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Jaś Witczak urodził się 1 stycznia
minutę po północy w Szpitalu
w Pyskowicach. Nina Stępińska
przyszła na świat dzień później
o godz. 10.00 w Szpitalu w Knuro-
wie. On jest pierwszym dzieckiem
urodzonym w tym roku w woj. ślą-
skim, a ona – pierwszą knuro-
wianką. 

Dzieci są śliczne i zdrowe. Jaś
miał w chwili urodzenia 3390 g i mie-
rzył 54 cm, a Nina – 3050 g i 51 cm.
Rodzice chłopczyka mieszkają w Py-
skowicach, jest on ich pierwszym
dzieckiem. Dziewczynka jest już
mieszkanką dzielnicy Knurowa,
Szczygłowic, ma dwoje starszego ro-
dzeństwa.  

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Gli-
wickiego w minionym roku, 20
grudnia, radni uchwalili budżet
powiatu na 2018 rok. Na bieżący
rok zaplanowano dochody bu-
dżetu w wysokości 79 904 000 zł,
natomiast wydatki w kwocie
89 222 329 zł. Wynik budżetu jest
ujemny i wynosi -9 318 329 zł,
a planowany deficyt zostanie po-
kryty nadwyżką budżetu powiatu
z lat ubiegłych. Deficyt ten wyni-
ka z bogatych planów inwesty-
cyjnych powiatu, współfinanso-
wanych również z udziałem środ-
ków zewnętrznych.

Jest to budżet na poziomie wyższym
niż w 2017 r. o ok. 5 proc. Skąd wziął
się w nim taki wzrost planowanych

wydatków? Dzieje się tak głównie za
sprawą wzrostu dochodów własnych,

a także pozyskania środków ze-
wnętrznych – krajowych i unijnych.

W ostatnich latach główne
źródła dochodów powiatu ulega-
ją stabilizacji. Dochody własne
powiatu w 2018 r. wyniosą ponad
57 proc .  dochodów ogółem,
w roku poprzednim dochody te
stanowiły ok. 55 proc. Podsta-
wowym źródłem dochodów wła-
snych powiatu, stanowiącym ok.
38 proc. dochodów ogółem, jest
udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych, który jest do-
chodem państwa, a powiat po-
siada 10,25 proc. udziału w tym
podatku. Wielkość tego podatku
uzależniona jest zarówno od ko-
niunktury gospodarczej w po-
wiecie, jak i w całym państwie.
Jednakże ostatnie lata, jak i pro-
gnoza na rok przyszły wskazują,
że dochód ten wykazuje tenden-
cję zwyżkową.

Dokończenie na str. 3

Budżet Powiatu Gliwickiego na 2018 rok

Ile mamy, na co wydamy?

Jaś pierwszy w Śląskiem,
Nina – w Knurowie

Jaś jest pierwszym dzieckiem, które w 2018 r. uro-
dziło się w naszym województwie.Fo
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Przychodząc na
świat sprawili radość
nie tylko swoim ro-
dzicom. Jasia wkrótce
po urodzeniu odwie-
dził wojewoda śląski
Jarosław Wieczorek,
a Ninę – starosta gli-
wicki Waldemar Do-
mbek.

(RG)

Więcej na str. 2

Na zdjęciu u góry szczęśliwi rodzice ze swoim synkiem: Martyna i Adam
Witczakowie z małym Jasiem, a na fotografii obok Piotr i Natalia z córeczką
Niną Stępińską.

Wykres przedstawia podział wydatków ogółem Powiatu Gliwickiego w 2018
roku. 
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2 stycznia po południu przywitałem Ninę Stę-
pińską – pierwsze dziecko urodzone w Szpitalu
w Knurowie w 2018 r. Dziewczynka miała
wówczas kilka godzin, bo urodziła się tego
dnia o godz. 10.00. Z tej okazji szpital przygo-
tował dla maluszka oraz jego mamy małą nie-
spodziankę – wyprawkę, którą wręczyłem wraz
z prezesem Zarządu Szpitala w Knurowie, dr. n.
med. Michałem Ekkertem. Mama Niny otrzymała
również ode mnie list gratulacyjny. Rodzicom
dziewczynki jeszcze raz składam serdeczne gra-

tulacje oraz życzenia zdrowia, pomyślności i ra-
dości!

Następnego dnia w Szpitalu w Pyskowicach
towarzyszyłem wojewodzie śląskiemu Jarosła-
wowi Wieczorkowi w powitaniu Jasia Witcza-

ka. Chłopczyk jest
pierwszym dziec-
kiem, które urodzi-
ło się w 2018 r. w naszym województwie śląskim.
Przyszedł na świat 1 stycznia o godz. 0.01.

Zamieszanie podczas wizyty było spore, bo
również przedstawiciele wielu mediów przyje-
chali do Pyskowic, by powitać małego Jasia.
Mimo to chłopczyk przez cały czas błogo spał
w łóżeczku, nie zwracając uwagi na nikogo. Ro-
dzice obdarowani zostali przez wojewodę pre-

zentami, ja wrę-
czyłem im wy-
prawkę i list gra-
tulacyjny. Do ży-
czeń dołączyli
prezes Zarządu
Szpitala w Pysko-
wicach, lek. med.
Leszek Kubiak,
a także Wiesława
Domin szefująca
Stowarzyszeniu
„Pyskowickie Na-
rodziny” – były
więc też kolejne
miłe podarunki.
Ze szczęśliwych

narodzin cieszył się też lek. med. Lakshman Me-
leuwe, który prowadził ciążę pani Martyny. To
doskonały fachowiec, na dyżury w Pyskowicach
przylatuje z Londynu, gdzie mieszka od kilku lat. 

Oddziały położnicze w dwóch naszych szpi-
talach cieszą się dobrą renomą,
mamy chętnie wybierają je
jako miejsce, gdzie chcą rodzić.
W ub. roku w Szpitalu w Py-
skowicach urodziło się 1080
maluchów, w Knurowie przy-
szło ich na świat ponad 800. 

To dobrze, że przybywa
nam w powiecie nowych
mieszkańców. Życzę im, by
żyło im się tu dobrze i dostat-
nio!

Starosta gliwicki
WALDEMAR DOMBEK

W czasie sesji założenia budżetu na przyszły
rok przedstawiła skarbnik Powiatu Gliwickiego,
Maria Owczarzak-Siejko. W 2018 r. dochody po-
wiatu wyniosą 79 904 000 zł, a wydatki –
89 222 329 zł. Deficyt w wysokości  9 318 329
zł pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat

poprzednich. Rad-
ni zaakceptowali
to bez żadnych
uwag, wcześniej
bowiem projekt
budżetu szczegó-
łowo omawiany
był i analizowany
na posiedzeniach
wszystkich komisji Rady Powiatu Gliwickiego.
Więcej na ten temat przeczytać można w tym wy-
daniu „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”
na str. 1 i 3. Ponadto podjęliśmy uchwałę
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2018-2021. 

Jednakże nie cała sesja grudniowa poświęco-
na była finansom powiatu. Przyjęliśmy również
m.in. plany pracy Komisji Rady Powiatu Gliwic-
kiego na 2018 r. oraz uchwałę w sprawie zawar-
cia porozumień z gminami Knurów i Pyskowice
dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pra-
cy Pozaszkolnej w Knurowie i Ogniska Pracy Po-
zaszkolnej w Pyskowicach, a także uchwałę w spra-
wie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla ro-
dzin zastępczych zawodowych i osób prowadzą-
cych rodzinne domy dziecka na terenie powiatu. 

Dyskusję wy-
wołał natomiast
projekt uchwały
w sprawie uchyle-
nia naszej wcze-
śniejszej uchwały

dotyczącej wpro-
wadzenia zakazu
używania sprzętu
motorowodnego
z napędem spali-
nowym na zbior-
niku Pławniowi-
ce (Dużym i Ma-
łym). Uchwałę tę
podjęliśmy 29
czerwca 2017 r.
na wniosek Re-
gionalnego Zarzą-

du Gospodarki Wodnej w Katowicach, który
wskazał, że nad zbiornikiem tym wypoczywa co-
raz więcej osób, a równocześnie rośnie liczba
użytkowników motorówek, powodujących ha-
łas. Uchwała ta została zakwestionowana przez
Wojewodę Śląskiego, z czym nasi radni nie zgo-
dzili się na grudniowej sesji. W tej sytuacji sta-
rosta skierował sprawę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach, bowiem
nadal uważamy, że należy chronić ciszę wokół
zbiornika w Pławniowicach. 

Kolejna sesja Rady Powiatu Gliwickiego
odbyła się 11 stycznia – relację z niej przeczy-
tać będzie można w kolejnym wydaniu „Wia-
domości Powiatu Gliwickiego”.
Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego

ANDRZEJ KUREK

WIEŚCI Z SESJI 
To była jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu Gliwickiego
w ub. roku – podczas obrad 20 grudnia radni jednogłośnie przy-
jęli budżet powiatu na 2018 r. 

Witamy na świecie, 
witamy w powiecie!
W pierwszych dniach stycznia uczestniczyłem w dwóch niezwykle
miłych wizytach – witałem dzieci, które przyszły na świat w na-
szych szpitalach tuż po rozpoczęciu się nowego roku. 

W Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach odbyło się spotkanie
opłatkowe, w którym uczestniczył
Jan Kopiec, biskup ordynariusz
Diecezji Gliwickiej.

Wzięli w nim udział radni Powia-
tu Gliwickiego, pracownicy urzędu
oraz dyrektorzy jednostek organiza-
cyjnych Powiatu Gliwickiego, a tak-
że dyrektor generalny Śląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego Adam Ostalecki
i radny Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Krystian Kiełbasa. 

Na początku spotkania prze-
wodniczący Rady Powiatu Gliwic-
kiego Andrzej Kurek złożył obec-
nym życzenia, przywołując słowa
Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego: - „Aby Święta Bożego Na-
rodzenia były Bliskością i Spoko-
jem, a Nowy Rok – Dobrym Cza-
sem”. Następnie zebrani mieli oka-
zję zobaczyć  muzyczny występ
w wykonaniu mieszkanek Domu
Pomocy Społecznej „Ostoja” w So-
śnicowicach. Część duchową spo-

tkania poprowadził biskup Jan Ko-
piec, który podkreślił, iż Boże Na-
rodzenie to wyjątkowy czas radości
i czynienia dobra oraz święto, któ-
re łączy ludzi. 

- Życzę wesołych i zdrowych Świąt
Bożego Narodzenia, spędzonych w do-
brej, rodzinnej atmosferze i wszyst-
kiego dobrego w nadchodzącym no-

wym roku – mówił z
kolei starosta gli-
wicki Waldemar
Dombek.

Po życzeniach
przyszedł czas na
wspólne dzielenie
się opłatkiem.  

(SN)

Opłatek w starostwie 

W spotkaniu opłatkowym towarzyszył nam biskup Jan Ko-
piec.

Piękny koncert dały mieszkanki DPS-u „Ostoja” w Sośnicowicach. Była okazja, by zaśpiewać Dzieciątku Jezus.

Podczas gru-
dniowej sesji

Rady Powiatu
Gliwickiego.
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Wojewoda Jarosław Wieczorek (z lewej) w czasie rozmowy z rodzicami ma-
łego Jasia.

Nina Stępińska kilka godzin po narodzinach.
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Dokończenie ze str. 1
Dochody własne są nadal zasilane

pozyskiwanymi przez powiat środka-
mi krajowymi, a także unijnymi, sta-
nowiącymi ponad 5 proc. dochodów
ogółem – o 1 pkt procentowy więcej
niż w roku poprzednim. 

Pozostałe dochody własne pocho-
dzą głównie z opłat komunikacyj-
nych, wpływów od gmin i od pensjo-
nariuszy z tytułu odpłatności za pobyt
w domach pomocy społecznej, wpły-
wów z usług geodezyjnych, z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska, do-
chodów z najmu i dzierżawy majątku
powiatu, odsetek od rachunków ban-
kowych itd.

Pozostałe 43 proc. dochodów po-
wiatu to głównie subwencja ogólna,
dotacje z budżetu państwa oraz dota-
cje od innych samorządów na powie-
rzone zadania, które realizuje powiat
na podstawie porozumień.

NA CO WYDAMY
PIENIĄDZE?

W br. największą pozycją budżetu,
stanowiącą prawie 25 proc., są wydatki
na zadania oświatowe i edukacyjne.
Przeznaczone są na prowadzenie szkół
ponadpodstawowych, szkół specjal-
nych, poradni psychologiczno-peda-
gogicznych, ognisk pracy pozaszkol-
nej. Ponadto w br. kontynuowane
będą projekty edukacyjne finansowa-

ne z udziałem środków unijnych „Do-
bre wykształcenie – lepsza praca”, „Za-
graniczne staże kluczem do sukcesu
zawodowego”, „Wykorzystanie tera-
pii w kształceniu uczniów z niepeł-
nosprawnością”, „KORONA czyli
Kompetencje, Rozwój, Nauka w szko-
łach specjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu gliwickiego” oraz „Utwo-
rzenie i wyposażenie pracowni dla za-
wodu pracownik pomocniczy obsługi
hotelowej w szkole przyspasabiającej
do pracy w Zespole Szkół Specjalnych
w Knurowie”.

Rok 2018 – podobnie jak i po-
przedni – to kontynuacja wysokich na-
kładów na drogi powiatowe, które
stanowią ponad 18 proc. wydatków
ogółem. Są to wydatki na utrzymanie
dróg powiatowych, ich remonty,
a przede wszystkim na inwestycje
drogowe.

Ponad 17 proc. stanowią wydatki na
zadania w zakresie pomocy społecz-
nej o zasięgu ponadgminnym, inne za-
dania w zakresie polityki społecznej tj.
prowadzenie domów pomocy spo-
łecznej, dziennego domu samopomo-
cy, prowadzenie powiatowego centrum
pomocy rodzinie, warsztatów terapii
zajęciowej dla osób niepełnospraw-
nych, a także powiatowego urzędu pra-
cy. Ponad 17 proc. stanowią wydatki
na wykonywanie zadań administracji
publicznej związanej m. in. z bezpo-

średnią obsługą mieszkańców powia-
tu.

