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Na ostatniej sesji Rady Powiatu Gli-
wickiego, 17 grudnia 2015 roku, rad-
ni uchwalili budżet powiatu na 2016
rok. Na bieżący rok zaplanowano
dochody budżetu w wysokości
73 266 399 zł, natomiast wydatki
w kwocie 79 593 499 zł. Wynik bu-
dżetu jest ujemny i wynosi –6 327 100
zł, planowany deficyt zostanie po-
kryty nadwyżką budżetu powiatu
z lat ubiegłych oraz planowanym
kredytem. Deficyt ten wynika z bo-
gatych planów inwestycyjnych po-
wiatu, współfinansowanych również
z udziałem środków zewnętrznych.

Jest to budżet na poziomie niższym
niż w 2015 roku o około 6 proc.
Skąd taki spadek planowanych wy-

datków?  Głównie za sprawą zakończe-
nia dofinasowania unijnego z poprzedniej
perspektywy finansowej.

W ostatnich latach główne źródła
dochodów powiatu ulegają stabilizacji.
Dochody własne powiatu w 2016 roku
wyniosą ponad  53 proc. dochodów
ogółem, podobnie jak w roku poprzed-
nim. Podstawowym źródłem dochodów
własnych powiatu, stanowiącym ok. 34
proc. dochodów ogółem, jest udział po-
wiatu w podatku dochodowym od osób
fizycznych, który jest dochodem państwa,
a powiat posiada 10,25 proc. udziału
w tym podatku. Jak zawsze jest to głów-
ny punkt ryzyka stabilności finansów po-
wiatu, gdyż wielkość podatku uzależ-
niona jest zarówno od koniunktury go-
spodarczej w powiecie, jak i w całym

państwie. Jednakże rok poprzedni wska-
zuje, że dochód ten wykazuje tendencję
zwyżkową.

Dochody własne są nadal zasilane po-
zyskiwanymi przez powiat środkami
unijnymi, a także krajowymi, stanowią-
cymi ponad 6 proc. dochodów ogółem –
ponad dwukrotnie mniej niż w roku po-
przednim. Pozostałe dochody własne
pochodzą głównie z opłat komunikacyj-
nych, wpływów od gmin i od pensjona-
riuszy z tytułu odpłatności za pobyt w do-
mach pomocy społecznej, wpływów
z usług geodezyjnych, z opłat i kar za ko-
rzystanie ze środowiska, dochodów z naj-

mu i dzierżawy majątku powiatu, odse-
tek od rachunków bankowych itd.

Pozostałe 47 proc. dochodów po-
wiatu to głównie subwencja ogólna, do-
tacje z budżetu państwa oraz dotacje od
innych samorządów na powierzone za-
dania, które realizuje powiat na podsta-
wie porozumień.

W2016 roku największą pozy-
cją budżetu, stanowiącą pra-
wie 28 proc., są wydatki na

zadania w zakresie pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym oraz inne za-
dania w zakresie polityki społecznej, tj.
prowadzenie domów pomocy społecznej,

dziennego domu samopomocy, rodzin za-
stępczych, rodzinnego domu dziecka,
umieszczanie dzieci w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych, prowadzenie
powiatowego centrum pomocy rodzinie,
warsztatów terapii zajęciowej dla osób
niepełnosprawnych, a także prowadzenie
powiatowego urzędu pracy. Począwszy
od 2016 roku będzie realizowany projekt
unijny „Nowy start w lepszą przyszłość”,
mający na celu wzrost zdolności do za-
trudniania osób bezrobotnych, poszuku-
jących pracy, nieaktywnych zawodowo,
w tym także osób niepełnosprawnych. 

Dokończenie na str. 2

Budżet Powiatu Gliwickiego na 2016 rok

ILE MAMY, NA CO WYDAMY?

Z wnioskiem o przyznanie nagrody
mogą występować w szczególności:
grupa co najmniej 30 mieszkańców, or-
ganizacje społeczne i stowarzyszenia, or-
gany jednostek samorządu terytorialne-
go, jednostki pomocnicze gmin, jednostki
organizacyjne gmin i powiatu.

Nagrodę ustanowiła Rada Powiatu
Gliwickiego dla wyróżnienia cnót oby-
watelskich, wybitnych osiągnięć, ak-
tywności społecznej, charytatywnej, go-

spodarczej, kulturalnej, naukowej, arty-
stycznej, sportowej i innej mającej
wpływ na podniesienie poziomu życia
mieszkańców powiatu, a także w uzna-
niu zasług na rzecz Powiatu Gliwickie-
go. Nagroda „Bene Meritus” przyzna-
wana jest w kategoriach indywidualnej
i zbiorowej.

Szczegółowe informacje – regula-
min i wniosek dostępne są na stronie in-
ternetowej www.powiatgliwicki.pl w za-

kładce Nagroda Bene Meritus. Tam też
zamieszczony jest spis nagrodzonych
dotąd laureatów nagrody oraz ich pre-
zentacja.

Zapraszamy do udziału w zgłaszaniu
swych kandydatów do tej jedynej
w swym rodzaju nagrody Powiatu Gli-
wickiego!  (MFR)

W ub. roku nagrodę otrzymała m.in. Orkiestra Dęta w Kotulinie. Na zdjęciu jej
dyrygent Harald Powrósło tuż po odebraniu symbolicznej statuetki z rąk prze-
wodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego, Andrzeja Kurka. A kto zdobędzie Bene
Meritusa w tym roku?
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Można zgłaszać kandydatów
do nagrody Bene Meritus
Przypominamy, że od początku stycznia do końca lutego br. (czyli do 29 lu-
tego włącznie!) w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gliwicach
można składać wnioski o przyznanie nagrody „Bene Meritus” dla zasłużo-
nych dla Powiatu Gliwickiego.

W tym roku powiat nadal duże środki przeznaczy na inwestycje drogowe. Kontynuowana będzie np. przebudowa ulicy
Dolna Wieś w Pilchowicach (na zdjęciu), której I etap – przy współudziale państwa i gminy – wykonano w ub. r. Na dru-
giej pozycji powiatowych inwestycji znajdzie się modernizacja placówek ochrony zdrowia.
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Zaplanowaliśmy, że dochody powiatu w przy-
szłym roku wyniosą 73 266 399 zł, natomiast wy-
datki 79 593 499 zł. Deficyt budżetowy w wyso-
kości 6 327 100 zł zostanie sfinansowany przy-
chodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu po-

wiatu z lat ubiegłych, które wynoszą 4 212 079 zł
oraz kredytem w kwocie 2 115 021 zł. Założenia
budżetu przedstawiła radnym na sesji skarbnik Po-
wiatu Gliwickiego, Maria Owczarzak-Siejko.
Także w tym numerze WPG przeczytać można ar-

tykuł jej autorstwa,
który przybliża na-
szym Czytelnikom
ten najważniejszy dokument finansowy powiatu. 

Sesja miała uroczysty charakter. Zaproszeni zo-
stali na nią włodarze gmin wchodzą-
cych w skład Powiatu Gliwickiego
oraz przewodniczący ich rad. Towa-
rzyszyli nam oni w spotkaniu, po-
przedzającym zbliżające się święta Bo-
żego Narodzenia. Razem obejrzeliśmy
wzruszające przedstawienie, przygo-
towane przez mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej „Zameczek”
w Kuźni Nieborowskiej. Nosiło tytuł
„Drewniana miska” i mówiło o tym,

jak źle w niektórych rodzinach traktowa-
ni są ludzie starsi, niedołężni i schorowa-
ni. Po jego zakończeniu rozległy się moc-
ne brawa, a wielu z nas miało łzy
w oczach…

Czytelnikom zainteresowanym tema-
tyką samorządową przypominam, że
wszystkie uchwały, a także interpelacje,
wnioski i  oświadczenia radnych, jak
również odpowiedzi na nie zamieszczane

są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Gliwicach. Tam także zapoznać
się można z protokołami z sesji rady.

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
ANDRZEJ KUREK  

Bez wątpienia miniony rok był bardzo dobry dla
powiatowych przedsięwzięć drogowych. Zakończy-
liśmy trzy największe w historii Powiatu Gliwickie-
go inwestycje drogowe – przebudowę mostów w Le-
boszowicach i w Pławniowicach oraz modernizację ko-
lejnego odcinka tzw. Szlaku Europejskiego. 

Dzięki środkom uzyskanym z Unii Europejskiej
jeszcze przez poprzedni Zarząd Powiatu Gliwickiego,
udało się przeprowadzić to, co przez lata wydawało
się niemożliwe. Obydwa stare mosty od dawna do-
magały się przebudowy, a fragment powiatowej dro-
gi wiodącej z Rachowic do Kleszczowa straszył fatalną
nawierzchnią. Koszty tych przedsięwzięć – w stosunku
do budżetu powiatu – były jednak zbyt wysokie, by
je przeprowadzić bez zewnętrznego wsparcia. Szczę-

śliwie gotowe już wcze-
śniej projekty uzyskały
dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 i można je było dzięki
temu zrealizować. 

Wymagało to błyskawicznego tempa, ale się uda-
ło. Latem ub. roku oddaliśmy do użytku wart 1,8 mln
zł most w Leboszowicach (dofinansowany kwotą 1,5
mln zł), most w Pławniowicach o wartości 6,3 mln zł
(w tym 5,4 mln zł dofinansowania) oraz ponad 9-ki-
lometrowy odcinek Szlaku Europejskiego zmoderni-
zowany za 16,9 mln zł (z czego 14,4 mln zł stanowi-
ło dofinansowanie). To duży powód do dumy, ale też

radość, że inwesty-
cje te dobrze służą
mieszkańcom po-
wiatu.

Podobnie cieszą
remonty w pla-
cówkach ochrony
zdrowia. Są nie-
zbędne, by obiekty
te do końca 2016
roku spełniały
wszystkie wyma-
gane standardy.
Szczególnie doty-
czy to Szpitala
w Pyskowicach,
który od kilku lat
poddawany jest

stopniowej modernizacji. Powiat
w miarę możliwości swego budże-
tu finansuje te remonty, dokładają się
do nich też gminy, których miesz-
kańcy leczą się w tej placówce. 

Życzę wszystkim Czytelnikom
„Wiadomości Powiatu Gliwickie-
go”, by rozpoczynający się wła-
śnie 2016 rok był pomyślny, zdro-
wy i radosny. Obyśmy mieli powo-
dy do zadowolenia i z optymizmem
witali każdy kolejny dzień.

Szczęśliwego Nowego Roku!
Starosta gliwicki WALDEMAR

DOMBEK
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WIEŚCI Z SESJI
17 grudnia ub. roku odbyła się trzynasta w tej kadencji sesja Rady
Powiatu Gliwickiego. Przyjęliśmy na niej 10 uchwał, w tym tzw. „bu-
dżetową”, czyli określającą budżet Powiatu Gliwickiego na 2016
rok. Nie zabrakło również akcentów świątecznych.

2 www.powiatgliwicki.pl

To był rok, dobry rok
Zamykamy w samorządzie powiatowym rok 2015 i rozpoczynamy kolej-
ny, 2016. To dobry czas na podsumowanie tego, co było i robienie pla-
nów na najbliższych dwanaście miesięcy.

Tak cieszyliśmy się, gdy młodzi mieszkańcy Leboszowic przecinali w czerwcu ub.
roku wstęgę na nowym moście nad Bierawką. Oby i w przyszłości nie brakowało
powodów do radości z powiatowych inwestycji. 
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Dokończenie ze str. 1
Blisko 24 proc. to wydatki na zadania

oświatowe i edukacyjne. Ta dziedzina
wydatków od zawsze stanowiła procen-
towo największy udział. Ich spadek
związany jest głównie z postępującym ni-
żem demograficznym, a w oświacie
obowiązuje zasada „pieniądz idzie za
uczniem” i tak naliczana jest subwencja
oświatowa przeznaczona na finansowa-
nie tych wydatków. Są one przeznaczo-
ne na prowadzenie szkół ponadgimna-
zjalnych, szkół specjalnych, poradni
psychologiczno-pedagogicznych, ognisk
pracy pozaszkolnej. Ponadto w 2016
roku realizowany jest tylko jeden projekt
edukacyjny dofinansowany ze środków
unijnych, poszerzający ofertę edukacyj-
ną szkół, a w trakcie roku w miarę poja-
wiających się ofert, powiat będzie apli-
kował o pozyskanie środków na kolejne
projekty.

Rok 2016 – podobnie jak i poprzed-
ni – to kontynuacja wysokich nakładów
na drogi powiatowe, które stanowią po-
nad 18 proc. wydatków ogółem. Są to
wydatki na utrzymanie dróg powiato-
wych, ich remonty, a przede wszystkim
na inwestycje drogowe.

Ponad 17 proc. stanowią wydatki na
wykonywanie zadań administracji pu-
blicznej związanej m. in. z bezpośrednią
obsługą mieszkańców powiatu. 

13 proc. to wydatki na pozostałe za-
dania własne powiatu.

W ramach wydatków planowanych
w budżecie 2016 roku przeznaczono
prawie 16 mln zł na zadania inwestycje,
finansowane głównie ze środków wła-
snych powiatu, ale również ze środków
unijnych oraz z budżetu państwa, jak i ze
środków gmin z terenu powiatu. 

Najwięcej inwestycji, podobnie jak
w latach poprzednich, zaplanowano do

realizacji na drogach powiatowych –
stanowią one 54 proc. łącznych nakładów
inwestycyjnych. W szczególności reali-
zowany będzie drugi etap przebudowy
drogi powiatowej ul. Dolna Wieś w Pil-
chowicach. Planuje się przebudowę ko-
lejnego odcinka drogi powiatowej Taci-
szów- Rzeczyce. 

Na terenie gminy Wielowieś plano-
wane są zadania drogowe do realizacji
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Wykony-
wana będzie przebudowa skrzyżowania
dróg powiatowych Ludowej i Górnoślą-
skiej w Toszku. W Pyskowicach zostanie
zagospodarowany teren na miejsca par-
kingowe przy ul. Wyzwolenia. 

Zaplanowane są również wydatki
majątkowe  na wykonanie  następnych
dokumentacji projektowych, niezbęd-
nych do aplikowania o kolejne środki ze-
wnętrzne – unijne i krajowe. Tendencją
utrzymywaną od lat jest to, że najwięk-
sze nakłady inwestycyjne powiatu skie-

rowane są na zadania drogowe. 
Około 24 proc. nakładów inwesty-

cyjnych ogółem zaplanowano na inwe-
stycje związane z ochroną zdrowia. Prze-
znaczone one zostaną głównie na dosto-
sowanie obiektów, w których prowadzona
jest działalność lecznicza,  do obowią-
zujących standardów. Będą to inwesty-
cje w szpitalach powiatowych w Pysko-
wicach i Knurowie,  a także przebudowa
i termomodernizacja przychodni powia-
towych w Knurowie.

6 proc. pochłonie modernizacja dachu
w budynku domu pomocy społecznej
w Kuźni Nieborowskiej i inne wydatki in-
westycyjne w domach pomocy społecz-
nej. Ponad 5 proc. wydatków inwesty-
cyjnych przeznaczone będzie na dalsze
inwestycje informatyczne i dostoso-
wawcze budynku starostwa, zapewnia-
jące bezpieczeństwo i poprawę warunków
obsługi mieszkańców powiatu. 11 proc.
wydatków inwestycyjnych zabezpie-
czono w postaci rezerwy na pokrycie

wkładu własnego do aplikowanych środ-
ków zewnętrznych, głównie na  zadania
drogowe i oświatowe.

80 proc. wydatków budżetu prze-
znaczymy na wydatki bieżące, na to co
„na teraz”, co „wydajemy na codzienne
utrzymanie”, a 20 proc. na inwestycje –
tj. na to co „na przyszłość”, na to „co dla
nas i po nas zostanie”, co ułatwi i uprzy-
jemni codzienne życie mieszkańców po-
wiatu.

ILE MAMY, NA CO WYDAMY?

Sesja odbyła się w świą-
tecznej scenerii.

Mieszkańcy „Zameczka”
przygotowali wzruszające
przedstawienie…

…które bardzo podoba-
ło się radnym i zapro-
szonym gościom.

Budżet naszego samorządu przybliża
Czytelnikom skarbnik Powiatu Gli-
wickiego, Maria Owczarzak-Siejko.
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Trwa modernizacja oddziałów Szpitala w Pyskowicach. W 2016 roku
właśnie na remonty placówek ochrony zdrowia powiat przeznaczy
duże środki inwestycyjne.
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1 stycznia 2016
roku o godz. 5.40
w Szpitalu w Knuro-
wie urodził się Michał
Chaberski.  W chwili
urodzenia ważył  3950
g i miał 54 cm wzrostu.
Był to pierwszy nowo-
rodek urodzony w No-
wym Roku w knurow-
skiej placówce. Z tej
okazji Zarząd oraz Dy-
rekcja Szpitala w Knu-
rowie przygotowała
dla dziecka wypraw-
kę, która została prze-
kazana jego mamie
przez pracowników od-
działu położniczego.

Rodzicom Michała
składamy serdeczne
gratulacje!

(SM)

Wyprawka dla Michałka

3
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Michałek jest pierwszym noworodkiem urodzonym
w Szpitalu w Knurowie w tym roku.
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Parking, do którego wjeżdża się od ul.
Królowej Bony, przeznaczony jest dla
klientów starostwa. Kierowca przy wjeź-
dzie musi pobrać bilet z automatu obok
szlabanu. Gdy czas parkowania wynosi
nie więcej niż jedną godzinę, będzie
mógł spokojnie wrócić do swego samo-
chodu i odjechać – przy wyjeździe wy-
starczy tylko przy szlabanie przedstawić
bilet. Jeśli będzie parkować dłużej niż go-
dzinę, musi ostemplować swój bilet
w wydziale lub w instytucji mieszczącej
się w starostwie, w której załatwiał spra-
wę. Następnie powinien walidować swój
bilet przy wychodzeniu z urzędu. Robi się
to w dwóch miejscach: w Biurze Obsłu-
gi Klienta i w dyżurce ochrony, które

mieszczą się na parterze budynku przy
wyjściu głównym. Dzięki temu wyjedzie
z parkingu bez uiszczania żadnej opłaty.
Osoby, które tego nie dokonają, muszą za-
płacić 10 zł za każdą rozpoczętą godzi-
nę parkowania. Uwaga – automat, w któ-
rym uiszcza się opłatę, nie wydaje resz-
ty, trzeba płacić wyliczoną kwotę!

Wprowadzenie nowych zasad było
konieczne, gdyż parkowanie w centrum
Gliwic jest od kilku miesięcy płatne. Bez-
płatny parking przy starostwie „kusił”
więc kierowców, nie będących klientami
urzędu, możliwością bezpłatnego par-
kowania. Obecnie nie będzie już takiej
możliwości.

(RG)

Parking w starostwie 
na nowych zasadach
Zmieniają się zasady pozostawiania samochodów na parkingu dla klientów
przy Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Projekt skierowany jest do szerokiej
grupy osób w wieku 15-65 lat, w tym
osób z niepełnosprawnością, bezrobot-
nych, długotrwale bezrobotnych, poszu-
kujących pracy, nieaktywnych zawodo-
wo, które chcą w ramach przygotowania
do rozpoczęcia swojego rozwoju zawo-
dowego uzyskać nowe, niezbędne do tego
celu kwalifikacje, m.in. certyfikowane
kursy zawodowe, językowe. 

Szczegółowych informacji udzielają
Ośrodki Pomocy Społecznej obejmują-
ce Państwa miejsce zamieszkania oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach – osobiście  lub telefo-
nicznie pod nr: 32 233 79 83, 32 332 66
16, 32 332 66 14, można je także znaleźć
na stronie internetowej www.nowy.pcpr-
gliwice.pl.

(PCPR)

Wystartuj z Powiatem Gliwickim
w lepszą przyszłość!

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie pn. „Nowy start w lepszą przy-
szłość”. Jest on współfinansowany przez środków EFS w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Realizuje go Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w partner-
stwie z pięcioma Ośrodkami Pomocy Społecznej. 

Podczas spotkania opłatkowego
w Starostwie Powiatowym w Gliwi-
cach pracownicy urzędu mogli wy-
słuchać niecodziennego koncertu
w wykonaniu brata Jana, kamiliani-
na rodem z Madagaskaru. 

Zakonnik zaprezentował kilka pieśni
świątecznych w swoim pięknym, bardzo
śpiewnym języku Malgaszów – rdzen-
nych mieszkańców Madagaskaru. Brat
Jan przebywa w Polsce  zaledwie od roku
i czterech miesięcy. Przez rok mieszkał
w Warszawie i uczył się języka polskie-
go. Obecnie, od września 2015 roku, go-
ści u ojców kamilianów w Taciszowie.
Przewodnikiem duchowym i serdecznym
opiekunem jest mu ojciec Marek Mańka,
magister nowicjatu ojców kamilianów
w Taciszowie. 

