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Nowy starosta gliwicki
Nowa wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Gliwickiego

Nowym starostą gliwickim jest Michał Nieszporek, który zastąpił na tym stanowisku
Adama Szczypkę. Zmiana nastąpiła także
w Prezydium Rady Powiatu Gliwickiego
– z funkcji wiceprzewodniczącego odwołany
został Szymon Kościarz, w miejsce którego
radni wybrali Ewę Jurczygę. Zmiany są wynikiem uchwał, przyjętych na XIX i XX sesji
Rady Powiatu Gliwickiego, które odbyły się 3
kwietnia.

Wią zan ką pięk nych róż by łe go sta ro stę
Ada ma Szczyp kę po że gna ła m.in. Ewa
Jur czy ga…

W

Zmian domagali się radni Klubu Moja Gmina Nasz Powiat, którzy 28 lutego złożyli wniosek o odwołanie starosty Adama Szczypki, natomiast 27 marca – o odwołanie wiceprzewodniczącego Rady, Szymona Kościarza. Zostały
one poddane pod głosowanie na dwóch sesjach,
zwołanych na 3 kwietnia. Na pierwszej radni
większością głosów 16 do 6 zadecydowali o odwołaniu Adama Szczypki, natomiast na drugiej
stosunkiem 14 do 6 (przy 1 wstrzymującym się)
– Szymona Kościarza. Nowym starostą został
Michał Nieszporek, który pełnił tę funkcję już
w kadencji 2002-2006. Za jego wyborem opowiedziało się teraz 19 radnych, przeciwko było 3. Na nową wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Gliwickiego radni wybrali Ewę Jurczygę, która także już wcześniej, w poprzedniej kaden cji, ją piastowała. Podczas głosowania
na ostatniej sesji za jej kandydaturą opowiedziało się 14 radnych, 4 było przeciw, a 2 się
wstrzymało.
Nie zmieniła się reszta Zarządu Powiatu Gliwickiego, którego skład głosowano w związku
z odwołaniem starosty. Funkcję wicestarosty nadal pełni Sławomir Adamczyk, a członkami Zarządu są Waldemar Dombek i Marcin Stronczek. Natomiast nie było konieczności poddawania pod głosowanie kształtu pozostałej części

TYM

Prezydium Rady Powiatu Gliwickiego – przewodniczącym Rady Powiatu pozostaje więc Tadeusz Mamok, a wiceprzewodniczącym Leszek
Kubiak.
(RG)
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 Przed nami wielka Majówka  Podczas pobytu w Polsce
– przeczytaj o tym, gdzie Czesi z Opawy śpiewali „Szła
warto się wybrać na liczne dzieweczka do laseczka”
imprezy organizowane na i zachwycali się śląskimi poterenie naszego powiatu trawami, a nawet nauczyli się
w tym miesiącu
je przyrządzać
- str. 8

… a wkrótce potem o swych zamierzeniach
na obejmowanym stanowisku mówił Michał
Nieszporek.

– str. 5
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 Umieć umierać… - Hospicjum domowe w Pyskowicach pomaga tym, którzy
wiedzą, że pozostało im już
niewiele życia, a także ich
najbliższym
– str. 6
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Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego TADEUSZ MAMOK
Takiej obfitości sesji jeszcze w historii
powiatu nie mieliśmy. W ciągu ośmiu dni
odbyły się aż trzy, z czego dwie tego samego dnia. I – jak się okazało – miały przełomowy charakter, zadecydowały bowiem
o dużych zmianach we władzach Powiatu
Gliwickiego. Jednak po kolei.
27 marca odbyła się XVIII sesja Rady
Powiatu Gliwickiego. W jej pierwszej części radni zapoznali się z kondycją trzech
jednostek organizacyjnych powiatu: knurowskiego ZOZ-u, szpitala w Pyskowicach
oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Sprawozdania roczne z wykonania przez
te placówki planów finansowych za ub. r.
przedstawili kierujący nimi dyrektorzy:
Michał Ekkert, Zygmunt Cierpka oraz
Krystyna Wołoch. Zaprezentowana także
została informacja o realizacji Samorządowego Programu Pomocy na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych z terenu powiatu gliwickiego na lata 2005-2015.
Następnie radni zajęli się projektami
uchwał, przygotowanymi na sesję. W kolejnych głosowaniach wszystkie one zostały przez radę przyjęte. Pierwsza z nich dotyczyła ustalenia wynagrodzenia pracowników Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie – zmienia dotychczasowe najniższe
wynagrodzenie zasadnicze pracowników,
co oznacza podniesienie wynagrodzenia
zasadniczego wychowawcy o 200 zł brutto. Druga zatwierdza zmiany i tekst jednolity Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Knurowie, co związane jest ze zmianą
nazwy i zakresu działania Pełnomocnika
ds. Jakości na Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania w tej jednostce. Trzecia uchwała jest wyrażeniem
zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Knurowie przy ul.
Szpitalnej 25 – miasto bowiem zgodziło
się nieodpłatnie przekazać powiatowi bu-
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dynek (wraz z gruntem), w którym mieszczą się dwie powiatowe szkoły. Kolejna
uchwała dotyczy przystąpienia powiatu
do Fundacji Lokalna Grupa Działania
„Spichlerz Górnego Śląska”. Ostatnią, ale
najważniejszą ze spraw zapisanych w formie projektu uchwały były zmiany w budżecie powiatu gliwickiego na 2008 r. Najpoważniejsze z nich dotyczą nadwyżki budżetowej za ub. rok, która wyniosła ponad 2,7 mln zł. Radni przyjęli uchwałę
w formie zaproponowanej przez Zarząd
Powiatu Gliwickiego – 1,48 mln zł przeznaczając na zadania inwestycyjne, a ponad 1,25 mln zł na zadania bieżące.
W kwocie tej mieszczą się m.in. podwyżki
pracowników Domu Pomocy Społecznej
„Ostoja” w Sośnicowicach, których domagali się oni od dłuższego czasu. Z nadwyżki tej sfinansowane zostanie także zagospodarowanie terenu wokół starostwa,
w tym budowa parkingu, co planowano
od kilku lat, a na co teraz znalazły się pieniądze.
Na początku tej sesji przedstawiłem
trzy wnioski, jakie wpłynęły na moje ręce.
Pierwszy z nich złożyło siedmiu radnych
Klubu Porozumienie Samorządowe, a dotyczył zwołania sesji nadzwyczajnej, mającej na celu rozpatrzenie wniosku grupy
radnych z 28 lutego o odwołanie starosty
Adama Szczypki. Drugi wniosek dotyczył
zwołania sesji w tej samej sprawie, a ponadto rozpatrzenia złożonego równocześnie wniosku o odwołanie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego, Szymona Kościarza. Wnioski te złożyło
ośmiu radnych Klubu Moja Gmina Nasz
Powiat. W tej sytuacji na 3 kwietnia zwołane musiały zostać dwie sesje nadzwyczajne. To właśnie na nich radni zadecydowali o zmianie starosty oraz wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego,
o czym więcej informacji znaleźć można
na 1 str. tego wydania „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”.
Dlaczego doszło do tych zmian?
Z pewnością wpływ na nie miały przegrupowania sił, jakie nastąpiły w składzie Rady. Rozpadła się 15-osobowa koalicja Porozumienie Samorządowe, w której pozostało tylko pięciu radnych, powstały też
dwa nowe kluby: jeden Platformy Obywatelskiej, a drugi o nazwie Zgoda i Przyszłość. Wierzę, że obecny kształt Rady będzie sprzyjał dobrej współpracy radnych.
Ja ze swej strony zrobię wszystko, by była
to jedna wielka rodzina.

