P I S M O B E Z P Ł AT N E

Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO
Nr

7

październik 2007
www.powiatgliwicki.pl
www.bip.powiat.pl

ISSN 1895-9989

G m i n y : Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś

Z

ajęcia, na których będzie można poznać tajniki tworzenia stron internetowych, wycieczki krajoznawcze, nauka języków obcych, wyprawy na basen i na sztuczne lodowisko – to tylko niektóre z propozycji, jakie czekają na uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gliwicki. Starostwo
Powiatowe w Gliwicach pozyskało na ich
organizację dodatkowe pieniądze z rządowego programu.
Czytaj str. 6

Foto: Sławomir Gruszka

Dodatkowe
zajęcia
pozalekcyjne

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

URZĄD SIĘ
MODERNIZUJE

Czas radosnych
dożynek

R

olnicy świętują dożynki - radośnie obchodzą święto plonów niemal w każdej
miejscowości naszego powiatu. Począwszy
od końca sierpnia poprzez cały niemal wrzesień nie ma niedzieli, by jakaś gmina czy sołectwo nie organizowało u siebie tej wyjątkowej uroczystości. Te największe, Dożynki
Ziemi Gliwickiej, odbyły się 9 września
w Rudzińcu. Po raz pierwszy wspólnie zorganizowali je Powiat Gliwicki, Miasto Gliwice oraz Gmina Rudziniec.
Fotoreportaż na str. 4 i 5

Drodzy
Nauczyciele!
okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzymy Wam wielu sukcesów
w pracy oraz zadowolenia z kształcenia
i wychowywania dzieci i młodzieży,
a także powodzenia w życiu osobistym
i wszystkiego co najlepsze.
Adam Szczypka
Starosta Gliwicki
Tadeusz Mamok
Przewodniczący Rady
Powiatu Gliwickiego

Z

C

oraz wyższe standardy obsługi klientów
obowiązują w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach. Wdrażane są nowe programy,
rozpoczęła się też procedura uzyskiwania certyfikatu ISO 9001. Wszystko po to, by mieszkańcy korzystający z usług urzędu byli jak najbardziej zadowoleni.
Starostwo rozpoczęło we wrześniu przygotowania do wdrożenia systemu zarządzania jakością
zgodnego z normą ISO 9001:2000. Do końca tego
roku samorządowi w zakresie niezbędnych zmian
w funkcjonowaniu instytucji doradzać będzie specjalistyczna firma. Przeprowadzona zostanie m.in.
analiza i ocena dotychczasowej struktury organizacyjnej, odbędą się szkolenia kadry starostwa
i przygotowana będzie niezbędna dokumentacja.
Już dwa lata temu starostwo poddało się certyfikacji w ramach programu „Przejrzysta Polska”.
Uzyskanie takiego certyfikatu gwarantuje przestrzeganie przez urząd sześciu zasad rządzenia:
przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości
i rozliczalności. W tym roku program jest kontynuowany - starostwo poddało się audytowi w zakresie kart usług świadczonych w samorządzie,
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej.
Prowadzone są także szkolenia dla pracowników,

www.powiatgliwicki.pl

mające na celu podnoszenie jakości świadczonych
usług.
Starostwo wdraża również projekt SEKAP
„System Elektronicznej Komunikacji Administacji
Publicznej w Wojewdztwie Śląskim“, realizowany
przez 54. jednostki samorządowe woj. śląskiego.
Umożliwi on świadczenie usług publicznych drogą
elektroniczną.
– Korzystamy już z takiej drogi przesyłu dokumentów na własne potrzeby - mówi Magdalena
Budny, sekretarz Starostwa Powiatowego w Gliwicach. - Teraz pracujemy nad dostosowaniem
programu do potrzeb mieszkańców powiatu gliwickiego. Interesanci oraz urzędnicy jednostek
biorących udział w projekcie zyskają na czasie
i zaoszczędzą pieniądze np. na zakup papieru i ich
tradycyjną wysyłkę. Ponadto projekt umożliwi zintegrowanie już istniejących systemów w poszczególnych jednostkach w spójny, bezpieczny i funkcjonalny e-Urząd. Oprócz możliwości załatwiania
spraw przez Internet, zapewni w przyszłości możliwość korzystania z podpisu elektronicznego i dokonywania tą drogą płatności.
Zmianom w funkcjonowaniu urzędu towarzyszy modernizacja jego siedziby. Kompleks budynków u zbiegu ulic Zygmunta Starego i Królowej
Bony bardzo w ostatnich latach wypiękniał i stał
się bardziej funkcjonalny.
(RG)
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Szanowni Czytelnicy!
O

ddajemy
do
Waszych rąk
siódmy numer „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”. Myślę, że
ta siódemka będzie
szczęśliwa – z tym
bowiem numerem pismo po raz pierwszy
ukazuje się jako miesięcznik. Uznaliśmy
bowiem, że jego dotychczasowa formuła,
gdy wydawane było
jako kwartalnik, już się przeżyła. Spotkania z Wami, Drodzy Czytelnicy,
raz na trzy miesiące to stanowczo zbyt mało. Za dużo dzieje się w powiecie gliwickim, by informować Was o tym jedynie co kwartał. Teraz spotykać się będziemy mogli częściej.