W 2018 roku ponad 8 proc. stano-
wią wydatki związane ze wspiera-
niem rodziny i pieczy zastępczej tj. po-
moc państwa w wychowywaniu dzie-
ci, prowadzenie rodzin zastępczych, ro-
dzinnego domu dziecka oraz umiesz-
czanie dzieci z terenu powiatu w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych.

3 proc. to wydatki na ochronę
zdrowia z przeznaczeniem głównie na
inwestycje w szpitalach. 12 proc. to
wydatki na pozostałe zadania własne
powiatu.

DUŻO INWESTYCJI

W ramach wydatków planowa-
nych w budżecie 2018 r. przeznaczo-
no prawie 19 mln zł na zadania inwe-
stycje, finansowane głównie ze środ-
ków własnych powiatu, ale również ze
środków unijnych oraz z budżetu pań-
stwa, jak i ze środków gmin z terenu
powiatu. Jest to kwota wyższa o 2 mln
niż w roku poprzednim.

Najwięcej inwestycji, podobnie
jak w latach poprzednich,  zaplano-
wano do realizacji na drogach powia-
towych – stanowią one 51 proc. łącz-
nych nakładów inwestycyjnych.

W szczególności realizowana bę-
dzie przebudowa skrzyżowania drogi
powiatowej nr 2988S ul. Ludowa

z drogą powiatową Nr 2990S wraz
z przebudową ul. Górnośląskiej
w Toszku.

Planuje się rozbudowę skrzyżo-
wania drogi powiatowej Nr 2905S (ul.
Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą
gminną (ul. Wyszyńskiego) w Py-
skowicach, a także rozbudowę skrzy-
żowania drogi powiatowej Nr 2927S
z drogą powiatową Nr 2916S wraz
z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej
w Żernicy.

Zaplanowano również przebudowę
drogi powiatowej 2980S (ul. Lignozy)
w Knurowie w związku z przebudową
skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr
924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy
w Knurowie.

W budżecie ujęte są też środki na do-
kumentacje projektowe i realizację za-
dań drogowych, wspólnie z gminami,
w ramach Inicjatywy Samorządowej.

Zaplanowane są także wydatki ma-
jątkowe na wykonanie następnych
dokumentacji projektowych, nie-
zbędnych do aplikowania o kolejne
środki zewnętrzne – unijne i krajowe.

Tendencją utrzymywaną od lat
jest, że największe nakłady inwesty-
cyjne powiatu nakierowane są na za-
dania drogowe.

Około 13 proc. stanowią inwesty-
cje związane z ochroną zdrowia. Prze-
znaczone one zostaną głównie na do-
stosowanie obiektów szpitalnych do

obowiązują-
cych przepi-
sów, a także
polepszenie
warunków
leczenia pa-
c j e n t ó w .
Będą to inwestycje w szpitalach w Py-
skowicach i Knurowie.

Prawie 9 proc. nakładów inwesty-
cyjnych ogółem zaplanowano na kul-
turę fizyczną – zrealizowane zostanie
zadanie „Budowa ogólnodostępnej lek-
koatletycznej infrastruktury sportowej
przy Zespole Szkół im. I. J. Paderew-
skiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21”.

Około 6 proc. wydatków inwesty-
cyjnych przeznaczone będzie na dalsze
inwestycje informatyczne i dostoso-
wawcze budynku starostwa, zapew-
niające bezpieczeństwo i poprawę wa-
runków obsługi mieszkańców powiatu.

19 proc. wydatków inwestycyj-
nych zaplanowano w postaci rezerw,
głównie na zabezpieczenie wkładu
własnego do aplikowanych środków
zewnętrznych krajowych i unijnych.

79 proc. wydatków budżetu prze-
znaczymy na wydatki bieżące, a 21
proc. na inwestycje – tj. na to co „na
przyszłość”, na to „co dla nas i po nas
zostanie”, co ułatwi i uprzyjemni co-
dzienne życie mieszkańców powiatu.

MARIA OWCZARZAK-SIEJKO,
skarbnik Powiatu Gliwickiego

Ile mamy, na co wydamy?

Wzruszający charakter miało spo-
tkanie opłatkowe, przygotowane
14 grudnia w Domu Pomocy Spo-
łecznej dla Dzieci i Młodzieży pro-
wadzonym przez Zakon Ojców
Kamilianów w Pilchowicach.

- Wigilijne Spotkania Rodzin or-
ganizujemy co roku – informuje brat
Bronisław Malicki, dyrektor tego
DPS-u. – Zapraszamy na nie rodziny
i przyjaciół naszych mieszkańców
oraz przedstawicieli współpracują-
cych z nami instytucji i firm. Jest to
okazja do podziękowań, a także do zło-
żenia sobie serdecznych świątecz-
nych życzeń.   

Spotkanie otworzyły jasełka w wy-
konaniu mieszkańców pilchowickiego
DPS-u, wystawione w specjalnie przy-
gotowanej, pięknej scenografii, pod
świątecznie ubraną choinką. Potem na-
stąpiło wspólne składanie sobie życzeń
i łamanie się opłatkiem. Nie zabrakło
też tradycyjnych wigilijnych potraw
oraz prezentów.

Mieszkańcom DPS-u i ich bliskim
towarzyszyli tego wieczora m.in.
przedstawiciele  Powiatu Gliwickiego,
gminy Pilchowice, proboszcz tamtej-
szej parafii oraz osoby, które na co
dzień współpracują z tym DPS-em.  

(RG)

Wigilijne spotkanie
pw. św. Apostołów Piotra i Paw-
ła odbyły się święcenia biskupie
ks. prałata Andrzeja Iwaneckie-
go, który został mianowany przez
papieża Franciszka biskupem
pomocniczym diecezji gliwic-
kiej.  

Bp Iwanecki urodził się 3 listopa-
da 1960 r. w Siemianowicach Śl.
Uczył się tam w I Liceum Ogólno-
kształcącym, a po maturze wstąpił do
Śląskiego Seminarium Duchownego
w Krakowie. W 1986 r. przyjął świę-
cenia kapłańskie. Służył m.in. w pa-
rafiach w Orzeszu, Bielsku-Białej
i Tarnowskich Górach. W 1995 r. ob-
jął wikariat w parafii św. Franciszka
w Zabrzu, a w 1998 r. został miano-
wany proboszczem tejże parafii. Papież
Benedykt XVI w 2008 r. mianował go
prałatem. 18 listopada 2017 r. otrzy-
mał od papieża Franciszka nominację
na biskupa pomocniczego diecezji
gliwickiej.

W przeszłości był m.in. dziekanem
Dekanatu Zabrze, konsultorem diece-
zjalnym i członkiem Diecezjalnej
Rady Kapłańskiej. Jako swoje zawo-

łanie biskupie wybrał słowa „Jezus jest
Panem”. 

Podczas uroczystości w gliwic-
kiej katedrze głównym szafarzem
święceń był bp Jan Kopiec, a współ-
szafarzami – nuncjusz apostolski
w Polsce abp Salvatore Pennacchio
i metropolita katowicki abp Wiktor
Skworc. W święceniach uczestni-
czyło wielu gości i wiernych, m.in.
licznie zgromadzeni duchowni, par-

lamentarzyści, wojewoda śląski Ja-
rosław Wieczorek oraz samorzą-
dowcy, w tym starosta gliwicki
Waldemar Dombek: - Cieszę się, że
mogłem wziąć udział w tej uroczy-
stości, bowiem były to pierwsze
święcenia biskupie w 25-letniej hi-
storii gliwickiej diecezji. Było to
wielkie i podniosłe wydarzenie –
mówi starosta gliwicki. 

(SN)

Nowy biskup pomocniczy
7 stycznia w gliwickiej katedrze

Do 28 lutego w Biurze Podaw-
czym Starostwa Powiatowego
w Gliwicach można składać wnio-
ski o przyznanie nagrody „Bene
Meritus” dla zasłużonych dla Po-
wiatu Gliwickiego.

Z wnioskiem o przyznanie nagro-
dy mogą występować w szczególno-

ści: grupa co najmniej 30 mieszkań-
ców, organizacje społeczne i stowa-
rzyszenia, organy jednostek samo-
rządu terytorialnego, jednostki po-
mocnicze gmin, jednostki organiza-
cyjne gmin i powiatu.

Nagrodę ustanowiła Rada Powia-
tu Gliwickiego dla wyróżnienia cnót

obywatelskich, wybitnych osiągnięć,
aktywności społecznej, charytatywnej,
gospodarczej, kulturalnej, naukowej,
artystycznej, sportowej i innej mającej
wpływ na podniesienie poziomu życia
mieszkańców powiatu, a także w uzna-
niu zasług na rzecz Powiatu Gliwic-
kiego. Nagroda „Bene Meritus” przy-
znawana jest w kategoriach indywi-
dualnej i zbiorowej.

Szczegółowe informacje – regu-
lamin i wniosek dostępne są na stro-
nie internetowej www.powiatgli-
wicki.pl w zakładce Powiat Gliwic-
ki. Tam też przybliżamy sylwetki do-
tychczasowych laureatów nagrody.

Zapraszamy – można zgłaszać
kandydatów do nagrody w 2018
roku!

(MFR)

Dla kogo Bene Meritus?

Po jasełkowym przedstawieniu przyszedł czas na życzenia.

W gliwickiej katedrze – od prawej abp Wiktor Skworc, bp Jan Kopiec, abp
Salvatore Pennacchio i bp Andrzej Iwanecki.
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Według rządowych danych,
w Polsce obecnie mamy najniższy
poziom bezrobocia od 25 lat. Te
dane w pełni potwierdzają infor-
macje płynące z Powiatowego
Urzędu Pracy w Gliwicach. Nigdy
wcześniej nie było tak niskiego
poziomu bezrobocia. 

Jeśli kolejne dane z powiatowego
rynku pracy będą tak dobre, to po raz
pierwszy będziemy mieli do czynienia
z zatrzymaniem tendencji wzrostu
bezrobocia – w okresie, kiedy za-
wsze tradycyjnie bezrobocie wzra-
stało z powodu zakończenia prac se-
zonowych. 

Spadek bezrobocia dotyczył
wszystkich gmin naszego powiatu.
Największy spadek wystąpił w gminie
Toszek, gdzie bezrobocie w okresie od
października  2016 do października
2017 spadło o 32,6 proc., a najmniej-
szy w gminie Sośnicowice – 7,4 proc.
Po raz kolejny liderem pod względem
najmniejszej liczby osób pozostających
bez pracy została gmina Gierałtowice
z liczbą jedynie 126 osób bezrobot-
nych. 

Stan bezrobocia w Gliwicach oraz
gminach naszego powiatu w oma-
wianym okresie przedstawiał się na-
stępująco:
- Gierałtowice: październik 2016 –
149, październik 2017 – 126;
- Wielowieś: październik 2016 – 179,
październik 2017 – 140;
- Sośnicowice: październik 2016 – 162,
październik 2017 – 150;
- Toszek: październik 2016 – 247, paź-
dziernik 2017 – 166;
- Pilchowice: październik 2016 – 231,
październik 2017 – 206;
- Rudziniec: październik 2016 – 322,
październik 2017 – 287;
- Pyskowice: październik 2016 – 492,
październik 2017 – 410;
- Knurów: październik 2016 – 760,
październik 2017 – 655.

W Gliwicach dane te wynosiły:
październik 2016 – 4600, październik
2017 – 3883.

Nadal rośnie liczba zaświadczeń
o zamiarze zatrudnienia cudzoziem-
ców. Do końca października 2017 r.

była to liczba
5792, przy
czym nie
wszyscy cu-
dzoziemcy pracują na terenie naszego
powiatu, gdyż są oni  delegowani
przez agencje pracy tymczasowej do
pracy na terenie całego kraju. Mam na-
dzieję, że nowe przepisy ograniczą na-
pływ cudzoziemców na nasz rynek
pracy.  

Ze względu na mniejsze niż wcze-
śniej zainteresowanie ze strony pra-
codawców, zmniejszono ilość środków
na dofinansowanie wynagrodzeń osób
50 plus, prac publicznych i robót in-
terwencyjnych oraz zwiększono środ-
ki na dofinansowanie działalności go-
spodarczej, szkoleń osób bezrobotnych
oraz bonów na zasiedlenie. 

Najwięcej ofert pracy skierowanych
jest do pracowników produkcji oraz
magazynierów. Poza tym pracodawcy
poszukują: spawaczy, ślusarzy, elek-
tryków, pracowników ogólnobudow-
lanych, sprzedawców, kasjerów, sprzą-
taczki, dozorców oraz opiekunów
osób starszych. 

Największym problemem naszego
powiatowego rynku pracy jest duża
liczba osób bezrobotnych w prze-
dziale wiekowym 50 plus. Ta grupa
stanowi aż 30 proc. z ogólnej liczby
osób bezrobotnych.  

W mojej ocenie tak niski poziom
bezrobocia jest głównie skutkiem
wprowadzenia rządowego programu
Rodzina 500 plus. To właśnie ta
ogromna suma pieniędzy, która naj-
pierw trafiła do polskich rodzin, a po-
tem też i do gospodarki, doprowadzi-
ła do powstania trwałego wzrostu go-
spodarczego i przełożyła się na stałą
tendencję szybkiego i trwałego spad-
ku bezrobocia również i na naszym po-
wiatowym rynku pracy. 

Czytelników proszę, by wszelkie
swe uwagi i komentarze kierowali na
adres e-mail: maszolc.powiatgliwic-
ki@gmail.com. 