GŁOS SAMORZĄDOWCÓW

Przedstawiamy nową
wiceprzewodniczącą
Rady Powiatu Gliwickiego,
Ewę Jurczygę

Radna Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2002-2006,
kiedy to pełniła w niej funkcję wiceprzewodniczącej.
W kadencji 2006-2010 najpierw radna, a obecnie, od 3
kwietnia 2008 r., wiceprzewodnicząca Rady.
Ewa Jurczyga ma 50 lat. Z wykształcenia jest pedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, skończyła też
studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji tej
uczelni (organizacja i zarządzanie) oraz na Politechnice
Częstochowskiej (informatyka). Pracowała najpierw
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5 w Knurowie jako nauczyciel nauczania początkowego, wicedyrektor, a później
dyrektor, a następnie była dyrektorem Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurowie. Z zawodem nauczycielskim, który
dawał jej wiele radości i satysfakcji, rozstała się w 2006 r.,
przechodząc na emeryturę. Równocześnie jednak zaczęła
tworzyć Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie, zainteresowanie którym przerosło wszelkie oczekiwania – już
w pierwszym roku działalności ma ok. 200 słuchaczy,
a wciąż zgłaszają się nowi chętni do udziału
w jego zajęciach. Ewa Jurczyga działa także w Towarzystwie Miłośników Knurowa.
– Jako wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu
Gliwickiego zamierzam doprowadzić do jej
pełnej demokratyzacji – mówi. – Mam nadzieję, że uda się
prowadzić w niej pracę ponad podziałami klubowymi
i partyjnymi. Ponadto chciałabym uczestniczyć w posiedzeniach rad gminnych i miejskich na terenie powiatu.
Systematycznie będę bywać na sesjach Rady Miasta Knurowa, bo z tego terenu wybrano mnie radną powiatową,
a teraz, jako wiceprzewodnicząca chcę powrócić do sprawdzonych wcześniej metod współpracy z knurowskimi radnymi. Chodzi o przepływ bieżących informacji na temat
składanych interpelacji, dotyczących spraw powiatu, a także ich skuteczności.
Ewa Jurczyga zdradziła nam kilka informacji dotyczących jej życia prywatnego. Mąż Eugeniusz jest ekonomistą, wiceprezesem Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie. Mają dwoje dzieci – córka
Kasia jest z wykształcenia socjologiem i mieszka w Krakowie, a syn Michał kończy obecnie Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. W wolnych chwilach Ewa Jurczyga lubi posłuchać łagodnej muzyki, jej pasją są też podróże, zarówno te dłuższe, jak i weekendowe,
przy czym preferuje aktywny wypoczynek.
(RG)
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Rozmowa z MICHAŁEM NIESZPORKIEM,
nowym starostą gliwickim

