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Sami się trujemy. Paląc w piecach
czym popadnie, przyczyniamy się
do powstawania smogu, w którym
roi się od pyłów i substancji mają-
cych fatalny wpływ na nasze zdro-
wie – a bywa, że i życie.

- Mieszkam w niewielkiej miejsco-
wości w powiecie gliwickim – opo-
wiada pani Małgorzata. – Budując
dom, postawiliśmy z mężem na ekolo-
giczne ogrzewanie, bo zależało nam na
czystym powietrzu. Niestety, w na-
szej wiosce jesteśmy pod tym względem
w zdecydowanej mniejszości. Sąsiedzi
palą w piecach plastiki i nie tylko – to
niestety czuć. Zimą wyraźnie widać, kto
czym pali, choćby po workach ze śmie-
ciami w dniach ich odbioru. Latem
przed domami stoją wtedy pełne wory
z papierem, plastikiem czy odpadami
komunalnymi, a zimą jest ich tyle, co
kot napłakał. Wszystko ląduje w pie-
cach. Efekt jest taki, że mój mąż od kli-
ku lat cierpi na alergię. Z kominów obok
naszego domu leci tak czarny dym, że
musimy zamykać okna. Nie sposób
wyjść na spacer, bo nad całą wioską
unosi się smog – człowiek tylko się
krztusi i kaszle. 

Tej zimy – za sprawą niskich tem-
peratur i bezwietrznej pogody – problem
jest szczególnie odczuwalny. W regio-
nie bardzo często ogłaszane są ostrze-
żenia o przekroczeniu dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczenia powietrza. I tak

np. w ostatni weekend szkolnych ferii
(na które większość dzieci z naszego po-
wiatu nigdzie nie wyjechała, a śnieżna
i słoneczna pogoda zachęcała do spa-
cerów i saneczkowania) 27-29 stycznia,
na terenie obejmującym m.in. powiat gli-
wicki, Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska w Katowicach ostrzegał
przed ryzykiem przekroczenia poziomu
alarmowego pyłu zawieszonego PM10,
który wynosi 300µg/m³. Jako przyczy-
nę wskazano warunki meteorologiczne
utrudniające rozprzestrzenianie się za-
nieczyszczeń w sytuacji wzmożonej
emisji z sektora bytowo-komunalnego.
WIOŚ ostrzegał: przy takich przekro-
czeniach norm osoby starsze, kobiety
w ciąży, małe dzieci, wszyscy cierpią-
cy na przewlekłe chory serca lub ukła-
du oddechowego powinni bezwzględnie
unikać przebywania na wolnym po-
wietrzu – inni zaś muszą je ograniczyć
do niezbędnego minimum.

Jak podkreślają specjaliści, pył za-
wieszony PM10 ma bardzo negatywne
oddziaływanie na zdrowie ludzkie. Z ła-
twością może przedostawać się do
płuc, powodując zatrucie, zapalenia
górnych dróg oddechowych, pylicę,
nowotwory płuc, choroby alergiczne
i astmę. 

To tylko jeden z ostrzegawczych ko-
munikatów, jakie wydane zostały tej
zimy… (RG)

Więcej na str. 2 i 5

Technikum nr 1, wchodzące
w skład Zespołu Szkół im. I. J. Pa-
derewskiego w Knurowie prowa-
dzonego przez Powiat Gliwicki,
znalazło się w pierwszej dwudzie-
stce najlepszych techników w woj.
śląskim oraz w setce najlepszych
szkół technicznych w Polsce.

Technikum uplasowało się na wy-
sokiej pozycji  w prestiżowym ogól-
nopolskim Rankingu Szkół Ponad-
gimnazjalnych Perspektywy 2017, zy-
skując miano Złotej Szkoły. 

– Bardzo serdecznie gratuluję szkole
w imieniu Zarządu Powiatu Gliwickiego
– mówi wicestarosta Ewa Jurczyga. –
Przyznany tytuł jest dowodem na do-
skonałą pracę grona pedagogicznego,
duże zaangażowanie uczniów, ich odpo-
wiedzialne podejście do nauki i aktywność
w rozwijaniu swych zainteresowań. 

Technika były oce-
nione w tym rankingu
za pomocą czterech kry-
teriów. Są to: sukcesy
szkoły w olimpiadach,
wyniki matury z przed-
miotów obowiązko-
wych, wyniki matury
z przedmiotów dodat-
kowych oraz wyniki eg-
zaminu zawodowego.
W zestawieniach zosta-
ły zaprezentowane
szkoły, które uzyskały
najlepszą pozycję ran-
kingową. Nasze Tech-
nikum nr 1 uplasowało
się na 17. miejscu
w województwie ślą-
skim, a w ogólnopol-
skim – na 99. 

–  Złota Szkoła to nasza najwyższa
pozycja z dotychczasowych, chociaż
ranking Perspektyw nie jest nam obcy

– mówi Dorota Gumienny, dyrektor Ze-
społu Szkół im. I. J. Paderewskiego
w Knurowie.

Nasza Złota Szkoła!

Wydobywające się z komina kłęby czarnego dymu są zabójcze dla naszego
zdrowia.

Fo
to

: A
RC

 W
PG

TRUJĄCY SMOG

Dokończenie na str. 9

Fo
to

: A
RC

 W
PG



NR 2 (119) LUTY 2017 FORUM SAMORZĄDOWCÓW

2 www.powiatgliwicki.pl

Zamierzam powołać ten zespół w celu zapo-
bieżenia negatywnemu oddziaływaniu niskiej
emisji na zdrowie ludzi i środowisko. Jego zada-
niem będzie wypracowanie wspólnego stanowiska
i strategii różnych podmiotów dążących do ogra-
niczenia niskiej emisji w powiecie gliwickim.
Obecnie jesteśmy na etapie organizacyjnym – wy-
stosowałem zaproszenia do udziału w tym gremium
do szerokiego grona parlamentarzystów, na-
ukowców, samorządowców, lekarzy i specjalistów
zajmujących się ochroną środowiska. Zespół po-
wstanie jeszcze w tym miesiącu. 

Do podjęcia tak szybkich kroków skłania sy-
tuacja, z jaką mamy do czynienia tej zimy. Nie-
mal codziennie wydawane są ostrzeżenia o prze-
kroczeniu dopuszczalnych norm zanieczyszczenia
powietrza. Wydawałoby się, że powiatu gliwic-
kiego, leżącego wśród pól i lasów, powinno to nie
dotyczyć. Jednak tak nie jest. Nasz powiat nale-
ży do części północnej i środkowej strefy śląskiej,
gdzie – wedle opracowań – podstawowymi źró-
dłami zanieczyszczeń powietrza jest emisja ko-
munalno-bytowa z zabudowy mieszkaniowej,
transport drogowy oraz przemysł, m.in. na terenie

Knurowa. Jesteśmy otoczeni przez miasta o naj-
wyższych w Europie stężeniach zanieczyszczeń po-
wietrza – Zabrze, Gliwice i Rybnik. Ich emisja nie
zatrzymuje się na granicach administracyjnych,
i my jesteśmy na nią narażeni.

To, czym oddy-
chamy, ma wpływ na
nasze zdrowie. W wy-
padku niskiej emisji zagrożenie jest szczególnie
duże, bo źródła zanieczyszczenia powietrza usy-
tuowane są blisko ludzi. Z niskich źródeł emitowane
są substancje alergizujące, toksyczne i kancero-

genne. Dymy zawierają m.in. tlenki węgla, siarki,
azotu, związki chloru, fluoru, metali ciężkich i pyły.
Co to oznacza dla naszego zdrowia? Informacje na
ten temat przedstawione zostały na ostatniej sesji
Rady Powiatu Gliwickiego.

Tlenek węgla w dużych ilościach, łącząc się z he-
moglobiną, zmniejsza zdolność transportu tlenu
z tkanek do płuc, czyli po prostu nas dusi. Z kolei
tlenki azotu działają drażniąco w kontakcie ze skó-
rą, oczami, są bardzo toksyczne. W 60 proc.
wchłaniają się w górnych drogach oddechowych,
a pozostała część dociera do pęcherzyków płucnych.

Dwutlenek siarki ma działanie
toksyczne. Atakuje najczęściej
drogi oddechowe i struny głoso-
we. Pyły zawieszone PM10
i PM2,5 bardzo negatywne od-
działują na zdrowie ludzkie. Ła-
two docierają do płuc, powodując
zatrucia, zapalenia górnych dróg
oddechowych, pylicę, nowotwo-
ry płuc, choroby alergiczne i ast-
mę. Ze względu na swoje mikro-
skopijne rozmiary, szczególnie
niebezpieczny jest pył PM2,5.
Poważne zagrożenie stanowi ben-
zen. Jest toksyczny, rakotwór-
czy, wykazuje działanie narko-
tyczne. Benzo(a)piren to związek
mający silne działanie kancero-
genne, mutagenne i teratogenne,

czyli negatywnie wpływające na rozwój płodu.
Te dane są zatrważające. Niebawem pochylą

się nad nimi członkowie wspomnianego Zespołu
roboczego do spraw ograniczenia niskiej emisji. 

Starosta gliwicki WALDEMAR DOMBEK

Ten problem trzeba
rozwiązać
W powiecie gliwickim powstaje Zespół roboczy do spraw ograni-
czenia niskiej emisji. Podjąłem tę inicjatywę, bo nie mamy już cza-
su – trzeba jak najszybciej rozwiązać problem zanieczyszczenia po-
wietrza na naszym terenie.

Jednym z pierwszych punktów obrad były in-
terpelacje radnych. Wpłynęło ich sporo, radni bo-
wiem na bieżąco zajmują się sprawami ważnymi
dla mieszkańców powiatu. Nie ma możliwości, by
przedstawiać je w tej krótkiej relacji z sesji.
Przypominam, że zainteresowani znaleźć je mogą
na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatgli-
wicki.finn.pl w zakładce Władze Powiatu Gli-
wickiego/Rada Powiatu Gliwickiego/Wnioski i in-
terpelacje radnych. 

Następnie wyczerpującą relację z prac Zarządu
Powiatu Gliwickiego złożył starosta Waldemar Do-
mbek, przybliżając radnym zagadnienia istotne dla
naszego samorządu. Uzupełniła je wicestarosta Ewa
Jurczyga, mówiąc m.in. o sprawach związanych
z wprowa-
dzaną w ży-
cie reformą
o ś w i a t y .
W s z y s c y
z u w a g ą
wysłuchali
sprawozdań
z prac ko-
misji Rady
P o w i a t u
Gliwickiego
w 2016 r.,
które przed-
stawili ich
przewodni-
czący: Le-
szek Koło-
dziej – Komisja Zdrowia, Stanisław Rudzki – Ko-
misja Edukacji, Czesław Jakubek – Komisja Go-
spodarki, Krzysztof Stolarek – Komisja Budżetu i Fi-
nansów, Winfryd Ficoń – Komisja Ochrony Śro-
dowiska, Rozwoju i Promocji oraz Michał Nie-
szporek – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyj-
nej. Interesujące sprawozdanie z działalności
wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla
Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego w 2016 r.
przybliżył radnym Czesław Jakubek.

Poruszyliśmy również bardzo dotkliwy tej
zimy problem zanieczyszczenia powietrza. Pre-
zentację na ten temat przedstawił Mariusz Dyka,
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach. Dane dotyczące niskiej emisji są za-
trważające. W woj. śląskim powstają właśnie roz-
wiązania systemowe, mające na celu ograniczenie
smogu. Ich pierwsze postanowienia będą wpro-

wadzane w życie we
wrześniu br. Już teraz
trzeba zaprzestać pa-
lenia w piecach byle
czym. Nie jest rzad-
kością wrzucanie do
pieców w naszych
domach śmieci, plastików itp. Wszyscy muszą zro-
zumieć, że w ten sposób trujemy siebie i swoich
bliskich. Bez tej świadomości trudno będzie o ob-
niżenie niskiej emisji zarówno w miastach, jak
i wioskach, gdzie czarny dym wydobywa się z ko-
minów tej zimy wyjątkowo obficie.

Z przyjętych uchwał warto wspomnieć
o dwóch. Pierwsza to uchwała dotycząca zmian

w Statucie SP ZOZ w Knurowie. Mówi ona
m.in. o utworzeniu w Przychodni nr 2 przy ul.
Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie trzech no-
wych poradni – endokrynologicznej, kardiolo-
gicznej i chorób naczyń. Druga to stanowisko
dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr
901 na następujących odcinkach: od jej skrzy-
żowania z DK 94 w Pyskowicach do wiaduktu
przy granicy z Gliwicami; od kolonii Zacha-
rzowice do granicy sołectwa Sieroty oraz od
skrzyżowania z DW 907 i ul. Główną w Wie-
lowsi do granicy z woj. opolskim. Stanowisko
to wysłane zostanie m.in. do marszałka woje-
wództwa śląskiego i dyrektora Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach. Mamy nadzieję,
że przyczyni się do przyśpieszenia remontu tych
dróg.

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
ANDRZEJ KUREK  

WIEŚCI Z SESJI
Na styczniowej sesji poruszyliśmy bardzo wiele zagadnień, podję-
liśmy również sześć uchwał.

Takie widoki bezwzględnie powinny zniknąć z naszego krajo-
brazu.
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Apeluję do wszystkich naszych miesz-
kańców – zważajcie na to, czym palicie
w swych piecach! To naprawdę ma ko-
losalny wpływ na zdrowie wasze i wa-
szych bliskich.

W styczniu swe posiedzenia odby-
ły wszystkie komisje stałe Rady
Powiatu Gliwickiego. Jedno z nich
miało charakter wyjazdowy.

Każda z sześciu komisji zatwierdziła
swe sprawozdania z prac za 2016 r. Ko-
misja Gospodarki zapoznała się ponadto
ze sprawozdaniem z działalności wspól-
nej Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku dla Miasta Gliwice i Powiatu Gli-
wickiego w ub. r., zaś Komisja Ochro-
ny Środowiska, Rozwoju i Promocji –
z informacjami na temat problemów ni-
skiej emisji w naszym powiecie. 

Komisja Zdrowia z inicjatywy rad-
nego Michała Nieszporka zorganizowała
swe posiedzenie w DPS-ie „Zameczek”
w Kuźni Nieborowskiej. Chciała się
bowiem zapoznać z efektami remontu

dachu, jaki wykonany został w tym
obiekcie w ub. r. Remont, w całości sfi-
nansowany przez Powiat Gliwicki, kosz-
tował blisko milion zł. Zakres prac ob-
jął m.in. wymianę konstrukcji więźby da-
chowej i pokrycia dachowego, zamon-
towanie okien dachowych oraz prze-
murowanie kominów. Równocześnie
powstały nowe schody na poddasze z II
p. i wyburzono fragment istniejącej tam
„małej” klatki schodowej. Bardzo waż-
na była zmiana sposobu użytkowania
strychu, gdzie przeprowadzono m.in. do-
cieplenie połaci dachowej, remont ścian
i posadzek, montaż ścianek działowych
i drzwi, rozbudowę wszystkich instala-
cji oraz centralnego ogrzewania, a tak-
że wybudowano platformę dla niepeł-
nosprawnych.

Na zmodernizowanym poddaszu
wygospodarowane zostały pomiesz-
czenia do terapii zajęciowej, suszarnia,
toaleta i pokój socjalny. 

W poprzednich latach w „Zamecz-
ku” wyremontowane zostały już m.in.
pokoje mieszkańców, zaplecze sani-
tarne, kuchnia i jadalnia. Całkowicie
zmodernizowano
także system grzew-
czy. Uczestniczący
w posiedzeniu ko-
misji starosta Wal-
demar Dombek za-
powiedział, że re-
monty będą konty-
nuowane w następ-
nych latach i obejmą
wykonanie nowej

elewacji budynku oraz zagospodaro-
wanie terenu wokół „Zameczku”.

- Nieco wcześniej
zmodernizowany zo-
stał dach w naszym
drugim DPS-ie, mia-
nowicie w „Ostoi”
w Sośnicowicach –
mówi Leszek Koło-
dziej, przewodniczą-

cy Komisji Zdrowia. – To bardzo cie-
szy. Mieszkają tu ludzie pokrzywdze-

ni przez los. Dobrze, że mają w DPS-
ie zapewnione nie tylko dobre warun-
ki życia, ale mogą też rozwijać swe ta-
lenty.   (RG)

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia

Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego.

Radni z Komisji Zdrowia mieli okazję
zobaczyć efekty ostatnich remon-
tów, przeprowadzonych w DPS-ie
„Zameczek”.
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Od 1 lutego do 2 marca prowa-
dzona jest kwalifikacja wojskowa
dla powiatu gliwickiego. 

Tegoroczna kwalifikacja obejmuje
przede wszystkim mężczyzn urodzo-
nych w 1998 roku (tzw. rocznik pod-
stawowy), mężczyzn urodzonych w la-
tach 1993-1997 nie posiadających okre-
ślonej kategorii wojskowej oraz osoby
urodzone w latach 1996-1997, które
wcześniej zostały uznane za czasowo
niezdolne do czynnej służby. Poddać się
jej muszą także urodzone w latach
1993-1998 studentki i absolwentki kie-
runków medycznych, weterynaryjnych
oraz psychologicznych.

Kwalifikacja dla mieszkańców po-
wiatu gliwickiego przeprowadzana jest

w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarne-
go 7. Mężczyźni z Knurowa stawiają się
tam od 1 do 9 lutego, potem do 13 lu-
tego zarezerwowano czas dla miesz-
kańców Pyskowic. Następnie muszą sta-
wić się w WKU panowie z gmin Wie-
lowieś (14 lutego), Gierałtowice (15 i 16
lutego), Rudziniec (17-20 lutego), To-
szek (21-23 lutego), Pilchowice (23-24
lutego) i Sośnicowice (27 i 28 lutego).
1 marca to dzień przeznaczony dla
wezwanych pań, 2 marca jest dniem do-
datkowym. Ogółem tegoroczną kwali-

fikacją wojskową objętych jest 621
osób z powiatu gliwickiego, w tym 11
kobiet.

W oficjalnym otwarciu kwalifikacji
wojskowej dla powiatu gliwickiego 1 lu-
tego w WKU uczestniczyli starosta
gliwicki Waldemar Dombek i komen-
dant WKU ppłk Roman Nowogrodzki.
Osoby, które tego dnia stawiły się
w WKU, przywitał również przewod-
niczący Powiatowej Komisji Lekar-
skiej dla powiatu gliwickiego, dr n. med.
Tomasz Reginek. 

- Celem kwalifikacji jest nadanie od-
powiedniej kategorii zdrowia, która
decyduje o przydatności dla armii sta-
wiających się mężczyzn i kobiet. Po jej
określeniu i wykonaniu niezbędnych

czynności administracyjnych osoby jej
poddane przesuwane są do rezerwy –
wyjaśnia ppłk Roman Nowogrodzki. 

Na terenie powiatu gliwickiego za
właściwe przeprowadzenie kwalifika-
cji wojskowej odpowiada starosta. 
– Dziękuję Wojskowej Komisji Uzu-
pełnień w Gliwicach za bardzo udaną
współpracę podczas jej przygotowania
i przebiegu – mówi starosta Waldemar
Dombek. – Również gminy naszego po-
wiatu wzorowo wywiązują się z obo-
wiązków, nałożonych na nie w związ-
ku z jej organizacją. (RG)

Trwa kwalifikacja 
wojskowaKomenda Miejska Policji w Gliwi-

cach podsumowała miniony rok.
W 2016 r. w stosunku do 2015 r. po-
prawił się na naszym terenie stan
bezpieczeństwa. 

Podsumowanie dokonane zostało
31 stycznia na rocznej odprawie z udzia-
łem śląskiego komendanta wojewódz-
kiego, insp. Krzysztofa Justyńskiego,
który wysoko ocenił gliwicką jednost-
kę. Obecni byli na niej prezydenci, bur-
mistrzowie, wójtowie, szefowie pro-
kuratur rejonowych, komendanci ko-
misariatów, kierownicy komórek oraz
jednostek organizacyjnych KMP. Po-
wiat gliwicki reprezentował starosta
Waldemar Dombek. Wyniki pracy gli-
wickich stróżów prawa omówili ko-
mendant miejski nadkom. Marek Baj-
cer oraz jego zastępcy – mł. insp. Ma-
riusz Luszawski i podinsp. Andrzej
Hałabuda.

KMP w Gliwicach w ub. r. odnoto-
wała spadek liczby przestępstw kry-
minalnych ogółem, wzrosła też ich
wykrywalność. Coraz lepsza jest efek-

tywność odbierania przestępcom mie-
nia pochodzącego z przestępstw. Za-
trzymano mniej nietrzeźwych kierow-
ców. Spadła liczba wypadków, w tym
śmiertelnych – w ub. roku na naszych
drogach zginęło 19 osób, gdy w 2015
r. ofiar było 27. 

Na uznanie zasługuje pomoc na-
szych gmin udzielana policji. Przodu-

ją w tym gminy Toszek i Rudziniec,
które przeznaczyły po 26 tys. zł na służ-
by dodatkowe. Wszystkie gminy wspar-
ły wydatki rzeczowe policji – w naj-
większym stopniu Pilchowice, kwotą
21,5 tys. zł. Gminy Toszek, Wielowieś
i Rudziniec zakupiły natomiast radio-
wóz dla Komisariatu Policji w Pysko-
wicach. (RG)

W powiecie bezpieczniej

„Stan wykorzystania funduszy eu-
ropejskich w perspektywie finan-
sowej 2014-2020 w województwie
śląskim” to temat, nad którym de-
batowano 25 stycznia w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach.

Licznie przybyłych na spotkanie
przedstawicieli gmin z terenu powiatu
gliwickiego, Gliwic i Zabrza, a także
radnych przywitał starosta gliwicki
Waldemar Dombek. Podczas spotkania
Barbara Szafir, zastępca dyrektora Wy-
działu Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Ślą-
skiego przedstawiła prezentację na te-
mat stanu wykorzystania funduszy eu-
ropejskich w perspektywie finansowej
2014-2020 w województwie śląskim.
Zagadnienia stanu wykorzystania fun-
duszy europejskich skierowanych na
rozwój terenów wiejskich w perspek-

tywie finansowej 2014-2020 w woje-
wództwie śląskim przybliżyli Iwona Ci-
choń i Roman Łebek z Wydziału Te-
renów Wiejskich Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego.
Prezentację dotyczącą stanu wykorzy-
stania środków w Subregionie Cen-
tralnym w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych ze szczególnym
uwzględnieniem Podregionu Gliwic-
kiego przedstawiła natomiast  Marta Ja-
sińska-Dołęga, kierownik zespołu ob-
sługi projektów ZIT w Biurze Związ-
ku Gmin i Powiatów Subregionu Cen-
tralnego Województwa Śląskiego. 

Spotkanie zorganizowało Starostwo
Powiatowe w Gliwicach i Krystian
Kiełbasa, radny Sejmiku Województwa
Śląskiego. – Jego celem było jak naj-
szersze poinformowanie samorządów,
jakie są jeszcze możliwości pozyskania

środków w obecnej perspektywie fi-
nansowej – mówi Krystian Kiełbasa. –
Lata 2014-2020 to ostatnie tak duże roz-
danie dotacji UE w Polsce, dlatego trze-
ba zabiegać, by zostały one jak najle-
piej wykorzystane.

- Powiat Gliwicki w poprzedniej
perspektywie finansowej UE pozy-
skał rekordową sumę
dotacji – informuje
starosta Waldemar
Dombek. – Przyczy-
niły się do tego środ-
ki, jakie otrzymali-
śmy na modernizację
mostów w Pławnio-
wicach i w Leboszo-
wicach oraz Szlaku
Europejskiego, wyno-
szące blisko 21,5 mln
zł. W tym rozdaniu

nie spodziewamy się już tak dużych
dopłat, bowiem w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 nie zostały
uwzględnione środki na infrastruktu-
rę drogową, które są najbardziej po-
żądane przez samorządy gminne i po-
wiatowe. Interweniowaliśmy już w tej
sprawie wielokrotnie u marszałka wo-

jewództwa śląskiego i spodziewamy
się renegocjacji RPO WSL 2014-2020
w tym względzie.

Jak poinformowała Barbara Szafran,
dotychczas w realizację projektów w ra-
mach perspektywy finansowej 2014-2020
w województwie śląskim zaangażowanych
jest 7,5 mld zł, co stanowi około 53 proc.
ogółu obecnych środków unijnych. (RG)

Wszystko o funduszach europejskich

Tematyka funduszy UE cieszy się w powiecie dużym zainteresowaniem.
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Pierwszego dnia w WKU stawili się młodzi mężczyźni mieszkający w Knuro-
wie.
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W odprawie rocznej w KMP w Gliwicach uczestniczyli m.in. samorządowcy
z powiatu gliwickiego.
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Zagadnieniom związanym z refor-
mą systemu oświaty poświęcone
było spotkanie, zorganizowane 12
stycznia w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach.

Zaproszono na nie włodarzy i przed-
stawicieli gmin, dyrektorów szkół i jed-
nostek zarządzających placówkami
oświatowymi z terenu powiatu gliwic-

kiego, radnych. Informacje na temat
wprowadzanej właśnie w życie reformy
oświaty przekazali Urszula Bauer – ślą-
ski kurator oświaty, Anna Kij – dyrek-
tor Wydziału Strategii i Współpracy
z Jednostkami Samorządu Terytorial-
nego Kuratorium Oświaty w Katowi-
cach oraz Jacek Tarkota – dyrektor De-
legatury Kuratorium Oświaty w Gli-

wicach. Spotka-
nie prowadziła
wicestarosta gli-
wicka, Ewa Jur-
czyga.

- Zorganizo-
waliśmy je na
wniosek Komisji
Edukacji Rady
Powiatu Gliwic-
kiego – wyjaśnia
Ewa Jurczyga. 
– Wcześniej

zwróciliśmy się do gmin z zapytaniem,
jakie zagadnienia wymagają wyjaśnień.
Zgłoszone problemy przesłaliśmy do ku-
ratorium z prośbą o przygotowanie pro-
pozycji ich rozwiązań, tak więc na spo-
tkaniu nasi goście udzielali odpowiedzi
na konkretne pytania.

- Dziękuję za zaproszenie, za spo-
kojny i merytoryczny przebieg spotka-
nia – podsumowała wizytę w starostwie
Urszula Bauer. – Jesteśmy otwarci na
wszelkie pytania, z chęcią wyjaśnimy
wszystkie wątpliwości związane
z wprowadzanymi zmianami, kiero-
wane do nas zarówno przez rodziców,
środowisko nauczycielskie, jak i sa-
morządy.

–  Sprawy edukacji są dla nas bar-
dzo ważne – podkreśla Ewa Jurczyga.
– Kolejnym etapem będą spotkania
w gminach, poświęcone rozwiązywaniu
bardzo konkretnych problemów, w tym
kadrowych. 

(RG)

Temat: reforma oświaty

Uczestnicy spotkania mieli okazję zadać pytania m.in. Ur-
szuli Bauer, śląskiemu kuratorowi oświaty.
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- Zadebiutował pan w Radzie Po-
wiatu Gliwickiego w tej kadencji.
Skąd wzięło się to zainteresowanie sa-
morządem powiatowym?
- Polityką zajmuję się od 1989 roku,
wcześniej działałem w podziemiu. Po
upadku w Polsce komunizmu dane mi
było współpracować między innymi
z samorządowcami, takimi jak Cze-
sław Sobierajski – obecny poseł PiS
z Rybnika czy Jerzy Kacprzak – szef
Komitetu Obywatelskiego w Knurowie.
Ja wtedy miałem dwadzieścia kilka
lat, to byli moi starsi, bardziej do-
świadczeni koledzy. Lubuję się w hi-
storii, interesuje mnie polityka, stąd
moje zainteresowanie samorządem. Po
latach – choć wcześniej wielokrotnie
mnie do tego namawiano, ale zawsze
odmawiałem – przyszła chęć spróbo-
wania pracy w samorządzie powiato-
wym. W 2014 roku wystartowałem do
Rady Powiatu Gliwickiego po raz
pierwszy – i udało się, zostałem radnym
powiatowym.
- Pod jakimi hasłami szedł pan do wy-
borów?
- Pracuję w Radzie Powiatu Gliwickiego
w trzech komisjach: edukacji, gospo-
darki oraz ochrony środowiska, rozwoju
i promocji. I to określa to, co sobie za-
planowałem idąc do wyborów. 
Konsekwentnie zabiegam o rozwój
szkolnictwa zawodowego, bo uważam,
że zostało one zaniedbane i zaprze-
paszczono jego wcześniejszy dorobek –
dotyczy to również szkół górniczych.
Przed laty wymyślono licea profilowa-
ne, każdy miał mieć maturę, a szkoły za-
wodowe były lekceważone. Doszło do
tego, że dziś bardzo trudno jest o dobrego
kafelkarza, hydraulika czy mechanika sa-
mochodowego. Teraz na szczęście re-
forma oświaty przywraca należytą wagę
tym szkołom, które będą działać jako

branżowe. Mam nadzieję, że ta reforma
przejdzie bez oporów, bo przywraca
szkolnictwu dobry kierunek. Na na-
szym podwórku dążę do tego, by – tak
jak kiedyś – absolwenci szkół górniczych
mieli gwarancję zatrudnienia w kopal-
niach. Prowadzę w tym celu rozmowy
z Jastrzębską Spółką Węglową, mam na-
dzieję, że zakończą się one pomyślnie.
Drugi krąg moich zainteresowań to
gospodarka. Tu moim celem jest, by po-
wstawało jak najwięcej nowych, dobrze
płatnych miejsc pracy, aby młodzi lu-
dzie nie musieli szukać zatrudnienia za
granicą. Skutkuje to tym, że już teraz
trudno jest u nas o dobrego pracowni-
ka. Póki co ratują nas przyjezdni z Ukra-
iny, ale ani się obejrzymy, jak i oni za-
czną wyjeżdżać na Zachód.
Z kolei w Komisji Ochrony Środowi-
ska, Rozwoju i Promocji interesuje
mnie od dawna walka z niską emisją.
I to nie przez szukanie paliw, których
w Polsce nie mamy, takich jak na
przykład gaz czy olej opałowy, ale
przez dążenie do czystego spalania
węgla. Jest to surowiec, jakiego mamy
pod dostatkiem. Należy tylko zadbać
o to, aby był należycie wykorzystywa-
ny. W domach trzeba palić węglem do-
brej jakości, należy też rozwijać w mia-
stach sieć centralnego ogrzewania. Naj-
wyższy czas, by budować nowoczesne
elektrociepłownie lub modernizować
stare bloki energetyczne. Cieszę się, że
obecny rząd tak dużą wagę przywiązuje
do należytego wykorzystania węgla. To
na nim musi być oparte bezpieczeństwo
energetyczne naszego kraju. Próbuję to
przełożyć na grunt powiatowy.
- Jest pan długoletnim działaczem
związkowym. Co jest dla pana naj-
ważniejsze w pracy związkowej?
- Zajmuję się nią już od 1987 roku
i wciąż stawiam ją na pierwszym pla-

nie. Lubię pracę z ludźmi. Boleję nad
tym, że związki zawodowe mają w Pol-
sce raczej zły odbiór społeczny, że są
źle spostrzegane. Na co dzień jednak do-
świadczam tego, że jak trwoga, to… do
związków zawodowych. Pomagamy
pracownikom w wielu trudnych sytu-
acjach – i jak możemy im pomóc, to
wtedy najbardziej odczuwalny jest sens
tej pracy. Chciałbym aby – tak jak
w Skandynawii – do związków zawo-
dowym należało 80 proc. pracowników,
a nie, jak u nas, 8 proc. Tam się związ-
ki bardzo szanuje. Myślę, że w górnic-
twie działa w Polsce zbyt wiele związ-
ków, co umniejsza ich rolę. Liczę na to,
że się to zmieni, są już zresztą zapo-
wiedzi dotyczące tak zwanej repre-
zentatywności związków.
- Pełni pan ważną misję w Brukseli.
Jakie doświadczenia zdobył pan w tej
pracy?
- Nauczyłem się współdziałania i współ-
pracy z wieloma instytucjami, by osiągnąć
wspólny cel. To było bardzo potrzebne na
przykład podczas dyskusji nad pakietem
klimatycznym. Delegacje zagraniczne
przyjeżdżały na posiedzenia Sektorowej
Komisji Dialogu Społecznego w Prze-
myśle Wydobywczym z już wypraco-
wanymi stanowiskami, uzgodnionymi
ze swymi rządami i pracodawcami. Nam
nieraz zdarzało się natomiast spierać we
własnym, polskim gronie. To już mamy
na szczęście za sobą, bo obecny rząd trak-
tuje nas jak równorzędnych partnerów. 
- Jest pan redaktorem naczelnym
miesięcznika „Solidarność Górni-
cza”. Jaka to gazeta?
- Wydaje ją Krajowa Sekcja Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „Solidar-
ność”. Wychodzi w nakładzie 50 tysięcy
egzemplarzy. Ukazuje się już od blisko
20 lat, ja niemal od początku jestem jej
szefem. Prowadzimy też portal inter-

netowy. To największa branżowa gazeta
w kraju, związkowa również. Zakła-
daliśmy ją w Knurowie, a stała się ogól-
nopolska. Dziś nie mówi się już na przy-
kład Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla
Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ale
„Solidarność Górnicza”, używając ty-
tułu naszej gazety. To świadczy o jej po-
pularności. I bardzo cieszy. 
- Jak widzi pan przyszłość polskiego
górnictwa?
- Polski nie stać na to, by rozwijać
elektrownie atomowe. Nie mamy mi-

liardów na ten cel. Zielona energia
z kolei może być wsparciem, ale nie
podstawą naszej energetyki. Nie mo-
żemy się też uzależniać od surowców
kupowanych od innych krajów, bo to
jest nie tylko kosztowne, ale też ogra-
nicza naszą niezależność. W tej sytu-
acji musimy inwestować w nowo-
czesne górnictwo. Są zapewnienia
rządu, że tak właśnie będzie i to jest
dobra informacja nie tylko dla górni-
ków.

Rozmawiała: ROMANA GOZDEK
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Oto następny artykuł z naszego cyklu przedstawiającego – w kolejno-
ści alfabetycznej – radnych Powiatu Gliwickiego. Tym razem przybliża-
my Czytelnikom sylwetkę Krzysztofa Leśniowskiego.

Przedstawiamy 
radnych powiatu

Związkowiec i samorządowiec
Rozmowa z KRZYSZTOFEM LEŚNIOWSKIM, radnym Powiatu Gliwickiego

Jacek Awramienko – NZOZ Cen-
trum Usług Medycznych REMEDIUM,
Pyskowice, ul. Wyszyńskiego 30,
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.
17.00-18.00
Marcin Brosz – Sołtysówka w Pa-
niówkach, pierwszy poniedziałek mie-
siąca w godz. 16.00-18.00
Waldemar Dombek ̶  Starostwo Po-
wiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Sta-
rego 17, wtorek w godz. 12.00-15.00
Winfryd Ficoń ̶  Urząd Gminy w Pil-
chowicach, ul. Damrota 6, drugi czwar-
tek miesiąca po wcześniejszym umó-
wieniu telefonicznym: 508 589 262
w godz. 15.00-17.00
Andrzej Frejno ̶  Świetlica Wiejska
w Niewieszy, pierwszy poniedziałek
miesiąca po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym: 661 781 162 w godz.
17.00-18.00

Włodzimierz Gwiżdż ̶  Miejska Szko-
ła Podstawowa Nr 1 w Knurowie, ul.
A. Słoniny 1; Miejska Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 w Knurowie, ul. Wilsona 22,
drugi wtorek miesiąca po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym: (32) 331 32
26 godz. 16.00-17.00
Czesław Jakubek ̶  Salka Rady Miej-
skiej w Sośnicowicach, ul. Rynek 17,
I piętro, drugi poniedziałek miesiąca po
wcześniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym: 512 575 275 w godz. 15.30 -
17.00
Ewa Jurczyga ̶  Starostwo Powiatowe
w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17,
środa w godz. 12.00-14.00
Leszek Kołodziej  ̶ Salka Rady Miej-
skiej w Sośnicowicach, ul. Rynek 17,
I piętro, pierwszy wtorek miesiąca po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicz-
nym: 501 544 337 w godz. 15.30-17.00

Józef Kruczek – po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym: 603 769
447 lub e-mail: jekw12@w.pl
Wilhelm Krywalski ̶  po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym:
695 101 203 lub e-mail: willi-
kry66@wp.pl
Andrzej Kurek ̶  Przychodnia Wete-
rynaryjna przy ul. Poprzecznej 9, To-
szek, pierwszy czwartek miesiąca
w godz. 8.00-9.00
Krzysztof Leśniowski ̶  NSZZ „Soli-
darność” KWK „Knurów-Szczygło-
wice”, po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym: 512 291 063 lub 
e-mail: mixlesniowski@gmail.com
Michał Nieszporek ̶  po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym:
506 108 824
Dawid Rams ̶  Miejska Szkoła Pod-
stawowa Nr 6 w Knurowie, ul. Stefana

Batorego 5, pierwszy czwartek miesiąca
po wcześniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym: 509 428 356 lub e-mail: da-
widrams@poczta.fm od godziny 17.00
Stanisław Rudzki ̶  Miejska Szkoła
Podstawowa Nr 6 w Knurowie, 
ul. Stefana Batorego 5, pierwszy po-
niedziałek miesiąca po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym: 692
629 439 w godz. 17.00-18.00
Anna Smyl ̶  Biuro Rady Miejskiej
w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytom-
skich 3, pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 15.00-16.00
Krzysztof Stolarek ̶  Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, ul. Górnicza 2 Knu-
rów, pierwszy poniedziałek miesiąca po
wcześniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym: 501 777 814 lub e-mail:
k.stolarek@mosirknurow.pl, w godz.
18.00-19.00

Marek Szolc ̶  wtorek w godz. 16.00-
18.00 po wcześniejszym uzgodnieniu te-
lefonicznym: 507 290 122
Krystyna Urbańska ̶  Biuro Rady
Miejskiej w Pyskowicach, ul. Strzelców
Bytomskich 3, drugi czwartek miesią-
ca w godz. 15.00-17.00
Adam Wojtowicz ̶  po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym: 605
474 171 lub e-mail: adamwojto-
wicz@onet.com.pl
Jacek Zarzycki ̶  Starostwo Powia-
towe w Gliwicach, ul. Zygmunta Sta-
rego 17, czwartek w godz. 15.00-
17.00.
Jacek Żyła – Miejskie Gimnazjum Nr
3 w Zespole Szkół Nr 1 w Knurowie,
ul. Aleja Lipowa 12, sala 48, pierwszy
poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-
18.00

(BRP)

Dyżury radnych Powiatu Gliwickiego

KRZYSZTOF LEŚNIOWSKI 
Urodzony 22 listopada 1965 roku w Knurowie, żonaty (żona Jolanta),
dwie córki (Aleksandra i Dominika), pracownik Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej SA (oddział KWK „Knurów-Szczygłowice“ Ruch „Knurów“). Ak-
tualnie pełni funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność” KWK
„Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”. Od 10 lat reprezentuje polskie
górnictwo w obradującej w Brukseli Sektorowej Komisji Dialogu Spo-
łecznego w Przemyśle Wydobywczym, która opiniuje akty prawne Unii
Europejskiej mogące wpływać na sytuację branży w krajach UE. Jako
radny wspiera rozwój edukacji zawodowej i promuje nowoczesne tech-
nologie spalania węgla w gospodarstwach domowych na obszarze
gmin powiatu gliwickiego. Współtwórca i redaktor naczelny mie-
sięcznika „Solidarność Górnicza”, największej związkowej gazety gór-
niczej w Polsce. Zainteresowania: historia, wojskowość, sporty walki, mu-
zyka rockowa.

Lubi muzykę rockową – na zdjęciu podczas koncertu zespołu Forteca,
który zorganizował w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Im-
preza miała również patriotyczne przesłanie, bo takie są teksty Fortecy.
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Do 17 marca przyj-
mowane są wnioski
o przyznanie nagro-
dy „Zielony Czek”,
którymi już od ponad
20 lat honorowane są
osoby wyróżniające
się w działalności pro-
ekologicznej na terenie naszego
województwa.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach ogłosił kolejną edycję tych
prestiżowych nagród przyznawanych od
1994 r. z okazji Dnia Ziemi. Prawo zgła-
szania kandydatów do „Zielonych cze-
ków” przysługuje samym kandyda-
tom, członkom kapituły nagrody oraz:
Komisji Środowiska i Gospodarki Wod-
nej Sejmiku Województwa Śląskie-
go, instytucjom ochrony środowiska
z terenu województwa śląskiego, wy-
działom ochrony środowiska jedno-
stek samorządów terytorialnych, orga-
nizacjom pozarządowym z terenu wo-
jewództwa śląskiego o charakterze re-
gionalnym, placówkom edukacyjnym,
szkołom wyższym i instytucjom na-
ukowym z terenu województwa ślą-
skiego, izbom gospodarczym z terenu
województwa śląskiego i Klubowi Pu-
blicystów Ochrony Środowiska EKOS.
Zgłoszenie kandydata musi zawierać
wypełniony wniosek wraz z uzasad-
nieniem, rekomendację przynajmniej
jednej z wymienionych powyżej in-
stytucji w przypadku zgłoszeń wy-
pełnionych przez kandydatów oraz in-
stytucji zgłaszającej w przypadku zgło-

szeń wypełnionych
przez te instytucje.

Dokumenty należy
składać w kancelarii
WFOŚiGW w Katowi-
cach, przy ul. Plebiscy-
towej 19 z dopiskiem
„Zielony Czek”. Ter-

min przyjmowania wniosków upływa
17 marca, a ogłoszenie listy laureatów
nastąpi podczas gali z okazji Dnia Zie-
mi (24 kwietnia). Kapituła składająca się
z ekspertów, pracowników naukowych
oraz działaczy na rzecz ochrony śro-
dowiska i popularyzacji przyrody wy-
łoni laureatów w następujących kate-
goriach: innowacje i technologie, pro-
gramy i akcje dotyczące ochrony przy-
rody, prace naukowo-badawcze, edu-
kacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
publicystyka ekologiczna oraz działa-
nia popularyzatorskie i promocja postaw
proekologicznych.

Regulamin nagrody i wzór wniosku
pobrać można ze strony http://www.
wfosigw.katowice.pl.

(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

Regionalna Izba Przemysłowo-Han-
dlowa w Gliwicach otrzymała na-
grodę „EkoKarlik 2016”, przyzna-
waną przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

Konkurs skierowany był do przed-
siębiorców, spółdzielni oraz jednostek
samorządu terytorialnego i samorządu
gospodarczego z terenu województwa

śląskiego. Nagrody przyznano za pro-
mocję etyki ekologicznej w działa-
niach na rzecz ochrony środowiska
w regionie, pokazanie różnorodności
rozwiązań w ochronie środowiska oraz

zachęcenie do podejmowania działań na
rzecz ochrony środowiska. Laureaci na-
grody otrzymali symboliczne statuetki.
Przyznano im tytuł „EkoKarlik”, mogą
też posługiwać się logo konkursu.
W tym roku laureatami nagrody zosta-
li również: Gmina Tworóg, Gmina
Chybie, Jastrzębski Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji S.A., SUNEX S.A.
z Raciborza, Zabrzańskie Przedsię-

biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o.
w Bytomiu i Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Luiza” w Zabrzu.

(RG)

Nagrodzeni 
„EkoKarlikiem 2016”

Zielone Czeki do wzięcia

Zarząd Województwa Śląskiego
przyjął projekt uchwały antysmo-
gowej. Już od września w naszym
regionie ma obowiązywać zakaz
stosowania paliw złej jakości.

Wśród najważniejszych założeń
uchwały antysmogowej, która po

szerokich konsultacjach i opiniowa-
niu zostanie poddana pod obrady Sej-
miku Województwa Śląskiego, znajduje
się wprowadzenie od 1 września br. za-
kazu używania paliw powodujących
wysoką emisję trujących substancji do
atmosfery – węgla brunatnego, mułów
i flotokoncentratów oraz wilgotnego
drewna. Sama uchwała nie zakazuje
spalania węgla czy drewna, ma spo-
wodować natomiast stosowanie wła-
ściwych jakościowo paliw stałych w od-
powiednich urządzeniach grzewczych.

- Traktujemy ten problem prioryteto-
wo. Chcemy od przyszłego sezonu grzew-

czego zakazać palenia mułem i paliwami
złej jakości oraz doprowadzić do wymiany
starych kotłów na nowe w ciągu najbliż-
szych 10 lat. Apelujemy do rządu o wpro-
wadzenie takich rozwiązań w skali kra-
ju, potrzebne też będą skuteczne kontro-
le stosowania przepisów w tym zakresie
– informuje marszałek województwa
śląskiego Wojciech Saługa.

Ograniczenia lub zakazy wynikające
z założeń do projektu uchwały an-

tysmogowej mają objąć całe wojewódz-
two i obwiązywać przez cały rok. Jak wy-
nika z projektu uchwały, pożądanym
sposobem ogrzewania budynków jest
ciepło systemowe oraz ogrzewanie ga-
zowe. Możliwe jest także ogrzewanie
paliwami stałymi (węgiel, drewno), ale wy-
łącznie przy zastosowaniu kotłów klasy 5.

Projekt zakłada trzy daty graniczne
wymiany starych kotłów w zależ-

ności od ich wieku. Użytkownicy urzą-
dzeń powyżej 10 lat od daty produkcji
będą je musieli wymienić na klasę 5 do
końca 2021 r. Ci, którzy użytkują ko-
tły od 5-10 lat, powinni wymienić je do
końca 2023 r., a użytkownicy naj-
młodszych kotłów mają czas do końca
2025 r. – wyjątkiem są dofinansowy-
wane w ostatnich latach  kotły klasy 3
i 4, które trzeba wymienić do końca
2027 r. Co istotne, każdy, kto buduje
nowy dom i zamierza ogrzewać go wę-
glem lub drewnem, ma obowiązek za-
instalować kocioł klasy 5. Ta regulacja
będzie miała zastosowanie po 12 mie-
siącach od dnia wejścia w życie uchwa-
ły antysmogowej.

- Stare kotły emitują nawet do dzie-
sięciu razy więcej zanieczyszczeń niż
nowe, a ich wymiana pozwoli ograni-

czyć problem niskiej emisji w regionie.
Jesteśmy chyba jedyną wyspą na mapie
Europy, gdzie wciąż można kupować
paliwa niskiej jakości i ich używać. Czas
to zmienić – dodaje marszałek Wojciech
Saługa.

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach od lat walczy ze smo-
giem. Fundusz jako instytucja finan-
sująca wspiera działania gmin w za-
kresie poprawy ochrony atmosfery.
Połowa wszystkich środków, jakimi
dysponuje, jest kierowana na ochronę
atmosfery. WFOŚiGW dofinansowuje
zadania związane z ograniczeniem ni-
skiej emisji, zwiększeniem efektywności
energetycznej wytwarzania, przesyłu lub
użytkowania energii oraz wspieranie od-

nawialnych lub alternatywnych źródeł
energii. Są to zarówno małe inwestycje
o zasięgu lokalnym, jak i duże przed-
sięwzięcia. Na dofinansowanie tych
zadań Fundusz przeznacza rocznie
kwotę od stu kilkudziesięciu do ponad
dwustu mln zł. 

Efektem ekologicznym tej działal-
ności jest zmniejszenie się emisji: pyłu
o ponad 48 tys. ton, dwutlenku siarki
o ponad 35 tys. ton oraz dwutlenku wę-
gla o ponad 1 394 tys. ton. WFO-
ŚiGW w Katowicach jako pierwsza in-
stytucja w kraju od 2002 r. wspiera
wdrażanie tzw. Programy Ograniczenia
Niskiej Emisji (PONE), w ramach któ-
rych gminy z terenu woj. śląskiego
mogą ubiegać się o dofinansowanie na
zadania z tym związane. Gminy są
pośrednikiem pomiędzy funduszem
a mieszkańcem, który może skorzy-
stać z tego programu. Najczęstszą dzia-
łalnością w ramach PONE jest wymiana
źródła ciepła na nowsze spełniające wy-
mogi w zakresie efektywności i czy-
stości spalania. Obecnie w PONE
uczestniczy 79 gmin, które zrealizowały
lub są w trakcie realizacji programu.
Fundusz z samorządami podpisał 277
umów o dofinansowanie i udzielił do-

tychczas wsparcia na realizację pro-
gramów w łącznej kwocie około 211
mln zł. Umożliwiło to modernizację po-
nad 18 tys. kotłowni w domkach jed-
norodzinnych, budowę prawie 6 tys. in-
stalacji solarnych, a w przypadku czę-
ści budynków także ich termoizolację
i modernizację instalacji CO czy po-
wstanie instalacji fotowoltaicznych.

Dużym zainteresowaniem cieszył
się Program Pilotażowy „Dofi-

nansowanie zadań realizowanych przez
mieszkańców województwa śląskiego
na rzecz ograniczenia niskiej emisji”,
prowadzony przez WFOŚiGW w ub. r.
Fundusz przeznaczył na ten cel 4,2 mln
zł i zapowiada kontynuowanie progra-
mu.

(RG)

Nie dajmy się
smogowi!

Tuż po wręczeniu prestiżowej statuetki: Wiktor Pawlik (z prawej) - prezes RIPH
w Gliwicach z Andrzejem Pilotem – prezesem WFOŚiGW w Katowicach.

Fo
to

: A
RC

 W
FO

Śi
G

W

Smog towarzyszy nam tej zimy wyjątkowo często.
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Pierwszą premierą odmienionego
gliwickiego teatru – który działa od ub.
roku pod zmienioną nazwą, z nowym
kierownictwem i w
innej konwencji ar-
tystycznej – był
„Dom spokojnej
młodości”. Sztuka
weszła na afisz pod
koniec stycznia. To
żywa, pełna muzyki
rockowej opowieść
o czasach, gdy
w naszym kraju
skończyła się epoka
PRL-u i wszyscy
z radością witali-
śmy „nowe”. Poka-
zuje nieodległe lata,
dylematy, z którymi
przyszło nam się
zmierzyć i stawia
pytania, na jakie

każdy z nas sam musi sobie odpowie-
dzieć. Polecamy, choć z pewnością
nie jest sztuka łatwa. I niech nie zwie-

dzie nas jej musi-
calowa forma!
„Dom spokojnej
młodości” daje
wiele do myślenia
– tyle, że w ryt-
mie rocka jest to
całkiem przyjem-
ne… Brawa dla
dobrze śpiewają-
cych, roztańczo-
nych aktorów
i świetnej kapeli.

Luty to z kolei
miesiąc premier
dla dzieci. Teatr
zaprosił teraz naj-
młodszych na
dwa premierowe
przedstawienia:

„Ach, jak cudowna jest Panama” w reż.
Laury Słabińskiej (premiera 4 lutego)
oraz „Niezwykły lot Pilota Pirxa” w reż.
Jerzego Machowskiego, który wejdzie
na scenę 25 lutego.

Wyprawa do Panamy, kraju pach-
nącego bananami, to błyskotliwy plan
Misia i Tygryska, bohaterów spektaklu
zrealizowanego na podstawie opo-
wiadania Janoscha „Ach, jak cudow-
na jest Panama”. Artyści, których te-
atr zaprosił do zrealizowania tego
projektu – a poza reżyserką są to
m.in. scenograf Pavel Hubicka, kom-
pozytor Piotr Klimek i choreograf Ja-
cek Gębura – wyczarowali magiczny
obraz świata z marzeń sennych. War-
to wybrać się na to przedstawienie –
również z tego względu, że Janosch
(właśc. Horst Eckert) jest przecież
autorem pochodzącym z pobliskiego
Zabrza, który swą twórczością roz-
sławił Śląsk na całym świecie. 

W drugiej połowie miesiąca prze-
wodnikiem po świecie teatru dla dzie-
ci będzie Pilot Pirx, adept Akademii Ko-
smonautycznej im. Konstantego Cioł-
kowskiego. Widzowie „Niezwykłego
lotu Pilota Pirxa” zostaną zaproszeni do
odbycia, wspólnie z nim, wyjątkowej
kosmicznej eskapady. To lot egzami-
nacyjny, od którego zależy, czy Pirx
zdobędzie uprawnienia pilota-kosmo-
nauty. W przestrzeni kosmicznej cze-
kają go nieprzewidziane przygody i pe-

rypetie. Do zdania egzaminu niezbęd-
na będzie pomoc pasażerów.
Spektakl osnuty jest na motywach
„Opowieści o Pilocie Pirxie”, zbioru
dziesięciu opowiadań science-fiction au-
torstwa Stanisława Lema. Autorką sce-
nografii jest Ľudmila Bubánová, muzyki
Ignacy Zalewski, lalki zaprojektowała
Olga Ryl-Krystianowska. Premiera od-
będzie się 25 lutego, a na kolejne spek-
takle teatr zaprasza 26, 27 i 28 lutego.

(RG, AgS)

Dla dorosłych i dla dzieci
Udanie wystartował w swój pierwszy sezon Teatr Miejski w Gliwicach. Po premierze dla dorosłych teraz przy-
szedł czas na premierowe przedstawienia dla dzieci.

Nagrody i wyróżnienia zdobyli
przedstawiciele naszego powiatu
na XVII Międzyszkolnym Przeglą-
dzie Inscenizacji Bożonarodzenio-
wych w Gliwicach.

Przegląd podsumowano 13 styczna
w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym
w Gliwicach. Uroczystą galę rozpoczął
występ uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Zabrzu, którzy zajęli I miej-
sce w swej kategorii w tej edycji im-
prezy. Ich jasełkowe przedstawienie ze-

brało moc oklasków. Było zwieńcze-
niem tego, co działo się w Górnośląskim
Centrum Edukacyjnym od 12 do 16
grudnia ub. r., gdy na scenie tej szko-
ły przy ul. Okrzei 20 w Gliwicach za-
prezentowało się ponad pół tysiąca
młodych artystów przedstawiających
najróżniejsze inscenizacje bożonaro-
dzeniowe. – Spektakle były niezwykle,
piękne, cudowne – mówi Aleksandra
Maliszewska, organizator całego przed-
sięwzięcia. – Podczas przeglądu wy-

stąpiło w nich m.in. aż
120 aniołków, 44 pa-
stuszków, 35 królów,
7 dziołszek, 3 bajtli
oraz 20 Maryjek i 16
Józefów. To był wspa-
niały czas, gdy mo-
gliśmy ich wszystkich
gościć w naszej szko-
le.

Podczas gali wy-
konawcy odebrali
szereg nagród, które
wręczały Magdalena
Budny – sekretarz
Powiatu Gliwickie-
go i Bogumiła Klusz-

czyńska – dyrektor Górnośląskiego
Centrum Edukacyjnego. Ich pula była
imponująca – łącznie młodsi i starsi ar-
tyści otrzymali 169 dyplomów, 15 na-
gród grupowych, 10 wyróżnień i 44
nagrody indywidualne. Sukcesy od-
niosły m.in. zespoły i wykonawcy
z powiatu gliwickiego. II miejsce
w jednej z kategorii zajęły DPS „Osto-
ja” w Sośnicowicach i DPS z Pilcho-
wic, Zespół Szkół Specjalnych w Py-
skowicach otrzymał wyróżnienie, a na-
grody indywidualne odebrali Zyg-
munt Pawlak z DPS-u w Pilchowicach
za rolę Murzynka, Damian Szymiczek

z tej samej placówki za rolę Indiani-
na i Marta Węglowska z Zespołu
Szkół Specjalnych w Pyskowicach
za rolę Gwiazdy.

Coroczny przegląd odbywa się pod
patronatem biskupa Diecezji Gliwickiej
Gerarda Kusza, starosty gliwickiego
Waldemara Dombka oraz prezydenta
Gliwic Zygmunta Frankiewicza. Pa-
tronat medialny sprawują nad nim
„Gość Niedzielny” i „Wiadomości Po-
wiatu Gliwickiego” oraz Radio SILE-
SIA. Liczne nagrody fundują sponsorzy
wspierający imprezę.

(RG)

Wspaniałe inscenizacje

7 stycznia w  śnieżnej scenerii  so-
botniego dnia można było usłyszeć
piękny śpiew laureatów XIV Woje-
wódzkiego Festiwalu Kolęd i Pa-
storałek w kościele w Dąbrówce.  

Jak co roku młodzi artyści przyjechali,
by podczas finałowego koncertu odebrać
nagrody z rąk ks. biskupa Gerarda Kusza,
Jacka Zarzyckiego z Zarządu Powiatu Gli-
wickiego, radnego Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego Krystiana Kiełbasy, wój-
ta Gminy Wielowieś Gintera Skowron-
ka oraz Marcina Lippy – przewodniczą-
cego Towarzystwa Społeczno-Kultural-
nego Niemców Województwa Śląskiego. 

Wykonawcy, których w tym roku
było około 300, na wcześniejsze fe-
stiwalowe przesłuchania przybyli
z Rybnika, Byciny, Bytomia, Za-
brza, Knurowa, Pyskowic, Wojski,
Tworoga, Pniowa, Pławniowic, Ru-
dziczki, Radzionkowa, Rudzińca,
Gliwic i Wielowsi. W jury zasiadały
Maria Garbal – chórmistrz, dyry-
gent chóru Tryl, pedagog PSM
w Strzelcach Opolskich oraz Mag-
dalena Spytek-Stankiewicz – woka-
listka, pedagog PSM w Gliwicach
w klasie śpiewu solowego, solistka
Opery Bytomskiej. 

Najwyżej w swoich kategoriach
wiekowych zostali ocenieni: Franek
Kwiendacz z Rybnika (opiekun Tomasz
Świercz), Paweł Pażdzior z Rudziczki
(Tomasz Świercz), Wiktoria Cieślar
z Gliwic (Eugeniusz Siwiec), Jakub
Świercz i Jan Świercz z Rybnika (To-
masz Świercz), Kinga Rokicka z Gli-
wic (Eugeniusz Siwiec, Ilona Swobo-
da), Zespół Muzyki Dawnej z Pniowa
(Iwona Ewertowska-Mener), Zespół
wokalno-instrumentalny z Radzion-
kowa (Henryka Frankowska), Zespół
wokalno-instrumentalny z Tworoga
(Beata Janiga, Brygida Samol), Karo-
lina Ziob z Pyskowic (Janina Płonka),
Zespół „Moderato” z Bytomia (Joan-

na Put), Julia Tarnecka z Bytomia (Jo-
anna Put), Chór „A cappella” z Py-
skowic (Bogna Rakowska ), Chór
„Canto” z Wielowsi (Iwona Ewertow-
ska-Mener), Zespół wokalny z Knu-
rowa (Jacek Żyła), Karolina Zawadz-
ka z Knurowa (Jacek Żyła), Zespół wo-
kalny „Royal Family” z Gliwic (Joan-
na Królewska) i Julia Żabicka z Knu-
rowa (Beata Mazurek). Wszystkich
wykonawców oklaskiwali tłumnie ze-
brani rodzice,  nauczyciele  oraz miesz-
kańcy Dąbrówki. 

Organizatorem festiwalu było Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi
oraz GOK w Wielowsi.

(IEM)

Zabrzmiały kolędy i pastorałki

Przedstawicielki grupy teatralnej z „Ostoi” tuż po
odebraniu nagród. 
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„Dom spokojnej młodości” jest żywiołowy i porywający – głównie za spra-
wą świetnej muzyki i ekspresji młodych aktorów. 
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Miś i Tygrysek to postaci z twórczo-
ści Janoscha, które zabierają dzieci
w podróż do Panamy. 
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Nagrodzony występ zespołu z DPS-u w Pilchowicach. 
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Pisarska
droga 
do rozwoju
Dokończenie ze str. 12

Ponieważ czytam naprawdę dużo,
więc moje pisanie jest wypadkową
wpływów wielu pisarzy dawnych
i współczesnych. Najbardziej lubię
gatunek fantasy, ale przecież nie tyl-
ko… Ogromnie się cieszę z sukcesu
mojej książki. To spełnienie moich
marzeń. Jest to także wynik codzien-
nej, żmudnej pracy, kilkugodzinnego
porannego pisania, nocnych korekt
i ciężkiego procesu twórczego. Każ-
da książka jest wynikiem pomysłu,
który przelewam na papier. W trakcie
pisania przychodzą nowe idee, czasem
te nowe pomysły wypierają stare
koncepcje. Obecnie pracuję nad ko-
lejną książką pt. „Świt życia”. Będzie
to pierwsza część z planowanej try-
logii. Już mam gotowe ok. 400 stron.
Najważniejsze w życiu to nie bać się
podejmować prób, nawet jeśli zbłą-
dzimy, wiemy, że warto było wrócić
na prostą. Pisanie jest moją drogą do
rozwoju – z pasją w głosie opowiada
Tomasz Sobania, młody autor nowej
powieści.

Tomasz pisuje także felietony do lo-
kalnej gazety „Po troszku o Toszku”,
udziela się na blogach literackich, pro-
wadzi swą stronę internetową na jed-
nym z portali społecznościowych. I do-
staje coraz więcej propozycji wieczo-
rów autorskich, udziela wywiadów.
Jest jednak dobrze zorganizowany.
Ma czas na naukę, bieganie (które
uprawia każdego dnia ) i własne przy-
jemności.

Powieść „Speculo” można zakupić
we wszystkich dobrych księgarniach.
Życzymy młodemu autorowi kolej-
nych twórczych sukcesów i czekamy na
następne książki.

MAGDALENA FISZER-RĘBISZ
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Norbert Kozioł jest kolekcjonerem
od kilkudziesięciu lat. Ta „nasz”
człowiek – mieszka w powiecie
gliwickim. Zebrał eksponaty, które
z dumą prezentuje Muzeum w Gli-
wicach. 

Wystawa „Z Bogiem za króla i oj-
czyznę. Kultura militarna prowincji
śląskiej od wojen zjednoczeniowych do
Wielkiej Wojny (1864–1914)” otwar-
ta została 28 stycznia w gliwickiej
Willi Caro. – Gdyby nie zbiory pana
Norberta, nie mielibyśmy możliwości
zaprezentowania tak szerokiej kolekcji
niemieckich militariów sprzed lat –
podkreślił podczas otwarcia wystawy
Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum
w Gliwicach. 

Pasja kolekcjonerska Norberta Ko-
zioła zaczęła się 40 lat temu. Wtedy to
ojciec jego kolegi ze szkoły podarował
mu zielony mundur huzarów gliwickich.
Obecnie jego zbiór liczy kilka tysięcy
eksponatów związanych z kulturą mi-
litarną Prus oraz Cesarstwa Niemiec-
kiego, z których kilkaset, tych  najbar-
dziej interesujących, jest prezentowa-
nych w Willi Caro. Organizatorzy wy-
stawy podkreślają, że jej urządzenie
w oparciu o zbiory muzeów krajowych
byłoby całkowicie niemożliwe – i z tego

względu ma ona charakter prekursorski.
To pierwsza taka ekspozycja w hi-

storii muzealnictwa na Śląsku. Daje ob-
raz minionego świata śląskich regi-
mentów i stanowi barwną opowieść
o jednostkach wojskowych kwateru-
jących na terenie tej prowincji w prze-
łomowym okresie od lat sześćdziesią-
tych XIX w. do wybuchu Wielkiej
Wojny w 1914 roku. 

Na wystawie podziwiać można
przede wszystkim piękne szamerowa-
ne mundury oraz wszystko to, co zwią-
zane było z ówczesną armią – nawet
piersiówki czy pamiątkowe kufle. Na
zdjęciach widać przemarsze, defilady
i parady, uroczystości pułkowe, ma-
newry i ćwiczenia.

Kuratorami wystawy są Zbigniew
Gołasz i Aleksandra Korol-Chudy z ka-
towickiego oddziału IPN. Jej koncep-
cję plastyczną opracował Tomasz Ko-
kott, dzięki któremu w Willi Caro czu-
jemy się, jakbyśmy przechadzali się po
śląskiej ulicy z przełomu XIX i XX wie-
ku otoczeni wojskowymi. Wystawę
oglądać można do 23 kwietnia br.

„Wiadomości Powiatu Gliwickiego”
objęły ekspozycję patronatem medial-
nym.

(RG)

Unikatowe militaria
niemieckie

Ksiądz Johannes Chrząszcz otrzy-
mał święcenia 15 lipca 1881 r.
w praskiej katedrze św. Wita z rąk
biskupa pomocniczego Karela
Františka Průcha. Początkowo prze-
bywał w Chróścinie Opolskiej,
gdzie pełnił funkcję kapelana zam-
kowego i nauczyciela syna hr. Stra-
chwitza. Oprócz tego sprawował
opiekę duszpasterską w tamtejszej
pozbawionej proboszcza parafii. 

Gdy po załagodzeniu antykościel-
nego kursu Kulturkampfu, w maju

1882 r. do parafii wrócił proboszcz, ks.
Wagner, Johannes Chrząszcz wyje-
chał do Rudy, która należała do rozle-
głej parafii w Biskupicach. Ponieważ
parafia ta po śmierci proboszcza pozo-
stała nieobsadzona, a potrzeby wiernych
były znaczne, ks. Chrząszcz pomagał
w duszpasterstwie tamtejszemu du-
chownemu.

Równocześnie z podjętą w 1883 r.
pracą w gliwickim gimnazjum, Johan-
nes Chrząszcz kontynuował studia.
W 1888 r. obronił pracę doktorską z teo-
logii pt. „De Evangelio secundum Ha-
ebreos”. 

Od listopada 1890 r. pełnił funkcję
proboszcza w parafii św. Mikołaja
w Pyskowicach. W mieście tym pozo-
stał do końca życia. To właśnie jemu ko-
ściół, plebania i probostwo zawdzięczają
gruntowny remont na przełomie wie-
ków. 

Ks. Chrząszcz był także długoletnim
członkiem Rady Miasta Pysko-

wice, wspierał tamtejsze Królewskie Se-
minarium Nauczycielskie oraz działał
na rzecz budowy nowej szkoły po-
wszechnej. Za całokształt działalności
społeczno-kulturalnej ks. Johannes
Chrząszcz otrzymał od władz miasta ty-

tuł honorowego obywatela Pyskowic
oraz – na siedemdziesiątą rocznicę
urodzin – swój portret autorstwa Lukasa
Mrzygloda (malarza pochodzącego
z pobliskiej Paczyny - przyp. red.).
Portret ten obecnie znajduje się na wy-
stawie stałej w Muzeum w Gliwicach
– Zamku Piastowskim. 

Mimo silnego związku z miej-
scem, w którym mieszkał i gdzie

prowadził działalność duszpasterską, Jo-
hannes Chrząszcz był nadal silnie zwią-
zany z Gliwicami. Co prawda w 1891
r., w związku z objęciem rok wcześniej
probostwa w Pyskowicach, zrezygno-
wał z posady nauczyciela w gliwickim
gimnazjum, lecz nie zerwał zupełnie
kontaktów ze szkołą. Był jednym z ini-
cjatorów budowy konwiktu (internatu
z wyżywieniem) dla biednych i  miesz-
kających poza Gliwicami uczniów gim-
nazjum oraz skarbnikiem Związku
Zbiorczego na rzecz Konwiktu, który to
organ zawiązał się w celu powstania
obiektu. Wmurowanie kamienia wę-
gielnego odbyło się w 1901 r., zaś
sam Konwikt św. Józefa (w budynku
którego mieści się obecnie ZSO nr 1
przy ul. Kozielskiej) został ostatecznie
otwarty i poświęcony w 1903 r. W dal-
szych latach pyskowicki proboszcz
nadal pełnił funkcję kasjera Związku
Zbiorczego na rzecz Utrzymania Kon-
wiktu. 

Duchowny był także, oprócz tajne-
go radcy Arthura Schillera i nauczyciela
gimnazjalnego Benno Nietschego, jed-
nym z założycieli w 1905 r. Obe-
rschlesisches Museum in Gleiwitz, któ-
re po 1945 r. funkcjonuje nadal jako
Muzeum w Gliwicach i jest jedną z naj-
starszych placówek muzealnych na
Śląsku. To również on opracował sta-
tut dla nowo powstałej placówki. 

Ks. Chrząszcz włączał się również
energicznie w różnego rodzaju akcje

społeczne, dbając o ubogich, wspiera-
jąc rozwój rzemiosła czy troszcząc się
o potrzeby intelektualne swoich wier-
nych. Należy wspomnieć ponadto, że
kapłan ten brał również udział w życiu
politycznym – w 1907 r. kandydował do
Reichstagu z ramienia partii Centrum,
jednak przegrał w drugiej turze. 

Pod koniec życia ks. Johannes
Chrząszcz został wyróżniony god-

nością dziekana dekanatu pyskowic-
kiego i radcy duchownego. Spośród
jego publikacji o charakterze religijnym
warto wymienić takie pozycje jak np.
„Maria von Lourdes: Geschichte des
Gnadenortes Lourdes“ (Maria z Lour-
des: Historia łaskami słynącego miej-
sca Loudres, 1890), „Drei schlesische
Landesheilige. Der heilige Hyacinth, der
selige Ceslaus und die selige Bronisla-
wa“ (Trzej śląscy święci regionalni: św.
Hiacynt, bł. Czesław i bł. Bronisława,
1897), „Der heilige Adalbert, Bischof
und Märtyrer“ (Św. Wojciech, biskup
i męczennik, 1897). Oprócz tego do naj-
ważniejszych jego dzieł należy zaliczyć
wydaną we Wrocławiu w 1908 r. „Hi-
storię Kościoła na Śląsku” (Die Kir-
chengeschichte Schlesiens – für Schu-
le und Haus). Wydawał również mo-
dlitewniki i broszury o charakterze re-
ligijnym, z których korzystali prze-
ważnie polskojęzyczni wierni.  

ANNA KULCZYK
– Muzeum w Gliwicach
BOGUSŁAW MAŁUSECKI 
– Archiwum Państwowe

w Katowicach Oddział w Gliwicach

„Biżuteria dawna ze zbiorów Mu-
zeum w Gliwicach” to tytuł wysta-
wy, którą można oglądać w Willi
Caro od 17 lutego do 31 marca br.

Muzealnicy po raz pierwszy wyję-
li z magazynów dawną biżuterię, by po-
kazać ją szerszej publiczności. Na wy-
stawie zobaczyć można m.in. sekretnik
z diamentowym monogramem, meda-
liony portretowe, diademy,  bransole-
tę ze szmaragdem,  ametystową broszę
czy  kamee. Twórcy ekspozycji opo-
wiadają nie tylko o modzie i gustach
XIX-wiecznych pań, ale też o samej bi-
żuterii, jej znaczeniach i funkcjach. 

Ciekawy jest zbiór biżuterii senty-
mentalnej. Pełniła ona – obok funkcji
ozdoby – rolę nośnika ważnych i oso-
bistych treści. Za jej pośrednictwem wy-
rażano miłość, przyjaźń czy żal po
stracie ukochanej osoby. W przypadku
biżuterii sentymentalnej w oprawach
z drogocennych kruszców i szlachet-

nych kamieni często umieszczano ple-
cionki z włosów bliskich, nadając klej-
notom charakter prywatnych relikwia-
rzy. Zobaczyć można na przykład
oczko pierścionka z wzorem uplecio-
nym z włosów zatopionych w masie
szklanej w otoczeniu pereł i złota. 

„Wiadomości Powiatu Gliwickiego”
są jednym z patronów medialnych wy-
stawy. (RG)

Klejnoty i uczucia 

Brosza z ametystem (ze zbiorów Mu-
zeum w Gliwicach).

Norbert Kozioł na tle kilku mundurów ze swej kolekcji. Ten zielony przed laty
zapoczątkował jego zbiór.
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Rok ks. Johannesa Chrząszcza
W 2017 r. przypada 160 rocznica uro-
dzin, a w 2018 r. – 90 rocznica śmier-
ci. ks. Johannesa Chrząszcza, pro-
boszcza w Pyskowicach, jednego
z założycieli Muzeum Górnośląskiego
w Gliwicach, społecznika, a przede
wszystkim znakomitego śląskiego hi-
storyka. 
Z tej okazji Muzeum w Gliwicach bę-
dzie organizować szereg wydarzeń
poświęconych postaci ks. Johan-
nesa Chrząszcza. Do współpracy
zaproszono: Archiwum Państwowe
w Katowicach i jego gliwicki Od-
dział, Starostwo Powiatowe w Gli-
wicach, Urząd Miejski w Pyskowi-
cach, Urząd Miejski w Toszku, Kurię Bi-
skupią, Bibliotekę Śląską oraz Mu-
zeum Miejskie w Zabrzu.
„Rok ks. Johannesa Chrząszcza” za-
początkują, już w marcu, prelekcje

poświęcone osobie duchownego, z których jedna odbędzie się w Py-
skowicach, zaś druga w Muzeum w Gliwicach. Prelegentami będą Ma-
ciej Mazur oraz ks. dr Piotr Górecki. W nadchodzących miesiącach tego
i przyszłego roku zaplanowano kolejne przedsięwzięcia, takie jak: wystawę
plenerową, konferencję naukową oraz ekspozycję czasową w Willi
Caro w Gliwicach –– wszystkie poświęcone życiu i działalności pysko-
wickiego Proboszcza. Szczegółowe informacje o przebiegu „Roku ks. Jo-
hannesa Chrząszcza” będą publikowane na stronie www.muzeum.gli-
wice.pl.
Obok publikujemy drugi artykuł z cyklu poświęconego tej wybitnej po-
staci. Muzeum w Gliwicach, we współpracy z gliwickim oddziałem Ar-
chiwum Państwowego w Katowicach, przypomina w nim sylwetkę ks. dr.
Johannesa Chrząszcza.

Portret ks. Johannesa Chrząszcza
autorstwa Lukasa Mrzygloda (zbio-
ry Muzeum w Gliwicach).

Okładka „Die Kirchengeschichte
Schlesiens“ (Historia Kościoła na
Śląsku), wydanej we Wrocławiu
w 1908 r.

Duchowny, historyk,
społecznik (2)
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Jedenaścioro gimnazjalistów z Ze-
społu Szkół w Pilchowicach oraz
uczennica Zespołu Szkół im. I. J. Pa-
derewskiego w Knurowie mieli oka-
zję poznać w czasie zimowych fe-
rii Chiny. Wszystko za sprawą dwu-
nastej odsłony projektu Szkolna
Ekspedycja.

Tym razem w skład wyprawy weszli
uczniowie z Pilchowic: Kacper Imiołek,
Monika Kruczyńska, Oliwia Wladarz,
Maja Poszwa, Aleksandra Malanowska,
Karolina Markiewicz, Marcin Markie-
wicz, Łukasz Wilk, Marta Garcorz,
Magdalena Hrynyszyn i Bartłomiej
Kurtycz. Dołączyła do nich Annika Ge-
itz z I klasy turystycznej w Technikum
nr 1 wchodzącego w skład powiatowego
„Paderka”. Opiekunem grupy był
Krzysztof Krztoń, a kierownikiem wy-
prawy – nauczyciel geografii w obu
szkołach i pomysłodawca cyklu Szkol-
na Ekspedycja, Adam Ziaja. 

- Już po raz trzeci organizatorami na-
szej wyprawy były dwie szkoły – in-
formuje Adam Ziaja. – Jest to możliwe
dzięki porozumieniu podpisanemu
w 2015 roku pomiędzy Zespołem Szkół
w Pilchowicach i Zespołem Szkół im.

I. J. Paderewskiego w Knurowie w za-
kresie propagowania turystyki wśród
młodzieży powiatu gliwickiego. Pa-
tronat honorowy nad wyprawą objęli
Gmina Pilchowice i Starostwo Powia-
towe w Gliwicach. 

Uczestnicy wyprawy wyruszyli z Pol-
ski 7 stycznia, a do domu wrócili 23
stycznia. Główny cel tej ekspedycji
związany był z pytaniem: Mity czy Fak-
ty? Młodzież starała się sprawdzić jak naj-
większą ilość informacji o Chinach i oce-
nić, czy są to mity czy fakty. Wszystko
zostało zarejestrowane w formie filmu.
Przygody uczniów można było śledzić na
bieżąco na stronie www.fb.com/ekspe-
dycja, tam także znajduje się więcej in-
formacji o wyprawie.

Szkolna Ekspedycja to projekt edu-
kacyjny zapoczątkowany w Zespole
Szkół w Pilchowicach. Jego celem jest
promowanie wśród młodzieży  turystyki
backpackingowej – plecakowej, uczącej
uczniów życia, zaradności i samodziel-
ności. Wszystkie wyprawy planują i or-
ganizują członkowie ekspedycji. Ich
uczestnicy nastawieni są na poznawanie
i chłonięcie zwiedzanych krajów bez
wytchnienia – wakacje wypoczynkowe
pozostawiają sobie na dorosłe życie. 

Wcześniej celem Szkolnych Eks-
pedycji były już Maroko, Norwegia,
Gruzja, Sri Lanka, Armenia, Sahara Za-
chodnia, Indie, Turcja, Tajlandia, In-
donezja i Kambodża. Adam Ziaja pod-
kreśla, że taka forma turystyki pozwa-
la poznać ludzi, kulturę i zwyczaje
zwiedzanego kraju od podszewki. Pod-
czas organizacji ekspedycji uczniowie
zdobywają doświadczenie w wielu
dziedzinach życia. Uczestniczą w za-
jęciach z marketingu w agencji rekla-
mowej, prowadzą wykłady podróżnicze
przed licznymi grupami słuchaczy,
udzielają wywiadów, są gośćmi pro-
gramów radiowych, publikują autorskie
teksty w lokalnej prasie, prezentują

swoje prace na wystawach fotogra-
ficznych, szlifują języki obce oraz uczą
się dysponowania małym budżetem
podczas życia codziennego. Promują
w świecie swój region i kraj.

Z Chin uczestnicy XII Szkolnej
Ekspedycji przyjechali pełni wrażeń.
Zwiedzili m.in. Mur Chiński (był to dru-
gi z siedmiu cudów świata, jaki zoba-
czyła ekipa projektu), w Pekinie –
obiekty olimpijskie, plac Niebiańskie-
go Spokoju, mauzoleum Mao Zedonga
czy dawny pałac cesarski dynastii Ming
i Qing, wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO.

„Wiadomości Powiatu Gliwickiego”
są jednym z patronów medialnych
Szkolnej Ekspedycji. (RG)

Wyprawa do Chin

PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej za-
prasza na ciekawe wycieczki tury-
styczno-krajoznawcze:
� 11 lutego –  Kulig Doliną Białej Wi-
sełki;    
� 4 marca –  Wyjazd teatralny do Kra-
kowa: "Pomoc domowa";
� 21-23 kwietnia – Rozpoczęcie sezonu
w Zakopanem;� 21-29 lipca – Piel-
grzymka do Chorwacji;

� 13-19 maja – Pielgrzymka do Czech,
Niemiec, Szwajcarii, Lichtensteinu
i Francji;
� 5-15 sierpnia – Japonia.  

Bliższe informacje w biurze
O/PTTK Gliwice, Rynek 11, I piętro,
tel. 32 231-05-76 i na stronie interne-
towej http://gliwice.pttk.pl lub pod ad-
resem e-mail gliwicepttk@poczta.
onet.pl.

(JLZ)

Ciekawe wycieczki 

Klub Sportowy „Garda” z Gierałto-
wic obchodził w ub. roku 5-lecie ist-
nienia. Mimo stosunkowo niedłu-
giego stażu, ma już jednak na
swym koncie wiele sukcesów –
wychowuje świetnych zawodników
i organizuje turnieje bokserskie zna-
ne w całej Polsce.

Klub powstał w 2011 r. z inicjaty-
wy Adama Spiechy i kilku jego

przyjaciół, pasjonatów boksu. Do jego
powstania przyczyniło się wielu ludzi
dobrej woli, wśród których należy wy-
mienić m.in. wójta Gminy Gierałtowi-
ce – Joachima Bargla oraz prezesa
LKS 35 Gierałtowice – Ryszarda Ma-
cha. 

- Nazwa klubu i jego logo mają
związek z boksem – wyjaśnia Adam
Spiecha, ich pomysłodawca. – Garda to
element obrony bokserskiej. 

Adam Spiecha jest byłym bokserem,
a obecnie trenerem zawodników „Gar-
dy”. Klub stanowi stowarzyszenie non-
profit – nie są w nim pobierane żadne
opłaty od chętnych, którzy chcą wstą-
pić w jego szeregi. „Garda” głównie
utrzymuje się z dotacji Gminy Gierał-
towice, pomagają też sponsorzy i ludzie
dobrej woli. Od dwóch lat Fundacja
Wspierania Ratownictwa Górskiego,
Sportu oraz Działalności Charytatyw-
nej RADAN pomaga klubowi pozy-
skiwać środki z jednego procenta roz-
liczeniowego. W pomoc na rzecz klu-
bu aktywnie włączają się firmy z Pa-
niówek: „Aqua- Spa 2”, udostępniając
zawodnikom saunę oraz „Basen Wod-
nik”, dzięki któremu mogą oni za dar-
mo korzystać z pływalni. Gminny
Ośrodek Kultury z Gierałtowic wraz
z Urzędem Gminy Gierałtowice po-
magają w organizacji turniejów. 

Gdy tylko jest to możliwe, klub sam
wspiera różnego rodzaju akcje

charytatywne,  m.in. Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy, jesienne zbiórki
żywności dla zwierząt ze schronisk
czy zbiórki pieniędzy na rehabilitację
Grzesia. „Garda” włącza się również w

akcję „Zakręć się” dla Dawida Kiliana
z Knurowa zbierając plastikowe na-
krętki oraz w Bieg Charytatywny „Bieg
Multiplay” dla Piotrusia z Przyszo-
wic.    

Jak wyjaśnia Adam Spiecha, ideą
działalności klubu jest pokazanie dzie-

ciom i młodzieży poprzez sport trochę
innego świata wartości. – Staramy się
odciągnąć młodych ludzi od kompute-
rów, zagospodarować czas wolny mło-
dzieży z tak zwanych trudnych domów
– mówi trener. Aktualnie w „Gardzie”
w trzech grupach wiekowych trenuje
około pięćdziesięciu osób. Warto dodać,
że trenują tu zarówno mężczyźni, jak
i kobiety. Ich przedział wiekowy waha
się od siedmiu do czterdziestu lat.
Uczestnictwo w treningach jest całko-
wicie bezpłatne. 

Zawodnicy są podzieleni na trzy
grupy: początkującą, rekreacyjną

oraz zawodniczą. Część z  podopiecz-
nych startuje w krajowych, jak i mię-
dzynarodowych turniejach. Przy okazji
zawodów zawodnicy mają okazję zo-
baczyć trochę świata, poznać nowe
kultury, poszerzyć znajomości i wy-
mienić doświadczenia z innymi. – Nie-
wątpliwie na nas wszystkich ma dobry
wpływ, aby czasem choć na chwilę po-
być w innym świecie – dodaje Adam
Spiecha. 

W ciągu pięciu lat działalności klu-
bu zawodnicy wystartowali w 150 tur-
niejach – 59 ogólnopolskich, 58 mię-
dzynarodowych oraz 33 rangi mi-

strzowskiej. Są to m.in. mistrzostwa Ślą-
ska, międzynarodowe mistrzostwa Ślą-
ska kobiet, eliminacje ogólnopolskiej
olimpiady młodzieży, międzywoje-
wódzkie mistrzostwa młodzików, eli-
minacje Pucharu Polski, mistrzostwa
Polski juniorów, juniorek, młodzie-

żowców, seniorów, ogólnopolska Olim-
piada Młodzieży, Puchar Polski kade-
tów, kadetek, juniorów, juniorek oraz
mistrzostwa Europy. Podczas wszyst-
kich turniejów zawodnicy klubu zdobyli
ogółem 506  medali, w tym 260 złotych,
144 srebrnych oraz 102 brązowych. Na
turniejach rangi mistrzowskiej, w tym
na Mistrzostwach Śląska od 2012 roku
– 73 medale, w tym 14 złotych, 19
srebrnych, 40 brązowych oraz 15 me-
dali Mistrzostw Polski, w tym 4 złote,
2 srebrne i 9 brązowych. W Pucharze
Polski zawodnicy „Gardy” zdobyli
złoty, srebrny oraz brązowy medal. 

Jak dotąd największym sukcesem
drużynowym klubu było wicemistrzo-
stwo Polski kadetów w 2015 roku
w Grudziądzu, zajęcie trzeciego miej-
sca  drużynowo w  mistrzostwach Pol-
ski młodzików w 2014 roku w Pozna-
niu, drużynowe mistrzostwo Śląska
w Jaworznie w 2014 roku, w Sosnow-
cu w 2015 roku oraz w Bielsku-Białej
w 2016 roku, a także trzecie miejsce
w mistrzostwach Śląska w Gliwicach
w 2012 roku. 

- Jak dotąd zorganizowaliśmy w Gie-
rałtowicach pięć turniejów, w tym je-
den o charakterze międzynarodowym –
informuje Adam Spiecha. – Bardzo
ważny dla mnie jest cykliczny Memo-
riał Bokserski im. Tadeusza Łady, or-
ganizowany od 2014 roku. 

Tadeusz Łada był znanym zawod-
nikiem MZKS „Górnik” Knu-

rów, a później szkoleniowcem drużyn
juniorskich i seniorskich Concordii
Knurów. Zmarł tragicznie w wypad-
ku samochodowym w 2010 roku.
Adam Spiecha pod skrzydłami Tade-
usza Łady przeszedł kolejne szczeble
kariery bokserskiej, począwszy od
zawodnika, a skończywszy na trene-
rze.                                                               

- Nie ulega wątpliwości, że sport jest
dobrym sposobem na życie i inwesty-
cją w samego siebie – zapewnia Adam
Spiecha. – Kształtuje umysł, serce, du-
cha i niewątpliwie wpływa na jakość ży-
cia. Cieszę się, że udaje mi się o tym
przekonać kolejne roczniki naszych
zawodników.

ANNA STASIAK

Waleczna GARDA
Gierałtowice

Tak cieszyli się uczestnicy XII Szkolnej Ekspedycji ze zdobycia Chińskiego
Muru.
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Adam Spiecha podczas treningu z jednym ze swoich podopiecznych.
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Klub przyciąga zarówno młodszych, jak i starszych zawodników, mężczyzn
i kobiety.



9

WIADOMOŚCI SZKOLNE NR 2 (119) LUTY 2017

Nasza Złota Szkoła!
Dokończenie ze str. 1

– W poprzednich latach, w ciągu zaledwie 10 lat
istnienia szkoły, już  trzykrotnie byliśmy klasyfikowani
wśród najlepszych szkół technicznych w Polsce.
W 2013 roku zajmowaliśmy 152. pozycję w kraju i 19.
w województwie śląskim, w 2014 odpowiednio 284.
w Polsce i 36. w województwie, w 2015 byliśmy 289.
technikum w Polsce i 32. w województwie. Pozycje
te dawały nam dotychczas tytuł tzw. Brązowej Szko-
ły. Ale złoto cieszy najbardziej! 

Ten ogromny awans zapewniły szkole wyniki
pracy uczniów i nauczycieli w roku szkolnym
2015/2016. Uczennica Technikum nr 1, Patrycja
Ziarnik, została finalistką zawodowej Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich,
szkoła osiągnęła najwyższą w swej historii zda-
walność egzaminu maturalnego – 97,8 proc., świet-
nie poszły w niej egzaminy zawodowe – w tej ka-
tegorii zajmuje 20. miejsce w Polsce.  

- Nasza radość jest ogromna, a mobilizacja do
wytężonej pracy pedagogicznej – jeszcze większa!
Zwłaszcza, że w tym roku szkolnym świętujemy
10-lecie szkoły – dodaje dyrektor Gumienny. 
– Chcę podkreślić, że także druga nasza szkoła, czy-
li I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im.
I. J. Paderewskiego w Knurowie, stale i konse-
kwentnie, nieprzerwanie od pięciu lat, utrzymuje
swoją pozycję w pierwszej setce rankingu woje-
wódzkiego.

(AS)

Choć odnosi sukcesy na krajo-
wych scenach operowych – a i za-
graniczne nie są mu obce – nie-
zmiennie wierny jest Knurowowi.
Tu mieszka wraz z rodziną, zawsze
z radością powracając z arty-
stycznych wojaży, tu też pełni funk-
cję miejskiego radnego. W Knuro-
wie propaguje muzykę. Bierze
udział w licznych koncertach cha-
rytatywnych, a większość z nich
sam organizuje, pomagając wielu
osobom potrzebującym wsparcia.

Adam Sobierajski – bo o nim mowa
– ma sentyment do swej byłej

szkoły średniej. Na jubileuszu 60-lecia
„Paderka” w 2014 r. nie tylko wystąpił
jako śpiewak (wspólnie z Michałem Ga-
szem, znanym wokalistą, również ab-
solwentem tego LO), ale też wspomi-
nał szkolne czasy. 

-Trenowałem wówczas piłkę nożną
w Klubie Concordia Knurów – mówił.
–Bardzo chciałem dorównać Jerzemu
Dudkowi, który wtedy święcił triumfy
na boisku. Marzyłem o karierze piłka-
rza, ale przeszkodziły mi liczne kontu-
zje. Traf chciał, że w liceum mój na-
uczyciel muzyki, prof. Pogocki pro-
wadził Chór Schola Cantorum i całej
klasie zrobił przesłuchanie. Wtedy wła-
śnie rozpocząłem przygodę ze śpiewem.
Nie przypuszczałem jednak, że będzie
to w przyszłości mój zawód. Kolejny
zwrot nastąpił w klasie maturalnej,
gdy szukałem pomysłu na siebie, bo nie
bardzo wiedziałem, co chcę robić w ży-
ciu. Podczas konkursu muzyki chóral-
nej usłyszał mnie ówczesny dziekan wy-
działu wokalnego Akademii Muzycz-
nej im. Karola Szymanowskiego w Ka-
towicach prof. Jan Ballarin, u którego
studiował kiedyś sam Piotr Beczała. Pe-

dagogowi tak spodobał się mój głos, że
zadzwonił do mnie do domu i namówił
na kontynuację tej drogi życiowej – naj-
pierw krótko w Muzycznej Szkole
Średniej w Gliwicach, a potem właśnie
na akademii w Katowicach.

Jego kariera potoczyła się szybko. Na
scenie debiutował jako Książę Or-

lovski w „Zemście nietoperza” Straus-
sa w reżyserii Jacka Chmielnika. Za-
śpiewał ją w 2004, a więc rok przed
ukończeniem z wyróżnieniem studiów
– i od razu zaproponowano mu kontrakt
w Gliwickim Teatrze Muzycznym.
Spektakl dyplomowy miał w Operze
Śląskiej w Bytomiu – wystąpił w roli
Rudolfa w „Cyganerii” Pucciniego.
Jego repertuar obejmuje główne partie
operowe, takie jak Tamino (Czaro-
dziejski flet), Don Ottavio (Don Gio-

vanni), Almaviva  (Cyrulik Sewilski ),
Don Narcisio  (Turek w Italii), Nemo-
rino  (Napój Miłosny), Leicester (Ma-
ria Stuarda ), Alfred (La Traviata),
Leński (Eugeniusz Oniegin), Rodolfo
(Cyganeria) oraz operetkowe, m.in.

Adam (Ptasznik z Tyrolu), Su-Czong
(Kraina Uśmiechu), Tassilo (Hrabina
Marica), Edwin (Księżniczka Czarda-
sza) czy Barinkay (Baron Cygański).
Najczęściej śpiewa w Krakowie i By-
tomiu, występuje także gościnnie w wie-
lu innych operach i teatrach w Polsce,
współpracuje z kilkunastoma orkie-
strami filharmonicznymi.

Jest laureatem wielu nagród, kon-
kursów i festiwali. W 2003 r. otrzymał
nagrodę specjalną II Ogólnopolskiego
Konkursu Wokalnego im. Haliny Hal-
skiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu.

W tym samym roku uczestniczył w 54
Concorso di Musica w Vercelli (Wło-
chy). W 2006 r. zdobył IV, a dwa lata
później II nagrodę na Ogólnopolskim
Konkursie Operetkowym im. Iwony
Borowickiej w Krakowie. W 2008 r. –
wyróżnienie oraz cztery nagrody, w tym
dla najlepszego tenora na II Między-
narodowym Konkursie Wokalnym im.
Adama Didura w Bytomiu. W maju
2009 r. „wyśpiewał” III nagrodę na
I Europejskim Konkursie Tenorów
w Sosnowcu. 

Każdy, kto choć raz widział go
w Knurowie na scenie podczas

licznych koncertów charytatywnych
wie, że śpiew to jego pasja. Potrafi nią
zarażać. Ma też świetny kontakt z pu-
blicznością. W Knurowie zainauguro-
wał cykl imprez pt. „Wieczór z operą
i operetką”, zapraszając na nie uznanych
artystów. Dzięki niemu knurowianie
mają okazję poznać muzykę operową
i operetkową w najlepszym wydaniu. 

W 2014 r. cała Polska poznała go
dzięki telewizyjnemu programowi mu-
zycznemu SuperSTARcie, w którym
dziesięciu wokalistów reprezentujących
różne gatunki muzyczne rywalizowało
o miano artysty uniwersalnego. Wystąpił
w nim w gronie znanych piosenkarzy
i wokalistów, m.in. Staszka Karpiela-
Bułecki, Rafała Brzozowskiego i Miet-
ka Szcześniaka. Był jedynym tenorem
operowym w tym gronie, a wszyscy
mieli za zadanie wykonanie utworów
z różnych gatunków, np. rocka, popu czy
folku. W programie zaprezentował nie

tylko swój wielki głos, ale pokazał, że
ma duży dystans do siebie i tego, co robi.
Wypadł świetnie, choć przecież opera to
zupełnie inna bajka niż muzyka roz-
rywkowa.

Wtedy też zaprzyjaźnił się z woka-
listami, których zaprasza do Knurowa.
Mietek Szcześniak dzięki niemu wy-
stąpił np. w 2015 r. na festynie chary-
tatywnym organizowanym przez para-
fię M.B. Częstochowskiej, w Szczy-
głowicach publiczność mogła poznać
i na żywo posłuchać m.in. Rafała Brzo-
zowskiego, Staszka Karpiel-Bułeckę
i Kasię Wilk, a jeden z tych koncertów
prowadził znany aktor Antek Króli-
kowski.

- Do dziś moją wielką pasją jest sport,
a w szczególności piłka nożna – mówi
Adam Sobierajski. – Od 1988 roku je-
stem zagorzałym kibicem klubu FC
Barcelona. Co poniedziałek staram się
grać amatorsko na Orliku w Knurowie.
Sprawia mi to ogromną przyjemność.

Od niedawna świetnie sprawdza
się też w swej nowej roli – jako

radny Rady Miasta w Knurowie. Choć
wydaje się, iż muzyka i polityka nie-
wiele mają ze sobą wspólnego, Adam
Sobierajski pokazuje, że można je ze
sobą całkiem dobrze łączyć. Do samo-
rządu doprowadziło go bowiem zaan-
gażowanie, z jakim działa na rzecz in-
nych – i niezwykła energia, która to-
warzyszy mu we wszystkim, czego się
podejmie. Można powiedzieć, że z roli
radnego wywiązuje się… śpiewająco!

ROMANA GOZDEK

Świetny tenor z Knurowa ZNANI ABSOLWENCI NASZYCH SZKÓŁ
Kontynuujemy cykl poświęcony znanym absolwentom szkół ponad-
podstawowych prowadzonych przez Powiat Gliwicki. Tym razem
przedstawiamy Adama Sobierajskiego, który kilkanaście lat temu ukoń-
czył Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego
w Knurowie.

Knurowianie znają Adama Sobierajskiego z licznych akcji charytatywnych.
Na zdjęciu na XIV Parafialnym Festynie Rodzinnym, do udziału w którym za-
prosił Mietka Szcześniaka.
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11 stycznia w Knurowie odbył się I Regio-
nalny Konkurs Literacki „Baśnie, Mity i Le-
gendy”.

Przeznaczony był dla uczniów specjalnych
szkół podstawowych i gimnazjów w naszym re-
gionie. Ci pierwsi musieli wykazać się wiedzą na
temat czterech wybranych baśni Andersena, na-
tomiast ich starsi koledzy znajomością takich le-
gend jak np. „Bazyliszek” czy „Złota Kaczka”.
Konkursowe zadania były bar-
dzo ciekawe i różnorodne –
m.in. krzyżówki, wykreślanki,
puzzle czy odgrywanie postaci
z baśni i legend. 

Prace i występy dzieci oce-
niało jury w składzie Ewa Jur-
czyga – wicestarosta gliwicki,
Brygida Dreślińska – dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Knurowie i Anna Szulc z Klu-
bu „Lokatorek” LWSM w Knu-
rowie. Po pełnej zabawy rywa-
lizacji I miejsce w kategorii
szkół podstawowych zajęła dru-
żyna z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 7 w Gliwicach,
II – Zespołu Szkół nr 1 w Mi-
kołowie, III – Zespołu Szkół
Specjalnych w Knurowie, a IV

– Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Na-
tomiast wśród gimnazjów I miejsce przypadło re-
prezentacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr
7 w Gliwicach, II – Zespołu Szkół Specjalnych
w Pyskowicach, III – Zespołu Szkół Specjalnych
w Knurowie, a IV – Zespołu Szkół nr 1 w Mi-
kołowie.

- Wszyscy byliście wspaniali – mówiła pod-
czas podsumowania konkursu wicestarosta Ewa

Jurczyga. – Baśnie i legendy nie mają dla was żad-
nych tajemnic!

Zwycięzcy odebrali nagrody ufundowane
przez MBP w Knurowie. Konkurs zorganizo-
wały nauczycielki Zespołu Szkół Specjalnych
w Knurowie – Anna Siedlecka, Katarzyna Gil,
Anna Skowron i Monika Bylak, a nad całością
czuwała dyrektor Alina Jaworska. Gościny im-
prezie udzielił Klub „Lokatorek” LWSM w Knu-
rowie.

(RG)

Znawcy baśni, mitów i legend

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów konkursu.
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Rolnicy, małżonkowie rolnika i do-
mownicy, którzy zaprzestali pro-
wadzenia działalności rolniczej lub
pracy w gospodarstwie rolnym
w związku z nabyciem prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego, spe-
cjalnego zasiłku opiekuńczego lub
zasiłku dla opiekuna, mają możli-
wość dalszego podlegania ubez-
pieczeniu emerytalno-rentowemu
w KRUS.

Wtym celu należy złożyć wniosek
w jednostce organizacyjnej

KRUS. Ubezpieczenie przysługuje tym
osobom pod warunkiem, że bezpo-
średnio przed nabyciem prawa do wy-
żej wymienionych świadczeń podlegały
ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wniosek o objęcie dobrowolnym
ubezpieczeniem emerytalno-rentowym
w KRUS należy złożyć w terminie 30
dni od wydania decyzji przyznającej
wyżej wymienione świadczenie lub
zasiłek. W sytuacji, gdy wniosek został
złożony w ciągu 30 dni od dnia wyda-
nia decyzji przyznającej świadczenie dla
opiekuna – osobę taką obejmuje się
ubezpieczeniem emerytalno-rentowym
na wniosek od dnia przyznania prawa
do tego świadczenia. Niezłożenie wnio-
sku o objęcie ubezpieczeniem emery-
talno-rentowym w KRUS skutkuje
obowiązkiem zgłoszenia do ubezpie-
czeń: emerytalnego i rentowego w ZUS
i brakiem możliwości powrotu do ubez-
pieczenia w KRUS w okresie pobiera-
nia świadczenia dla opiekuna. 

Składki na ubezpieczenie emerytal-
no-rentowe w KRUS opłaca w wy-

sokości podstawowej (10 proc. emery-
tury podstawowej, obecnie jest to kwo-
ta 88,00 zł miesięcznie) właściwy wójt,
burmistrz lub prezydent miasta do cza-
su uzyskania przez daną osobę 25-let-
niego okresu ubezpieczenia emerytalno-
rentowego w KRUS. Obowiązek zgło-
szenia do ubezpieczenia zdrowotnego
osób pobierających świadczenie dla
opiekuna oraz obowiązek opłacania
składek na to ubezpieczenie ciąży na
wójcie, burmistrzu lub prezydencie
miasta. Niemniej posiadanie statusu
członka rodziny osoby ubezpieczonej
zwalnia wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta z obowiązku zgłoszenia osoby
pobierającej świadczenie pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasi-
łek dla opiekuna do ubezpieczenia zdro-
wotnego oraz opłacania składek na to
ubezpieczenie za te osoby.

Objęcie ubezpieczeniem na wniosek
oznacza, że osoba pobierająca

wymienione  świadczenie będzie mo-
gła w dowolnym momencie, po złoże-
niu oświadczenia we właściwej jedno-

stce organizacyjnej KRUS, z niego
zrezygnować i wówczas będzie podle-
gać obowiązkowemu ubezpieczeniu
w ZUS.

Ponieważ przyznanie zasiłku lub
świadczenia wiąże się z zaprzestaniem
prowadzenia działalności rolniczej lub
pracy w gospodarstwie rolnym przez
rolnika, domownika oraz w przypadku
małżonka rolnika również pracy w go-
spodarstwie domowym związanym
bezpośrednio z tym gospodarstwem
rolnym, osoba ta nie spełnia warunków
do podlegania temu ubezpieczeniu jako
rolnik, małżonek rolnika lub domownik
i zostaje wyłączona z ubezpieczenia
społecznego rolników oraz ubezpie-
czenia zdrowotnego (wraz z członkami
rodziny).

Złożenie w gminie oświadczenia
przez zainteresowane osoby o za-

przestaniu prowadzenia działalności
rolniczej czy pracy w gospodarstwie rol-
nym w związku z ubieganiem się
o świadczenie pielęgnacyjne, specjalny
zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opie-
kuna jest podstawą do wyłączenia
z ubezpieczenia społecznego rolników. 

Wyłączenie z ubezpieczenia może
nastąpić z okresem wstecznym, a nie-
należnie opłacone składki i pobrane za-
siłki zostają rozliczone.

Zasadnym jest, aby organ wydający
decyzję przyznającą danej osobie świad-
czenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna
ustalił, jaki status ubezpieczeniowy na
gruncie ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników ma ta osoba
w KRUS. Od ustalenia statusu ubez-
pieczeniowego w KRUS uzależnione
jest ewentualne zgłoszenie danej oso-
by do ubezpieczenia w ZUS lub
w KRUS. KRUS jest organem właści-
wym do wiążącego rozstrzygania, jaki
status ubezpieczeniowy na podstawie
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników ma dana osoba.

Jednostka KRUS w razie jakichkol-
wiek wątpliwości co do określenia

faktycznej daty zaprzestania prowa-
dzenia działalności rolniczej zwraca się
do OPS o przekazanie kopii takiego
oświadczenia. Niemniej to rolnik ma 14
dni na powiadomienie KRUS o wszel-
kich okolicznościach mających wpływ
na podleganie ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników i to rolnik powinien
przedłożyć dokumenty potwierdzający
stan faktyczny.

KRYSTYNA KRĘGIEL – kierownik
Placówki Terenowej KRUS

w Gliwicach

KRUS doradza rolnikom

Ubezpieczenie
dla opiekunów

Pyskowice są pierw-
szą gminą w powiecie
gliwickim, która uru-
chomiła własny pro-
gram dla seniorów.

Jak już informowali-
śmy, w sierpniu ub. roku
Rada Miejska w Pyskowicach przyję-
ła uchwałę, dotyczącą wdrożenia Pro-
gramu „Pyskowicki Senior 60+”. Na-
stępnie burmistrz Wacław Kęska wy-
stosował list intencyjny, w którym
zwrócił się do właścicieli firm, punktów
usługowych itp. o włączenie się do
współpracy. Program właśnie ruszył.
Jego głównym celem jest poprawa ja-
kości życia osób starszych oraz ich ak-
tywizacja. 

Do tej pory udział w programie za-
deklarowało 10 firm działających na te-
renie Pyskowic. Każdy mieszkaniec Py-
skowic, który ukończył 60 lat, za oka-
zaniem dowodu osobistego może sko-
rzystać w nich z różnych ulg, zniżek
i bonifikat. Są to następujące firmy: Re-
stauracja „Klaver”, aleja 1 Maja 2;
Myjnia ręczna AKKA Katarzyna Bącz-
kowska, ul. Armii Krajowej 29A; Za-
kład Optyki Okularowej Bolesław Ru-
dziński, ul. Wojska Polskiego 21; S.C.
OKTAN Pizzeria Roma, ul. Szopena
12; „Studio Sabina”, ul. Paderewskie-
go 8; Butik Fashion & Style Bożena Ru-

pacz ul. Piłsudskiego 2;
AUTO-SERVICE Jacek Po-
rada ul. Sikorskiego 84;
Sklep Zaopatrzenia Me-
dycznego CEMEDIK Kata-
rzyna Ceglarek ul. Szopena
1; Restauracja Kawiarnia

„Pod Ratuszem” Jadwiga Żelazna Ry-
nek 27-28; Centrum Dietetyczne Na-
turhouse Marta Kolbarczyk ul. Wojska
Polskiego 2C.

- Pyskowickich seniorów zapra-
szamy do korzystania z tych ofert, a lo-
kalnych przedsiębiorców do zostania
partnerem programu – informuje
Agnieszka Kazubek, rzecznik praso-
wy Urzędu Miejskiego w Pyskowi-
cach. 

Wszystkich zainteresowanych pro-
gramem odsyłamy na stronę www.py-
skowice.pl, gdzie znaleźć można szcze-
gółowe informacje na ten temat.

- Bardzo się cieszę, że Pyskowice,
jako pierwsza gmina w naszym po-
wiecie, pomyślały o potrzebach se-
niorów – mówi wicestarosta gliwicki
Ewa Jurczyga. – Wielu z nich ma ni-
skie emerytury czy renty i w ich bu-
dżecie liczy się każda złotówka. Za-
chęcam inne gminy, by także podjęły
się realizacji podobnych programów,
mając na względzie aktywizację
i wsparcie seniorów. (RG)

Pyskowice zadbały
o swych seniorów

W związku z występowaniem w kra-
ju przypadków grypy ptaków, mi-
nister rolnictwa i rozwoju wsi oraz
główny lekarz weterynarii ogłosili
apel, skierowany do hodowców
drobiu. Przypominają w nim zasa-
dy, jakich trzeba przestrzegać w ta-
kiej sytuacji.

W chwili oddawania do druku tego
numeru WPG na terenie naszego po-
wiatu  nie odnotowano żadnego ogni-
ska grypy ptaków. Były jednak w po-
bliżu – zarówno w woj. opolskim, jak
i małopolskim, zagrożenie jest więc
duże. W Rudach koło Raciborza, któ-
re znalazły się w strefie objętej nadzo-
rem, trzeba było likwidować całe fermy
drobiu.

- Dla ludzi ten typ grypy nie jest
groźny – informuje Szczepan Błachut,
powiatowy lekarz weterynarii w Gli-
wicach. – Apel wydany został w celu
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się
choroby na fermach drobiu czy w go-
spodarstwach, gdzie jest on hodowany. 

Jak zapisano w apelu, wirus wyso-
ce zjadliwej grypy ptaków (HPAI),
podtypu H5N8 jest bardzo szkodliwy
dla gospodarki.  Główną przyczyną jego
rozprzestrzeniania się są zarażone dzi-
kie ptaki. Niestety bywa też nią czło-
wiek i dlatego autorzy apelu przypo-
minają o podstawowych zasadach po-
stępowania w takiej sytuacji.  

Należy bezwzględne przestrzegać
zasady bioasekuracji: zabezpieczyć pa-

szę przed dostępem zwierząt dzikich;
nie karmić drobiu na zewnątrz budyn-
ków, w których drób jest utrzymywa-
ny; nie poić drobiu oraz ptaków utrzy-
mywanych przez człowieka wodą ze
zbiorników, do których dostęp mają dzi-
kie ptaki; stosować w gospodarstwie
odzież i obuwie ochronne oraz po każ-
dym kontakcie z drobiem lub dzikimi
ptakami umyć ręce wodą z mydłem; sto-
sować maty dezynfekcyjne w wej-
ściach i wyjściach z budynków, w któ-
rych utrzymywany jest drób; przetrzy-
mywać drób w przeznaczonych do
tego celu pomieszczeniach bez możli-
wości swobodnego poruszania się po
otwartym wybiegu.  

Autorzy apelu ostrzegają, że za brak
stosowania zasad bioasekuracji nakła-
dane są kary administracyjne. Obo-

wiązuje w tym zakresie Rozporządze-
nie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarzą-
dzenia środków związanych z wystą-
pieniem wysoce zjadliwej grypy pta-
ków. Jego treść publikujemy na stronie
internetowej www.starostwo.gliwice.pl.

- Wszystkie te przepisy dotyczą za-
równo dużych hodowców drobiu, jak
i tych, którzy mają zaledwie kilka czy
kilkanaście kur czy kaczek – mówi An-
drzej Kurek, lekarz weterynarii z Tosz-
ka. – Kary za ich nieprzestrzeganie są
poważne. Radzę także, by jak naj-
szybciej zgłaszać odpowiednim służ-
bom wszelkie niepokojące objawy, za-
obserwowane u ptactwa. Badania we-
terynaryjne są w takiej sytuacji prze-
prowadzane z urzędu za darmo.

(RG)

Uwaga! Grypa ptaków!

Najważniejszym zaleceniem w obecnej sytuacji jest trzymanie drobiu w za-
mkniętych pomieszczeniach.

Nie zawodowe,
a branżowe
Docierają do nas głosy osób za-
niepokojonych tym, że we wrześniu
br. – w związku ze zmianami wpro-
wadzanymi w systemie oświaty –
przestaną działać szkoły zawodo-
we. Uspakajamy: zastąpią je szko-
ły branżowe.

Dotyczy to również zasadniczych
szkół zawodowych w prowadzonym
przez Powiat Gliwicki Zespole Szkół Za-
wodowych nr 2 w Knurowie, Zespole
Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowi-
cach i Zespole Szkół Specjalnych w Py-
skowicach. 1 września br. dotychczaso-
we trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe
z mocy prawa staną się trzyletnimi bran-
żowymi szkołami I stopnia. Przyjmowa-
ni będą do nich do roku szkolnego
2019/2020 absolwenci gimnazjów,
a w kolejnych latach – już 8-letnich szkół
podstawowych. Od 1 września 2020 r. za-
czną działać również szkoły branżowe II
stopnia, w których naukę będą mogli kon-
tynuować absolwenci szkół branżowych
I stopnia. Po jej ukończeniu i zdaniu eg-
zaminów zawodowych uzyskają tytuł
technika i wykształcenie średnie. Szko-
ły branżowe II stopnia uzupełnią do-
tychczasową ofertę kształcenia zawo-
dowego – dadzą bowiem możliwość
płynnego uzupełnienia wykształcenia
zawodowego do poziomu średniego.

Uczniowie obecnych szkół zawodo-
wych będą kontynuować kształcenie we-
dle dotychczasowych przepisów – tj. skoń-
czą zasadnicze szkoły zawodowe.  (RG)

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Gliwicach mieści przy ul. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego 11, telefon 32 230 83 41. Go-
dziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00

- 15:00; czwartek: 7:00 - 16:00. Swym zasięgiem obejmuje: Gli-
wice, Zabrze, Knurów, Pyskowice i gminy Gierałtowice, Pilcho-
wice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś.
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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

Regionalny System Ostrzegania
(RSO) powiadomi Cię o zagroże-
niach, jakie są w pobliżu, poradzi
także, jak się zachować w niebez-
piecznych sytuacjach i gdzie szu-
kać ratunku.

Dzięki RSO każdy, kto ma dostęp do
internetu, telewizji publicznej lub za-
instaluje bezpłatną aplikację na telefon
komórkowy (smartfon), może być po-
wiadamiany o potencjalnych zagroże-
niach lub klęskach żywiołowych. Ko-
munikaty RSO można zobaczyć w pro-
gramach Telewizji Polskiej, ostrzeżenia
dostępne są również na stronach inter-
netowych urzędów wojewódzkich.
Użytkownicy smartfonów mogą ko-
rzystać z bezpłatnej aplikacji w telefo-
nach komórkowych dostępnej w skle-
pach z aplikacjami. Istnieje także opcja
informowania o regionalnych zagro-
żeniach przez sms-y.

Zarówno w aplikacji
telefonicznej, jak
i w TVP umieszczane są
ostrzeżenia meteorologiczne, hydrolo-
giczne, drogowe oraz inne – istotne
z punktu widzenia bezpieczeństwa każ-
dego z nas. 

RSO zawiera również kilkanaście
poradników postępowania w takich
sytuacjach kryzysowych jak m.in.: bu-
rze i nawałnice, wichury, powódź, upa-
ły, zagrożenia terrorystyczne czy pożar.
Można tu też znaleźć wskazówki do-
tyczące udzielania pierwszej pomocy. 

Informacje te dostępne są także na
stronie www.starostwo.gliwice.pl w za-
kładce Powiatowe Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego. Tam także znaleźć
można aktualne ostrzeżenia meteoro-
logiczne i hydrologiczne dotyczące
woj. śląskiego. 

(RG)

Zawsze ostrzeże

Z kolejną prośbą o wsparcie zwró-
cili się do powiatu mieszkańcy
osiedla Farskie Pola w Knurowie.
Chodzi o utworzenie przystanku
autobusowego przy ul. Rybnej na
drodze wojewódzkiej 921.

- Ten przystanek jest bardzo po-
trzebny – mówi Andrzej Porada, radny
Miasta Knurów, który interweniował
w tej sprawie u wicestarosty Ewy Jur-
czygi. – Dzieci z naszego osiedla mu-
szą dojeżdżać do szkoły autobusem,
a najbliższe przystanki znajdują się
w sporej odległości. Maluchy zimą
brną do nich przez śnieg, marzną po dro-
dze albo mokną. Do szkoły dojeżdża też
młodzież. Z kolei starsze osoby, które
nie mają samochodu, muszą z zakupa-
mi iść kawał drogi. 

Radny zwracał się z tą sprawą ponad
rok temu do miasta. Otrzymał wówczas
odpowiedź, że przystanek zostanie

utworzony przy okazji planowanej
przebudowy DW 921. Jednak termin
rozpoczęcia jej modernizacji oddala
się w czasie, a mieszkańcy Farskich Pól
wciąż czekają. W tej sytuacji Andrzej
Porada pod koniec ub. roku zwrócił się
o pomoc do powiatu.

- Poprosiłam dyrektora Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Katowicach
o ponowne rozważenie możliwości zlo-
kalizowania przystanków autobuso-
wych „na żądanie” w rejonie skrzyżo-
wania z ulicą Rybną – wyjaśnia wice-
starosta Ewa Jurczyga. – Zapropono-

wałam, żeby potraktować to jako roz-
wiązanie tymczasowe do czasu wyko-
nania modernizacji DW921. 

W odpowiedzi Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Katowicach poinformował
starostwo, że dopuszcza możliwość
zlokalizowania takich przystanków
w omawianej lokalizacji. W tym celu
należy odpowiednio dostosować ist-
niejąca infrastrukturę drogową. Leży to
w gestii samorządu Knurowa.

- Mając na uwadze fakt, że moder-
nizacja DW921 jest ciągle na etapie
przygotowawczym, jestem przekonana,
że w tej sytuacji władze Knurowa do-
łożą wszelkich starań, by pomóc miesz-
kańcom Farskich Pól – mówi wicesta-
rosta Ewa Jurczyga.

Jest to już druga sprawa, z którą rad-
ny Andrzej Porada zwrócił się o wspar-
cie do powiatu. W ub. roku wicestaro-
sta Jurczyga na jego prośbę podjęła

działania mające na celu zmniejszenie
uciążliwego dla mieszkańców hałasu,
powodowanego przez wiadukt nad Mo-
czurami. Zainteresowała problemem
radnego wojewódzkiego Krystiana
Kiełbasę i posła Piotra Pyzika.

- Jestem w stałym kontakcie z rad-
nym wojewódzkim i panem posłem,
którzy na bieżąco monitorują prace
nad rozwiązaniem problemu – infor-
muje Ewa Jurczyga. – Przy takim
wsparciu i zaangażowaniu mam na-
dzieję, że doczekamy się szczęśliwego
zakończenia sprawy. (RG)

Potrzebny przystanek

Andrzej Porada wskazuje miejsce, gdzie powinien powstać przystanek.
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Jednym z zadań realizowanych
przez Powiatowy Urząd Pracy w Gli-
wicach jest obsługa  cudzoziem-
ców w zakresie ich zatrudnienia na
terenie RP na zasadach uprosz-
czonej procedury opartej na od-
powiednich przepisach. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej opracowało stosowny wzór
oświadczenia oraz  pouczenia prawne-
go obowiązującego dla podmiotu za-
mierzającego powierzyć wykonywanie
pracy cudzoziemcowi. 

NA CZYM POLEGA
UPROSZCZONA
PROCEDURA?

Zatem pracodawca mający zamiar
zatrudnić cudzoziemca wypisuje oświad-
czenie zawierające m.in.: swoje dane,
dane cudzoziemca, którego zamierza za-
trudnić, datę rozpoczęcia i okres wy-
konywania pracy, rodzaj umowy, wy-
sokość wynagrodzenia brutto, zawód
i miejsce wykonywania pracy. Następ-
nie rejestruje oświadczenie w powiato-
wym urzędzie pracy właściwym ze
względu na miejsce pobytu stałego lub
siedzibę podmiotu powierzającego wy-
konywanie pracy i przekazuje oryginał
oświadczenia cudzoziemcowi.

Oświadczenie może być podstawą
do wydania cudzoziemcowi przez wła-
ściwego polskiego konsula wizy w celu
wykonywania pracy. 

Posiadanie oświadczenia oraz tytułu
pobytowego uprawniającego do podej-
mowania pracy umożliwia podjęcie pra-
cy krótkoterminowej na terytorium RP.

Pracę taką można wykonywać po za-
warciu pisemnej umowy z pracodawcą.

DOKUMENTY POTRZEBNE
PODCZAS REJESTRACJI 

� w przypadku podmiotu  prowadzą-
cego działalność gospodarczą jest to
wpis do KRS lub wpis do Ewidencji
Działalności Gospodarczej,
� w przypadku podmiotu prowadzą-
cy działalność rolniczą będzie to za-

świadczenie o podleganiu ubezpiecze-
niu w KRUS lub zaświadczenie z Urzę-
du Gminy o powierzchni fizycznej
i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego, 
� w sytuacji, gdy jest to osoba fizycz-
na, nieprowadząca działalności gospo-
darczej ani rolniczej, wystarczy  dowód
osobisty.

ELEKTRONICZNA
REJESTRACJA OŚWIADCZEŃ

W Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gliwicach istnieje również możliwość
elektronicznej rejestracji oświadczeń
o zamiarze powierzenia wykonywania
pracy cudzoziemcowi. Aby dokonać ta-
kiej rejestracji, wystarczy odwiedzić
stronę www.praca.gov.pl i otworzyć za-
kładkę pn. „Oświadczenie o zamiarze
powierzenia wykonywania pracy cu-
dzoziemcowi”, w dalszej części odno-
śnik do zakładki: „Oświadczenie o za-
miarze powierzenia wykonywania pra-
cy obywatelowi Republiki Armenii,
Republiki Białorusi, Republiki Gruzji,
Republiki Mołdowy, Federacji Rosyj-
skiej lub Ukrainy“.

Po wypełnieniu i wysłaniu formu-
larza należy oświadczenie wydrukować,
podpisać oraz dostarczyć do urzędu pra-
cy w dwóch egzemplarzach.

CORAZ WIĘKSZE
ZAINTERESOWANIE

Informujemy, iż uproszczona proce-
dura pozwala na wykonywanie pracy
przez cudzoziemców bez konieczności
uzyskania zezwolenia na pracę na okres
nie przekraczający 6 miesięcy (180 dni). 

Na podstawie zarejestrowanych
oświadczeń nasz urząd obserwuje co-
raz większe zainteresowanie zatrud-
nieniem cudzoziemców przez praco-
dawców, przede wszystkim w sektorze
budowlanym, w transporcie krajowym
i międzynarodowym, jak również
w sektorach produkcyjnym i logi-
stycznych (magazynierzy). 

Pracodawcy mają coraz więcej py-
tań i wątpliwości dotyczących zatrud-

nienia cudzo-
ziemców.  

Mając po-
wyższe na
w z g l ę d z i e ,
nasz urząd –
wspólnie z Pla-
cówką Straży
G r a n i c z n e j
Oddział w Rudzie Śląskiej oraz z Pań-
stwową Inspekcją Pracy w Katowicach
– zorganizował już kilka spotkań, aby po-
móc rozwiązać wiele problemów i od-
powiedzieć pracodawcom na nurtujące
ich pytania związane z zatrudnieniem cu-
dzoziemców. Ostatnie spotkania odby-
ły się w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gliwicach 13 i 20 stycznia. Cieszyły
się bardzo dużym zainteresowaniem
pracodawców, zatem niewykluczona
jest organizacja kolejnych spotkań w celu
przybliżenia procedur związanych z za-
trudnieniem cudzoziemców. 

Osoby zainteresowane tematyką
związaną z zatrudnieniem cudzoziem-
ców zapraszamy do kontaktu w PUP
Gliwice  z naszym doradcą klienta, któ-
ry dysponuje szeregiem informacji i po-
siada specjalistyczną wiedzą w po-
wyższym zakresie – pok. 101 (I piętro),
tel. 32 231- 06-90.

Szczegółowe informacje na temat
przepisów związanych z podejmowa-
niem pracy przez cudzoziemców spo-
za UE/EOG oraz Konfederacji Szwaj-
carskiej w Polsce są dostępne na stro-
nie instytucji kompetentnej w tym za-
kresie na terenie województwa ślą-
skiego, jaką jest Śląski Urząd Woje-
wódzki Oddział do Spraw Cudzo-
ziemców – Zespół ds. zatrudnienia cu-
dzoziemców w Wydziale Spraw Oby-
watelskich i Cudzoziemców, Katowice,
ul. Jagiellońska 25, Biuro Obsługi
Klienta, pok. 119, stanowisko 4 lub tel.:
32 207 71 38 oraz 32 207 71 82.

BARBARA MELNAROWICZ –
kierownik Działu ds. Pośrednictwa
Pracy i Poradnictwa Zawodowego

w PUP Gliwice

Informacje i rady Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach

Zatrudnienie cudzoziemców
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Śląska fraszka
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Poprawne hasło krzyżówki z po-
przedniego wydania „Wiadomo-
ści Powiatu Gliwickiego” to NOWY
ROK. A jakie jest tej? Zachęcamy
do małej gimnastyki szarych ko-
mórek, przy okazji można też nie-
co lepiej poznać nasz powiat. 
Pytania do krzyżówki:
1. Jest bezpłatny przez godzinę dla
klientów starostwa powiatowego.
2. Technikum z……………. „Złotą
Szkołą”.
3. Comiesięczny cykl filmów o wyda-
rzeniach w powiecie: „Powiat gliwic-
ki w oku…”.

4. Cel Ekspedycji Szkolnej w czasie te-
gorocznych ferii zimowych.
5. Imię chłopczyka, który jako pierw-
szy w Nowym Roku urodził się w Szpi-
talu w Knurowie.
6. Aż 1026 noworodków przyszło na
świat w 2016 roku w Szpitalu w…
7. W Wydziale …. i Transportu Staro-
stwa Powiatowego w Gliwicach moż-
na wyrobić m.in. prawo jazdy czy do-
wód rejestracyjny pojazdu.
8.Taki kolor ma orzeł w herbie Powia-
tu Gliwickiego. (Opr. AS)

Stary Toszek 
Łoziymset lot już cieszy nos Toszek 
Rosł sie poleku jakby po trosze
Piyrwyj siedzibom był kasztelana
Potym w biskupie mieli tu pana.

Toszecki zamek 
W lochach tego zamku znojdziesz złoto kaczka 
Choć mie sie coś zdowo że to ta „dziwaczka“.

WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO
są bezpłatnym miesięcznikiem
samorządowym, wydawanym
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Chudów
Zamek zaś rośnie 
Choć był w ruinie 
Chnetko radośnie 
Chudów zasłynie.

Pławniowice 
Zaś zaczoł blyszczeć pałac nom tukej 
Choby epigram w poezji 
Tako ci powiym - Boga tu szukej 
Bo je glywicki diecezji. Bronisław Wątroba

Zamek w Toszku widziany z lotu ptaka.
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Tym razem proponujemy luksusowe
wydanie – prostej wydawałoby się
i popularnej potrawy – fasolki po
bretońsku. Przepis pochodzi z „Kuch-
ni mojej mamy”, czyli receptur prze-
kazywanych z pokolenia na poko-
lenie, a stanowiących skarb każdej
pani domu.  
Składniki:
� 0,5 kg fasoli „jaś”
� kawałek boczku wędzonego, ok. 10 dag
� mały słoiczek koncentratu pomido-
rowego
� 2 duże łyżki ketchupu pikantnego
� 2 średnie cebule
�masło do zeszklenia cebuli ok. 1 duża
łyżka
� do zasmażki – 1 duża łyżka masła
i 2 małe łyżeczki mąki pszennej
� przyprawy do smaku: sól, biały
pieprz, czosnek granulowany, pieprz
ziołowy, odrobina curry, gotowa przy-
prawa do mięs – w proszku i w płynie,
łyżeczka cukru, 2 liście laurowe, 5-6 zia-
ren ziela angielskiego
� ok. 50 dag polędwicy wieprzowej  
� 4 łyżki oleju
� 2 duże łyżki wody
Sposób przygotowania

Fasolę umyć i namoczyć na noc. Po-
lędwicę opłukać w zimnej wodzie,
włożyć do naczynia żaroodpornego.
Oprószyć solą i przyprawami, polać ole-
jem i dwoma łyżkami wody. Przykryć
wiekiem i pozostawić mięso w chłod-

nym miejscu na 2-3 godziny (może rów-
nież stać całą noc). Fasolę ugotować do
miękkości w tej samej wodzie, w któ-
rej się moczyła, gotować ok. godziny.
Do gotowania dodać liście laurowe i zie-
le angielskie. Cebulę pokrojoną w drob-
ną kostkę zeszklić na maśle (ale nie ru-
mienić!), dodać do ciepłej fasolki. Na-
stępnie dodać koncentrat pomidorowy
i dwie duże łyżki ketchupu. Polę-
dwiczkę piec pod przykryciem w na-
czyniu żaroodpornym w temperaturze
180 stopni przez ok. 1,5 godziny. Prze-
studzić i pokroić w kostkę, dodać do fa-
solki. Zrobić zasmażkę – rozpuścić
masło, dodać mąkę i wymieszać, na-
stępnie dodać trochę zimnej wody i pod-
gotować mieszając. Zasmażka ma mieć

konsystencję podobną do budyniu. Do-
dać ją do fasoli. Przemieszać i chwilę
potrzymać na niedużym ogniu. Dopra-
wić do smaku łyżeczką lub dwoma

przyprawy w płynie i ły-
żeczką cukru (cukier wydo-
bywa smak potraw).

Fasolka może postać je-
den dzień w chłodnym miej-
scu. Jest smaczniejsza, gdy
się ją odgrzeje. Podawać
z różnymi rodzajami pie-
czywa.  

Smacznego! (Opr. AS)

Wypróbowane przepisy

„Luks” fasolka po bretońsku

Osiemnastoletni autor książki fan-
tasy, licealista Tomasz Sobania
z Toszka święci sukcesy literackie.
Od wydania pierwszej swojej po-
wieści pt. „Speculo” żyje w ciągłym
biegu między szkołą, spotkaniami
autorskimi, wywiadami a życiem
prywatnym. Mało tego, znajduje
jeszcze czas na pisanie kolejnej
książki…

„Pisanie jest jego drogą do rozwo-
ju, wydanie książek otworzy przed
nim ogromne możliwości, które nie po-
jawiłyby się bez ciężkiej pracy w tak
młodym wieku. Ma obsesję na punkcie
rozwoju osobistego, ale nie zapomina
o rodzinie, a świadomość, że dokonał
wielu rzeczy wyłącznie dzięki łasce Bo-
żej, chroni go przed popadnięciem w sa-
mozadowolenie. Dopóki nie zacznie so-
bie przypisywać wszystkich zasług,
dopóty może być spokojny o swoją
przyszłość. Sport jest jego pasją, a na-
uka języków i zdobywanie edukacji fi-
nansowej to plan na najbliższą przy-
szłość” – piszą recenzenci jego twór-
czości na stronie www.polakpotrafi.pl.

Znaczącą rolę w życiu młodego au-
tora odgrywa wiara katolicka. To na jej
wartościach opiera swoje pisarstwo.
A nieśmiałe próby literackie podejmo-

wał już w piątej i szóstej klasie
szkoły podstawowej, pisząc pierw-
szą powieść „Mistrz miecza”. Była
to opowieść fantasy, jednakże autor
po dłuższym namyśle stwierdził, że
nie może się ona ukazać, bo… jest
zbyt słaba. Nie była wówczas jesz-
cze odpowiednia, by pokazać ją
światu. Jednak wewnętrzny upór i
ciężka praca spowodowały, że już
druga powieść, napisana w liceum,
jak najbardziej nadaje się na rynek
wydawniczy. Ryzyko podjęło wy-
dawnictwo Novae Res z Gdyni, wy-
daniem „Speculo” pieczętując rok
pracy toszeckiego twórcy.

340-stronicowa powieść, „Spe-
culo” to historia nastoletniego Da-
niela i jego przyjaciela. Chłopcy
pewnego dnia odnajdują niezwykłą
książkę, którą zaczynają badać. Księ-
ga dziwnym trafem przeistacza się w ta-
flę lustra o barwie złota. I to właśnie
zwierciadło okazuje się być tytuło-
wym speculum, które przenosi nasto-
latków w inny równoległy świat. I tak
bohaterowie na miesiąc znikają z do-
mów, by w innym niż rzeczywisty wy-
miarze przeżywać niesamowite przy-
gody. Trafiają do dżungli i tam zaczy-
na się wartka akcja… Początek histo-

rii nawiązuje może odrobinę do „Opo-
wieści z Narnii” C.S. Lewisa. Autor, To-
masz Sobania uwielbia bowiem czytać,
a jego ulubionymi autorami są m.in.
właśnie Clive Staples Lewis oraz John
Ronald Reuel Tolkien.

- Nie mogę jednak powiedzieć, że
tylko Tolkien albo tylko Lewis wywarli
wpływ na moje pisarstwo. 

Dokończenie na str. 6

Tomasz Sobania ze swą debiutancką po-
wieścią.

Dobra rada
W podobny sposób przyrzą-
dzoną polędwiczkę można do-
dać do bigosu, na który przepis
podawaliśmy w poprzednim
numerze WPG. Do bigosu moż-
na też zetrzeć korzeń marchwi
i pietruszki, dodać kilka suszo-
nych śliwek węgierek i garść
namoczonych suchych grzy-
bów, a także świeżych zeszklo-
nych pieczarek. Warto spróbo-
wać! 
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Pisarska droga do rozwoju