- Zakon kamilianów ma na Madaga-
skarze swoich misjonarzy, którzy pracują
tam od 34 lat, m.in. w miejscowości Fia-
narantsoa. Tam właśnie zgłaszają się
wszyscy chętni Malgasze, którzy chcą
pracować w naszym zakonie. Pracują na
miejscu, ale mogą również przyjechać do
Europy, do Polski. Dwa lata temu mie-
liśmy w Taciszowie aż trzech nowicju-
szy z Madagaskaru. Obecnie przebywa
u nas brat Jan, który podjął się wyzwa-
nia zakonnego życia i niełatwej pracy

z chorymi. Ma ukończone dwa lata se-
minarium na Madagaskarze. Teraz nadal
uczy się języka polskiego, przystosowuje
się do warunków w naszym kraju, pra-
cuje i marzy, aby podjąć dalsze studia
teologiczne. Jest osobą bardzo spokojną,
zrównoważoną, ale ciepłą i radosną.
Takich ludzi właśnie nam trzeba, bo ideą
naszej kamiliańskiej pracy jest posługa
chorym – opowiada ojciec Marek Mań-
ka.

Brat Jan jest człowiekiem wielu ta-
lentów. Doskonale zna języki malgaski
(oczywiście!), francuski, angielski, zna-
komicie już włada językiem polskim, a na

dodatek pięknie śpiewa. Lubi też pracę
z chorymi, cierpiącymi w szpitalach,
zakładach opiekuńczo-leczniczych czy
w domach pomocy społecznej. 

- Nazywam się Nasoloarimalala Jean
Christian Tantley i mam 25 lat. W Polsce
bardzo mi się podoba, choć nie ukrywam,
że jest mi ciągle bardzo zimno… Tęsk-
nię trochę za rodziną, zwłaszcza za dwo-
ma braćmi, którzy zostali na Madaga-
skarze. Swoją przyszłość chciałbym jed-
nak związać z Polską i z życiem zakon-
nym u ojców kamilianów – mówi o so-
bie brat Jan.

(MFR)

W trakcie narady starosta gliwicki
Waldemar Dombek oraz komendant
WKU w Gliwicach ppłk dypl. Roman
Nowogrodzki wręczyli Złote, Srebrne
i Brązowe Medale za Zasługi dla
Obronności Kraju, nadane przez mini-
stra obrony narodowej. Złote Medale
otrzymali: Jacek Zarzycki – członek Za-
rządu Powiatu Gliwickiego, Maria Dłu-
gaj z Urzędu Gminy Gierałtowice i Ire-
na Niedzielska z Urzędu Gminy Wie-
lowieś. Srebrne – Magdalena Budny, se-
kretarz Powiatu Gliwickiego oraz Ry-
szard Skwirut z Urzędu Gminy Gierał-
towice. Z kolei Brązowym Medalem zo-
stał wyróżniony Leszek Kołodziej
z Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

Starosta wręczył również podzięko-
wania dla pracowników miast i gmin po-
wiatu gliwickiego za bardzo duże zaan-

g a ż o w a n i e
w działalność
obronną. Szcze-
gólne podzięko-
wania skierował
także na ręce ko-
mendanta Ro-
mana Nowo-
grodzkiego.
Podczas spotkania podsumowano kwa-
lifikację wojskową, przeprowadzoną
w powiecie gliwickim w 2015 roku.
Kwalifikacja przeprowadzana była od
2 lutego do 3 marca w Wojskowej Ko-
mendzie Uzupełnień w Gliwicach. Do
kwalifikacji w ub. roku stanęło 591
osób. Spośród ośmiu gmin powiatu gli-
wickiego aż z czterech przed komisją le-
karską stawiło się 100 proc. osób podle-
gających kwalifikacji – były to gminy

Gierałtowice, Wielowieś, Rudziniec i To-
szek. Bardzo dobrą frekwencją mogą po-
chwalić się także pozostałe gminy: Knu-
rów 97,89 proc., Pyskowice 96,10 proc.,
Sośnicowice 95,92 proc. oraz Pilchowi-
ce 95,24 proc. Stawiennictwo osób pod-
legających temu obowiązkowi (w tzw.
roczniku podstawowym) w 2015 roku
w stosunku do roku poprzedniego zwięk-
szyło się o 0,59 proc. i wyniosło 97,97
proc. 

(SN)

Zasłużeni dla obronności kraju
9 grudnia w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gli-
wicach odbyła się narada szkoleniowo-rozliczeniowa
pracowników miast i gmin z terenu powiatu gliwickie-
go odpowiedzialnych za problematykę powszechne-
go obowiązku obrony w zakresie kwalifikacji wojsko-
wej, ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
Wręczone zostały podczas niej Medale za Zasługi dla
Obronności Kraju.

Grono odznaczonych samorządowców.
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Zakonnik-Malgasz (z prawej) z ojcem Markiem Mańką.
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Młody zakonnik chce pozostać na posłudze w Polsce, choć… jest mu tu cią-
gle bardzo zimno

Brat Jan z Madagaskaru 

Starosta gliwicki ogłasza konsultacje
społeczne z mieszkańcami powiatu
gliwickiego w sprawie projektu
uchwały Rady Powiatu Gliwickiego
dotyczącej Programu Współpracy
Powiatu Gliwickiego z Organizacja-
mi Pozarządowymi na 2016 rok.

Konsultacje społeczne w tej sprawie
przeprowadzone zostaną w formie zebra-
nia z przedstawicielami organizacji poza-
rządowych działających na terenie po-
wiatu gliwickiego. Zebranie to odbędzie się
18 stycznia o godzinie 15.00 w sali sesyj-
nej Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Szczegółowe informacje na ten
temat wraz z projektem uchwały
znajdują się na naszej stronie in-
ternetowej  http://starostwo.gliwi-
ce.pl w zakładce Konsultacje spo-
łeczne.

(WG)

Konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych
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Każda z tych historii jest poruszająca.
Mówi o ludziach, którzy z dnia na
dzień zostali pozbawieni wszystkiego
– domu, rodziny, podstawowych na-
wet rzeczy i godności. I bydlęcymi
wagonami wywiezieni tam, gdzie
nie znano litości.

Wystawa „Deportacje mieszkańców
Górnego Śląska do ZSRR w 1945 r.”
otwarta została 18 grudnia w Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej w So-
śnicowicach. Udokumentowano na niej
historie tych, którzy tuż przed zakoń-
czeniem II wojny światowej zostali wy-
wiezieni w głąb ZSRR, by tam pracować
w nieludzkich warunkach. I ich rodzin,
które co prawda tu zostały, ale musiały
borykać się z biedą i poniżeniem. Często
już nigdy nie dane im było oglądać
swych mężów, ojców, synów czy braci –

choć nie tylko, bowiem wywózkom pod-
dawane były również kobiety.

Wystawę przygotował katowicki od-
dział Instytutu Pamięci Narodowej.
Otworzył ją burmistrz Sośnicowic, Mar-
cin Stronczek. – Deportacje na naszym
terenie były wielkim dramatem – mówił.
– Żyją jeszcze świadkowie tych wydarzeń
i ich relacje są wstrząsające. Szereg z nich
wysłuchałem i zawarłem w książce
„Smolnica od zarania do 1946 roku”, któ-
rą napisałem wspólnie z Pawłem Kał-
donkiem. Z Górnego Śląska wywiezio-
no wówczas ponad 33 tys. osób, z cze-
go tylko z miasta i gminy Sośnicowi-
ce – 463, a ze Smolnicy – 66. Nie wró-
ciło ponad 30 procent z nich, a wielu
umierało zaraz po powrocie. Obecnie
realizujemy film na ten temat, bo pa-
mięć o tej tragedii nie może zaginąć.

- Nigdy nie dane mi było siedzieć na
kolanach swego ópy – mówił z kolei pod-
czas otwarcia wystawy radny woje-
wódzki Krystian Kiełbasa. – Jeden zgi-
nął, a drugi został wywieziony na
wschód. Wojna – w każdym wydaniu –
jest wielkim złem i trzeba o tym zawsze
pamiętać.

Historię deportacji Górnoślązaków
z uwzględnieniem losów mieszkańców
Sośnicowic i okolic przybliżył na otwar-
ciu wystawy dr Dariusz Węgrzyn z IPN-
u. Można też było zobaczyć bardzo in-
teresujący film dokumentalny na ten te-

mat, przygotowany przez Centrum Do-
kumentacji Deportacji Górnoślązaków do
ZSRR w 1945 r., mieszczące się w Ra-
dzionkowie. Do odwiedzenia tej pla-
cówki gorąco zachęcała przewodniczą-
ca Rady Miejskiej w Sośnicowicach,
Regina Bargiel.

Otwarcie wystawy zgromadzi-
ło szerokie grono publiczności,
wśród której nie zabrakło mło-
dzieży. Byli na nim także ci, którzy
osobiście dotknięci zostali drama-
tem wywózek swych bliskich na
wschód, m.in. małżeństwo Małgo-
rzata i Oskar Franikowie z Łanów
Wielkich.

-  Miałam sześć lat, gdy mój oj-
ciec w lutym 1945 roku został wywiezio-
ny w głąb ZSRR – opowiada Małgorzata
Franik. – Już nigdy później go nie zoba-
czyłam. O tym, że zmarł kilka miesięcy po
wywózce, dowiedzieliśmy się od pewne-
go mężczyzny z Bytomia-Bobrka, który
wrócił z łagrów pod koniec 1945 roku.

- Mój tata co prawda przeżył wywózkę,
ale nie dane nam było długo się z tego cie-
szyć – przywołuje wspomnienia Oskar
Franik. – Wywieziono go, gdy miałem
osiem lat. Po kilku miesiącach dostaliśmy
informację, że można go odebrać z dworca
w Gliwicach. Był tak wycieńczony, że nie
mógł iść o własnych siłach. Wieźliśmy go
do domu ciotki mieszkającej w Gliwicach
na wózku wyłożonym pierzyną. Żył tylko
tydzień, zmarł w październiku 1945 roku…

Wystawę „Deportacje mieszkańców
Górnego Śląska do ZSRR w 1945 r.”
można oglądać w bibliotece w Sośnico-
wicach codziennie od pon. do pt. w godz.
10.00-18.00. Czynna jest do 15 stycznia.

(RG)

Deportowani na nieludzką ziemię

7 stycznia odbyła się gala XVI Międzyszkolne-
go Przeglądu Inscenizacji Bożonarodzeniowych.
Nagrodzone w nim zostały grupy z naszych do-
mów pomocy społecznej.

Przegląd od lat gromadzi wykonawców, którzy
w artystyczny sposób przybliżają nadchodzące świę-
ta Bożego Narodzenia. Od 7 do 11 grudnia na scenie
Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach
jury obejrzało spektakle 30 grup: przedszkolnych, ze
szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół i ośrod-
ków specjalnych oraz domów pomocy społecznej. Wy-
stąpiło w nich ok. 500 wykonawców!

Podczas przeglądu co roku panuje niepowtarzal-
na atmosfera – nie tylko po scenie, ale i po goszczą-
cej go szkole przemykają postacie z przedstawień.
W tej edycji imprezy była ich rekordowa ilość, m.in.
aż 117 Aniołków, 9 Diabełków i 45 Trzech Króli!

- Różnorodne pomysły, nierzadko autorskie, sce-
nariuszy zachwyciły komisję konkursową – mówi or-
ganizatorka przeglądu, Aleksandra Maliszewska. – Jury
przyznało 16 nagród, 8 wyróżnień grupowych i 48 wy-
różnień indywidualnych: 16 dla najmłodszych akto-

rów, 12 dla uczniów szkół podstawowych, 7 dla gim-
nazjalistów oraz 13 dla uczniów szkół specjalnych. Wy-
różniło także opiekunów i koordynatorów grup.
Warto podkreślić, że III miejsce w kategorii grupy po-
zaszkolne, szkoły i ośrodki specjalne, domy pomocy
społecznej, grupy parafialne, domy kultury, świetli-
ce szkolne, środowiskowe zajęły: Dom Pomocy Spo-
łecznej w Sośnicowicach i Dom Pomocy Społecznej
w Pilchowicach.

Podczas uroczystości wręczenia
nagród laureatom przeglądu, która
odbyła się na gali 7 stycznia w Auli
Górnośląskiego Centrum Eduka-
cyjnego, wystąpiły dwie grupy
uhonorowane pierwszymi miej-
scami w swych kategoriach:
uczniowie Szkoły Podstawowej nr
1 w Zabrzu oraz dzieci z Przed-
szkola Miejskiego nr 40 z Od-
działami Integracyjnymi w Gliwi-
cach. Sukcesów wykonawcom i ich
opiekunom gratulowali m.in. bi-

skup senior Gerard Kusz, wicestarosta gliwicki Ewa
Jurczyga i dyrektor Górnośląskiego Centrum Edu-
kacyjnego Bogumiła Kluszczyńska.

Przegląd odbywał się pod patronatem biskupa Die-
cezji Gliwickiej Gerarda Kusza, starosty gliwickiego
Waldemara Dombka oraz prezydenta Gliwic Zygmunta
Frankiewicza. Patronatem medialnym objęły przed-
sięwzięcie redakcje „Gościa Niedzielnego“ i „Wia-
domości Powiatu Gliwickiego“ oraz Radia SILESIA.

(RG)

Na otwarciu wystawy byli m.in. małżonkowie Małgorzata i Oskar Frani-
kowie, których ojców wywieziono na wschód w 1945 r.

Wszyscy z przejęciem słuchali historii Górnoślązaków.
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Od lewej: Regina Bargiel, Marcin Stronczek
i dr Dariusz Węgrzyn.

Mieszkanki DPS „Ostoja” w Sośnicowicach na przeglądzie pokaza-
ły jasełkowy teatr cieni, za co otrzymały nagrodę.
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W bieżącym roku – podobnie jak w minionym –
oglądać można powiatowe programy w Telewizji
Regionalnej TVT.

„Powiat gliwicki w oku kamery” jest przeglądem
najważniejszych wydarzeń w gminach i sołectwach
naszego powiatu. Pokazuje też działania, podejmowane
przez Zarząd Powiatu Gliwickiego. Prezentuje m.in.
wydarzenia kulturalne, sportowe, z życia naszych
szkół, domów pomocy społecznej, placówek ochro-
ny zdrowia – słowem pokazuje to, co ważne i cieka-
we na naszym terenie w ciągu miesiąca. 

Gdzie znaleźć te programy? Najpierw poszukajmy
w naszym odbiorniku telewizyjnym stacji TVT. Usta-
wienie jej odbioru  jest proste, tym bardziej, jeśli oglą-
dacie państwo na swych ekranach publiczną jedynkę
czy TVP Info. Wystarczy włączyć telewizor z zain-
stalowaną zwykłą anteną (nie satelitarną),  potem pi-
lotem ustawić automatyczne przeszukiwanie kanałów,
znaleźć bezpłatny kanał TVT, nacisnąć i… gotowe.
Program powiatowy oglądać można w każdy przed-
ostatni piątek miesiąca o godz. 19.30 i 22.30. Dla tych,
którzy nie dysponują wtedy wolnym czasem, prze-

widziano powtórki  programu w dniu następnym, tj.
w sobotę o godz. 8.30 i 11.30. 

W kalendarzu na 2016 rok od razu warto zaznaczyć
daty: 22 i 23 stycznia, 19 i 20 lutego, 18 i 19 marca,
22 i 23 kwietnia, 20 i 21 maja, 17 i 18 czerwca, 22 i 23
lipca, 19 i 20 sierpnia, 23 i 24 września, 21 i 22 paź-
dziernika, 18 i 19 listopada, 23 i 24 grudnia. 

Program informacyjny „Powiat gliwicki w oku ka-
mery” do obejrzenia jest także – na stałe – w internecie.
Zamieszczamy go na stronie Starostwa Powiatowe-
go w Gliwicach. Szukajcie pod adresem http://staro-
stwo.gliwice.pl/pl/pages/powiat-gliwicki-w-oku-
kamery.php. (RG)

Powiat gliwicki w telewizji 

Jak złowić 
czytelnika?
3 grudnia w Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach zorganizowane zostało szkolenie
dla bibliotekarzy z powiatu gliwickiego
pn. „Jak złowić czytelnika w sieci”.

Głównym tematem szkolenia było zagad-
nienie, jak korzystać z nowych technologii, by
przyciągnąć potencjalnego użytkownika do bi-
blioteki. Licznie zebranych bibliotekarzy w sali
sesyjnej starostwa powitał Sławomir Adam-
czyk – dyrektor Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Gliwicach z siedzibą w Pyskowi-
cach, zaś spotkanie prowadził Wojciech Ko-
walewski – instruktor Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej w Krakowie, wykładowca
w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliote-
koznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim,
przewodniczący Rady Konsorcjum Bibliotek
- Użytkowników Zintegrowanych Systemów
Zarządzania Biblioteką Sowa1 lub
Sowa2/MARC21. 

Podczas szkolenia zwrócił on uwagę na
komputeryzację bibliotek i dostosowanie się
do oczekiwań młodych czytelników – w tym
m.in. na takie kwestie jak sprawnie działają-
ce i funkcjonalne strony internetowe bibliotek,
katalogi online z odpowiednimi narzędziami,
e-usługi tj. rezerwacja online danej książki, 
e-booki czy audiobooki w katalogach, wyko-
rzystanie kodów QR w bibliotece. Poruszone
zostało także zagadnienie Dyskryptorów Bi-
blioteki Narodowej - nowego narzędzia opra-
cowania rzeczowego dokumentów. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez
Powiatową Bibliotekę Publiczną w Gliwicach
z siedzibą w Pyskowicach.

(SN)

Inscenizacje z przesłaniem



Wójt Ginter Skowronek oraz prze-
wodnicząca Rady Gminy Wielowieś
Róża Rekus gościli  pary  małżeńskie,
które zawarły związek małżeński w roku
1965 oraz Jubilatów, którzy związek
małżeński zawarli 10 lat wcześniej, tj.
w 1955 roku. 

Złote Gody to wyjątkowa uroczystość,
którą pary małżeńskie obchodzą po 50 la-
tach pożycia małżeńskiego. Natomiast
Diamentowe Gody to jubileusz obcho-
dzony przez małżonków, którzy 60 lat
temu przyrzekli sobie, że uczynią wszyst-

ko, aby ich małżeństwo było zgodne,
szczęśliwe i trwałe. Wspólnie przeżyte pół
wieku i więcej stanowi świadectwo wza-
jemnej dojrzałej miłości, a także dosko-
nały przykład dla obecnych i przyszłych
pokoleń, w jaki sposób budować więzy ro-
dzinne i  pielęgnować miłość, a także two-
rzyć grunt pod trwały związek. 

Po przywitaniu gości wójt wygłosił
ciepłe przemówienie do zebranych Ju-
bilatów i odznaczył pary medalami.  
Całości dopełniły życzenia, upominki
oraz kwiaty. Oto pary, które obchodziły

Złote Gody: Bronisława i Jan Bilińscy,
Krystyna i Jan Hennekowie, Małgorza-
ta i Ginter Jendrysikowie, Krystyna i Jo-
achim Krainowie, Regina i Rajnold Kró-
lowie, Janina i Adam Kulawiczowie,
Łucja i Wiktor Meinhardtowie, Helena

i Klaus  Musialikowie oraz Gizela i Her-
bert  Weberowie. Z kolei 60-lecie poży-
cia małżeńskiego obchodzili: Hildegar-
da i Paweł Badurowie, Krystyna i Mak-
symilian  Golombkowie, Agnieszka
i Eryk Kraka oraz Maria i Jan Zienć. 

Dostojnym Jubilatom z okazji jubi-
leuszy pożycia małżeńskiego składamy
najserdeczniejsze gratulacje oraz naj-
lepsze życzenia spokoju, pomyślności
i zdrowia na dalsze długie  lata wspólnego
życia. (GJ)
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Jubilaci po odebraniu życzeń podczas uroczystości, która uczciła ich 50- i 60-lecie małżeństwa.
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Złote i Diamentowe
Gody w Wielowsi
Jak co roku  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielowsi odbyła się uro-
czystość wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie“. 

Jak informowaliśmy już wcześniej, od
stycznia 2016 r. ruszają punkty nieod-
płatnej pomocy prawnej. Tworzone są na
mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej z 5 sierp-
nia 2015 r. Mogą z nich korzystać: oso-
by uprawnione do pomocy społecznej
z powodu m.in. niepełnosprawności
i przemocy w rodzinie; młodzież do 26
roku życia; kombatanci, weterani i oso-
by powyżej 65 roku życia; posiadacze
Karty Dużej Rodziny, a także każdy za-
grożony lub poszkodowany katastrofą na-
turalną, awarią techniczną lub klęską ży-
wiołową. 