MAREK SZOLC – dziennikarz
obywatelski, radny Powiatu

Gliwickiego, członek Powiatowej
Rady Rynku Pracy w Gliwicach

Najniższe bezrobocie
od 25 lat 

Jacek Awramienko – NZOZ Centrum
Usług Medycznych REMEDIUM, Py-
skowice, ul. Wyszyńskiego 30, pierw-
szy poniedziałek miesiąca w godz.
17.00 - 18.00
Marcin Brosz – Sołtysówka w Pa-
niówkach, pierwszy poniedziałek mie-
siąca w godz. 16.00 - 18.00
Waldemar Dombek ̶  Starostwo
Powiatowe w Gliwicach, ul. Zyg-
munta Starego 17, każdy wtorek mie-
siąca w godz. 12.00 - 15.00
Winfryd Ficoń ̶  Urząd Gminy Pil-
chowice, ul. Damrota 6, drugi czwar-
tek miesiąca po wcześniejszym umó-
wieniu tel. 508-589-262 w godz. 15.00
- 17.00
Andrzej Frejno ̶  Świetlica Wiejska
w Niewieszy, pierwszy poniedziałek
miesiąca po wcześniejszym umówie-
niu telefonicznym: 661 781 162
w godz. 17.00 - 18.00

Włodzimierz Gwiżdż ̶  wtorek
w godz. 16.00 – 18.00, po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym: 795
772 918
Czesław Jakubek ̶   salka Rady
Miejskiej w Sośnicowicach, ul.
Rynek 17, I piętro, drugi ponie-
działek miesiąca po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym:
512 575 275 w godz. 15.30 -
17.00
Ewa Jurczyga ̶  Starostwo Powiato-
we w Gliwicach, ul. Zygmunta Stare-
go 17, każda środa w godz. 12.00 -
14.00
Leszek Kołodziej ̶  salka Rady Miej-
skiej w Sośnicowicach, ul. Rynek 17,
I piętro, pierwszy wtorek miesiąca po
wcześniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym: 501 544 337 w godz. 15.30
- 17.00
Józef Kruczek – po wcześniejszym

uzgodnieniu telefonicznym: 603
769 447 lub e-mail: jekw12@wp.pl
Wilhelm Krywalski ̶  po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym:
695 101 203 lub e-mail: willi-
kry66@wp.pl
Andrzej Kurek ̶  Przychodnia We-
terynaryjna, ul. Poprzeczna 9 Toszek,
każdy pierwszy czwartek miesiąca
w godz. 8.00 - 9.00
Krzysztof Leśniowski ̶  NSZZ „So-
lidarność” KWK „Knurów-Szczygło-
wice”, po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym: 512 291 063 lub e-mail:
mixlesniowski@gmail.com
Michał Nieszporek ̶  po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym:
506 108 824
Dawid Rams ̶  Miejska Szkoła Pod-
stawowa nr 6 w Knurowie, ul. Stefa-
na Batorego 5, pierwszy czwartek
miesiąca po wcześniejszym uzgod-

nieniu telefonicznym: 509 428 356 lub
e-mail: dawidrams@poczta.fm, od
godziny 17.00
Stanisław Rudzki ̶  Miejska Szkoła
Podstawowa nr 6 w Knurowie, ul. Ste-
fana Batorego 5, pierwszy poniedzia-
łek miesiąca po wcześniejszym uzgod-
nieniu telefonicznym: 692 629 439,
w godz. 17.00 - 18.00
Anna Smyl ̶  Biuro Rady Miejskiej
w Pyskowicach, ul. Strzelców By-
tomskich 3, pierwszy poniedziałek
miesiąca w godz. 15.00 - 16.00
Krzysztof Stolarek ̶  Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Knurowie, ul.
Górnicza 2, pierwszy poniedziałek
miesiąca po wcześniejszym uzgod-
nieniu telefonicznym: 501 777 814 lub
e-mail: k.stolarek@mosirknurow.pl,
w godz. 18.00 - 19.00
Marek Szolc ̶  po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym: 507

290 122 lub e-mail: maszolc.powiat-
gliwicki@gmail.com
Krystyna Urbańska ̶  Biuro Rady
Miejskiej w Pyskowicach, ul. Strzel-
ców Bytomskich 3, drugi czwartek
miesiąca w godz. 15.00 - 17.00
Adam Wojtowicz ̶  po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym: 605
474 171 lub e-mail: adamwojto-
wicz@onet.com.pl
Jacek Zarzycki ̶  Starostwo Powia-
towe w Gliwicach, ul. Zygmunta Sta-
rego 17, każdy czwartek miesiąca
w godz. 15.00 - 17.00
Jacek Żyła – Miejskie Gimnazjum
nr 3 w Zespole Szkół nr 1 w Knu-
rowie, al. Lipowa 12, sala 48,
pierwszy pon. miesiąca w godz.
17.00-18.00, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym: 608
466 752

(BRP)

Członkowie Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Knurowie na walnym ze-
braniu sprawozdawczo-wyborczym ponownie po-
wierzyli mi funkcję przewodniczącego Zarządu Koła.

Zarząd Koła nr 4 PZERiI w Knurowie wraz ze mną two-
rzą: wiceprzewodnicząca Elżbieta Kołodziej, członkowie
Teresa Soroka i Kazimierz Ostrowski, sekretarz Stefania
Mazur, skarbnik Justyna Nowakowska.

Cztery knurowskie koła PZERiI zrzeszają 457 członków.
Koło przy rejonie nr 1 liczy 99 osób, nr 2 w Krywałdzie –

54 osoby, nr 3 w Szczygłowicach – 106, a nr 4 – 231 osób
(najliczniejsze).

Rejon oprócz kół knurowskich zrzesza: koło z Chudo-
wa liczące 59 osób, koło z Gierałtowic – 110 osób, z Wil-
czy – 93 osoby i Pilchowic – 86 osób. 

Liczba członków jest płynna, jedni przychodzą, a dru-
dzy odchodzą. Razem w rejonie knurowskim jest ponad 900
osób. Składka członkowska rocznie wynosi 30,00 zł. Mia-
sto wspiera knurowskie koła, a Zarząd Lokatorsko-Wła-
snościowej Spół-
dzielni Mieszkanio-
wej w Knurowie bez-
płatnie udostępnia
nam sale na zebrania.

Zarząd Koła nr 4
ma bogaty program
dla swoich członków,
a seniorzy zrzeszeni
w kołach to ludzie
aktywni, chcą się ba-
wić, zwiedzać, po-
dróżować, tańczyć
i korzystać z życia –
nie bacząc na wiek.
Zrzeszamy się po to,
aby wspólnie uczest-
niczyć w ciekawych
imprezach (wyciecz-
ki, koncerty, zabawy,
grille), brać udział
w życiu społecznym

i aktywizować najbliższych, in-
tegrować się i nie żyć w samot-
ności. Zajmujemy się także spra-
wami dotyczącymi życia osób sa-
motnych – wspieramy się w życiu
codziennym, cieszą nas zarówno
sukcesy każdego odnoszone in-
dywidualnie, jak i te osiągane we wspólnocie. Czerpiemy
radość z dawania innym czegoś od siebie. Liczy się dobre
słowo i zwykła życzliwość, pomocna dłoń.

Zarząd Główny PZERiI na mój wniosek wyróżnił me-
dalami za wieloletnią pracę na rzecz społeczności członków
Koła nr 4 – Teresę Sorokę, Daniela Wypycha i Stefanię Ma-
zur.
W 2018 r. Zarząd Koła proponuje udział w licznych wy-
jazdach i imprezach. Są to: 
- wczasy: w Świnoujściu, Pobierowie, Bardzie, w tym wiel-
kanocne i świąteczno-noworoczne; 
- zabawy: tzw. śledź, bal seniora, zabawa andrzejkowo-
barbórkowa;
- wycieczki:  Lwów, Praga, Pszczyna, Goczałkowice, Mosz-
na, Góra Św. Anny, Ustroń;
- zabawy integracyjne: Rogów, Proboszczowice, Brenna;
- spotkania: Dzień Kobiet, opłatek.

Każdy, nie będąc członkiem naszego koła, może uczest-
niczyć w organizowanych imprezach. Wszystkich Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów zapraszamy do naszego koła.
Spotykamy się w pierwsze trzy poniedziałki miesiąca o godz.
16.00 w klubie LWSM Gama przy ul. Kapelanów Woj-
skowych 2 w Knurowie. Zapraszam!

STANISŁAW RUDZKI 
– radny Powiatu Gliwickiego, przewodniczący 

Zarządu Koła nr 4 PZERiI w Knurowie

Zarząd Koła nr 4 PZERiI w Knurowie przygotował na ten
rok dla seniorów wiele ciekawych propozycji.
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Warto razem wybrać się na wycieczkę lub mile spędzić czas na wspólnej imprezie

Zapraszamy seniorów!

Pamiątkowe zdjęcie ze wspaniałych wczasów, spędzonych w Świnoujściu.

Dyżury radnych Powiatu Gliwickiego
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W ostatnich
t y g o d n i a c h
Marcin Brosz
zdobył kilka
bardzo znaczą-
cych tytułów –
zarówno ogól-
nopolskich, jak
i regionalnych.
Z radością do-
wiedzieliśmy
się, że został
wybrany naj-
lepszym trene-
rem roku Eks-
traklasy w ple-
biscycie Pol-
skiego Związku
Piłkarzy. Wcze-
śniej uznano go
za najlepszego trenera piłkarskiej jesieni
w polskiej Lotto Ekstraklasie. 

Na początku stycznia Zarząd Ślą-
skiego Związku Piłki Nożnej przyznał
mu tytuł Osobowości Podokręgu Za-
brze. 13 stycznia Marcin Brosz otrzy-

mał z kolei tytuł Trenera Roku w 36.
Plebiscycie Sportowym „Głosu Zabrza
i Rudy Śl.”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

(RG)

Pasmo sukcesów
Triumfy święci Marcin Brosz, trener Górnika Zabrze, który wyprowadził
tę drużynę ze sportowej zapaści na szczyty. Warto wspomnieć, że jest
przy tym radnym Powiatu Gliwickiego.

- Dziękuję wszystkim za bardzo do-
bry rok naszej współpracy mającej na
celu zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom powiatu gliwickiego –
mówił starosta Waldemar Dombek,
otwierając odprawę, zorganizowaną
przez Starostwo Powiatowe w Gliwi-
cach oraz Zarząd Powiatowy Związ-
ku OSP RP. – Liczę na dalsze tak uda-
ne współdziałanie służb munduro-
wych oraz samorządów.

Odprawa miała na celu poszerzenie
koordynacji wszystkich jednostek
i służb biorących udział w akcjach ra-
towniczych w naszym regionie oraz
rozszerzenie współpracy na pozio-
mie lokalnym w zakresie realizowa-
nych zadań dotyczących bezpieczeń-
stwa narodowego i zarządzania kry-

zysowego. W tematykę tę wprowadził
zebranych prezes Zarządu Powiato-
wego Związku OSP RP w Gliwicach,
Andrzej Frejno. Następnie omówiono
wiele aspektów współdziałania służb
mundurowych oraz samorządów.

Komendant WKU w Gliwicach
ppłk dypl. Roman Nowogrodzki przed-
stawił stan procesu tworzenia Wojsk
Obrony Terytorialnej oraz edukację
wojskową studentów w ramach Legii
Akademickiej. Komendant 4. Woj-
skowego Oddziału Gospodarczego
w Gliwicach płk Maksymilian Kajdan
przybliżył tematykę wsparcia społe-
czeństwa i władz cywilnych przez
Siły Zbrojne RP w przedsięwzięciach
realizowanych w przypadkach zagro-
żeń niemilitarnych, szczególnie

w zwalczaniu klęsk żywiołowych.
Komendant miejski Policji w Gliwi-
cach nadkom. Marek Bajcer poświę-
cił swe wystąpienie analizie i profi-
laktyce w obszarze zapobiegania  prze-
stępstw na podstawie realizowanego
programu zapobiegania przestępczo-
ści oraz ochrony bezpieczeństwa oby-
wateli i porządku publicznego na ob-

szarze powiatu gliwickiego. Komen-
dant miejski PSP w Gliwicach st.
bryg. Janusz Przybylski mówił o roz-
woju Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego na bazie jednostek OSP
powiatu gliwickiego. Część szkole-
niową odprawy zamknął naczelnik
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
starostwa Jarosław Pawlik, przedsta-

wiając problematykę współpracy i wy-
miany informacji w zakresie obsługi
zgłoszeń do Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Gliwi-
cach dotyczących realizacji zadań
ochrony życia, zdrowia, bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, mienia
lub środowiska. 

- Szczególne podziękowania nale-
żą się ochotniczym strażakom, którzy
nie szczędząc swego prywatnego cza-
su, zawsze gotowi są do działań, ma-
jących na celu ratowanie życia, zdro-
wia i mienia innych – podkreślił sta-
rosta Waldemar Dombek. W dowód
uznania wspólnie z prezesem An-
drzejem Frejno wręczył przedstawi-
cielom jednostek OSP okolicznościo-
we dyplomy. 

Odprawę zakończyło spotkanie
opłatkowe, które poprowadził kapelan
OSP i PSP w diecezji gliwickiej, ks.
Piotr Faliński. Uświetnił je krótki
koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry

Strażacy wspólnie ze służbami mundurowymi i samorządowcami

W nowy, bardzo potrzebny sprzęt
medyczny wyposażony został
w ub. roku Szpital w Knurowie.
Koszty jego zakupu pokrył Powiat
Gliwicki.

Nowo zakupiony sprzęt to aparat
USG, aparat KTG, kolonoskop, ga-
stroskop, kardiomonitor, laparoskop gi-
nekologiczny z polem wizyjnym, kar-
diomonitor, lampy operacyjne oraz
optyka laparoskopowa. Koszty jego za-

kupu wyniosły  ponad 473 tys. zł. 
20 grudnia Szpital w Knurowie od-
wiedzili starosta gliwicki Waldemar
Dombek, wicestarosta Ewa Jurczyga
i skarbnik Maria Owczarzak-Siejko, by
sprawdzić, jak funkcjonują nowe urzą-
dzenia.  

- Staramy się w miarę możliwości
doposażać szpitale – wyjaśnia starosta
Waldemar Dombek. – Chcemy, by ta
placówka miała coraz wyższy po-

ziom, jeżeli chodzi o leczenie pacjen-
tów. Są tu wspaniali lekarze, trzeba
więc im zapewnić nowoczesną bazę
leczniczą. 

- Bardzo się cieszę, że udało się
przekonać radnych Powiatu Gliwic-
kiego do zasadności tego zakupu
i przekazania środków na ten cel –
mówi wicestarosta Ewa Jurczyga. 
– Zdrowie mieszkańców jest priory-
tetem, więc jeśli tylko możemy w ja-
kikolwiek sposób pomóc naszym szpi-
talom, to to robimy. Nowy sprzęt za-
pewnia lepsze możliwości leczenia
i operowania, a także zwiększa kom-
fort pracy lekarzy i pielęgniarek, a to
jest bardzo ważne dla bezpieczeń-
stwa pacjentów. 