Ta zmiana pozwala też na to, byście bardziej niż do tej pory mogli
uczestniczyć w redagowaniu naszej powiatowej gazety. Zachęcam do
współpracy mieszkańców naszych miast, gmin i sołectw, ludzi z organizacji pozarządowych, lokalnych samorządowców, nauczycieli i uczniów z terenu powiatu gliwickiego – wszystkich tych, którym nie jest obojętne to,
co dzieje się wokół, czym żyje ich mała ojczyzna. Podzielcie się swymi
uwagami z Czytelnikami „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”. Piszcie
o tym, co się Wam podoba bądź nie podoba, co dzieje się u Was ciekawego, co wymaga zmian, a co się sprawdziło i czym można się pochwalić.
Czekamy na Wasze głosy, wypowiedzi, maile, listy i zdjęcia.
Ciekawy też jestem, czy lubicie miejsce, w którym żyjecie? Czy powiat
gliwicki to dla Was wybór z konieczności, czy też nie wyobrażacie sobie,
by mieszkać gdzie indziej? Czego mu brakuje, a czego ma dość lub w nadmiarze? Oczekujemy Waszych opinii na ten temat.
A teraz zapraszam do lektury!
Starosta Gliwicki

Adam Szczypka

WIEŚCI Z SESJI
Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
TADEUSZ MAMOK

K

olejna, jedenasta w tej kadencji sesja Rady
Powiatu Gliwickiego odbyła się 30 sierpnia. W programie tej pierwszej, po wakacyjnej
przerwie, sesji znalazło się wiele spraw informacyjnych oraz projektów uchwał. Informacje na
temat sytuacji finansowej szpitali w Knurowie
i Pyskowicach przedstawili ich dyrektorzy, zaprezentowane też zostało wykonanie budżetu
powiatu za pierwsze półrocze br., a także planu
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach. Na szczęście w finansach wszystko toczy się pomyślnie i nie ma podstaw do zaniepokojenia. Powoli do właściwej kondycji
wraca też szpital w Knurowie, sukcesywnie
zrzucający z siebie garb zadłużenia.
Po informacjach przyszedł czas na podejmowanie uchwał. Pod głosowanie radnych trafił
m.in. projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej, która dokona wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Powiatowego z siedzibą w Pyskowicach. Jej przewodniczącym został wicestarosta Sławomir Adamczyk, a w skład weszli
członkowie: Stanisław Borysławski - przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej, Urszula
Wolny - przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta Kołodziej przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala, Joanna Sasinowska - przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność“, Anna Wyczółkowska - przedstawiciel Międzyzakładowej
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Organizacji Związkowej OZZ Pielęgniarek i Położnych, Andrzej Księżarek - przedstawiciel
Oddziału Terenowego OZZ Lekarzy, a także radni - Michał Nieszporek, Leszek Kubiak, Henryk Sibielak, Jerzy Korus i Mariusz Poloczek.
Kolejna uchwała zwiększyła o 203 450 zł
środki, jakimi dysponować będzie w tym roku
Powiat Gliwicki na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: dofinansowanie do pobytu osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane
niepełnosprawnym oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Dodatkowe środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Inne przyjęte uchwały dotyczą m.in. udzielenia przez Powiat Gliwicki pomocy finansowej
w wysokości 10 tys. zł gminie Dąbrowa Zielona
(poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej nad powiatem częstochowskim) oraz
poparcia działań podejmowanych przez samorząd woj. śląskiego na rzecz przyznania organizacji meczy na Stadionie Śląskim w ramach EURO 2012. Dobrze, że nasi samorządowcy są
w takich sprawach solidarni i zgodni ze swym
kolegami z innych samorządów naszego województwa. Ostatnia z przyjętych uchwał powraca
do problemu, który już od dłuższego czasu odczuwalny jest w gminach Powiatu Gliwickiego.

