie. Opiekowali się nami bardzo
serdecznie, dzielili się spostrzeżeniami, wymieniali doświadczeniem w pracy zarówno z uczniami
lekko upośledzonymi, jak i głęboko. Mamy podobne zasady finansowania szkół, zbieżne wyposażenie i podobne metody pracy. Bardzo podoba nam się u Czechów
jeszcze dalej posunięta integracja
niepełnosprawnych uczniów ze
społeczeństwem i ich otwartość
na problemy innych – opowiadają
uczestnicy wyjazdu.
Zuzana Melecka z Zakladni a Prakticka Skola w Opawie
W ramach projektu zaplanowaomawia zasady pracy na tablecie z uczniem upośledzonym
nych
jest jeszcze kilka kolejnych
w różnym stopniu.
wydarzeń, które mają na celu integrację polsko-czeską z korzyścią dla uczniów, nauczycieli, podopiecznych i pracowników wszystkich placówek biorących w nim udział.

Foto: M. Fiszer-Rębisz

Pomysł narodził się w Przedszkolu nr 5
w Pyskowicach. Dzieci z najstarszej
grupy na zakończenie roku szkolnego
postanowiły zrobić niespodziankę swojej pani i nauczyły się wykonania piosenki w języku migowym. Inicjatorką
tego pomysłu była stażystka – Katarzyna Kupska, absolwentka pedagogiki,
zintegrowanego kierunku edukacja
wczesnoszkolna i nauczanie przedszkolne, która odbywała staż w pyskowickiej placówce.
– Noszę aparaty słuchowe. Kiedy
odbywałam staż w Przedszkolu nr 5
dzieci zadawały mi pytania, co mam
w uszach, po co to noszę i jak to działa. Za zgodą wychowawczyni grupy
starszaków, pani Joanny Starościak postanowiłam przeprowadzić dzieciakom

(MFR)

www.powiatgliwicki.pl

Awanse i nagrody

NR 11 (92) LISTOPAD 2014

Jedną z nagród starosty gliwickiego podczas uroczystości w starostwie odebrała Elwira Dersiewicz.

Nowe techniki i metody

Szkoła w Rudnie jest kolejną
prezentowaną
na łamach „Wiadomości” placówką, której
nauczyciele,
chcąc
wzbogacić swój warsztat pracy, od ponad roku uczestniczą w prowadzonym przez Powiat Gliwicki projekcie
pt. „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
gliwickim”.

która otrzymała stopień nauczyciela
mianowanego.
Nagrody starosty gliwickiego Michała Nieszporka otrzymały: Grażyna
Dąbrowska – dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie, Elwira
Dersiewicz – dyrektor Zespołu Szkół
im. M. Konopnickiej w Pyskowicach,
Dorota Gumienny – dyrektor Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie oraz Jolanta Olejnik – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Knurowie.
(RG)

Z ksenofobią, rasizmem i nienawiścią można walczyć również w...
przedziałach pociągu. Szczególnie
jeżeli jest to „pociąg do tolerancji”.

Udowodnili to uczniowie pyskowickiej
Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami
Integracyjnymi, którzy już po raz trzeci
włączyli się w akcję Ministerstwa Spraw
Zagranicznych „Polska dla wszystkich”.
– Wykorzystaliśmy wieloznaczność
słowa „pociąg”. Podróżując po torach,
promowaliśmy tolerancję, przekonując
pasażerów, że Polska to duży kraj i pomieści wszystkich, którzy chcą tu
mieszkać – tłumaczy dyrektor SP nr 6,
Anna Zwiorek-Rotkegel.
W happeningu wzięli udział uczniowie integracyjnej klasy Va. – Podczas
podróży m.in. rozdawaliśmy ulotki
i śpiewaliśmy piosenki, m.in. „Tolerancję” Stanisława Soyki i przebój Majki

Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są”
– mówi nauczyciel historii Błażej Kupski, koordynator akcji. – Za część muzyczną akcji odpowiadała Beata Obłąk.
Niezwykła podróż była nie lada
przeżyciem dla piątoklasistów. – W pociągu udało się zarazić innych naszą
akcją. Ludzie śpiewali z nami i dobrze
się przy tym bawili – relacjonuje Amelia Kopel z klasy Va.
Akcja odbyła się we współpracy
z Przewozami Regionalnymi oraz Uniwersytetem Opolskim. Uczniowie
z Pyskowic spotkali się ze studentami
z Ukrainy. – Rozmawialiśmy o tym co
łączy, a co dzieli Polskę i Ukrainę. Studenci ze wschodu zdradzali nam tajniki
ich kuchni, opowiadali o specyfice prawosławia, a nawet zaśpiewali jedną
z ukraińskich przyśpiewek – kończy
Błażej Kupski.
(BK)

Uczniowie z Pyskowic wraz ze studentami na Uniwersytecie Opolskim.