Pomoc jest udzielana w zakresie
m.in. prawa pracy, przygotowania do roz-
poczęcia działalności gospodarczej, pra-
wa cywilnego, prawa karnego, prawa ad-
ministracyjnego, prawa ubezpieczeń spo-
łecznych, prawa rodzinnego oraz prawa
podatkowego – z  wyłączeniem spraw po-
datkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej. 

Pomoc ta polega na: sporządzeniu pro-
jektu pisma o zwolnienie od kosztów są-
dowych lub ustanowienie pełnomocnika

z urzędu; poinformowaniu o stanie praw-
nym i przysługujących uprawnieniach lub
obowiązkach; wskazaniu sposobu roz-
wiązania problemu prawnego; pomocy
w sporządzeniu projektu pisma z wyłą-
czeniem pisma procesowego.

Na naszym terenie Powiat Gliwicki
we współpracy z gminami utworzył
5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Oto ich lokalizacja: 
� Knurów, ul. Szpitalna 8 – czynny od
pon. do czw. w godz. 9.00-13.00, a w pt.
od godz. 9.30 do 13.30; 
� Pyskowice, ul. Strzelców Bytom-
skich 3 – czynny od pon. do śr. w godz.
11.30-15.30, a w czwartek w godz. 9.30-
17.30; 
�Wilcza (gmina Pilchowice), ul. Karola
Miarki 123 – czynny w pon., czw. i pt.
w godz. 8.00-13.00, a we wt. i śr. w godz.
11.00 do 16.00; 
�Toszek, ul. Wilkowicka 2 – czynny od
pon. do czw. w godz. 14.00-18.00, a w pt.
od godz. 8.00 do 12.00; 
� Wielowieś, ul. Główna 1 – czynny
w pon. i wt. w godz. 8.00-18.00.

(RG)

Punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej w powiecie gliwickim
Uruchomione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie gli-
wickim.  Jest ich pięć, tak rozlokowanych, by dotrzeć do nich mogli wszy-
scy mieszkańcy powiatu – choć zaznaczyć trzeba, że osób korzystających
z nich nie obowiązuje rejonizacja. 

Drugiego grudnia 2015 minęło 15 lat
od powrotu harcerzy na ziemię to-
szecką. 

Inicjatorem tego wydarzenia był ów-
czesny nauczyciel języka angielskiego,
Grzegorz Puch. To on zaprosił harcerzy
z Hufca Ziemi Gliwickiej do Toszka
w celu reaktywacji drużyny harcerskiej.
Na czele nowo powstałej jednostki sta-
nął druh Grzegorz Rudnik. Na jej pierw-
szą zbiórkę w 2000 roku przyszło ponad
70 osób. Od tego czasu przyjęła ona na-
zwę 10. Toszecka Drużyna Harcerska
„Krzemień” im. Stanisława Broniew-
skiego „ORSZY”.

Przez ostatnie 15 lat środowisko har-
cerskie bardzo się rozwinęło – obecnie
w Toszku działa już szczep, w skład
którego wchodzą cztery drużyny har-
cerskie, zrzeszające dzieci i młodzież
w bardzo różnym wieku, od podsta-
wówki do liceum. 

Toszeccy harcerze to aktywni młodzi
ludzie, działający w lokalnym środowi-
sku oraz na szczeblu gliwickiego hufca.
Mogą pochwalić się wieloma osiągnię-
ciami, takimi jak organizacja wielu obo-
zów harcerskich, w tym jednego polsko-
niemieckiego oraz licznych gier tereno-
wych, nie tylko dla członków ZHP. Har-

cerze działają zarówno na zewnątrz, jak
i dbają też o swój rozwój poprzez udział
w licznych kursach i szkoleniach.

W pierwszy weekend grudnia cały
Szczep IGNIS obchodził 15. urodziny 10.
TDH. Ten zacny jubileusz był okazją do
wspominania wielu harcerskich przygód,
ale także planowania kolejnych wy-
zwań. Przed harcerzami między innymi
organizacja sztabu WOŚP w Toszku,
w kwietniu hufcowego Rajdu św. Jerze-
go, a latem tradycyjnie kolonii zuchowej
oraz obozu dla harcerzy. 

Zachęcamy do śledzenia dalszych
losów toszeckich harcerzy na facebooku
– wystarczy wyszukać „Szczep Harcer-
ski IGNIS w TOSZKU”. Zapraszamy też
w ich imieniu na zbiórki, które odbywają
się w harcówce szczepu w Toszku przy
ul. Gliwickiej 24: w piątki w godz.
17:00-18:30 dla dzieci z klas I-III szkół
podstawowych,  w sobotnie poranki
o godz. 8:00 dla uczniów gimnazjum,
a o godz. 9:45 dla uczniów klas IV-VI
SP. 

(KM)

15-lecie harcerstwa w Toszku

Tego dnia o godz. 15.45 złożone zo-
staną kwiaty przy pomniku na cmentarzu
w Żernicy. Zaraz po tym, o godz. 16.00
w pobliskim kościele p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego, odprawiona zostanie
msza św. w intencji internowanych
w 1945 roku z parafii i gminy oraz w in-
tencji wszystkich Górnoślązaków, którzy
w tamtym czasie byli ofiarami represji.

Następnie o godz. 17.15 w Domu Kul-
tury w Żernicy zaproszeni goście wezmą
udział w prelekcji pt. „Mieszkańcy gmi-
ny Pilchowice deportowani do ZSRR
w 1945 roku”, którą przedstawi dr Da-
riusz Węgrzyn  z Oddziałowego Biura
Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach. 

(RG)

Pilchowice uczczą 
pamięć tragedii 
Obchody Tragedii Górnośląskiej na stałe  wpisały się w kalendarium uro-
czystości gminy Pilchowice. W tym roku pamięć internowanym oddana zo-
stanie 31 stycznia. 

Druhny i druhowie z Toszka zapraszają w swe szeregi wszystkich, którzy lubią skautowskie klimaty.
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Na rocznicowym spotkaniu nie mogło
zabraknąć urodzinowego tortu…

… i wystawy, przypominającej chwi-
le spędzone w harcerskim gronie.
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Salę wypełnili mieszkańcy domów
pomocy społecznej mieszczących się na
terenie powiatu gliwickiego, ich przyja-
ciele i rodziny, a także szerokie grono

osób wspierających tę imprezę. Gości
i uczestników koncertu – wśród których
byli m.in. starosta gliwicki Waldemar Do-
mbek i przewodniczący Rady Miasta
Knurów Tomasz Rzepa – przywitali
Włodzimierz Gwiżdż i Marian Gruszka
ze Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Po-
wiat, które wraz z Centrum Kultury
w Knurowie zorganizowało imprezę. Na
jej bogaty program złożyły się m.in.
występy grup czirliderek z Gierałtowic
– Mała Omega i Omega, a także koncert
w wykonaniu młodej uzdolnionej wo-
kalistki z Krupskiego Młyna Aleksandry
Orłowskiej, która śpiewała już wcześniej
np. z Ewą Bem i brała udział w impre-
zach organizowanych przez fundację
Anny Dymnej.  Głównym punktem wie-
czoru były jednak wzruszające insceni-
zacje świąteczne przygotowane przez
mieszkańców domów pomocy społecz-
nej z terenu powiatu gliwickiego. DPS
„Ostoja” z Sośnicowic pokazał teatrzyk
cieni pt. „Jasełka”, DPS „Zameczek”
z Kuźni Nieborowskiej wystawił insce-
nizację pt. „Drewniana miska”, DPS
z Pilchowic przygotował piękne jasełka,
DPS z Wiśnicza – przedstawienie pt. „I ty

możesz zostać Świętym Mikołajem“,
a grupa teatralna „Alternatywa” ze Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy
w Knurowie – „Bajkę o śpiącym króle-

wiczu”. O oprawę muzyczną imprezy za-
dbał Duet Centrum. 

W holu Domu Kultury w Knurowie-
Szczygłowicach rozstawione były stoiska
z wyrobami rękodzielniczymi miesz-
kańców DPS-ów, gdzie można się było
zaopatrzyć m.in. w kartki, stroiki i inne
ozdoby świąteczne. Dla uczestników
organizatorzy – przy wsparciu sponsorów
– przygotowali kawę, ciastka i barszcz
z niespodzianką. 

Impreza miała charakter charytatyw-
ny oraz integracyjny. – Dla naszych
mieszkańców wielką radością jest moż-
liwość występu na profesjonalnej scenie,
przed tak liczną widownią – mówi Ewa
Zamora, dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej „Zameczek” w Kuźni Niebo-
rowskiej. – Z równie wielkim entuzja-
zmem przyjmują oni występy swych
kolegów i koleżanek z innych DPS-ów. 

Koncert odbywał się pod patronatem
honorowym starosty gliwickiego Wal-
demara Dombka i prezydenta Knurowa
Adama Ramsa. Jednym z patronów me-
dialnych były „Widomości Powiatu Gli-
wickiego”.

(RG)

Dary Serc dla DPS-ów
Przedświąteczny, pełen ciepła nastrój panował 12 grudnia w Domu Kultu-
ry w Knurowie-Szczygłowicach na XIII Koncercie Charytatywnym Dary Serc. 

ganizowany przez Parafię św. Mi-
chała Archanioła w Żernicy oraz
Fundację „Silesia Pro Europa”. 

Podczas koncertu wystąpili prof. An-
drzej Mitas, Julia Mitas i ich przyjacie-
le, wprowadzając słuchaczy w radosny
nastrój czasu poprzedzającego Boże Na-
rodzenie. Dominował repertuar kla-
syczny, na który złożyły się utwory
m.in. J. S. Bacha, F. Chopina i F. Schu-
berta, ale były też kompozycje i piosen-
ki innych autorów, np. słynna „Modlitwa”
z repertuaru Bułata Okudżawy.

Patronat honorowy nad imprezą spra-
wowali starosta gliwicki Waldemar Do-
mbek i wójt Gminy Pilchowice Maciej
Gogulla. (RG)

Radosne oczekiwanie
13 grudnia w Centrum Edukacyjnym
św. Jana Pawła II w Gliwicach odbył
się Koncert Adwentowy pt. „Radosne
oczekiwanie na przyjście Pana”, zor-

13 grudnia w Domu Kultury w Wilczy
zorganizowany został kiermasz świą-
teczny, na którym można było na-
być ozdoby choinkowe wykonane
przez uczniów Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w tej miejscowości.
Podczas odbywającego się kier-
maszu młodzież miejscowej szkoły
wystąpiła z piękną inscenizacją. 

Stoiska obsługiwali rodzice – człon-
kowie Rady Rodziców szkoły w Wilczy,

a wszystkie cudeńka, które
można było podziwiać, były
dziełem uczniów. Tradycyjnie
wyroby rękodzieła wysta-
wiały także członkinie Rady
Sołeckiej. Nie mogło także
zabraknąć stołu suto zasta-
wionego świątecznymi ślą-
skimi kołoczami, ciastami
wigilijnymi i mnóstwem re-
gionalnych łakoci – wszystko
było dziełem miejscowych

gospodyń. 
Gości przywitała dyrektor Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy Łu-
cja Suchara oraz sołtys Jan Gamoń.
A potem wszyscy odbyli 60 minut po-
dróży do nieba i z powrotem, w czym po-
mogła doskonale znana ,,Opowieść Wi-
gilijna” Karola Dickensa w inscenizacji
uczniów. Pomysłodawcą, reżyserem
i choreografem przedstawienia była Lu-
cyna Górecka, przy współpracy Urszuli

Kućmierczyk i Danuty Jończyk. O opra-
wę muzyczną zadbała Lidia  Węgrzyk-
Łanowa.

Był czas na sztukę teatralną i na prze-
piękne tradycyjne polskie kolędy, które
przypomniały dzieci, zapraszając pu-
bliczność do wspólnego śpiewania. W ta-
kiej oprawie nietrudno było przenieść
się oczami wyobraźni w świat, który po-
kazali młodzi aktorzy... Świat pełen dobra,
wzajemnego zrozumienia i miłości. Jak
niewiele trzeba, by poczuć odrobinę cie-
pła – wystarczy podać sobie światełko ra-
dości i wzajemnego zrozumienia, w spoj-
rzeniu, dobrym słowie – podać dłoń.
Boże Narodzenie, to taki dobry czas...  

Organizatorami wydarzenia był Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, soł-
tys oraz Rada Sołecka miejscowości
Wilcza. Słowa podziękowania należą
się również dyrekcji szkoły, wycho-
wawcom oraz młodzieży za zaangażo-
wanie i trud wniesiony w przygotowanie
całej imprezy, a także rodzicom, którzy
z wielkim poświęceniem włączyli się
w przygotowanie tej imprezy. (TP)

Wilcza w klimacie Świąt 

Mieszkańcy DPS-u w Pilchowicach zaprezentowali piękne jasełka.

�Inicjatorzy i koła napędowe chary-
tatywnego przedsięwzięcia – Włodzi-
mierz Gwiżdż i Marian Gruszka.

�Sala domu kultury w Szczygłowi-
cach wypełniła się publicznością
włączającą się w śpiew i taniec.
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Prof. Andrzej Mitas ze swą córką Julią dali nastrojowy popis muzycznej i wokalnej
maestrii.
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W podróży do nieba pomogły wszystkim wdzięcz-
ne Aniołki.
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- Od zawsze aktywna… – tak bez
wątpienia można o Pani powiedzieć.
A zaczęło się to już w dzieciństwie! Od
harcerstwa.
- Tak – i nie przeszło mi do dziś. Od
pierwszej klasy szkoły podstawowej by-
łam zuchem, potem należałam do dru-
żyny harcerskiej, a następnie – już jako
instruktor – prowadziłam drużynę zu-
chową. Był to Hufiec ZHP Ziemi Ryb-
nickiej, bo mieszkałam wtedy w Rybni-
ku. Pamiętam, jak organizowaliśmy
wówczas kolonie zuchowe. Najpierw
wraz z innymi druhami szukaliśmy szko-
ły w atrakcyjnej miejscowości, potem
(w zamian za bezpłatną gościnę) sami
malowaliśmy klasy, wynosiliśmy ławki,
wnosiliśmy łóżka… Cudowne lata, gdy
nikt nie pytał o pieniądze, a jako zapła-
ta wystarczyła nam radość w oczach dzie-
ci oraz szacunek i zaufanie rodziców. Ta
miłość do harcerstwa towarzyszy mi
przez całe życie. Zawód wybierałam
pod kątem tego, by mieć kontakt z dzieć-
mi, zaś w pracy stawiam na metody wy-
pracowane w harcerstwie – entuzja-
styczną współpracę z innymi, szacunek
dla współpracowników (ale i oponentów
również) oraz wierność zasadom.      
- W ZHP znalazła też Pani swą miłość.
- Na jednym ze spotkań drużynowych po-
znałam swego przyszłego męża, Euge-
niusza – „chłopaka z gitarą”. Po studiach
podjęłam pracę w Przedszkolu nr 10
w Knurowie, po roku dostaliśmy tutaj na-
sze pierwsze M3 i tak od 34 lat Knurów
stał się moim miastem. Tu mieszkam, tu

aż do przejścia na emeryturę pracowałam
w oświacie.
- W Knurowie od ponad ośmiu lat jest
Pani znana jako założycielka i kie-
rownik bardzo aktywnie działającego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- Uniwersytet narodził się z przekonania,
że emeryci mają w sobie wiele energii,
pasji, zainteresowań i talentów, które trze-
ba rozwijać. Na etapie organizacyjnym
wsparło mnie Towarzystwo Miłośników
Knurowa oraz szereg wspaniałych osób,
m.in. nieżyjący już niestety Piotr Górka
(też harcerz, pracownik naukowy Poli-
techniki Śląskiej i nauczyciel Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knuro-
wie), doktor Marek Wydra czy doktor To-
masz Reginek, który do tej pory aktyw-
nie w nim działa oraz liczne grono lide-
rów pracujących społecznie w UTW do
dziś. Uniwersytet skupia obecnie blisko
200 osób i bardzo prężnie funkcjonuje,
oferując zajęcia w kilkunastu różnorod-
nych sekcjach – począwszy od języko-
wych, przez artystyczne aż po sportowe.
Mamy też sekcję wolontariatu, szkołę
babć czy akademię piękna. 
- A co kierowało Panią, gdy startowa-
ła Pani w wyborach do Rady Powiatu
Gliwickiego?
- To było nowe wyzwanie. Mam w sobie
potrzebę społecznikostwa. Jeszcze gdy
pracowałam w szkole podstawowej, za-
łożyłam Międzyszkolny Parlament Dzie-
ci i Młodzieży Miasta Knurowa, który
działał na wzór Korczakowskiego po-
mysłu opisanego w „Królu Maciusiu”. To

była wspaniała integracja, potem z ra-
dością patrzyłam na dzieci, które rosły
i wciąż aktywnie działały w mieście na
rzecz innych. Z czasem zapragnęłam
wziąć udział w działaniach na szerszą
skalę, a że nigdy nie należałam do żad-
nej partii, postawiłam na samorząd.
Przez lata starałam się reprezentować in-
teresy mieszkańców Knurowa na szcze-
blu powiatu. 
- Co udało się Pani zdziałać w ciągu
czterech kadencji spędzonych w Radzie
Powiatu Gliwickiego?
- Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą,
że moją maksymą jest twórcza krytyka.
Gdy coś mi się nie podoba lub czuję ja-
kieś braki, staram się zaproponować lep-
sze rozwiązanie. Tego też oczekuję od
innych. Z takiego podejścia rodzą się
nowe rozwiązania, inicjatywy, pomysły.
Jednym z moich sukcesów jest stwo-
rzenie nagrody Bene Meritus, czyli z ła-
ciny Dobrze Zasłużony, którą Rada Po-
wiatu Gliwickiego przyznaje osobom
i instytucjom szczególnie zasłużonym
dla społeczności powiatu. Innym przy-
kładem jest utworzenie w Zespole Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie klas in-
tegracyjnych. Wcześniej absolwenci ta-
kich klas w gimnazjum musieli jeździć
do Gliwic, teraz mają możliwość kon-
tynuowania nauki w Knurowie. Cenię
sobie spotkania integrujące seniorów
z młodym pokoleniem. Tak było na
przykład przy projekcie edukacyjnym re-
alizowanym we współpracy z Fundacją
Stefana Batorego, dotyczącym obcho-

dów 25-lecia wolności w Polsce. Były
to trzy dni doskonałej współpracy słu-
chaczy UTW z uczniami powiatowych
szkół ponadgimnazjalnych.  Jednym
z ostatnich moich pomysłów jest Prze-
gląd Twórczości Artystycznej Seniorów
z terenu powiatu gliwickiego. Pierwszy
odbył się w listopadzie ub. roku
w Szczygłowicach i mam nadzieję, że
będą następne.     
- W tej kadencji radni wybrali Panią
na wicestarostę gliwickiego. Jaki cele
przyświecają Pani na tym stanowisku?   
- Staram się jak najlepiej wykorzystać
swe wcześniejsze doświadczenia zawo-
dowe i społeczne. Odpowiadam za nie-

łatwe dziedziny, takie jak edukacja,
ochrona zdrowia i pomoc społeczna. To
są obszary, w których zawsze jest za mało
środków, mimo to staram się tak nimi za-
rządzać w powiecie, by  najważniejszy
był aspekt ludzki, bo człowiek jest w tej
całej machinie najbardziej istotny. Po-
maga mi w tym bardzo dobra kadra fa-
chowców, z którymi współpracuję za-
równo w starostwie, jak i w naszych jed-
nostkach organizacyjnych. Ogromnie
cenię sobie współdziałanie z naszymi rad-
nymi, którzy są bardzo wymagający,
ale jednocześnie kompetentni i pomoc-
ni.

Opr. RG 
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Wciąż nowe wyzwania
Rozmowa z wicestarostą EWĄ JURCZYGĄ, radną Powiatu Gliwickiego 

Strażacy podzieli się opłatkiem 18 grud-
nia. Towarzyszyli im m.in. radny woje-
wódzki Krystian Kiełbasa, starosta gli-
wicki Waldemar Dombek, przewodniczą-
cy Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej
Kurek, komendant miejski PSP w Gliwicach
Janusz Przybylski oraz włodarze i prze-
wodniczący rad gmin wchodzących w skład
powiatu. Spotkanie prowadził prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Gliwicach Andrzej Frejno.
O stronę duchową strażackiego opłatka za-
dbali ks. biskup senior Gerard Kusz i die-
cezjalny kapelan PSP i OSP ks. Piotr Faliński.