Ma ona na celu przeciwdziałanie wywożeniu
nieustabilizowanych osadów z komunalnych
oczyszczalni ścieków na tereny rolnicze. Rada
Powiatu Gliwickiego zwraca się w niej do wojewody śląskiego o podjęcie działań zmierzających do utworzenia rejestru gruntów, na których
dokonuje się aplikacji nieustabilizowanych osadów z oczyszczalni ścieków oraz prowadzenia
pełnego monitoringu przez właściwe służby sanitarne produktów z tych pól niezdatnych do
spożycia przez ludzi i zwierzęta. Uchwała zapowiada też wystąpienie o poparcie i podjęcie podobnych uchwał do wszystkich gmin i powiatów
woj. śląskiego.
Następna sesja Rady Powiatu Gliwickiego
odbędzie się 27 września, a kolejna 25 października. Zapraszam na nie mieszkańców Powiatu
Gliwickiego, przypominając, że mają charakter
otwarty i uczestniczyć w nich mogą wszyscy zainteresowani.

www.powiatgliwicki.pl
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WARTO
ZALESIAĆ!

Foto: Romana Gozdek

A

Gliwicka jak nowa

Z

akończył się remont ulicy Gliwickiej w Pyskowicach. Modernizację sfinansował Powiat Gliwicki, do którego należy ta arteria, stanowiąca
część drogi powiatowej nr 2905S.
Remont prowadziło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Zabrzu. Kosztował on powiat ponad 413 tys. zł. Dodatkowe 48 tys. zł dołożyła firma, która ma przy tej drodze swą stację benzynową. 31 sierpnia odbył się
odbiór techniczny wyremontowanej ulicy i dopuszczenie jej do ruchu. W jej
otwarciu brali udział m.in. starosta Adam Szczypka, członek Zarządu Powiatu
Gliwickiego Waldemar Dombek i burmistrz Pyskowic Wacław Kęska.
W ubiegłym roku generalnej modernizacji poddane zostało skrzyżowanie ulicy Gliwickiej z drogą krajową nr 94. Obecny remont zakończył przedsięwzięcie,
mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy w tej części Pyskowic.
(RG)

Wandalizm godny potępienia

B

Foto: Romana Gozdek

udynek Starostwa Powiatowego w Gliwicach
stał się obiektem zainteresowania wandali. W nocy z 30 na
31 sierpnia skradli
oni kawał blachy
z niedawno położonej elewacji, nie
oparli się też zniszczeniu
jednego
z
ozdobnych,
tynStraty oglądają (od lewej) Tadeusz Bobik z Wydziału
kowych
elementów.
Zamówień Publicznych i Obsługi, starosta Adam Szczypka
Straty szacowane
i Waldemar Dombek, członek Zarządu Powiatu.
są na około 5 tys. zł.
Wyrządzenie szkody zostało zgłoszone na policję, która ustala sprawców dewastacji. Najprawdopodobniej przeznaczyli oni blachę na złom. Także w nocy
z 2 na 3 września ktoś próbował uszkodzić elewację w innym miejscu remontowanego obiektu, jednak został spłoszony przez ochronę. Dokonane zniszczenia
są tym bardziej przykre, że budynek starostwa jest właśnie poddawany kosztownej modernizacji, która przywraca mu pierwotny, zabytkowy charakter.
Apelujemy do Straży Miejskiej w Gliwicach i patroli policji, by częściej kontrolowały nocami okolicę ulicy Zygmunta Starego i Królowej Bony. – W przyszłości zadbamy o to, by cały teren naszego obiektu był monitorowany – mówi
starosta gliwicki Adam Szczypka. – Jest to jednak przedsięwzięcie kosztowne,
na które musimy wygospodarować środki. Póki co nasza ochrona baczniej przygląda się każdemu niepokojącemu sygnałowi, by wandale nie mogli dokonać kolejnych zniszczeń.
(RG)
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gencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
udziela pomocy finansowej na zalesianie gruntów. To
atrakcyjna forma wsparcia dla rolników, nie wszyscy jednak
wiedzą, jak z niej skorzystać.
6 września w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło
się spotkanie informacyjne na ten temat. Zarząd Powiatu Gliwickiego zorganizował je, by przybliżyć zainteresowanym możliwość otrzymania dofinansowania. Jeszcze do 30 września
składać można w ARiMR wnioski o pomoc finansową na zalesianie gruntów rolnych. Rolnicy mogą liczyć na dofinansowanie
na założenie lasu (ok. 4 620 – 13 020 zł), na jego pielęgnację
(ok. 970 – 2 060 zł) oraz na wypłacaną corocznie premię zalesieniową w wysokości 1 580 zł. Gwarantem uzyskania środków
jest złożony w terminie, poprawnie wypełniony wniosek. Podobna pomoc udzielana będzie także w przyszłym roku. O ile
jednak w br. dofinansowywane jest zalesianie gruntów rolnych,
to w 2008 r. będzie to zalesianie gruntów innych niż rolne.
Spotkanie prowadzili przedstawiciele Biura Powiatowego
w Pyskowicach ARiMR – Gabriela Radecka i Andrzej Biela,
a radami służył też Andrzej Frejno, jego dyrektor oraz Zdzisława Bąk z Nadleśnictwa Rudziniec. Omówiono możliwość uzyskania dofinansowania na ten cel w latach 2007-2013. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, sołtysi, przedstawiciele Śląskiej
Izby Rolniczej i Ośrodka Doradztwa Rolniczego, którzy otrzymali materiały informacyjne na temat zalesiania gruntów.
- Warto, by rolnicy korzystali z tej pomocy, bo dopłaty są stosunkowo wysokie – mówi naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach, Mariusz Dyka. – By otrzymać dofinansowanie,
trzeba być właścicielem gruntu o powierzchni co najmniej pół
ha. Planujemy organizować podobne spotkania informacyjne
również w przyszłości.
Zainteresowanych odsyłamy do ARiMR w Pyskowicach
(ul. Kopernika 2, tel. 032 302 20 31) oraz na stronę internetową
www.armir.gov.pl.
(RG)