- Jest to kolejna inwestycja w na-
szej placówce – informuje prezes Za-
rządu Szpitala w Knurowie, dr Michał
Ekkert. – W przeciągu ostatnich lat
ogólna wartość zakupów ze środków
własnych szpitala sięga milionów zło-
tych. Teraz po raz kolejny wspomógł
nas w zakupach Powiat Gliwicki.
Dzięki temu sale operacyjne otrzymały
nowoczesny sprzęt, poprawiło się tak-
że wyposażenie oddziałów. (RG)

Nowy sprzęt dla szpitala 

W Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach zorganizowana została
narada poświęcona podsumo-
waniu przeprowadzenia kwalifi-
kacji wojskowej w 2017 r. i przed-
stawiająca jej przebieg w 2018 r.

Wzięli w niej udział pracownicy
urzędów miast i gmin z terenu powia-
tu, którzy odpowiadają za organizację,
przygotowanie i przeprowadzenie kwa-

lifikacji wojskowej. Towarzyszyli im
ppłk dypl. Roman Nowogrodzki kie-
rujący Wojskową Komendą Uzupeł-
nień w Gliwicach oraz Jacek Zarzyc-
ki z Zarządu Powiatu Gliwickiego. 

- Mamy powody do zadowolenia –
podkreśla Jacek Zarzycki. – W ubie-
głym roku nasz powiat najlepiej w wo-
jewództwie wypadł pod względem
stawiennictwa osób wzywanych do

kwalifikacji wojskowej, bowiem przed
powiatową komisją stawiło się 99,82
procent wzywanych.  

W dowód uznania Jacek Zarzycki
wręczył ppłk. dypl. Romanowi No-
wogrodzkiemu symboliczny puchar,
a także pamiątkową statuetkę dla
kmdr. ppor. Dariusza Szlachcica, któ-
ry kieruje w WKU Wydziałem Re-
krutacji. Podziękował również pra-
cownikom urzędów miast i gmin, na-
gradzając ich statuetkami. Otrzymali
je: Maria Długaj z UG Gierałtowice,
Irena Niedzielska z UG Wielowieś,
Magdalena Frychel z UG Rudziniec,
Barbara Nawrat z UMiG Sośnicowi-
ce, Aleksandra Delanowska-Mazur
z UM Pyskowice, Irena Pawliczek
z UG Pilchowice, Małgorzata Mar-
cinkowska z UMiG Toszek oraz Be-
ata Zawadzka z UM Knurów. Ko-
mendant gliwickiego WKU złożył
natomiast specjalne podziękowania

przedstawicielom Powiatu Gliwic-
kiego: staroście Waldemarowi 
Dombkowi, Jackowi Zarzyckiemu

i Zbigniewowi Maćkowiakowi z Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego i In-
formatyki. (RG)

Najlepsi w województwie

Przedstawiciele jednostek OSP odebrali podziękowania od Waldemara Dom-
bka i Andrzeja Frejno.
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Marcin Brosz (z prawej) po odebraniu z rąk wiceprezesa
Tomasza Kulczyckiego tytułu Osobowość Podokręgu
Zabrze Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
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Uczestnicy narady z symbolicznymi nagrodami za wzorowe przeprowa-
dzenie kwalifikacji wojskowej w ub. r.
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gliwickim od 1 do 28 lutego. Wezwane do niej osoby stawiać się będą
w siedzibie WKU w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7. Wyzna-
czono już konkretne terminy dla mieszkańców poszczególnych miast
i gmin. Są to: 1-8 lutego dla miasta Knurów, 8-12 lutego dla miasta
Pyskowice, 13-14 lutego dla gminy Toszek, 14-16 lutego dla gminy
Rudziniec, 19 lutego dla gminy Sośnicowice, 20 lutego dla gminy Wie-
lowieś, 21-22 lutego dla gminy Gierałtowice i 22-26 lutego dla gmi-
ny Pilchowice. Dla kobiet przeznaczony będzie 27 lutego, natomiast
28 lutego to dzień dodatkowy. 

Dr Michał Ekkert prezentuje jedną z nowo zakupionych lamp operacyjnych.
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15 grudnia w Świbiu odbyła się odprawa szkoleniowo-rozliczeniowa for-
macji obrony cywilnej OSP. Wzięli w niej udział przedstawiciele 39 jed-
nostek OSP działających na terenie powiatu gliwickiego, a także ko-
mendanci WKU, PSP i Policji w Gliwicach oraz samorządowcy, w tym wło-
darze gmin. 
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9 stycznia odbyła się gala pod-
sumowująca imprezę. Przypomnia-
ła atmosferę, panującą w GCE pod-
czas przeglądu, gdy to od 11 do 15
grudnia ub. r. na  tutejszej scenie
(a i w całej szkole) panował klimat
Bożego Narodzenia. – Co roku jest
to niezapomniany czas – mówiła Bo-
gumiła Kluszczyńska, dyrektor
GCE. – Wszyscy żyjemy wtedy in-
scenizacjami nawiązującymi do na-
rodzin Jezusa. Jest to najlepsze
przygotowanie do Świąt Bożego
Narodzenia, jakie można sobie wy-
obrazić. 

Za udział w przeglądzie dziękowała
wykonawcom Aleksandra Maliszew-

ska, polonistka w GCE, która organi-
zuje tę imprezę już od 13 lat. W tym
roku w Międzyszkolnym Przeglądzie
Inscenizacji Bożonarodzeniowych za-
prezentowało się kilkadziesiąt grup
z wielu stron Śląska. Było wśród nich
92 Aniołków, 37 Pastuszków, 29
Trzech Królów, 16 Maryjek, 14 Jó-
zefów, 3 Choinki, 6 Gwiazdek, 4 Śnie-
żynki, 2 Górali, 2 Złodziei, 6 Zwy-
czajnych Ludzi, 1 św. Franciszek
i 1 żeńska orkiestra – w sumie aż 516
wykonawców. 

Podczas galowego koncertu naj-
lepsi z nich odebrali nagrody – aż 24
grupowe i 53 indywidualne. Wręczy-
li je biskup senior diecezji gliwickiej
Gerard Kusz, sekretarz Powiatu Gli-

wickiego Magdalena Budny i wice-
dyrektor GCE Katarzyna Remple-
wicz.

Pierwsze miejsca w poszczegól-
nych kategoriach zajęły grupy z Przed-
szkola Miejskiego nr 22 w Gliwi-
cach, ZSP Szkoły Podstawowej nr 2
w Miasteczku Śląskim, ZSP nr 8
Szkoły Podstawowej nr 18 w Gliwi-
cach, V LO w Gliwicach oraz Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących Spe-
cjalnych nr 7 w Gliwicach i Zespołu
Szkół Specjalnych im. Janusza Kor-
czaka w Gliwicach. Nagrody za zaję-
cie III miejsca w kategorii grupy po-
zaszkolne, szkoły i ośrodki specjalne,
domy pomocy społecznej, grupy pa-

rafialne, domy kultury, świetlice szkol-
ne, środowiskowe odebrali reprezen-
tanci DPS-u „Ostoja” w Sośnicowi-
cach oraz DPS-u dla Dzieci i Mło-
dzieży w Pilchowicach. Wśród na-
grodzonych były też grupy z SP nr 4
w Pyskowicach, ZSP w Żernicy, a jed-
no z wyróżnień otrzymała SP w Sie-
rakowicach. 

Przegląd odbywał się pod patro-
natem biskupa Gerarda Kusza, pre-
zydenta Gliwic Zygmunta Frankie-
wicza oraz starosty gliwickiego Wal-
demara Dombka. Patronat medialny
nad nim objęli Gość Niedzielny, Ra-
dio Silesia i Wiadomości Powiatu
Gliwickiego. 

(RG)

W klimacie 
Bożego Narodzenia
Ponad pół tysiąca wykonawców wzięło udział w XVIII Międzyszkolnym
Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych, zorganizowanym przez
Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gli-
wicach. Wśród nagrodzonych przedstawień znalazły się dwa, przygo-
towane przez DPS-y z powiatu gliwickiego, a nagrody odebrali też ucznio-
wie ze szkół zlokalizowanych w naszych gminach.

W Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach gościło blisko 90 uczniów
wraz z nauczycielami z pysko-
wickiej Szkoły Podstawowej nr 3
(dawne Gimnazjum nr 1). Była to
terenowa lekcja wiedzy o społe-
czeństwie.

- Już po raz kolejny odwiedziliśmy
Starostwo Powiatowe w Gliwicach. To
bardzo ciekawa praktyczna lekcja
w urzędzie, gdzie uczniowie poznają
drugi szczebel samorządu w Polsce,

czyli zadania powiatu. Dużo łatwiej
później wykłada mi się lekcje z tego
zakresu, kiedy mogę się odwołać do
wizyty w urzędzie. To bardzo cenne.
Poza tym nasi uczniowie prędzej czy
później trafią do starostwa, choćby
wówczas, gdy będą odbierać dokument
prawa jazdy czy dowód rejestracyjny
– mówi Marek Zawis, organizator
przyjazdu uczniów do starostwa, na-
uczyciel Szkoły Podstawowej nr 3
w Pyskowicach.

Młodzież zwiedziła najważniejsze
wydziały starostwa, zajrzała do naj-
ciekawszych pomieszczeń, takich
jak sala sesyjna, sala posiedzeń za-
rządu, izba tradycji czy współpracy
partnerskiej. Obejrzała też prezenta-
cję o powiecie gliwickim i wysłu-
chała prelekcji na temat zadań po-
wiatu. – To było bardzo wartościowe
spotkanie – podkreślali organizatorzy
wycieczki.

(MFR)

Uczniowie w starostwie

To był kolejny wyjazd studyjny do
Parlamentu Europejskiego, w któ-
rym wzięli udział pracownicy Szpi-
tala w Knurowie.

Zorganizowany został przez Ja-
nusza Korwin-Mikkego, posła do
Parlamentu Europejskiego. Dzięki
zaproszeniu, jakie wystosował on do
Zarządu Szpitala w Knurowie sp.
z o.o., brukselską siedzibę Parla-
mentu Europejskiego mogło od-
wiedzić pięć pań na co dzień pra-
cujących w knurowskim szpitalu.
Był to już drugi wyjazd, który Ja-
nusz Korwin-Mikke ufundował pra-
cownikom knurowskiej lecznicy.
Poprzednio również pięć osób
uczestniczyło w lipcu ub. r. w wy-
jeździe do Brukseli.

Program wycieczki był bardzo na-
pięty i obejmował m.in. wizytę w sie-

dzibie Parlamentu Europejskiego oraz
zwiedzanie centrum Brukseli. Podczas
zwiedzania europarlamentu pracow-
nice Szpitala w Knurowie miały oka-
zję na żywo przyglądać się trwającym

obradom, które dotyczyły m.in. pro-
blematyki globalnego ocieplenia
i emisji dwutlenku węgla do atmos-
fery.

(SM)

Z wizytą w Brukseli

Witamy po raz drugi. Wcześniej
opowiadaliśmy o naszych waka-
cjach, a teraz chcielibyśmy po-
chwalić się naszymi osiągnięcia-
mi, jakie zrealizowaliśmy do koń-
ca 2017 r. Najciekawszymi mie-
siącami były listopad i grudzień.

Na początku listopada pojechaliśmy
na wycieczkę do Warszawy. Zwie-
dzaliśmy stare miasto, Centrum Nauki
Kopernik oraz ogród światła w Wila-

nowie. Również bardzo mile wspo-
minamy wyjazd do telewizji TVN na
plan serialów „Szkoła” i „Szpital”.
W studio nagrywaliśmy krótki filmik
prawdziwymi kamerami, prowadzili-
śmy wywiady i mogliśmy porozma-
wiać z bohaterami tych seriali. Parę dni
później zostaliśmy zaproszeni na III
Powiatowy Przegląd Twórczości Ar-
tystycznej Seniorów do Domu Kultu-

ry w Szczygłowicach, gdzie zapre-
zentowaliśmy Pokaz Mody pt.
„W Krainie Elegancji”.

Nadeszły andrzejki. Od miesiąca
przygotowywaliśmy prezenty dla na-
szych przyjaciół. Znów mogliśmy
spotkać się ze swoimi sympatiami, po-
tańczyć, brać udział we wróżbach.

Mikołaj. Co za święto! Wszyscy
grzeczni czekaliśmy na nie. Ho ho
ho… i przyszedł ten z długą brodą,

z laską, zmęczony po-
dróżą. Nie zapomniał
o nikim, wszyscy ob-
darzeni prezentami po-
witaliśmy Mikołaja
i jego pomocników
piosenką: „Bądź po-
zdrowiony gościu
nasz… W radosne pro-
gi nasze wejdź”.

Rekwizyty wykonywane były przez
trzy i pół miesiąca. Koncert Charyta-
tywny „Dary Serc”. Tym razem przy-
gotowaliśmy Opowieść Świąteczną
„Ło dziołsze co jom Śnieżka wołali i ło
7 podciepach zwanych krasnoludka-
mi”. Byliśmy bardzo zadowoleni z na-
szego występu.

Przed nami wysoka brama, wyko-
nana z solidnej blachy, dalej kraty
i wysoki płot. Nie ma szans ucieczki.
Pojechaliśmy do więzienia w Zabrzu,
gdzie wspólnie z osadzonymi śpie-
waliśmy kolędy i pastorałki.

No i wielka niespodzianka na ko-
niec roku. Na dzieciątko dostaliśmy
nowego busa. Bardzo się cieszymy. Od
razu został ochrzczony i poświęcony.
Nasz Szarik, bo tak się nazywa, ma za
zadanie wozić nas bezpiecznie, a pil-
nować ma nas wszystkich święty
Krzysztof.

Wszystkim Czytelnikom „Wiado-
mości Powiatu Gliwickiego” życzymy
szczęśliwego nowego roku 2018!  

Mieszkańcy i personel Domu
Pomocy Społecznej „Zameczek”

w Kuźni Nieborowskiej

Hej! To znowu my, 
mieszkańcy „Zameczka”

Młodzież podczas zwiedzania urzędu.
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Jedną z nagród odebrały mieszkanki Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”
w Sośnicowicach, które przygotowały na przegląd instrumentalny koncert
kolęd – i była to jedyna żeńska orkiestra na imprezie.
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Uczestniczki wyjazdu w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
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Wielką frajdą był pobyt w TVN-ie.

Mamy nowego busa!