Rozwijanie uzdolnień

Przyjazna i atrakcyjna,
a przy tym współpracująca
ze środowiskiem lokalnym – tak najkrócej moż- W Szkole Podstawowej w Rudnie przeprowadzona została m.in. akna by scharakteryzować cja „Spotkanie z książką”. Na zdjęciu wizyta Sylwii Welik, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu.
podstawówkę z Rudna.
Ubiegłoroczny temat dozdolnym, jak i z uczniem ze szczególnymi poskonalenia – „Techniki uczenia się i metody motrzebami. Znakomite rezultaty przynosi pobudzatywujące do nauki” – pozwolił na atrakcyjne wynie uczniów podczas lekcji do działania czyli prakorzystanie w szkolnej praktyce wiedzy i umieca w zespołach, praca z wykorzystaniem metod
jętności wyniesionych ze spotkań szkoleniowych
aktywnych.
i konsultacji z ekspertami. Dyrektor szkoły Ewa
Nauczyciele wraz z uczniami i rodzicami podDohrmann zwraca uwagę zwłaszcza na większe
sumowali zakończony w czerwcu pierwszy etap
aktywizowanie uczniów przez nauczycieli, które
projektu jako udany i we wrześniu spotkali się ze
postrzega jako jeden z efektów pracy w projekSzkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji
cie, bezpośrednio przekładający się na sukcesy
(SORE), aby wspólnie zaplanować kolejne dziaszkolne i podwyższanie motywacji uczniów.
łania, służące jeszcze lepszemu wspieraniu rozNa stałe wprowadzono też do praktyki szkolnej
woju dzieci – tym razem tematem doskonalenia
nowe pomysły wypracowane w ramach projektu
będzie ewaluacja wewnętrzna pozwalająca wska– np. zajęcia otwarte przygotowywane wraz
zać najlepsze sposoby podnoszenia jakości pracy
z uczniami dla rodziców, spotkania ze sztuką,
szkoły.
głośne czytanie książek wraz z rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego. Nauczyciele
SP w Rudnie stawiają na metody rozwijające myślenie, wyobraźnię, umiejętności manualne, co
daje najlepsze efekty w pracy zarówno z uczniem

Dzisiejszy nauczyciel przedszkola stoi
przed zadaniem podążania za dzieckiem.
Nasz przedszkolak jest bardziej ciekawy
świata, a w wielu tematach związanych
z technologiami IT szybciej przygotowany
do życia niż jego rówieśnik w XX w. Współcześnie dzieci nie czekają już na wychowanie, tylko spontanicznie uczą się tego wszystkiego, co uważają za cenne i wartościowe.
Nauczyciel musi pełnić rolę mistrza, który
kształtuje pozytywny obraz dziecka oraz zachęca do budowania stabilnego fundamentu przyszłego życia.

wiło zająć się tematem „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?”. Nauczyciele w swojej
pracy w dużej mierze korzystają z autorskich materiałów do pracy z dzieckiem – wypracowanych
m.in. właśnie w ramach tego projektu. Dyrektor
placówki Ilona Wierzbowska-Pluta podkreśla, że
wartością dodaną udziału w nim jest również
wzrost samodzielności nauczycieli, inicjatywy podejmowane przez zespół zadaniowy utworzony
na potrzeby projektu oraz stosowanie arkuszy diagnozy do rozwoju inteligencji wielorakich i kart
ewaluacyjnych wypełnianych przez nauczycieli
po zajęciach z dziećmi.
Efekt wszystkich tych działań jest bardzo wymierny: śmiało można stwierdzić, że każdy wy-

Tym wyzwaniom sprostać może wyłącznie nauczyciel wychowania przedszkolnego o wysokich
kompetencjach, prowadzący zajęcia w sposób kreatywny i sprzyjający wykorzystaniu potencjału
twórczego dzieci. Takie właśnie warunki, sprzyjające
rozwojowi uzdolnień najmłodszych, konsekwentnie
stara się zapewniać kadra
kierownicza i pedagogiczna
Miejskiego
Przedszkola
nr 12 w Knurowie. Nauczyciele stale podnoszą swoje
kompetencje i doskonalą
warsztat pracy, czego elementem jest udział tej placówki w projekcie „Modernizacja systemu doskonale- Dzieciom z Przedszkola Miejskiego nr 12 w Knurowie nie brakuje
nia nauczycieli w powiecie okazji do wesołej zabawy.
gliwickim”.
chowanek kończący przedszkole – zarówno dziecW tym roku szkolnym – podobnie jak w poprzedko zdolne, jak i oczekujące wsparcia i wspomaganim – grono pedagogiczne przedszkola postanonia – przygotowany jest do podjęcia obowiązków
szkolnych.
Foto: ARC PM nr 12 w Knurowie

Z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie: Anna Bonk, Barbara
Dudło, Tomasz Pyka, Aleksandra Surdel, Iwona Szczygieł i Marta Żuk –
nauczyciele dyplomowani oraz ks.
Adam Bra cha czek (zatrudniony
do 31.08) i ks. Piotr Larysz – nauczyciele mianowani. Z Zespołu Szkół
Specjalnych w Knurowie – Anna Łabiak, awan so wa na na nauczyciela
mia no wane go. Gratulacje odebrała
także Halina Tabor z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie,

Foto: R. Gozdek

Życzenia nauczycielom z naszego powiatu złożyli Jadwiga Króliczek, dyrektor gliwickiej delegatury Śląskiego
Kuratorium Oświaty oraz Sławomir
Adamczyk z Zarządu Powiatu Gliwickiego. Wiele ciepłych słów skierowała
do nich poseł Krystyna Szumilas, której list odczytała Anetta Krzemińska,
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych w starostwie. Życzenia złożyły nauczycielom
także Magdalena Budny – sekretarz
Powiatu Gliwickiego i Maria Owczarzak-Siejko – skarbnik Powiatu Gliwickiego.
Listy gratulacyjne z okazji awansu
na wyższe stopnie nauczycielskie odebrali z rąk Sławomira Adamczyka i Jadwigi Króliczek nauczyciele powiatowych szkół. Z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie: Jolanta Polit –
za awans na stopień nauczyciela dyplomowanego i Magdalena Ludwig –
nauczyciela kontraktowego. Artur Pietruszewski z Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach – za uzyskanie
stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach: Magdalena Bastek i Iwona Szmit-Zimońska – nauczyciele dyplomowani oraz Joanna
Wojtyna-Maciejewska i Dorota Kuźmiń ska – nauczyciele mia nowani.