Wiadomości Powiatu Gliwickiego: Po wybraniu Pana na stanowisko starosty prasa obwołała Pana „nowym-starym starostą”, przypominając, że sprawował je już Pan w minionej kadencji. Co zadecydowało o tym, iż zgodził się Pan objąć je po raz drugi? Powszechne jest przecież powiedzenie, że nie wchodzi
się dwa razy do tej samej rzeki…
Michał Nieszporek: Zdecydowało poparcie,
jakim obdarzyli mnie radni Powiatu Gliwickiego. Przypomnę, że Rada Powiatu jest 23-osobowa, a w głosowaniu otrzymałem 19 głosów
za – a byłoby i 20, tylko że jeden z członków popierającego mnie klubu Moja Gmina Nasz Powiat musiał wyjechać służbowo i był nieobecny
na tej sesji. Tak duża przewaga głosów gwarantuje stabilną większość, a tym samym spokojną
pracę Zarządu Powiatu Gliwickiego i Rady, czego brakowało w okresie, gdy starostą był Adam
Szczypka.
WPG: Jest Pan też radnym powiatowym,
który podczas wyborów samorządowych
w 2006 roku otrzymał największą liczbę głosów, oddanych przez wyborców.

MN: Rzeczywiście, zaufało mi ponad 1000 wyborców
z miasta Knurowa, a to świadczy o tym, że moja poprzednia
kadencja na stanowisku starosty została dobrze oceniona
przez wyborców.
WPG: Jakie są Pańskie
zamierzenia jako gospodarza powiatu?
MN: Jest ich wiele. Przede
wszystkim będę kontynuował dobrą współpracę
z gminami naszego powiatu – już w pierwszych
dniach swojego urzędowania odwiedziłem
w tym celu kilka z nich. Tak jak i w poprzedniej
kadencji, zamierzam także zabiegać o pozyskanie jak największych środków zewnętrznych
na realizację zadań powiatu. Przypomnę, że udało nam się wówczas otrzymać grube miliony złotych na modernizację sieci dróg powiatowych
i marzy mi się, by takie pieniądze znów można
było przeznaczyć na potrzeby powiatu.
WPG: A co z procesem reorganizacji knurowskiej służby zdrowia, zapoczątkowanym
przez Pańskiego poprzednika?

Michał Nieszporek urodził się 8 kwietnia 1951 roku. Inżynier górnictwa, absolwent Politechniki Śląskiej. Przez wiele lat pracował w KWK „Knurów”, gdzie przeszedł wszystkie szczeble
górniczej kariery – od stażysty do naczelnego inżyniera, a następnie awansował, obejmując funkcję dyrektora KWK „Szczygłowice”. Kopalnią tą kierował od 1993 do 1998 roku.
Radny Powiatu Gliwickiego wszystkich kadencji, począwszy od 1999 r. W latach 2002-2006
starosta gliwicki, ponownie Rada Powiatu Gliwickiego wybrała go na to stanowisko 3 kwietnia 2008 r.
Żonaty, ma dwie córki i dwóch ukochanych wnuków – 5-letniego Mateusza i półrocznego
Bartosza, którym poświęca każdą wolną chwilę. Jego hobby to uprawianie i pielęgnowanie przydomowego ogródka, co traktuje jako najlepszy relaks. Interesuje się polityką.

Wspólny Dzień Europy

Po raz drugi młodzież z terenu Ziemi Gliwickiej świętować będzie
przypadający 9 maja Dzień Europy wspólnie ze swymi rówieśnikami z zaprzyjaźnionych z nami powiatów: Freibergu w Niemczech, Hrabstwa
Denbighshire w Walii oraz Powiatu Puckiego.
Główna impreza obchodów Dnia Europy zorganizowana zostanie
9 maja na placu Krakowskim w Gliwicach. Rozpocznie się o godz. 17.00,
a zakończy pokazem sztucznych ogni o godz. 21.30. O godz. 18.00 przewidziano wspólny występ młodzieży z partnerskich miast i powiatów,
a po nim koncert grupy Golden Life. Organizatorami imprezy są
Samorząd Miasta Gliwice, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Powiat
Gliwicki i Konsulat RFN we Wrocławiu.
(RG)
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MN: Zamierzam kontynuować te działania,
bo nie ma od tego odwrotu. Zresztą reorganizacji wymaga nie tylko knurowski ZOZ, ale i szpital w Pyskowicach. Jest wola, by te procesy
przeprowadzać i trzeba zrobić wszystko, aby
udało się je doprowadzić do końca. Oczywiście
o tym, jak będą przebiegać, zadecydują nie tylko
lokalne uwarunkowania, ale i to, jakie warunki
stworzone zostaną w całej polskiej służbie zdrowia. Mi jako staroście na pewno będzie zależało
na tym, by restrukturyzację przeprowadzić
przy jak najmniejszych kosztach finansowych
i społecznych, dbając zarówno o interesy pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia.
WPG: Co będzie Pańskim oczkiem w głowie?
MN: Z pewnością sprawy dróg i inwestycji
drogowych, bo są one bardzo ważne dla mieszkańców powiatu. Za jeden z głównych priorytetów uważam też niezmiennie bieżące remonty
szkół, szpitali oraz domów pomocy społecznej,
prowadzonych przez powiat.
WPG: Dziękuję za rozmowę.