Spotkanie otworzyły barwne i śpiew-
ne jasełka w wykonaniu dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Chechle. Za cały rok
strażackiej służby podziękował druhom
komendant Janusz Przybylski. – Braliście
udział w 3442 wydarzeniach – mówił.  
– Narażacie swe życie i zdrowie, by ra-
tować mieszkańców powiatu gliwickie-
go i ich dobytek. Serdecznie dziękuję za
dobrą współpracę oraz za to, że zawsze
można na was liczyć. 

Ks. bp Gerard Kusz przed poświęce-
niem opłatka mówił o tym, iż żyjemy w
czasach niepokoju. – Adwent to pora
aniołów i ludzi. Życzę wam wszystkim

cierpliwości, której możemy się uczyć od
aniołów. I pokoju, który jest nam wszyst-
kim bardzo potrzebny.

(RG)

Opłatek ochotniczych druhów
Spotkanie opłatkowe druhów z jednostek Ochotniczej Straży Po-
żarnej powiatu gliwickiego zorganizowane zostało tym razem
w gospodarstwie agroturystycznym „Ranczo” w Proboszczo-
wicach.

Światło przed świętami Bożego Na-
rodzenia wędruje przez cały świat. Z Gro-
ty Narodzenia Pańskiego w Betlejem,
gdzie płonie wieczny ogień, harcerze nio-
są je przez oceany i granice, by dotarło
do jak największej liczby krajów. Ob-
dzielają nim chorych, potrzebujących, za-
noszą do kościołów, szpitali, domów
pomocy społecznej i bardzo wielu in-
stytucji. Jedną z nich było 22 grudnia na-
sze starostwo. Płomień Betlejemskiego

Światła Pokoju przynieśli do urzędu Pa-
tryk Rempała – komendant Hufca ZHP
Ziemi Gliwickiej, jego zastępca – Kata-
rzyna Moskała, Barbara Kosmalska,
Olga Kwoczak i Jakub Pucelik.

– Dziękuję za ogień, który niesie
mieszkańcom naszego powiatu pokój
i nadzieję, nierozerwalnie związane
z świętami Bożego Narodzenia – zwró-
cił się do harcerzy starosta. 

(RG)

Betlejemskie Światło 
Tuż przed Bożym Narodzeniem do Starostwa Powiatowego w Gliwicach do-
tarło Betlejemskie Światło Pokoju. Przynieśli je harcerze z Hufca ZHP Ziemi Gli-
wickiej.

Oto kolejny artykuł z naszego cyklu przedstawiającego radnych Powiatu
Gliwickiego. W poprzednich przybliżyliśmy naszym Czytelnikom Annę
Smyl i Krystynę Urbańską, dziś kolejna pani w Radzie Powiatu Gliwickiego
– Ewa Jurczyga.

Przedstawiamy 
radnych powiatu

EWA JURCZYGA
Specjalistka z zakresu edukacji. Przez 15 lat była dyrektorem Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 5, a później Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurowie. Jest do-
świadczonym samorządowcem. Od 2002 r. radna Rady Powiatu Gliwickie-
go, gdzie pełniła m.in. funkcję wiceprzewodniczącej. Od grudnia 2014 r. wi-
cestarosta gliwicki. Jej aktywność została doceniona nominacją do nagro-
dy Diana 2009, przyznawanej najbardziej aktywnym kobietom ziemi gliwic-
kiej. Działa na rzecz aktywizacji kobiet jako ambasadorka stowarzyszenia „Ak-
tywność Kobiet“. Laureatka konkursu „Knurów – Dobre Przykłady”. Po przej-
ściu na emeryturę we współpracy z Towarzystwem Miłośników Knurowa za-
łożyła Uniwersytet Trzeciego Wieku. Najbardziej ceni sobie chwile spędzane
w domu w towarzystwie całej rodziny (tym bardziej, że dorosłe i samodziel-
ne już dzieci mieszkają w Krakowie i Warszawie), ale również w ciągle po-
większającym się gronie znajomych i przyjaciół. Lubi relaksować się słucha-
jąc łagodnej muzyki i czytając książki, lecz wyżej ceni sobie aktywny wypo-
czynek sportowy i częste wyjazdy z mężem, jest entuzjastką nordic-walkingu,
pływania oraz narciarstwa.
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Harcerze przekazali płomień ognia z Betlejem staroście Waldemarowi Domb-
kowi podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Gliwickiego.

Druhom jak zwykle to-
warzyszył biskup Ge-
rard Kusz.

Spotkanie zgromadziło
w Proboszczowicach
duże grono strażaków.
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TAK NAM MINĄŁModernizacje i zmiany 
w powiatowej opiece zdrowotnej

Sporo działo się w minionym roku w powiatowej opiece zdrowotnej. Szpital
w Knurowie zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie wszyst-
kich chorych z zakresu pakietu onkologicznego. W bloku operacyjnym tego szpi-
tala pojawił się nowoczesny stół operacyjny oraz nowy aparat do znieczulania
ogólnego i laparoskopy. Gruntowną przebudowę przechodzi również Przychodnia
Rejonowa nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Knurowie prowadzona przez
ZOZ Knurów – jednostkę organizacyjną Powiatu. Remont, obejmujący m.in. udo-
godnienia dla niepełnosprawnych, pozwoli poszerzyć oferowany zakres usług me-
dycznych.

Zmiany dotyczą tak-
że Szpitala w Py-
skowicach, gdzie
trwa szeroko zakro-
jona modernizacja
pomieszczeń. Wyre-
montowano Oddział
Chirurgii Ogólnej
oraz część gineko-
logiczną Oddziału
Ginekologiczno-Po-
łożniczego, a w pla-
nach jest moderni-

zacja m.in. Oddziału
Chorób Wewnętrznych
i Bloku Operacyjnego.
Pyskowicki Zespół
Przyszpitalnych Po-
radni Specjalistycz-
nych poszerzył swoją
ofertę o trzy nowe – na
razie działające ko-
mercyjnie – poradnie:
ginekologiczną, kar-
diologiczną i ortope-
dyczną.  

Największe inwestycje drogowe
2015 to rok zakończenia trzech wielkich inwestycji drogowych, na których re-
alizację Powiat Gliwicki pozyskał unijne dofinansowanie. Nad Kanałem Gliwickim
w Pławniowicach wyrosła imponująca konstrukcja nowego mostu z dwoma pa-
sami ruchu i kładkami dla pieszych. Również w Leboszowicach przebudowano

most nad Bierawką – stary
z drewnianą nawierzchnią
zastąpiony został przez nowy,
żelbetonowy. Wzrosło też
bezpieczeństwo pieszych, bo
na nowym moście pojawił się
przeznaczony dla nich chod-
nik. Trzecią wielką inwesty-
cją była modernizacja dróg
tworzących Szlak Europejski

na odcinku łączącym
węzeł dróg krajowych
w okolicy Kleszczo-
wa i Rzeczyc z drogą
wojewódzką w rejo-
nie Rachowic. Zakoń-
czenie każdego z tych
trzech projektów dro-

gowych świętowano na pik-
niku z udziałem realizatorów
inwestycji i okolicznych
mieszkańców. To były naj-
większe inwestycje drogowe
w historii powiatu. Ich łącz-
na wartość wyniosła ponad
25,5 mln zł, z czego ok.
21,3 mln zł stanowiło unij-
ne dofinansowanie.

30 maja rano spod budynku starostwa wyruszył IV Rajd Ro-
werowy po Powiecie Gliwickim. Tym razem trasa prowadziła
przez Kozłów i Rachowice do Pławniowic, gdzie rowerzy-

ści mogli zwiedzić Zespół Pałacowo-Par-
kowy oraz popływać skuterem wodnym lub
motorówkami. Trasa była długa, ale warto
ją było pokonać, bo na mecie zabawy było
co niemiara!

Unijne fundusze wsparły również zmiany w szkołach.
W czerwcu zakończyła się realizacja dwóch projektów edu-
kacyjnych trwających od 2013 roku. 
Pierwszy, nazwany „START - czyli Szkoła Twórcza, Atrak-
cyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim“, ofero-
wał uczniom powiatowych liceów oraz specjalnych szkół pod-

stawowych i gimnazjalnych bezpłatny udział w zajęciach po-
zalekcyjnych podnoszących wiedzę i rozwijających umie-
jętności. Dzięki wsparciu projektowemu można było nie tyl-
ko nadrobić zaległości edukacyjne, lepiej przygotować się do
egzaminu i rozwijać własne pasje, ale także wziąć udział w wy-
jazdach edukacyjnych, skorzystać ze wsparcia psychologa czy

pedagoga, a także z fachowej porady na temat wy-
boru kierunku dalszej nauki lub przyszłego za-
wodu.
Drugi, o nazwie „Modernizacja systemu dosko-
nalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”, adre-
sowany był do nauczycieli szkół i przedszkoli z te-
renu całego powiatu i polegał na przeprowadzeniu
cyklu szkoleń i konsultacji dostosowanych do po-
trzeb zdiagnozowanych w tych placówkach oraz
na stworzeniu sieci współpracy i samokształcenia
złożonych z nauczycieli.
Obydwa projekty pozwoliły doposażyć pla-
cówki w atrakcyjne pomoce dydaktyczne – po-
cząwszy od książek, po laptopy, sprzęt fotogra-
ficzny czy dygestorium.

Projekty unijne umożliwiły też sfinansowanie edukacji poza
granicami kraju. Nauczyciele Zespołu Szkół im. I. J. Pa-
derewskiego w Knurowie uczestniczyli w językowych
praktykach zagranicznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii
i na Malcie, a  uczennice technikum obsługi turystycznej
z tej samej szkoły odbyły miesięczny staż w Hiszpanii.

Z kolei nauczyciele Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Pyskowicach wymieniali
się doświadczeniami ze swoimi kolegami
z podobnej placówki w czeskiej Opawie,
wspólnie wypracowując najlepsze me-
tody pracy z uczniami o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych. 

Nowy stół operacyjny w Szpitalu w Knurowie.

Podczas konferencji podsumowującej projekt START w starostwie.

Most w Pławniowi-
cach ma imponują-
cą konstrukcję.

Szlak Europejski stanowi konieczną alternaty-
wę dla autostrady A4.

W Leboszowicach wreszcie jeździ się nad Bierawką
bezpiecznie.

Uczestnicy rajdu poznali urocze trasy rowerowe wiodące
przez tereny leśne.

Uczennice Technikum nr 1 w Knurowie w czasie waka-
cji odbywały staż w Hiszpanii.

Tym razem to nauczyciele mieli okazję podnosić swe umie-
jętności językowe.

Na mecie na wszystkich czekały motorówki, by moż-
na było zobaczyć atrakcje Kanału Gliwickiego. 

Swój wygląd – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz
– zmienia Szpital w Pyskowicach.

Unijne wsparcie w szkołach 

Międzynarodowa współpraca w dziedzinie edukacji

IV Rajd Rowerowy po Powiecie Gliwickim
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Skansen w Wielowsi
Od czerwca
oficjalnie dzia-
ła w Wielowsi
skansen sprzę-
tu rolniczego
i gospodarcze-
go. Ekspozy-
cja prezento-
wana jest
w s k r z y d l e
XVIII-wiecz-
nego kom-
pleksu pałaco-
wo-parkowego i składa się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowano wypo-
sażenie dawnego mieszkania, a w drugim pomieszczeniu zgromadzono  narzę-
dzia i sprzęty rolnicze.

Jubileusze naszych DPS-ów
2015 był rokiem okrągłych jubileuszy wielu
powiatowych placówek. Jako pierwszy pod ko-
niec maja świętował swoje 25-lecie Dom Po-
mocy Społecznej „Zameczek“ w Kuźni Nie-
borowskiej. Wkrótce potem, bo w połowie
czerwca, złote gody obchodził Dom Pomocy
Społecznej „Ostoja“ w Sośnicowicach. Oby-
dwie placówki przeszły w ciągu swojego ist-
nienia ogromną metamorfozę, stając się praw-
dziwymi domami dla swoich mieszkańców –
przytulnymi, bezpiecznymi i pełnymi ro-
dzinnej atmosfery. Na jubileuszowych ob-
chodach były gratulacje i urodzinowe życze-
nia, a przede wszystkim wesoła zabawa

z udziałem mieszkańców i pracowników DPS-ów, rodzin, przyjaciół i współpra-
cujących instytucji. W Sośnicowicach jubileusz połączony został z festynem in-
tegracyjnym „Zamkowe złote gody“, na którym bawiono się w czerwcu.

Dzień Papieski Ziemi Gliwickiej 

W październiku świętowaliśmy Dzień Papieski Ziemi Gliwickiej. Były m.in. spek-
takle teatralne,
„Randki małżeń-
skie” i rajd śla-
dami Jana Pawła
II. Największy
entuzjazm wzbu-
dziły koncerty
zespołu TGD
(Trzecia Godzi-
na Dnia), połą-
czone z warszta-
tami dla miłośni-
ków gospel.

TGD zaśpiewał na część Jana Pawła II.

Laureatami ubiegłorocznej nagrody Bene Meritus w kategorii in-
dywidualnej zostali Gizela Kensy-Reginek – pediatra opiekująca się
od 45 lat najmłodszymi mieszkańcami Knurowa i okolic oraz Ste-
fan Kusz – zasłużony działacz i społecznik z gminy Wielowieś. W ka-

tegorii grupowej za zasługi dla powiatu gliwickiego wyróżnieni zo-
stali: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pysko-
wicach“ oraz działająca od ponad 120 lat Orkiestra Dęta Kotulin.
Nagrody wręczono podczas Dożynek Powiatu Gliwickiego.

Powiatowe dożynki w Poniszowicach

Ulicami Poniszowic przeszedł w sierpniu barwny korowód dożynkowy.
Ubiegłoroczne, 17. już Dożynki Powiatu Gliwickiego, połączone z Do-
żynkami Gminy Rudziniec, zorganizowano 30 sierpnia w Poniszowicach.
Mszy dziękczynnej za plony przewodniczył biskup gliwicki Jan Kopiec,
a honory starostów dożynek pełnili rolnicy z Poniszowic – Teodora Brzo-
zowska i  Marcin Kocur. Jak co roku nie zabrakło misternie plecionych
koron dożynkowych, barwnego korowodu i scenek dowcipnie nawiązu-
jących do aktualnych wydarzeń, a także muzyki porywającej do tańca.

I Powiatowa Karczma Barbórkowa 
W 2015 r. Powiat Gliwicki po raz pierwszy czynnie włączył się w kulty-
wowanie tradycji barbórkowych. Na Powiatowej Karczmie Barbórkowej,
przygotowanej z pomocą uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Zawo-

dowych nr 2 w Knurowie,
bawiło się wielu znamie-
nitych gości, m.in. z na-
szych partnerskich po-
wiatów – Puckiego i Calw.
Skok przez skórę to sta-
ry górniczy zwyczaj
przypomniany na im-
prezie w klubie NOT
KWK Knurów-Szczygło-
wice.

Gminne Centrum 
Społeczno-Kulturalne
i Biblioteka oraz Strefa

Aktywności Gospodarczej
w Sośnicowicach 

Jesienią w Sośnicowicach otwarto nowo-
czesne Gminne Centrum Społeczno-Kultu-
ralne i Bibliotekę, gdzie poza bogatym księ-
gozbiorem i stanowiskami komputerowymi,
mieszczą się OPS, Dom Dziennej Opieki,
NZOZ Caritas świadczący usługi pielęgna-
cyjne oraz sala koncertowa. W tym samym
czasie w  gminie uruchomiona została rów-
nież licząca 14 ha Strefa Aktywności Go-
spodarczej przeznaczona dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw. To wszystko sprawiło,
że w Sośnicowicach pojawiły się dobre wa-
runki dla inwestorów, a mieszkańcy mają
piękny, funkcjonalny obiekt do swego użyt-
ku. Nic dziwnego, że pod koniec roku gmi-
na nominowana została do nagrody Lider
Rozwoju Regionalnego, nadawanej przez
Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz re-
dakcje Biznes Plus w Gazecie Wyborczej i Fo-
rum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gaze-
cie Prawnej. 

Zmienia się oblicze Sośnicowic.

Mieszkanki „Ostoi” przygotowały na obchody jubileuszu wzruszające przed-
stawienie.

Laureaci nagrody Bene Meritus 2015 w towarzystwie przedstawicieli powiatu i swych gmin.: w środku Gizela Kensy-
Reginek, z jej lewej strony Stefan Kusz, z prawej – dyrygent Orkiestry Dętej Kotulin, Harald Powrósło  oraz dalej Ewa
Szulc i ks. Zbigniew Wnękowicz reprezentujący Hospicjum w Pyskowicach.

Ukłon w stronę naszych tradycji – w pałacu w Wielowsi
otwarty został skansen.

Laureaci nagrody Bene Meritus AD 2015

Zarówno Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach,
jak i Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie świętowa-
ły w 2015 r. jubileusze 70-lecia istnienia. Rocznicowe uroczy-
stości w „Konopnickiej“, zorganizowane w październiku, po-
łączone były z nadaniem szkole sztandaru oraz wyróżnieniem

tej placówki Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Ślą-
skiego“, a także z V Zjazdem Absolwentów Liceum. Listopa-
dowy jubileusz knurowskiego ZSZ nr 2 miał równie uroczysty
charakter i – tak samo jak w Pyskowicach – połączony został
z przekazaniem szkole nowo ufundowanego sztandaru. 

Siedem dekad zespołów szkół w Knurowie i Pyskowicach

Urodzinowe torty z okazji
ćwierćwiecza „Zameczku”.

2015 ROK…

Nadanie sztandaru „Konopnickiej”… … i Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. 

Opr.: EWA PIESZKA Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Gliwicach
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Gimnazjaliści 
w starostwie
Niedawno z krótką wizytą gościli w Starostwie Powiatowym w Gliwicach
uczniowie klas IIIb i IIIc z Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowi-
cach.

Jak co roku knurowska młodzież
i mieszkańcy miasta nie zawiedli
podczas Wielkiego Finału Maratonu
Pisania Listów Amnesty International
w Miejskim Gimnazjum nr 2 im. Mi-
kołaja Reja z oddziałami integra-
cyjnymi w Knurowie, dzięki czemu
zakończyła się ona prawdziwym
sukcesem – wspólnym pobiciem
kolejnego rekordu. Udało się napi-
sać ponad 6 tys. listów!

Już po raz ósmy społeczność szkolna
Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Miko-
łaja Reja z oddziałami integracyjnymi
w Knurowie zorganizowała Maraton Pi-
sania Listów Amnesty International
w obronie więźniów sumienia oraz więź-
niów politycznych prześladowanych
w wielu miejscach na  świecie.

- W tym roku postanowiliśmy ape-
lować w sprawie Muhammada Bekzha-
nowa, redaktora opozycyjnej gazety
aresztowanego w 1999 roku, który w wy-
niku tortur, wymuszonych zeznań oraz
niesprawiedliwego procesu sądowego
spędził w więzieniu już 16 lat, a tym sa-
mym stał się najdłużej przebywającym
w areszcie dziennikarzem na świecie –
informuje Ewa Gołuch z MG nr 2
w Knurowie. 

Jak co roku organizatorzy maratonu
w MG nr 2 zaprosili do udziału w akcji
m.in. dyrektorów i delegacje wszystkich
knurowskich szkół, absolwentów gim-
nazjum oraz przedstawicieli rady rodzi-
ców, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, a także reprezentantów władz sa-
morządowych i oświatowych oraz dzien-
nikarzy lokalnych mediów.        

11 grudnia odbył się Wielki Finał ak-
cji, podczas którego delegacje szkół,
zaproszeni goście oraz ochotnicy zasie-

dli wspólnie do pisania listów. Uczestnicy
Maratonu mieli również możliwość zo-
baczenia przygotowanych przez mło-
dzież prezentacji multimedialnych na
temat praw człowieka, działalności
Amnesty International oraz sylwetek
osób, w obronie których wysyłano ape-
le. W pisaniu listów w MG 2 wzięli udział
także  m. in. wicestarosta powiatu gli-
wickiego Ewa Jurczyga, wiceprezydent
Knurowa Piotr Surówka, przewodni-
czący Rady Miasta – Tomasz Rzepa i dy-
rektor Zespołu Szkół im. I. J. Paderew-
skiego w Knurowie – Dorota  Gumien-
ny. 

- Akcja wzbudziła ogromne zainte-
resowanie wśród knurowskiej młodzie-
ży, która tłumnie odwiedzała naszą
szkołę – dodaje Mirosław Kirszensztejn
z MG nr 2. – Dzięki tak licznej fre-
kwencji udało nam się wspólnie napisać
aż 6184 listy. Warto zaznaczyć, że kie-

dy po raz pierwszy osiem lat temu or-
ganizowaliśmy tego typu akcję, to na-
pisaliśmy 500 listów. 