Foto: R. Gozdek

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana została w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Nauczyciele odebrali na niej gratulacje za awans na wyższe stopnie oraz nagrody starosty gliwickiego.

Pociąg do tolerancji

Foto: ARC SP nr 6 w Pyskowicach

SZKOLNE WIADOMOŚCI

CECYLIA MIRELA NAWROT – pełniąca funkcję
SORE w SP w Rudnie i MP nr 12 w Knurowie
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Zbyt młode rodzicielstwo
Ze spraw Biura Porad Obywatelskich

– W tym artykule chciałabym skupić
się na sytuacji ojca, który niejednokrotnie mimo młodego wieku musi szybko
dorosnąć i stać się rodzicem – mówi
Małgorzata Supińska, doradca Biura
Porad Obywatelskich.
Zdarza się, że młodzi ludzie
pod wpływem zauroczenia drugą osobą
czy też chwili zapomnienia zostają postawieni przed jedną z najtrudniejszych
ról w życiu, jaką jest rodzicielstwo.
Problem wczesnego, nieplanowanego
macierzyństwa czy ojcostwa z reguły
dotyczy nie tylko młodych rodziców,
ale także rodzin obu stron. Z perspektywy wzajemnych relacji dobrze byłoby,
aby szczegóły przyszłości dziecka,
władzy rodzicielskiej i alimentowania
zostały omówione wspólnie, bezkonfliktowo. Nie zawsze jednak jest to
możliwe.
Zdarza się, że domniemany ojciec
dziecka kwestionuje swoje ojcostwo,
nie interesuje się zatem losem dziecka.
Nie jest przy tym najczęściej świadomy
tego, że od chwili poczęcia dziecka ciążą już na nim pewne obowiązki.

– Oczywiście kwestionowanie ojcostwa w pewnych przypadkach jest zasadne, wobec czego konieczne jest
przeprowadzenie badań DNA. Jednak
w wielu sytuacjach zaprzeczanie ojcostwu jest tylko próbą uniknięcia odpowiedzialności za dziecko – podkreśla
Małgorzata Supińska.
Z punktu widzenia prawa na przyszłym ojcu – niezależnie czy jest to osoba ucząca się, czy pracująca – ciążą
obowiązki. Należą do nich m.in. wsparcie matki w czasie ciąży, alimentowanie
dziecka po jego urodzeniu oraz ogólnie
ujęty obowiązek opieki nad pociechą.
Trzeba pamiętać, że w sytuacji, gdy
ojciec nie uznaje dziecka za własne,
matka może wytoczyć powództwo
o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym
związane (alimenty, władzę rodzicielską, tzw. wyprawkę) oraz ustalenie nazwiska. Dla zasady wskazać należy, iż
dziecko może nosić nazwisko matki
bądź ojca, jak również nazwisko połączone z nazwiska matki i ojca, tzw.
dwuczłonowe, gdy rodzice nie są zgodni co do nadania nazwiska.

Biuro Porad Obywatelskich mieści się w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Udziela bezpłatnych porad prawnych, nie prowadzi spraw.
Jest czynne w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 15.00, a dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 781 130 900.

Wybierz
– samorządowo!
Dokoczenie ze str. 1

Powiat gliwicki – wraz z Bytomiem,
Gliwicami oraz powiatami lublinieckim
i tarnogórskim – tworzy Okręg Wyborczy nr 4, w którym ogółem wybranych
zostanie 7 radnych wojewódzkich.
Wszystkie listy kandydatów na radnych znajdziecie na stronach BIP
swych gmin, powiatu gliwickiego i województwa śląskiego. Na stronach
gmin warto też sprawdzić granice
okregów i miejsce głosowania, gdyż
mogły ulec zmianie. Natomiast więcej
o procedurze głosowania – w „Poradniku Wyborcy”, opracowanym przez
Fundację im. Stefana Batorego, z którego korzystaliśmy pisząc ten tekst
(www.maszglos.pl).
Opr. RG
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Jest jeden wyjątek: pieszy może się
poruszać po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym bez elementów odblaskowych tylko i wyłącznie na drodze przeznaczonej dla pieszych lub na chodniku.
Co to jest odblask? Elementami odblaskowymi mogą być doczepiane
do ubrania opaski, smycze czy kamizelki. Umieszczenie ich zalecane jest
na wysokości kolan, dłoni czy w okolicy klatki piersiowej lub pleców.
Drogowcy przypominają, że pieszy
z odblaskiem jest widoczny z odległości 150 m. Natomiast bez niego – tylko
z odległości 30-40 m. Warto zastanowić się nad zaopatrzeniem się w taki
element, gdy stawką jest nasze życie –

Odblaskowe breloczki wydał też Powiat Gliwicki, obdarowując nimi
m.in. rowerzystów.

mówi Jan Osman, dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Gliwicach.

Dodatkowy nabór

Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza
rozpoczęcie naboru uzupełniającego
uczestników do projektu „Cyfrowe okno
na świat w Powiecie Gliwickim” w terminie 28 października-28 listopada br.
w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Uczestnikiem projektu może być osoba, która w chwili przystępowania
do projektu należy do jednej z następujących grup docelowych:
a) rodziny zastępcze
b) osoby niepełnosprawne
c) dzieci/młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z bardzo
dobrymi wynikami w nauce.