Cenna wiedza

Tekst i foto: Romana Gozdek

Dwa szkolenia na temat możliwości i warunków uzyskania pomocy unijnej zorganizowane zostały w kwietniu w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Pierwsze odbyło się 3 kwietnia i dotyczyło programów rolnośrodowiskowych, a drugie 10 kwietnia i poświęcone było pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Prowadzili je przedstawiciele Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Gliwicach, Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, a swą wiedzą dzielili się z uczestnikami szkolenia też przedstawiciele starostwa i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Były to już kolejne spotkania, zorganizowane dla mieszkańców powiatu gliwickiego. Planowane są także następne - ich zapowiedzi na bieżąco zamieszczamy na stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl.
(RG)
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warto zwiedzić, co odwiedzić, gdzie zjeść i gdzie
szukać strawy duchowej, w jakich imprezach
wziąć udział itd.
– Naszym celem jest przekazywanie informacji
turystycznych, kulturalnych i wszelkich innych,
na jakie jest zapotrzebowanie wśród odwiedzających Gliwice i powiat
gliwicki. Turyści przychodzący do naszego
punktu pytają o różne
sprawy – wystawy czasowe w muzeach,
możliwość zwiedzania
gliwickich kościołów,
ścieżki rowerowe, imprezy kulturalno – rozrywkowe itp. Obecnie
opracowujemy naszą
stronę
internetową,
aby znalazło się na niej
jak najwięcej ważnych
i pożytecznych informa
cji turystycznych.
Elżbieta Zając zaprasza do Punktu Informacji Turystycznej.
Zwracam się z prośbą
Foto: Sławomir Gruszka

Od niedawna w siedzibie Oddziału PTTK Ziemi
Gliwickiej przy Rynku 11 w Gliwicach działa
Punkt Informacji Turystycznej. Można tam zasięgnąć języka w szeroko pojętych sprawach turystyki na obszarze całej Ziemi Gliwickiej, czyli
miasta Gliwice i powiatu gliwickiego: co i kiedy

Zainteresowanych odsyłamy bezpośrednio do Informacji Turystycznej:
Punkt Informacji Turystycznej
PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej
44-100 Gliwice
ul. Rynek 11
tel./faks: 032 231 05 76
www.it.gliwice.pttk.pl
e-mail: pttk_it.gliwice@o2.pl

do właścicieli hoteli, pensjonatów, gospodarstw
agroturystycznych, ośrodków wypoczynkowych, restauracji i kawiarni zarówno z Gliwic,
jak i z powiatu gliwickiego, aby przesłali lub dostarczyli do nas informacje na temat swojej oferty turystyczno – wypoczynkowej. Dzięki temu
będę mogła (nieodpłatnie!) polecać turystom
również ich placówki – mówi Elżbieta Zając,
kierownik gliwickiego Punktu Informacji Turystycznej.
Punkt informacji na razie mieści się na I piętrze
w siedzibie gliwickiego PTTK. Docelowo będzie
przeniesiony do placówki „Scena Bajka Kino
Amok“ naprzeciw budynku Poczty Głównej
w Gliwicach.
(MFR)

Młodzi ochotniczy strażacy

Foto: Romana Gozdek

Anna Soll z OSP Koty w kategorii uczniów szkół podstawowych, Michał Sabasz z OSP Przyszowice (gimnazja) oraz Mateusz Cyroń z OSP
Sośnicowice (szkoły ponadgimnazjalne) okazali się najlepsi w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbyły się 5 kwietnia w Gierałtowicach.
Wcześniej młodzi strażacy z naszego terenu brali udział w Halowych Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i powiatu gliwickiego, rozegranych w Paniówkach.
W turnieju w Gierałtowicach tuż za laureatami pierwszych miejsc uplasowali się: Ewelina Wołoszyk z OSP Żernica, Sara Kapek z OSP Stanica, Wojciech Jałowiecki z OSP Gierałtowice, Paweł Klyszcz z Sośnicowic, Rafał Wilczek z OSP Smolnica i Tomasz Łasocha z OSP Gierałtowice. Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach oraz Placówkę Terenową KRUS w Gliwicach, a uczestnicy – gadżety z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Doskonałej znajomości zagadnień pożarniczych
gratulowali im przedstawiciele instytucji i samorządów, które zorganizowały turniej na naszym terenie, m.in. Marcin Stronczek – członek Zarządu Powiatu Gliwickiego, wójt Gminy
Gierałtowice Joachim Bargiel, kierownik gliwickiego KRUS Krystyna Kręgiel, Andrzej
Frejno – komendant Zarządu Powiatowego
Związku OSP w Gliwicach oraz Bogdan Brol
z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
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Zupełnie inny, sprawnościowy charakter miały Halowe Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i powiatu gliwickiego, rozegrane w Paniówkach. Wzięło w nich udział 83 zawodniczek i zawodników z 6 jednostek OSP. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta rywalizowali drużynowo
w trzech konkurencjach: pożarniczy tor przeszkód, sztafeta pożarnicza,
ćwiczenia z przyrządami i armaturą pożarniczą. W torze przeszkód i ćwiczeniach z przyrządami i armaturą najlepsze były dziewczęta i chłopcy
z OSP Świbie, natomiast w sztafecie pożarniczej z OSP Paniówki. W klasyfikacji ogólnej niekwestionowanymi mistrzami okazali się jednak młodzi strażacy i strażacki z OSP Świbie. Zawody zorganizowane zostały
pod patronatem nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, Tadeusza Mamoka.
(RG)