Organizatorami tegorocznego mara-
tonu były nauczycielki Sabina Soroka,
Danuta Pawłowska-Król i Ewa Gołuch
oraz Mirosław Kirszensztejn. Impreza od-
bywała się pod patronatem dyrektora
szkoły, Violetty Muchy.

Organizatorzy akcji serdecznie dzię-
kują dyrektorom, nauczycielom oraz
uczniom knurowskich szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i średnich za ak-
tywny udział w maratonie, za pomoc
i wsparcie, a przede wszystkim za setki
listów napisanych na lekcjach oraz w do-
mach. Szczególne podziękowania nale-
żą się także rodzicom i absolwentom
Miejskiego Gimnazjum nr 2, którzy
z ogromnym zaangażowaniem przyłą-
czyli się do akcji. 

(EG, MK)

W obronie więźniów sumienia

Spotkali się 22 grudnia w Kinie
Scena Kultura, by wspólnie kolędować.
Każda z klas przygotowała jedną kolę-
dę, a na koniec zaśpiewali również na-
uczyciele. Gimnazjalistom w świą-
tecznym muzykowaniu towarzyszyli
licealiści z Zespołu Szkół im. I. J. Pa-
derewskiego, śpiewający w chórze
Schola Cantorum, a także wicestarosta
Ewa Jurczyga, która przy akompania-
mencie grających na gitarach Jerzego
Rogonia i Eugeniusza Jurczygi wyko-
nała – zbierając mocne brawa – „Kolędę
dla nieobecnych” oraz wspólnie z nimi
nastrojową piosenkę „Mija rok”. Pod-
czas koncertu była także okazja, by

obejrzeć etiudę z wykorzystaniem teatru
cieni, przygotowaną przez uczniów
w ramach projektu „Śląski bestiariusz”,
który otrzymał stypendium ministra
kultury i dziedzictwa narodowego.  

Podobne koncerty  szkoła organi-
zuje co trzy lata, zaś co roku odbywa-
ją się jasełka. Zawsze jest potem wie-
czerza wigilijna, odbywająca się
w gimnazjum. – Czasami koncerty
mają charakter charytatywny, jak na
przykład trzy lata temu, gdyż zbiera-
liśmy pieniądze na leczenie Antosi
Wieczorek – dodaje dyrektor MG nr 1,
Barbara Hankus.

(RG)

Wspólne kolędowanie
Wierni tradycji śpiewania kolęd są uczniowie i nauczyciele Miejskiego Gim-
nazjum nr 1 w Knurowie. 

Uczniowie odwiedzili urząd, aby za-
poznać się z jego specyfiką i mnogością
spraw, jakie można tu załatwić. Zwiedzili
najważniejsze pomieszczenia i wydzia-
ły, m.in. Wydział Komunikacji i Trans-
portu, salę tradycji Powiatu Gliwickiego
oraz salę sesyjną. Obejrzeli prezentację
na temat Powiatu Gliwickiego i wysłu-
chali krótkiej prelekcji o samorządzie po-
wiatowym.

- To była bardzo ciekawa wizyta,
ponieważ na lekcjach wiedzy o spo-
łeczeństwie i geografii akurat oma-
wiamy poszczególne szczeble admi-
nistracji samorządowej. Uczniowie

odwiedzili już Urząd Miejski w Py-
skowicach, teraz Starostwo Powiato-
we w Gliwicach. Była to bardzo po-
uczająca lekcja praktyczna – powie-
dział Marek Zawis, wychowawca kla-
sy IIIc oraz nauczyciel historii i wie-
dzy o społeczeństwie. Uczniom to-
warzyszyły także polonistka Agniesz-
ka Nalepka oraz Mirosława Krupiarz,
nauczycielka historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie.

Wizytę zakończyła wspólna fotogra-
fia przed budynkiem starostwa. Z pew-
nością znajdzie się w szkolnej kronice.

(MFR)

Gimnazjaliści odwiedzili m.in. salę sesyjną, gdzie co miesiąc zbiera się Rada
Powiatu Gliwickiego.
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Młodzież bardzo solidnie przygotowała się do szkolnego koncertu.
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Uczniowie z dumą prezentują 6184 listy, które powstały, by wolność mógł uzy-
skać najdłużej więziony dziennikarz na świecie.
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- Uczestnicy wykazali się dużymi
umiejętnościami plastycznymi i znajo-
mością tematyki konkursu – mówił pod-
czas spotkania Andrzej Frejno, prezes Za-
rządu Powiatowego Związku OSP RP
w Gliwicach. – Cieszę się, że być może
w tym gronie mamy przyszłych ochot-
niczych strażaków.

Pierwsze miejsce w kategorii klas „0”
zdobył Ksawery Klaka z Publicznego
Przedszkola w Pławniowicach, II –
Adam Wróbel z ZSP w Rudzińcu, a III –
Dawid Przybylski z Przedszkola nr 4
w Pyskowicach. Wśród uczniów klas I-
III najlepszą pracę wykonał Przemy-
sław Midura z ZS nr 1 w Knurowie,
II miejsce zdobyła Oliwia Tomaszewska
z ZSP w Gierałtowicach, a III – Anna Stu-
dzińska z ZS nr 1 w Knurowie. Wyróż-
niono też Julię Leszczuk z SP w Chu-
dowie i Alicję Klencz z ZSP w Rudziń-
cu. W kategorii klas IV-VI najwyżej
oceniona została Amelia Migurska z ZSP

w Rudzińcu, II miejsce zajęła Justyna Ce-
glarska z SP w Rudzińcu, a III – Kacper
Imiołek z ZS w Pilchowicach. Wyróż-
nienia otrzymały Amelia Śliwowska z SP
w Sośnicowicach i Sabina Ochudko z SP
w Kleszczowie, a także Klaudia Kujaw-
ska i Monika Skorupa z ZSS w Knuro-
wie. Wśród gimnazjalistów I miejsce zdo-
była Patrycja Pakuła z Gimnazjum im.
Unii Europejskiej w Sośnicowicach, II –
Aneta Skrobol z Gimnazjum nr 3 w Przy-
szowicach, a III – Paulina Pawłowska

z Gimnazjum im. Unii Europejskiej
w Sośnicowicach. Wyróżniona została
Zuzanna Kentnowska  z ZSS w Knuro-
wie. 

Nagrody i dyplomy wręczyli młodym
uzdolnionym plastykom Ewa Jurczyga –
wicestarosta gliwicki, Marian Matej-
czyk – zastępca komendanta miejskiego
PSP w Gliwicach, Tadeusz Mamok –
członek Głównego Sądu Honorowego
ZG Z OSP RP w Warszawie oraz Andrzej
Frejno. (RG)

Strażak superbohaterem jest!
Ponad 150 prac nadeszło na Powia-
towy Konkurs Plastyczny „Strażak su-
perbohaterem jest!”. Jego podsumo-
wanie odbyło się 8 stycznia w Staro-
stwie Powiatowym w Gliwicach.

Pamiątkowe zdjęcie po wręczeniu nagród w starostwie.
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Wlistopadzie ubiegłego roku
zmarł śp. Jan Soliński, na-
uczyciel chemii i wychowa-

nia fizycznego, wychowawca młodzieży
i twórca Amatorskiego Klubu Filmowe-
go „Jaś” w Pyskowicach. AKF „Jaś” po-
wstał w 1966 roku w pyskowickim  Li-
ceum Ogólnokształcącym (obecnie Ze-
spół Szkół) im. Marii Konopnickiej
i działał tam przez wiele lat, wypusz-
czając spod swoich skrzydeł bardzo uda-
ne ruchome obrazy, two-
rzone w różnorodnych tech-
nikach filmowych nie tylko
przez uczniów pyskowic-
kiej szkoły, ale także przez
sympatyków sztuki filmo-
wej.

Tematyka filmów była
różnorodna, podobnie było
z gatunkami, które można
zaliczyć do reportażu, pu-
blicystyki czy dokumentu.
Były także filmy fabularne,
animowane. Kierujący klu-
bem i jego członkowie
otrzymywali sporo nagród
i wyróżnień, jak choćby
trzykrotne byli laureatami I nagrody ze-
społowej i pucharu ministra oświaty i wy-
chowania w Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Amatorskiej Twórczości Filmowej
Młodzieży Szkolnej w Łodzi, zdobywa-
li liczne czołowe nagrody w Przeglądach
Dziecięcych i Młodzieżowych Filmów

Amatorskich w Warszawie. W Bielsku
Białej w 1975 roku „Jaś” wywalczył II
nagrodę, a w Ogólnopolskim Festiwalu
Filmów w Polanicy Zdroju zdobył II na-
grodę, natomiast w Gliwicach na Festi-
walu Filmów Jednominutowych Grand-
Prix dwie drugie nagrody. Klub repre-
zentował Polskę na Międzynarodowym
Festiwalu Filmów Amatorskich Państw
Socjalistycznych w Bratysławie, zdoby-
wając wyróżnienie. 

Młodzież doby „przed-
internetowej” twórczo spę-
dzała czas na pracy z ka-
merą. Nad wszystkim czu-
wał Jan Soliński, licealny
profesor chemii. To z jego
inicjatywy powstał klub.
A gdy nadeszła pora, aby
nadać mu nazwę, ktoś wy-
myślił „Jasia”. To było
oczywistym nawiązaniem
do imienia jego twórcy. 

Chemik, piłkarz, fil-
mowiec – Jan Soliński do
Pyskowic trafił w 1963
roku. Wcześniej pracował
w liceum pedagogicznym

w Mielcu. Jan Soliński uprawiał piłkę
ręczną. Grał nawet w I lidze. Jego wiel-
ką miłością było również fotografowanie.
Założył w szkole laboratorium. Nauczył
uczniów wywoływać i powiększać zdję-
cia. Sam pokazywał swoje motywy z Tatr
i przestrzegał, aby nie robić zdjęć około

południa... I właśnie od fotografowania
wszystko się zaczęło. Jednak obcowanie
tylko z aparatem nie wystarczyło ambit-
nemu nauczycielowi i jego podopiecz-
nym. 

W 1966 roku formalnie powołano do
życia Klub Filmowy „Jaś”. W gronie za-
łożycieli – obok Jana Solińskiego – byli
polonista Mikołaj Hepa oraz elektronik
Jan Skurzak. W tajniki świata filmowe-
go wprowadzał młodych filmowców re-
żyser Józef Gembala. Ambitni pedagodzy
mogli działać dzięki życzliwości dyrek-
cji szkoły, która na potrzeby klubu udo-
stępniła szkolne pomieszczenia. Wkrót-
ce po powstaniu, „Jasia” przyjęto w po-
czet Federacji Amatorskich Klubów Fil-
mowych. Było to duże wyróżnienie. Pa-
tronat Federacji w tamtych czasach miał
bowiem duże znaczenie. Łączył kluby,
służył wymianie informacji, pomagał
w popularyzowaniu twórczości filmow-
ców z całego kraju. Przyjęcie w poczet
federacji niosło za sobą możliwość kon-
frontacji – podczas krajowych i zagra-
nicznych przeglądów filmowych – wła-
snej twórczości z osiągnięciami innych. 

Filmy realizowano w formacie
8 mm, super 8 mm i 16 mm.
Oznacza to, że produkcję nagry-

wano na taśmie o szerokości 8 lub 16 mi-
limetrów. Potem pojawiły się kamery
VHS i S-VHS. A ostatnie lata istnienia to
już nagrania w systemie cyfrowym. Te-
matyka poruszana w filmach była róż-

norodna. Dość przypomnieć wybrane
tytuły: „Slalom”, „Koniec z fikcją”,
„Ślad”, „Za furtką”, „Naga małpa”, „Po-
daj cegłę”, „Prawda o ziemi śląskiej”,
„Chleba naszego”, „Gospodarstwo pana
Piotra”, „Bieda”, „Ćma” czy „Jajo”.
Klubowa kamera towarzyszyła ważnym
szkolnym uroczystościom. 

W klubie działali nie tylko uczniowie
„“Konopnickiej”, ale także pozostałych
pyskowickich szkół, a nawet młodzież
gliwickich placówek. Wiele dobrego dla
rozwoju klubu zrobiła Bronisława Ba-
dowska, polonistka ucząca wówczas w
Szkole Podstawowej nr 6 w Pyskowicach.
Wiernie sekundowała Janowi Solińskie-
mu w klubowych poczynaniach. Zachę-
cała uczniów szkół podstawowych do
działalności filmowej i przyczyniła się do
wielu sukcesów „Jasia”.

- Teraz, po śmierci naszego wspania-
łego profesora, śp. Jana Solińskiego
chcielibyśmy zachować od zapomnienia

jak najwięcej filmów powstałych w klu-
bie. Narodził się wspólny pomysł, aby za-
dbać o digitalizację, próbkowanie czy sze-
rzej mówiąc cyfryzację klubowych ma-
teriałów filmowych. Chodzi o to, aby ze
starych, tradycyjnych taśm filmowych
przegrać materiały na płyty CD, by za-
chować je we współczesnych forma-
tach cyfrowych. Wszyscy chętni, którzy
są autorami „jasiowych” filmów i chcie-
liby dostać swój, nakręcony przez siebie
przed laty film w nowej wersji cyfrowej,
mogą się do mnie zgłaszać – mówi Ma-
ria Nowak-Kowalska, prezes Stowarzy-
szenia Wychowanków i Absolwentów Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Marii Ko-
nopnickiej w Pyskowicach.

Spuścizna klubowa jest znacząca.
Warto zachować ją dla potomnych. Moż-
na zgłaszać się do Marii Nowak-Ko-
walskiej, dzwoniąc na nr telefonu:
603 587 952.

(MFR)

Filmy warte zachowania

Święty Mikołaj nie zapomniał o uczniach
Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie.

Odwiedził ich 7 grudnia. Zanim jednak
przybył, przesłał uczniom wiadomość multi-
medialną z pozdrowieniami, zagadkami i za-
daniami, które uczniowie mieli rozwiązać. Kie-
dy niespodziewanie z pracy wyrwał ich
dźwięk dzwoneczków reniferów, było rado-
sne powitanie, występy i życzenia. Mikołaj ob-
darował uczniów prezentami, z każdym zro-
bił sobie pamiątkowe zdjęcie. Dzieci i mło-
dzież pożegnali go śpiewem i już czekają na
kolejne spotkanie za rok. 

Dyrektor szkoły Alina Jaworska oraz or-
ganizatorki A. Buczek i K. Janowska  dziękują
sponsorom za wsparcie w zorganizowaniu tak
szczególnego dnia dla każdego dziecka – fir-
mom Komart,
Albud i Mistral
oraz NSZZ So-
lidarność KWK
Knurów-Szczy-
głowice, a tak-
że dyrekcji
sklepu Brico-
marche. Po-
dziękowania
kierują również
do dyrekcji, na-
u c z y c i e l i ,
uczniów i pra-
cowników Ze-
społu Szkół nr
1 w Knurowie
za pamięć

i wsparcie, jakim obdarowują uczniów ZSS
w Knurowie każdego roku.

Dyrektor, grono pedagogiczne, rada ro-
dziców i uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych
w Knurowie składają również podziękowania
wszystkim darczyńcom, uczestniczącym
w kiermaszu bożonarodzeniowym zorgani-
zowanym przed świętami w Centrum Han-
dlowym Auchan w Gliwicach.

- Dziękujemy dyrekcji Centrum Handlo-
wego Auchan za umożliwienie nam zorgani-
zowania kiermaszu oraz wszystkim darczyń-
com za okazaną hojność i  wielkie serca –
mówi Alina Jaworska. – Dzięki państwa
wsparciu uczniowie naszej szkoły wyjadą na
kilkudniową wycieczkę, na którą już nie
mogą się doczekać. (AB)

Bogaty Mikołaj
Szkoła Podstawowa w Kotu-
linie co raz udowadnia, jak
ważny jest dla jej uczniów
sport. W grudniu uczestni-
czyli oni w dwóch cieka-
wych wyjazdowych impre-
zach.

6 grudnia szkoła wzięła
udział w Biegu Mikołajkowym
w Lublińcu.

- Pojechało około 30 osób –
dzieci, nauczyciele i rodzice.
Nasi uczniowie bardzo dobrze
się zaprezentowali, zajęli kilka
miejsc na podium. Wszyscy za-
wodnicy otrzymali medale
z Mikołajem, czapki Mikołaj-
kowe, pamiątkowy numer, słodycze, nagrody rzeczowe
– kredki, puzzle, książki. Było wspólne biesiadowanie,
kiełbasa i krupnioki z ogniska, wspaniała grochówka,
pyszna herbata i ciasto oraz wiele innych atrakcji.
Wszyscy byli zadowoleni i uśmiechnięci, a najbardziej
ich cieszyło wspólne zdjęcie z medalistką Polski w bie-
gach, Karoliną Pilarską. Bardzo dziękuję organizatorom,
rodzicom i nauczycielom za pomoc i wspaniałą atmos-
ferę – podsumowuje imprezę Marek Pawłowski z SP
w Kotulinie. 

Natomiast 17 grudnia uczniowie uczestniczyli w Zi-
mowej Olimpiadzie Pomysłów z Klasą, która odbyła się
w Hali na Skarpie w Bytomiu. Przyjechało na nią 30 ze-
społów z całej Polski. Uczniowie mieli za zadanie za-
prezentować swoje sposoby na ciekawy wuef. Zrobili to
w nietuzinkowy sposób, przedstawiając takie pomysły jak
m.in. molkky, taniec belgijski, linorozgrzewka, rugby TAG,
gramy w ganianego itp.

- Nasza szkoła zaprezentowała pomysł o nazwie ruch
na siatkówce. Przedstawiliśmy wiele gier i zabaw z pił-
ką do siatkówki, jak np. siatka, do nieba, berek w siatkówce,
siatkounihokej, który cieszył się wielką popularnością. Było
sporo radości i śmiechu w trakcie tej zabawy. Nasza szko-
ła otrzymała dyplomy i nagrody rzeczowe, zdobyliśmy też
sporo wiedzy na temat ciekawych zajęć wuefu. Było faj-
nie, a dzieci wróciły zadowolone – relacjonuje Marek Paw-
łowski.

Uczniowie mieli też okazję sfotografowania się z Ma-
riuszem Bacikiem, reprezentantem Polski w koszyków-
ce oraz z piłkarzami ręcznymi Górnika Zabrze – Tymo-
teuszem Piątkiem i Mateuszem Korneckim. Organizato-
rem Zimowej Olimpiady Pomysłów z Klasą była Funda-
cja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 23 w Bytomiu. Honorowy patronat objął nad
nią minister edukacji narodowej, Ministerstwo Zdrowia
oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. (Opr. RG)

Aktywni uczniowie z Kotulina

Budynek „Konopnickiej” – tutaj powstawały najlepsze filmy klubowe. 
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Jan Soliński – takim go
pamiętają członkowie
AKF „Jaś”.

Święty Mikołaj sprawił dzieciom niezwykłą radość.
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Uczestnikom Biegu Mikołajkowego w Lublińcu dopisywały humory.
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W ubiegłym roku na półkach księ-
garskich pojawiła się debiutancka
powieść Augusty Docher pt. „Eperu.
Wędrowcy”. Cieszy się ona popu-
larnością nie tylko wśród nastolatek,
do których jest adresowana, ale
także wśród ich mam. Jak się oka-
zało, świętująca pisarski debiut au-
torka Augusta Docher, to kryjąca się
pod pseudonimem Beata Głąb, któ-
ra przez dwanaście lat swojego ży-
cia mieszkała…. w Pyskowicach!

- Urodziłam się wprawdzie w Gli-
wicach, ale przez więk-
szość dzieciństwa
mieszkałam w Pysko-
wicach. Moja mama Ja-
nina Augustyniak była
nauczycielką w Szkole
Podstawowej nr 4, a nie-
żyjący już tato, któremu
zadedykowałam całą
moją debiutancką trylo-
gię, był górnikiem w gli-
wickiej kopalni Sośnica.
Niestety (bo dla mnie
było to bardzo przykre rozstanie)
w 1982 roku wyprowadziliśmy się do
Wadowic, a obecnie mieszkam w Dan-
kowicach pod Bielskiem. Do dzisiaj
mile wspominam czasy, gdy mieszka-
liśmy w Pyskowicach, a Ślązaków
wprost uwielbiam i nigdy nie pozbędę
się sentymentu do Śląska. Czuję się
znacznie lepiej, gdy mam świadomość,

że kilka kilometrów od mojego domu
przebiega granica województw, a ja je-
stem po tej „właściwej“, czyli śląskiej
części. A co do mojej twórczości, do
niedawna nawet nie śniłam, że napiszę
powieść, a jednak pewnego dnia usia-
dłam i zaczęłam…  I tak narodziła się
saga o „Wędrowcach” – mówi Beata
Głąb vel Augusta Docher.