Opr. SoG

Foto: R. Gozdek

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach przypomina, że nastąpiła nowelizacja przepisów Ustawy Prawo o ruchu
drogowym w zakresie noszenia tzw.
odblasków. Szczególnie ważne jest to
teraz, gdy zbliżają się jesienne szarugi
i wcześnie zapada zmrok.
Nowelizacja wprowadzona została
w życie 31 sierpnia br. Wcześniej przepisy nakazywały używanie elementów
odblaskowych poza terenem zabudowanym dzieciom do 15 roku życia. Wprowadzona zmian narzuca ten obowiązek
na wszystkich pieszych poruszających
się poza terenem zabudowanym. Za jego nieprzestrzeganie grozi mandat
w wysokości od 20 zł do nawet 500 zł.

Porady weterynaryjne – łamiemy mity

– W trakcie postępowania sądowego przeprowadzone Małgorzata Supińska
zostaną badania DNA, za które zapłaci
przegrana strona – jest to koszt ok. 2
tys. zł. Zaś w sytuacji potwierdzenia ojcostwa alimenty na dziecko będą zasądzone nie od chwili wydania wyroku,
ale od momentu urodzenia się dziecka.
Może to być dość wysoka kwota, licząc
czas trwania postępowania i badań.
Dodatkowo sąd może obciążyć ojca
kwotą wyprawki, którą matka dziecka
sprawiła przed narodzinami. Warto
więc, aby ojciec, który otrzyma już wyniki DNA świadczące, iż dziecko jest
jego, zaczął w tym momencie regularnie wspierać matkę finansowo i pomagać w opiece, zanim zostanie wyznaczony kolejny termin posiedzenia
w sprawie. Inaczej musi się liczyć
z tym, że mogą mu zostać odebrane
prawa rodzicielskie. Zwrócić należy
uwagę także na fakt, iż wysokość zasądzonych alimentów nie tylko dotyczy
bieżących zarobków ojca, ale i jego potencjalnych możliwości zarobkowych –
informuje Małgorzata Supińska.

Przypominamy o odblaskach

Profilaktyka
szczeniąt

NASZ POMOCNIK

(AW)

Szczegółowe wytyczne dotyczące
zgłaszania do udziału w projekcie oraz
udziału w nim określa Regulamin dostępny na stronach internetowych
www.powiatgliwicki.pl i www.pcpr-gliwice.pl oraz w Wydziale Rozwoju
i Promocji w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach (p. 366), a także w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gliwicach. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Promocji w starostwie, nr
tel. 32 230 68 64 lub 32 338 37 19, e-mail: e.hajduk@starostwo.gliwice.pl
lub s.blaszczyk@starostwo.gliwice.pl.
(SzB)

Często w swojej praktyce lekarskiej
spotykam się z sytuacjami, kiedy osoby, które po raz pierwszy stają się
opiekunami szczeniąt, są zdezorientowane jak z nimi postępować. Specjalnie użyłem słowa opiekunami, bo każda osoba, która wejdzie w posiadanie
psa lub innego zwierzęcia, przede
wszystkim musi być jego opiekunem
i dbać o jego dobrostan, czyli zaspokoić jego podstawowe potrzeby życiowe. Często dezorientacja nowych
opiekunów wynika z różnych porad,
których udzielają im osoby niekoniecznie do tego uprawnione, albo informacji, które znaleźli w Internecie.
Często są to informacje ze sobą
sprzeczne, dlatego postaram się udzielić kilku ważnych porad dotyczących
profilaktyki chorób i prawidłowego
postępowania ze szczeniętami.
Szczeniaka najlepiej nabyć w wieku ośmiu tygodni i z pewnej hodowli.
Do tego czasu suka jest najlepszym
opiekunem szczenięcia i najlepszym
źródłem pokarmu. Suka, jak każda
matka odpowiednio dba o wychowanie swojego dziecka i uczy go zachowań, które pozwolą mu normalnie
funkcjonować w późniejszym życiu.
Wcześniejsze pozbawienie szczeniaka kontaktu z matką i rodzeństwem
może skutkować zaburzeniami w dorosłym życiu w kontaktach z ludźmi
oraz innymi psami. Są to poważne
problemy psychiczne psów, z którymi
do lekarzy weterynarii zgłaszają się
właściciele. Leczenie tych przypadłości wymaga często stosowania wielu
leków, czasami psychotropowych i terapii behawioralnych.
Szczenięta to grupa szczególnie
narażona na choroby zakaźne i pasożytnicze. W wieku ośmiu tygodni nie

pienia ochron- Szymon Kościarz
ne. W pierwszym roku życia psa kalendarz szczepień jest dość obfity. Wielu producentów szczepionek dla psów i specjalistów z zakresu chorób zakaźnych zaleca pierwsze szczepienie w wieku 68 tygodni, które powinno być powtórzone po około 4 tygodniach, co jest
bardzo ważne. Często zalecane jest
trzecie szczepienie w wieku około 12
ty go dni.
Szcze pion ki
uży wa ne
do szczepień są skojarzone, to znaczy
uodparniają na wszystkie najważniejsze dla szczeniaka choroby. Ostatnim
szczepieniem jest szczepienie przeciwko wściekliźnie, które jest obowiązkowe z mocy ustawy dla wszystkich psów w Polsce.
Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt mówi, że psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju na obszarach określonych
przez ministra właściwego do spraw
rolnictwa podlegają obowiązkowemu
ochronnemu szczepieniu przeciwko
wściekliźnie, a także, iż posiadacze
psów są zobowiązani do zaszczepienia psa na wściekliznę w ciągu 30 dni
od ukoń cze nia 3 mie sią ca ży cia.
Szczepienie na wściekliznę jest obowiązkowe co roku, a niedostosowanie
się do tego przepisu grozi karą grzywny.
Wszyst kie szcze pie nia po win ny
być poprzedzone odrobaczaniem psa,
gdyż tylko pies zdrowy może być zaszczepiony, jest to istotne ze względu
na powodzenie szczepienia i wytworzenie przez jego układ odpornościowy odpowiedniego poziomu przeciwciał ochronnych przeciwko chorobom
za kaź nym. Od ro ba cza nie po win no