Fo
to

: A
RC

 D
PS

 „
Za

m
ec

ze
k”



7

AKTUALNOŚCI NR 1 (130) STYCZEŃ 2018

W ub. roku  Złote Gody – czyli 50-
lecie małżeństwa – obchodziło
11 par z terenu gminy Wielowieś.
Trzy małżeństwa świętowały zaś 60
rocznicę ślubu, fetując Diamento-
we Gody. To wspaniałe rocznice.

8 grudnia w restauracji „Oaza”
w Wielowsi odbyła się uroczystość
wręczenia medali „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” przyznanych
przez Prezydenta RP. Odznaczenie
nadawane jest w dowód uznania tym
osobom, które przeżyły 50 lat w związ-
ku małżeńskim. Aktu dekoracji jubi-
latów dokonał wójt Ginter Skowronek
oraz przewodnicząca Rady Gminy
Wielowieś Róża Rekus. Małżonkom
życzenia dalszych szczęśliwych lat
spędzonych wspólnie w zdrowiu, wza-
jemnej miłości i szacunku złożył rów-
nież ks. Marcin Gruszka, proboszcz
Parafii Wniebowzięcia NMP w Wie-
lowsi. Całości dopełniły życzenia,
upominki oraz kwiaty. 

Złote Gody obchodzili: Maria i Raj-
ner Bastkowie, Emilia i Rudolf Dro-
niowie, Marianna i Paweł Holeczko-
wie, Aniela i Ernest Kotyrbowie, Ma-

ria i Jan Małotowie, Elżbieta i Jan Mi-
gurowie, Edeltrauda i Alfred Noco-
niowie, Halina i Ginter Ochmano-
wie, Helga i Eugeniusz Strzelczyko-
wie, Józefa i Jan Smaruniowie oraz Ire-
na i Teodor Zielonkowie.

W uroczystości uczestniczyły
również pary małżeńskie mogące
pochwalić się 60-letnim stażem mał-
żeńskim. W ub. r. ten wyjątkowy ju-
bileusz obchodzili: Dorota i Wilhelm
Pallachowie, Gertruda i Jerzy Man-

nowie oraz Anna i Józef Janoszko-
wie. 

Dostojnym jubilatom składamy naj-
serdeczniejsze gratulacje oraz życzenia
spokoju, pomyślności i zdrowia na
dalsze lata wspólnego życia! (GJ)

Złote i Diamentowe Gody
na medal
Marzena Langner-Pawliczek pra-
cująca na Oddziale Położniczo-
Ginekologicznym Szpitala w Knu-
rowie zajęła III miejsce w ogólno-
polskim plebiscycie „Położna na
medal 2017”. 

Jednocześnie pani Marzena głosa-
mi pacjentów została wybrana naj-
lepszą położną na Śląsku. – To cu-
downa i bardzo ciepła osoba, a przy

tym niezwykle kompetentna. Wyka-
zuje wiele empatii i zaangażowania
w swoją pracę. Zapewnia pacjentkom
poczucie bezpieczeństwa, wsparcie
merytoryczne i emocjonalne. Swój
zawód wykonuje z wielką pasją –
podkreśla dr n. med. Michał Ekkert,
prezes Zarządu Szpitala w Knuro-
wie.

Była to już 4 edycja ogólnopol-
skiego plebiscytu „Położna na medal”.
Jest on częścią kampanii o tej samej
nazwie, prowadzonej przez Akademię
Malucha Alantan. 

- Bardzo się cieszę, że to właśnie
w naszym powiecie mamy najlepszą
położną w całym województwie ślą-
skim. Równocześnie pani Marzena
uznana została za trzecią z położ-
nych w Polsce. To wielkie wyróżnie-
nie  – mówi starosta gliwicki Walde-
mar Dombek. – Radość jest tym więk-
sza, że Powiat Gliwicki jest udzia-
łowcem Szpitala w Knurowie, tak
więc to po części także nasz sukces.
Serdecznie gratulujemy! 

(RG)

Położna 

Pamiątkowe zdjęcie dostojnych jubilatów – małżonków ze stażem do pozazdroszczenia.
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Już po raz 15 zorganizowany został
Koncert Charytatywny „Dary
Serc”, będący wspaniałym świą-
tecznym upominkiem dla miesz-
kańców domów pomocy spo-
łecznej na terenie naszego po-
wiatu. 

Tym razem impreza odbyła się 9
grudnia w Domu Kultury w Knurowie-
Szczygłowicach. Gości imprezy, wśród
których byli m.in. wicestarosta gliwicki

Ewa Jurczyga, Jacek Zarzycki z Za-
rządu Powiatu Gliwickiego, prze-
wodniczący Rady Miasta Knurów
Tomasz Rzepa i wójt Gierałtowic Jo-
achim Bargiel, przywitali Włodzi-
mierz Gwiżdż i Marian Gruszka ze
Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz
Powiat (MGNP), które jest organiza-
torem tych koncertów.  Na sali zasie-
dli mieszkańcy domów pomocy spo-
łecznej z terenu powiatu gliwickiego

i podopieczni Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gliwicach, któ-
rym towarzyszyli ich dyrektorzy oraz
pracownicy.

Imprezę otworzyła odśpiewana
przez wszystkich piosenka „Jest taki
dzień”, jednocząca publiczność i wy-
konawców. Koncert z wielką werwą
prowadziła Barbara Golec, a uświet-
niły go wzruszające występy.  Pod-
opieczni Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy z Knurowa pokazali do-
skonale przygotowany minispektakl
„Rodzina Adamsów”, mieszkańcy
ośrodka Caritasu w Wiśniczach za-
chwycili publiczność przedstawie-
niem „Słodycze”, DPS-u „Zameczek”
w Kuźni Nieborowskiej – wesołą baj-
ką „Ło dziołsze co jom Śnieżka wołali
i 7 podciepach zwanych krasnolud-
kami”, DPS-u w Pilchowicach –
Przedstawieniem Jasełkowym, DPS-
u „Ostoja” z Sośnicowic – koncertem
muzycznym,  a Szymon Sujewicz,
uczestnik projektu „Nowy start w lep-
szą przyszłość”, prowadzonego przez
PCPR w Gliwicach zaśpiewał utwór

Skaldów „Złota Jerozolima i biedne
Betlejem”. Gwiazdą wieczoru był
znany tenor Adam Sobierajski, który
zebrał burzę oklasków. Oprawę mu-
zyczną koncertu zapewniło Trio Iwo-
na oraz Piotr i Tomek. 

- Ten koncert stanowi część na-
szych działań mających na celu inte-
grację środowiska osób niepełno-
sprawnych – mówi Włodzimierz
Gwiżdż, przewodniczący Stowarzy-
szenia MGNP. – Wspiera go liczne
grono sponsorów, którym serdecznie
za to dziękujemy. Za całość odpowiada
Marian Gruszka, przewodniczący knu-
rowskiego koła naszego stowarzy-
szenia, a w coroczne przygotowania
aktywnie włączają się DPS-y. Od sa-
mego początku „dobrą duszą” całego
przedsięwzięcia jest Michalina Ryn-
dak, skarbnik MGNP. 

Stowarzyszenie MGNP koncert
zorganizowało wspólnie z Centrum
Kultury w Knurowie. Patronat hono-
rowy nad nim objęli starosta gliwicki
Waldemar Dombek i prezydent Knu-
rowa Adam Rams. (RG)

Bezcenne „Dary Serc” 

Pod koniec grudnia pożegnali-
śmy Marcina Stronczka, długo-
letniego samorządowca, burmi-
strza Sośnicowic, byłego radnego
Powiatu Gliwickiego oraz członka
Zarządu Powiatu Gliwickiego.

Marcin Stronczek zmarł 25 grudnia
po ciężkiej chorobie. Miał 67 lat. Uro-
czystości pogrzebowe odbyły się 29
grudnia w Smolnicy w kościele Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej przy ul.
Kościelnej 1. Na pobliski cmentarz
zmarłego odprowadziły tłumy – w ostat-
niej drodze towarzyszyli Mu m.in. par-
lamentarzyści, samorządowcy, przed-
stawiciele służb mundurowych oraz
wielu firm, instytucji i stowarzyszeń.  

Marcin Stronczek z wykształcenia
był inżynierem chemikiem. Ukończył
także studia podyplomowe w zakresie

administracji i zarządzania na Uni-
wersytecie Śląskim oraz ergonomię
i bezpieczeństwo pracy na Politechni-
ce Warszawskiej. Przez wiele lat pra-
cował w gliwickim Energopomiarze,
był zatrudniony także w dziale tech-
nicznym na Politechnice Śląskiej. Jakiś
czas kierował szpitalem w Knurowie.

Od 1990 r. był wójtem gminy So-
śnicowice, a następnie  – po odzy-
skaniu praw miejskich w 1996 r. – bur-
mistrzem. Funkcję tę sprawował do
1998 r. W latach 1998-2010 pełnił
funkcję członka Zarządu Powiatu Gli-
wickiego, był również radnym po-
wiatowym. Przez dwie kolejne ka-
dencje – od 2010 r. aż do śmierci – był
burmistrzem gminy Sośnicowice. 

Współpracownicy wspominają
Marcina Stronczka jako człowieka

czynu, oddanego swojej pracy, którą
wykonywał z wielkim zaangażowa-
niem i oddaniem. Jako samorządo-
wiec zainicjował wiele przedsięwzięć
ważnych dla gminy. W ostatnich la-
tach współtworzył m.in. Strefę Ak-
tywności Gospodarczej w Sośnico-
wicach, stwarzając warunki do roz-
woju małych i średnich przedsię-
biorstw. Przeorganizował w gminie
komunikację autobusową, tak by do-
brze służyła mieszkańcom. Dbał o no-
woczesne i funkcjonalne zagospoda-
rowanie terenu leżącego pomiędzy
OSiR w Sośnicowicach a budyn-
kiem byłego gimnazjum. Kontynu-
ował budowę kanalizacji na terenie
gminy, podpisał też deklarację o przy-
stąpieniu Sośnicowic do klastra ener-
getycznego w Powiecie Gliwickim.

Był współautorem książki o historii
Smolnicy, w której mieszkał od uro-
dzenia.  

Licznie zgromadzeni na cmentarzu
w Smolnicy uczestnicy pogrzebu po-

żegnali Marcina Stronczka przy dźwię-
kach orkiestry KWK Knurów. W nie-
bo zaś pofrunęło kilkadziesiąt gołębi,
które za życia z pasją hodował…

Cześć Jego pamięci! 

Żegnamy Marcina Stronczka

Fragment spektaklu, wystawionego przez DPS w Wiśniczach – z symbo-
licznym sercem, ofiarowanym potrzebującym.
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Pilchowice należały przez wieki do
różnych rodów, m.in. Holy i  Reiswitz.
Na początku XVIII w. sprzedano
miejscowość rudzkim cystersom. Dla
Pilchowic ważną datą jest rok 1727,
kiedy kupił je Carl Gabriel hrabia
Wengerski. W roku 1780 hrabia An-
ton Wengerski ufundował nowy ko-
ściół parafialny. Był to dla rodu 
Wengerskich czas świetności. W tym
okresie właściciele Pilchowic wybu-
dowali sobie również nowy, prze-
stronny pałac. Nowy, gdyż starą sie-
dzibą właścicieli był zamek, w którym
obecnie mieści się Urząd Gminy w Pil-
chowicach.  

Nowy pałac był imponującym,
dwuskrzydłowym, trzykondygnacyj-
nym budynkiem. Niestety Wengerscy
niedługo cieszyli się tą rodową rezy-

dencją. Około roku 1800 ród popadł
w kłopoty finansowe z powodu kry-
zysu gospodarczego i być może już
wtedy Wengerscy zrezygnowali z pa-
łacu jako miejsca zamieszkania. Bu-
dynek stał się tymczasową siedzibą bo-
nifratrów przybyłych do Pilchowic
w celu budowy szpitala i klasztoru. 

Pierwotnie rozpatrywano wersję, że
właśnie w pałacu zostanie urządzony
szpital. W 1831 r. zmarł Fridrich 
Wengerski, a jego spadkobiercy sprze-
dali Pilchowice. Czy już wtedy pałac
stał się własnością rządu pruskiego –
trudno ustalić. Pewnym jest, że był nią
już w roku 1858, kiedy urządzono
w nim Królewski Zakład Karny okre-

ślany też jako więzienie dla szlachet-
nie urodzonych. Zakład mógł pomie-
ścić 100 więźniów i istniał do 1866 r.

KRÓLEWSKIE SEMINARIUM

W 1867 r. decyzją władz pruskich
ulokowano w pilchowickim pałacu
Królewskie Katolickie Seminarium
Nauczycielskie. Władze pruskie zde-
cydowały, by umieszczać seminaria
i inne placówki oświatowe nie w du-
żych miastach, ale w takich właśnie
niewielkich ośrodkach, jakim były
wówczas Pilchowice. Miasteczko Pil-
chowice liczyło w 1861 r. 950 miesz-
kańców. Przebywanie tu ok. 140
uczniów i licznego wysoko wykształ-
conego grona pedagogicznego musiało
mieć ogromny wpływ na życie miej-
scowości. W latach 1868-1870 był tu

nauczycielem ks. Konstanty Damrot –
pisarz, poeta, znany działacz na rzecz
polskości Śląska. Jak zostawało się
uczniem tego seminarium? Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej w wieku lat
14 chłopcy zdawali egzamin wstępny
na 3-letni kurs przygotowawczy (tzw.
preparanda). Te trzy lata nauki koń-
czyły się egzaminem seminaryjnym
z wiedzy teoretycznej. Kto zdał ten eg-
zamin, mógł się nazwać dumnym
mianem seminarzysty. Po kolejnych
trzech latach zdawano egzamin na-
uczycielski pierwszego stopnia. Ab-
solwenci seminarium mogli konty-
nuować edukację na akademiach pe-
dagogicznych. 

