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Piąta sesja Rady Powiatu Gliwickiego 

26 marca o godz. 15.00 odbędzie się piąta sesja Rady Powiatu Gliwickiego 
obecnej kadencji. Druga jej część zaplanowana została w Centrum 
Ratownictwa Gliwice. 

W pierwszej części – która jak zwykle odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach – przewidziano m.in. przedstawienie sprawozdań: 
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach  z działalności PCPR-u 
za rok 2014 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemie pieczy 
zastępczej; rocznego z wykonania planu finansowego za 2014 rok Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Knurowie oraz zapoznanie się z sytuacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Knurowie; rocznego dotyczącego sytuacji finansowej za 2014 rok Szpitala w 
Pyskowicach Spółka z o. o.; rocznego dotyczące sytuacji finansowej za 2014 rok 
Szpitala w Knurowie Spółka z o. o. oraz rocznego z wykonania planu finansowego za 
2014 r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. W tej części obrad radni 
rozpatrzą także osiem projektów uchwał. 

Druga część sesji poświęcona będzie organizacji, funkcjonowaniu oraz zakresowi 
zadań wykonywanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice na rzecz powiatu 
gliwickiego. 

  

Maluchy w swoim klubie 

18 marca uroczyście otwarty został Klub Dziecięcy Nr 2 w Żernicy. Znalazło 
w nim opiekę 23 maluchów, a docelowo placówka może zapewnić ją 40 
dzieciom w wieku od roczku do trzech lat. 

Symboliczną wstęgę przy drzwiach nowego obiektu przecięli Dorota Wójtowicz – 
dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Katowicach, Agata Mosiądź-Kramorz – przewodnicząca Rady Gminy Pilchowice oraz 
Maciej Gogulla – wójt Pilchowic, po czym placówkę poświęcił ks. proboszcz Marek 
Winiarski z parafii św. Michała w Żernicy. Życzenia, by klub dobrze służył maluchom i 
był pomocy rodzicom, złożył przedstawicielom gminy starosta gliwicki Waldemar 
Dombek. Uroczystość zgromadziła radnych Pilchowic, przedstawicieli gminnych 
placówek oświatowych i Urzędu Gminy, którzy mieli okazję zobaczyć pierwszy występ 
przygotowany przez maluchy, korzystające już od połowy stycznia z klubowej opieki. 



Nowy budynek jest jasny, słoneczny i przestronny, dobrze wyposażony, z atrakcyjnie 
zagospodarowanym placem zabaw i rozległym parkingiem. Powstał w ramach 
resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi do Lat Trzech 
„Maluch”. Koszt jego budowy i wyposażenia wyniósł ponad 1,7 mln zł, z czego blisko 
1,4 mln zł pochodziło z dotacji rządowej otrzymanej przez gminę. 

- Dzieci mają tu dobrą opiekę i atrakcyjne zajęcia, łącznie z językiem angielskim – 
mówi dyrektor klubu Dorota Paździora. – Klub jest czynny od godz. 7.30 do 15.30, w 
tym czasie każdy maluch może przebywać w nim do pięciu godzin, gdyż takie są 
wytyczne resortowego programu. 

Jest to drugi taki klub w gminie Pilchowice – pierwszy otwarty został w lutym ub. 
roku w Wilczy. Łącznie jest ich w woj. śląskim kilkanaście, przy czym większość 
prowadzą stowarzyszenia bądź inne organizacje pozarządowe, ten (podobnie jak klub 
w Wilczy)  jest jednym z pierwszych o charakterze publicznym. 

  

Śląski Klaster Medyczny się rozwija 

W listopadowym numerze „Wiadomości Powiatu Gliwickiego” pisaliśmy o 
powołaniu Śląskiego Klastra Medycznego, będącego platformą współpracy 
placówek służby zdrowia oraz nauki i biznesu. Ta inicjatywa się rozwija. 