Foto: Wojciech Werner

Na chwilę przed
otwarciem ul. Gliwickiej.
Jako
pierwsze przejechało
przez nią auto policyjnej
drogówki.
W głębi wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Leszek Kubiak.

Spotkanie otworzył i prowadził członek Zarządu Powiatu Gliwickiego
Marcin Stronczek.

www.powiatgliwicki.pl
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IX Dożynki Ziemi Gliwickiej Rudziniec 2007

PONIEŚLI BOCHEN CHLEBA
W korowodzie nie zabrakło humorystycznych scenek i aluzji politycznych.

27 pięknych koron o misternej konstrukcji można było podziwiać zanim jeszcze rozpoczęły się dożynkowe uroczystości, gdy wnoszono je pod polowy ołtarz.

Gospodarze tegorocznych dożynek. Od lewej prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz,
starosta gliwicki Adam Szczypka i wójt Rudzińca Krzysztof Obrzut.

Mszę św. odprawił ks. biskup Gerard Kusz, a koncelebrował ks. Eugeniusz Sosulski proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Rudzińcu w obecności księży
z pozostałych parafii tej gminy oraz m.in. ks. prałata Konrada Kołodzieja z gliwickiej
Katedry.

Rolnikom w ich święcie towarzyszyli liczni samorządowcy i posłowie, m.in. Krystyna
Szumilas i Andrzej Gałażewski. Na zdjęciu z prezydentem Knurowa Adamem Ramsem
w ludowym stroju.

Chleb dożynkowy trzyma starosta IX Dożynek Ziemi Gliwickiej, rolnik z Łączy Hubert
Nowak, obok niego starościna - Izabela Wrobel, sołtyska Rzeczyc.

strona 4
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CO SIĘ
WYDARZY?

I SNOP ZBOŻA

☺

28 września w knurowskim Kinie
Casino odbędzie się maraton rockowy Hard Rock Cafe. Początek o godzinie 17.00. Wstęp wolny.

☺

29 września na Zamku w Toszku
zorganizowany zostanie III Oktoberfest. W programie m.in. koncert orkiestry dętej z Ostropy, biesiada piwna
z Zygmuntem Kwaśnicą oraz występ kabaretu „Książę Lipin i przyjaciele”. Początek o godzinie 17.00. Wstęp wolny.

☺

W niedzielę 30 września Zamek
w Chudowie opanują Samuraje.
Zaprezentują pokazy walki na miecze samurajskie oraz wschodnie sztuki walki.
W Muzeum Zamkowym zobaczyć będzie
można wystawę broni i kimon japońskich,
nie zabraknie również orientalnej muzyki.
Wieczorem zostanie wyświetlony film pt.
„Ostatni Samuraj”. Impreza rozpoczyna
się o godzinie 15.00. Wstęp wolny.

Gwiazda wieczoru – Krystyna Giżowska.
Wcześniej wystąpili m.in. Chsząszcze oraz Big Band z gliwickiej szkoły muzycznej.
O tym, że Dożynki
to także święto leśników, przypomniał przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego, a równocześnie nadleśniczy
Nadleśnictwa Rudziniec, Tadeusz
Mamok. Wręczył
on Kordelasy Leśnika Polskiego,
wysokie wyróżnienie nadane przez
Dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych
w Katowicach, trzem duchownym: ks. biskupowi
Gerardowi Kuszowi, ks. Piotrowi Falińskiemu (ka-

☺

5 października w Knurowie odbędzie się V Powiatowy Turniej Skata
Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego. Zorganizowany zostanie w klubie GAMA przy ul. Kapelanów Wojskowych 2.
W zmaganiach, które rozpoczną się o godzinie 16.00, wezmą udział 8-osobowe drużyny. Chętni mogą się zgłaszać do udziału
w turnieju pod numerem tel. 032 332 66 40
lub w dniu turnieju, na 15 minut przed jego
rozpoczęciem u organizatorów imprezy.

pelan strażaków, proboszcz w Rudnie) oraz ks. Eugeniuszowi Sosulskiemu.