„Anna Wilk (główna bohaterka po-
wieści naszej krajanki – dop. red.) tylko
z pozoru jest zwykłą nastolatką, która po-
woli wkracza w dorosłe życie. Pasjonu-

je się malowaniem,
wybrała studia arty-
styczne. Choć urodzo-
na w Polsce, od wielu
lat mieszka razem
z matką i Wiką, ser-
deczną przyjaciółką,
w Londynie. Z okazji
ukończenia szkoły
matki Anny i Wiki za-
planowały dziewczy-
nom niespodziankę:
wyjazd do Francji.

Przebojowa Wika odkrywa, że znajdą się
tam akurat wtedy, gdy niedaleko, w Can-
nes, odbywać się będzie słynny festiwal
filmowy. A że kocha się w jednym z po-
pularnych aktorów, Leo Blacku, wymu-
sza na Annie wspólne pójście po auto-
grafy. Wydarzenia w Cannes wywraca-
ją życie Anny do góry nogami, bowiem
Leo Black nieoczekiwanie wyławia ją

z tłumu i proponuje spotkanie. Szybko
pojawia się zauroczenie. Leo nie jest jed-
nak zwykłym aktorem, ba nie jest nawet
zwykłym człowiekiem – jest Wędrow-
cem, czyli istotą odradzającą się w no-
wych wcieleniach. Jak zmieni się życie
Anny i jak potoczą się losy tego nie-
zwykłego związku? Koniecznie trzeba
przeczytać!” – tak powieść Beaty Głąb
promuje portal www.lubimyczytac.pl.

Autorka od lat wykonywała zawód
ekonomisty, jednakże liczby nie prze-
szkodziły rozwinąć się jej wyobraźni, by
stworzyć naprawdę dobrą powieść.

- Mój umysł podzielony na część ści-
słą i humanistyczną. Te dwie połówki
funkcjonują równolegle, czyli studio-
wanie wyższej matematyki stosowanej
i chociażby malowanie pleneru z natury
sprawiało mi tyle samo przyjemności lub
problemów. Pewnie dlatego przybrałam
pseudonim, by lepiej pokazywał moje
„rozdwojenie“ – mówi Augusta Docher. 

Czy w powieści znalazły się elemen-
ty związane z Ziemią Gliwicką? 

- Nie bezpośrednio, ale sercem zawsze
byłam Ślązaczką. Nawet gdy mieszkałam
poza granicami regionu. Mam nadzieję,
że przemyciłam nieco tej śląskiej natu-
ry do niektórych postaci w mojej po-
wieści – twierdzi pisarka. 

Zainteresowanych odsyłamy do lek-
tury. „Eperu“ skierowana jest do odbiorcy
co najmniej szesnastoletniego, ale rów-
nie dobrze może się nią zainteresować

osoba mająca lat czterdzieści czy pięć-
dziesiąt. To książka, która wciąga od
pierwszych stron, intryguje i zaskakuje.
Autorka kończy teraz pracę nad drugą
częścią swojej książki. W planach ma
stworzenie trylogii o „Wędrowcach”.
W pierwszym kwartale tego roku po-
winna się ukazać druga część tej sagi, za-
tytułowana „Habbatum” oraz coś abso-
lutnie innego w dorobku Augusty Docher.
Będzie to obyczajowo-erotyczna po-
wieść pt. „Anatomia uległości“. Autor-
ka w planach ma również wydanie swo-
jej trzeciej książki – pierwszej części cy-
klu krakowskiego pt. „Łuska“. Czy już
może mówić o sobie, że odniosła sukces
literacki?

- Miernikiem sukcesu literackiego, je-
śli mogę tak to nazwać, będzie dla mnie
ilość emocji, których dostarczyłam czy-
telnikom. Pamiętam, jak jedna z moich
pierwszych czytelniczek napisała do
mnie w nocy, że przeczytała „Eperu”
i zwierzyła się ze swoich emocji przy lek-
turze. To był strzał w dziesiątkę. Tego mi
trzeba: emocji odbiorców mojej twór-
czości. To jest dla mnie najważniejsze.
Może jestem pisarskim wampirem emo-
cjonalnym? Mam nadzieję, że każdy, kto
przeczyta „Eperu” i kolejne moje po-
wieści, dostarczy sobie wielu wrażeń
i wzruszeń. To moje marzenie. Pozdra-
wiam wszystkich mieszkańców powiatu
gliwickiego, a szczególnie bliskich mi Py-
skowic – dodaje autorka.

Dla zainteresowanych: książki Au-
gusty Docher dla bibliotek można zaku-
pić bezpośrednio w wydawnictwie BIS.
Czytelników zapraszamy również na
fanpage Augusta Docher na FB.

MAGDALENA FISZER-RĘBISZ
Ps. Przy pisaniu artykułu korzysta-
łam z materiałów ze strony www.
granice.pl

W hali Gimnazjum w Wielowsi 12 grudnia
rozegrano XVI Mistrzostwa Powiatu Gli-
wickiego w tenisie stołowym. Stanęło
do nich stu uczestników z czternastu
miejscowości – klubów powiatu gliwic-
kiego.

Oto wyniki w poszczególnych katego-
riach:
- Żaczki: I miejsce Weronika Klaka, II – Alek-
sandra Tekla, III – Martyna Bem (wszystkie
ULKS Pławniowice);
- Żacy: I miejsce Kacper Rusin (LKS Orzeł
Stanica), II – Tomasz Lutostański (ATS Li-
gota), III – Igor Dola  (LKS Orzeł Stanica);
- Młodziczki: I miejsce Wiktoria Pasierb
(ULKS Ruch Pniów), II – Gabriela Prusko
(ULKS Pławniowice), III – Beata Gross
(ULKS Pławniowice);
- Młodzicy: I miejsce – Kamil Na-
myślnik (ATS Ligota) , II – Marcin
Kapica (ATS Ligota), III – Piotr Bu-
jara (Wielowieś);
- Kadetki: I miejsce Natalia Bryś
(ULKS Tajfun Ligota Łabędzka), II –
Aldona Rożek (LKS Wilki Wilcza),
III – Paulina Knoppik (Świbie);
- Kadeci: I miejsce – Szymon
Szykulski (ATS Ligota), II – Piotr
Kożuszek (Wielowieś), III – Ka-
mil Ceglarski (ULKS Ruch
Pniów);
- Juniorki: I miejsce – Justyna Żyla
(LKS Orzeł Stanica), II – Anna Jen-

drusik (Świbie), III – Aleksandra Knoppik
(Świbie);
- Juniorzy: I miejsce – Dawid Kwaśniok
(ULKS Ruch Pniów), II – Kotyrba  Mariusz
(LKS Naprzód Świbie), III – Rafał Klaczka
(LKS Wilki Wilcza);
- Seniorki: I miejsce Barbara Kopyra (ULKS
Ruch Pniów), II – Iwona Steuer (ATS Ligo-
ta), III – Justyna Sczedzina (ATS Ligota); 
- Seniorzy: I miejsce Dariusz  Steuer, II – Piotr
Wiciok (LKS Wilki Wilcza), III – Maciej Ma-
kajew (wszyscy ATS Ligota). 

Zespołowo  na pierwszym miejscu upla-
sował się ULKS Pławniowice, drugą lokatę
zdobył  ULKS Ruch Pniów, a trzecią – ATS
Ligota. W punktacji gmin najlepszy był Ru-
dziniec, przed Pilchowicami i Toszkiem.

(LP) 

Powiatowy ping-pong 
Rafał Bednarczyk, mieszkaniec
Domu Pomocy Społecznej – Ośro-
dek M.B. Uzdrowienie Chorych
w Knurowie Caritasu Archidiecezji
Katowickiej, jest złotym medalistą
Światowych Letnich Igrzysk Spe-
cjalnych w Los Angeles.

Niezwykle skromny, nie chwali się
swymi sukcesami. I choć od Świato-
wych Letnich Igrzysk Specjalnych
w Los Angeles minęło już pół roku, nie-
wiele osób wie o jego tak wielkim osią-
gnięciu. 

- Rafał uprawia bocce – mówi Alek-
sander Szendzielorz, dyrektor knu-
rowskiego ośrodka. – Gdy u nas za-
mieszkał, był już uznanym zawodni-
kiem tej rzadkiej raczej w naszym kraju dyscypliny spor-
tu. Bardzo się ucieszyliśmy, gdy wrócił z igrzysk w USA
ze złotym medalem, wszyscy serdecznie gratulowaliśmy
mu tego, kolejnego już sukcesu.

Bocce popularne jest w Chorwacji – często widać tam
mężczyzn, którzy na otoczonym zazwyczaj belkami, dłu-
gim i wąskim boisku rzucają metalowymi kulami, po czym
skrzętnie liczą zdobyte punkty. Gra wzięła swój począ-
tek w starożytnym Rzymie i rozwinęła się do swej aktu-
alnej formy we Włoszech. Jest znana w całej Europie
i w zamorskich krajach, gdzie przybywali włoscy emi-
granci, m.in. w Australii i obu Amerykach. Mecze roz-
grywają między sobą dwaj gracze, dwie drużyny dwu-
osobowe, trzyosobowe lub czteroosobowe. Partię roz-
poczyna losowo wybrana drużyna wyrzuceniem mniej-
szej kuli (tzw. świnki), z jednego końca boiska do obszaru

o długości 5 m przeciwległego końca
boiska. Jeżeli drużyna dwukrotnie nie
umieści małej kuli w odpowiednim
miejscu, drużyna przeciwna ma prawo
położyć ją w dowolnym miejscu w wy-
znaczonym obszarze. Następnie dru-
żyna, która jako pierwsza rzucała małą
kulą, wyrzuca swoją kulę. Drużyna
przeciwna rzuca swoje kule do mo-
mentu, w którym jej kula będzie naj-
lepsza, lub do momentu, w którym wy-
rzuciła ona swoje cztery kule. Punkty
otrzymuje drużyna, której kula znajduje
się najbliżej małej. Ilość punktów zdo-
bytych w danej partii równa się ilości
kul lepszych od najbliższej kuli prze-
ciwnika. Gra toczy się zwykle (w za-

leżności od regionu) do 11, 12 lub 13 zdobytych punktów.
Nie jest to łatwa gra. Wymaga koncentracji, dużej

sprawności i celności rzutu. Właśnie te wszystkie umie-
jętności świetnie posiadł Rafał. Ma 38 lat, pochodzi z Rudy
Śląskiej. Lekarze stwierdzili u niego niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym – ale jak widać,
nie przeszkadza mu to w osiąganiu doskonałych wyników
w bocce!

- Jest osobą wysportowaną, bocce i kręgle to dyscy-
pliny sportowe, które trenuje z pasją od kilku lat – mó-
wią jego opiekunowie z DPS-u w Knurowie. – Rafał ma
na swoim koncie wiele sukcesów sportowych w olim-
piadach specjalnych,  uhonorowanych licznymi medala-
mi, które zdobią jego pokój.

Rafale, życzymy Ci dalszych osiągnięć sportowych!
(RG) 

Puchary, medale i dyplomy wręczali zwycięzcom
Adam Wojtowicz – radny Powiatu Gliwickiego i Mar-
cin Kwaśniok – przewodniczący Powiatowej Rady
Sportu. Na zdjęciu z najlepszymi seniorkami.
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Rafał z dumą prezentuje medal
zdobyty w Los Angeles.
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Czy pisarka mająca związki z naszym powiatem będzie święcić sukcesy czytelnicze? 

Miłość jest najważniejsza, czyli romans paranormalny

Augusta Docher o sobie:
Mama, żona, córka i siostra.
Plastyczka, księgowa, mani-
curzystka i pisarka.
Ogrodnik, kura domowa i biz-
neswoman.
Polka, Ślązaczka.
Tradycjonalistka modyfikowa-
na.
Ale przede wszystkim kobieta
z krwi i kości.
„Eperu” to jej debiut. Już za
moment druga część cyklu
„Wędrowcy” – Habbatum,
wkrótce część trzecia.

Złoty medalista w bocce



Wiele przedsięwzięć służących śro-
dowisku naturalnemu na naszym te-
renie zostało nagrodzonych w kon-
kursie „Powiat przyjazny środowi-
sku”. 

Podsumowanie konkursu, zorgani-
zowanego przez Zarząd Powiatu Gli-
wickiego, odbyło się 14 grudnia w Sta-
rostwie Powiatowym w Gliwicach. Na-
grodzone zostały przedsięwzięcia, które
były zainicjowane i wykonane przez so-
łectwa na naszym terenie w ub. roku.
Wszystkie wykonywane są przy dużym
zaangażowaniu lokalnej społeczności –
sołtysa, rad sołeckich, mieszkańców i ich
organizacji, a często także szkół.

Pierwsze miejsce w konkursie – i na-
grodę w wysokości 2 750 zł – otrzyma-
ła Wielowieś za projekt „Skwer rekre-
acyjny nad stawem – etap II Ptasia wy-
spa”. Drugie miejsce – i nagrodę w wy-
sokości 2 500 zł – przyznano Stanicy za

projekt „Czym skorupka za młodu na-
siąknie – zakup pomocy dydaktycznych
z zakresu ochrony środowiska dla dzie-
ci objętych edukacją wczesnoszkolną”.
Trzecie miejsce – nagrodzone kwotą
2 250 zł – zajęły Poniszowice za projekt
„Ścieżka edukacyjna w zabytkowym
parku w Poniszowicach”. 

W konkursie przyznane zostały rów-
nież wyróżnienia (każde po 1 220 zł), któ-
re otrzymały następujące sołectwa: Gie-
rałtowice, Przyszowice, Leboszowice,
Wilcza, Bycina, Ligota Łabędzka, Łany,
Taciszów, Smolnica, Ligota Toszecka,
Płużniczka, Pniów, Proboszczowice, Sar-
nów, Gajowice, Wielowieś (Gimnazjum),
Wiśnicze i Zacharzowice.

Sołectwa otrzymały je za szereg cieka-
wych przedsięwzięć. W Gierałtowicach
w ramach zadania „Pamiętajmy o kaszta-
nowcach” rewitalizacji poddana została
aleja kasztanowa. Przyszowice zorganizo-

wały Święto Drzewa w tamtejszym pięk-
nym Zespole Parkowo-Pałacowym, z udzia-
łem swych najmłodszych mieszkańców. Le-
boszowice urządziły akcję w ramach Sprzą-
tania świata. W Wilczy powstał ładny teren
zielony przy placu zabaw, w Gajowicach –
„Dziecięcy zakątek”, a w Zacharzowicach
– „Beztroska oaza”. Wiśnicze zrealizowa-
ły projekt pn. „Moje boisko – miejsce
spotkań i rekreacji”. Wielowieś ma swój
ogród dendrologiczny ze ścieżką dydak-
tyczną. W Smolnicy zagospodarowano te-
ren na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Szkol-
nej – poprzez kaskadowe nałożenie donic
z kwiatami oraz nasadzenie krzewów,
a w Bycinie urządzono miejsce rekreacji
oraz punkt selektywnej zbiórki śmieci. Li-
gota Łabędzka wypielęgnowała tereny zie-
lone i boisko sportowe, zaś Łany zagospo-
darowały skwer w centrum sołectwa. W Ta-
ciszowie zagospodarowany został teren

wokół przedszkola i świetlicy. „Pomaluj mój
świat” – tak nazywał się projekt sołectwa
Proboszczowice. Płużniczka utworzyła
Edukacyjny Park Dendrologiczny, w któ-
rym każdy może nauczyć się rozpoznawać
gatunki drzew i owadów występujące w
okolicy. O tym, że „Przyroda naszym do-
brem, dbamy o nią wspólnie” przypo-

mniano w Sarnowie. W Pniowie zadbano
o zielony skwer przy szkole. Ligota To-
szecka zmodernizowała oświetlenie bu-
dynku świetlicy wiejskiej w oparciu o wy-
sokowydajne oświetlacze technologii LED. 

Na spotkaniu w starostwie laureaci
konkursu odebrali symboliczne statuetki
z rąk starosty gliwickiego Waldemara 
Dombka, Andrzeja Kurka – przewodni-
czącego Rady Powiatu Gliwickiego i Win-

fryda Ficonia, który przewodzi Komisji
Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji
RPG. Gratulacje złożył im m.in. Andrzej
Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. – Dziękuję również
Zarządowi Powiatu Gliwickiego za tak
cenną inicjatywę, jaką jest organizacja co-
rocznego konkursu, wspierającego eko-
logię na naszym terenie – mówił. – Cie-
szę się, że sołectwa, wspierane przez po-
wiat, aktywnie włączają się w działania,
służące ochronie środowiska.   

(RG)
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EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Powiat przyjazny środowisku

Sołtys zwycięskiej Wielowsi Józef Schütz z radnymi Krystyną Urbańską i Adamem
Wojtowiczem oraz starostą Waldemarem Dombkiem.

To bardzo udany konkurs – mówił
Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Ka-
towicach.

Fo
to

: R
. G

oz
d

ek

Efekt konkursu w Proboszczowicach…
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…i w Wielowsi, gdzie przy stawie powstał skwer rekreacyjny. 
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22 grudnia ub. r. Rada Nadzorcza
WFOŚiGW podjęła uchwałę o przyjęciu
nowych Szczególnych zasad dofinanso-
wania jednostek samorządu terytorialnego
przy udziale środków z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w ramach programu
priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie
działań ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej realizowanych przez WFO-

ŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów za-
wierających azbest”. Warunki finanso-
wania zadań realizowanych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego będą
w 2016 r. korzystniejsze niż w latach
ubiegłych, ponieważ fundusz przeznaczy
na ich realizację dofinansowanie w for-
mie dotacji, które będzie mogło wynosić
do 50 proc. kosztów kwalifikowanych za-
dania, lecz nie więcej niż 400 zł/Mg od-

padu zawierającego azbest (jeżeli na za-
danie składają się: demontaż, zbieranie,
transport i unieszkodliwienie lub zabez-
pieczenie odpadów zawierających azbest)
i 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest
(jeżeli na zadanie składają się: zbieranie,
transport i unieszkodliwienie lub zabez-
pieczenie odpadów zawierających
azbest). Kwota dofinansowania przed-
sięwzięcia, podobnie jak w latach ubie-
głych, może wynosić do 100 proc. kosz-
tów kwalifikowanych. Uzupełnienie do-
finansowania może stanowić pożyczka ze
środków WFOŚiGW.

O dofinansowanie wzorem lat ubie-
głych mogą ubiegać się jednostki samo-

rządu terytorialnego posiadające Pro-
gram usuwania azbestu – i na terenie któ-
rych zastała przeprowadzona inwenta-
ryzacja wyrobów zawierających azbest.

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Ka-
towicach podjęła także uchwałę o przy-
jęciu Szczególnych zasad dofinansowa-
nia w ramach programu „Dofinansowa-
nie przydomowych oczyszczalni ścieków,
lokalnych oczyszczalni ścieków wraz
z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłą-
czeń budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego”. Warunki finansowania
w br. tych przedsięwzięć będą korzyst-
niejsze niż w latach ubiegłych, ponieważ
fundusz przeznaczy na realizację zadań

pomoc w formie dotacji 40 proc. i po-
życzki 60 proc., czyli 100 proc. kosztów
kwalifikowanych zadania.

Program będzie przede wszystkim ad-
resowany do beneficjentów z obszarów
mniej zurbanizowanych oraz obszarów
wiejskich. Będą nimi: jednostki samorządu
terytorialnego i ich związki lub podmio-
ty świadczące usługi publiczne w ra-
mach realizacji zadań własnych jednostek
samorządu terytorialnego, a ostatecznym
odbiorcą pomocy będą osoby fizyczne.

Bliższe informacje na ten temat już
wkrótce znajdą się na stronach interne-
towych WFOŚiGW w Katowicach.

(RG)

Korzystniejsze zasady dofinansowania
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach w bieżącym roku będzie w korzystniejszy sposób dofinansowywał przed-
sięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz budową m.in. przydomowych
oczyszczalni ścieków.

Unijny wspólnotowy system ekozarzą-
dzania i audytu EMAS ma 20 lat. Z tej oka-
zji specjalne wyróżnienia od Komisji Eu-
ropejskiej otrzymały organizacje najdłu-
żej zarejestrowane w systemie – m.in. Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Katowicki WFOŚiGW jest jednym
z 11 podmiotów z Polski wyróżnionych

w ten sposób – i jedynym spośród 17-tu
takich funduszy działających w kraju.