Klaster został zawiązany 3 października z inicjatywy Michała Ekkerta – prezesa 
Zarządu Szpitala w Knurowie sp. z. o.o. Początkowo w skład Klastra wchodziło 11 
podmiotów z terenu województwa śląskiego.  Jak mówi Michał Ekkert, koordynujący 
prace Klastra, jego utworzenie spotkało się z pozytywnym odzewem w regionie. W 
ciągu trzech miesięcy do Śląskiego Klastra Medycznego dołączyło pięć kolejnych firm 
i instytucji. - Jesteśmy również w trakcie rozmów z kolejnymi podmiotami chcącymi z 
nami współpracować w ramach klastra.  Zachęcam wszystkich zainteresowanych do 
kontaktu ze Szpitalem w Knurowie, który jest koordynatorem tego konsorcjum – 
dodaje Michał Ekkert. 

Mimo stosunkowo krótkiego okresu istnienia klaster nawiązał kontakty z innymi tego 
typu podmiotami z całej Polski . - Podpisaliśmy umowę o współpracy z 
Zachodniopomorskim Klastrem Medycznym oraz klastrem PIKMED z Dolnego Śląska. 
Dzięki temu nasze projekty będą mogły być realizowane poza granicami 
województwa śląskiego w oparciu o infrastrukturę naszych partnerów – informuje 
prezes Ekkert. 

Na czym klaster i jego członkowie koncentrują się w chwili obecnej? Prezes  Ekkert 
wskazuje, iż w tej chwili kluczowe jest merytoryczne i logistyczne przygotowanie się 
do pozyskiwania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego. Jednym z priorytetów będzie informatyzacja  służby zdrowia 
również w oparciu o nowoczesne technologie telemedyczne. 

Przypominamy, iż wszystkie podmioty chcące wstąpić w skład Śląskiego Klastra 
Medycznego mogą kontaktować się z przedstawicielami Szpitala w Knurowie pod 



adresem mailowym klaster@szpitalknurow.pl lub pod numerem telefonu 604 585 
669. 

  

Zielone ferie od Zajączka 

Zajączek i Gwiazdka zafundowały zielone ferie uczniom Zespołu Szkół 
Specjalnych w Knurowie. W czerwcu dzieci wyjadą do Wisły-Malinki – w 
dużej mierze dzięki datkom zebranym na dwóch kiermaszach w Centrum 
Handlowym Auchan w Gliwicach. 

Pierwszy kiermasz zorganizowany został przez szkołę i jej radę rodziców przed Bożym 
Narodzeniem i cieszył się wielkim powodzeniem. Nie inaczej było 20 i 21 marca, 
kiedy to w pasażu CH Auchan rozłożyło się stoisko z wszystkim, co może przyozdobić 
święta Wielkiej Nocy – najróżniejszymi ozdobnymi jajkami, kurczakami, zajączkami, 
półmiskami i innymi naczyniami, kartkami z życzeniami, serwetkami, obrazkami itp. 
Wyroby rękodzielnicze znikały jak ciepłe bułeczki. 

- Cieszy nas to ogromnie – mówi Alina Jaworska, dyrektor ZSS w Knurowie. – 
Wszystkie datki, jakie uda nam się zebrać na kiermaszu, przeznaczymy na 
zorganizowanie zielonych ferii dla naszych uczniów. Wielu z nich pochodzi z rodzin, 
których nie stać na opłacenie takiego wyjazdu, tak więc wsparcie ludzi dobrej woli 
jest dla nas bezcenne. 

Wystawione na kiermaszu śliczne ozdoby wykonane zostały w ramach zajęć 
kształtujących kreatywność, odbywających się w Szkole Przysposabiającej do Pracy 
ZSS w Knurowie oraz na lekcjach plastyki i techniki w tamtejszej szkole podstawowej 
i gimnazjum. Uczniowie wykonywali je pod kierunkiem wielu nauczycielek, m.in. 
Barbary Sobek, Justyny Rozpędowskiej, Anny Siedleckiej, Katarzyny Gil, Justyny 
Szymańskiej i Agnieszki Panek. Także nauczycielki podczas kiermaszu zachęcały 
klientów Auchan do ofiarowania datków, a pomagali im w tym uczniowie – m.in. 
bracia Tomasz i Krzysztof Musiołowie. 