Konkurs dla dociekliwych

W poprzednim wydaniu WPG pytaliśmy o to, dlaczego koty łatwiej łowią myszy zarażone Toxopla zmo zą Gon dii. Pra widło wą
odpowiedź na to pytanie nadesłała Monika Dohrmann z Wielowsi, a brzmi ona następująco:
Ponieważ myszy chore są osowiałe i łatwe do schwytania. Dla
pa ni Mo ni ki ma my na gro dę
ufun do wa ną przez au to ra po przedniego artykułu naszego cyklu, lek. wet. An drzeja Kurka.
W celu jej odbioru prosimy panią
Mo ni kę o kon takt tel. pod
nr 32 332 66 65.
A oto następne pytanie konkursowe.

mają już najczęściej odporności, którą
przekazała im suka z siarą – pierwszym mlekiem po porodzie. Najbardziej niebezpieczne dla szczeniąt to
choroby wirusowe: parwowiroza, nosówka i choroba Rubartha – wirusowe
zapalenie wątroby.
Jedyną skuteczną metodą w przypadku chorób wirusowych są szcze-

Do jakiego wieku pies powinien
być po raz pierwszy zaszczepiony
przeciwko wściekliźnie?
a) do pół roku,
b) do roku,
c) do 4 miesiąca życia.
Na od po wie dzi cze ka my do 28
li sto pa da. Moż na je nad sy łać
e-mailem: redakcja@staros t w o . g l i w i c e . p l lub tra dy cyj ną pocz tą na ad res: 44-100 Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re go 17,
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”. Zwy cięz ca kon kur su
od bie rze ak ce so ria dla zwie rząt, ufun do wa ne przez lek.
wet. Szy mo na Ko ścia rza.

być powtarzane przed każdym szczepieniem, ponieważ nie jest to szczepion ka i nie da je psu od por no ści
na choroby pasożytnicze oraz nie zabezpiecza psa na przyszłość – jest to
lek niszczący pasożyty w momencie
podania.
SZYMON KOŚCIARZ
– lekarz weterynarii

www.powiatgliwicki.pl

Biegiem pokonuje szczyty
WIADOMOŚCI SPORTOWE

P

Ż

Mistrzowie ping-ponga

Zakończyły się rozgrywki III Grand Prix Ziemi Gliwickiej w Tenisie Stołowym. Finałowy turniej rozegrany został 19 października w hali
sportowej Szkoły Podstawowej w Poniszowicach.

Biegu Piastów w Jakuszycach. We wrześniu wygrał IV Międzynarodowy Bieg
na Rysiankę (Żabnica).
ista zawodów,
turniejów i biegów, w jakich
Nataniel uczestniczył w ostatnich dwóch latach, jest długa
i naprawdę imponująca. Obecnie zajmuje 4 miejsce w całościowych rozgrywkach Ligi Biegów Górskich 2014. Ponadto
jest na 3 miejscu w kategorii seniorów do 29 lat (kat. M20).
Zajmuje też 2 miejsce w klasyfikacji na najlepszego zawodnika
w Biegach Alpejskich. Młodzieniec z Chudowa ma niesamowity potencjał.
– Niestety, moje możliwości
finansowe są zbyt skromne, aby
pokrywać koszty treningów, so- Nataniel podczas biegu na Halę Miziową.
lidne przygotowanie się do zaroku, co przynosi znakomite rezultaty – cieszy się
wodów, nie mówiąc już o wyjazdach na jakiekolNataniel.
wiek zawody treningowe. Koszty podróży w różne górskie zakątki naszego kraju są dla młodej
lany ma także ambitne. W przyszłym roosoby bardzo wysokie – dodaje.
ku chciałby zakwalifikować się na MiSportowiec nie ukrywa, że intensywnie poszustrzostwa Europy Seniorów w Biegach
kuje sponsorów. W zamian proponuje umieszczeGórskich, uplasować się na podium Mistrzostw
nie logo firmy na koszulce startowej, co może stać
Polski Seniorów w Biegach Górskich, zarówno
się oryginalną formą promocji, a młodemu człow stylu alpejskim, jak i anglosaskim i jeszcze
wiekowi umożliwi realizację ambitnych planów.
wywalczyć 1 miejsce w Lidze Biegów GórNataniela można znaleźć m.in. na Facebooku,
skich.
gdzie szczegółowo zamieszcza informacje o swo– Gdyby wsparcie finansowe było znaczące,
ich wyczynach.
pozwoliłoby mi również na rywalizację z najlep– Moim obecnym trenerem jest Dominik Ząbszymi zawodnikami czołówki europejskiej w zaczyński, który pochodzi z Gliwic, ale od kilku lat
wodach poza granicami kraju – marzy sportowiec
na stałe mieszka w Jastrzębiu-Zdroju. Wspólną
z Chudowa.
współpracę rozpoczęliśmy 1 stycznia bieżącego
(MFR)
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Rywalizacja pod siatką

Knurowska hala sportowa w Szczygłowicach
gościła 19 października siatkarzy z powiatu
gliwickiego. Osiem zespołów biorących
udział w turnieju przyczyniło się do stworzenia świetnej atmosfery, której towarzyszyły
mecze na wysokim poziomie sportowym.