- EMAS to nowoczesny instrument
zrównoważonego rozwoju i doskonale
sprawdza się w firmach jako narzędzie za-
rządzania ochroną środowiska – infor-
muje Maciej Gramatyka, rzecznik pra-
sowy WFOŚiGW w Katowicach. – Za-
pewnia osiąganie efektów ekologicz-

nych oraz budowanie kapitału społecz-
nego. Ułatwia również pracę administracji
publicznej dzięki naciskowi, który kładzie
na spełnienie wymagań prawnych ochro-
ny środowiska. 

Rejestracja we wspólnotowym sys-
temie ekozarządzania i audytu EMAS jest
dostępna dla organizacji działających
w Polsce od 1 maja 2004 r. WFOŚiGW

w Katowicach został wpisany do krajo-
wego rejestru EMAS przez ministra śro-
dowiska w styczniu 2007 roku.

Wyróżnienie przyznane katowickie-
mu WFOŚiGW podpisał Karmenu Vel-
la, komisarz UE do spraw środowiska,
gospodarki morskiej i rybołówstwa. Zo-
stało ono przekazane na konferencji wy-
sokiego szczebla, podsumowującej 20 lat
funkcjonowania EMAS, która odbyła
się we Frankfurcie nad Menem. (RG)

WFOŚiGW w Katowicach wyróżniony
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Dzięki RSO każdy, kto ma dostęp do in-
ternetu, telewizji publicznej lub zainsta-
luje bezpłatną aplikację na telefon ko-
mórkowy (smartfon), może być powia-
damiany o potencjalnych zagrożeniach
lub klęskach żywiołowych. 

Komunikaty RSO można zobaczyć 
w programach Telewizji Polskiej: w na-
ziemnym multipleksie cyfrowym MUX-
3 w programach regionalnych. Najistot-
niejsze z nich pojawiają się na specjal-
nym pasku na ekranie telewizora.
Wszystkie komunikaty dostępne są tak-
że na stronach telegazety w programach
TVP1, TVP2, TVP Kultura, TVP Histo-

ria i TVP Polonia od str. 190, natomiast
w TVP Regionalnej od str. 430. Ostrze-
żenia dostępne są również na stronach in-
ternetowych urzędów wojewódzkich.

Użytkownicy smartfonów mogą ko-
rzystać z bezpłatnej aplikacji w telefonach
komórkowych dostępnej w sklepach 
z aplikacjami na poszczególne platformy
(odpowiednio: Google Play, Apple App
Store, Windows Phone Store). Aplikację
można wyszukać w sklepach po słowach
kluczowych „RSO” oraz „Regionalny
System Ostrzegania”. Istnieje także opcja
informowania o regionalnych zagroże-
niach przez sms-y.

Zarówno w aplikacji telefonicznej, jak
i telegazecie TVP umieszczane są ostrze-
żenia meteorologiczne, hydrologiczne,
drogowe oraz inne – istotne z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa każdego z nas. 

RSO zawiera również kilkanaście
poradników postępowania w takich sy-
tuacjach kryzysowych, jak m.in.: burze 
i nawałnice, wichury, powódź, upały, za-
grożenia terrorystyczne czy pożar. Moż-
na tu też znaleźć wskazówki dotyczące
udzielania pierwszej pomocy, zachowa-
nia w przypadku ogłoszenia alarmu,
a także szereg innych ważnych informacji
dotyczących bezpieczeństwa. 

System opracowany został przez Mi-
nisterstwo Administracji i Cyfryzacji.
Więcej informacji na stronie www.po-
wiatgliwicki.pl w zakładce REGIO-
NALNY SYSTEM OSTRZEGANIA. 

(RG)

Zawsze ostrzeże
Regionalny System Ostrzegania (RSO) powiadomi Cię o zagrożeniach, ja-
kie są w pobliżu, poradzi także, jak się zachować w niebezpiecznych sytu-
acjach i gdzie szukać ratunku.

EU RO PEJ SKI NU MER 
ALAR MO WY 112

Nu mer ten jest jed no li tym nu me rem
alar mo wym obo wią zu ją cym we wszys-
t kich kra jach Unii Eu ro pej skiej. Słu ży
do po wia da mia nia w sy tu acjach za gro -
że nia zdro wia, ży cia lub mie nia. Moż na
z nie go ko rzy stać za rów no z te le fo nów
ko mór ko wych, jak i sta cjo nar nych,
a usłu ga ta jest bez płat na.

Ze wzglę du na spe cy fi kę nie któ rych
zgło szeń oraz przy zwy cza je nie i kom fort
oby wa te li, za cho wa ne zo sta ły nu me -
ry 997, 998 oraz 999.

KIE DY DZWO NIĆ NA 112?
Eu ro pej ski Nu mer Alar mo wy 112 słu -
ży do zgła sza nia sy tu acji zwią za nych
z bez po śred nim za gro że niem ży cia,
zdro wia lub mie nia, do któ rych za li -
czyć moż na m.in. po ża ry, wy pad ki
dro go we, przy pad ki uży cia prze mo cy,
po waż ne uszko dze nie cia ła, kra dzie że,
wła ma nia i in ne na głe sy tu acje za gra -
ża ją ce zdro wiu lub ży ciu.

NIE ZBĘD NE IN FOR MA CJE
DO ZGŁO SZE NIA ZDA RZE NIA,

CZY LI CO NA LE ŻY ZRO BIĆ
PO WY BRA NIU NU ME RU 112?
� Je że li to moż li we – po łą cze nie z ope ra -
to rem nu me ru alar mo we go 112 po win no
być wy ko na ne przez oso bę znaj du ją cą się
bez po śred nio w miej scu wy stą pie nia zda -
rze nia i po win no za pew niać moż li wość spo -
koj ne go prze pro wa dze nia roz mo wy.
� Na le ży cze kać na zgło sze nie się ope -
ra to ra i nie roz łą czać się do cza su, gdy po -
łą cze nie nie zo sta nie pod ję te (po łą cze nie
jest bez płat ne, więc dzwo nią cy nie po no -
si żad nych kosz tów).
�Na le ży po dać swo je imię i na zwi sko oraz
krót ko opi sać zda rze nie lub sy tu ację, któ -
rej by ło się świad kiem – na ba zie tych in-
for ma cji ope ra tor zde cy du je, ja kie służ by
roz dy spo no wać do zda rze nia.
� Na le ży ko niecz nie po dać miej sce
prze by wa nia lub ad res, pod któ rym   
mia ło miej sce zda rze nie.
� Na le ży od po wia dać na za da wa ne
przez ope ra to ra py ta nia.

� Na le ży wy ko ny wać po le ce nia/in -
struk cje prze ka zy wa ne przez ope ra to ra. 
� Nie wol no się roz łą czyć do cza su wy -
raź ne go po le ce nia ope ra to ra.
� Je śli sy tu acja na gle się zmie ni (po gor -
szy), na le ży nie zwłocz nie po in for mo wać
o tym ope ra to ra.
� Nie wol no blo ko wać nu me ru te le fo nu,
z któ re go wy ko na no zgło sze nie, na wy pa -
dek gdy by ope ra tor pró bo wał skon tak to wać
się po now nie ze zgła sza ją cym.
Pa mię taj!
Dzwo niąc na Eu ro pej ski Nu mer Alar mo -
wy112 bez po trze by, blo ku jesz li nię alar mo -
wą oso bie, któ ra wła śnie w tej chwi li mo że
po trze bo wać na tych mia sto wej po mo cy, anie
mo że po łą czyć się z ope ra to rem w Cen trum
Po wia da mia nia Ra tun ko we go.

Po wy krę ce niu nu me ru alar mo we go
i zgło sze niu się dys po zy to ra spo koj nie
i wy raź nie po daj: 
1. Co się sta ło?
2. Czy są po szko do wa ni – je śli tak, po -
wiedz, ja ki jest ich stan (czy są przy tom-
ni, czy od dy cha ją).

3. Miej sce zda rze nia (ad res, na zwa obiek-
tu, cha rak te ry stycz ne ce chy miej sca).
4. Swo je imię i na zwi sko, nr te le fo nu, z któ -
re go jest po da wa na in for ma cja o zda rze niu.

Pa mię taj! Dys po zy tor za wsze
od kła da słu chaw kę ja  ko pierw -
szy!

(WZK)

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH i informacyjnych 
Jednolity Europejski Numer Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska (tam, gdzie jest powołana) 986
Centrum Antyterrorystyczne ABW 
Zgłaszanie zdarzeń związanych z zagrożeniem terrorystycznym 996

Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994
Służba Dyżurna / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Gliwicach 510 138 137

Centrum Zarządzania Kryzysowego / Wojewody Śląskiego
32 256 56 01 
32 255 21 95 
32 207 71 01

SMS interwencyjny dla osób głuchoniemych 723 986 112
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 32 332 66 37

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 32 338 05 00 
666 227 205

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Tel. alarmowy na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt: 607 855 277

32 231 23 50 
32 231 50 95

Szpital w Knurowie Sp. z o.o. 32 331 92 02
32 331 92 80

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. 32 233 24 24 

Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach 32 235 65 27 
32 331 99 20

Szpital Psychiatryczny w Toszku 32 233 41 12 
Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów 
– TOURIST EMERGENCY LINE

0 800 200 300
+48 608 599 999

Informacja o numerach telefonów 118 913

TE LE FO NY ALAR MO WE ORAZ ZA SA DY ICH WY KO RZY STA NIA

Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa, w przypadku śmierci
jednego z małżonków  drugi pozo-
stający po nim zyskuje prawo do
świadczenia zwanego rentą rodzin-
ną – wyjaśnia Małgorzata Supińska
z Biura Porad Obywatelskich.

Wskazać należy, iż zarówno po stro-
nie zmarłego małżonka, jak i po stronie
żyjącego muszą zostać spełnione odpo-
wiednie przesłanki wynikające z art.
65-66 oraz art. 70 ustawy o rentach
i emeryturach z FUS.

Problematyka renty rodzinnej jest
dość szeroka, na uwagę zaś zasługuje
szczególnie art. 70 ust. 1 pkt. 3 dotyczący
prawa do renty małżonka rozwiedzionego
lub pozostającego w separacji oraz mał-
żonka z przyznanym prawem do ali-
mentów.

Zgodnie z powszechnie przyjętym po-
glądem – jeżeli nie został orzeczony przez
sąd  rozwód lub separacja, to wdowie lub
wdowcowi będzie się należało świad-
czenie z ZUS. Pamiętać należy, iż ZUS
przed przyznaniem świadczenia dokona

analizy prawnej i faktycznej danego sta-
nu rzeczy. Ocenie poddane zostaną oko-
liczności prawne zaistniałe po stronie
zmarłego małżonka oraz okoliczności
faktyczne po stronie żyjącego małżonka.

Zważyć należy, iż sam fakt trwania
związku małżeńskiego w chwili śmier-
ci nie przesądza jeszcze o ustaleniu pra-
wa do renty – ZUS będzie dążył do usta-
lenia,  czy w chwili śmierci między
małżonkami istniała tzw. wspólność mał-
żeńska.

Wspólność małżeńska to zgodnie
z panującym poglądem ZUS przede
wszystkim wspólne zamieszkiwanie oraz
prowadzenie gospodarstwa domowego;
brak wspólnego adresu zameldowania czy
też zamieszkania może oznaczać, iż
ZUS nie dopatrzy się przesłanki wspól-
ności małżeńskiej i mimo zaistnienia po-
zostałych przesłanek odmówi prawa do
renty rodzinnej.

Pamiętać należy, iż w każdej sytuacji
posiadania odmiennych adresów należy
podjąć starania zmierzające do wykaza-
nia przyczyn takiego stanu rzeczy. Wy-

jaśnienia takie możemy złożyć już pod-
czas składania wniosku o rentę lub w od-
wołaniu od decyzji odmawiającej prawa
do renty.

W odwołaniu kierowanym do Sądu
Okręgowego należy szczegółowo opisać
przyczyny posiadania odmiennych ad-
resów, wykazać istnienie wspólności
małżeńskiej – można powołać świadków,
zawnioskować przeprowadzenie dowo-
du z dokumentów.

Zgodnie z brzmieniem art. 70 ust.
1pkt. 3 prawo do renty rodzinnej będzie
miał także małżonek rozwiedziony, po-
zostający w separacji formalnej bądź fak-
tycznej, jeżeli miał ustalone prawo do ali-
mentów mocą wyroku lub ugody sądo-
wej. W takiej sytuacji prawo do alimen-
tów „zamieni się” w prawo do renty.

Wysokość renty rodzinnej wynosi
obecnie:

- dla jednej oso-
by   85 proc.
świadczenia
zmarłego;
- dla dwóch
osób 90 proc.
świadczenia
zmarłego;
- dla trzech lub więcej osób 95 proc.
świadczenia zmarłego. 

Pamiętać należy, iż po rozwodzie czy też
separacji dalsze pozostawanie we wspólnym
pożyciu czy też powrót do tego pożycia nie
będą skutkowały ustaleniem prawa do ren-
ty rodzinnej bez sformalizowania ponow-
nie związku bądź ustalenia prawa do ali-
mentów, gdy zajdą ku temu przesłanki.     

Co do zasady zwrócenia uwagi wy-
maga fakt, iż  zgodnie z art.70 ust. 5 tak-
że wdowiec ma prawo do renty rodzin-
nej.     (Opr. RG)

Małgorzata Supińska

Prawo do renty rodzinnej małżonka 

Biuro Porad Obywatelskich mieści się w Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach. Udziela bezpłatnych porad prawnych, nie prowadzi spraw. W lu-
tym br. będzie czynne w każdą środę od godz. 9.00 do 11.00. Zapisy te-
lefonicznie pod nr. 781 130 900 lub 502 537 961.  

Ciekawe
wycieczki PTTK
PTTK Oddział
Ziemi Gliwickiej
zaprasza na
ciekawe wy-
cieczki tury-
styczno-krajoznawcze.

Oto kilka wartych polecenia propo-
zycji, przygotowanych przez PTTK Od-
dział Ziemi Gliwickiej zarówno dla mi-
łośników podróżowania, pielgrzymo-
wania, jak i dobrego teatru:
� 23 stycznia: Kulig w Dolinie Białej Wi-
sełki,
� 30 stycznia – wyjazd  teatralny do Kra-
kowa: spektakl „Wychowanka” w Teatrze
Ludowym,
� 20 lutego – wyjazd teatralny do Wro-
cławia: spektakl „Mistrz i Małgorzata”
w Teatrze Muzycznym Capitol,
� 5-17 kwietnia: Niemcy, Hiszpania,
Portugalia, Włochy – pielgrzymka, 
� 2-14 lipca: Kalifornia.            

Bliższe informacje w biurze O/PTTK
Gliwice, Rynek 11, I piętro, tel. 32 231-
05-76, http://gliwice.pttk.pl, e-mail: gli-
wicepttk@poczta.onet.pl. (RG)

1 stycznia rozpoczęło działalność Po-
wiatowe Centrum Zarządzania Kry-
zysowego Starostwa Powiatowego
w Gliwicach, które przejęło dotych-
czasowy zakres czynności wykony-
wanych przez Centrum Ratownictwa
Gliwice w zakresie dotyczącym Po-
wiatu Gliwickiego. 

Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego powołane zostało Zarzą-
dzeniem Starosty Gliwickiego nr 67/2015
z dnia 22 grudnia 2015 r. i funkcjonuje
jako całodobowa służba dyżurna Staro-
sty Gliwickiego.

Powiatowego Centrum Zarządzania Kry-
zysowego Starostwa Powiatowego w Gli-
wicach od poniedziałku do środy w godz.
7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-
17.30 i w piątek w godz. 7.30-13.30 dy-
żuruje pod nr. tel. 32 332 66 39. Działa
też całodobowy tel. komórkowy
510 138 137. Faks: 32 230 83 16, e-mail:
pczk@starostwo.gliwice.pl, adres do ko-
respondencji: Powiatowe Centrum Za-
rządzania Kryzysowego Starostwa Po-
wiatowego w Gliwicach, ul. Zygmunta
Starego 17, 44-100 Gliwice.

(WZK)

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
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Jednym ze świadczeń przyznawa-
nych przez powiatowy urząd pracy
jest zasiłek dla bezrobotnych. Mag-
dalena Dacyna - zastępca kierow-
nika Działu ds. Ewidencji i Świadczeń
w PUP w Gliwicach wyjaśnia komu
on przysługuje, na jaki okres i jaka
jest jego wysokość.

DLA KOGO?

Prawo do zasiłku będzie Ci przysłu-
giwało za każdy dzień kalendarzowy od
dnia zarejestrowania się w powiatowym
urzędzie pracy, jeżeli:
- nie ma dla Ciebie propozycji odpo-
wiedniej pracy, propozycji stażu, przy-
gotowania zawodowego dorosłych, prac
interwencyjnych lub robót publicznych
oraz
- w okresie 18 miesięcy bezpośrednio po-
przedzających dzień zarejestrowania,
łącznie przez okres co najmniej 365 dni
między innymi:
�byłeś/aś zatrudniony/a i osiągałeś/aś
wynagrodzenie w kwocie co najmniej mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę, od
którego istnieje obowiązek opłacenia
składki na Fundusz Pracy (w okresie tym
nie uwzględnia się okresów urlopów
bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż
30 dni),
�wykonywałeś/aś pracę na podstawie
umowy o pracę nakładczą i osiągałeś/aś
z tego tytułu dochód w wysokości co naj-
mniej minimalnego wynagrodzenia za
pracę,
świadczyłeś/aś usługi na podstawie umo-

wy agencyjnej lub umowy zlecenia lub
innej umowy o świadczenie usług, albo
współpracowałeś/aś przy wykonywaniu
tych umów, przy czym podstawę wy-
miaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwo-
ta co najmniej minimalnego wynagro-
dzenia za pracę w przeliczeniu na okres
pełnego miesiąca,
�opłacałeś/aś składki na ubezpieczenia
społeczne z tytułu prowadzenia poza-
rolniczej działalności lub współpracy,
przy czym podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pra-
cy stanowiła kwota co najmniej mini-
malnego wynagrodzenia za pracę. 

WAŻNE!

Zasiłek nie zawsze przyznawany jest od
dnia zarejestrowania się w urzędzie pra-
cy. W przypadku, gdy:
- otrzymałeś/aś od byłego pracodawcy
świadczenie w postaci jednorazowego
ekwiwalentu pieniężnego za urlop gór-
niczy, jednorazową odprawę socjalną,
zasiłkową, pieniężną po zasiłku so-
cjalnym, jednorazową odprawę wa-
runkową lub odprawę pieniężną bez-
warunkową; prawo do zasiłku nabę-
dziesz po upływie okresu, za który
przysługuje Ci ekwiwalent lub odpra-
wa,
- otrzymałeś/aś odszkodowanie za skró-
cenie okresu wypowiedzenia umowy
o pracę; prawo do zasiłku nabędziesz po
upływie okresu, za który przysługuje Ci
odszkodowanie;

- w okresie 6 miesięcy przed zarejestro-
waniem w powiatowym urzędzie pracy
rozwiązałeś/aś stosunek pracy lub stosu-
nek służbowy za wypowiedzeniem albo
na mocy porozumienia stron, chyba że po-
rozumienie stron nastąpiło z powodu
upadłości, likwidacji pracodawcy lub
zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn
dotyczących zakładu pracy albo rozwią-
zanie stosunku pracy lub stosunku służ-
bowego za wypowiedzeniem lub na
mocy porozumienia stron nastąpiło z po-
wodu zmiany miejsca zamieszkania lub
pracownik rozwiązał umowę o pracę
w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; prawo
do zasiłku nabędziesz po okresie 90 dni
od dnia zarejestrowania się w urzędzie
pracy. 
- w okresie 6 miesięcy przed zarejestro-
waniem się w powiatowym urzędzie
pracy spowodowałeś/aś rozwiązanie ze
swej winy stosunku pracy lub stosunku
służbowego bez wypowiedzenia; prawo
do zasiłku nabędziesz po okresie 180 dni
od dnia zarejestrowania się w urzędzie
pracy.
Pozostałe warunki odmowy przyznania
prawa do zasiłku dla bezrobotnych znaj-
dziesz w art. 75 ust. 1 ustawy
z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. 

NA JAKI OKRES?

Podstawowy okres, przez jaki przysługuje
zasiłek dla bezrobotnych to 180 dni. Je-
żeli jednak:
- jesteś bezrobotnym powyżej 50 roku ży-
cia oraz posiadasz jednocześnie co naj-

mniej 20-letni okres uprawniający do za-
siłku lub
- samotnie wychowujesz dziecko w wie-
ku do 15 lat lub
- masz na utrzymaniu co najmniej jedno
dziecko w wieku do 15 lat, a twój mał-
żonek jest także bezrobotny i utracił
prawo do zasiłku z powodu upływu
okresu jego pobierania, po dniu nabycia
prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego
lub
- mieszkasz w okresie pobierania zasiłku
na obszarze powiatu, na terenie którego
stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca
roku poprzedzającego dzień nabycia pra-
wa do zasiłku przekraczała 150 proc. prze-
ciętnej stopy bezrobocia w kraju zasiłek
będziesz pobierać przez okres 365 dni.