W seminarium uczono pedagogiki,
historii pedagogiki, psychologii me-
todyki, dydaktyki. Trzeci rok prze-
znaczony był dla zajęć praktycznych
z różnych dziedzin – był to rodzaj
praktyk zawodowych. Na niezwykle
wysokim poziomie stało w pilcho-
wickim seminarium nauczanie muzy-
ki. Nauka gry na pianinie była obo-
wiązkowa. Planu codziennych ćwiczeń
przestrzegano rygorystycznie. Grano
też na innych instrumentach. W pała-
cu znajdowała się aula, gdzie stał for-
tepian i organy. Raz do roku organi-
zowano koncert seminaryjnej orkiestry,
chóru i solistów – jego wykonawcy
długie miesiące ćwiczyli pod okiem
profesorów,  by wystąpić dla miesz-
kańców Pilchowic. O tym, że ucznio-
wie seminarium zdobywali solidne
wykształcenie muzyczne, świadczy
fakt, iż wielu absolwentów kontynu-
owało naukę nie w akademiach peda-
gogicznych, ale… muzycznych. Wie-
lu z nich zostało cenionymi kompo-
zytorami, organistami czy wykonaw-
cami. 

DNI WYPEŁNIONE NAUKĄ

Dzięki wspomnieniom absolwen-
ta seminarium Ryszarda Stopika wie-
my całkiem sporo o tym, jak wyglądało
życie pilchowickich seminarzystów.
Ich czas był ściśle uregulowany.
O godz. 6.00 rano – pobudka, modli-
twa i śniadanie. Między godz. 8.00
a 12.00 odbywały się zajęcia. W go-
dzinach od 12.00 do 14.00 spożywa-
no obiad, a następnie uczniowie mie-
li jedyną w ciągu dnia możliwość
wyjścia poza teren seminarium. Od
godz. 14.00 do 16.00 odbywała się dru-
ga część zajęć. Między godz. 16.00
a 19.00 był czas na naukę własną, ko-
lację oraz dowolne spędzanie czasu
w pokoju, na podwórku lub w parku.
Od godz. 19.00 do 21.00 seminarzy-
ści uczyli się w pokojach, często pod
okiem nauczyciela. Dzień kończyła
wspólna modlitwa w kaplicy. Tak
więc wolność osobista była w semi-
narium mocno ograniczona. Kładzio-
no ogromny nacisk na rygor, porządek

i dyscyplinę. Palenie papierosów było
całkowicie zabronione aż do czasu
I wojny światowej.

Jedynym wolnym popołudniem
w tygodniu była środa. Uczniowie
mogli wtedy opuścić seminarium.
Często też wydłużali sobie te środowe
wypady, wracając już po zmroku.
Musieli wtedy wspinać się po murze
szkoły, by dostać się do środka przez
otwarte okna na piętrze. Zazwyczaj
udawało im się to zrobić niepostrze-
żenie. 

Racje żywnościowe były w semi-
narium skromne, a już zupełnie nie-
wystarczające dla dorastających chłop-
ców. Z utęsknieniem więc uczniowie
wypatrywali paczek żywnościowych
z domów. Czasem też za pieniądze
z kieszonkowego kupowali u pilcho-
wickiego rzeźnika małe kiełbaski,
które wydawały im się prawdziwym
rarytasem. Uczniowie kursu przygo-
towawczego mieszkali na stancjach,
dopiero seminarzyści zamieszkiwali
w internacie na terenie seminarium.
Seminarzyści nosili czapki – każdy rok
z innym kolorem otoku. 

BURZLIWY CZAS POWSTAŃ

W roku 1921, w burzliwym okre-
sie powstań śląskich, pałac zajęli na
swoje koszary powstańcy. Wyrzucili
seminarzystów z godziny na godzinę,

nie pozwalając im zabrać ani pomocy
naukowych, ani osobistych rzeczy.
W czasie swojego pobytu w pałacu
zniszczyli większość wyposażenia i po-
mocy naukowych oraz instrumenty
wraz z fortepianem i organami. Opisane
wydarzenia były zapewne jedną z przy-
czyn likwidacji pilchowickiego semi-
narium. Drugą był fakt, iż liczni ab-
solwenci śląskich seminariów nauczy-
cielskich nie mogli znaleźć pracy.
Rząd pruski ograniczył więc ilość tego
typu placówek lub przekształcał je w li-
cea ogólnokształcące. Tak więc pil-
chowickie seminarium, które – jak pi-
szą źródła – „stało się sławne w całej
prowincji” i  którego mury opuściło
1 361 absolwentów, zakończyło dzia-
łalność po 55 latach istnienia. 

Seminarium zostało rozwiązane
w 1922 r. Dla pilchowickiego pałacu
zaczął się wtedy nowy, niestety ostat-
ni już rozdział historii. Wtedy to bu-
dynek wraz z działką zakupił w imie-
niu diecezji wrocławskiej  kardynał
Bertram. Przeniósł on do Pilchowic
utworzony tymczasowo w Tarnow-
skich Górach Dom Sierot I wojny
światowej.  Dziećmi miały się opie-
kować siostry boromeuszki. Zakonnice
przybyły do Pilchowic z Trzebnicy,
skąd przywiozły kult św. Jadwigi Ślą-
skiej. Jadwiga była fundatorką trzeb-
nickiego klasztoru i kościoła, tam

Piękny, nieistniejący już niestety pałac w Pilchowicach, który w 1780 r.
zbudowali hrabiowie Wengerscy, przeszedł niezwykłe dzieje. Po krót-
kim okresie, kiedy był siedzibą tego rodu, został sprzedany państwu pru-
skiemu i zamieniony na więzienie, a następnie na Królewskie Katolic-
kie Seminarium Nauczycielskie. Potem mieścił się tu sierociniec, pro-
wadzony przez siostry boromeuszki. W 1945 r. Rosjanie spalili pałac, jed-
nak wspaniałą tradycję tego miejsca do dziś kontynuuje zakon kami-
lianów. 

Dzieci przebywające w sierocińcu prowadzonym przez siostry boromeuszki
miały bardzo dobre warunki pobytu – na starych zdjęciach widać ich po-
kój zabaw i łazienkę.

Wśród starych parkowych drzew zawsze znaleźć można było ukojenie
i świetne miejsce do odpoczynku.

Pałac w okresie, gdy mieściło się w nim Królewskie Katolickie Seminarium Nauczycielskie – na niemieckiej wi-
dokówce z 1921 r.

Historia pałacu Wengerskich w Pilchowicach
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spędziła ostatnie lata życia i tam została
pochowana, boromeuszki zaś spra-
wowały opiekę nad jej grobem. Po
przybyciu do Pilchowic siostry ufun-
dowały figurę świętej Jadwigi, po-
święconą w 1928 r., która do dziś stoi
w ogrodzie pałacowym. 

Siostry przejmując budynek pil-
chowickiego pałacu zastały go w bar-
dzo złym stanie – w czasach semina-
rium ciągle brakowało funduszy na po-
trzebne remonty i naprawy, sporych
zniszczeń dokonali też powstańcy ślą-
scy w 1921 r. Boromeuszki wiedzia-
ły, że podejmują się trudnego zadania.
Powierzając się opiece Bożej, podję-
ły jednak z wielką energią trud orga-
nizacji Domu Sierot. Ogromnym na-
kładem własnej pracy sprawiły, że po
kilku latach budynek wyglądał wspa-

niale, a sierociniec opisywany był
przez wszystkich jako wzorcowo pro-
wadzona placówka. 

PRZYSTAŃ DLA SIEROT

Dzieci przebywały w bardzo do-
brych warunkach, w lśniących czy-
stością salach. Zachowała się seria
świadczących o tym zdjęć. Widać na
nich biało ubrane łóżka, idealny po-
rządek i roześmiane buzie dzieci.
Maluchy miały do dyspozycji sporo
zabawek, radio, na ścianach wisiały
kolorowe obrazki, dzieci były schlud-
nie ubrane i zadbane, znajdowały się
też pod stałą opieką lekarza. Wy-
chowankowie sierocińca mieli również

możliwość spędzania czasu w ob-
szernym parku za pałacem (był to
park, którym obecnie opiekuje się
Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pil-
chowiczanom). W deszczowe dni
dzieci miały do dyspozycji kolumna-
dę, czyli rodzaj altany. W parku słu-
chały bajek, bawiły się, zażywały
świeżego powietrza. 

Sierociniec prowadzony przez bo-
romeuszki był w dużej części samo-
wystarczalny. Oprócz głównego bu-
dynku pałacu znajdował się tu bowiem
szereg budynków gospodarczych.
Były to m.in. pralnia, „piekarok’’
(w którym wypiekano chleb), ogrom-
na studnia zaopatrująca w wodę, chle-
wiki, stodoły, obora. Siostry hodowały
trzodę, drobny inwentarz, miały pola,
na których sadzono ziemniaki, a tak-

że uprawiały ogródek. Od frontu bu-
dynku oczy przechodniów cieszył za-
łożony przez zakonnice piękny ogród
kwiatowy.

Pałac podzielony był w tamtych
czasach na dwie części. W jednym
skrzydle znajdował się dom dziecka,
a w drugim tzw. prewentorium. Dzie-
ci przybywały tam na turnusy rehabi-
litacyjne czy sanatoryjne dla podrato-
wania zdrowia (rodzaj kolonii). W su-
mie w całym budynku przebywało do
300 dzieci. 

W mniejszym budynku, wybudo-
wanym pierwotnie jako mieszkanie dla
nauczycieli seminarium (który istnie-
je do dziś), boromeuszki prowadziły

dwuklasową szkołę dla wychowanków
Domu Dziecka. Oprócz tego siostry
powadziły w tym samym
budynku Szkołę Gospo-
darstwa Domowego (na-
zywaną też Szkołą Bie-
liźniarską). W tejże szko-
le młode dziewczyny
z okolicy uczyły się pod
okiem boromeuszek szy-
cia, cerowania, haftowa-
nia, gotowania, pieczenia
i wielu jeszcze innych
umiejętności niezbędnych
przyszłym gospodyniom.
W niejednej rodzinie za-
chowały się piękne obru-
sy, serwetki czy fartuchy
wykonane w tamtych cza-
sach przez uczennice
sióstr.

PODPALONY
I ZNISZCZONY

W początku 1945 r.
boromeuszki wraz z wychowankami
zdołały uciec przed nadchodzącym
frontem radzieckim. Rosjanie spalili
pałac. Przyczyną był może fakt, że
w czasie wojny część sal pałacu prze-
znaczono na lazaret dla żołnierzy nie-
mieckich. Budynek został zniszczony
w takim stopniu, że nie mógł już być
używany. Została tylko frontowa ścia-
na, która z czasem zaczęła grozić za-
waleniem. Resztki pałacu saperzy wy-

burzyli pod koniec lat 60. ubiegłego
wieku. 

W pozostałych  po pałacu zabudo-
waniach gospodarczych mieścił się po
wojnie PGR i różne firmy. W mniej-
szym budynku, gdzie siostry prowa-
dziły szkołę,  przez kilka miesięcy
znajdowała się szkoła powszechna,
przedszkole, a potem w latach 1946-
1955 Dom Dziecka im. św. Jadwigi,
prowadzony przez zakonnice ze Zgro-
madzenia Córek Bożej Miłości. Od
1955 r. to samo zgromadzenie zakon-
ne objęło opiekę nad utworzonym
w Pilchowicach Zakładem  Specjal-
nym dla Dzieci Caritas (od 1971 r.
obowiązuje aktualna do dziś nazwa
Dom Pomocy Społecznej). Niewielki
budynek był zdecydowanie za mały na
potrzeby placówki i w 1989 r. odda-
no do użytku nowy obiekt, który sta-
nął  mniej więcej w miejscu starego pa-
łacu. 

Od 1994 r. opiekę nad placówką
sprawują kamilianie. Mieści się tu
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży prowadzony przez Zakon
Ojców Kamilianów. Tak więc, choć

zniszczono piękny pilchowicki pa-
łac, jednak trwająca w nim od stu lat
szlachetna działalność ma swoją kon-
tynuację. 

PIĘKNE WSPOMNIENIE

Co pozostało po imponującym
kompleksie zabudowań pilchowic-
kiego pałacu? Część budynków go-
spodarczych, które obecnie przero-
bione są na biura administracji i sale

rehabilitacyjne Domu Pomocy Spo-
łecznej, wspomniana figura św. Ja-
dwigi i grota Matki Bożej, wybudo-
wana przez boromeuszki w 1928 r. Za-
chowały się słupy bramy wjazdowej
(obecnie wjazd do hotelu Fursten-
hoff), a na terenie ogrodu znajdują się
wkopane w ziemie trzy słupy, tworzące
niegdyś wejście prowadzące do głów-
nych drzwi pałacu. Zachował się rów-
nież nieużywany obecnie ceglany bu-
dynek szkoły. 

Najpiękniejszą z pewnością pa-
miątką po pałacu jest park. Najstarsze
drzewa według opinii dendrologów pa-
miętają same początki obiektu, czyli
mają ok. 230 lat. Spacerując po par-
kowych alejkach, można sobie wy-
obrazić seminarzystów spędzających
tutaj wolny czas, być może uczących
się, a być może zwierzających się
z młodzieńczych sekretów albo czy-
tających listy z domu… Wiekowe
drzewa odbijają też śmiech wycho-
wanków Domu Sierot, którzy choć
przeżyli wielką tragedię, to jednak zna-
leźli tu pod okiem boromeuszek czu-
łą i profesjonalną opiekę. 

Wielką stratą dla Pilchowic jest
zniszczenie tak pięknego obiektu,
jakim był pałac hrabiów Wenger-
kich. Dobrze, że pozostał chociaż park
– niezwykłe  miejsce pamiętające po-
nad dwa wieki pilchowickiej histo-
rii…

AGNIESZKA ROBOK

Źródła wykorzystane w artykule:
J. Schmidt „Kościoły ziemi gli-
wickiej. Pilchowice”; strona inter-
netowa pana Ryszarda Derdziń-
skiego; tłumaczenie wspomnień
Ryszarda Stopika; materiały pani
Aleksandry Czechowskiej-Gąbki.
Za pomoc w zbieraniu materiałów,
udostępnienie zbiorów i zdjęć oraz
za tłumaczenia z języka niemiec-
kiego autorka dziękuje: pani Luizie
Ciupke, p. Ewie Domagalskiej,
p. Sabinie Michalik, p. Agnieszce
Szynkowskiej, p. Anecie Skowro-
nek, p. Eleonorze Lenży-Pyce,
panu Andrzejowi Knapikowi, p. Jó-
zefowi Nierychle i p. Piotrowi Sur-
delowi.

Na jego miejscu w 1989 r. powstał nowy obiekt, mieszczący obecnie Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Mło-
dzieży.