Zwycięzcy i organizatorzy powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

www.powiatgliwicki.pl

Polsko-czeskie przyjaźnie
Z ŻYCIA SZKÓŁ
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W ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach od 1 do 10 kwietnia gościła grupa
uczniów i nauczycieli z Czech. Goście z Opawy poznali Pyskowice i Gliwice, w tym zabytki naszego regionu, zwiedzili Kraków, Wisłę, Częstochowę, Jurę Krakowsko-Częstochowską i kopalnię w Tarnowskich Górach. Uczniowie wspólnie przygotowywali i spożywali potrawy śląskie,
śpiewali nasze piosenki, poznawali regionalny strój. Podczas tych zajęć
powstały książka kucharska, śpiewnik i rozmówki w obu językach, zorganizowano też konkurs plastyczny. 7 kwietnia czescy goście uczestniczyli
w Dniu Teatru w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach, zorganizowanym przez szkołę. Był też czas na wspólne ognisko w Nadleśnictwie Rudziniec, basen w Tarnowskich Górach, gry i zabawy sportowe oraz
wizytę u uczniów – podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”
w Sośnicowicach. Do udziału w spotkaniach szkoła zaprosiła przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Gliwicach i Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Podczas uroczystego pożegnania czeskich gości obdzielił upominkami m.in. wicestarosta Sławomir Adamczyk.
– Był to bardzo udany pobyt – mówi dyrektor pyskowickiego ZSS, Jadwiga Nandzik. – Podczas wycieczek i innych zajęć młodzieży z Opawy
towarzyszyli nasi uczniowie, tak więc zawiązały się już między nimi przyjaźnie. Czesi poznali trochę język polski, czego dali dowód, pięknie śpiewając „Szła dzieweczka do laseczka”. Posmakowali też śląskiej kuchni,

Drzwi gościnnie otwarte...

„Ci, którzy nie znają naszej planety, będą mieli o niej fałszywe zdanie”
(Antoine de Saint-Exupery) – pod takim hasłem 27 i 28 marca odbywały się
Dni Otwarte pyskowickiego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej.
Do udziału w zajęciach i we wspólnej zabawie zostali zaproszeni nauczyciele i uczniowie gimnazjów z Pyskowic, Wielowsi i Toszka.
Program artystyczny przygotowano tak, aby swoimi talentami mogli się
wykazać zarówno najmłodsi, jak i najstarsi uczniowie szkoły, a nawet jej
absolwenci sprzed kilku lat, którym z „Konopnicką” trudno jest się rozstać.
Pierwszoklasiści z Technikum Handlowego zabłysnęli wystawieniem fragmentu „Małego Księcia” w oryginale, a maturzyści z LO – brawurowym
sparodiowaniem egzaminu w wyreżyserowanej przez siebie pantomimie.
Później goście uczestniczyli w mini-lekcjach, przeprowadzonych specjalnie
dla nich i zwiedzali szkołę. Na zakończenie gimnazjalistom zostały zaprezentowane osiągnięcia młodzieży szkoły oraz oferta ZSMK na przyszły rok
szkolny. W Zespole funkcjonują oddziały Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Handlowego, Technikum
Informatycznego i Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej. Szkoła przygotowuje do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dzięki środkom pozyskiwanym z Unii Europejskiej organizowane są wycieczki i zajęcia dodatkowe.
(AP)

zachwycając się kluskami, modrą kapustą i roladami. Nasi uczniowie wybierają się do Opawy w czerwcu na zawody sportowe, a w maju przyszłego roku pojedziemy tam z rewizytą w ramach Comeniusa.
ZSS w Pyskowicach wspólnie z placówką o nazwie Zàkladni škola
w Opawie uczestniczy w dwustronnym partnerskim projekcie pn. „Inni,
a tacy sami w Europie”. Współpraca rozpoczęła się w październiku 2007
r., a zakończy w czerwcu 2009 r.

Wspólne pożegnalne zdjęcie przed budynkiem szkoły w Pyskowicach.

Najlepsi pływacy

18 marca w Knurowie odbyły się Powiatowe Zawody Pływackie Szkół
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Zawody zorganizowane zostały
w Krytej Pływalni AquaRelax. Rozgrywane były w dwóch kategoriach
– szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pływacy (osobno dziewczęta i chłopcy) rywalizowali w następujących konkurencjach: styl dowolny,
styl grzbietowy oraz sztafeta, a w kategorii szkół ponadgimnzajalnych również styl klasyczny. I miejsca w poszczególnych kategoriach i konkurencjach zajęli: Agnieszka Śniecińska z Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie, Łukasz Parada z MG nr 1 w Knurowie, Maja Mroczkowska z MG
nr 3 w Knurowie, Łukasz Mazur z MG nr 4 w Knurowie, Aleksandra
Pach, Paweł Szotowicz, Arkadiusz Wiśniowski i Agnieszka Rzeźniczek
z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie oraz Dawid Pryła
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, natomiast najlepsze
w sztafecie były drużyny MG nr 3 w Knurowie i ZS im. Paderewskiego.
Imprezę zorganizowało Starostwo Powiatowe w Gliwicach oraz Gmina Knurów. Najlepsi zawodnicy odebrali puchary i dyplomy, które wręczali członek Zarządu Powiatu Gliwickiego Marcin Stronczek, radny
Rady Miasta Knurów Jerzy Pach oraz dyrektor MOSiR w Knurowie
Krzysztof Stolarek. Władze Knurowa reprezentował zastępca prezydenta Piotr Surówka.
(RG)

Olimpijczycy z „Paderewskiego”

Dobiegają końca zmagania uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
im. I. J. Paderewskiegow Knurowie w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku szkolnym 2007/2008 liczne sukcesy odnosili, obok kończących naukę w szkole maturzystów, również uczniowie klas II – zatem
jest nadzieja, że przyszły rok zaowocuje równie pięknie.