WAŻNE!

Okres przysługiwania zasiłku ulega skró-
ceniu o czas jego nieprzysługiwania,
czyli o okres:
- za który otrzymałeś/aś od byłego pra-
codawcy świadczenie w postaci jedno-
razowego ekwiwalentu pieniężnego za
urlop górniczy, jednorazową odprawę so-
cjalną, zasiłkową, pieniężną po zasiłku so-
cjalnym, jednorazową odprawę warun-
kową lub odprawę pieniężną bezwarun-
kową;
- za który otrzymałeś/aś od byłego pra-
codawcy odszkodowanie za skrócenie
okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
- 90 dni, w przypadku gdy w okresie
6 miesięcy przed zarejestrowaniem w po-
wiatowym urzędzie pracy rozwiązałeś/aś
stosunek pracy lub stosunek służbowy za
wypowiedzeniem albo na mocy porozu-

mienia stron;
- 180 dni,
w przypadku
gdy w okre-
sie 6 miesię-
cy przed za-
rejestrowa-
niem się
w powiato-
wym urzę-
dzie pracy spowodowałeś/aś rozwiązanie
ze swej winy stosunku pracy lub stosunku
służbowego bez wypowiedzenia
- inne okresy wymienione w art. 75 ust.
1-3 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy

JAKA WYSOKOŚĆ?

Podstawowa wysokość zasiłku dla bez-
robotnych wynosi 831,10 zł brutto mie-
sięcznie w okresie pierwszych 90 dni po-
siadania prawa do zasiłku i 652,60 zł
w okresie kolejnych.
Jednak gdy Twój okres uprawniający do
zasiłku wyniesie co najmniej 20 lat, za-
siłek będzie Ci przysługiwał w wysoko-
ści 120 proc. kwoty zasiłku podstawo-
wego, czyli 997,40 zł brutto miesięcznie
w okresie pierwszych 90 dni posiadania
prawa do zasiłku i 783,20 zł w okresie ko-
lejnych.
O ile Twój okres uprawniający do zasił-
ku wyniesie mniej niż 5 lat, zasiłek bę-
dzie Ci przysługiwał w wysokości 80
proc. kwoty zasiłku podstawowego, czy-
li 664,90 zł brutto miesięcznie w okresie
pierwszych 90 dni posiadania prawa do
zasiłku i 522,10 zł brutto miesięcznie
w okresie kolejnych. (Opr. SN) 

Zasiłek dla bezrobotnych

Jedna z naszych Czytelniczek przy-
słała do redakcji WPG list, w którym
opisała problem, związany z nie-
opatrznym zakupem bielizny przez
telefon. Poniżej zamieszczamy jego
treść i komentarz powiatowego
rzecznika konsumentów.

CZYTELNICZKA PISZE

Zwracam się do Państwa z prośbą
o zamieszczenie na łamach „Wiadomo-
ści Powiatu Gliwickiego” artykułu prze-
strzegającego kobiety naszego powiatu
przed nieuczciwością pewnej firmy – pi-
sze w liście do redakcji Katarzyna Ko-
łoczek.

12.02.2015 r. zadzwoniła do mnie pani
z firmy T2C International LLC z siedzi-
bą w: 109 S Water Street, Henderson, Ne-
vada 89015, United States of America
z informacją, iż zostałam wylosowana do
otrzymania bezpłatnie kompletu eks-
kluzywnej bielizny, a jedyne koszty, ja-
kie miałabym ponieść, to opłacenie prze-
syłki – 19,90 zł. Mimo, iż kilka razy od-
mówiłam, kobieta nie dawała za wygra-
ną, namawiała dalej. W końcu uległam,
po zapewnieniu, że jeśli nie będę zado-
wolona, to mogę towar odesłać. Jednak
coś nie dawało mi spokoju i udało mi się
z tą firmą skontaktować. Okazało się, że
zawarłam telefonicznie umowę na abo-
nament bielizny. Konsultant – p. Daniel
Wojciechowski powiedział mi, że by
zrezygnować z ich usług, muszę odesłać
odstąpienie od umowy wraz z nierozpa-
kowaną bielizną. Jeśli nie rozpakuję

bielizny, nie będę musiała pokrywać
kosztów ich przesyłki. Po ok. 2 tygo-
dniach otrzymałam przesyłkę z zapako-
wanymi w folię majtkami. Zgodnie z in-
strukcją pana Wojciechowskiego wy-
słałam listem poleconym odstąpienie od
umowy oraz nierozpakowaną bieliznę na
ich adres korespondencyjny w Polsce,
otrzymując zwrotne potwierdzenie od-
bioru. Sprawa miała być załatwiona.
Jednak po jakimś czasie zaczęłam otrzy-
mywać wezwania do zapłaty. Wielo-
krotnie próbowałam skontaktować się te-
lefonicznie z tą firmą, ale telefon nie od-
powiada. Po konsultacji z rzecznikiem
konsumentów napisałam prośbę o wy-
jaśnienie do firmy T2C International
LLC, ale przesyłka nie została odebrana
przez tę firmę. W październiku otrzy-
małam pismo o przelewie wierzytelno-
ści na firmę Ceron Worldwide Inkasso Li-
mited, oddział w Europie, Badenstrasse
549, 8048 Zurich (Szwajcaria) wraz z we-
zwaniem do zapłaty w wysokości 137,90
zł, z dopiskiem, że jest to pismo przed-
sądowe oraz groźbą wpisania do Krajo-
wego Rejestru Długów. Wszystkie pisma
przychodzą listem zwykłym, nie ma na
nich żadnej pieczątki, daty, podpis dy-
rektora jest jakby skopiowany, nieczy-
telny, nie ma podanego nazwiska dy-
rektora, adres korespondencyjny był
wielokrotnie zmieniany, Ceron Worl-
dwide Inkasso Limited podaje na ko-
percie swój adres Radom, infolinię z nr.
kierunkowym Warszawy (nr nie odpo-
wiada), a list został wysłany w Krakowie.

Firma windykacyjna dzwoni wielokrot-
nie, straszy zgłoszeniem do KRD. Jak set-
ki innych kobiet czuję się oszukana
przez tę firmę. W rozmowie telefonicz-
nej nie padło słowo „umowa“ czy „abo-
nament“.

Bardzo proszę o poruszenie tego te-
matu w „Wiadomościach Powiatu Gli-
wickiego“, ku przestrodze innych kobiet,
ponieważ zgodzić się na coś jest łatwo,
ale potem zaczynają się problemy.

KOMENTARZ POWIATOWEGO
RZECZNIKA KONSUMENTÓW 

Problem pani Katarzyny szczegółowo
wyjaśniają dwie ustawy – informuje Ry-
szard Kowrygo, powiatowy rzecznik
konsumentów w Gliwicach – o prawach
konsumenta oraz o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym.

Aby omówić pokrótce istotę pro-
blemu naszej Czytelniczki, należy zwró-
cić uwagę na art. 5 ustawy o prawach
konsumenta. W pierwszym ustępie te-
goż artykułu ustawodawca zaznaczył,
iż: spełnienie świadczenia niezamó-
wionego przez konsumenta, o którym
mowa w art. 9 pkt 6 ustawy  o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym, następuje na ryzyko przed-
siębiorcy i nie nakłada na konsumenta
żadnych zobowiązań. Z kolei w ustępie
2 tego samego artykułu ustawy prawo
konsumenta jest zapis, iż: brak odpo-
wiedzi konsumenta na niezamówione
świadczenie nie stanowi zgody na za-
warcie umowy. 

Autorka listu prawdopodobnie pod-
dana została także agresywnej praktyce
rynkowej. Ale sukurs takim działaniom
dał m.in. art. 9 pkt 6 ustawy o przeciw-
działaniu nieuczciwym praktykom ryn-
kowym. Zgodnie z przywołanym prze-
pisem żądanie natychmiastowej lub od-
roczonej zapłaty za produkty niezamó-
wione bądź zwrotu lub przechowywania
produktów, które zostały dostarczone
przez przedsiębiorcę, ale nie zostały za-
mówione przez konsumenta, jest agre-
sywną praktyką rynkową. W przypadku
komentowanej praktyki nacisk ten pole-
ga na podejmowaniu przez przedsię-
biorcę działań, które u konsumenta wy-
wołują wrażenie, że umowa została za-
warta, ciąży na nim obowiązek zapłaty,
a przedsiębiorca jako uprawniony do żą-
dania zapłaty może jej dochodzić także
na drodze sądowej. Przedsiębiorca wy-
korzystuje w ten sposób swoją przewa-
gę w stosunku do konsumenta, działając
jako ktoś, kto wymusza świadczenie
nienależne w okolicznościach znacznie
ograniczających zdolność przeciętnego
konsumenta do podjęcia świadomej de-
cyzji dotyczącej umowy. 

Do umowy zawartej przez telefon (art.
20 ustawy o prawach konsumenta) mają
zastosowanie wszystkie przepisy doty-
czące umów zawieranych na odległość.
Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z kon-
sumentem przez telefon w celu zawarcia
umowy na odległość, ma obowiązek na
początku rozmowy poinformować kon-
sumenta o tym celu, a ponadto podać
identyfikujące go dane oraz dane iden-
tyfikujące osobę, w imieniu której tele-
fonuje. Jeżeli przedsiębiorca proponuje

konsumentowi zawarcie umowy przez te-
lefon, ma obowiązek potwierdzić treść
proponowanej umowy utrwalonej na pa-
pierze lub innym trwałym nośniku.
Oświadczenie konsumenta o zawarciu
umowy jest skuteczne, jeżeli zostało
utrwalone na papierze lub innym trwałym
nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od
przedsiębiorcy.

Ustawodawca przewidział sankcje,
w związku z niedopełnieniem przez
przedsiębiorcę oświadczenia o zawarciu
umowy. Brak doręczenia konsumentowi
treści umowy na trwałym nośniku, nawet
w przypadku ich przekazania telefonicz-
nie podczas rozmowy, skutkuje bezsku-
tecznością złożonego przez konsumenta
oświadczenia woli. Oświadczenie kon-
sumenta o zawarciu umowy jest sku-
teczne, jeżeli zostało utrwalone na pa-
pierze lub innym trwałym nośniku, po
otrzymaniu potwierdzenia od przedsię-
biorcy. W związku z brzmieniem przepisu,
także za bezskuteczne należy uznać
oświadczenie konsumenta, w przypadku
gdy przedsiębiorca wprawdzie potwier-
dza treść umowy, ale konsument składa
oświadczenie przed doręczeniem mu po-
twierdzenia. W interesie przedsiębiorcy
jest uzyskanie informacji o chwili dorę-
czenia potwierdzenia konsumentowi.

Spełnienie świadczenia przez przed-
siębiorcę, w przypadku bezskuteczności
oświadczenia konsumenta, na podstawie
art. 5 ustawy, jest świadczeniem nieza-
mówionym, i jego ewentualne spełnienie
następuje na ryzyko przedsiębiorcy, przy
czym nie nakłada na konsumenta żadnych
zobowiązań.

(Opr. RG)

Uważajmy na umowy przez telefon!

Magdalena Dacyna
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Po przez prze sła nie roz wią za nia Czy tel nik wy ra ża zgo dę na prze twa rza nie da nych oso bo wych
na po trze by kon kur su, zgod nie z usta wą z dnia 29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo -
wych (tekst jed no li ty: DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Dziękujemy za wszystkie nadesłane
odpowiedzi. Poprawne hasło krzyżówki
z poprzedniego wydania WPG to „Ad-
went”. Materiały promocyjne Powiatu
Gliwickiego otrzymują: Marcin Kowol,
Marian Stawarczyk oraz Urszula Wie-
szok. Gratulujemy! W celu ustalenia
terminu odbioru nagrody prosimy o kon-
takt telefoniczny, numer tel. 32 332 66 65. 

Powyżej zamieszczamy kolejną krzy-
żówkę. Rozwiązanie (hasło krzyżówki)
prosimy przesyłać do 26 stycznia na ad-
res e-mail: redakcja@starostwo.gliwice.pl
lub pocztą tradycyjną na adres Starostwo
Powiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta
Starego 17, 44-100 Gliwice, dopisek
„Wiadomości Powiatu Gliwickiego”. 

(SN) 

1. Obchodzi swoje święto 22 stycznia. 
2. Zajadamy się nimi w Tłusty Czwartek. 
3. Imię jednego z Trzech Króli.

4. „Zasłużeni dla obronności…” – nazwa
odznaczeń, które zostały wręczone
9 grudnia w Wojskowej Komendzie Uzu-
pełnień w Gliwicach.  

Py ta nia do krzy żów ki:
WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO 
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Po co żole w płaczkach topić?
Łońskim rokym se durś tropić?
Życie nowe dni nom niesie
W kerych dobra ciyngym chce 

Bronisław Wątroba

Ten pyskowiczanin udowadnia, że
poezja jest wszędzie, wystarczy
umieć ją dostrzec. I spisać…

Ludwik Błyszczak urodził się w 1967
roku w Pyskowicach. Jest niepełno-
sprawny. Ma niedowład całego ciała,
a zwłaszcza rąk, powstały w wyniku
okołoporodowego porażenia mózgowe-
go. W systemie nauczania indywidual-
nego ukończył w roku 1986 Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Konopnic-
kiej w Pyskowicach. Potem już samo-
dzielnie – przez samokształcenie – po-
głębiał wiedzę o świecie i literaturze.
Wielką pomocą okazała się Europejska
Szkoła Kształcenia Korespondencyjne-
go. Swoje wiersze publikował w kilku
czasopismach, m.in. w Zorzy i Gościu
Niedzielnym. Brał udział w wielu kon-
kursach poetyckich, zdobywając kilka na-
gród i wyróżnień, np. wyróżnienie
w XXVII Konkursie Poetyckim „Je-
siennej Chryzantemy”. W roku 2002
nakładem Koła Gliwickiego Towarzystwa

Pomocy im.
św. Brata Al-
berta został
wydany to-
mik jego po-
ezji zatytułowany „Moje proste, gwiezd-
ne wiersze”. Dostęp do internetu umoż-
liwił mu publikację twórczości poetyc-
kiej również i w tym medium, na stronie
blyszczak.pl.

Ludwik wciąż pisze wiersze. Jego zna-
jomi namawiają go, aby je znów wydał,
w kolejnym tomiku swojej poezji. Nie-
stety, jest to przedsięwzięcie kosztowne
i karkołomne dla osoby niepełnospraw-
nej. Może ktoś zechciałby pomóc? Lu-
dwik szuka sponsora! Serdecznie do
tego zachęcamy, bo poezja jego jest
„z górnych półek literatury”! 

Z łagodnym uśmiechem
Z łagodnym uśmiechem
Piękno świat stworzyło
Lecz odtąd czasami –

Skrycie – po cichutku –
Przemierza go w płaszczu
Utkanym ze smutku

W tańcu
Wśród galaktyk tancerką
Życie nie zna ciemności
Światy tańcem odmierza
I rozświetla sercami

Milkną wszelkie zegary
Gdy są w duszy wskazówki
Czas to tylko my sami
Więc nie pytaj o wieczność

Wzgórze
Stracili go z oczu
Na chwilę maleńką –
Jeden gwiezdny obrót –
Zbyt długo dla niego
Zwiodły go zapachy
Leśnego ogrodu
Łagodne poszumy
Klonów, brzóz i sosen
Zwabiły polany
W słonecznych pobłyskach
I czerwień poziomek
Słodszych ponad baśnie
Spostrzegł się zbyt późno
Że ogród nie chroni
I że nie ma przy nim
Opiekuńczych dłoni

Na próżno szukając
Ukochanych śladów
Usiądźmy na wzgórzu
Nie wędrujmy dalej
Miłość zawsze zdąży
Po śladach nas znaleźć

Jesienne fiołki 
jesienne fiołki?
jak pomyłka z pomyłką
nie wobec siebie

(Opr. MFR)

Twórcy z naszych stron

Ludwik Błyszczak

Śląska fraszka

Na Nowy Roczek

Oto dwa – wypróbowane – prze-
pisy. Pochodzą z broszury pt.
„Naturalnie to Auchan”, poleca-
jącej same zdrowe dania. Wy-
braliśmy z niej dwa smaczne de-
sery.

OWSIANE CIASTECZKA
Z JABŁKIEM I CYNAMONEM

Składniki: 2 jabłka, ¾ szklanki płatków
owsianych, 1 jajo, 1 łyżka miodu,

1 łyżka oleju roślinnego, 1 łyżeczka cy-
namonu.
Przygotowanie:
Jajo wbijamy do miski i roztrzepu-
jemy widelcem. Jabłka obieramy
ze skórki i ścieramy na tarce o gru-
bych oczkach, dodajemy do roz-
trzepanego jaja, mieszamy. Dodaje-
my miód, olej, płatki owsiane oraz
cynamon, całość ponownie miesza-
my i pozostawiamy pod przykryciem
na 15 minut, aby płatki spęczniały.
Piekarnik rozgrzewamy do 180oC,
na blachę wyłożoną papierem do
pieczenia wykładamy łyżką nie-
wielkie porcje ciasta i formujemy
płaskie ciasteczka. Pieczemy około
12-15 minut, aż będą złociste, i po-
zostawiamy do całkowitego osty-
gnięcia.

BUDYŃ JAGLANY ZE ŚLIWKAMI
I GORZKĄ CZEKOLADĄ

Składniki: 100 g suchej kaszy jaglanej,
250 ml wody, 370 ml mleka 3,2%,
szczypta mieszanki przypraw – goździ-
ków, gałki muszkatołowej,  suszonego im-
biru, cynamonu, 30 g miodu pszczelego,
240 g śliwek, 40 g gorzkiej czekolady.
Przygotowanie:
Suchą kaszę jaglaną dokładnie płuczemy
w bardzo ciepłej wodzie – robimy to kil-
kakrotnie aż woda będzie czysta. Wkła-
damy kaszę do garnka, wlewamy wodę
i mleko, wsypujemy  przyprawy. Gotu-
jemy pod przykryciem, aż kasza zmięk-
nie i wchłonie większość płynu, przez
około15-20 minut. Jeszcze ciepłą kaszę
miksujemy z miodem na gładką masę. Bu-
dyń podajemy z pokrojonymi na kawał-
ki śliwkami. Opcjonalnie możemy je
udusić na maśle, a całe danie posypać
wiórkami gorzkiej czekolady.

(Opr. RG)

Wypróbowane przepisy

Impreza odbyła się 5 grud-
nia w Restauracji Wirtuozeria
w Bielsku-Białej. Ranczo
z Proboszczowic zajęło I miej-
sce w kategorii profesjonaliści.
Jury przyznawało 50 proc.
punktów za wystrój i aranża-
cję stołu świątecznego, a po-
zostałą ich połowę za wygląd,
prezentację i smak potra-
wy/dania/deseru. 

- Na słodko przygotowali-
śmy: kompot z suszonych
owoców, moczkę, pierniczki
korzenne i makowiec. Na sło-
no: zupę rybną z maślanymi
grzankami i zieloną pietrusz-
ką, kapustę z grochem, kapu-
stę z grzybami leśnymi, śledzie
w śmietanowej zalewie. Oczy-
wiście do tego nalewki (orze-
chowa, żurawinowa, malino-
wa, z czarnego bzu), które po-
magają przetrawić te wszystkie pyszne
rzeczy – informują przedstawiciele Ran-
cza.

II miejsce w kategorii profesjonaliści
zajął Pensjonat na Beskidku ze Zwardo-
nia i ex aequo miejsca III – Bukowa
Karczma z Buczkowic i Restauracja

Browar Żywiecki. Z kolei w drugiej ka-
tegorii konkursowej, teamów nieprofe-
sjonalnych zwyciężyli: I miejsce – Koło
Gospodyń Wiejskich z Pisarzowic,
II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich
z Bujakowa, III miejsce – Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Czańca. (SN)

Mistrzowie smaku
Gospodarstwo Agroturystyczne Ranczo Kornelia i Krystian Kiełbasa z Pro-
boszczowic – o którym już nieraz pisaliśmy na tej stronie, przedstawiając rów-
nież jego przepisy – zajęło I miejsce na IV Festiwalu Beskidzkich Stołów Świą-
tecznych.

Tak prezentował się stół przygotowany przez pro-
boszczowickie Ranczo.
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Zimowa droga w Pławniowicach.
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Ciasteczka z płatków owsianych są
pyszne i zdrowe.
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