Foto: R. Gozdek

W cyklu czterech turniejów składających się na Grand Prix wzięło udział 177 zawodników i zawodniczek z województw śląskiego, opolskiego i małopolskiego.
– Rywalizacja przebiegała
w bardzo dobrej sportowej atmosferze oraz na wysokim po- Zwycięzcy w kategorii młodzieżowej do lat 17 – Dawid Kała,
ziomie – mówi Dariusz Steuer, Wojciech Gabor i Małgorzata Kała (wszyscy z STS Gmina Strzelktóry wraz z Jarosławem Tomic- ce Opolskie) w towarzystwie sędziów głównych oraz Andrzeja
kim pełnił funkcję sędziego Frejno – radnego Powiatu Gliwickiego, Krzysztofa Obrzuta – wójta Gminy Rudziniec i Doroty Styś – dyrektor Szkoły Podstawowej
głównego. – Z roku na rok przy- w Poniszowicach, którzy gratulowali im sukcesów.
bywa uczestników naszych turniejów. Impreza pokazała, że teternetowej www.akademiats.pl w zakładce Turnis stołowy to sport dla wszystkich – najmłodszy
nieje.
z zawodników miał 12 lat, a najstarszy – 70.
Organizatorami III Grand Prix byli: Akademia
Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoTenisa Stołowego, Starostwo Powiatowe w Gliwiriach zajęli: Dawid Kała (STS Gmina Strzelce
cach oraz Gmina Rudziniec. Jego organizację
Opolskie), Rudolf Steuer (Tajfun Ligota Łabędzwsparło Nadleśnictwo Rudziniec i firma Bacha
ka), Marek Kądziela (Opoka Trzebinia) – poSport. Na przedsięwzięcie została udzielona dotadwójny mistrz, w kategoriach senior i open oraz
cja ze środków Powiatu Gliwickiego.
Paweł Gąsiorski (Cisie). Szczegółowe wyniki
i klasyfikacje zawodów znajdują się na stronie in(RG)

Foto: J. Lis

Przygoda z bieganiem zaczęła się już dawno. Od zawsze Nataniel uwielbiał sport, a najbliższą mu dziedziną z czasem stało się właśnie bieganie. Niezwykłe, bo… po górach. A tego rodzaju wyzwanie nie
jest dla każdego. Trzeba być dobrym sportowcem,
mocnym wyczynowcem, no i kochać góry.
– Góry uwielbiałem od zawsze. Kiedy byłem
młodym chłopcem, miałem z nimi styczność, jeżdżąc regularnie na nartach. Po dołączeniu w gimnazjum do sekcji lekkoatletycznej GKS Piast Gliwice, wyjeżdżałem z zawodnikami na obozy sportowe do Istebnej. Wszystkie trasy górskie pokonywałem biegiem. Nie przyszło mi wówczas do głowy, aby brać udział w zawodach górskich. Jednak
po czterech latach startowania na bieżni i w biegach ulicznych, zawody te stały się dla mnie monotonne i nudne. Dlatego też nieco ponad dwa lata temu przypadkiem na portalach poświęconych
bieganiu znalazłem zawody, które rozgrywane były pod nazwą „Mountain Marathon 2012”. Składały się z pięciu biegów w różnych górskich miastach na terenie Polski o łącznym dystansie prawie 80 kilometrów. Już po pierwszym biegu udało mi się wywalczyć pierwsze miejsce w kategorii
juniorów i jednocześnie uplasowałem się w pierwszej 20. mężczyzn. Z czasem zacząłem wygrywać
pozostałe biegi górskie w swojej kategorii wiekowej, zajmując przy tym wysokie pozycje na tle
starszych i mocniejszych od siebie zawodników
tej dyscypliny – mówi Nataniel.
o kilku biegach talent młodego sportowca
dostrzegł wielokrotny medalista Mistrzostw Polski – Daniel Wosik (reprezentant kraju na Mistrzostwach Świata i Europy). Do-

radził Natanielowi, żeby spróbował swoich sił podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Biegach Górskich w stylu
alpejskim odbywających się w Międzygórzu w 2012 r. Młodzieniec wystartował i wywalczył piątą pozycję.
Dzięki tak wysokiemu miejscu, został rezerwowym zawodnikiem na Mistrzostwa
Świata Juniorów w Biegach Górskich we Włoszech. Wówczas porzucił klub Piasta i zaczął samodzielnie trenować, przygotowując się tylko
i wyłącznie pod biegi górskie. Z początkiem 2013
r. dołączył do ogólnopolskiego teamu biegaczy
górskich w Polsce – RMD Montrail Team. Trenował naprawdę ciężko, aby znaleźć się w gronie
słynnych zawodników, którzy są reprezentantami
tej profesjonalnej drużyny sportowej i to się udało!
mudne godziny treningów i wytężona praca młodego sportowca dały świetne rezultaty. Jego sukcesy są naprawdę imponujące. Mimo że rzadko wyjeżdża na treningi w góry
(to kosztuje!) i całą ciężką pracę wykonuje tylko
na nizinach, najczęściej w okolicach rodzinnego
Chudowa, osiąga znakomite wyniki. W ostatnim
czasie wygrał w Zakopanem wymagający Bieg
Sokoła (poprawiając rekord trasy o 3 minuty) oraz
Bieg Zamoyskiego, prowadzący z Palenicy Białczyńskiej do Morskiego Oka, tracąc jedynie 26 sekund do ustanowienia rekordu trasy! Podczas biegu na Pilsko zameldował się na 3 pozycji w kategorii Open. Tylko w sierpniu stanął na najwyższym stopniu podium wygrywając V Bieg o Złote
Kierpce. Był czwarty w klasyfikacji generalnej
mężczyzn podczas kolejnej edycji Biegu na Radziejową w Piwnicznej Zdroju. Wygrał Bieg
na Halę Miziową w Korbielowie, zdobywając Puchar Polski w Biegach Górskich. Zajął 5 miejsce –
Kill the Devil Hill – w ekstremalnym Biegu
na Skocznię Orlinek w Karpaczu. Następnego
dnia po tych morderczych zawodach wywalczył 2
miejsce open i 1 miejsce w kat. M20 w Letnim