Wiadomości

POWIATU GLIWICKIEGO

Do etapu wojewódzkiego uczniowie szkoły
doszli w następujących olimpiadach przedmiotowych: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
(1 uczennica), Olimpiada Biologiczna (5 uczennic), Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (2
uczniów). Uczeń Jerzy Zwolski po raz trzeci
pokonał etap wojewódzki i zakwalifikował się
w tym roku do etapu centralnego Olimpiady Języka Rosyjskiego. Szkoła ma też swą reprezen-

www.powiatgliwicki.pl

tantkę w finale Śląskiego Konkursu Matematycznego oraz laureatki Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę z Fizyki „Cząstki”. Obecnie czeka na wyniki popularnych, silnie obsadzonych
przez jej uczniów konkursów w przedmiotach
ścisłych: matematyczny „Kangur” i fizyczne
„Lwiątko” oraz rozstrzygnięcie konkursów: biologicznego i ekologicznego w Pałacu Młodzieży
w Katowicach.
(DG)

strona 5

Umieć umierać…
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TEMAT MIESIĄCA

Hospicjum domowe w Pyskowicach

Foto: Archiwum Hospicjum

Wiosna niesie nadzieję, a czas leczy rany – te
oczywiste prawdy znają wszyscy. Jakże jednak
inny wymiar mają one w chwili oczekiwania
na śmierć? Jak pokonać ból, gniew, strach i chaos bombardujące życie rodziny, w której pojawia

Ks. Zbigniew Wnękowicz podczas kwesty
na Hospicjum w Pyskowicach.

się nieuleczalna choroba nowotworowa? Jak
sprawić, aby ostatnie tygodnie ziemskiej egzystencji okazały się wartościowe, by jakość ostatnich chwil życia była jak najwyższa, a ból nie

przeszkodził w pojednaniu ze światem? Jak
umieć umierać?
Na powyższe pytania od sześciu już lat starają się uzyskać odpowiedź pracownicy pyskowickiego Hospicjum domowego. Podczas swej niełatwej pracy kierują się swoistym powołaniem, i choć bywają momenty trudne,
czerpią satysfakcję z niesienia tej specyficznej pomocy – posługi.
– Już na studiach pociągnęła mnie
idea niesienia pomocy ludziom umierającym. W 2001 roku zatrudniłam się jako wolontariuszka w Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Mimo niełatwej pracy, byłam po prostu oczarowana założeniami opieki hospicyjnej, czyli
mówiąc najprościej – likwidacją bólu
w okresie terminalnym i poprawą jakości życia umierających ludzi. Po pewnym czasie wraz z ks. Zbigniewem Wnękowiczem, proboszczem parafii p. w.
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
w Pyskowicach postanowiliśmy założyć
Hospicjum dla mieszkańców tego miasta. Pacjenci objęci opieką hospicyjną to
specyficzna grupa – to umierający z chorobą nowotworową. Dlatego tak ważne
jest, aby zapewnić im do końca w miarę
bezbolesną egzystencję, aby mieli czas
i możliwość uregulowania wszystkich
ziemskich spraw np. majątkowych, ale
również pojednania się z Bogiem, rodziną czy przyjaciółmi. Kiedy uda im się
wszystko poukładać, odchodzą spokojni
i pogodzeni ze światem – opowiada lek.
med. Hanna Smolik – Ziemniak, wieloletni
pracownik pyskowickiego Hospicjum.
Rocznie pomaga ono ok. 30 pacjentom. Każdego z nich odwiedza lekarz, pielęgniarka, wolontariusz, a nierzadko ksiądz. Środki na działalność Hospicjum czerpie m.in. z dotacji Urzędu
Miejskiego w Pyskowicach oraz z wolnych dat-

ków i zbiórek pieniężnych. W 2005 r. powołane
zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Pyskowicach. Dzięki temu udało się
pozyskać lub zakupić sporo sprzętu, niezbędnego do pracy z chorymi: koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe, aparaty do mierzenia
ciśnienia, ssaki, inhalatory, przenośny aparat
do EKG itp. Ważne jest także nauczenie najbliższych, jak opiekować się chorym i podawać leki
uśmierzające ból.
W hospicyjną pracę angażują się również
młodzi ludzie – wolontariusze. Nie wszyscy wytrzymują, ale wielu zostaje. Każdy z nich przechodzi gruntowne szkolenia medyczne, psychologiczne i duchowe. Personel Hospicjum nieustannie uczy swoich pacjentów „umieć umierać”. Pod takim hasłem ruszyła ogólnopolska akcja przybliżenia idei hospicjów. Zasadą pracowników jest mówić umierającym tyle prawdy, ile
są w stanie przyjąć. Niełatwo czasami jest patrzeć na sceny niczym z „Kamizelki” Prusa, rozgrywające się między kochającymi się ludźmi,
z których jedno umiera. Do końca utrzymują się
w zapewnieniach, że wszystko będzie dobrze…
– Moim zadaniem jest przygotowanie umierającego na śmierć. Odprawiam mszę w domu
pacjenta, przynoszę sakramenty święte i dużo
rozmawiam. Pamiętam 24 – letniego chłopca,
który bał się śmierci. Opowiadał mi, że wiara
bardzo mu pomaga. Rozmawiał z Bogiem i modlił się… Chrzciliśmy również kilkuletnie dziecko, które odchodziło, nie dostąpiwszy wcześniej
sakramentu. Umierający wolą do końca pozostać
we własnym domu, w otoczeniu rodziny czują
się bezpiecznie – dodaje ks. Zbigniew Wnękowicz, proboszcz parafii p. w. MBNP w Pyskowicach, od niedawna duchowy opiekun zrzeszenia
hospicjów Diecezji Gliwickiej.
Punkt informacyjny Hospicjum mieści się
przy ul. Dąbrowskiego w Pyskowicach. Chorych
można zgłaszać tam również telefonicznie
pod nr (032) 233 36 31.
(MFR)