Mimo chłodu i padającego od
czasu do
czasu deszczu bawiono się do
nocy.

☺

W sobotę 6 października zapraszamy do Pyskowic na Dzień Kultury
Ziemi Gliwickiej. Impreza będzie podzielona na trzy części: edukacyjną, rozrywkową i gastronomiczną. Odbędzie się panel
dyskusyjny o historii i współczesności Pyskowic oraz okolic z udziałem historyków
i samorządowców, wystąpią zespoły muzyczne i taneczne. Ponadto będzie można
skosztować specjałów kuchni śląskiej oraz
kresowej. Finałem imprezy będzie pokaz
filmowy na pyskowickim Rynku.

☺
Foto: ROMANA GOZDEK
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Wystawę gołębi, bażantów, królików itp. oglądać będzie można
6-7 października na Zamku w Wilczy. Organizuje ją Stowarzyszenie Hodowców
Drobnego Inwentarza w Wilczy. Dla młodzieży szkolnej wstęp wolny.
(Opr.:SG)
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Uczniowie
ZS im.
I.J. Paderewskiego
w Knurowie
z nauczycielką biologii Bożeną
Leżach
sprzątali
otoczenie
swej szkoły.

Wysprzątali świat

A

ktywnie włączyli się w akcję Sprzątanie Świata uczniowie szkół
podległych Powiatowi Gliwickiemu oraz pensjonariusze naszych
domów opieki społecznej. 14 września porządkowali teren wokół swych
placówek, ciesząc się, że akurat tego dnia pogoda wyjątkowo dopisała.
- Młodzież chętnie wzięła się do pracy i już widać efekty – mówiła
w piątek przed południem Iwona Lewandowska-Knop, koordynująca
przebieg akcji w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.
– W sprzątaniu biorą udział uczniowie pierwszych klas. Wyrabia to u
nich nawyk dbania o otoczenie przy szkole, tak więc akcja zyskuje
dodatkowy aspekt wychowawczy.
W Knurowie czysto zrobiło się także wokół Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2, gdzie sprzątało 120 osób oraz przy Zespole Szkół
Specjalnych, gdzie było ich 75. W Pyskowicach w akcję włączyło się stu
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz ponad 500 z Zespołu Szkół im.
M. Konopnickiej. Pensjonariusze DPS „Ostoja” w Sośnicowicach
wysprzątali przyległy park i teren wzdłuż ul. Kozielskiej. Z kolei
podopieczni DPS „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej – tamtejszą ulicę
Łuże oraz ul. Krywałdzką w Knurowie.
Organizatorem akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2007” był Zarząd
Powiatu Gliwickiego. Starostwo m.in. wyposażyło jej uczestników
w ponad 1,2 tys. worków i 3,2 tys. rękawic.
(RG)

Będą boiska!

R

ozpoczęły się prace na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Na razie widać tylko wykopy, ale do
końca roku powstanie tam boisko sportowe z prawdziwego zdarzenia.
To pierwsza szkoła, prowadzona przez Powiat Gliwicki, gdzie rozpoczęto modernizację infrastruktury sportowej, potem podobne prace przewiduje się w następnych placówkach.
W tegorocznym budżecie powiatu zarezerwowane zostały pieniądze
na rozpoczęcie procesu modernizacji trzech boisk szkolnych: 15 tys. zł
na sporządzenie dokumentacji technicznej modernizacji boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach i po 25 tys. zł na ten
sam cel (plus rozbudowa infrastruktury sportowej) w Zespole Szkół im.
I. J. Paderewskiego w Knurowie oraz w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Natomiast blisko 600 tys. zł przeznaczyło
w tym roku Starostwo Powiatowe na modernizację infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Niedawno
rozpoczęte prace potrwają do końca roku. Przy placówce powstanie wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią wykonaną z akrylu.
- W ten sposób zaczęliśmy sukcesywne zagospodarowywanie terenu
wokół naszych szkół, tak by młodzież mogła ćwiczyć i uprawiać sport
w jak najlepszych warunkach – mówi wicestarosta Sławomir Adamczyk.
(RG)
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DODATKOWE
ZAJĘCIA
POZALEKCYJNE
W