GAF Gliwice – Gumisie Pyskowice 2: 0
Dach Decker Pilchowice – SOMA 2: 1
Finał:
Dach Decker Pilchowice – GAF Gliwice 1: 2
Mecz o 3 miejsce:
Gumisie Pyskowice – SOMA 2: 1
Cztery najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy oraz piłki siatkarskie.
– Podziękowania kierujemy dla sędziów turnieju Marka Siwka oraz Jacka Neymana, a także
sekretarzy Dżesiki Trzebuniak i Klaudii Barteli
za profesjonalne sędziowanie – mówi Zbigniew
Rabczewski z MOSiR-u Knurów.
Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn Powiatu Gliwickiego został zorganizowany przez Starostwo
Powiatowe w Gliwicach oraz MOSiR Knurów.

Na uwagę zasługuje fakt uczestnictwa w turnieju
drużyny TKKF Juniors, której zawodnicy mimo
młodego wieku dzielnie rywalizowali z przeciwnikami. Drużyny grały w dwóch wcześniej rozlosowanych grupach, z których to do następnej fazy
turnieju awansowały po dwa najlepsze zespoły
tworząc pary półfinałowe. Zwycięzcy par półfinałowych spotkali się w meczu o pierwsze miejsce,
natomiast przegrane drużyny stoczyły pojedynek
o najniższy stopień podium.
Grupa 1
TKKF Juniors – Dach Decker Pilchowice 0: 2
(ZB)
Bud Stars – Gumisie 1: 2
Gumisie – Dach Decker Pilchowice 1: 2
TKKF Juniors – Bud Stars 0: 2
Dach Decker – Budstar 2: 0
Gumisie – TKKF Juniors 2: 0
Grupa 2
Sośnicowice – SOMA 0: 2
TKKF Szczygłowice – GAF Gliwice 0: 2
GAF Gliwice – SOMA 2: 0
Sośnicowice – TKKF Szczygłowice 1: 2
SOMA – TKKF Szczygłowice 2: 1
GAF Gliwice – Sośnicowice 2: 0
Podczas turnieju panowała świetna atmosfera, co wiPółfinały:
dać na zdjęciu.

Foto: ARC MOSiR Knurów

20-letni Nataniel Swat z Chudowa, tegoroczny absolwent Technikum Budowlanego
w Gliwicach, specjalizuje się w biegach górskich i rywalizuje ze ścisłą czołówką polskich
biegaczy górskich. Należy do zespołu RMD
Montrail Team. Od dłuższego czasu zajmuje
znaczące miejsca na podium podczas najważniejszych i najpopularniejszych zawodów
w tej dyscyplinie sportu.
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Spichlerzowe gotowanie

22 października w Karczmie „Koszwice” (w powiecie lublinieckim) podsumowano siódmą edycję konkursu Danie Roku Spichlerza. Jedną z głównych nagród zdobyło Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo” Kornelii i Krystiana Kiełbasów z Proboszczowic w naszym powiecie.

niem. W bieżącym roku mieliśmy ponad 50 zgłoszeń – cieszy się Iwona
Ja nic, pre zes za rzą du LGD „Spi chlerz”.
Uczestnicy przygotowali potrawy
zgodnie z mottem przewodnim konkursu, które w tym roku brzmiało: „To co
loto”. Były więc najróżniejsze potrawy
z ptactwa – domowego i dzikiego.
W kategorii osoby fizyczne I miejsce zajęła Halina Nowak za „Ańfachowe brify”, II – Urszula Kempa za „Flug
enta” (obie panie są z gm. Krupski
Młyn), a III – Stefania Matusek za „Zupę z pyrlicki” (gm. Pawonków), zaś
wyróżnienie otrzymała Teresa Wujec
za „Gynsie Pampki” (gm. Kochanowice).
W
ka te go rii
sto wa rzy sze nia I miejsce jury przyznało Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich Kochcice za „Nadziewane gołymbie – rarytas w gymbie”, II – Stowarzyszeniu

Miłośników Gminy Kochanowice za „Piersi z putki
w galarecie”, III – Kołu
Gospodyń Wiejskich Wielowieś za „Fazana nadzionego”, a wyróżnienie – Kołu Go spo dyń Wiej skich
w Nowej Wsi Tworoskiej
za „Hyn dy ka fi lo wa ne go
krupami pogańskimi”.
Wśród re stau ra cji naj lep sze oka za ło się wła śnie
Go spo dar stwo Agro tu ry stycz ne Ran czo Kor ne lia
Nagrodzone danie prezentują Kornelia i Krystian Kiełbasowie z córką Danutą Wapińską.
i Kry stian Kieł ba sa, któ re
przy go to wa ło „Mo de go
rzyszenie Miłośników Gminy Kochami”, zaś wy róż nio ne zo sta ło „Blue
ko ko ci ka na bo ga to” (gm. To nowice, a Brązową Warzechę – GospoMo on” za po tra wę „Ko gut na ba ni
szek), II miej sce zdo by ła Go spo da
da „Uroczysko”.
go ni kwo ka z kur ka mi” (gm. Lu bli Uro czy sko za „Ku ra fi lo wa na”
Finał konkursu zgromadził ponad
niec).
(gm. Pa won ków), III – Sa la przy jęć
stuosobową widownię, dla wszystkich
Jury przyznało też specjalne wyróżi ca te ring „Hu ber tus” za „Aro ma starczyło przysmaków.
nienia: Złotą Warzechę otrzymała Halitycz ną kacz kę ze ślą ski mi klu ska mi
na Nowak, Srebrną Warzechę – Stowaoraz mo dro ka pust ke z bo rów ka (MFR)