Placówka prowadzona przez kamilianów tętni życiem – na zdjęciu podsumowanie Świa-
towych Dni Młodzieży w powiatowych DPS-ach, które odbyło się właśnie w Pilchowi-
cach.

Rosjanie podpalili pałac na początku 1945 r. – potem nadawał się on tyl-
ko do rozbiórki.
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Historia pałacu Wengerskich w Pilchowicach
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Wiele dzieje się w parku, który w ostatnich latach bardzo wypiękniał. W ub.
roku tu zorganizowany został Bieg Damrota.
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Repertuar gliwickiego teatru po-
winien zadowolić zarówno dorosłych,
jak i dzieci. Dla tych pierwszych nie
brakuje bardzo różnorodnych, wartych
obejrzenia spektakli, a młodsi mają
okazję, by polubić teatr, przychodząc
na  sztuki, jakich mało.

W styczniu propozycja ta wzbo-
gacona została o interesującą adap-
tację komedii Fredry „Damy i Huza-
ry”. Reżyser Gabriel Gietzky pokazał,
że klasykę można w świetny sposób
przełożyć na współczesny język te-
atru. To świeża, nowatorska odsłona
Fredry. Dobrze znana, zabawna hi-
storia o zamiarach wyswatania mło-
dziutkiej Zosi i zagorzałego miłośni-
ka stanu kawalerskiego, dużo star-
szego od niej Majora, przybrała na gli-
wickiej scenie niezwykłą konwencję.
Widzowie uczestniczą w śnie zako-
chanych w sobie współczesnych mło-
dych ludzi – właśnie Zosi (w tej roli

urocza Izabela Baran) i Edwarda
(porywający Michał Wolny). Za-
chwyca scenografia, ruch sceniczny,
muzyka i bardzo nowocześnie brzmią-
ce songi. Porywa pasja, z jaką moc-
no odkurzony Fredro jest prezento-
wany przez pełen zapału, młody ze-
spół Teatru w Gliwicach. 

- Wydaje mi się, że Fredro byłby
dzisiaj scenarzystą w Hollywood i za-
rabiał miliony na scenariuszach ro-
mantycznych komedii. Ma w sobie

pokłady śmieszności i liryzmu, jakie to-
warzyszą temu gatunkowi filmowemu
– mówi Gabriel Geitzky i trudno się
z nim nie zgodzić po obejrzeniu jego
uwspółcześnionych „Dam i Huzarów”.

W połowie lutego zaś na gliwickiej
scenie kolejna premiera – sztuka
„Wszechogarniająco” Nikołaja Ko-
lady, jednego z najczęściej wystawa-
nych współczesnych rosyjskich dra-
matopisarzy. Wystąpią w niej praw-
dziwe sławy – Ewa Dałkowska i Ma-
ria Pakulnis. To historia o dwóch doj-
rzałych aktorkach, które pomimo wie-
ku nie straciły energii i walczą o swo-
je miejsce na scenie i w życiu. Wciąż
mają marzenia i dążą do ich realizacji.
Zapowiada się prawdziwa teatralna
uczta.    

To nowości w repertuarze gliwic-
kiej sceny. W styczniu i lutym są też
w nim już wcześniej grane, warte
obejrzenia sztuki: „Nora” Henryka

Ibsena, „Psie serce” Mi-
chała Bułhakowa i „Lekcja
tańca w Zakładzie Wesel-
no-Pogrzebowym Pana
Bamby” wg Hrabala i Ha-
ška. Dla dzieci i młodzieży
teatr przygotował na ten

czas „Niezwykły lot Pilota Pirxa”
Stanisława Lema, spektakl „Ach, jak
cudowna jest Panama” wg Janoscha
i „Dzieci z Bullerbyn” powstałe na
podstawie niezapomnianej książki
Astrid Lindgren. 

(RG)

Dla młodszych i starszych w gliwickim teatrze

Premiery,
premiery…
Mocnym akcentem wszedł w nowy rok Teatr Miejski w Gliwicach. Już
6 stycznia wystawił bardzo współczesną wersję komedii „Damy i Huzary”
Aleksandra Fredry, a w najbliższych tygodniach zapowiada kolejną pre-
mierę – tym razem z udziałem aktorskich sław.

Jeszcze kilkanaście lat temu nic nie
wróżyło mu tak wielkiej muzycznej

kariery, bo sporo młodszy wówczas
Mateusz z pasją biegał za piłką
w dwóch klubach sportowych na te-
renie powiatu gliwickiego – „Fretpo-
lu” Pyskowice i „Tempie” Paniówki.
Później grał w wyższych ligach w gli-
wickich i katowickich klubach, długo
łącząc zamiłowanie do sportu z póź-
niejszą muzyczną pasją. Choć w jego
rodzinnym domu trochę na gitarze gry-
wał tata, grali też na instrumentach jego
bracia (starszy prowadzi nawet własną
szkołę tańca, niegdyś w Polsce, a obec-
nie w Norwegii), MANDEE w dzie-
ciństwie nie przejawiał zaintereso-
wania grą na instrumentach.

- Moja ocena
z muzyki w szko-
le podstawowej
też nie była celu-
jąca – śmieje się
dziś Mateusz An-
drzejewski.

W s z y s t k o
zmieniło się, kie-
dy rozpoczął na-
ukę w gimnazjum.
Poznał kolegę,
dzięki któremu za-
chwycił się mu-
zyką klubową.
Wtedy też rozpo-
czął przygodę
z prowadzeniem
szkolnych dyskotek. Muzyka wcią-
gnęła go na dobre.

- To był rok 2003. Na jednej z dys-
kotek poznałem dwóch chłopaków,
którzy próbowali robić własną muzy-
kę. Pokazali mi programy do tworze-
nia utworów, a nawet mi je udostęp-
nili. I właśnie wtedy wszystko się za-
częło. Na początku była to tylko za-
bawa w sklejanie ze sobą dźwięków,
ale już później zaczęło się tworzenie
własnych brzmień przez syntezatory
wirtualne. Następnie rozpocząłem na-
ukę profesjonalnego DJ’ingu u boku
ówczesnego rezydenta klubu Hemin-
gway w Gliwicach. Na pewno na mo-
jej muzycznej drodze bardzo przyda-
ła się i zaprocentowała kilkuletnia
praca DJ’a. Zdobyłem nawet tytuł
drugiego wicemistrza na połączonych
Mistrzostwach Polski DJ’ów organi-
zacji Deejay Mix Club oraz DJ Pro-
motion – opowiada MANDEE.

W2011 r. nastąpił przełom w ka-
rierze młodego muzyka, bo już

pod pseudonimem MANDEE wydał
w wytwórni 001 Records należącej do
DJ’a ADAMUSA (znanego np. z pro-
gramu Kuby Wojewódzkiego i juro-
rowania w programie „Twoja Twarz
Brzmi Znajomo”) track „Cicha woda”,
który był remiksem znanej piosenki
Zbigniewa Kurtycza. Remiks zdobył
uznanie w dyskotekach całej niemal-
że Polski i królował na liście najchęt-

niej granych utworów w klubach
w tamtym czasie. Wtedy też zaczęła się
roczna współpraca Mateusza z for-
macją Wet Fingers (DJ ADAMUS
i Mafia Mike). MANDEE wziął udział
w produkcji płyty na 50-lecie „Polskich
Nagrań” i wydał utwór „Guantana-
mera”. W 2013 r. jego solowa karie-
ra ustąpiła miejsca współpracy z for-
macją LONG&JUNIOR, która utrzy-
muje się w czołówce polskiej muzy-
ki rozrywkowej.

- Pierwszy z utworów, jaki skom-
ponowałem i wyprodukowałem dla tej
grupy, to numer „Tańcz, tańcz, tańcz”,
który aktualnie na YouTubie ma po-
nad 43 mln wyświetleń. Od tego suk-
cesu na stałe zagościłem w składzie

formacji jako producent i kompozytor.
Pewnie znane są także takie moje
utwory jak „Lubię, to się bawię”,
„Kolorowa sukienka”, „Bądź moją
królową”, „Piosenka dla dziewczyny”
czy „Będę śpiewał i grał”. To dość już
popularne taneczne propozycje często
grane w klubach i dyskotekach, co oso-
biście bardzo mnie cieszy – dodaje Ma-
teusz Andrzejewski.

Równolegle z pracą dla formacji
LONG&JUNIOR wydał kilka

własnych singli w wytwórniach
w USA czy Australii. Wykonał też re-
miks nagrania Kasi Popowskiej „Lecę
tam”, który bardzo długo utrzymywał
się na wysokich miejscach listy Hop
Bęc w radiu RMF MAXXX. Ten
właśnie sukces przerodził się w 2016
r. w kontrakt artystyczny z jedną z naj-
większych zarówno w Polsce, jak i na
świecie wytwórni płytowych Univer-
sal Music. 

Rok 2016 to czas nieprzerwanych
sukcesów MANDEE-go. Dużą po-
pularność przyniósł mu remiks wiel-
kiego przeboju „Coco Jambo”. Po
sukcesie tej produkcji zdecydował, że
pora na kolejny krok i wyprodukował
utwór „Over My Head” z udziałem
Thomasa Daniela. A na końcu nadał
nowe brzmienie wielkiemu hitowi Ja-
melii „Superstar” (ze szwedzką  wo-
kalistką Marią Matheą), który aktual-
nie znajduje się w gronie najczęściej

odtwarzanych utworów w stacjach
radiowych w Polsce. We wrześniu
2016 r. otrzymał poczwórną platyno-
wą płytę za singiel „Bądź moją kró-
lową”, którego jest kompozytorem
i producentem oraz diamentową pły-
tę (niezwykle rzadkie wyróżnienie!) za
singiel „Kolorowa sukienka” (również
kompozycja i produkcja) – na YouTu-
bie ponad 44 mln wyświetleń. 

W grudniu tego samego roku mu-
zyk uczestniczył w największym
w Polsce Writing Campie, jaki został
kiedykolwiek zorganizowany  – Sopot
Song Writing Camp 2016. Jego orga-
nizatorami byli: Magic Records –
Universal Music Polska, ZAiKS, Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Instytut Muzyki i Tań-
ca. Brało w nim udział około 50 arty-
stów z całego świata. 

Tam właśnie poznał szwedzką wo-
kalistkę „Marię Mathea” czyli

na co dzień Marię Broberg, którą za-
prosił do współpracy. Owocem tej ko-
operacji jest niepodważalny radiowy

HIT „Superstar”,
który w liście naj-
częściej odtwarza-
nych utworów ra-
diowych w na-
szym kraju zajmo-
wał miejsca
w pierwszej 20.
To zaś skutkowa-
ło niesamowicie
ważnym wyróż-
nieniem przez Ra-
dio Eska, a mia-
nowicie nomina-
cją do nagrody
„ E s k a  M u s i c
Awards” w kate-
gorii „Najlepszy

DJ/Producent” oraz występem na gali
EMA w Szczecinie, którą za pośred-
nictwem Telewizji Polskiej oglądały
miliony Polaków.

Następnie był wspólny występ ra-
zem z Marią na „Top of the top Fe-
stiwal” w Sopocie, organizowanym
przez telewizję TVN, gdzie również
miliony widzów mogły oglądać utwór
„Superstar” wykonywany na żywo.
Owocem współpracy Mateusza ze
szwedzką wokalistką jest także ich naj-
nowszy singiel „Song 2 fall in love 2”,
który zdobywa coraz większą popu-
larność za pośrednictwem telewizji
muzycznych oraz radia.

A jak powstają te wszystkie znane,
wpadające w ucho melodie?

– Najpierw szkicuję, wymyślam,
wyciągam z głowy melodię, później
„mieszam” muzykę, by wszystko uło-
żyło się w zamierzoną całość. Oczy-
wiście wymaga to wiele pracy, czasu,
cierpliwości i doświadczenia – tłu-
maczy muzyk i kompozytor.

Obecnie MANDEE to coraz bar-
dziej znany i już bardzo popularny DJ,
producent, kompozytor, aranżer, re-
mikser, inżynier dźwięku i masterin-
gowiec. Gra swoją muzykę w wielu
klubach w Polsce i znajduje się w ści-
słej czołówce krajowych DJ’ów, a jego
znane i lubiane przeboje nucą rzesze
wiernych fanów w Polsce i na świecie.

MAGDALENA FISZER-RĘBISZ

MANDEE – z powiatowych
boisk na scenę
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Niedawno pisaliśmy w Wiadomościach Powiatu Gliwickiego o znanym,
lubianym i bardzo popularnym muzyku, kompozytorze i didżeju z Py-
skowic – C-BooL-u, który święci znamienite triumfy na polskich i świa-
towych listach przebojów. Okazuje się, że z naszym powiatem związa-
ny jest także inny, niezwykle modny dziś kompozytor i aranżer – Mate-
usz Andrzejewski, czyli popularny MANDEE. Ma naprawdę wielu wier-
nych fanów na Ziemi Gliwickiej, co akurat nie dziwi, bo… mieszka w Gli-
wicach.

„Damy i Huzary” to historia miłości Zosi i Edwarda. 
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Spektakl „Wszechogarniająco” powstaje
w koprodukcji z Teatrem IMKA z Warsza-
wy, dzięki czemu można będzie w nim zo-
baczyć Ewę Dałkowską i Marię Pakulnis.
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Wprawdzie trwa zima, ale dwaj
przyjaciele – mamut wielki i no-
sorożec włochaty, którzy kilka lat
temu zamieszkali w geopunkcie
przy Zespole Szkół im. Marii Ko-
nopnickiej w Pyskowicach, nie
próżnują. Zatrudnieni bowiem zo-
stali jako przewodnicy turystycz-
ni po urokliwym powiecie gliwic-
kim.

Zachęcają dzieci, ale również do-
rosłych do zwiedzania naszego regio-
nu. Ci sympatyczni, i przyzna to każ-
dy – dość oryginalni przewodnicy
prowadzą turystów po najciekaw-
szych zakątkach powiatu gliwickiego,
poczynając od jego północnych tere-
nów po południowe gminy.

A wszystko to za sprawą wydane-
go właśnie – na zlecenie Powiatu Gli-
wickiego – nakładem firmy Frodo
z Bytomia, niezwykle kolorowego ze-
stawu wydawniczego dla dzieci.
W jego skład wchodzą: przewodnik po
powiecie gliwickim, kolorowanka,
kredki i gra w „Czarnego Piotrusia”.