  

Dobre pomysły na przyszłość 

„Mam pomysł na przyszłość, mam pomysł na własny biznes” – tak 
brzmiało hasło Festiwalu Przedsiębiorczości, zorganizowanego 19 marca w 
Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Uczestnicy 
odbywającego się w jego ramach konkursu pokazali, że posiadają dobre 
pomysły na przyszłość. 

Finaliści, którzy dotarli do drugiego etapu konkursu, mieli za zadanie stworzyć 
biznesplany własnych, wymyślonych przez siebie firm. Zaprezentowali dziewięć 
pomysłów na najróżniejsze przedsięwzięcia gospodarcze. Paulina Czaja z 
„Konopnickiej”, której koncepcja została najwyżej oceniona przez jury i zajęła I 
miejsce w konkursie, przedstawiła biznesplan baru sałatkowego w Pyskowicach. 
Paweł Woliński z Gimnazjum nr 8 w Gliwicach, laureat II miejsca, wymyślił 



innowacyjną firmę informatyczną – ma ona opracować oprogramowanie i 
naprowadzanie GPS ułatwiające poruszanie się po mieście osobom 
niepełnosprawnym.  Natomiast Piotr Solka z Gimnazjum w Wielowsi (III miejsce) 
zaprezentował pomysł na założenie w tej miejscowości kliniki weterynaryjnej. Jury 
wyróżniło też trzy osoby: Monikę Kwaśniok z „Konopnickiej” za biznesplan kawiarni w 
Toszku, Bartłomieja Rotkegela z Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach za pomysł na galerię 
sztuki w Toszku oraz Ilonę Myszor z „Konopnickiej” za koncepcję kręgielni w 
Pyskowicach. 

Wszyscy z finalistów musieli wykazać się dobrą znajomością zagadnień 
przedsiębiorczości. Ich biznesplany jury oceniało według surowych kryteriów, biorąc 
pod uwagę m.in. innowacyjność i przedsiębiorczość planowanego przedsięwzięcia, 
wykonanie analizy SWOT czy trafność informacji dotyczących funduszy Unii 
Europejskiej. Dodatkowo trzeba było dobrze swój pomysł „sprzedać”, bowiem ważna 
była również umiejętność wystąpienia publicznego i przeprowadzenia prezentacji. – 
Wyłonienie zwycięzców nie było łatwe – mówi Elwira Dersiewicz, przewodnicząca jury 
i dyrektor „Konopnickiej”. – Wszystkie biznesplany były na wysokim poziomie i można 
tylko pozazdrościć ich autorom kreatywności, innowacyjności i tego, jak 
zaprezentowali swoje pomysły. 

Laureaci konkursu odebrali dyplomy oraz nagrody (wśród których był m.in. laptop i 
inne cenne niespodzianki) z rąk wicestarosty Ewy Jurczygi i Agnieszki Kazubek – 
rzeczniczki prasowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach oraz Elwiry Dersiewicz. 
Nagrody ufundował UM w Pyskowicach, Bank Pekao S.A i wydawnictwo „Wokół 
nas”.  

  

Z wiedzy o bezpieczeństwie 

15 kwietnia o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Gliwicach 
odbędzie się konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

Jego celem jest popularyzowanie wiedzy o edukacja z zakresu bezpieczeństwa, w 
szczególności w zakresie ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej wśród uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

Uczestnikami konkursu będą (dotyczy mieszkańców powiatu gliwickiego): 

I grupa – uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI), 

II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych, 

III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

Zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer telefonu 32 338 37 03 do 3 kwietnia 
(wg załącznika do regulaminu, który dostępny jest do pobrania na stronie 
www.powiatgliwicki.pl w zakładce Konkursy).  



Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach – Wydział Edukacji, 
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 

  

Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 

Śląska Izba Rolnicza informuje, iż 31 maja  odbędą się wybory członków 
do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. 