Z okazji Światowego Dnia Służby Zdrowia wszystkim Pracownikom
związanym z powiatową służbą zdrowia
serdecznie życzymy wiele satysfakcji z wykonywanej pracy,
jak również dużo szczęścia w życiu osobistym.

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
Tadeusz Mamok wraz z Radnymi
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Starosta Gliwicki Michał Nieszporek

wraz z Zarządem Powiatu Gliwickiego

www.powiatgliwicki.pl
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Umowa a gwarancja

W przypadku zakupu wadliwego towaru mamy dwie
możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Pierwsza to dochodzenie od bezpośredniego sprzedawcy na zasadzie niezgodności towaru

z umową; druga to skierowania roszczenia
do gwaranta towaru. Konsument dokonuje wyboru osoby, względem której skieruje swoje
roszczenie. Sprzedawca nie może odmówić
przyjęcia reklamacji tylko z tego powodu, że
na towar udzielono gwarancji jakości. Udzielenie bowiem takiej gwarancji nie wyłącza, nie

ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, za które odpowiedzialność ponosi sprzedawca. Poniżej zamieszczam pierwsze pytania i odpowiedzi na temat tego, kiedy korzystać z odpowiedzialności sprzedawcy, a kiedy gwaranta.
Dalsze za miesiąc.

ZANIM ZŁOŻYSZ REKLAMACJĘ, ODPOWIEDZ SOBIE NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

KIEDY MA ZASTOSOWANIE?

GWARANCJA

Zawsze po zawarciu umowy sprzedaży konsumenckiej obowiązuje z mocy
prawa.

Jeśli zostanie udzielona przez gwaranta (producenta, importera, sprzedawcę); nie ma obowiązku udzielenia gwarancji, gwarancja to dobrowolne,
dodatkowe oświadczenie woli gwaranta.

Do sprzedawcy, czyli do przedsiębiorcy, od którego zakupiono towar
konsumpcyjny. Nie ma znaczenia natotmiast osoba sprzedawcy. Do przyjęcia reklamacji nie jest potrzebny właściciel ani kierownik sklepu – każda
osoba pracująca w sklepie jest w tym przypadku „sprzedawcą”.

W miejsce wskazane w gwarancji. Może o być punkt serwisowy, albo
sprzedawca albo producent – to zależy od gwaranta i musi być określone
w warunkach gwarancji.

Można to zrobić w ciągu dwóch lat (24 miesięcy) od daty wydania towaru konsumentowi (kupującemu).
Ten termin nie dotyczy zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z
umową. W przypadku artykułów
żywnościowych obowiązuje zasada – niezwłocznie po stwierdzeniu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania (w przypadku towaru paczkowanego) bądź w terminie 3 dni od dnia sprzedaży
– w przypadku towaru sprzedawanego luzem.

Termin powinien być określony w gwarancji, nie ma jednego obowiązującego wszystkich terminu trwania gwarancji. Jeśli termin ten jest krótszy niż dwa lata-warto się zastanowić, czy warunki gwarancji są dla konsumenta ko rzystne.

Konsument musi powiadomić sprzedawcę o stwierdzeniu niezgodności
towaru z umową (wady towaru) w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia
niezgodności. Jeśli nie zrobi tego w ciągu dwóch miesięcy – traci uprawnienia do reklamowania.

Nie ma żadnych ogólnych zasad – termin może być ewentualnie określony w gwarancji.

DO KOGO ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

W JAKIM TERMINIE OD DATY ZAKUPU MOŻNA SKŁADAĆ REKLAMACJĘ?

W JAKIM TERMINIE OD UJAWNIENIA SIĘ NIEZGODNOŚCI
Z UMOWĄ (WADY TOWARU) MOŻNA ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

Spichlerzowe smaki

Ryszard Kowrygo

Warzonka śląska

Kontynuujemy
prezentację
potraw
nagrodzonych w konkursie „Danie Roku
Spichlerza”, organizowanym przez Lokalną
Grupę Działania „Spichlerz Górnego Śląska”.
Jego finał odbył się w ub. r. w Stanicy (gm.
Pilchowice). Dziś kolejny przepis, który
podajemy za kalendarzem, wydanym przez
Spichlerz.

Wiadomości

POWIATU GLIWICKIEGO

- 1 litr spirytusu
- 1 litr wody
- 0,30 kg cukru
- cynamon, goździki
Cukier karmelizować na kolor złoty.
Dodać wodę, cynamon, goździki, zagotować i
przecedzić. Po wystygnięciu dodać spirytus.
Podawać na gorąco.
Janina Drewniok

www.powiatgliwicki.pl
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Imprez cała moc: festyny, turnieje, biesiady, koncerty…

PRZED NAMI WIELKA MAJÓWKA
Drodzy Czytelnicy, nie wiemy jak Wy, ale my w naszej małej redakcji
już odczuwamy klimat zbliżającego się lata. Za kilka dni rozpoczynamy majówkę i mamy nadzieję, że uda się nam wszystkim z niej skorzystać i trochę odpocząć na świeżym powietrzu. Z tą myślą przygotowaliśmy kalendarium imprez, które w najbliższym miesiącu odbędą
się w naszym powiecie. Zapraszamy do skorzystania z tej oferty i życzymy wspaniałej zabawy!