iele ciekawych zajęć pozalekcyjnych i wycieczek będą mieli
w tym roku uczniowie szkół, prowadzonych przez Powiat Gliwicki. Starostwo Powiatowe w Gliwicach pozyskało na ten cel dofinansowanie w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.
Dofinansowanie wynosi 128 487 zł, co pokrywa 70 proc. kosztów związanych z organizacją dodatkowych zajęć. Starostwo otrzymało je na realizację programu „Poprawa oferty edukacyjnej szkół Powiatu Gliwickiego”.
Trwać on będzie od 15 sierpnia do 15 grudnia br. i objętych nim zostanie
1200 uczniów szkół podległych Powiatowi Gliwickiemu, czyli Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół Zawodowych nr
2 w Knurowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespołu Szkół im.
M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.
Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży powiatu gliwickiego poprzez poszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej
szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych o zajęcia związane
z przedsiębiorczością, orientacją zawodową, aktywnością edukacyjną i tworzeniem witryn internetowych oraz zajęcia sportowo–rekreacyjne promujące zdrowy tryb życia, zasady rywalizacji fair play i integracji społecznej.
Jednym z celów jest również podniesienie świadomości na temat problemów
integracji społecznej osób z różnego rodzaju dysfunkcjami.
Program będzie realizowany poprzez zajęcia pozalekcyjne wzbogacone
o różne formy aktywizujące, takie jak wycieczki, spotkania z ekspertami,
wizyty studyjne, rozgrywki międzyszkolne i zajęcia integracyjne. Skierowany jest głównie do uczniów z rodzin o niskich dochodach z uwzględnieniem
młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich. Będą nim objęci również
uczniowie z problemami wychowawczymi, mający kłopoty w nauce.
Do grudnia w ramach tego programu zorganizowanych zostanie szereg
interesujących zajęć dla młodzieży. W Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie będą to zajęcia z technologii informacyjnej prowadzone w formie kółka
zainteresowań dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum i Szkoły
Przysposabiającej do Pracy, a także dwóch wycieczek krajoznawczych miesięcznie. Młodzież uczestniczyć też będzie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, w tym organizowanych na basenie, a ponadto raz w miesiącu planowany jest wyjazd na lodowisko. Zajęcia z technologii informacyjnej odbywać się także będą w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. W tej
placówce w ramach kółka zainteresowań młodzież uczestniczyć też będzie
mogła w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości, jak również w zajęciach
sportowo – rekreacyjnych. Przewidziano również sześć wycieczek turystyczno- krajoznawczych, m.in. do Muzeum w Oświęcimiu i na Jurę Krakowsko – Częstochowską. Podobne zajęcia zaplanowano w Zespole Szkół
im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie. W tej
ostatniej placówce ruszą atrakcyjne kółka zainteresowań: historyczno – regionalne, geograficzno – turystyczne, przedsiębiorczości oraz językowe
z zakresu j. niemieckiego, angielskiego i francuskiego.
(RG)
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Drewniane kościoły powiatu gliwickiego piękne są o każdej porze roku. Warto je podziwiać, nawet kiedy pada
jesienny deszcz…