Rolnik ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić 
i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na 
kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. 
Druki te można otrzymać w każdym urzędzie gminy lub w biurach ŚIR. Wszystkie 
wzory dokumentów wyborczych znajdują się także na stronie internetowej: www.sir-
katowice.pl w zakładce „Wybory do izb rolniczych”. Czytelnie wypełnione dokumenty 
należy przesłać do 11 maja 2015 r. na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, 
ul. Jesionowa 9A. Szczegółowe informacje o zasadach wyborów można znaleźć na 
stronie Śląskiej Izby Rolniczej oraz usykać w biurach izby pod nr. tel.: Katowice 32 
258 04 45, Bielsko-Biała 33 814 91 79, Częstochowa 34 368 15 12, Racibórz 32 415 
39 25, Lubliniec 34 356 10 90. 

  
V Wiosenny Rajd Kolarski  

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach 
zaprasza 29 marca na V Wiosenny Rajd Kolarski. 

Grupa kierowana przez przodowników KTK PTTK im. Wł. Huzy wyjedzie z gliwickiego 
rynku o godzinie 10.00. Zwolennicy indywidualnych wycieczek i goście z 
zaprzyjaźnionych klubów mogą dojechać trasą dowolną. 

Meta rajdu znajdować się będzie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Gliwicach-
Czechowicach (ul. Ziemięcicka 62), naprzeciwko plaży głównej. Przyjmowanie 
uczestników od godz. 10.30.  
 
O godz. 11.30 nastąpi otwarcie rajdu i rozpoczęcie konkursów sprawnościowych. 
Odbędą się dwa konkursy, w dwóch kategoriach: młodzież i osoby dorosłe. O godz. 
13.30 nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Poza nagrodami 
indywidualnymi, dla najliczniejszej drużyny wręczony zostanie puchar. 

  
  

1% dla „Promyczka” 

Podczas rozliczania PIT można przekazać 1% podatku m.in. na rzecz 
fundacji. Jedną z nich jest „Fundacja Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych Promyczek” z Knurowa. 



Głównym celem fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom. „Promyczek” oferuje: poradnictwo psychologiczno-
pedagogiczne, indywidualną terapię pedagogiczną, grupowe warsztaty 
terapeutyczne, coroczne wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, grupę wsparcia dla 
rodziców, poradnictwo prawne, poradnictwo techniczne dotyczące adaptacji 
pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. 

 
Poniżej dane fundacji: 

„Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyczek” 

44-194 Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2 

tel. 517384944, e-mail: fundacjapromyczek@op.pl 

www.fundacja-promyczek.pl 

NIP 9691589677 

Nr konta: BGŻ S.A. 53 2030 0045 1110 0000 0258 4880 

  

  

  

Uliczne wędkowanie w UE 

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli informuje o 
poszukiwaniu partnera do projektu europejskiego związanego z ulicznym 
wędkowaniem. 

Nuova Dimensione SCS (Włochy) poszukuje partnerów – stowarzyszeń wędkarstwa 
sportowego, podmiotów publicznych lub prywatnych działających w dziedzinie 
edukacji i młodzieży – do projektu pn. Street Fishing, Street Culture (S.Fi.S.C.) w 
ramach programu Erasmus + - Sport Collaborative Partnership – Call 2015.   

Projekt ukierunkowany na młodych ludzi z miast położnych nad rzeką lub jeziorem. 
Jest związany z tzw. street fishingiem (uliczne wędkowanie) i ma na celu zachęcanie 
do uprawiania sportu i aktywności fizycznej oraz promowanie wolontariatu w sporcie. 
Dzięki projektowi młodzież będzie mogła lepiej poznać własne miasta oraz uwrażliwić 
się na potrzeby przyrody i środowiska naturalnego.  
  

Zainteresowani proszeni są o kontakt z: Giuseppe De Anseris, 
+393467990025+393467990025, +39  0755052666+39  0755052666, 
giuseppeda@nuovadimensione.com; Silvia Francario silvia.francario@gmail.com   

Termin zgłaszania zainteresowania przystąpieniem do projektu upływa 15 kwietnia, 
zaś termin składania wniosków mija 14 maja. 

  