GMINA GIERAŁTOWICE

3.05 – Festyn, LKS „Gwiazda" Chudów
10.05 – LKS Przyszowice: Gminny Turniej Trampkarzy o Puchar Jerzego
Bursego
17.05 – Festyn Strażacki przy OSP w Przyszowicach
31.05 – Dzień Dziecka w Przyszowicach
(więcej informacji: tel. 032 301 15 12, www.gok.gieraltowice.pl)

FUNDACJA ZAMEK CHUDÓW

3.05 – Za Króla Stasia, plenerowe widowisko teatralne
4.05 – Husaria – typowo polska, uskrzydlona, najgroźniejsza i najpiękniejsza jazda świata
11.05 – Śląska Majówka – wspólne biesiadowanie ze śpiewem, wicami
i dobrym jedzeniem
18.05 – Komandosi – impreza poświęcona jednostkom wojskowym
do prowadzenia zadań specjalnych
22.05 – Koncert kameralny – występ znakomitej orkiestry uzdrowiskowej
z Krynicy
25.05 – Stare samochody – zlot zabytkowych samochodów
(więcej informacji: tel. 032 330 13 02, www.zamekchudow.pl)

GMINA PILCHOWICE

3.05 – Leboszowice:,, Majówka” – festyn połączony z,, Dniem Strażaka”
11.05 – Stanica: III Przegląd Twórczości Ludowej,, Stanicka Lipa” (impreza współfinansowana ze środków Powiatu Gliwickiego)
22.05 – Wilcza: Festyn sportowy
31.05 – Pilchowice: Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
(więcej informacji: tel. 032 235-65-21, www.pilchowice.pl)

MIASTO KNURÓW

1.05 – Festiwal im. R. „Kuli” Sosnowskiego
3.05 – Biesiada Śląska
10.05 – IV Turniej Grand Prix Knurowa w Tenisie Stołowym Dzieci i Młodzieży
18.05 – Pokaz teatru ulicznego
24.05 – V Rodzinny Rajd Rowerowy
30.05 – XVII Bieg Młodości
31.05 – Zawody Wędkarskie dla Dzieci i Młodzieży
(więcej informacji: tel. 032 330 36 80, 032 330 48 10, www.centrum-kultury.pl, www.mosir.knurow.com)

GMINA RUDZINIEC

4.05 – Rudno: Twórcze Starcie Orkiestr Dętych „Mój sąsiad Rudziniec,
mój sąsiad Toszek”
14.05 – Wojewódzki Festiwal Piosenki Niemieckiej

Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Gminy:

Gierałtowice,

Knurów,

27.05 – wycieczka rowerowa z okazji Dnia Matki – Taciszów
31.05 – Festyn Rodzinny – Łącza
(więcej informacji: tel. 032 230 31 05, www.gok.rudziniec.com)

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
W PŁAWNIOWICACH

Zwiedzanie Pałacu z przewodnikiem:
– dla osób indywidualnych (niedziela – maj, czerwiec i wrzesień
o godz. 16.00, lipiec i sierpień od godz. 14.00 do godz. 18.00; czwartek
o godz. 11.00 i 13.00)
– dla grup zorganizowanych po uprzednim zgłoszeniu. Karty wstępu
do Pałacu, tzw. „cegiełki”: dorośli 4 zł, dzieci 2 zł
Zwiedzanie Parku z przewodnikiem: koszt wstępu: dorośli 2 zł, dzieci 1 zł
(więcej informacji: tel. 032 230 55 51, 0 506 33 00 99)

MIASTO I GMINA SOŚNICOWICE

17-18.05 – Święto Miasta.
(więcej informacji: tel. 032 238-71-91, www.sosnicowice.pl)

Tak bawiliśmy się przed rokiem na Legendach Pyskowickich.

MIASTO PYSKOWICE

1.05 – Majówka – dziedziniec przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu
18.05 – Legendy Pyskowickie (Legenda o Białej Damie) – Rynek
(więcej informacji: tel. 032 233 25 34, zobacz również www.mokis.pyskowice.org)

MIASTO I GMINA TOSZEK

3.05 – Koncerty promenadowy na Zamku w Toszku
25.05 – Brewerie Toszeckie, czyli historia o księżnej Judycie, co męża szukała
25.05 – Dzień Matki w Pniowie, w Wilkowiczkach
25.05 – Festyn Rodzinny w Kotulinie
26.05 – Dzień Matki na Zamku w Toszku
31.05 – Festyn kościelny w Paczynie
31.05 – Dzień Matki w Boguszycach
(więcej informacji: tel. 032 233 44 93, www.zamek.toszek.pl)

MIASTO I GMINA WIELOWIEŚ

1.05 - Konkurs Czytelniczy, impreza środowiskowa w Wiśniczu
3.05 - Turniej Sportowy w Wiśniczu, impreza integracyjna dla dzieci
(więcej informacji: tel. 032 233 60 80, www.wielowies.pl)
Opr.: Magdalena Fiszer-Rębisz, Sławomir Gruszka
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