Mody kokocik na bogato
Nagrodzony przepis

Składniki:
 mody kokocik (młody kogucik,
najlepiej domowego chowu)
 1 pietruszka – korzeń i nać
 2 marchewki
 1 listek selera
 2 listki laurowe
 5-6 ziaren ziela angielskiego
 2 łyżki soli
Przygotowanie:
Wszystko wsadzić do zimnej wody, zawarzyć i gotować ok. 1,5 godz. na małym
ogniu. Z rosołu wyciągnąć koguta, podzielić na porcje, każdo obsmażyć na maśle, poprzekłodać do brytfanki, podloć rosołym, dołożyć 2 listki laurowe i 3-4 ziorka ziela angielskiego, dusić ok. 40 min.
Sos zagęścić śmietaną z 1 łyżką mąki.

Odloć z wierchu rosołu na
obiod i w nim
uwarzyć nudle.
Pokroć na drobno marchewka,
pietruszka i żołądek i wciepnąć
nazod do zupy.
W pozostałym rosole uwarzyć nogi i szkrzidła na małym
ogniu, ok. 2 godz.;
obrać mięso, do- Jury doceniło nie tylko walory smakowe i tradycyjny
charakter przygotowanej w Ranczu potrawy, ale też
łożyć marchew- piękne nakrycie stołu.
ka i zaloć wywaśliwką, cebulą, wędzonym boczkiem
rym do stę że nia w ma łych szkla i brzoskwinią. Piec w brytfance razem
nych mi secz kach. Moż na ustro ić
z mię sem.
uwa rzo nym jaj kiem i zie lo nym
grosz kiem.
Gospodarstwo Agroturystyczne
Osobno naszykować wątróbki, naRanczo Kornelia i Krystian
dzioć je na patyczki na przemian ze
Kiełbasowie
Foto: R. Gozdek

Specjalnie dla naszych Czytelników zdobyliśmy przepis, nagrodzony w konkursie Spichlerza Górnego
Śląska, o którym piszemy wyżej,
w kategorii Restauracje. Oto on:

Foto: ARC rodziny Kiełbasów

Celem konkursu, organizowanego corocznie przez Fundację Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska”, jest promocja walorów kulturowych naszych terenów poprzez promocję kuchni regionalnej, popularyzację gwary i obyczajów, związanych
z naszym tradycyjnym stołem. Laureaci konkursu otrzymali tytuł „Mistrza
kuch ni” oraz in sy gnia wła dzy
na rok 2014, czyli Złotą, Srebrną
i Brązową Warzechę. Na wszystkich
finalistów czekały atrakcyjne nagrody.
– Kuchnia śląska jest najsmaczniejsza! A nasz konkurs z roku na rok
na bie ra roz pę du. Po tra wy bio rą ce
udział w konkursowych zmaganiach
są coraz wymyślniejsze, ich podanie,
ekspozycja stołów wprost zachwyca,
potrawy stają się prawdziwą kreacją.
Wzrasta też świadomość kuchni śląskiej, no i zainteresowanie gotowa-

Andrzejki
Śląska fraszka
Witom „andrzejkowo”
Zabowcie sie zdrowo.
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Bronisław Wątroba

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Dziękujemy za wszystkie nadesłane
odpowiedzi. Poprawne hasło krzyżówki z poprzedniego wydania WPG to
KADENCJA. Materiały promocyjne
Powiatu Gliwickiego otrzymują: Regina Dylong, Robert Kandziora oraz
Ewelina Klois. Gratulujemy! W celu
ustalenia terminu odbioru nagrody prosimy o kontakt telefoniczny, numer
tel. 32 332 66 65.
Pytania do krzyżówki:

Pyszny rosół z domowym makaronem…

***
Ponoć w tako noc
Czarow poznać moc.

1. Je go wkład w roz wój kul tu ry
i li te ra tu ry na Ślą sku był te ma tem VI Po wia to wej Kon fe ren cji
Re gio nal nej dla bi blio te ka rzy, na uczy cie li i re gio na li stów, któ ra od by ła się 16 paź dzier ni ka w Ze spo le
Pa ła co wo -Par ko wym w Pław nio wi cach.

Powyżej zamieszczamy kolejną
krzyżówkę. Rozwiązanie (hasło krzyżówki) prosimy przesyłać do 20 listopada br. na adres e-mail: redakcja@starostwo.gliwice.pl lub pocztą tradycyjną
na adres Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44100 Gliwice, dopisek „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”.
(SoG)

2. Miłość do ojczyzny.
3. Górnicze święto.
4. Sadzone na Słonecznej Polanie Nadziei w gliwickim Parku Chopina.
5. Dzień z laniem wosku i wróżbami.
6. Wystąpiły podczas festiwalu, który
odbył się 26 października na Zamku
w Toszku.

Poprzez przesłanie rozwiązania Czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś

