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Obrazek Matki Boskiej Często-
chowskiej z rudzinieckiego lasu
obecnie przechowywany jest na
plebani tamtejszego kościoła pw.
św. Michała Archanioła. Zanim jed-
nak tam trafił, zyskał piękną le-
gendę.

Ten niewielki obraz jest otoczony
dużą czcią. W związku z obchodzoną
niedawno w Polsce 300. rocznicą Ko-
ronacji Ikony Jasnogórskiej, włączony
był do parafialnego programu zeszło-
rocznych Rorat. Otóż dzieci wykonujące
serduszka z dobrymi postanowieniami
na czas Adwentu, po wylosowaniu,
zabierały go na jedną dobę do swojego
domu, gdzie wraz z całą rodziną modliły
się przed nim do Najświętszej Maryi
Panny. 

Akcja ta wzbudziła wśród parafian
nie tylko wspomnienie dawnego i zna-
nego im obrazu, ale również zacie-
kawienie jego dotychczasową histo-
rią. Ta zaś jest naprawdę niezwykła
i przeradza się w prawdziwą legendę.
To też skłoniło nas do ujawnienia
tego, co już udało się ustalić. Dzieje
tego obrazka budzą też coraz większe
zainteresowanie, przez co staje się po-
pularny, gdyż wzmianki o nim poja-
wiły się w prasie oraz mediach inter-
netowych. Wydaje się, że przybrał już
nawet nazwę „Madonny Rudziniec-
kiej”.

Świątek ten jest malowaną kopią
Ikony Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Wyraźnie świadczą o tym: styl
Hodegetrii (najstarszego i najbar-
dziej rozpowszechnionego typu iko-
nograficznego przedstawienia Matki
Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku),
charakterystyczne barwy szat, żółte
nimby nad głowami świętych posta-
ci oraz cięte rysy na twarzy Maryi.
Jego rozmiary mieszczą się w grani-
cach 14 na 20 cm. Jest w stanie bar-
dzo dobrym, oprawiony w szeroką na
7 cm, złoconą ramkę w stylu neoba-
rokowym.

Jeszcze kilka lat temu obraz za-
wieszony był w lesie na drzewie, tuż
nad źródełkiem, z którego wody bra-
ła rzeka zwana Lisim Potokiem. Jest to
miejsce przy starym szlaku wiodącym
w stronę Sławięcic, zwanym przez
miejscowych „Wielą Drogą”, obecnie
zaś znaczoną jako „Ladecka”. Z Ru-
dzińca szło się tam od strony parku
przez tzw. „Ruskie Wrota”. Niegdyś,
jeszcze przed wielkim pożarem lasu,
rosły tutaj krzewy jagodowe. Okoliczni
mieszkańcy zbierając je, zatrzymy-
wali się przy wspomnianym źródełku,
gasili pragnienie oraz nabożnie modlili
do Matki Bożej. Podobne wytchnienie
przy swojej pracy odnajdowali za-
trudnieni w lesie drwale. Lubiono tu-
taj spacerować i dojeżdżać na rowerze.

Miejsce to zwane było Studzioneczką.
Wierzono, że owo źródełko łączy się
z innym, tryskającym w pobliskiej
Studzionce koło Ujazdu. Faktem jest,
że i tam czczony jest obraz będący ko-

pią Ikony Jasnogórskiej, a odpust
przypada na staropolskie Święto Mat-
ki Boskiej Jagodnej, obchodzone 2 lip-
ca.

Dokończenie na str. 9

Legendarna „Madonna Rudziniecka”

Boże Narodzenie nieodmiennie jest czasem refleksji, 
ale nade wszystko radości z nowego życia. 

Życzymy, by w tym pięknym czasie Świąt Bożego Narodzenia 
nasze domostwa były pełne radości i rodzinnego ciepła, 

a miłość, przebaczenie i pokój tych dni dały nam wszystkim 
wielką moc, żeby codziennie czynić dobro.

Serdecznie życzymy, aby nadchodzący Nowy 2018 Rok 
okazał się szczęśliwy 

i radosny, zdrowy, pełen pomyślności, sukcesów 
oraz udanych przedsięwzięć.
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Jestem tym tematem od dawna żywo zainte-
resowany, ponieważ konsekwencje wynikające ze
skażenia tego terenu niebezpiecznymi odpadami
mogą wpłynąć na całą górnośląską aglomerację.
Posłowie zapoznali się z informacją ministra śro-
dowiska na temat rewitalizacji tych terenów, za-
angażowaniem w ich likwidację władz rządowych

i samorządowych oraz dyskutowali o proble-
mach związanych z usunięciem zagrożenia.

Odpady na terenie nieczynnych od 1995 r. za-
kładów od wielu lat uznawane są za jeden z naj-
większych problemów ekologicznych na Górnym
Śląsku. Znajdują się w nich toksyczne substancje,
które przenikają w głąb ziemi i powodują zanie-
czyszczenie wód zbiornika triasowego, stano-
wiącego rezerwuar wody pitnej dla około 600 tys.
mieszkańców naszego regionu. 

Proces ich unieszkodliwiana rozpoczęto w la-
tach 90., jednak do dziś do usunięcia pozostało jesz-
cze 30 proc. z nich. Dokończenie rekultywacji unie-
możliwia zagmatwana sytuacja formalno-prawna,
bowiem część tych terenów stanowi własność pry-
watną. 

Obecni na posiedzeniu wojewoda śląski Jaro-
sław Wieczorek oraz Krzysztof Nowak – dyrek-
tor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Katowicach przedstawili kil-

ka możliwości rozwiązania sytuacji formalno-praw-
nej, które obecnie poddawane są analizie. Wspar-
cie w zakresie rozwiązania problemu likwidacji od-
padów wyrazili również podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Środowiska Sławomir Mazurek oraz
główny inspektor ochrony środowiska Marek
Haliniak.  

Ja w swoim wystąpieniu podkreśliłem, że sa-
morządowcy z powiatu gliwickiego solidaryzują
się w jak najszybszym rozwiązaniu tej sprawy z sa-
morządowcami powiatu tarnogórskiego i Tar-
nowskich Gór. Chodzi tu przecież o bezpieczeń-
stwo i zdrowie nas wszystkich. Z kolei Mariusz
Dyka, powiatowy geolog i naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sta-
rostwa Powiatowego w Gliwicach przedstawił kon-
kretne zagrożenia, jakie odpady stanowią dla na-
szych wód podziemnych. 

- Cieszę się, że finalizujemy diagnostykę
prawnego problemu tej sprawy, by móc podjąć
konkretne działania związane z eliminacją tych od-
padów – mówiła na zakończenie posiedzenia ko-
misji posłanka z Tarnowskich Gór, Barbara Dziuk.
Pozwala to z optymizmem myśleć o tym, że nie-
bezpieczeństwo po latach wreszcie zostanie za-
żegnane.

Starosta gliwicki WALDEMAR DOMBEK

Wspólna troska
o naszą wodę
Uczestniczyłem niedawno w wyjazdowym posiedzeniu sejmowej Ko-
misji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, któ-
re odbyło się w Tarnowskich Górach. Poświęcone było rewitaliza-
cji terenów poprzemysłowych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie
Góry”. To sprawa bardzo ważna również dla mieszkańców nasze-
go powiatu.  

Okazją do odwiedzin było wyjaz-
dowe posiedzenie tej komisji, która
omawiała na nim temat „Wsparcie
szkolnictwa zawodowego poprzez re-
alizowane projekty unijne”. Radnym to-
warzyszyli m.in. wicestarosta gliwicki
Ewa Jurczyga, Wojciech Zając – za-
stępca dyrektora gliwickiej delegatury
Śląskiego Kuratorium Oświaty w Ka-
towicach oraz Dorota Gumienny – dy-
rektor Zespołu Szkół im. I. J. Pade-
rewskiego w Knurowie.

– Cieszę się, że spotykamy się
w szkole, gdzie w ostatnim czasie po-
wiat poczynił duże inwestycje służące
uczniom – mówił Stanisław Rudzki,
przewodniczący Komisji Edukacji. 

– Jest to także okazja, by zapoznać się
z innymi projektami unijnymi, które sta-
nowią cenne wsparcie naszego szkol-
nictwa zawodowego.

Prezentację na ten temat przedsta-
wiła Joanna Piktas, naczelnik Wydzia-
łu Rozwoju, Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Promocji w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach. Powiat Gli-
wicki prowadzi obecnie bądź też nie-
dawno zakończył szereg projektów
służących uczniom – mają one zarów-
no charakter inwestycyjny, jak i niein-
westycyjny, służąc wzbogaceniu ofer-
ty edukacyjnej placówek oświatowych. 

Jednym z nich był właśnie projekt
„Modernizacja i rozbudowa pracow-

ni informa-
t y c z n y c h
wraz ze stwo-
r z e n i e m
ośrodka egza-
minacyjnego
dla zawodu
technik infor-
matyk w Ze-
spole Szkół im. I. J. Paderewskiego
w Knurowie”, który otrzymał dofi-
nansowanie unijne w wysokości bli-
sko 510 tys. zł. W jego ramach
zmodernizowane zostały cztery pra-
cownie informatyczne, powstał pro-
fesjonalny ośrodek egzaminacyjny,
a także utworzono nowoczesną ser-

werownię wraz z systemem okablo-
wania strukturalnego i siecią bez-
przewodową obejmującą cały bu-
dynek szkoły. Uczniowie korzysta-
ją już od września ze świetnie za-
aranżowanych pracowni, w których
mają do dyspozycji 60 nowych ze-
stawów komputerowych.

Prace trwają natomiast jeszcze w Ze-
spole Szkół Specjalnych w Pyskowi-
cach, gdzie rozbudowywany jest i mo-
dernizowany budynek szkolny w celu
utworzenia pracowni i warsztatów
umożliwiających kształcenie w zawo-
dzie kucharz. 

Dokończenie na str. 10

Nie tylko nowe pracownie
Uczniowie Technikum nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
w Knurowie, od września korzystają z nowoczesnych pracowni komputerowych, które Po-
wiat Gliwicki wykonał w ramach projektu unijnego. 21 listopada wizytowali je radni z Ko-
misji Edukacji Rady Powiatu Gliwickiego.

Pierwszym z tych mocnych akcentów było wrę-
czenie złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Wo-
jewództwa Śląskiego bratu Bronisławowi Malic-
kiemu, długoletniemu dyrektorowi Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży, prowadzonego
przez Zakon Ojców Kamilianów w Pilchowicach.
Wręczenie poprzedziła laudacja wygłoszona – na
prośbę starosty gli-
wickiego Walde-
mara Dombka, któ-
ry wnioskował
o nadanie bratu Ma-
lickiemu tej odzna-
ki – przez radnego
Winfryda Ficonia.
Przypomniał on
w niej, że Broni-
sław Malicki od
1994 r. kieruje pil-
chowickim DPS-
em i przyczynił się
do jego moderniza-
cji, remontu i adap-
tacji do założeń
standaryzacji. Wielką wagę brat Bronisław przy-
wiązuje do integracji osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie, jest zaangażowany w sprawy lokalnej spo-
łeczności. W 2017 r. został wybrany do Rady Pro-
wincjalnej Zakonu Posługujących Chorym Ojcowie
Kamilianie w Tarnowskich Górach. To osoba nie-
zwykle skromna, powszechnie lubiana i szanowana. 

Bronisław Malicki odebrał odznakę z rąk Kry-
stiana Kiełbasy, radnego Sejmiku Województwa

Śląskiego oraz starosty Waldemara Dombka. Ja po-
gratulowałem mu tego wyróżnienia w imieniu Rady
Powiatu Gliwickiego, a życzenia złożyła również
sekretarz Gminy Pilchowice, Dagmara Dzida.

– Nadanie mi tytułu „Zasłużony dla Woje-
wództwa Śląskiego” traktuję nie jako wyróżnie-

nie osobiste, ale zbio-
rowe – podkreślił
skromnie Bronisław
Malicki. – Jest to za-
sługa całego perso-
nelu DPS-u, którym
kieruję, a także jego

mieszkańców oraz wszystkich wspaniałych ludzi,
z którymi przyszło mi pracować.

W tym roku już po raz kolejny artystycznym wy-
stępem uczciliśmy Święto Niepodległości na pierw-
szej sesji, która przypada po 11 Listopada. I to był wła-
śnie drugi mocny akcent tej sesji – minikoncert z oka-
zji Święta Niepodległości w wykonaniu naszego rad-
nego, muzyka Jacka Żyły oraz jego córki, Agaty. Mie-
liśmy okazję wysłuchać ambitnego, patriotycznego

repertuaru – poezji śpiewanej w lekko jazzującej
interpretacji. Nie obyło się oczywiście bez bi-
sów. 

Jak na każdej sesji dokładne informacje
z prac Zarządu Powiatu Gliwickiego przed-
stawił nam starosta Waldemar Dombek.
Potem zaś radni – w ogromnej większości
jednogłośnie – podjęli niemal 20 uchwał.
Duża ich część związana jest z przemiana-
mi, jakie obecnie przechodzi szkolnictwo,
z czego wynika m.in. konieczność dokona-
nia zmian w naszych zespołach szkół.

Przypominam, że wszystkie uchwały, interpe-
lacje radnych i protokoły z sesji zamieszczane są
w BIP-ie Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Kolejna sesja zaplanowana została na 20 grudnia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
ANDRZEJ KUREK

WIEŚCI Z SESJI
Osiemnaście uchwał i dwa mocne akcenty – tak najkrócej moż-
na opisać listopadową sesję Rady Powiatu Gliwickiego.  

Posiedzenie zgromadziło duże grono osób i instytucji, którym zależy na jak najszybszym rozwiązaniu
problemu niebezpiecznych odpadów w Tarnowskich Górach.
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Krystian Kiełbasa wręcza odznaczenie bratu Bronisławowi Malickiemu.

Jacek Żyła z córką Agatą muzycznie uczcili 11 Listo-
pada.

Fo
to

 (2
): 

R.
 G

oz
d

ek

Radni Komisji Edukacji w jednej ze zmodernizowanych pracowni komputerowych.
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Początek grudnia to wielkie święto wszystkich
górników – czas licznych barbórek i spotkań,
podczas których doceniana jest ich ciężka
praca. Taka uroczystość odbyła się m.in. w Knu-
rowie-Szczygłowicach, gdzie wręczone zostały
odznaczenia państwowe. 

Akademia Barbórkowa KWK „Knurów-Szczy-
głowice” odbyła się 2 grudnia w hali MOSiR-u
w Szczygłowicach. Zostały na niej wręczone m.in.
państwowe odznaczenia. Srebrnym Krzyżem Za-
sługi uhonorowany został Grzegorz Michalik, Brą-
zowym Krzyżem Zasługi – Jarosław Adamek. Me-
dale za Długoletnią Służbę otrzymali: Złote – Da-
nuta Zacher i Andrzej Kubecki, Srebrne – Piotr
Czempiel, Bogdan Rittau, Piotr Kula i Dariusz Bi-
smor. 

Odznaczenia wręczył m.in. starosta gliwicki Waldemar
Dombek. – Był to dla mnie wielki zaszczyt – mówi starosta.
– Odznaczyłem wyróżnionych górników, mających duże za-
sługi dla przemysłu wydobywczego. Uroczystość ta jednak

stanowiła dla mnie także symboliczne oddanie szacunku
wszystkim górnikom za ich ciężką, niebezpieczną i odpo-
wiedzialną codzienną pracę. 

(SN)

Barbórka z odznaczeniami 
Wójt Rudzińca Krzysztof Obrzut
uczestniczył w II Forum Samorzą-
dów Gmin Połączonych w Kijowie,
gdzie przedstawiał  doświadczenia
samorządu na przykładzie swojej
gminy. 

Wśród zaproszonych gości swe wy-
stąpienia mieli tam m.in. prezydent
Ukrainy Petro Poroszenko, premier
Wołodymyr Hrojsman, minister roz-
woju Genadiy Zubko, przedstawiciele
Europejskiego Banku Odbudowy i Roz-
woju ze Szwecji i Kanady oraz ukra-
ińscy samorządowcy. 

Na Ukrainie dopiero w 2014 r. pod-
jęto próby tworzenia samorządu gmin-

nego. Dziś wioski jednoczą się i two-
rzą gminy, co jest ich dobrowolną de-
cyzją. Określenie „łączące się” (Amal-
gamated) wynika z mechanizmu, jaki
został zastosowany w dobrowolnej re-
formie samorządowej na Ukrainie. Po-
wstało w jej wyniku już 688 gmin, wła-
śnie poprzez łączenie dawnych so-
łectw. Zachęty do łączenia się to m.in.
przekazanie powstającym gminom
kompetencji dotychczas zarezerwowa-
nych dla administracji rządowej (np.
edukacja), subwencje na zadania wła-
sne i zlecone oraz przede wszystkim
udział w przychodach z podatków,
opłatach administracyjnych itd.

Ukraina uczy się samorządu i chce
poznawać nasze doświadczenia. Am-
basada Rzeczpospolitej Polskiej w Ki-

jowie  skierowała dwa zaproszenia na
II Forum Samorządów Gmin Połączo-
nych. Polski samorząd reprezentowali
wójt Gminy Słupno z województwa ma-
zowieckiego i właśnie Krzysztof Ob-
rzut.

– W czasie panelu dyskusyjnego, po
przedstawieniu gminy, główny ciężar
dyskusji był skierowany na przejmo-
wanie obowiązków od państwa i ich fi-
nansowanie – mówi Krzysztof Obrzut.
– U nas to się nazywa zadania zlecone,
ale na Ukrainie, na obecnym etapie
wszystkie zadania są zadaniami zleco-
nymi.  Była też okazja do wielu po-
równań. Oni obecnie próbują tworzyć

gimnazja, a my musimy je likwidować.
Dla nich największym problemem jest
przekonanie mieszkańców, że w sa-
morządzie mogą sami decydować, na co
wydawać fundusze. Problemem są wy-
bory samorządowe, bo obywatele nie
wierzą, że nie będą sfałszowane. Nie ma
określonych granic gmin, bowiem duża
część działek nie jest naniesiona na
mapy. Interesuje ich, jak zachęcić
mieszkańców do zakładania własnych
firm, bardzo by chcieli, aby na ich te-
ren przyszli wielcy inwestorzy. Na do-
datek ta wojna na wschodzie, którą wi-
dać nawet w Kijowie i ta tragiczna hi-
storia ostatnich lat… Mimo trudnych
doświadczeń trzeba życzyć Ukrainie,
aby udało się jej zbudować prawdziwy
samorząd. (RG)

Ukraina ciekawa
naszych samorządów

Teresa Szymońska z Sośnicowic
gościła w Brukseli na zaproszenie
Jadwigi Wiśniewskiej, poseł do Par-
lamentu Europejskiego.

Wyjazd był nagrodą za zwy-
cięstwo w konkursie organizo-
wanym przez „Nowiny Gliwic-
kie” i Forum Kobiet Ziemi Gli-
wickiej na Dianę 2017. 

- Podczas wycieczki zwie-
dziliśmy m.in. centrum Brukse-
li i gmach Parlamentu Europej-
skiego. Na korytarzach spotka-
liśmy się z innymi polskimi eu-
roposłami, którzy również ciepło
nas przywitali. Zwieńczeniem
zwiedzania było spotkanie, na
którym Jadwiga Wiśniewska
odpowiadała na pytania doty-
czące bieżących spraw Unii Eu-
ropejskiej. 

Mijający rok był bardzo szczęśliwy
dla Teresy Szymońskiej. Poza tytułem
Diany 2017 została również Ślązaczką

Roku, a w plebiscycie organizowa-
nym przez „Dziennik Zachodni” wy-
brano ją Sołtysem Roku Powiatu Gli-

wickiego. Otrzymała także nagrodę
,,Bene Meritus’’, przyznaną przez Radę
Powiatu Gliwickiego. Gratulujemy!

(RG)

Diana w Brukseli

Uczestnicy forum z uwagą słuchali wystąpienia Krzysztofa Obrzuta.
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Teresa Szymońska z Jadwigą Wiśniewską –
w tle obrady Parlamentu Europejskiego.
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Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał m.in. Grzegorz Michalik, dyrek-
tor KWK „Knurów-Szczygłowice”.
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Krzysztof Gołuch, zastępca
dyrektora Ośrodka M. B.
Uzdrowienie Chorych
w Knurowie i kierownik tam-
tejszego Warsztatu Terapii
Zajęciowej, a także uznany
fotografik, uhonorowany zo-
stał medalem Pro Ecclesia
et Pontifice, przyznanym
przez papieża Franciszka.

- To dla mnie wielkie wy-
różnienie – mówi Krzysztof Go-
łuch. – Nie spodziewałem się, że
moja praca, którą traktuję jak po-
wołanie i życiową pasję, zostanie
doceniona w tak nadzwyczajny
sposób. Chciałbym jednak za-
znaczyć , że wśród moich kole-
żanek i kolegów z Caritas Ar-
chidiecezji Katowickiej jest wielu, którzy
zasługują na tego typu odznaczenie, po-

nieważ codziennie ciężko pracują, niosąc
pomoc potrzebującym i niepełnosprawnym.

Medal Pro Ecclesia et
Pontifice (pol. Dla Kościoła
i Papieża) to wysokie odzna-
czenie Stolicy Apostolskiej,
które może otrzymać osoba
świecka. Przyznawany jest
przez papieża w dowód uzna-
nia dla zaangażowania w pra-
cę na rzecz Kościoła. 

Krzysztof Gołuch odebrał
medal 26 listopada w kato-
wickiej katedrze z rąk arcy-
biskupa Wiktora Skworca.
Odbyło się to podczas do-
rocznej Uroczystości Chry-
stusa Króla. Odznaczeniami
papieskimi uhonorowanych
na niej zostało sześciu dy-
rektorów ośrodków pracują-

cych w Caritas Archidiecezji Ka-
towickiej. (RG)

Uhonorowany papieskim medalem

15 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 (do niedaw-
na Gimnazjum nr 1) im. Noblistów Polskich w Pysko-
wicach odbyło się spotkanie z prof. Wandą Półtawską,
byłą więźniarką obozu koncentracyjnego w Ravens-
brück, lekarką, przyjaciółką papieża Jana Pawła II,
wielką patriotką i wspaniałym człowiekiem.

Wanda Wiktoria Półtawska z d. Wojtasik (ur. 2 listopa-
da 1921 w Lublinie) jest specjalistką w dziedzinie psychia-
trii, profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej, harcer-
ką, działaczką pro-life, Damą Orderu Orła Białego. Była bli-
ską przyjaciółką Jana Pawła II, obecną przy jego śmierci. 

Mimo swoich 96 lat, pokonując fizyczne słabości,
przyjechała do Pyskowic, aby otworzyć wystawę pt. „Ra-
vensbrückczanki” („Kobiety z Ravensbrück”) i spotkać
się z młodzieżą oraz mieszkańcami miasta. W swoich
wspomnieniach przytoczyła ciekawe – smutne i radosne
– historie ze swojego życia obozowego i powojennego.

– Przez blisko sześćdziesiąt lat zabiegałam o to, aby
prawda o obozie w Ravensbrück ujrzała światło dzien-
ne. Działo się tam wiele strasznych rzeczy i świat po-
winien o tym wiedzieć. Historia Polski to nieustająca wal-
ka o wolność – mówiła Wanda Półtawska. Wygłosiła tak-
że interesujący i wartościowy wykład z pogranicza teo-
logii katolickiej. 

Absolwenci Gimnazjum nr 1 oraz uczniowie SP nr
3 recytowali wiersze, fragmenty prozy oraz pod batutą
Bogny Rakowskiej, nauczycielki muzyki śpiewali pie-
śni dla pani Wandy. Bohaterka spotkania była tym nie-

zwykle wzruszona. Choć zmęczona, z radością i energią pod-
pisywała swoje książki, gawędząc z gośćmi spotkania.

To była niezwykła lekcja historii. Sala gimnastyczna py-
skowickiej szkoły była pełna. Władze i mieszkańcy Pysko-
wic tłumnie przyszli, by zobaczyć się z tą wybitną postacią.
W spotkaniu uczestniczyli także reprezentanci Powiatu Gli-
wickiego: starosta Waldemar Dombek, wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Andrzej Frejno oraz radne Krystyna
Urbańska i Anna Smyl.

Wystawę szkoła zorganizowała we współpracy z kato-
wickim oddziałem IPN. (MFR)

Niezwykła Wanda Półtawska 
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Kwiaty prof. Półtawskiej wręczyli m.in. przedstawicieli Powia-
tu Gliwickiego.
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Medal, nadany przez papieża Franciszka, przekazał
Krzysztofowi Gołuchowi arcybiskup Wiktor Skworc.
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Sejm przegłosował ustawę ograni-
czającą handel w niedzielę. Usta-
wa ma zacząć obowiązywać od
1 marca 2018 r. 

Zakłada ona stopniowe ograniczenie
niedzielnego handlu. I tak na początku,
to jest w 2018 r., pracownicy handlu
mają mieć wolną co drugą  niedzielę.
W następnym roku już tylko jedna nie-
dziela ma być handlowa, zaś od 2020 r.
ograniczenie ma dotyczyć wszystkich
niedziel w miesiącu – za wyjątkiem tych
ustawowo określonych jako handlowe.
Myślę, że dla naszych pracowników za-
trudnionych w handlu to bardzo ważna
wiadomość.

Początkowo ustawa miała zacząć
obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. i do-
tyczyć jedynie przyznania pracownikom
handlu dwóch wolnych niedziel w mie-
siącu od początku roku. Projekt ten
wprowadzał też podział na niedziele
handlowe oraz wolne od pracy dla pra-
cowników handlu. Jednak konse-

kwentny nacisk ze strony Solidarności
oraz poparcie Kościoła sprawiło, że rząd
zdecydował się na stopniowe ograni-
czenie niedzielnego handlu aż do wpro-
wadzenia od 2020 r. wszystkich wol-
nych niedziel. 

Warto podkreślić, że Solidarność od
początku konsekwentnie domagała się
wprowadzenia wszystkich wolnych
niedziel dla pracowników handlu i we-
zwała swoich członków pracujących
w komisji zajmującej się projektem tej
ustawy do wprowadzenia tych wła-
śnie zmian. Jak widać, cel ten zostanie
osiągnięty.  

Stanowisko Solidarności o wpro-
wadzeniu wszystkich wolnych niedziel
znalazło też pełne poparcie ze strony
Kościoła, który w wydanym komuni-
kacie zaapelował do rządzących o wpro-
wadzenie programu „Niedziela plus”. 

Propozycja rządu o stopniowym
wprowadzeniem ograniczeniu nie-
dzielnego handlu  ma być pewnego ro-

dzaju kompromisem pomiędzy ocze-
kiwaniami strony społecznej, a tym, cze-
go oczekują klienci. Rząd obawia się,
że wprowadzenie od razu wszystkich
wolnych niedziel będzie dla wielu do-
tychczasowych klientów swoistą tera-
pią szokową. 

Pomimo, że strona rządowa nie po-
parła w całości projektu Solidarności,
to proponowane przez rząd rozwiąza-
nia są krokiem w dobrym kierunku. Na-
leży bowiem pamiętać o tym, że dopiero
ten rząd uznał prawo pracowników
handlu do korzystania z wolnych nie-
dziel. Nawet więc jeśli na początek jest
to kilka, a nie wszystkie niedziele
w miesiącu, to należy uznać to za ko-
lejny sukces osiągnięty dzięki deter-
minacji Solidarności. Pierwszym bo-
wiem krokiem, a zarazem sukcesem tej
organizacji było wprowadzenie zakazu
handlu w dni świąteczne. 

Niedzielne handlowanie nie jest
polskim zwyczajem, a zostało wpro-

wadzone przez globalne sieci handlo-
we, które nauczyły Polaków tego, że
niedziela ma być traktowana jak zwy-
czajny dzień handlowy, a nie dzień usta-
wowo wolny od pracy również dla
pracowników handlu. 

Polskie prawo pracy uznaje usta-
wowe prawo pracownika do wolnej nie-
dzieli, wymieniając te szczególne  przy-
padki, kiedy praca w niedzielę jest do-
puszczalna. W tym katalogu trudno jed-
nak znaleźć uzasadnienie do tego, aby
pracownicy handlu musieli pracować
w niedzielę. Projekt ustawy o ograni-
czeniu niedzielnego handlu opiera się
zarówno na Kodeksie Pracy, jak i roz-
wiązaniach przyjętych i dobrze funk-
cjonujących w innych krajach.   

Co do samego głosowania, to po-
słowie opozycji opowiedzieli się za od-
rzuceniem obywatelskiego projektu tej
ustawy. Głosowali za nią posłowie PiS
oraz Kukiz 15.

Ze względu na to, że niektóre za-
graniczne sieci handlowe zapowie-
działy już, że będą szukały luk praw-

nych do omi-
nięcia przepi-
sów tej usta-
wy, niewy-
kluczone, że
Senat czy Pre-
zydent zgło-
szą niezbędne poprawki, które unie-
możliwią im lekceważenie polskiego
prawa.

Nie wszystkie jednak sklepy czekają
na przyjęcie ostatecznej wersji tej usta-
wy. Prekursorem dobrej zmiany jest pol-
ski markiet „Delikatesy Centrum”,
gdzie od października br. wprowadzo-
no już dla pracowników wolne nie-
dziele. Mam nadzieję, że za tym dobrym
przykładem pójdą właściciele innych
sklepów.  

Jak zawsze czekam na Wasze uwa-
gi w tej sprawie. Proszę je kierować pod
adresem maszolc.powiatgliwicki
@gmail.com.

MAREK SZOLC, dziennikarz
obywatelski, radny Powiatu

Gliwickiego

Ograniczenie niedzielnego handlowania

- W ostatnim czasie mamy zgłoszenia
od mieszkańców powiatu gliwickiego
o częstych wyłączeniach prądu. Czym
to jest spowodowane?
- W przeciągu kilku tygodni trzykrot-
nie naszą sieć atakowały wichury, któ-
re w porywach przekraczały 100 km/h.
Usuwanie awarii jest niestety uciążliwe
dla naszych klientów. Przepraszamy za
wszelkie niedogodności, staramy się
usuwać uszkodzenia i usterki tak szyb-
ko, jak to tylko możliwe.
- Zauważane są również sekundowe
restarty dostawy energii elektrycznej.
Z czego to wynika?
- Linie, szczególnie te biegnące w lesie,
są narażone na tzw. SPZ-y, tzn. samo-
czynne ponowne załączenia. W prakty-
ce wygląda to tak, że silnie wiejący wiatr
łamie konar, gałąź czy też zrywa frag-
ment reklamy przy drodze. Frunący
przedmiot dotyka sieci elektroenerge-
tycznej, powodując zwarcie. Automatyka
sieciowa odcina wówczas zasilanie, po
chwili jednak ponownie napięcie zosta-
je podane. W ten sposób automatyka
sprawdza, czy przesył energii jest moż-
liwy. To właśnie powoduje takie kilku-
sekundowe przerwy w dostawie energii.
- Głównym dostawcą energii elek-
trycznej w naszym powiecie jest Tau-
ron S.A. Czy Tauron jest ubezpie-
czony od możliwości wypłaty od-
szkodowania za np. uszkodzenia sa-
mochodu z winy oderwanego kabla
elektrycznego?
- Za dostawę energii elektrycznej od-
powiada TAURON Dystrybucja. Każ-
de zgłoszenie reklamacyjne jest rozpa-
trywane indywidualnie. Jeśli klient ma
jakieś roszczenia, powinien się do nas
zwrócić listownie.
- Co chciałby pan przekazać miesz-
kańcom? Jakie kroki powinni podjąć,
aby zwiększyć stabilność w dostawach
energii elektrycznej?
- TAURON Dystrybucja inwestuje
w sieć, modernizuje ją, prowadzimy też

prewencyjne wycinki w pobliżu infra-
struktury energetycznej. Prosimy na-
szych klientów, żeby sadząc rośliny
w pobliżu sieci elektroenergetycznej
nie wybierali tych wysokopiennych,
które po kilku latach mogą zagrozić in-
frastrukturze energetycznej. Każda wi-
chura pokazuje, że wysokie krzewy
i drzewa niszczą sieć. Podczas wycin-
ki drzew wokół naszej sieci, mając
utrudniony dostęp do posesji, pozosta-
wiamy ścinki drzew, za co przeprasza-
my.
- Gdzie możemy dowiedzieć się o wy-
łączeniach prądu? Czy jest do tego
przygotowana jakaś strona interne-
towa? 
- Na naszej stronie internetowej jest wy-
szukiwarka wyłączeń. Można ją znaleźć
pod adresem www.tauron-dystrybu-
cja.pl/wylaczenia/. Zamieszczamy tam
informacje o wyłączeniach planowych
i awariach. Polecam szczególnie new-
sletter, dzięki któremu każdy może
otrzymać na maila informacje o pla-
nowanych wyłączeniach. Można też
oczywiście zadzwonić na Pogotowie
Energetyczne pod numer 991, aby
zgłosić awarię i dowiedzieć się, kiedy
dostawa energii zostanie przywrócona. 
- Jeżeli widzimy niebezpieczeństwo
związane z waszą infrastrukturą
energetyczną, to gdzie można to zgło-
sić?
- Proszę dzwonić na Pogotowie Ener-
getyczne pod numer 991. Warto ze sobą
współpracować, wtedy korzyści są
obopólne.

Rozmawiał: JÓZEF KRUCZEK, 
radny Powiatu Gliwickiego

Niezbędna energia
Rozmowa z ŁUKASZEM ZIMNOCHEM rzecznikiem prasowym TAURON Dys-
trybucja

28 listopada w Starostwie Powiato-
wym w Gliwicach odbyło się wspól-
ne posiedzenie Komisji Zdrowia
Rady Powiatu Gliwickiego oraz Ko-
misji Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Gliwice. Tematem ob-
rad była sytuacja służby zdrowia
w powiecie gliwickim i Gliwicach –
możliwość powołania oddziału chi-
rurgii dziecięcej np. na terenie Gli-
wic. 

Temat ten jest bardzo istotny po za-
wieszeniu działalności oddziału chi-
rurgii dziecięcej, który działał w szpi-
talu przy ul. Kościuszki 29
w Gliwicach.

- Z oddziału tego korzy-
stali również mieszkańcy na-
szego powiatu – mówił otwie-
rając posiedzenie Leszek Ko-
łodziej, przewodniczący Ko-
misji Zdrowia Rady Powiatu
Gliwickiego. – Od kiedy prze-
stał on funkcjonować na po-
czątku tego roku, pacjenci
mają utrudniony dostęp do
chirurgii dziecięcej. Skarżą się
na to rodzice, których dzieci
wymagają szybkiej pomocy
chirurgicznej, a są odsyłani do
innych miast, gdzie są kolej-
ki i trzeba długo czekać na
przyjęcie.

- Gliwicka chirurgia dziecięca
była wzorowym, bardzo dobrze funk-
cjonującym oddziałem – przypo-
mniał starosta gliwicki Waldemar
Dombek. – Jej zawieszenie wciąż się
przedłuża. Musimy w tej sytuacji
podjąć kroki, by przeciwdziałać ta-
kiej sytuacji. Co prawda są zapew-
nienia miasta, że oddział ten zosta-
nie ponownie uruchomiony, ale ko-
lejne terminy wciąż są przesuwane na
przyszłość.

Podczas wspólnego posiedzenia ko-
misji radni z Gliwic wyjaśnili, jak do-
szło do zawieszenia oddziału i jakie
działania już podjęli, żeby zaczął on po-
nownie działać. – Jest to dla nas temat
żywotny – zapewniła Ewa Potocka,
przewodnicząca Komisji Zdrowia i Po-
mocy Społecznej Rady Miasta Gliwi-
ce. – Mieliśmy już spotkanie z miesz-
kańcami, ta sprawa bardzo nas niepo-
koi, chcemy ją jak najszybciej rozwią-
zać. 

W czasie posiedzenia debatowano,
jakie działania należałoby podjąć, by od-

dział wznowił działalność. Padało wie-
le argumentów i propozycji, jakimi
środkami można do tego doprowadzić.
– Uważam, że teraz każda z komisji po-
winna sformułować swe wnioski w tej
sprawie – mówiła wicestarosta gliwic-
ki Ewa Jurczyga po zakończeniu dys-
kusji. – W naszym powiecie są dwa
szpitale, może więc, jeśli Gliwicom nie
uda się przywrócić u siebie oddziału chi-
rurgii dziecięcej, my się do tego przy-
mierzymy? 

- Mamy za sobą pierwsze, wspólne
posiedzenie  komisji, które w mieście
i w powiecie zajmują się sprawami
zdrowia. Zostało zwołane z naszej ini-
cjatywy.  Nigdy wcześniej komisje te
razem nie obradowały, ale obecnie po-
wód jest rzeczywiście poważny  – pod-
sumowuje obrady Leszek Kołodziej. 
– Radni z Gliwic mówili o przyczynach
zawieszenia oddziału i warunkach, ja-
kie trzeba spełnić, by zaczął on po-
nownie działać, nie gwarantując jednak,
że się to uda. My jako powiat nie
mamy na to wpływu. Jeśli oddział nie

zacznie działać w najbliższym czasie
w Gliwicach, podejmiemy próby uru-
chomienia chirurgii dziecięcej w szpi-
talach na terenie powiatu. Uważam, że
nasze spotkanie było potrzebne, by
zmierzyć się z tym problemem i wy-
słuchać racji gliwickich radnych. Mam
nadzieję, że niebawem już sprawa ru-
szy z miejsca i będziemy mieli chirur-
gię dziecięcą na terenie miasta lub po-
wiatu.

(RG)

Wspólnie o chirurgii
dziecięcej

Podczas wspólnego posiedzenia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.
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20 listopada zorganizowane zosta-
ło kolejne posiedzenie Zespołu ro-
boczego ds. ograniczenia niskiej
emisji w Powiecie Gliwickim. 

Podczas posiedzenia członkowie
zespołu mieli możliwość wysłuchania
trzech prelekcji. O zadaniach i bieżą-

cej działalności Klastra energii „Przy-
jazna energia w Powiecie Gliwic-
kim” opowiedział zebranym wice-
przewodniczący Rady Powiatu Gli-
wickiego Włodzimierz Gwiżdż. Głów-
nym celem klastra jest wspólne dzia-

łanie na rzecz likwidacji niskiej emi-
sji, ograniczenia kosztów energii dla
jego uczestników poprzez wzrost wy-
korzystania energii z OZE oraz po-
prawy warunków życia mieszkań-
ców powiatu gliwickiego. Obecnie
członkowie klastra pracują m.in. nad

wnioskami o pozyskanie funduszy
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego w zakresie fotowoltaiki. 

Następnie dr hab. inż. Elwira Zajusz-
Zubek, kierownik Katedry Ochrony
Powietrza Politechniki Śląskiej w Gli-

wicach mówiła o zanieczyszczeniach
wprowadzanych do powietrza z ni-
skiej emisji. Ostatnią prelekcję wy-
głosiła Blanka Romanowska, kierownik
referatu ds. planowania w zakresie
ochrony środowiska Wydziału Ochro-
ny Środowiska w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Śląskiego.
W swym wystąpieniu poruszyła kwestię
aktualizacji „Programu ochrony po-
wietrza dla terenu województwa ślą-
skiego mającego na celu osiągnięcie po-
ziomów dopuszczalnych substancji
w powietrzu oraz pułapu stężenia eks-
pozycji”, a także „uchwały antysmo-
gowej” przyjętej przez Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego. 

Uczestnicy spotkania otrzymali rów-
nież informację o możliwych dofinan-
sowaniach do zadań na rzecz ograni-
czenia niskiej emisji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach, którą
przedstawiła Elżbieta Kisiel. Spotkanie
zakończyła dyskusja dotycząca dzia-
łań, zmierzających do zwalczania
niskiej emisji. 

(SN)

Jak ograniczyć smog?
Od 1 października br. na terenie ca-
łego kraju funkcjonuje tzw. „Sieć
Szpitali”.  Dzięki temu gwarancję fi-
nansowania ze środków Narodo-
wego Funduszu Zdrowia otrzymał
również istniejący w Szpitalu w Knu-
rowie nowoczesny Oddział Onko-
logii.

W ramach oddziału wykonywane są
diagnostyka i leczenie chorób nowo-

tworowych. Dodatkowo pacjenci
przebywający na oddziale mogą
korzystać z chemioterapii w ramach

Narodowego Funduszu Zdrowia.
Posiadanie przez Szpital w Knurowie to-
mografii komputerowej, rezonansu ma-

gnetycznego, endoskopii oraz RTG
umożliwia prowadzenie komplekso-
wej i pogłębione diagnostyki.

Pacjenci przebywający na knurow-
skiej onkologii cenią sobie intymność
i prywatność, jaka panuje na oddziale.
Wszystkie sale wyposażone są w ła-
zienki z kabinami prysznicowymi,  zaś
łóżka regulowane są elektronicznie
przy pomocy pilota.

Więcej informacji na temat usług
świadczonych przez Oddział Onkolo-
gii w Szpitalu w Knurowie można
uzyskać pod numerem telefonu: 32 331-
92-64.

(SM)

Oddział Onkologiczny
w Szpitalu w Knurowie 

Szereg atrakcji czekało na uczest-
ników Sesji historycznej dla dzieci
i młodzieży „Straż Pożarna w Gminie
Wielowieś – Wczoraj i dziś”.

Impreza odbyła się w SP w Świbiu.
Można było m.in. zapoznać się z dziejami
straży pożarnej, zwiedzić samochody
strażackie z jednostek OSP w gminie
Wielowieś, uczestniczyć w ciekawych
warsztatach, pokazach i przekonać się,
jak dawniej strażacy za pomocą sikawek
gasili pożary. Sesji towarzyszył konkurs,
którego laureaci pojechali w nagrodę na
wycieczkę do Centralnego Muzeum Po-
żarnictwa w Mysłowicach. Sesję zorga-
nizował Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Świbiu, strażacy z OSP w Świbiu i historyk Grzegorz Ka-
miński.

Szeroką relację z tego wydarzenia można przeczytać na
naszej stronie: www.starostwo.gliwice.pl. (RG)

Bardzo ciekawa lekcja historii

Ciekawa wystawa fotograficzna
została zrealizowana w ramach
projektu „Nowy start w lepszą przy-
szłość”. Można ją podziwiać w Sta-
rostwie Powiatowym w Gliwicach
do końca grudnia.

Na wystawę składają się fotografie
wykonane przez uczestników projektu,
którzy wzięli udział w warsztatach
dziennikarskich z elementami audio-
wizualizacji. Zdjęcia przedstawiają m.in.
osoby, przedmioty, budynki, przyrodę. 

- Uczestnicy warsztatów przeja-
wiali duże zainteresowanie aspektem fo-
tograficznym, co okazało się wyjątko-
wą okazją do stworzenia atrakcyjnej wy-
stawy ukazującej ich potencjał – in-
formują organizatorzy.

Zajęcia prowadzone były przez tre-
nera Tomasza Bijoka. Trwały od 27
kwietnia do 26 października. Łącznie
w warsztatach, w 6 grupach, uczestni-
czyło 31 osób – w wymiarze 20 h edu-
kacyjnych na grupę. 

Projekt jest realizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Gliwicach w partnerstwie
z gminami: Gierałtowice, Knurów,
Pilchowice, Sośnicowice, Rudzi-
niec. Jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-
2020. 

(SN)

Warsztatowe fotografie 

Tym razem nad problemem zwalczania niskiej emisji obradowano w Zespole
Szkół im. I. J. Paderewskiego.

Fo
to

: S
. N

ie
ry

ch
ło

Wielką frajdą była możliwość wypróbowania, jak działają zabytkowe sikawki
strażackie.
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Fragment wystawy, którą oglądać można w sali sesyjnej starostwa.
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Pacjenci mają na oddziale komfortowe warunki leczenia.
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W Pilchowicach odbył się IX Gmin-
ny Konkurs Poezji Rodzimej im. ks.
K. Damrota zorganizowany przez
Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pil-
chowiczanom oraz tamtejszy GOK.

W kategorii „szkoła podstawo-
wa” udział wzięli uczniowie z SP
w Stanicy i z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Pilchowicach, a w kate-
gorii „gimnazjum” młodzież z Gim-
nazjum w Pilchowicach, przygoto-

wani przez polonistki Anitę Szczęsny
i Mariolę Serafin. W kategorii „po-
wyżej 16 lat” uczestniczyło sześć
osób dorosłych.

Jury w składzie Teresa Bochenek
(dyrektor MSP nr 2 w Knurowie),
Mariola Serafin (polonistka ZSP Pil-
chowice), Winfryd Ficoń (pedagog,
radny Powiatu Gliwickiego) i Walde-
mar Pietrzak (dyrektor GOK-u Pil-
chowice) nie miało łatwego zadania.

Ostatecznie pierwsze miejsca w po-
szczególnych kategoriach zajęli: Jakub
Dzida (SP Pilchowice) za wiersz „Siód-
moklasista”, Aleksandra Malanowska
za wiersz „Co to jest miłość?” oraz
Edyta Duda (Wilcza) za wiersze „Je-
sienna pani” i „Krótki wiersz o miło-
ści”. 

O Nagrodę Publiczności walczyły
członkinie Młodzieżowego Chóru Wsi
Pilchowice pod dyrekcją Magdaleny

Oleszowskiej, śpiewając piosenki do
słów Agnieszki Osieckiej oraz Jana
Brzechwy. Publiczność przyznała swo-
ją nagrodę Agnieszce Groborz za wy-
konanie piosenek do  słów Agnieszki
Osieckiej „Wariatka tańczy” i „Niech
żyje bal”.

Konkurs przygotowały i prowadzi-
ły Magdalena Oleszowska  oraz  Gra-
żyna Kus.

(AS)

Pamięci ks. Damrota

Konkurs zgromadził duże grono miłośników poezji.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłosił kolejny kon-
kurs, którego celem jest likwidacja
niskiej emisji.

Konkurs przeznaczony jest dla
przedsiębiorców, spółdzielni miesz-
kaniowych, jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz działających w ich
imieniu jednostek organizacyjnych,
a także podmiotów świadczących usłu-
gi publiczne w ramach realizacji obo-
wiązków własnych jednostek samo-
rządu terytorialnego nie będących
przedsiębiorcami – z obszaru woj. ślą-
skiego. Kwota środków przeznaczona
na dofinansowanie projektów w ramach
konkursu jest niebagatelna – wyno-
si 50 mln zł.

Przedmiotem konkursu jest dofi-
nansowanie projektów, dotyczących
promowania wykorzystywania wyso-
kosprawnej kogeneracji ciepła i ener-
gii elektrycznej w woj. śląskim. Wnio-
ski o dofinansowanie należy składać od
29 grudnia br. do 26 lutego 2018 r. Pla-
nowane rozstrzygnięcie konkursu –
wrzesień 2018 r.

WFOŚiGW przeprowadza ten kon-
kurs jako Instytucja Wdrażająca Osi

priorytetowej I Zmniejszenie emisyj-
ności gospodarki, Działanie 1.7 Kom-
pleksowa likwidacja niskiej emisji na te-
renie województwa śląskiego, współfi-
nansowanej ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, działając na podstawie Umowy
z Ministrem Energii w ramach Działa-
nia 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej
emisji na terenie województwa ślą-
skiego, Poddziałania 1.7.3 Promowanie
wykorzystywania wysokosprawnej ko-
generacji ciepła i energii elektrycznej
w województwie śląskim.

Bliższe szczegóły na stronie
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

14 listopada w Szkole Podstawowej
im. Bolesława Chrobrego w Che-
chle otwarto kolejną na naszym te-
renie Zieloną Pracownię, dofinan-
sowaną ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach.

Przecięcie wstęgi otwierające Zie-
loną Pracownię odbyło się bardzo uro-
czyście – tuż po akademii z okazji Świę-
ta Niepodległości, którą w szkole zor-
ganizowano tego samego dnia. Zieloną
wstążkę przecinali: Ewa Cofała – przed-
stawiciel WFOŚiGW w Katowicach,
Beata Szołtysek – prezes zarządu Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołec-
twa Chechło, dyrektor szkoły Regina
Wieczorek, wicedyrektor Karina So-
bota, Krystian Kiełbasa – radny Sejmiku
Województwa Śląskiego, radny Po-
wiatu Gliwickiego Józef Kruczek oraz
Krzysztof Obrzut – wójt gminy Ru-
dziniec. By wprowadzić odpowiedni na-
strój, uczniowie Marta Haba oraz Oskar

Płaziński zaprezentowali piosenkę o te-
matyce przyrodniczej autorstwa pani
Edyty Haby.

- Następnie pod czujnym okiem
Kariny Soboty, inicjatorki powstania
pracowni, nasi uczniowie zaprezento-
wali obecnym gościom liczne pokazy
i eksperymenty, które cieszyły się nie-
zwykłym zainteresowaniem. Dodatko-
wo uczniowie mogli podziwiać prze-
piękne okazy papug i kanarków wła-
sności Pawła Smolarka, członka Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołec-
twa Chechło – dodaje dyrektor Wie-
czorek. 

Bracia kurkowi Grodu Zabrzań-
skiego na czele z hetmanem Adamem
Majchrzakiem na cześć otwarcia
pracowni wystrzelili uroczystą salwę
z hakownicy – starej, ręcznej broni
palnej. Na zakończenie wszyscy
uczestnicy mieli możliwość odbycia
przejażdżki historycznym pojazdem
ze zbiorów muzeum w Zabrzu. 

(RW)

Kolejna Zielona
Pracownia

Cel: likwidacja niskiej emisji

Uroczysty moment przecięcia wstęgi.
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704 uczestników, którzy zebrali po-
nad tonę śmieci i 43 prace pla-
styczne – tak przedstawia się bilans
akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki
2017” i towarzyszącego jej konkur-
su plastycznego. Podsumowanie
tego ekologicznego przedsięwzię-
cia odbyło się 29 listopada w Sta-
rostwie Powiatowym w Gliwicach. 

Akcja została przeprowadzona 15
września na terenie Knurowa, Pysko-
wic, Pilchowic, Kuźni Nieborowskiej
i Sośnicowic. Uczestniczyli w niej
uczniowie powiatowych placówek
oświatowych: z Knurowa – Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego, Zespo-
łu Szkół Zawodowych nr 2 i Zespołu
Szkół Specjalnych oraz z Pyskowic –
Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej
i Zespołu Szkół Specjalnych. Przyłą-
czyli się także mieszkańcy domów po-
mocy społecznej: DPS-u „Ostoja” w So-
śnicowicach, DPS-u „Zameczek”
w Kuźni Nieborowskiej i DPS-u dla
Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach.
W sumie 704 osoby. Sprzątaniu powiatu
towarzyszył konkurs plastyczny. Wpły-
nęły na niego 43 prace. Nawiązywały
one do tegorocznego hasła ogólnopol-
skiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska”,
które brzmiało: „Nie ma śmieci… są su-
rowce”. 

Podczas spotkania w starostwie za
udział, zaangażowanie i świadomość
ekologiczną podziękowała uczestni-
kom akcji i konkursu plastycznego wi-
cestarosta gliwicki Ewa Jurczyga. Wy-

sprzątali oni tereny znajdujące się w gra-
nicach administracyjnych miejscowo-
ści, w której położona jest dana pla-
cówka, zbierając łącznie 1,15 tony od-
padów, z czego 620 kg zebrano z tere-
nu Knurowa, Kuźni Nieborowskiej i Pil-
chowic, 400 kg w Pyskowicach i 125 kg
z terenu Sośnicowic. 

W sprawnym przeprowadzeniu ak-
cji organizatorów wspomogli: PPHU
KOMART Sp. z o.o. w Knurowie,
Tonsmeier Południe w Pyskowicach
oraz Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sośnicowicach.
Przedsięwzięcie koordynowało Staro-

stwo Powiatowe w Gliwicach – Wy-
dział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa. Z budżetu Powiatu Gli-
wickiego zakupione zostały m.in. wor-
ki na odpady i rękawice dla uczestni-
ków.

Placówki, które wzięły udział w ak-
cji otrzymały dyplomy oraz liczne na-

grody rzeczowe – m.in. narzędzia
ogrodnicze, materiały plastyczne i książ-
ki. Wręczyli je wicestarosta Ewa Jur-
czyga, Jacek Zarzycki z Zarządu Po-
wiatu Gliwickiego i skarbnik Powiatu
Gliwickiego Maria Owczarzak-Siej-
ko. Już wcześniej szkołom i DPS-om
przekazano drzewka magnolii. To już

tradycja, iż placówki zaangażowane
w te ekologiczne działania otrzymują
właśnie magnolie, które sadzą na swym
terenie. 

Nagrodzeni zostali także zwycięzcy
i wyróżnieni w konkursie plastycz-
nym. Za najlepszą pracę uznano szklar-

nię miniaturową, którą wykonały uczen-
nice I LO Zespołu Szkół im. I. J. Pa-
derewskiego w Knurowie: Oliwia Po-
lok, Alicja Bismor, Laura Bober, Ka-
rolina Widzisz i Karolina Bieniek. 

Za zaangażowanie i udział w kon-
kursie wyróżniono także prace wy-
konane przez: Biankę Smejdę –
uczennicę ZSS w Knurowie, Seba-
stiana Folwacznego i Ireneusza Ka-
sprzyka – mieszkańców DPS-u „Za-
meczek” w Kuźni Nieborowskiej,
Aleksandrę Sowę – uczennicę Zespołu
Szkół im. M. Konopnickiej w Py-
skowicach, Marię Szkopińską, Kata-
rzynę Frychel, Jolantę Stawską, Alek-
sandrę Bednarek i Monikę Goral –
mieszkanki DPS-u „Ostoja” w So-
śnicowicach, Bartosza Perlika –
ucznia ZSZ nr 2 w Knurowie, a tak-
że prace zbiorowe autorstwa: Wikto-
rii Lachman, Jakuba Bednarka, Da-
miana Tudruja, Barbary Świniarskiej
– uczniów ZSS w Pyskowicach oraz
Zygmunta Pawlaka i Krzysztofa
Kruczkowskiego – mieszkańców
DPS-u w Pilchowicach. Laureaci
otrzymali piękne statuetki. 

Na zakończenie spotkania jego
uczestnicy mieli okazję zobaczyć fil-
my dotyczące tematyki smogu. War-
to podkreślić, że akcja „Sprzątamy Po-
wiat Gliwicki” odbyła się już po raz
18.

(SN)

Wielkie sprzątanie i…
twórcze inspiracje

Najlepszą pracę wykonały uczennice Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskie-
go w Knurowie. Na zdjęciu prezentują swą miniaturową szklarnię wykona-
ną z odpadów, w której można z powodzeniem hodować np. zioła.
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Jedno z wyróżnień odebrali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej dla Dzie-
ci i Młodzieży, prowadzonego przez Zakon Ojców Kamilianów w Pilchowi-
cach.
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Na drogach w powiecie gliwickim
trwa Akcja Zima. Poniżej podajemy,
jakie instytucje i firmy odpowiada-
ją za zimowe utrzymanie dróg na
naszym terenie. 

DROGI GMINNE
Za zimowe utrzymanie dróg gmin-

nych odpowiadają właściwe urzędy
miast i gmin. Oto ich numery telefonów:
Rudziniec – (32) 400 07 00, Pilchowi-
ce – (32) 235 65 21, Sośnicowice – (32)
238 71 91, Gierałtowice – (32) 301 13
00, Wielowieś – (32) 237 85 00, Toszek
– (32) 237 80 00, Knurów – (32) 235 10
17, Pyskowice – (32) 332 60 00.

DROGI POWIATOWE
Zarząd Dróg Powiatowych w Gli-

wicach – jednostka organizacyjna Po-
wiatu Gliwickiego – dba o ponad 294 km
dróg. Zimowym utrzymaniem objętych
jest blisko 252 km. Drogi te znajdują się
na terenie gmin: Gierałtowice, Pilcho-
wice, Sośnicowice, Toszek, Rudziniec
i Wielowieś oraz na terenie miast: Knu-
rów, Pyskowice, Sośnicowice i Toszek.

Prace związane z utrzymaniem prze-
jezdności dróg powiatowych w na-

szych gminach ZDP w Gliwicach re-
alizuje za pośrednictwem wykonawcy
wyłonionego w przetargu. Głównym
wykonawcą w sezonie 2017/2018 jest
firma REMONDIS Gliwice Sp. z o. o.,
mieszcząca się w Gliwicach przy ul. Ka-
szubskiej 2. Oto telefony kontaktowe
w sprawach Akcji Zima: 607 072 410
i 667 082 236. Wyjątkiem są drogi po-
wiatowe na terenie Pyskowic – ul. Gli-
wicka, ul. Wyzwolenia, ul. Powstańców
Śląskich. O ich przejezdność dba Urząd
Miasta Pyskowice za pośrednictwem
firmy Tonsmeier Południe Sp. z o. o.
z siedzibą Rudzie Śląskiej (ul. Kokotek
33), oddział w Pyskowicach (ul. Zaol-
szany 3), nr tel. 600 082 790. 

Sieć dróg powiatowych znaleźć
można na stronie http://www.zdpgli-
wice.pl/.

DROGI WOJEWÓDZKIE
ZDP w Gliwicach dba również o zi-

mowe utrzymanie dróg wojewódzkich
na naszym terenie. Czyni to za po-
średnictwem dwóch wykonawców. Za
stan dwóch dróg wojewódzkich: DW
921 – od skrzyżowania z DW 924

w Kuźni Nieborowskiej do granicy
z Zabrzem oraz DW 408 – od granicy
woj. opolskiego do Gliwic odpowiada
DROMAR Zakład Usług Drogowych
i Komunalnych Marian Kaliściak ze
Stanicy (ul. Gliwicka 25), nr tel.: 509
406 420. Natomiast za DW 901 od gra-
nicy woj. opolskiego do Gliwic i DW
907 od skrzyżowania z DK 40 w Nie-
wieszach do skrzyżowania z DW 901
w Wielowsi odpowiedzialna jest firma
HUCZ Sp. z o. o. Sp. K. z Boronowa
(ul. Częstochowska 14), tel.: 512 142
004, 517 511 398.

Dodatkowo ZDP w Gliwicach w se-
zonie zimowym 2017/2018 prowadzi
także zimowe utrzymanie chodników
i ścieżek pieszo-rowerowych zlokali-
zowanych w ciągu dróg wojewódzkich
(DW 907, DW 901, DW 921, DW 408)
na terenie powiatu gliwickiego. 

Natomiast na drogach: Nr 919 Ra-
cibórz – Rudy – Sośnicowice, Nr 907
Kieleczka – Tworóg, Nr 921 Knurów
(skrzyż. z DW 924) – Przerycie (skrzyż.
z DW 919) prace związane z zimowym
utrzymaniem nadzoruje Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Katowicach (ul. Le-
chicka 24). Informacje o ich nieprze-
jezdności można zgłaszać pod nr. tel.
32 781 92 11. 

DROGI KRAJOWE 
I AUTOSTRADY

Prace związane z utrzymaniem prze-
jezdności tych dróg na terenie powia-
tu wykonuje Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, ul. Myśliwska
5 z siedzibą w Katowicach – Rejon
w Zabrzu, ul. Chudowska 1. O stan au-
tostrad A1 i A4 na naszym terenie
dbają: A4 do km 312 + 400 – Obwód

Drogowy w Brzezince, tel. 32 270 15
10; A1a do km 0+874, A1b i A1c oraz
węzeł Sośnica bez A4 – Obwód Utrzy-
mania Autostrady Maciejów, tel. 885
665 020; A1 od km 0+874 i A4 od km
312+400 – Obwód Utrzymania Auto-
strady Kończyce, tel. 32 240 07 02.
Przez powiat gliwicki biegną drogi
krajowe: DK 40, DK 78 i DK 94. Ca-
łodobowe dyżury dla tych dróg są peł-
nione: w siedzibie Rejonu w Zabrzu, ul.
Chudowska 1 – tel. 32 234 06 92 oraz
w Obwodzie Drogowym w Brzezince,
ul. Białostocka 3 – tel. 32 270 15 10. 

(SN)

AKCJA ZIMA 2017/2018

Przebudowany został ostatni odci-
nek drogi powiatowej nr 2991S łą-
czącej Sośnicowice z Gliwicami,
znajdujący się pomiędzy Kozło-
wem a granicą powiatu gliwickie-
go.

Jest to ważna arteria, prowadząca do
Gliwickiej Podstrefy Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. Powiat
Gliwicki już dawno planował ten re-
mont, a o jego wykonanie dopominali
się zarówno kierowcy, jak i radni po-

wiatowi z terenu gminy Sośnicowice,
szczególnie Czesław Jakubek. Na prze-
szkodzie stał wysoki koszt inwestycji.

W poprzednich latach Powiat Gli-
wicki przebudował dużą część tej dro-
gi od strony Sośnicowic, korzystając
przy tym z dofinansowania unijnego.
W tym roku przyszedł czas na ostatni
odcinek – właśnie od Kozłowa do gra-
nicy z Gliwicami. Prace rozpoczęły się
tam w połowie sierpnia i trwały do koń-
ca października br. 

Koszt wykonanych robót
wyniósł 2,6 miliona zł. Inwe-

stycja została sfinansowana ze
środków Powiatu Gliwickiego, a 150

tysięcy zł dołożyła ze swego budżetu
Gmina Sośnicowice. Droga jest obec-
nie dostosowana do ruchu ciężkich
pojazdów, ma nową, wzmocnioną na-
wierzchnię, wyremontowane także zo-
stały rowy przydrożne i zjazdy.

(RG)

Droga jak nowa

Wyjątkowy charakter miało wrę-
czenie nagrody zwycięzcy listopa-
dowej edycji konkursu „Wygraj
z nami”, organizowanego przez Pla-
cówkę Terenową KRUS w Gliwicach
oraz „Wiadomości Powiatu Gliwic-
kiego”.

P o d s u m o w a n i e
konkursu odbyło się
w Starostwie Powia-
towym w Gliwicach
z udziałem Piotra Do-
bosza – dyrektora Od-
działu Regionalnego
KRUS w Częstocho-
wie, Krystyny Kręgiel
– kierownik Placówki
Terenowej KRUS
w Gliwicach oraz sta-
rosty gliwickiego Wal-
demara Dombka i red.
naczelnej „Wiadomo-
ści Powiatu Gliwic-
kiego” Romany Goz-
dek. Konkurs wygrał
Piotr Buk, rolnik z Łanów Wiel-
kich, któremu towarzyszyła żona
Łucja. Zwycięzca w nagrodę otrzy-
mał drabinę, przydatną w pracach go-
spodarskich. 

Konkurs ma na celu propagowanie
zasad bezpieczeństwa pracy w gospo-
darstwie. – Jest to niezwykle ważne,
może bowiem zapobiegać wypadkom
– zaznaczyła Krystyna Kręgiel. – Na te-
renie działania naszej placówki na

szczęście nie jest ich wiele, w mijają-
cym roku odnotowaliśmy tylko pięć.
Rzadkością są wypadki śmiertelne,
w ciągu ostatnich 25 lat doszło do
trzech takich zdarzeń. 

- Przywiązujemy dużą wagę do pre-
wencji – dodał dyr. Piotr Dobosz. – Daje
to konkretne rezultaty, bowiem od
2012 roku o 33 procent zmniejszyła się
liczba wypadków wśród osób ubez-
pieczonych w KRUS. Nasza instytucja

organizuje szereg działań pre-
wencyjnych, wśród których
największym jest ogólnokra-
jowy konkurs „Bezpieczna pra-
ca w gospodarstwie rolnym”,
odbywający się pod patronatem
prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Państwo Bukowie prowa-
dzą duże gospodarstwo rolne
nastawione na hodowlę świń.
Gospodarzą wspólnie ze swo-
im bratankiem na areale liczą-
cym 170 ha. Ciągle unowo-
cześniają swe gospodarstwo, co
też m.in. przyczynia się do
zwiększenia bezpieczeństwa
pracy. 

- Serdecznie gratuluję wy-
granej – mówił do rolników

starosta Waldemar Dombek. – Dziękuję
również KRUS-owi za dobrą współ-
pracę z naszym powiatem w celu pro-
pagowania bezpieczeństwa pracy w go-
spodarstwach rolnych. (RG)

W trosce o bezpieczeństwo rolników
Zakończył się remont nawierzchni
drogi powiatowej Nr 2957S ul. Czar-
kowska w Wielowsi.

W ramach zadania wykonano fre-
zowanie nawierzchni, nową nakładkę
asfaltową oraz utwardzenie poboczy.
Jego realizatorem była, wyłoniona

w przetargu, firma P.U.H. „Domax”.
Zadanie z ramienia Powiatu Gliwic-
kiego było prowadzone przez Zarząd

Dróg Powiatowych w Gliwicach. Koszt
remontu wyniósł ok. 428 tys. zł, z cze-
go Gmina Wielowieś partycypowała
w kosztach kwotą 50 tys. zł.

Po zakończeniu remontu drogę wi-
zytowali (na zdjęciu od lewej) wójt Wie-
lowsi Ginter Skowronek, starosta Wal-

demar Dombek i radny Powiatu Gli-
wickiego Adam Wojtowicz.

(SN)

Ulica Czarkowska 
w Wielowsi wyremontowana

Na ten remont kierowcy długo czekali, ale teraz mogą się już cieszyć z jego
efektów.
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27 grudnia starostwo nieczynne 
Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Gliwicach będzie nie-
czynne w środę 27 grudnia br. 

Trzeba być przygotowanym nawet na największe opady śniegu.
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Tuż po wręczeniu nagrody. Od lewej: Krystyna Kręgiel, Piotr
Dobosz, Łucja i Piotr Bukowie i Waldemar Dombek.
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Piękny śpiew, wspaniałe recytacje,
poruszająca muzyka, dowcipne
skecze, a nawet pokaz mody mę-
skiej – to wszystko podziwiać moż-
na było na scenie Domu Kultury
w Knurowie-Szczygłowicach pod-
czas III Powiatowego Przeglądu
Twórczości Artystycznej Seniorów. 

Natomiast pod sceną eksponowane
były przepiękne wyroby rękodzieła ar-
tystycznego, obrazy, hafty i ozdoby
świąteczne. – Cieszę się, że seniorzy tak
licznie biorą udział w naszej imprezie
– mówiła  pomysłodawczyni przeglą-
du Ewa Jurczyga, wicestarosta gliwic-
ki. – Po raz kolejny udowodniają, że są
bardzo twórczy i pełni energii. Z roku
na rok nie tylko przybywa uczestników
imprezy, ale też prezentują oni coraz
wyższy poziom artystyczny.

Podczas przeglądu wystąpili, zbie-
rając gromkie brawa: panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Wilczy, Grupa
„Senior-Wigor” z Sośnicowic, Stowa-
rzyszenie Kobiet Wiejskich w Bojszo-
wie, Grupy Tańca Liniowego „Hyże
Nóżki” z Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Knurowie, Grupa Instrumentalna
„Razem” z DPS-u „Ostoja” w Sośni-
cowicach, panowie z DPS-u „Zame-
czek” w Kuźni Nieborowskiej oraz
Sekcja Teatralno-Muzyczna „UTe-
Wuś” z UTW Knurów. 

Nie mniejszy zachwyt wzbudziły
liczne wyroby rękodzieła artystyczne-
go, przygotowane przez Klub Seniora
z parafii Nawrócenia św. Pawła w Py-
skowicach, Helenę Perkowską, Sekcję
Twórczych Inspiracji z Papieru, dzia-
łającą w knurowskim UTW, „Za-

kręcone” z GOK-u Gierałtowice oraz
panie z Koła Gospodyń Wiejskich przy
gierałtowickim GOK-u.    

- Dziękuję za trud włożony w przy-
gotowanie tak bogatego repertuaru
i prac artystycznych. Jestem pełna po-
dziwu dla tego, co robicie. Gratuluję
wszystkim wykonawcom, byliście
wspaniali, do zobaczenia za rok! –
tymi słowami zakończyła imprezę Ewa
Jurczyga. Wszystkie grupy, zespoły
i wystawcy uhonorowani zostali dy-
plomami, które wicestarosta wręczyła
wspólnie z dr. Tomaszem Reginkiem,
przewodniczącym Rady Programowej
UTW Knurów.  

Organizatorem III Powiatowego
Przeglądu Twórczości Artystycznej
Seniorów był Powiat Gliwicki.

(RG)

Talenty warte pokazania

Piękny chóralny śpiew, owacje na
stojąco i goście z zagranicy – tak
wyglądał Międzynarodowy Prze-
gląd Chórów Powiatu Gliwickiego,
który odbył się 19 listopada w Domu
Kultury w Knurowie-Szczygłowi-
cach.

Na scenie wystąpiło siedem zespo-
łów. Gościem specjalnym przeglądu był
czeski chór – Pevensky sbor „Dvorak”
z Uherskiego Brodu (dyrygent Antoni
Veselka). Od 1993 r. współpracuje on
ze „Słowikiem” z Przyszowic, zaś
Uherski Brod od 2008 r. jest miastem
partnerskim Gierałtowic. Gości z Czech
serdecznie powitała w ich ojczystym ję-
zyku wicestarosta gliwicki Ewa Jur-
czyga. 

Po występie „Dvoraka” na scenie po-
jawili się kolejno: „Cecylia” z Paniówek
(dyrygent Beata Stawowy,
akompaniował Mirosław Mar-
col), „Schola Cantorum” z Ze-
społu Szkół im. I. J. Paderew-
skiego w Knurowie (dyrygent
Kamilla Pająk), „Słowik”
z Przyszowic (dyrygent Barba-
ra Jałowiecka-Cempura, akom-
paniowała Joanna Kraciuk),
Chór Kameralny „Canto”
z Wielowsi (dyrygent Iwona
Ewertowska-Mener), „Veni
Cantare” z Wielowsi (dyrygent
Iwona Ewertowska-Mener) oraz „Slavica
Musa” z Knurowa (dyrygent Tomasz Pa-
weł Sadownik, akompaniował Tomasz
Śliwiński). Każdy z zespołów został
przedstawiony publiczności przez kon-
feransjera Jacka Woleńskiego.

Chóry zaprezentowały różnorodny
i ciekawy repertuar – wykonały m.in.
utwory klasyczne, patriotyczne, pieśni
ludowe, suity z musicali. Widownia była

pod ogromnym wrażeniem umiejętno-
ści i śpiewaczej pasji chórzystów, a tak-
że autentycznej radości, jaka towarzy-
szyła występom. Na zakończenie im-
prezy organizatorzy wręczyli zespołom
pamiątkowe statuetki, kwiaty i dyplo-
my jako podziękowanie za tę muzycz-
ną ucztę. 

Śpiewakom towarzyszył starosta
Uherskiego Brodu Petra Vranek wraz
z delegacją z tego miasta. Na przeglą-
dzie obecni byli także przedstawiciele
gminy Gierałtowice na czele z wójtem
Joachimem Bargielem i przewodni-
czącym Rady Gminy Gierałtowice Jó-
zefem Buchczykiem. Chóralny śpiew
podziwiali także m.in. zastępca wójta
gminy Wielowieś Zygfryd Stróżyk,
skarbnik Powiatu Gliwickiego Maria
Owczarzak-Siejko, zastępca dyrektora

Centrum Kultury w Knurowie Ma-
riusz Kowalczyk oraz gospodarz miej-
sca – kierownik Domu Kultury Jolan-
ta Szafraniec.

Organizatorami imprezy byli: Powiat
Gliwicki, Miasto Knurów oraz Centrum
Kultury w Knurowie. Przegląd odbył się
w ramach Dni Muzyki Chóralnej
w Knurowie.

(SN)

Zaśpiewały chóry

Imprezę zakończyło pamiątkowe zdjęcie jej uczestników.
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Widzowie byli pod wrażeniem kunsztu mu-
zycznego i pasji chórzystów.
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Do świata Gotów można przenieść
się w gliwickiej Willi Caro. 10 listo-
pada otwarta tam została wystawa
„Goci. Barbarzyńscy zdobywcy Eu-
ropy”, która czynna będzie do 31
marca przyszłego roku.

Wystawa – w oparciu o wyniki ba-
dań wykopaliskowych, najnowsze pu-
blikacje naukowe, rekonstrukcje i pre-
zentacje, ale przede wszystkim o zabytki
pozyskane na stanowiskach archeolo-
gicznych – przybliża ten jeden z naj-
bardziej znaczących ludów schyłku

starożytności. Ponad siedem wieków hi-
storii Gotów odcisnęło wyraźne piętno
na dziejach naszego kontynentu. Ich
przemarsz przez Europę był jednym
z impulsów przyczyniających się do
upadku cesarstwa zachodniorzymskie-
go i stworzenia na jego gruzach nowe-
go ładu – państw wczesnośrednio-
wiecznych. Na wystawie można zoba-
czyć wiele bardzo interesujących eks-
ponatów związanych z kulturą gocką na
terenie Polski oraz Europy – i poznać
pasjonujące dzieje Gotów. (RG)

Wszystko o Gotach
W Starostwie Powiatowym

w Gliwicach można oglądać wy-
stawę poświęconą postaci, życiu
i niezwykle prężnej działalności dr.
ks. Johannesa Chrząszcza, pro-
boszcza parafii pw. św. Mikołaja
w Pyskowicach, historyka i spo-
łecznika.

- Wystawa zawitała do starostwa po
kilkumiesięcznej ekspozycji na terenie
wszystkich gmin powiatu gliwickiego.
Od marca do końca listopada podró-
żowała od gminy do gminy. Jest to nie-
zwykle cenna i prestiżowa wystawa,
którą z pietyzmem – we współpracy
z miastem Pyskowice i jego miesz-
kańcami oraz Ar-
chiwum Państwo-
wym w Katowicach
Oddział w Gliwi-
cach – przygotowa-
ło Muzeum w Gli-
wicach. Ogromnie
cieszy, że pamięć
o tej wybitnej po-
staci, księdzu Jo-
hannesie Chrząsz-
czu przetrwała i że
udało się przybli-
żyć jego „dzieło
i d z i a ł a l n o ś ć ”

mieszkańcom naszego powiatu – mówi
starosta gliwicki Waldemar Dombek,
dziękując gminom za współpracę. Wy-
stawę można podziwiać na I piętrze bu-
dynku starostwa co najmniej do 20
grudnia br.

Przypomnijmy, że w 2017 r. przy-
pada 160 rocznica urodzin ks. Johannesa
Chrząszcza, jednego z założycieli Mu-
zeum Górnośląskiego w Gliwicach
i znakomitego historyka śląskiego.
W 2018 r. obchodzić będziemy również
90 rocznicę jego śmierci. 

Największą pasją ks. Johannesa
Chrząszcza była historia Górnego Ślą-
ska. W 1904 r. z jego udziałem opra-

cowano statut dla Górnośląskiego To-
warzystwa Historycznego z siedzibą
w Opolu. Był jego długoletnim preze-
sem i redaktorem naczelnym wydawa-
nego przez towarzystwo „Oberschlesi-
sche Heimat”. Spisał też historie wie-
lu miejscowości na Górnym Śląsku.

Ks. Chrząszcz był wyjątkowo
skromnym, pracowitym, bardzo lubia-
nym i szanowanym człowiekiem.
U schyłku życia zmagał się z chorobą
serca, której towarzyszyła też niewy-
dolność nerek.  Zmarł 26 lutego 1928
r. w Pyskowicach. Został pochowany na
tamtejszym cmentarzu przy kościele św.
Stanisława. (MFR)

Poznajcie ks. Johannesa Chrząszcza

Wystawa objechała cały powiat, a teraz eksponowana jest w starostwie.
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Dokończenie ze str. 1
Legenda głosi, że kiedyś właśnie

w tym leśnym miejscu na kominiarza
napadł rabuś żądający pieniędzy. Komi-
niarz posłusznie rzucił mu je pod nogi,
a kiedy jego oprawca schylił się, aby po-
zbierać monety, uderzył go szczotką do
czyszczenia kominów, do której przy-
mocowana była metalowa kula. Tym
sposobem zabił zbója. Twierdzi się też,
że na pamiątkę tego zdarzenia, Maryja
w obrazku trzyma w dłoni czapkę komi-
niarską.

Inna legenda wzmiankuje, że obrazek
namalował żołnierz pochodzący z oko-
licznej wioski, tutaj odpoczywający po
trudach wojennej tułaczki. Miało to być
jego wotum za szczęśliwy powrót do
domu.

Ważne jest, że świątek ów pamiętają
najstarsi mieszkańcy Rudzińca. Prze-
trwał więc on bardzo długie lata. Nie

zniszczył go nawet, historyczny już,
wielki pożar lasu w sierpniu 1992 r. Po
tej tragedii, chociaż drzewo zostało spa-
lone, on nadal był na nim zawieszony,
chociaż z innej strony pnia aniżeli pier-
wotnie. Wydaje się, że do jego ocalenia
ktoś się przysłużył, być może ze służby
leśnej lub straży pożarnej. Kilka lat po-
tem został podmieniony na inny obrazek,
z przedstawieniem objawienia się Matki
Boskiej Mikołajowi Sikatce w Lesie Grą-
blińskim koło Lichenia. Dzisiaj w tym sa-
mym miejscu, chociaż nad wyschniętym
już źródełkiem, w niewielkiej kapliczce
jest umieszczona współczesna figurka
Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obok ktoś
postawił krzyż ze zlikwidowanego, cmen-
tarnego nagrobka.

Interesujący nas obraz, odnowiony
i obramowany w 2007 r., przyniósł na
plebanię syn byłej parafianki, która to za-
pewne zabrała go z lasu i oddała do re-

nowacji. Dopiero po jej śmierci powró-
cił on do Rudzińca.

Cieszy nas teraz niezmiernie, że ten
stary i święty obrazek, owiany legendą,
ocalał oraz jest nabożnie czczony. Jego
historia chwalebnie świadczy o religij-
ności okolicznych mieszkańców i ży-
wionym na naszej ziemi odwiecznym kul-
cie Matki Boskiej Częstochowskiej. 

BARBARA MARIA CZERNECKA

Legendarna „Madonna Rudziniecka”

Legenda o „Madonnie Rudziniec-
kiej” stała s ię inspiracją do rysun-
ku córki  autorki  tego artykułu, Ja-

dwigi Czerneckiej.  Piękna, pełna
detal i  praca, na której widać ob-

raz w czasie, gdy był on jeszcze
zawieszony na drzewie w lesie

koło tamtejszego źródełka, zdo-
była I I I  miejsce w tegorocznym

wojewódzkim konkursie plastycz-
nym „Ratowanie zabytków naszej

małej ojczyzny”.

Krystian Kiełbasa i Marian Płaszczyk
z powiatu gliwickiego należą do Ry-
cerstwa Orderu Jasnogórskiej Bo-
garodzicy. To elitarne grono, do
którego niełatwo się dostać.

- Jest wielkim zaszczytem, że w na-
szym powiecie mamy dwóch rycerzy
Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy –

mówi starosta gliwicki Waldemar Do-
mbek. – Tym bardziej, że na całym
świecie tylko 72 osoby dostąpiły tego
zaszczytu.

Czym jest to rycerstwo? To po-
wstałe w 1991 r. stowarzyszenie na-
wiązuje do chlubnej tradycji i ducha za-
konów rycerskich. Włącza się w apo-
stolat Kościoła, by uczestniczyć w upo-
wszechnianiu chrześcijańskich zasad
kultury i życia. Papież Jan Paweł II
w 1998 r. wziął Rycerstwo Orderu Ja-
snogórskiej Bogarodzicy w swój pro-
tektorat i udzielił mu błogosławieństwa. 

W ideowych założeniach odwołuje
się ono do ducha rycerstwa chrześci-
jańskiego i zakonów rycerskich oraz bo-
haterstwa i tradycji oręża polskiego,
w którym od wieków łączył się element

patriotyczny z maryjnym. Bezpośred-
nią inspiracją do jego powstania była
działalność charytatywna, która roz-
winęła się w okresie stanu wojennego
w Polsce. Włączyły się w nią bardzo ak-
tywnie dwa ośrodki – Klasztor Paulinów
na Jasnej Górze i plebania Bazyliki
Świętej Brygidy w Gdańsku. Akcja ta

trwała do 1990 r., a kiedy zmieniła się
polska rzeczywistość, grupy działające
w Częstochowie i Gdańsku połączyły
się, by rozpocząć inną, szerszą dzia-
łalność na polu społecznym i religijnym.
Siedzibą nowo powstałego stowarzy-
szenia została Jasna Góra. Wspólnotą
rycerską kieruje dziekan o. Jan A. Na-
laskowski, były generał Zakonu Pauli-
nów, zaś zwierzchnikiem rycerstwa
poza granicami kraju jest prof. Charles
Probst – światowej sławy neurochirurg. 

Rycerstwo Orderu Jasnogórskiej
Bogarodzicy skupia wybitnych przed-
stawicieli życia naukowego, kultural-
nego i społecznego, ludzi cieszących się
wysokim autorytetem i uznaniem. Do
rycerstwa należą m.in. prof. Adam
Strzembosz – prawnik, wiceminister

sprawiedliwości w rządzie Tadeusza
Mazowieckiego, były pierwszy prezes
Sądu Najwyższego i przewodniczący
Trybunału Stanu, Kawaler Orderu Orła
Białego oraz dr Jan Szafraniec – na-
uczyciel akademicki, psychiatra, były
członek Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji, senator II, V i VI kadencji. 

Członkowie stowarzyszenia na co
dzień włączają się w działalność pu-
bliczną, kulturotwórczą, oświatową
i charytatywną. Kandydatem na rycerza
może być mężczyzna co najmniej 27-
letni, odznaczający się umiłowaniem
Matki Bożej i Kościoła, otwarty na
ogólnoludzkie i chrześcijańskie warto-
ści. Prawo zgłaszania kandydatów przy-
sługuje członkom rycerstwa. 

Nowi rycerze przyjmowani są do
stowarzyszenia w bardzo uroczysty
sposób. Po specjalnym ceremoniale
wręczane są im krzyże z łańcuchem or-
deru i rycerskie płaszcze z odpowied-
nim nakryciem głowy, które potem
zakładają na specjalne okazje. 

Spośród naszych dwóch rycerzy Or-
deru Jasnogórskiej Bogarodzicy dłuższy
staż ma Marian Płaszczyk z Knurowa.
Do rycerstwa został przyjęty w 2001 r.
– Było to dla mnie wielkie wyróżnienie
– mówi. – Nie spodziewałem się, że do-
stąpię takiego zaszczytu.

Marian Płaszczyk był
przedsiębiorcą. Ama-
torsko uprawia biegi,
brał udział w wielu ma-
ratonach. Od dawna or-
ganizuje sztafety biego-
we – ich celem były już
m.in. Watykan, Jerozo-
lima i Fatima. Ostatnia
wiodła do Márianosztra
na Węgrzech, skąd
przed wiekami do Czę-
stochowy przybyli pau-
lini, by założyć jasno-
górski zakon. Jej uczest-
nikom towarzyszył prze-
or Jasnej Góry, o. Ma-
rian Waligóra, dosko-
nały biegacz i maratoń-
czyk. W 2007 r. Marian
Płaszczyk za dawanie
świadectwa i zasługi dla
stowarzyszenia otrzy-
mał Gwiazdę Komandorii Orderu Ja-
snogórskiej Bogarodzicy, przyznawa-
ną specjalnie wyróżniającym się ry-
cerzom.

Krystian Kiełbasa ma dużo krótszy
rycerski staż. Do stowarzyszenia Ry-
cerstwo Orderu Jasnogórskiej Bogaro-
dzicy przystąpił w listopadzie br. Jest
dobrze znany mieszkańcom powiatu gli-

wickiego. To długoletni samorządowiec
– był m.in. sołtysem Proboszczowic,
członkiem Zarządu Miasta i Gminy To-
szek, radnym gminnym i powiatowym,
obecnie zaś sprawuje tę funkcję w Sej-
miku Województwa Śląskiego. Wraz
z żoną i dorosłymi już dziećmi prowa-
dzi duże gospodarstwo rolne oraz agro-
turystyczne i edukacyjne Ranczo w Pro-
boszczowicach, słynące z wspaniałej
kuchni. Nigdy też nie odmawia nikomu
pomocy i znane jest z działalności cha-
rytatywnej, za co w br. otrzymało naj-
wyższą nagrodę Powiatu Gliwickiego
– Bene Meritus. 

– Przystąpienie do rycerstwa ozna-
cza dla mnie przyjęcie nowych obo-
wiązków – przyznaje Krystian Kieł-
basa. – Odtąd swoim życiem muszę

pokazywać, gdzie jest miejsce czło-
wieka w obecnym świecie,

czym jest rodzina, wiara
i religia. To duża praca,
ale ja nigdy przed pracą
nie uciekałem.

ROMANA GOZDEK

RYCERZE JASNOGÓRSCY

Krystian Kiełbasa i Marian Płaszczyk w strojach ry-
cerzy Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy.

Podczas niedawnej inwestytury (uroczystego przyjęcia do stowarzyszenia)
Krystiana Kiełbasy. Z przodu siedzi dziekan o. Jan A. Nalaskowski, który kie-
ruje rycerstwem. 
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Marian Płaszczyk jest już rycerzem od 16 lat. 

Fo
to

: A
RC

 M
. P

ła
sz

cz
yk

a



10 www.powiatgliwicki.pl

NR 12 (129) GRUDZIEŃ 2017 WIADOMOŚCI SZKOLNE

Dokończenie ze str. 2
Będą tu też nowe pracownie tech-

niczne. Równocześnie niwelowane są
tu bariery architektoniczne, łącznie z bu-
dową windy. Ten projekt otrzymał do-
finansowanie unijne wynoszące po-
nad 1,7 mln zł. Inwestycja zostanie za-
kończona 28 grudnia br. 

– Są to dwa największe unijne pro-
jekty inwestycyjne służące naszym
uczniom – informuje wicestarosta Ewa
Jurczyga. – Powiat Gliwicki prowadzi
ich znacznie więcej, niektóre zaś  ko-
ordynują same szkoły. Ich ogólna war-
tość wynosi blisko 8,5 mln zł. Jest to ol-
brzymie wsparcie dla naszych placówek
prowadzących kształcenie zawodowe.

Powiat złożył już kolejny wniosek na
utworzenie i wyposażenie pracowni dla
zawodu pracownik pomocniczy obsługi
hotelowej w Zespole Szkól Specjalnych
w Knurowie oraz planuje złożyć wniosek
na rozbudowę i modernizację bazy dy-
daktycznej do praktycznej nauki zawodu
wraz z niwelowaniem barier architekto-

nicznych w Zespole Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie. Uczniowie Technikum
nr 1 z Zespołu Szkół im. I. J. Paderew-
skiego w Knurowie od 2016 r. lat odby-
wają zagraniczne staże w Hiszpanii. Z ko-
lei na projekt „Dobre wykształcenie – lep-
sza praca” Powiat Gliwicki pozyskał
ostatnio ponad 2,2 mln zł – dzięki niemu
uczniowie będą mieli dodatkowe staże,
kursy i zajęcia, nauczyciele podniosą
swe kwalifikacje, wzbogaci się też wy-
posażenie pracowni. To tylko część
z omówionych unijnych projektów.

- Jestem pod ogromnym wraże-
niem rozmachu i zakresu działań po-
dejmowanych w powiecie gliwickim
w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej
szkolnictwa zawodowego – mówił
Wojciech Zając z Kuratorium Oświa-
ty. – Mogę ich tylko pogratulować, tym
bardziej, że właśnie na rozwój kształ-
cenia zawodowego kładziemy obecnie
największy nacisk.  

Następnie radni i goście posiedzenia
Komisji Edukacji RPG zwiedzili świe-

żo wyremontowane pracownie, ośrodek
egzaminacyjny i serwerownię, a także
salę gimnastyczną, która zmodernizo-
wana została ze środków Powiatu Gli-
wickiego, a służy zarówno uczniom
„Paderka”, jak i Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Knurowie. 

Kolejnym punktem obrad było opi-
niowanie projektów dwóch uchwał:
w sprawie wieloletniej prognozy finan-
sowej oraz budżetu powiatu na 2018 r.
Tematem tym zajmowały się na swych
listopadowych posiedzeniach wszystkie
komisje Rady Powiatu Gliwickiego.
Projekty uchwał przedstawiła radnym
skarbnik Powiatu Gliwickiego, Maria
Owczarzak-Siejko. Dochody powiatu
w przyszłym roku mają wynieść blisko
80 mln zł, a wydatki niecałe 89 mln zł.
Deficyt pokryty zostanie ze skumulo-
wanej w poprzednich latach nadwyżki
budżetowej. Będzie to w dużej mierze
budżet inwestycyjny – na inwestycje po-
wiat planuje przeznaczyć w 2018 r. aż 19
mln zł. Radni pozytywnie zaopiniowa-
li uchwały, które trafią na grudniową se-
sję Rady Powiatu Gliwickiego.

- Program posiedzenia był bogaty
– podsumowuje Stanisław Rudzki. 
– Bardzo ważne było opiniowanie
budżetu powiatu na przyszły rok i pro-
gnoza na następne lata. Cieszy nas, że
znajdą się w nim pieniądze na inwe-
stycje sportowe i szkolne, w tym na
wyczekiwaną budowę boiska wielo-
funkcyjnego przy Zespole Szkół im.
I. J. Paderewskiego w Knurowie przy
ul. 1 Maja. Podziwialiśmy też nowe

pracownie w technikum tej szkoły i je-
steśmy pod ogromnym wrażeniem. Po
raz pierwszy widziałem tak kom-
pleksowo zmodernizowane sale lek-
cyjne – począwszy od świetnej aran-
żacji  ścian i podłóg, odpowiedni wy-
strój, aż po wyposażenie i okablowa-
nie na najwyższym poziomie. Cieszą
się z tego uczniowie, nauczyciele i my,
radni.

(RG)

Nie tylko nowe pracownie

Doskonałą możliwość podniesienia swych kwa-
lifikacji i kompetencji mają nauczyciele Zespo-
łu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. Za-
pewnia im to unijny projekt „Mobilność kadry
edukacji szkolnej”, realizowany w ramach Pro-
gramu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jedenastu pedagogów naszej szkoły, reprezentują-
cych różne przedmioty, wzięło już  udział w 15 mo-
bilnościach.  Wcześniej opracowaliśmy projekt pt. „No-
woczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem –
element międzynarodowej edukacji i klucz europej-
skiego porozumienia”, który w listopadzie ub. roku zo-
stał zaakceptowany przez Narodową Agencję. Dzię-
ki temu ZS im. I. J. Paderewskiego 15 listopada 2016
r. rozpoczął realizację projektu, który zakończy się 14
czerwca 2018 r. 

Jego głównym celem jest zastosowanie innowa-
cyjnych i skutecznych metod nauczania w zakresie czytania
ze zrozumieniem w klasach 1-3 liceum i w klasach 1-4 tech-
nikum, dzięki wzbogaceniu wiedzy i umiejętności nauczycieli
przedmiotów ogólnokształcących. Budżet realizowanego
działania wynosi blisko 167 tys. zł. Projekt umożliwia także
doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli oraz po-
znawanie specyfiki kulturowej innych krajów Europy. 

Dzięki niemu w czerwcu br. w dwutygodniowym szkole-
niu w szkole Anglolang w Wielkiej Brytanii wzięło udział 8 na-
uczycieli. Dotyczyło ono nowoczesnej dydaktyki czytania ze
zrozumieniem oraz wykorzystania multimediów w nauczaniu.
Nauczyciele wrócili wzbogaceni o nową wiedzę metodyczną
możliwą do zastosowania na lekcjach z różnych przedmiotów.
Szkolenie odbywało się  w mieście Scarborough. 

Trzy kolejne mobilności  odbyły się w październiku br.
Pierwszy był wyjazd dwóch nauczycieli języka niemieckie-
go do Niemiec. Wzięli oni udział w 5-dniowym szkoleniu zor-
ganizowanym przez DID Deutsch – Institut Worldwide we
Frankfurcie nad Menem. Kurs doskonalił kompetencje języ-
kowe, ale przede wszystkim pokazywał metodykę organizo-
wania ćwiczeń czytania ze zrozumieniem. W trakcie zajęć
uczestnicy kursu poznawali także różnorodne rozwiązania me-
todyczne na organizację zajęć ćwiczących sprawność czyta-
nia ze zrozumieniem z wykorzystaniem nowoczesnych tech-
nik multimedialnych, m.in. tablicy interaktywnej. 

Następnie trzech nauczycieli wyjechało do Francji, gdzie
podnosiliśmy swe kwalifikacje w szkole France Langue z sie-
dzibą w Nicei. Doskonalenie kompetencji językowych w za-
kresie języka francuskiego było źródłem poznawania umie-
jętności metodycznych stosowanych w organizowaniu ćwiczeń
i formowaniu zadań w zakresie czytania ze zrozumieniem tek-

stów zróżnicowanych tematycznie. W działaniach dydak-
tycznych wykorzystywano również nowoczesne technologie
multimedialne. 

Kolejne dwie nauczycielki poleciały na Maltę do miej-
scowości  St. Julian’s, gdzie brały udział w dwutygodniowym
kursie w szkole ETI – Executive Training Institute. Jego te-
matyka skupiała się na wykorzystywaniu nowoczesnych
technik multimedialnych w dydaktyce. Podczas kursu uczest-
nicy pozyskiwali wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim za-
jęcia dotyczyły praktycznego zastosowania poznanych narzędzi
ICT. Uzyskane umiejętności dotyczyły tworzenia blogów, stron
internetowych, kreowania i obróbki plików audio i video, apli-
kacji do tworzenia webquestów, quizów i gier naukowych, map
myśli, sposobów zarządzania i przechowywania danych z za-
chowaniem praw autorskich oraz wykorzystania tablicy mul-
timedialnej w nauczaniu. Dodatkowym atutem było podno-
szenie kompetencji uczestników w języku angielskim.

Odbyte szkolenia przynoszą już ciekawe efekty. Każdy z na-
uczycieli po powrocie z mobilności wprowadza na swoich lek-
cjach poznane nowoczesne metody czytania ze zrozumieniem,
wykorzystując w pracy dostępne technologie multimedialne.
Ponadto każdy z uczestników opracował konspekt lekcji, na
której stosował poznane metody. W ramach wewnętrznego do-
skonalenia brali w nich udział inni nauczyciele. Dodatkowo
pomysły na lekcje zapisane w formie konspektów pozwoliły
stworzyć tzw. Bank pomysłów metodycznych, który umiesz-
czony został w bibliotece szkolnej i służy jako pomocnik me-
todyczny dla wszystkich nauczycieli naszej szkoły zaintere-
sowanych nowoczesną dydaktyką czytania ze zrozumieniem.

EWELINA SZCZYGIELSKA, nauczyciel języka polskiego
w ZS im I. J. Paderewskiego w Knurowie

Cenne kształcenie
Niemal zabrakło miejsc w auli Ze-
społu Szkół im. M. Konopnickiej
w Pyskowicach, gdzie 8 listopada
podsumowane zostały trzy kon-
kursy Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Gliwicach z siedzibą
w Pyskowicach.

Na ogłoszenie wyników konkur-
sów przyjechali bardzo licznie ich
uczestnicy – przedszkolaki i uczniowie
z terenu powiatu gliwickiego. Wszyscy
mocno oklaskiwali zwycięzców i po-
dziwiali najlepsze prace, a w przerwie
czekała na nich prawdziwa niespo-
dzianka: występ iluzjonisty Wojcie-
cha Napory, który wzbudził ich za-
chwyt. 

Nagrody i dyplomy z rąk Sławomi-
ra Adamczyka, dyrektora PBP w Gli-
wicach z siedzibą w Pyskowicach ode-
brali laureaci trzech konkursów: dwóch
fotograficznych – „Autoportret  z książ-
ką” i „Czytam – ja Tobie, a Ty mnie”
oraz manualnego pn. „Kasztanowe lu-
dziki, zwierzaki i inne stworki”. 

Pierwszy z nich przebiegał pod
hasłem „Wakacje, książka i ja”. Plo-

nem jest 16 pięk-
nych zdjęć, pokazu-
jących, jak można cie-
kawie spędzać czas wakacji
w towarzystwie książki. Drugi konkurs
fotograficzny – „Czytam – ja Tobie,
a Ty mnie” miał w podtytule hasło
„Zaczytane wakacje”. Nadesłano nań
39 zdjęć, które w artystyczny sposób
propagują czytelnictwo. Na jesienny
konkurs „Kasztanowe ludziki, zwie-
rzaki i inne stworki” wpłynęło blisko
300 pięknych, barwnych prac prze-
strzennych. PBP zorganizowała go
wspólnie z miejskimi i gminnymi bi-
bliotekami publicznymi z terenu na-
szego powiatu.

Pełne listy wszystkich nagrodzonych
– których w sumie było kilkudziesięciu
– znajdują się na stronie internetowej
https://pbp-gliwice.pl/. 

(RG)

Wakacyjnie i jesiennie

W auli „Konopnickiej” licznie zebrali się autorzy konkursowych prac.
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Jedna ze zmodernizowanych pracowni komputerowych.
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Uczestniczki wyjazdu do Wielkiej Brytanii szkoliły się w szkole An-
glolang w  Scarborough. 
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Zdrowie, pierwsza pomoc, medy-
cyna, religioznawstwo, terrarystyka,
malarstwo – tym wszystkim intere-
suje się uczennica Zespołu Szkół im.
I. J. Paderewskiego w Knurowie
Oliwia Polok, która z sukcesami
startuje w szkolnych olimpiadach. 

Oliwia jest uczennicą trzeciej
klasy o profilu biologiczno-
chemicznym w I Liceum

Ogólnokształcącym, które wchodzi
w skład ZS im. I. J. Paderewskiego. Co
ciekawe, jej rodzice również są absol-
wentami tej szkoły – i to właśnie klas
biologiczno-chemicznych. Oliwia po-
dąża więc ich śladami. Jak przyznaje,
o nauce w „Paderku” zdecydowały nie
tylko rodzinne tradycje, ale i bliskość
szkoły od domu. Czas zaoszczędzony
na dojazdach wykorzystuje na swe za-
interesowania i pasje, a ma ich całkiem
sporo. 

- Zagadnienia związane ze zdro-
wiem, pierwsza pomoc i medycyna, re-
ligioznawstwo, terrarystyka (to dzie-
dzina wiedzy dotycząca planowania, bu-
dowania, urządzania i prowadzenia
terrarium oraz hodowli trzymanych
w nim zwierząt i roślin – przyp. red.),
teorie spiskowe to główne tematy, któ-
rym poświęcam czas. Są moimi pasja-
mi – mówi knurowianka. – W wolnych
chwilach spełniam się również arty-
stycznie: rysuję i maluję. 

Oliwia już od podstawówki z po-
wodzeniem startowała w licznych kon-
kursach. Dotyczyły one głównie tema-

tów z wymienionych już kręgów zain-
teresowań, a także języka angielskiego.
Jak podkreśla, dzięki temu, że od kil-
kunastu lat oddział rejonowy PCK
w Knurowie promuje naukę pierwszej
pomocy oraz zdrowy styl życia wśród
dzieci i młodzieży, ona również zain-
teresowała się tą tematyką. - W szkole
podstawowej brałam udział w konkur-
sach organizowanych przez PCK, np.
„Mały Ratowniczek” – informuje. 

Jego kontynuacją na poziomie gim-
nazjum były Olimpiada Promocji
Zdrowego Stylu Życia PCK oraz

Zawody Drużyn Ratowniczych (wspól-
nie ze swoją ekipą stanęła na podium).

- Będąc w szkole podstawowej star-
towałam również w konkursach z ję-
zyka angielskiego oraz wiedzy o krajach
anglojęzycznych, kontynuowałam
udział w tych konkursach będąc uczen-
nicą gimnazjum i zajęłam wówczas
I miejsce na etapie wojewódzkim –
dodaje. Angielskim interesuje się już od
7 roku życia, kiedy to zaczęła się go
uczyć na zajęciach dodatkowych. 

Upodobała sobie także religio-
znawstwo. Zainteresowanie to rozpo-
częło się w szkole podstawowej, gdy po
raz pierwszy wzięła udział w konkur-
sach biblijnym oraz mitologicznym, zaj-
mując wysokie lokaty.

W gimnazjum ogromną rolę w jej
edukacji odegrał nauczyciel biologii Ra-
fał Szczepanek, który swoją pasją za-
raził nie tylko Oliwię, ale i wielu innych
uczniów. 

- Łącząc swoją wiedzę biologiczną
oraz znajomość języka angielskiego
wzięłam udział w konkursie pn. Bio-
logia po angielsku, do którego przygo-
tował nas nasz biolog. Udało mi się
osiągnąć pierwsze miejsce w kategorii
testu – wspomina uczennica. – Pan
Szczepanek do dzisiaj służy mi pomo-
cą, m.in. w zdobywaniu materiałów do
konkursów. 

Okres nauki w liceum to już
podtrzymywanie tradycji
udziału w Ogólnopolskiej

Olimpiadzie Promocji Zdrowego Sty-
lu Życia PCK. Śmiało można powie-
dzieć, że Oliwia jest specjalistką w tej
dziedzinie – nie tylko w teorii, ale i prak-
tyce, bo sama w swoim życiu stosuje te
zasady. Zarówno w pierwszej, jak
i w drugiej klasie LO wygrała etap re-
jonowy, a w zeszłym roku szkolnym re-

prezentowała nasze województwo na
etapie krajowym. Jej ciężka praca i go-
dziny spędzone w antykwariatach na po-
szukaniu materiałów i informacji przy-
niosły sukces.

Przygotowania do olimpiady wy-
magają wiele czasu. To nie tylko wie-
dza z zakresu dietetyki, zdrowia pu-
blicznego, ekologii, medycyny, ga-
stronomii i informacji o PCK, ale obo-
wiązkowe jest również zorganizowanie
akcji popularyzującej zdrowy styl ży-
cia. 

- W ubiegłorocznej edycji przepro-
wadziłam szereg akcji prozdrowot-
nych wśród dzieci, młodzieży i osób do-
rosłych. Pomocną dłoń wyciągnęli do
mnie Przychodnia Specjalistyczna Pro-
gnostic w Knurowie oraz Stowarzy-
szenie Filmowe KOBOR, które zajęło
się stworzeniem dokumentacji filmowej
z przebiegu tych akcji – podkreśla
knurowianka. 

Wolimpiadzie wzięło udział
34 tys. osób z 1400 szkół,
zaś do etapu krajowego do-

stało się tylko 16 uczniów, którzy re-
prezentowali poszczególne wojewódz-
twa – w tym Oliwia. Jej opiekunem była
Aleksandra Surdel, nauczycielka i opie-
kunka szkolnego koła PCK. 

Choć uczennica jest w klasie matu-
ralnej i ma mnóstwo zajęć, założyła so-
bie i na ten rok szkolny ambitny plan:
- Zaplanowałam udział w trzech olim-
piadach: Olimpiadzie Wiedzy o Ży-
wieniu i Żywności (zakwalifikowałam

się do etapu okręgowego), Olimpiadzie
Promocji Zdrowego Stylu Życia oraz
Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.
Prawdopodobnie wezmę też udział
w Zawodach Drużyn Ratowniczych,
w których w zeszłym roku nasza dru-
żyna reprezentowała rejon na etapie
okręgowym.

Oliwia uczestniczy w zajęciach
z biologii i chemii, prowadzonych w ra-
mach programów unijnych oraz w za-
jęciach z języka polskiego, poszerza-
jących wiedzę teoretyczną i rozwijają-
cych umiejętność argumentacji. Jak
przyznaje, pomagają one usystematy-
zować wiedzę do matury.

Poza szkołą dziewczyna również ma
ciekawe pasje – to hodowla zwierząt.
Ma już dwie agamy brodate, jedną
żabę rogatą, dwa koty i szynszyla.
W przyszłości chciałaby powiększyć tę
hodowlę o węża zbożowego i aksolo-
tla meksykańskiego. Trzeba przyznać,
że to dość oryginalne hobby, ale Oliwia
ma w sobie dużą ciekawość świata, chęć
nauki i poszerzania horyzontów i jest
osobą, która znajdzie czas na wszystko. 

- Swoją przyszłość chciałabym zwią-
zać z medycyną. Myślę o studiach me-
dycznych czy założeniu własnej dzia-
łalności związanej z promocją wśród
dzieci i młodzieży zdrowego stylu ży-
cia, a także szkoleniami z udzielania
pierwszej pomocy – mówi Oliwia.

Tego jej życzymy i trzymamy kciu-
ki za realizację tych planów!

SONIA NIERYCHŁO
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NIEPRZECIĘTNI UCZNIOWIE
Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych uczniom naszych po-
wiatowych szkół, którzy odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach.
W tym numerze WPG przedstawiamy Oliwię Polok – uczennicę Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.

Specjalistka od zdrowego
stylu życia i jej pasje
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Moc atrakcji zapewnił IV Międzyszkolny Festiwal Po-
dróżniczy Carpe Diem, który odbył się 29 listopada
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach.
Było spotkanie ze znanymi podróżnikami i ich pasjo-
nujące opowieści, a także mnóstwo pokazów zdjęć,
slajdów i filmów z wypraw bliższych i dalszych. Nie za-
brakło też akcentów sportowych.

- W festiwalu wzięło udział około 450 uczniów z 12 szkół
Gliwic i powiatu gliwickiego, co jest rekordem w jego czte-
roletniej historii – informuje pomysłodawca tego przed-
sięwzięcia Adam Ziaja, nauczyciel geografii w Zespole Szkół
im. I. J. Paderewskiego w Knurowie i Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Pilchowicach, które są organizatorami fe-
stiwalu. 

Gośćmi festiwalu byli Elżbieta i Andrzej Lisowscy, kra-
kowscy podróżnicy znani z telewizyjnego programu „Świa-
towiec”. Zabrali wszystkich w podróż do świata islamu, przed-
stawiając krańcowo różne interpretacje Koranu oraz mu-
zułmańskie dogmaty i rytuały, a także pokazując, co łączy
i dzieli tę religię z chrześcijaństwem. Po wykładzie były roz-
mowy, autografy i pamiątkowe zdjęcia.

Drugim gościem imprezy był dr Leszek Litwin, geograf
specjalizujący  się w geoinformacji oraz wykładowca aka-
demicki na krajowych i zagranicznych uczelniach. Zainte-
resowaniem cieszyło się stoisko ze sprzętem do windsurfingu
i kitesurfingu, udostępnione przez szkołę surfingu POL33
z Rybnika.

Warte obejrzenia były zdjęcia, slajdy i filmy podróżnicze,
przygotowane na konkursy odbywające się w ramach festi-
walu. Było ich kilkadziesiąt, a przedstawiały podróże bliskie
i dalekie – od Żywca po Zjednoczone Emiraty Arabskie.
I miejsce w poszczególnych kategoriach zajęli: Eryk Czekalski

ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6
im. Noblistów Polskich w Gliwicach za pokaz slajdów pt. „Is-
landia – wyspa Żywiołów”, Patrycja Więcko z Technikum
nr 1 w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie
za film z podróży „342 km z lotu ptaka” i Amelia Golec z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach za zdjęcie pt.
„Najlepszy prezent – Milenka z Mamą w dniu Chrztu”. Zwy-
cięzcy odebrali mnóstwo atrakcyjnych nagród, m.in. pleca-
ki, namiot, maty samopompujące, obiektywy do tefonów
i przewodniki turystyczne.

- Kolejny Międzyszkolny Festiwal Podróżniczy Carpe
Diem już za rok w Knurowie. Serdecznie zapraszamy! – mówi
Adam Ziaja. 

(RG)

Podróże bliskie i dalekie
Od 1 do 19 listopada trwała

akcja, której celem było zwró-
cenie uwagi na problem przemocy
oraz krzywdzenia dzieci i młodzie-
ży. 

Co roku Fundacja po DRUGIE we
współpracy z innymi organizacjami, in-
stytucjami i placówkami bierze udział
w światowej kampanii „19 dni prze-
ciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci
i młodzieży”. W tej edycji aktywnie
wzięli udział uczniowie powiatowych
szkół ponadpodstawowych, a to za
sprawą Forum Młodzieży Powiatu Gli-
wickiego. Forum wraz ze szkołami, do
których uczęszczają jego członkowie:

ZSZ nr 2 w Knurowie, ZS im. I. J. Pa-
derewskiego w Knurowie i ZS im. M.
Konopnickiej w Pyskowicach, przy-
gotowało szereg działań. Można o nich
przeczytać na www.starostwo.gliwi-
ce.pl.

Ponadto, 15 listopada w starostwie
PCPR w Gliwicach przygotowało kon-
ferencję, podczas której uczniowie wy-
pracowali „Głos młodzieży w sprawie
przeciwko przemocy”. Objął on po-
stulaty m.in. zwiększenia liczby pla-
cówek dla pokrzywdzonych dzieci,
usprawnienia systemu reagowania są-
dów. Postulaty te przesłano do Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. (SN)

Przeciwko przemocy 

Uczestnicy festiwalu z zapartym tchem słuchali opowieści
Elżbiety i Andrzeja Lisowskich.
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Akcja w Knurowie zakończyła się happeningiem, podczas którego młodzież
m.in. zbierała podpisy pod postulatami. 
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Mieszkańcy Powiatu Gliwickiego mogą bez-
płatnie korzystać z darmowej pomocy prawnej
(na etapie przedsądowym). Nieodpłatna pomoc
prawna przysługuje:

osobie, której w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających zwrócenie się o udzielenie nieod-
płatnej pomocy prawnej zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej i wobec
której w tym okresie nie wydano decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie ory-
ginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia
z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu
świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Ro-
dziny.
udokumentowanie uprawnienia przez przedło-
żenie ważnej Karty Dużej Rodziny;

osobie, która uzyskała zaświadczenie, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991
r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okre-
su powojennego.
udokumentowanie uprawnienia przez przedło-
żenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego;

osobie, która posiada ważną legitymację wete-
rana albo legitymację weterana poszkodowanego.
udokumentowanie uprawnienia przez przedło-
żenie ważnej legitymacji weterana albo legity-
macji weterana poszkodowanego, o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o we-
teranach działań poza granicami państwa;

osobie, która nie ukończyła 26 lat.
udokumentowanie uprawnienia przez przedło-
żenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

osobie, która ukończyła 65 lat.

udokumentowanie uprawnienia przez przedło-
żenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

osobie, która w wyniku wystąpienia klęski ży-
wiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia
lub poniosła straty.
udokumentowanie uprawnienia przez złożenie
oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna
z okoliczności wymienionych;

kobiecie w ciąży.
udokumentowanie uprawnienia przez przedło-
żenie dokumentu potwierdzającego ciążę;

Kto udziela pomocy prawnej?
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście ad-
wokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant
adwokacki lub aplikant radcowski. Adwokat lub
radca prawny może z ważnych powodów odmó-
wić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, in-
formując osobę uprawnioną o innych punktach nie-
odpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązu-

jącym stanie prawnym, przysługujących jej upraw-
nieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

wskazanie osobie uprawnionej sposobu roz-
wiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy
prawniczej projektu pisma w zakresie niezbęd-
nym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem
pism procesowych w postępowaniach przygo-
towawczym lub sądowym i pism w postępowa-
niu sądowo-administracyjnym;

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub o ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nie-
odpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w za-
kresie:
prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności go-

spodarczej,

prawa cywilnego,
spraw karnych,
spraw administracyjnych,
ubezpieczenia społecznego,
spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podat-

kowych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z za-
kresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i dzia-
łalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywa-
nia do jej rozpoczęcia.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU

GLIWICKIEGO 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej w Knurowie, 

ul. Szpitalna 8
Nieodpłatnych porad prawnych 
udzielają radcowie prawni.
Dni i godziny otwarcia
Poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Wtorek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Środa od godz. 9.00 do godz. 13.00
Czwartek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Piątek od godz. 9.30 do godz. 13.30

Punkt Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej w Sośnicowicach,

ul. Szprynek 1
Punkt prowadzony przez Fundację
Rozwoju Lokalnego z siedzibą
w Knurowie.
Nieodpłatnych porad prawnych 
udzielają adwokaci.
Dni i godziny otwarcia
Poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 17.00
Wtorek od godz.   9.00 do godz. 13.00
Środa od godz.   9.00 do godz. 13.00
Czwartek od godz.   9.00 do godz. 13.00
Piątek od godz.   9.00 do godz. 13.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej w Wielowsi, 

ul. Główna 1
Punkt prowadzony przez Fundację
Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Knu-
rowie.
Nieodpłatnych porad prawnych
udzielają radcowie prawni i adwo-
kaci.
Dni i godziny otwarcia
Poniedziałek od godz. 14:00 do godz. 18:00
Wtorek od godz. 14:00 do godz. 18:00
Środa od godz.   8:00 do godz. 12:00
Czwartek od godz.   8:00 do godz. 12:00
Piątek od godz.   8:00 do godz. 12:00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej w Pyskowice, 

ul. Strzelców Bytomskich 3
Nieodpłatnych porad prawnych
udzielają adwokaci.
Dni i godziny otwarcia 
Poniedziałek od godz. 11.30 do godz. 15.30
Wtorek od godz. 11.30 do godz. 15.30
Środa od godz. 11.30 do godz. 15.30
Czwartek od godz.   9.30 do godz. 13.30
Piątek od godz.   9.00 do godz. 13.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej w Rudzińcu, 

ul. Gliwicka 26
Punkt prowadzony przez Fundację
Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Knu-
rowie.
Nieodpłatnych porad prawnych
udzielają adwokaci.
Dni i godziny otwarcia 
Poniedziałek od godz.  9.00 do godz. 13.00
Wtorek od godz.  9.00 do godz. 13.00
Środa od godz. 13.00 do godz. 17.00
Czwartek od godz.  9.00 do godz. 13.00
Piątek od godz.  9.00 do godz. 13.00

DARMOWA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W ustawie o promocji zatrudnienia
wprowadzono rozwiązania ułatwiające
opiekunom osób niepełnosprawnych
powrót do aktywności zawodowej.
Formy pomocy kierowane są do opie-
kunów osoby niepełnosprawnej (pomoc
w domu w ramach prac społecznie
użytecznych) oraz opiekunów osoby
niepełnosprawnej – bezrobotnych lub
poszukujących pracy nie pozostają-
cych w zatrudnieniu z wyłączeniem
opiekunów osoby niepełnosprawnej
pobierającej świadczenia pielęgnacyj-
ne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na
podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na
podstawie przepisów o ustaleniu i wy-
płacie zasiłków dla opiekunów.

Oto niektóre rozwiązania w zakre-
sie aktywizacji zawodowej opiekunów
osób niepełnosprawnych wraz z prze-
widywanymi preferencyjnymi warun-
kami.
1. Zrefundowanie podmiotowi kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowi-
ska pracy utworzonego dla opiekuna oso-
by niepełnosprawnej. Daje to możliwość
zatrudnienia osoby co najmniej w poło-
wie wymiaru czasu pracy – wysokość re-
fundacji jak przy warunkach ogólnych,
proporcjonalnie do części etatu.

2. Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, w tym na po-
krycie kosztów pomocy prawnej, kon-
sultacji i doradztwa związanych z pod-
jęciem tej działalności, w wysokości
określonej w umowie, nie wyższej jed-
nak niż 6-krotnej wysokości przecięt-
nego wynagrodzenia.

Zapewnia to zwrot jednorazowych
środków z Funduszu Pracy otrzyma-
nych na podjęcie działalności gospo-
darczej proporcjonalnie do okresu, jaki
pozostał do 12 miesięcy prowadzenia
działalności gospodarczej, jeżeli dzia-
łalność gospodarcza była prowadzona
przez okres krótszy niż 12 miesięcy, bez
odsetek, a także brak warunku doty-
czącego nieprowadzenia działalności
przez ostatnie 12 miesięcy – warunkiem
jest, by w dniu złożenia wniosku nie
była prowadzona lub zawieszona dzia-
łalność gospodarcza.
3. Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej polegającej na
prowadzeniu żłobka lub klubu dzie-
cięcego z miejscami integracyjnymi
lub na świadczeniu usług rehabilita-
cyjnych dla dzieci niepełnosprawnych
w miejscu zamieszkania, w tym usług
mobilnych, w tym na pokrycie kosztów
pomocy prawnej, konsultacji i doradz-

twa związanych z podjęciem tej dzia-
łalności, w wysokości określonej
w umowie, nie wyższej jednak niż 6-
krotnej wysokości przeciętnego wyna-
grodzenia.

Preferencyjne warunki to zwrot jed-
norazowych środków z Funduszu Pra-
cy otrzymanych na podjęcie działalno-
ści gospodarczej proporcjonalnie do
okresu jaki pozostał do 12 miesięcy pro-
wadzenia działalności gospodarczej,
jeżeli działalność gospodarcza była
prowadzona przez okres krótszy niż 12
miesięcy, bez odsetek.
4. Refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy związa-
nego bezpośrednio ze sprawowaniem
opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
lub prowadzeniem dla nich zajęć
w przypadku żłobków lub klubów dzie-
cięcych z miejscami integracyjnymi
oraz stanowiska pracy związanego bez-
pośrednio ze świadczeniem usług re-
habilitacji dla dzieci niepełnosprawnych
w przypadku podmiotów świadczą-
cych usługi rehabilitacyjne.

Przewidziane preferencje:
– możliwość zatrudnienia osoby co
najmniej w połowie wymiaru czasu
pracy – wysokość refundacji jak
przy warunkach ogólnych, pro-
porcjonalnie do części etatu,
– jeżeli podmiot zatrudniał
skierowaną osobę na wy-
posażonym lub doposa-
żonym stanowisku pracy
co najmniej w połowie

wymiaru czasu pracy łącznie przez
okres krótszy niż 24 miesiące, zwrot
otrzymanych środków proporcjonal-
nie do okresu, jaki pozostał do 24 mie-
sięcy zatrudnienia, bez odsetek,
– możliwość zatrudnienia nie tylko
bezrobotnego lub poszukującego pracy
niepozostającego w zatrudnieniu opie-
kuna osoby niepełnosprawnej, ale rów-
nież poszukującego pracy absolwenta
szkoły lub uczelni w okresie 48 mie-
sięcy od dnia ukończenia szkoły lub
uzyskania tytułu zawodowego.
5. „Pomoc w domu” w ramach prac spo-
łecznie użytecznych.

W celu wsparcia opiekunów osób
niepełnosprawnych w realizacji co-
dziennych obowiązków domowych
przewidziano możliwość skorzystania
z pracy osoby wykonującej prace spo-
łecznie użyteczne w wymiarze nie wię-
cej niż 10 godz. tygodniowo. 

Warunki, jakie powinna spełniać
rodzina/opiekun wnioskujący o to
wsparcie zostały określone w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Opiekun osoby niepełno-
sprawnej zgodnie z art. 2 ust. 16b
oznacza członków rodziny, w rozu-
mieniu art. 3 ustawy z dnia 4 listopada
2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ro-

dzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860),
opiekujących się dzieckiem z orze-

czeniem o niepełnosprawności łącz-
nie ze wskazaniami: koniecz-

ności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacz-
nie ograniczoną możliwo-

ścią samodzielnej egzysten-

cji oraz konieczności stałego współ-
udziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji lub osobą niepełnosprawną
ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności.

Miejski czy też gminny ośrodek
pomocy społecznej współpracuje z urzę-
dem pracy w celu wyboru odpowiedniej
osoby do wsparcia. Osobami wykonu-
jącymi prace społecznie użyteczne
mogą być:
– osoby bezrobotne,
– osoby uczestniczące w kontrakcie so-
cjalnym, indywidualnym programie
usamodzielnienia, lokalnym progra-
mie pomocy społecznej lub indywidu-
alnym programie zatrudnienia socjal-
nego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych
formach w wyniku skierowania po-
wiatowego urzędu pracy na podstawie
art. 50 ust. 2 ustawy o promocji za-
trudnienia.

Opiekun, wyrażający chęć sko-
rzystania z pomocy, może wybrać
spośród wskazanych osób jedną, któ-
ra będzie w sposób stały świadczyć
pracę na jej rzecz. Wysokość wyna-
grodzenia osoby skierowanej do prac
społecznie użytecznych wyniesie mi-
nimum 8,10 zł za godzinę, a starosta
będzie refundował gminie ze środków
FP do 100%  minimalnej kwoty
świadczenia.

IRENA MATUSIAK 

Nowa, szeroka oferta
W kolejnym artykule poradniczym dla bezrobotnych Irena Matusiak,  kie-
rownik Działu ds. Szkoleń, Instrumentów Rynku Pracy i Programów w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach przedstawia instrumenty ułatwia-
jące powrót na rynek pracy opiekunów osób niepełnosprawnych oraz
członków ich rodzin, wdrożone w związku z realizacją programu „Za ży-
ciem”. (Red.)
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Sprawom edukacji zawodowej po-
święcone było spotkanie, które
odbyło się 27 listopada w Urzędzie
Miasta Knurów.

Problemy te omówiono w kontekście
współpracy Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej (KSSE) z samo-
rządami – gminnym i powiatowym.
Skupiono się na zagadnieniach eduka-
cji i kształcenia uczniów szkół zawo-
dowych i branżowych oraz techników,
a także zatrudnienia ich absolwentów
w firmach mieszczących się na terenie
KSSE, w tym – w przyszłości – Knu-
rowa.  

W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele KSSE, Powiatu Gliwickiego
oraz Miasta Knurów. KSSE reprezen-
towali Elżbieta Modrzewska – mena-
dżer do spraw projektów edukacyj-
nych i rozwoju kadr oraz Łukasz Cie-
pły – specjalista do spraw marketingu.
Ze strony Powiatu Gliwickiego w spo-
tkaniu wzięli udział starosta Waldemar
Dombek i wicestarosta Ewa Jurczyga,
natomiast Miasta Knurów – prezydent
Adam Rams, wiceprezydent Barbara
Zwierzyńska i sekretarz Piotr Dudło. 

Uczestnicy spotkania podkreślili,
iż bardzo ważne jest takie kształcenie
uczniów, by byli oni jak najlepiej przy-
gotowani do podjęcia pracy. Chodzi

m.in. o praktyczne zajęcia w konkret-
nych przedsiębiorstwach oraz system
staży i stypendiów dla uczniów. Wy-
maga to ścisłego współdziałania szkół
ponadpodstawowych i firm. Wcześniej
te zagadnienia były przedmiotem Listu
intencyjnego, podpisanego już w mar-
cu 2015 r. przez Powiat Gliwicki
z KSSE.

- Miał on na celu utworzenie Cen-
trum Kompetencji i Kariery, służącego
m.in. lepszemu wzajemnemu dopaso-
waniu uczestników rynku pracy, właśnie
poprzez odpowiednie przygotowanie
kadr dla przemysłu – przypomniała

wicestarosta Ewa Jurczyga. – Powiat
Gliwicki od lat przykłada dużą wagę do
kształcenia zawodowego. 

Świadczą o tym inwestycje w szko-
łach i projekty unijne służące jak naj-
lepszemu przygotowaniu uczniów do
przyszłej pracy. Więcej na ten temat
można przeczytać w artykule pt. „Nie
tylko nowe pracownie” na str. 2 w tym
wydaniu WPG.

Spotkanie zakończono deklaracją
podjęcia dalszych konkretnych działań
edukacyjnych na linii Powiat Gliwicki
- KSSE.  

(RG)

Dobre zawodowe wykształcenie

Do okresu podlegania ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu w KRUS moż-
na zaliczyć również okresy pracy w go-
spodarstwie rolnym rodziców bądź te-
ściów po ukończeniu 16 roku życia do 31
grudnia 1982 r. Należy wówczas ten
okres udowodnić zeznaniami świad-
ków, zaświadczeniem z urzędu gminy-
lub starostwa powiatowego stwierdza-
jącym fakt posiadania gospodarstwa rol-
nego przez rodziców (teściów) oraz po-
świadczeniem o zameldowaniu. W tym
czasie rolnicy musieli opłacać składki na
fundusz emerytalny rolników.

Prawo do emerytury rolniczej przy-
znaje się na wniosek osoby zaintereso-
wanej. Prowadzenie działalności rolniczej
nie wpływa na przyznanie prawa do
emerytury rolniczej, natomiast wpływa na
jej wysokość. W przypadku ubiegania się

o wypłatę pełnego świadczenia należy za-
przestać prowadzenia działalności rolni-
czej, co trzeba udokumentować. 

Przypominam, że do końca 2017 r.
rolnicy lub domownicy mogą uzyskać
emeryturę wcześniejszą. Ubiegać się
o nią mogą rolnicy (domownicy), którzy
do 31 grudnia br. spełnią następujące wa-
runki:
- osiągną wiek 55 lat (kobieta) lub 60 lat
(mężczyzna),
- posiadać będą co najmniej 30-letni okres
podlegania ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu w KRUS oraz
- zaprzestaną prowadzenia gospodar-
stwa rolnego lub pracy w gospodar-
stwie rolnym.

Wniosek o emeryturę wcześniejszą
osoby zainteresowane mogą składać
w roku 2018, ale wszystkie warunki

muszą spełnić
do 31 grudnia
2017 r. 

Osoby, któ-
re nie nabędą
uprawnień do
emerytur rol-
nych, lata opłaconych składek w KRUS
mogą zaliczyć do świadczeń emerytalno-
rentowych w ZUS.

Osoby urodzone po 1948 r. mają pra-
wo złożyć wniosek o emeryturę w KRUS-
ie,  o ile były w nim ubezpieczone przez
co najmniej 100 kwartałów. Te same oso-
by, jeśli mają okresy ubezpieczenia
w ZUS-ie, to równocześnie mogą starać
się o drugie świadczenie pracownicze lub
emeryturę kapitałową. Osobom tym bę-
dzie wypłacana emerytura z KRUS
i z ZUS, o ile nabędą do nich prawo.

Korzystając z okazji składam wszyst-
kim życzenia zdrowych, pogodnych i ro-
dzinnych Świąt Bożego Narodzenia,
a także wszystkiego co najlepsze w nad-
chodzącym 2018 roku. Do siego Roku!
PIOTR DOBOSZ – dyrektor Oddziału

Regionalnego KRUS
w Częstochowie

Emerytury dla rolników 
W związku ze zmianą ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, prawa emerytalne nabywają kobiety w wieku 60
lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Zmiana ta obowiązuje od 1 październi-
ka br. Aby nabyć prawo do emerytury rolniczej, poza wiekiem emery-
talnym należy również wykazać co najmniej 25-letni okres podlegania
ubezpieczeniu rolniczemu. 

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta Knurów.
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Klara Kozok z Pyskowic ma dziewięć miesięcy. Urodziła
się z wadą rozwojową ośrodkowego układu nerwo-
wego. Cierpi na heterotopię pasmowa-
tą, padaczkę i polimykrogyrię. Wymaga
leczenia i rehabilitacji oraz terapii wspo-
magającej.

26 listopada w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry i Sportu odbył się koncert dla Klary. Za-
śpiewał świetny Zespół „Przebudzenie”.
Mieszkańcy Pyskowic licznie stawili się, by
wesprzeć rodziców małej Klary. Zbierano na specjalistycz-
ny fotelik samochodowy. Klarze do rozwoju potrzebna jest
jednak kosztowna rehabilitacja. 

Dlatego zachęcamy do pieniężnej pomocy dla
małej dziewczynki z Pyskowic.

Klarę można wesprzeć finansowo przele-
wem na konto Stowarzyszenia Cała Naprzód:

55 1750 0012 0000 0000
3845 0204 tytułem daro-
wizna Kozok Klara.

Warto też przekazać 1% po-
datku – w formularzu PIT wystarczy wpi-
sać numer:

KRS 0000037904 lub on-line w rubryce in-
formacje uzupełniające podać cel szczegóło-

wy 1%: 32234 Kozok Klara
(MFR)

Pomóżmy Klarci

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwi-
cach już po raz kolejny włączył się
w Europejskie Dni Pracodawców.

16 i 17 listopada w PUP Gliwice
zorganizowane zostały spotkania, na
które oprócz pracodawców zaproszono
przedstawicieli Państwowej Inspekcji
Pracy w Katowicach, Straży Granicz-
nej Oddział w Rudzie Śląskiej oraz Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych Od-
dział w Zabrzu. 

Podczas spotkań przedstawiono pra-
codawcom możliwości uzyskania
wsparcia w ramach oferowanych przez
urząd instrumentów rynku pracy – są to
m.in. doposażenie stanowiska pracy,
prace interwencyjne i staże. Ponadto
w czasie spotkań zostały omówione

zasady zatrudniania cudzoziemców
oraz zmiany w ich zatrudnianiu, pla-
nowane od 1 stycznia 2018 r. 

Osoby zainteresowane mogły
w tych dniach uzyskać bezpośrednio od

przedstawicieli Państwowej Inspekcji
Pracy, informacje o zasadach zatrud-
niania zarówno obywateli polskich,
jak i osób z UE/EOG oraz krajów
trzecich. Funkcjonariusze Straży Gra-
nicznej przybliżyli pracodawcom spo-
sób działania i przeprowadzania kon-
troli dotyczących zatrudniania cudzo-
ziemców. Podczas spotkań pracodaw-
cy mieli możliwość zapoznania się
z obiegiem dokumentów świadczą-
cych o legalności zatrudnienia, m. in.
cudzoziemców na terenie kraju. 

Przedstawiciele ZUS w swoich wy-
stąpieniach informowali o działaniach
związanych z prawidłowością zatrud-
nienia pracowników. Szczegółowo zo-
stały także przedstawione zasady do-

tyczące zmian,
jakie wejdą
w ż y c i e
1 s t y c z n i a
2018 r. w za-
kresie opłaca-
nia składek na
ubezpieczenie
– tzw. e-skład-
ka oraz możli-
wości przesy-
łu zwolnień le-
k a r s k i c h  
(e–ZLA).

P o d c z a s
spotkań przedsiębiorcy mogli uzyskać
informacje pomocne w prowadzeniu
swoich firm, a także dowiedzieć się,
na jakie zmiany mają się przygotować
w przyszłym roku. (AN)

Europejskie Dni 
Pracodawców 

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsię-
biorców.

Stowarzyszenie Tradycji Konspi-
racyjnego Wojska Polskiego serdecz-
nie zaprasza do wzięcia udziału
w ogólnopolskiej akcji pomocy pol-
skim kombatantom i Polakom żyjącym
na Kresach Wschodnich. Głównym or-
ganizatorem zbiórki jest Stowarzy-
szenie Odra-Niemen z siedzibą we
Wrocławiu. Najważniejszym celem
całego projektu RODACY – BOHA-
TEROM jest pamięć o tych, którzy
walczyli za wolność naszej Ojczy-
zny, a poprzez zbieg różnorodnych lo-
sów historycznych oraz przebywanie

do 1956 r. w łagrach stalinowskich, po-
zostali po wojnie za wschodnią grani-
cą naszego kraju. 

Zbiórka trwa od 1 do 31 grudnia
2017 r. i obejmuje zbiórkę kartek świą-
tecznych, zniczy oraz żywności (w tym
makarony, kasze, konserwy, słody-
cze).

Szczegółowe informacje oraz listę
punktów, w których można składać
dary, znajdą Państwo na stronie inter-
netowej http://www.rodacybohaterom.pl
lub pod adresem email kwp.gliwi-
ce@gmail.com.

PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej za-
prasza na wycieczki turystyczno-
krajoznawcze.
 16 grudnia: Jarmark Bożonarodze-
niowy we Wrocławiu
 29 grudnia 2017 r. – 1 stycznia
2018 r.: Sylwester w Brennej
 27 stycznia – 9 lutego 2018 r.: Piel-
grzymka do Meksyku

 27 kwietnia – 2 maja 2018 r.: Ru-
munia, Bukowina – Transylwania
 16 – 25 czerwca 2018 r.: Chorwacja
– Karlobag
Informacje w biurze O/PTTK Gliwice,
Rynek 11, I piętro, tel. 32 231-05-76,
http://gliwice.pttk.pl, e-mail gliwi-
cepttk@poczta.onet.pl.

(JLZ)

Ciekawe wycieczki 
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Klub Sportowy Rudziniec zorgani-
zował Mikołajkowy Turniej Siat-
kówki o Puchar Starosty Gliwickie-
go. Siatkarskie zmagania trwały
dwa dni – w sobotę 18 listopada
przeprowadzono rozgrywki grupo-
we w hali sportowej przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Poniszo-
wicach, a następnego dnia w Hali
Widowiskowo-Sportowej im. Hu-
berta Wagnera w Pyskowicach od-
były się finały i podsumowanie tur-
nieju.

W sobotnim turnieju eliminacyjnym
wzięło udział 8 ekip zgłoszonych wcze-
śniej do rozgrywek. Rywalizacja stała na
bardzo wysokim poziomie, wszystkie
drużyny uczestniczące w rozgrywkach
walczyły dzielnie o każdy punkt. Do dru-
giego dnia rozgrywek awansowało 6 naj-
lepszych drużyn. Zmagania w Pysko-
wicach rozpoczęły się od trzech spotkań,
decydujących o tym, które z ekip zagrają
o najwyższe nagrody. W dalszej fazie
trzy zwycięskie drużyny, walczące o me-
dale, trafiły do grupy pucharowej, a ze-
społy przegrane do grupy przyjaciół.
Ostatecznie klasyfikacja generalna tur-
nieju wyglądała następująco: Koniczy-
na Opole, Gumisie Pyskowice, Smuks
Orzesze, Helenka, Biuro Inżynierskie,
Klub Sportowy Rudziniec, NGK Cera-
mics, Dzikie Kuny. 

Zmaganiom siatkarzy towarzyszyła
niesamowita atmosfera stworzona przez
kibiców licznie zgromadzonych na try-
bunach. Ten sportowy, siatkarski czas
umilały śliczne Mikołajki rozdające
cukierki oraz słodycze.

- Dodatkowym celem tego przed-
sięwzięcia była organizacja działania
profilaktycznego na rzecz pensjona-
riuszy domów pomocy społecznej
z Kuźni Nieborowskiej oraz Sośnicowic
– wyjaśnia Regina Wieczorek, sekretarz
KS Rudziniec. – Serdecznie dziękuje-
my mieszkańcom DPS-ów „Zame-
czek” i „Ostoja” za liczne przybycie na
nasz turniej i głośne dopingowanie
drużyn.

W organizację imprezy włączyło się
szereg osób i instytucji, m.in. radny Po-
wiatu Gliwickiego Józef Kruczek, wła-
dze Pyskowic i gospodarze Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej im. Huberta
Wagnera w Pyskowicach, dyrekcja Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Po-
niszowicach, Mikołajki – Marta Sta-
wiarska i Karolina Frychel, firma Stu-
dio Fly Camera oraz sędziowie turnie-
ju – Jarosław Sadowski, Michał Pordzik
i Mateusz Żymła. 

Na imprezę została udzielona do-
tacja ze środków Powiatu Gliwickie-
go.

(RW)

Emocje pod siatką 

Podczas XVIII Indywidualnych Mi-
strzostw Powiatu Gliwickiego w Te-
nisie Stołowym, jakie odbyły się
w niedzielę 12 listopada w hali
sportowej im. Huberta Wagnera
w Pyskowicach, przy stołach do
ping-ponga zmierzyło się blisko
stu zawodników z całego powiatu.
W wyrównanej walce, podczas
„zdrowej rywalizacji”, pokazali
prawdziwą klasę!

- Gra była bardzo ostra, a poziom te-
gorocznych mistrzostw naprawdę wy-
soki, zwłaszcza w kategorii seniorek
i seniorów. Ostatni ping-pongiści ode-
szli od stołów przed godziną 18.00,
a rozgrywki zaczęły się o 10.00 rano. To
była naprawdę emocjonująca gra –
ocenia Leszek Pięta, sędzia główny te-
gorocznych mistrzostw.

Uczestnicy zmierzyli się w pięciu ka-
tegoriach wiekowych z podziałem na
płcie: żak/żaczka, młodzik/młodziczka,
kadet/kadetka, junior/juniorka, se-

nior/seniorka. Do walki zagrzewali ich
m.in. Krystian Kiełbasa – radny Sejmiku
Województwa Śląskiego, Waldemar
Dombek – starosta gliwicki, Jacek Za-
rzycki z Zarządu Powiatu Gliwickiego,
Andrzej Frejno – wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Gliwickiego, Justyna
Fijołek-Ziobrowska – naczelnik Wy-
działu Kultury, Sportu i Spraw Spo-
łecznych UM w Pyskowicach  oraz py-
skowiccy radni: Andrzej Owczarek,
Bogusław Domagała i Marek Drob-
nicki, a także Sławomir Adamczyk –
dyrektor Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Gliwicach z siedzibą w Py-
skowicach.

- Cieszę się, że zawodnicy tak licz-
nie stawili się na nasze mistrzostwa.
Świadczy to o tym, że tradycje tenisa
stołowego w powiecie gliwickim są na-
prawdę silne. Rozgrywki ping-pongo-
we odbywają się bowiem na terenie
obecnego powiatu gliwickiego od 1957
roku, czyli już 60 lat! Poprzez nasze roz-

grywki popularyzujemy tę
dyscyplinę sportu, bardzo widowisko-
wą i przyjemną, choć także wymagająca
kondycji i zręczności – mówił Walde-
mar Dombek, starosta gliwicki.

Emocji naprawdę nie brakowało!
Najbardziej swoją grę przeżywali naj-
młodsi, choć i w starszych katego-
riach trudno było pogodzić się z prze-
graną. Dopisali reprezentanci niemalże
wszystkich klubów tenisa stołowego
z terenu powiatu gliwickiego. Zawod-
nicy i organizatorzy zgodnie orzekli, że
były to bardzo udane zawody.

W poszczególnych kategoriach
pierwsze miejsca zajęli: Milena Jawo-
rek z Pławniowic, Jakub Piwowarski
z Pniowa, Aleksandra Tekla z Pław-
niowic, Kacper Rusin z Bargłówki,
Emilia Kołodziejczyk z Pniowa, Kamil
Namyślik z Paczyny, Natalia Bryś z Li-
goty Łabędzkiej, Jakub Dziadkowiec
z Rudzińca, Anna Rusin z Bargłówki
i Dariusz Steuer z Ligoty Łabędzkiej.

Gratulujemy!

O profesjonalne przygotowanie roz-
grywek, m.in. zapewnienie odpowied-
nich stołów, barierek i sprzętu zadbali
w szczególności Marcin Kwaśniok –
szef Rady Sportu Powiatu Gliwickiego
oraz Andrzej Janecki – prezes UKS „Fe-
niks” z Pyskowic wraz z członkami klu-

bu. Organizatorami XVIII Indywidu-
alnych Mistrzostw Powiatu Gliwickie-
go w Tenisie Stołowym byli Powiat Gli-
wicki we współpracy z Samorządem
Miasta Pyskowice oraz UKS „Feniks”
z Pyskowic.

(MFR)

Najlepsi w tenisie stołowym 

Zwycięscy seniorzy z przedstawicielami organizatorów zawodów.
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Siatkarze pokazali naprawdę świetną, bardzo zaangażowaną grę.
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Tomasz Benisz to dwudziestolatek.
Mieszka w Tworogu Małym. Od
trzech lat aktywnie trenuje trójbój si-
łowy RAW (bez sprzętu) i odnosi
w nim wiele sukcesów.

- Wszystko zaczęło się od zwykłej
potrzeby zgubienia paru kilogramów –
wspomina początki drogi sportowej
Tomasz. – W wieku 15 lat ważyłem 105

kg przy wzroście 183 cm i byłem bar-
dzo zapuszczony. Lata przed kompu-
terem zrobiły swoje… Do teraz mam
zapisane w zeszycie wymiary z czasów,
kiedy zaczynałem treningi, między in-
nymi w talii – 120 cm, w klatce – 90 cm,
ramiona po 29 cm, ale to tylko liczby.
Podnosiłem wtedy mniej niż przecięt-
na kobieta na siłowni, więc stwierdzi-
łem, że najwyższy czas wziąć się za sie-
bie. Zacząłem biegać. Pierwsze próby
kończyły się tragicznie – nie umiałem
przebiec 100 metrów bez zadyszki.
Z czasem wydłużałem dystanse, do-
szedłem do 10-15 km dziennie. Nie było
dnia odpoczynku, podobało mi się to.
Zmieniłem całkowicie dietę, odłożyłem
to, co było niepotrzebne i takim spo-
sobem doszedłem do wagi 69 kg. 

Tomasz bardzo polubił bieganie,
zaczął brać udział w zawodach,

zdobywał medale, aż nadszedł mo-
ment, kiedy stwierdził, że jest za chu-
dy. Wtedy pojawiła się myśl, żeby
skorzystać z siłowni. Dzięki pomocy ro-
dziców kupił kilka sprzętów, na których
ćwiczył w piwnicy. – Z czasem powo-
li nabierałem ciała, siły, a sprzętu i miej-
sca zaczęło brakować, więc poszedłem
na profesjonalną siłownię. Pojawiły

się nowe możliwości, które z czasem za-
mieniłem w efekty. Mając 17 lat po-
znałem Weronikę – obecnie moją na-
rzeczoną (o jej sukcesach pisaliśmy
w poprzednim wydaniu WPG – przy.
red.). Czasami zdarzało mi się po-
chwalić, ile to udało mi się podnieść na
treningu i po kilku takich rozmowach
padła sugestia zapisania się na sekcję
trójboju siłowego – dodaje Tomasz. 

Aby treningi i działania miały jak
najlepszy efekt, zawodnik zaczął do-
kształcać się także z zakresu dietetyki,
treningu i zdrowia. Efekty jego pracy
szybko były widoczne.

Pierwsze zawody, w jakich wziął
udział, odbyły się w czerwcu 2016 r.
Były to Mistrzostwa Polski Juniorów do
lat 20. Tomasz zajął na nich trzecie

miejsce. Kolejne zawody to
październik 2016 r. i piąte miej-

sce podczas Mistrzostw Polski Juniorów
do lat 23. Na pierwszy złoty medal dłu-
go nie trzeba było czekać. Start w li-
stopadzie ub. roku, podczas Mistrzostw
Polski w Wyciskaniu Leżąc Juniorów
do lat 20, przyniósł Tomaszowi pierw-
sze złoto i tytuł Mistrza Polski. 

Następne zawody to Mistrzostwa
Europy w Trójboju Siłowym, które
odbyły się w miejscowości Łuck
na Ukrainie. Tomasz wywalczył na
nich złoto w kategorii juniorów do lat
23, w kategorii do 100 kg. 

– Chciałbym podziękować gminie
Sośnicowice, rodzicom i sponsorom za
wsparcie Weroniki i mnie w tym, czym
się zajmujemy. Kochamy sport, a bez
waszej pomocy nie byłoby możliwe to,
co robimy – podkreśla Tomasz. 

Zawodnikowi z Tworoga Małego
życzymy dalszych sukcesów!

(SN)

Młody mistrz 
w trójboju siłowym

NASZE TALENTY
Kontynuujemy cykl poświęcony
sportowym talentom z naszego
powiatu. W tym wydaniu Wia-
domości Powiatu Gliwickiego
prezentujemy Tomasza Benisza
– zawodnika trójboju siłowego.
O jego sukcesach dowiedzieli-
śmy się dzięki sołtysce Tworoga
Małego, Irenie Musioł.  

Na mistrzowskie wyniki sportowiec bardzo ciężko pracuje, trenując każde-
go dnia.
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Tomasz ze swą narzeczoną Weroni-
ką, również uznaną zawodniczką
trójboju siłowego. 
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KKRRZZYYŻŻÓÓWWKKAA ZZ HHAASSŁŁEEMM
Poprawne hasło krzyżówki z po-

przedniego wydania WPG to „LI-
STOPAD”. A jakie jest tej? Zachęca-
my do małej gimnastyki szarych ko-
mórek, przy okazji można też nieco le-
piej poznać nasz powiat i odbywające
się w nim wydarzenia oraz jego atrak-
cje. 
Pytania do krzyżówki:
1. Ile potraw według tradycji powinno
się znaleźć na wigilijnym stole?
2. Imię jednego z Trzech Króli.
3. Przychodzi 6 grudnia i rozdaje pre-
zenty. 
4. W jakiej miejscowości odbył się IV
Międzyszkolny Festiwal Podróżniczy
Carpe Diem?

5. Trwa 4 tygodnie i poprzedza Boże
Narodzenie.
6. Najpopularniejsza ryba na świą-
tecznym stole.
7. „Schola...” – nazwa chóru z Zespo-

łu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knu-
rowie, który wziął udział w Między-
narodowym Przeglądzie Chórów Po-
wiatu Gliwickiego.

(Opr. SN)
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Śląska fraszka 

Na Gody
Do stoła siednońć se we Wilijo

Toż se raduje fest familijo
Dzielić opłatkym przi ty wieczerzy

Szczyńście we doma – możecie wierzyć

Trza nom pod goik śpiywać kolyndy
Niychej na Ślonsku juzaś to wszyndy

Dopiyro potym gyszynki cieszom
Dziecka przi tymu wcale niy grzeszom

Jako Dzieciontko łobdarowane
Som na pamiontka tych Godow dane

Dlo familiji łod Jezusiczka
I niy dziwota – wesołe liczka.

Niegdyś w mojej rodzinie rzadko
piekło się małe pierniczki na Boże
Narodzenie. Zwykle królował wiel-
ki piernik przekładany marmoladą
i masą czekoladową (też dobry!). 

Jednakże, kiedy moja mama zo-
stała poczęstowana słodkimi pier-
niczkami przez jedną ze swoich zna-
jomych pacjentek z Rudzińca (mama
jest lekarzem), zakochała się w tym
wybornym ciasteczku. Pani Jonda, bo
tak się nazywała mieszkanka Ru-
dzińca, podzieliła się przepisem na ten
smakołyk i odtąd w naszym domu na
świątecznym stole królują pierniczki.
Są tak pyszne, że nawet nie trzeba ich
specjalnie lukrować. Lubimy je sau-
té, a smakują najlepiej z mlekiem, ka-
kao lub grzanym winem. Takie też
pierniczki obok szklanki mleka zo-
stawiamy zawsze na noc z 5 na 6
grudnia, aby św. Mikołaj (kiedy przy-
chodzi do nas z prezentami) mógł się
posilić. Rano na talerzyku zostają
tylko okruszki, a na dnie szklanki kil-
ka kropel mleka. Chyba te przysma-
ki również przypadły do gustu św. Mi-
kołajowi!

Składniki (na jedną porcję pierni-
ków):
 1 kg mąki pszennej
 40 dkg prawdziwego miodu
 25 dkg cukru
 4 jajka (całe)
 szklanka oleju rzepakowego
 2 łyżki masła
 2 łyżeczki proszku do pieczenia

 płaska łyżeczka sody (opcjonalnie,
można bez!)
 kakao ciemne (4-5 łyżek)
 przyprawy do pierników oraz cyna-
mon, goździki zmielone, wanilia
Wykonanie:
Cukier, miód, masło i olej zagotować.
Po wystygnięciu dodać pozostałe
składniki: jajka, mąkę, proszek do
pieczenia, przyprawy i kakao. Do-
kładnie wymieszać. Zagnieść pier-
niczkową masę (gdyby ciasto było
zbyt rzadkie, można dodać jeszcze
troszkę mąki). Rozwałkować wał-
kiem na stolnicy lub silikonowej ma-
cie placek o grubości ok. 1 cm, wy-
krawać  foremką ciasteczka i układać
na wysmarowanej masłem blasze.
Piec w temperaturze 160 st. C ok. 20-
25 minut (sprawdzać spód pierniczka,
aby był przyrumieniony, ale nie spa-
lony). Pierniczki wystudzić i prze-
chowywać w blaszanej puszce.

Można polukrować i ozdobić. 
Smacznych Świąt Bożego Naro-

dzenia!
Magdalena Fiszer-Rębisz 

Słodkie pierniczki na miodzie

Moczka, zwana również bryją, może
być bardziej piernikowa, bardziej cze-
koladowa albo bardziej owocowa, cy-
namonowa, słodsza lub lekko słonawa.
Dawniej przyrządzano ją na wywarze
z warzyw, wśród których królował pa-
sternak, a owoce do niej przygotowy-
wano już późnym latem, susząc jabłka,
gruszki i śliwki na słońcu lub w pie-
karnikach.
Składniki:
 5 l wody
 2 l kompotu agrestowego
 1 kg piernika
 25 dag suszonych śliwek
 15 dag suszonych jabłek
 15 dag suszonych gruszek
 20 dag rodzynek
 25 dag orzechów włoskich lub la-
skowych
 15 dag migdałów
 1 czekolada
 cukier
 cynamon
 sok z cytryny
 sól
Przepis
Suszone owoce namoczyć w dwóch li-
trach lekko osłodzonej wody, następnie
dodać rodzynki i gotować około go-
dziny w tej samej wodzie. Owoce po-

kroić w małe paski lub kostkę przed lub
po moczeniu. Rozdrobnione, sparzone
i obrane ze skórki orzechy oraz migdały
wrzucić do gotujących się suszonych
owoców. Piernik podzielić na małe

kawałki i wrzucić do 3 litrów wody. Go-
tować, ciągle mieszając. Powstałą gę-
stą masę rozcieńczyć kompotem agre-
stowym, a następnie połączyć z masą
owocową. Dodać czekoladę, cukier, cy-
namon, sok z cytryny, szczyptę soli do
smaku. Ponownie zagotować, nie prze-
stając mieszać. Podawać jako deser na
zimno lub ciepło podczas wieczerzy wi-
gilijnej. 

Przepis zaczerpnęliśmy z książki pt.
„Śląskie od kuchni”, wydanej przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego. Podaje ona receptury na
produkty tradycyjne naszego regio-
nu, umieszczone na liście krajowej.
Moczka jest jednym z nich.

Potrawa z tradycją

Moczka (bryja)
Moczka łączy w sobie wspomnienie wszystkich wigilijnych opowieści
o smakach, zapachach, wrażeniach i doznaniach. To gęsta, słodka zupa
gotowana na bazie suszonych owoców z kawałkami orzechów, migda-
łów i innych bakalii. W jej skład wchodzą określone produkty, ale każda
gospodyni przyrządza ją nieco inaczej, dzięki czemu otrzymuje różne sma-
ki. 

W pierwszą niedzielę adwentu,
3 grudnia w Sośnicowicach zorga-
nizowany został tradycyjny już Jar-
mark Adwentowy, rozpoczynający
czas wielkiego oczekiwania i przy-
gotowań do Świąt Bożego Naro-
dzenia. 

Tegoroczna, dziewiąta edycja jar-
marku przyciągnęła tłumy. Iście zimo-
wa pogoda, wraz z całą oprawą i przy-
gotowanymi atrakcjami, tworzyła praw-
dziwie magiczną atmosferę.

Podczas jarmarku można było kupić
m. in. ozdoby świąteczne, wyroby
z drewna i tekstylne, zabawki, świece,
stroiki, pierniki. Nie zabrakło również

punktów małej gastronomii. Gościem
specjalnym był Remigiusz Rączka,
który częstował gości przygotowywa-
nymi na ich oczach potrawami. 

Na zgromadzonych czekały takie
atrakcje jak stajnia pod chmurką z ży-
wymi zwierzętami, biesiada adwento-
wa, żywa szopka oraz atrakcje dedy-
kowane dzieciom – „Domek św. Mi-
kołaja” i „Lukrownia Pierników”.
O oprawę muzyczną imprezy zadbał
Andrzej Szulc.

Swój udział w tworzeniu świątecz-
nej atmosfery miał również DPS „Osto-
ja”. Jego mieszkanki zaprezentowały
gościom nową, muzyczną formę jase-

łek. Ponadto, dzięki środkom pienięż-
nym pochodzącym ze Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym „Nadzieja”, możliwa była
sprzedaż ozdób i stroików wykonanych
przez DPS „Ostoja”.

Organizatorami i partnerami tego
wydarzenia była Parafia św. Jakuba,
DPS „Ostoja”, Fundacja Manufaktura
Kultury, Zakład Elektro-Instalacyjno-
Mechaniczny Joachim Jaskolla, firma
Tomtech – Tomasz Jońca, Gmina So-
śnicowice, a także Nadleśnictwo Ru-
dziniec, Salon Fryzjerski I. Drost oraz
Państwo Kruczek.

Martina Kania

Adwentowy jarmark w Sośnicowicach

Szczególnie uroczo jest na Placu Farnym, gdzie odbywa się jarmark, po za-
padnięciu zmroku…
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Bronisław Wątroba



STYCZEŃ
1. Pon. Mieszka, Mieczysława 
– Nowy Rok
2. Wt. Izydora, Grzegorza
3. Śr. Daniela, Danuty 
4. Czw. Anieli, Eugeniusza, Grzegorza
5. Pt. Hanny, Edwarda
6. Sob. Kacpra, Melchiora, Baltazara 
– Święto Trzech Króli
7. Ndz. Rajmunda, Juliana
8. Pon. Seweryna, Teofila
9. Wt. Marcjanny, Marcelego
10. Śr. Danuty, Wilhelma, Jana
11. Czw. Honoraty, Matyldy
12. Pt. Benedykta, Arkadiusza, Czesława
13. Sob. Bogumiła, Weroniki
14. Ndz. Feliksa, Niny
15. Pon. Arnolda, Izydora
16. Wt. Marcelego, Włodzimierza
17. Śr. Antoniego, Mariana
18. Czw. Małgorzaty, Piotra
19. Pt. Henryka, Marty, Mariusza
20. Sob. Fabiana, Sebastiana
21. Ndz. Agnieszki, Jarosława 
– Dzień Babci
22. Pon. Dominika, Wincentego 
– Dzień Dziadka
23. Wt. Marii, Rajmunda
24. Śr. Rafała, Franciszka
25. Czw. Pawła, Miłosza
26. Pt. Tymoteusza, Michała, Pauli
27. Sob. Anieli, Jerzego
28. Ndz. Walerego, Karola
29. Pon. Franciszka, Michała
30. Wt. Macieja, Martyny
31. Śr. Jana, Ludwiki

LUTY
1. Czw. Brygidy, Ignacego
2. Pt. Marii, Mirosława
3. Sob. Błażeja, Telimeny
4. Ndz. Andrzeja, Józefa, Weroniki
5. Pon. Agaty, Adelajdy
6. Wt. Doroty, Bogdana
7. Śr. Ryszarda, Teodora
8. Czw. Hieronima, Sebastiana 
– Tłusty czwartek
9. Pt. Apoliny, Eryki, Mariana
10. Sob. Elwiry, Jacka
11. Ndz. Grzegorza, Lucjana
12. Pon. Radosława, Damiana
13. Wt. Katarzyny, Lesława
14. Śr. Cyryla, Metodego 
– Popielec, Walentynki
15. Czw. Jowity, Faustyna
16. Pt. Danuty, Juliana, Daniela
17. Sob. Aleksego, Łukasza, Zbigniewa
18. Ndz. Szymona, Konstancji
19. Pon. Arnolda, Józefa, Konrada
20. Wt. Leona, Ludomira
21. Śr. Roberta, Eleonory
22. Czw. Marty, Małgorzaty 
23. Pt. Romany, Damiana
24. Sob. Macieja, Marka
25. Ndz. Cezarego, Donata, Wiktora
26. Pon. Mirosława, Aleksandra
27. Wt. Gabriela, Anastazji
28. Śr. Romana, Ludomira

MARZEC

1. Czw. Albina, Antoniego
2. Pt. Heleny, Halszki, Henryka
3. Sob. Maryny, Kunegundy  
4. Ndz. Eugeniusza, Kazimierza, Łucji
5. Pon. Adriana, Fryderyka
6. Wt. Róży, Wiktora
7. Śr. Tomasza, Felicyty, Pawła
8. Czw. Beaty, Wincentego, Jana –
Dzień Kobiet
9. Pt. Franciszki, Dominiki
10. Sob. Cypriana, Aleksandra
– Dzień Mężczyzn 
11. Ndz. Benedykta, Konstantego
12. Pon. Alojzego, Justyny, Grzegorza 
13. Wt. Bożeny, Krystyny
14. Śr. Leona, Matyldy, Jakuba
15. Czw. Ludwiki, Klemensa
16. Pt. Izabeli, Oktawii
17. Sob. Patryka, Zbigniewa, Jana 
18. Ndz. Cyryla, Edwarda
19. Pon. Józefa, Bogdana, Marka
20. Wt. Klaudii, Eufemii, Aleksandry
21. Śr. Ludomira, Benedykta
22. Czw. Katarzyny, Bogusława, Jagody
23. Pt. Pelagii, Feliksa, Konrada
24. Sob. Marka, Gabriela, Katarzyny
25. Ndz. Marioli, Wieńczysława
26. Pon. Emanuela, Tymoteusza, Teodora
27. Wt. Lidii, Ernesta
28. Śr. Anieli, Joanny
29. Czw. Wiktoryny, Helmuta, Zenona 
– Wielki Czwartek 
30. Pt. Anieli, Leonarda – Wielki Piątek
31. Sob. Beniamina, Balbiny 
– Wielka Sobota

KWIECIEŃ

1. Ndz. Grażyny, Ireny – Wielkanoc
2. Pon. Władysława, Franciszka 
– Poniedziałek Wielkanocny
3. Wt. Ryszarda, Ireny
4. Śr. Benedykta, Izydora 
5. Czw. Katarzyny, Wincentego 
6. Pt. Izoldy, Ireneusza
7. Sob. Rufina, Donata
8. Ndz. Dionizego, Julii 
9. Pon. Marii, Dymitra 
10. Wt. Michała, Makarego
11. Śr. Filipa, Leona
12. Czw. Damiana, Juliusza 
13. Pt. Przemysława, Idy 
14. Sob. Bereniki, Waleriana
15. Ndz. Ludwiny, Wacławy
16. Pon. Cecyliana, Bernadety
17. Wt. Wielkanocny Roberta, Rudolfa
18. Śr. Alicji, Bogusławy
19. Czw. Adolfa, Tymona
20. Pt. Czesława, Agnieszki 
21. Sob. Bartosza, Feliksa 
22. Ndz. Kai, Łukasza
23. Pon. Jerzego, Wojciecha, Idziego
24. Wt. Aleksego, Horacego 
25. Śr. Marka, Jarosława 
26. Czw. Marzeny, Marii, Klaudiusza
27. Pt. Ludwika, Piotra
28. Sob. Pawła, Walerii
29. Ndz. Rity, Donaty
30. Pon. Mariana, Katarzyny

MAJ

1. Wt. Józefa, Jeremiasza – Święto Pracy
2. Śr. Zygmunta, Atanazego
3. Czw. Marii, Marioli 
– Święto Konstytucji 3 Maja
4. Pt. Moniki, Floriana
5. Sob. Ireny, Waldemara
6. Ndz. Filipa, Judyty
7. Pon. Benedykta, Gizeli
8. Wt. Ilzy, Stanisława, Wiktora
9. Śr. Bożydara, Grzegorza
10. Czw. Izydora, Antoniny
11. Pt. Igi, Ignacego
12. Sob. Joanny, Achillesa 
13. Ndz. Glorii, Gerwazego
14. Pon. Bonifacego, Dobiesława
15. Wt. Zofii, Nadziei
16. Śr. Andrzeja, Jędrzeja
17. Czw. Brunona, Paschalisa
18. Pt. Eryka, Feliksa
19. Sob. Piotra, Iwa
20. Ndz. Aleksandra, Bazylego
21. Pon. Jana, Wiktora
22. Wt. Heleny, Wiesławy
23. Śr. Emilii, Iwony
24. Czw. Joanny, Zuzanny
25. Pt. Borysława, Grzegorza
26. Sob. Filipa, Pauliny –Dzień Matki
27. Ndz. Augustyna, Juliana
28. Pon. Jaromira, Justa
29. Wt. Magdaleny, Bogumiły
30. Śr. Karola, Ferdynanda
31. Czw. Anieli, Petroneli – Boże Ciało

CZERWIEC

1. Pt. Jakuba, Justyna – Dzień Dziecka
2. Sob. Erazma, Marianny
3. Ndz. Leszka, Tamary
4. Pon. Franciszka, Karola
5. Wt. Bonifacego, Waltera
6. Śr. Norberta, Laurentego
7. Czw. Roberta, Wiesława 
8. Pt. Maksyma, Medarda
9. Sob. Anny, Felicjana
10. Ndz. Bogumiła, Małgorzaty
11. Pon. Barnaby, Radomiła 
12. Wt. Janiny, Jana
13. Śr. Lucjana, Antoniego
14. Czw. Bazylego, Elizy
15. Pt. Wita, Jolanty
16. Sob. Aliny, Benona
17. Ndz. Alberta, Ignacego
18. Pon. Marka, Elżbiety
19. Wt. Gerwazego, Protazego
20. Śr. Diny, Bogny
21. Czw. Alicji, Alojzego
22. Pt. Pauliny, Tomasza
23. Sob. Wandy, Zenona – Dzień Ojca 
24. Ndz. Jana, Danuty
25. Pon. Łucji, Wilhelma
26. Wt. Jana, Pawła
27. Śr. Maryli, Władysława
28. Czw. Leona, Ireneusza
29. Pt. Piotra, Pawła
30. Sob. Emilii, Lucyny

LIPIEC

1. Ndz. Haliny, Mariana
2. Pon. Jagody, Urbana
3. Wt. Jacka, Anatola
4. Śr. Malwiny, Odona
5. Czw. Marii, Antoniego
6. Pt. Dominiki, Gotarda
7. Sob. Benedykta, Cyryla
8. Ndz. Adriany, Eugeniusza
9. Pon. Lukrecji, Weroniki
10. Wt. Olafa, Witalisa
11. Śr. Olgi, Kaliny
12. Czw. Jana, Brunona
13. Pt. Ernesta, Małgorzaty
14. Sob. Bonawentury, Stelii
15. Ndz. Dawida, Henryka
16. Pon. Eustachego, Marii
17. Wt. Anety, Bogdana
18. Śr. Emila, Erwina
19. Czw. Wincentego, Wodzisława
20. Pt. Czesława, Fryderyka
21. Sob. Daniela, Dalidy
22. Ndz. Marii, Magdaleny
23. Pon. Bogny, Apolinarego
24. Wt. Kingi, Krystyny
25. Śr. Walentyny, Krzysztofa
26. Czw. Anny, Mirosławy
27. Pt. Celestyna, Lilii
28. Sob. Aidy, Innocentego
29. Ndz. Olafa, Marty
30. Pon. Julity, Piotra
31. Wt. Ignacego, Lubomira

SIERPIEŃ

1. Śr. Alfonsa, Nadii
2. Czw. Kariny, Gustawa
3. Pt. Lidii, Augusta
4. Sob. Dominika, Jana 
5. Ndz. Marii, Oswalda
6. Pon. Sławy, Jakuba
7. Wt. Klaudii, Kajetana
8. Śr. Cypriana, Dominika
9. Czw. Romana, Ryszarda
10. Pt. Bogdana, Borysa
11. Sob. Klary, Lidii
12. Ndz. Lecha, Euzebii
13. Pon. Diany, Hipolita
14. Wt. Alfreda, Euzebiusza
15. Śr. Marii, Napoleona 
– Wniebowzięcie NMP
16. Czw. Stefana, Rocha
17. Pt. Anity, Elizy
18. Sob. Ilony, Klary
19. Ndz. Jana, Bolesława
20. Pon. Bernarda, Samuela
21. Wt. Franciszka, Joanny
22. Śr. Marii, Cezarego
23. Czw. Róży, Apolinarego
24. Pt. Emilii, Jerzego
25. Sob. Luizy, Ludwika
26. Ndz. Marii, Zefiryny
27. Pon. Moniki, Cezarego
28. Wt. Patrycji, Wyszomira
29. Śr. Beaty, Jana
30. Czw. Róży, Szczęsnego
31. Pt. Izabeli, Ramony

WRZESIEŃ

1. Sob. Bronisławy, Idziego
2. Ndz. Juliana, Stefana
3. Pon. Izabeli, Szymona
4. Wt. Idy, Lilianny
5. Śr. Doroty, Wawrzyńca
6. Czw. Beaty, Eugeniusza
7. Pt. Reginy, Melchiora
8. Sob. Marii, Adriany
9. Ndz. Piotra, Sergiusza
10. Pon. Łukasza, Mikołaja
11. Wt. Jacka, Dagny
12. Śr. Radzimira, Gwidona
13. Czw. Eugenii, Aureliusza
14. Pt. Roksana, Bernarda
15. Sob. Albina, Nikodema
16. Ndz. Edyty, Kornela
17. Pon. Franciszka, Hildegardy
18. Wt. Irmy, Józefa
19. Śr. Januarego, Konstancji
20. Czw. Filipiny, Eustachego
21. Pt. Jonasza, Mateusza
22. Sob. Tomasza, Maurycego
23. Ndz. Bogusława, Tekli
24. Pon. Gerarda, Teodora
25. Wt. Aurelii, Władysława
26. Śr. Justyny, Cypriana
27. Czw. Damiana, Amadeusza
28. Pt. Luby, Wacława
29. Sob. Michała, Michaliny
30. Ndz. Wery, Honoriusza

PAŹDZIERNIK

1. Pon. Danuty, Remigiusza
2. Wt. Teofila, Dinozji
3. Śr. Teresy, Heliodora
4. Czw. Rozalii, Edwina
5. Pt. Igora, Flawii
6. Sob Artura, Brunona
7. Ndz. Marii, Marka
8. Pon. Pelagii, Brygidy
9. Wt. Arnolda, Dionizego
10. Śr. Pauliny, Franciszka
11. Czw. Emila, Aldony
12. Pt. Eustachego, Maksymiliana
13. Sob. Gerarda, Edwarda
14. Ndz. Alana, Kaliksta 
– Dzień Edukacji Narodowej
15. Pon. Teresy, Jadwigi
16. Wt. Gawła, Florentyny
17. Śr. Małgorzaty, Wiktora
18. Czw. Juliusza, Łukasza
19. Pt. Pelagii, Piotra
20. Sob. Ireny, Jana
21. Ndz. Urszuli, Hilarego
22. Pon. Filipa, Korduli
23. Wt. Marleny, Seweryna
24. Śr. Rafała, Marcina
25. Czw. Darii, Wilhelminy
26. Pt. Lucjana, Ewarysta
27. Sob. Iwony, Sabiny
28. Ndz. Szymona, Tadeusza
29. Pon. Euzebii, Wioletty
30. Wt. Zenobii, Przemysława
31. Śr. Urbana, Saturnina

LISTOPAD

1. Czw. Juliana, Łukasza 
– Wszystkich Świętych
2. Pt. Bohdany, Tobiasza 
– Dzień Zaduszny
3. Sob. Sylwii, Huberta
4. Ndz. Karola, Olgierda
5. Pon. Elżbiety, Sławomira
6. Wt. Feliksa, Leonarda
7. Śr. Antoniego, Żytomira
8. Czw. Sewera, Hadriany
9. Pt. Ursyna, Teodora
10. Sob. Leny, Ludomira
11. Ndz. Marcina, Bartłomieja 
– Święto Niepodległości
12. Pon. Renaty, Witolda
13. Wt. Mikołaja, Stanisława
14. Śr. Rogera, Serafiny
15. Czw. Alberta, Leopolda
16. Pt. Gertrudy, Edmunda
17. Sob. Grzegorza, Salomei
18. Ndz. Romana, Klaudyny
19. Pon. Elżbiety, Seweryna
20. Wt. Anatola, Sędzimira
21. Śr. Janusza, Konrada
22. Czw. Marka, Cecylii
23. Pt. Adeli, Klemensa
24. Sob. Flory, Emmy
25. Ndz. Katarzyny, Erazma
26. Pon. Delfiny, Sylwestra
27. Wt. Waleriana, Wilgiusza
28. Śr. Lesława, Zdzisława
29. Czw. Błażeja, Saturnina
30. Pt. Maury, Andrzeja

GRUDZIEŃ

1. Sob. Natalii, Eligiusza
2. Ndz. Balbiny, Bibianny
3. Pon. Franciszka, Ksawerego
4. Wt. Barbary, Krystiana
5. Śr. Saby, Kryspina
6. Czw. Mikołaja, Jaremy – Mikołajki
7. Pt. Marcina, Ambrożego
8. Sob. Marii, Światozara
9. Ndz. Wiesława, Leokadii
10. Pon. Julii, Danieli
11. Wt. Damazego, Waldemara
12. Śr. Dagmary, Aleksandry
13. Czw. Łucji, Otylii
14. Pt. Alfreda, Izydora
15. Sob. Niny, Celiny
16. Ndz. Albiny, Zdzisławy
17. Pon. Olimpii, Łazarza
18. Wt. Gracjana, Bogusława
19. Śr. Gabrieli, Dariusza
20. Czw. Bogumiły, Dominika
21. Pt. Tomasza, Tomisława
22. Sob. Zenona, Honoraty
23. Ndz. Wiktorii, Sławomiry
24. Pon. Adama, Ewy – Wigilia
25. Wt. Anastazji, Eulalii 
– Boże Narodzenie
26. Śr. Jana, Żanety – Boże Narodzenie
27. Czw. Teofili, Godzisława
28. Pt. Jana, Maksyma
29. Sob. Dawida, Tomasza
30. Ndz. Irminy, Eugeniusza
31. Pon. Melanii, Sylwestra – Sylwester

ROK 2018 Z DOBRYMI WIADOMOŚCIAMI     

Starostwo Powiatowe w Gliwicach w jesiennej szacie.
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