KOŚCIÓŁKI DREWNEM PACHNĄCE
K

olejny jesienny spacer po powiecie gliwickim proponuję odbyć szlakiem drewnianych kościółków. Mają swój klimat! Piękne są o każdej
porze roku, a w czasie deszczu nawet specyficznie i pięknie pachną drewnem. Prawie wszystkie są czynne, odprawiane są w nich msze święte i nabożeństwa.
Drewniane świątynie należą do głównych atrakcji historycznych powiatu gliwickiego. Podobna koncentracja tego typu budowli występuje
w niewielu powiatach naszego kraju. Typowe cechy drewnianych kościółków Górnego Śląska to zróżnicowana kalenica dachu nad nawą i prezbiterium, konstrukcja zrębowa z drewna iglastego posadowiona na kamiennych lub drewnianych podwalinach, okapy chroniące zrąb, przechodzące
często w formę „sobót” oraz słupowa wieża odstająca od zrębu. Warto odwiedzić drewniane świątynie na naszym terenie. Polecam krótką wizytę
nawet w jednym z nich, nawet przy okazji – taka kontemplacja w zabytkowym drewnianym kościele z pewnością wzniesie nasze myśli i prośby wysoko w niebo…
A mamy do wyboru wiele takich urokliwych świątyń.
Kościół drewniany p.w. Wszystkich Świętych w Bojszowie pochodzi
z końca XV wieku. Wnętrze kościółka zawiera elementy późnogotyckie
(portale), zaś wyposażenie jest późnobarokowe, a częściowo już dziewiętnastowieczne. Ten kościół otwierany bywa już nie na każdą mszę świętą.
Odbywają się w nim tylko szczególne nabożeństwa.
Rachowicki kościół p.w. Trójcy Świętej należy do najstarszych w regionie: świątynia pod tym wezwaniem istniała już w 1305 r. Obecna budowla jest w części murowana: gotyckie prezbiterium z przełomu XV
i XVI wieku i zakrystia, pozostałe zaś części (nawa i wieża) są drewniane.
Wieża, pierwotnie stojąca obok świątyni, została wybudowana w XVII
wieku. W kościele zachował się oryginalny dębowy portal z XVII wieku.
We wnętrzu kościoła znajduje się barokowy ołtarz główny, bogato rzeźbiony i złocony, z licznymi rzeźbami figuralnymi.
W kościółku drewnianym p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1675
r. w Sierakowicach, dzięki przeprowadzonym przed kilku laty renowacjom, można dziś podziwiać uprzednio zamalowane figuralne polichromie
z XVII wieku. Sierakowicki kościół o konstrukcji zrębowej jest świątynią
orientowaną, czyli zwróconą ścianą, na której jest ołtarz, na wschód.
Barokowy kościół drewniany p.w. Św. Michała Archanioła w Rudzińcu pochodzi z 1657 r. Bardzo cenne jest wnętrze kościoła, ozdobione polichromią ścienną ze scenami pasyjnymi, wizerunkami świętych, Trójcy
Świętej oraz Sądu Ostatecznego.
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Sierotach powstała na początku
XIII wieku, a wzmiankowana jest w dokumentach z 1299 r. Obecny kościół parafialny jest orientowany, z nawą konstrukcji zrębowej, pochodzi
z 1479 r. Pod koniec XVI wieku
został
przejęty
przez protestantów.
Katolikom zwrócono go w 1629 r.
W 1700 r. w wyniku pożaru kościół
został poważnie
uszkodzony. Odbudowę
spalonej
świątyni zakończono w 1707 r.
Turyści zwiedzający kościół w Poniszowicach.
W
prezbiterium
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znajduje się gotycka
polichromia
z 1470 r. Ołtarz
główny jest renesansowy, dwukondygnacyjny, z bogatą
dekoracją
i centralnie
umieszczonym obrazem Matki Boskiej
Królowej
Niebios.
K o ś c i ó ł e k Kościółek p.w. Św. Wawrzyńca w Zacharzowicach.
p.w. Św. Wawrzyńca w Zacharzowicach zbudowany został najprawdopodobniej w roku
1580, przez wiele lat przejęty był przez protestantów, ponownie zwrócony
katolikom w 1629 r. W ołtarzu znajduje się późnogotycki tryptyk z 1510 r.
z rzeźbą Św. Anny Samotrzeciej i wizerunkami świętych. Ołtarz boczny
jest barokowy, pochodzi z ok. 1720 r. ma bogatą dekorację.
Na cmentarzu parafialnym w Smolnicy znajduje się zabytkowy kościółek p.w. Św. Bartłomieja, wzniesiony około 1603 r. Kościół drewniany,
orientowany, o zrębowej konstrukcji ścian, na podmurówce z kamienia,
kryty gontem. Prezbiterium i dzwonnicę dobudowano w XVIII wieku. Zabytkowe wyposażenie kościółka wraz z tryptykiem z 1600 r. zostało przeniesione do nowego kościoła parafialnego.
Drewniany kościół w Wilczy pw. Św. Mikołaja został zbudowany
w pierwszej połowie XVIII wieku ( w miejsce kościoła z XV wieku) przez
cieślę Jakuba Sedlaczka z Gliwic. Jest kościołem orientowanym, o konstrukcji zrębowej, z sobotami wokół nawy i prezbiterium. Wyposażenie kościoła: ołtarze, ambona i organy jest barokowe.
Zabytkowy kościół drewniany w Poniszowicach p.w. Św. Jana Chrzciciela pochodzi z XV wieku. Przebudowany w latach 1775 – 1834, otoczony sobotami tworzącymi krużganek. Obok świątyni odrębna przepiękna
dzwonnica drewniana z 1520 r.
Żernicka parafia i kościół parafialny sięgają XIII wieku, jednakże pierwotny kościół uległ zniszczeniu w czasie wojen husyckich, a nowy orientowany, drewniany kościółek p.w. Św. Michała Archanioła wybudowano
w latach 1648 – 61. Z tego okresu pochodzi również barokowy ołtarz
główny, a oryginalnym zabytkiem jest ponadto autentyczna szafa z 1691 r.
znajdująca się obecnie w zakrystii.
- Jako dziecko chodziłem wczesnym rankiem do żernickiego drewnianego kościoła na roraty. Pamiętam ten klimat – skrzypiący śnieg, lampiony roratnie w rękach dzieci i niesamowita msza w pachnącej drewnem
świątyni. Grały nam tradycyjne organy, jeszcze takie z miechami. Te
dźwięki dźwięczą mi w uszach do dzisiaj. To było wspaniałe przeżycie.
Klimat, zapach, wygląd tego kościoła jest niezapomniany – opowiada Rajmund Russin, mieszkaniec Żernicy.
I rzeczywiście, nawet obecnie nie brakuje zwolenników romantycznych
obrzędów w drewnianych kościołach. Bo jakże inaczej, po prostu piękniej
i dostojniej wygląda ślub czy chrzest w cudownym, owianym tajemnicą
kościółku…
Dziękuję za pomoc przy pisaniu artykułu Pani Annie Strzeszewskiej
z Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
MAGDALENA FISZER - RĘBISZ
ZDJĘCIA: Archiwum Starostwa
Powiatowego w Gliwicach
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15 lat po wielkim pożarze

W

zruszający charakter miała msza święta, odprawiona 2 września w kapliczce
św. Marii Magdaleny położonej w lasach na
terenie Tworoga Małego. Odbyła się w 15 lat
po wielkim pożarze, który objął wówczas 10
tys. ha lasów, oszczędził jednak położoną
wśród nich kapliczkę.
Mszę św. odprawił ks. biskup Gerard Kusz.
Przybyły na nią setki wiernych. Obecni byli

przedstawiciele władz samorządowych na czele ze
starostą gliwickim Adamem Szczypką, przewodniczącym Rady Powiatu
Gliwickiego Tadeuszem
Mamokiem, sekretarzem
miasta Gliwice Andrzejem Karasińskim oraz
burmistrzem Sośnicowic
Czesławem Jakubkiem.
Licznie stawili się zawodowi oraz ochotniczy strażacy, wśród których był
m.in. komendant wojewódzki PSP w Katowicach Janusz Skulich, komendant miejski PSP w Gliwicach Janusz Przybylski, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
ZOSP RP w Katowicach Andrzej Grzenia oraz
prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Gliwicach Andrzej Frejno. Podczas gaszenia pożaru
zginęło dwóch strażaków, a wielu zostało rannych.
(RG)

Udany festyn w „Ostoi”

D

Foto: Romana Gozdek

oskonale bawili się wszyscy,
którzy brali udział w Festynie
Integracyjnym „Pożegnanie Lata”,
zorganizowanym w niedzielę 2 września na terenie wokół Domu Pomocy
Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach.
Na festynie nie zabrakło występów – był m.in. taniec irlandzki
w wykonaniu znanej grupy Salake
oraz humor śląski zaprezentowany
przez zespół Dwa Kamraty. Odbył W rytm muzyki tańczyli zarówno niepełnosprawni, jak i goście.
się konkurs strzelecki, można było
udać się w przejażdżkę psim zaprzęgiem, kon- Czesław Jakubek oraz jego zastępca Joachim
no lub dżipem, swe umiejętności zaprezento- Skorupa.
- Cały dochód z festynu zostanie przeznaczował też oddział komandosów. Wszyscy chętnie
brali udział w licznych konkursach i zabawach ny na odnowienie Sali Doświadczania Świata –
oraz loteriach. Sprzedawane były też prace, mówi dyrektor DPS „Ostoja”, Jarosław Mencwykonane przez pensjonariuszki „Ostoi” pod- fel. – Konkretnie zaś na zakup nowego łóżka
czas zajęć warsztatowych i terapeutycznych. wodnego, które wykorzystywane jest podczas
W festynie uczestniczyli m.in. starosta gliwic- zajęć terapeutycznych.
(RG)
ki Adam Szczypka, burmistrz Sośnicowic
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Gminy:

Gierałtowice,

Knurów,

Dybuk –
Festiwal
na kultur
rozstajach

W

spólnym wysiłkiem Pyskowickiego
MOKiS i „Gospody 6”, pod patronatem burmistrza Wacława Kęski powstał w Pyskowicach nowy festiwal , który ma szanse na
stałe zagościć w tym mieście. Impreza odbyła
się 25-26 sierpnia i przyciągnęła tłumy. Można
na niej było posmakować muzyki folkowej
z rożnych regionów świata – celtyckiej, żydowskiej, czy latynoamerykańskiej, a także
poznać m.in. kulturę szkocką. Impreza poza
zapewnieniem dobrej rozrywki i kultury na
wysokim poziomie miała też charakter charytatywny – zbierano pieniądze na leczenie Michałka, który cierpi na czterokończynowe porażenie mózgowe.

Integracyjnie
i dożynkowo

I

ntegracyjny Festyn Dożynkowy odbył się
15 września w Domu Pomocy Społecznej
„Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. Festyn
rozpoczęła uroczysta msza święta. Potem zaś
organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, m.in.
występy zespołu Boys Dance z „Zameczku”
oraz Ślązaczki Roku – Moniki Organiściok
z Chudowa, loterię, konkursy i zabawy. Gwiazdą imprezy była kapela Kamraty. Festyn zorganizował DPS „Zameczek” oraz Sołectwo Kuźnia Nieborowska.
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Pilchowice,

Pyskowice,

Rudziniec,

Sośnicowice,

Toszek,

Wielowieś