Zestaw dofinansowany został ze
środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, bowiem plej-
stoceńskie zwierzaki nie tylko opro-
wadzają po powiecie gliwickim, ale
także świecą przykładem i namawia-
ją do ekologicznego trybu życia. 

Bohaterowie zwiedzają najcie-
kawsze miejsca i zabytki, pokazują
atrakcje naszego powiatu, ale też
uczą dzieci, jak należy zdrowo i eko-
logicznie żyć.

W tekście znalazły się wzmianki
o walce ze smogiem, są fragmenty ro-
mantyczne (o nimfach leśnych i po-
wiatowych legendach), wątki pod-
niosłe i patriotyczne (Śląski Katyń),
fragmenty nabożne (o modlitwie
w drewnianych kościołach), elemen-
ty śmieszne (o nadwadze zwierzątek,
które źle się odżywiają). To wszyst-
ko jest podane w sposób finezyjny
i dostosowany do percepcji dziecka.
Na stronach kolorowanki oraz na
kartach do gry w Czarnego Piotrusia
pojawiają się postaci i miejsca cha-
rakterystyczne dla naszego regionu,

jak np. Biała Dama i złota kaczka z to-
szeckich legend, Skarbnik – dobry
duch kopalni węgla kamiennego, Ślą-
zaczka i górnik w regionalnych stro-
jach, śląskie potrawy, drewniane ko-
ścioły, zamki itd.

Zachęcamy do wspólnej „zabawy
w powiat gliwicki”.

(MFR)

W powiecie jest wiele miejsc, które warto
odwiedzić w czasie wędrówek, a przy okazji
zwrócić uwagę na to, jak szanować naturę

Ruszajmy
w superpodróż 

Nowe tereny zielone, ścieżki edu-
kacyjne, ekologiczne programy
edukacyjne, a także wiele na-
sadzeń drzew i krzewów to tylko
niektóre z przedsięwzięć, wyko-
nanych w ramach konkursu „Po-
wiat Przyjazny Środowisku”.

12 grudnia w Starostwie Powia-
towym w Gliwicach podsumowana
została ubiegłoroczna edycja tego
konkursu, w którym Powiat Gliwic-
ki co roku udziela gminom pomocy
finansowej na realizację zadań z za-
kresu ochrony środowiska. Laureaci
trzech pierwszych miejsc otrzymali
pamiątkowe statuetki i dyplomy.
Z serdecznymi gratulacjami wrę-

czone zostały one przez przedsta-
wicieli Powiatu Gliwickiego: staro-
stę Waldemara Dombka, Jacka Za-
rzyckiego z Zarządu Powiatu, wice-
przewodniczącego Rady Powiatu
Andrzeja Frejno oraz radnego Win-
fryda Ficonia. 

I miejsce zdobył projekt „Drzewa
– zielone skarby przyrody”, złożony
przez gminę Pyskowice, a łączący
edukację ekologiczną dzieci z przed-
sięwzięciem polegającym na wzbo-

gaceniu terenu zielonego o nową ro-
ślinność – realizowany przez py-
skowickie Przedszkole nr 1. Otrzy-
mał on dotację powiatu w wysoko-
ści 2 750 zł. II miejsce – i 2 500 zł
– przyznane zostało Przyszowicom
w gminie Gierałtowice na realizację
projektu „Bliżej przyrody. Światowy
Dzień Zwierząt w Zespole Pałacowo-
Parkowym w Przyszowicach”, któ-
ry także łączy edukację ekologiczną
dzieci z nasadzeniem nowej roślin-

ności. III miejsce zajęło Chechło
w gminie Rudziniec, otrzymując
2 250 zł za projekt „Miniścieżka edu-
kacyjno-przyrodnicza Zielony Za-
kątek w sołectwie Chechło – cz.
2”, który poprawił estetykę otocze-
nia szkoły i przyczynił się do pro-
pagowania wiedzy ekologicznej
wśród uczniów. 

Równorzędne nagrody po 1 220 zł
przyznane zostały następującym so-
łectwom: Przyszowice-Chudów
w gminie Gierałtowice; Nieborowi-
com, Pilchowicom, Żernicy i Wilczy
w gminie Pilchowice; Bycinie, Łanom,
Poniszowicom i Widowowi  w gm.
Rudziniec; Smolnicy w gm. Sośnico-
wice; Paczynie, Pniowowi, Sarnowo-
wi i Pisarzowicom w gm. Toszek; Bła-
żejowicom, Kieleczce, Wielowsi, Wi-
śniczom i Zacharzowicom w gm.
Wielowieś. Nagrody takie otrzymały
również gminy Knurów i Pyskowice.

Podczas spotkania dużo uwagi
poświęcono problemowi likwidacji
smogu na naszym terenie, a miłym
artystycznym akcentem był występ
dzieci – laureatów XII Festiwalu
Gwary Śląskiej, zorganizowanego
przez GOK w Wielowsi. 

(RG)

PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

Podczas podsumowania konkursu w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.
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Przedszkolaki z Pyskowic ze swym drzewkiem, które nazwały Iskierka.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłosił Listę zadań
przewidzianych do dofinansowa-
nia w 2018 r. Dotyczy ona inwe-
stycji mających na celu moder-
nizację źródeł ciepła oraz insta-
lacji c.o.

To już kolejne takie dofinansowa-
nia w ramach programu SMOG STOP.
Trafią do rekordowej liczby miesz-
kańców woj. śląskiego. Na liście znaj-
dują się wszyscy beneficjenci, którzy
przeszli pozytywną ocenę wniosku
złożonego w ramach naboru, jaki od-
bywał się w maju ub. r. Są to aż 3 053
osoby, z tym wiele z terenu powiatu
gliwickiego, m.in. z Knurowa, Py-

skowic, Toszka, Pławniowic czy Pil-
chowic. Kwoty dofinansowania do

jednego zadania wynoszą średnio ok.
3,5 tys. zł.

Do wszystkich osób umieszczo-
nych na liście sukcesywnie będą wy-
syłane pisma, zawierające oświad-
czenie WFOŚiGW w Katowicach
(umowę dotacji) o udzieleniu dofi-
nansowania. Odebranie pisma przez
beneficjenta będzie równoznacz-
ne z zawarciem umowy dotacji. Wnio-
skodawcy umieszczeni na tej liście
mogą składać dokumenty umożliwia-
jące rozliczenie zadania po zawarciu
umowy dotacji, zgodnie z regulami-
nem programu. 

Bliższe informacje na stronie
www.wfosigw.katowice.pl. 

(RG)

Kolejne dofinansowania

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Ula wypróbowała już karty do gry
w ekologicznego „Czarnego Pio-
trusia” – i była z nich bardzo zado-
wolona!
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MAMY DLA WAS
PREZENT

Pięciu Czytelników, którzy
jako pierwsi zadzwonią
w piątek 19 stycznia o godz.
9.00 pod nr tel. 32 332 66 53
i radośnie zakrzykną hasło
„EKObajtle”, otrzyma od nas
taki atrakcyjny zestaw dla
dzieci. 
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Każdy właściciel pojazdu musi
mieć świadomość, że w przypad-
kach naruszenia niektórych prze-
pisów ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym (art.130a),  jego pojazd
może zostać usunięty z drogi i od-
holowany na parking strzeżony, co
wiąże się każdorazowo ze spory-
mi kosztami.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/
238/2017 z 28 września 2017 r. zostały
wprowadzone nowe stawki opłat za
usunięcie pojazdu z drogi oraz za
parkowanie pojazdu na parkingu strze-
żonym, a także ustalono wysokość
kosztów spowodowanych wydaniem
dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi 

w przypadku odstąpienia od usuwania
pojazdu z powodu ustania przyczyn
jego usunięcia. Uchwała weszła w ży-
cie 1 stycznia 2018 r. Opracowana zo-
stała na podstawie zmieniających się
aktów prawnych, obowiązujących
w całym kraju.

Poniższa tabela podaje stawki przy-
jęte tą uchwałą. Określone są w niej
opłaty za usunięcie i przechowywanie
pojazdu. 

Koszty spowodowane wydaniem
dyspozycji usunięcia pojazdu, w przy-
padku gdy ostatecznie odstąpiono od
usunięcia, zostały przez tę uchwałę
ustalone w wysokości 50 proc. przed-

stawionej w tabeli opłaty za usunięcie
pojazdu.

Zlekceważenie obowiązujących
przepisów może sporo kosztować.
W przypadku odholowania pojazdu na
parking strzeżony jego właściciel zo-
stanie obciążony kwotą za odholowa-
nie pojazdu oraz za jego przechowy-
wanie za każdą kolejną dobę aż do
odebrania go z parkingu. 

Jeśli pojazd nie zostanie odebrany
z parkingu w terminie trzech miesię-
cy, starosta wystąpi do sądu z wnio-
skiem o orzeczenie przepadku pojaz-
du na rzecz powiatu. Gdy sąd orzek-
nie przepadek pojazdu, zostanie on
usunięty z parkingu. Za cały okres jego

przechowywania na parkingu opłatę
poniesie dotychczasowy właściciel.
Opłata ta będzie powiększona o kosz-
ty holowania, oszacowania wartości
pojazdu, jego sprzedaży lub znisz-
czenia w przypadku znikomej jego
wartości handlowej. Starosta wyda
decyzję o zapłacie tych kosztów, a wła-
ściciel będzie musiał je ponieść na
rzecz Starostwa Powiatowego w Gli-
wicach. 

Wszystkie te należności podlegają
egzekucji w trybie i na zasadach okre-
ślonych w ustawie o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji.

(WKT)

Przypomnienie dla 
właścicieli pojazdów

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej 

w Knurowie, ul. Szpitalna 29
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają 
radcowie prawni.
Dni i godziny działania punktu
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. 8.30 do godz. 12.30

Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej 

w Sośnicowicach, ul. Szprynek 1
Punkt prowadzony przez Fundację Rozwoju
Lokalnego z siedzibą w Knurowie.
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają ad-
wokaci.
Dni i godziny działania punktu
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 Knurowie.
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają ad-
wokaci.

Dni i godziny działania punktu
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 Pyskowicach,

ul. Strzelców Bytomskich 3
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają ad-
wokaci.
Dni i godziny działania punktu
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. 13.30 do godz. 17.30
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 Knurowie.
Nieodpłatnych porad prawnych udzielają ad-
wokaci.
Dni i godziny działania punktu
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

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
osobie, której w okresie 12 miesięcy po-
przedzających zwrócenie się o udzielenie nie-
odpłatnej 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 przed-
łożenie oryginału albo odpisu decyzji o przy-
znaniu świadczenia z pomocy społecznej lub
zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o któ-
rym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej;

osobie, która posiada ważną Kartę Dużej
Rodziny.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie 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 bę-
dących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego.
udokumentowanie uprawnienia przez przed-
łożenie zaświadczenia, o którym mowa w usta-
wie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami re-
presji wojennych i okresu powojennego;

osobie, która posiada ważną legitymację we-
terana albo legitymację weterana poszkodo-
wanego.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie ważnej legitymacji weterana
albo legitymacji weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierp-

nia 2011 r. o weteranach działań poza gra-
nicami państwa;

osobie, która nie ukończyła 26 lat.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie dokumentu stwierdzającego
tożsamość;

osobie, która ukończyła 65 lat.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie dokumentu stwierdzającego
tożsamość;

osobie, która w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia
lub poniosła straty.
udokumentowanie uprawnienia przez zło-
żenie oświadczenia, że zachodzi co naj-
mniej jedna z okoliczności wymienionych;

kobiecie w ciąży.
udokumentowanie uprawnienia przez
przedłożenie dokumentu potwierdzającego
ciążę;

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
poinformowanie osoby uprawnionej o obo-
wiązującym stanie prawnym, przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach;
wskazanie osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania dotyczącego jej problemu praw-
nego;
pomoc w sporządzeniu wymagającego wie-
dzy prawniczej projektu pisma w zakresie nie-
zbędnym do udzielenia pomocy, z wyłącze-
niem pism procesowych w postępowaniach
przygotowawczym lub sądowym i pism w po-
stępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub o ustanowienie peł-
nomocnika z urzędu.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
stanowi wydzieloną część Fundu-
szu Pracy, przeznaczoną na fi-
nansowanie kształcenia usta-
wicznego pracowników i praco-
dawców.

KFS to forma wsparcia ciesząca się
olbrzymim zainteresowaniem, gdyż
pozwala firmie dysponującej nawet
niewielkim budżetem sfinansować
szkolenia, które podniosą na tyle kom-
petencje pracowników, iż będzie ona
mogła poszerzyć i udoskonalić zakres
swoich usług.

Pracodawca może otrzymać środ-
ki KFS na sfinansowanie od 80 do 100
proc. kosztów kształcenia ustawicz-
nego, nie więcej jednak niż do 300
proc. przeciętnego wynagrodzenia
w danym roku na jednego uczestnika.
Wskazane dofinansowanie stanowi
dla przedsiębiorcy pomoc de minimis.

Środki KFS mogą zostać przezna-
czone na:
kursy i studia podyplomowe reali-
zowane z inicjatywy pracodawcy lub
za jego zgodą,
egzaminy umożliwiające uzyska-
nie dyplomów potwierdzających na-
bycie umiejętności, kwalifikacji lub
uprawnień zawodowych,

badania lekarskie i psychologiczne,
wymagane do podjęcia kształcenia
lub pracy zawodowej po ukończonym
kształceniu,
określenie potrzeb firmy w zakresie
kształcenia ustawicznego, które ma być
dofinansowane,
ubezpieczenie od następstw nie-
szczęśliwych wypadków w związku
z podjętym kształceniem.

O środki może wystąpić każdy
pracodawca, który zatrudnia na pod-
stawie umowy o pracę co najmniej jed-
nego pracownika. 

Co roku wyznaczane są nowe prio-
rytety wydatkowania środków KFS.
To od nich zależy, jakie grupy osób
w danym roku kalendarzowym będą
mogły skorzystać z dofinansowania. 
Kto może skorzystać z KFS w 2018
roku? 

Z dofinansowania szkoleń sko-
rzystają pracodawcy i pracownicy
zatrudnieni w zawodach zdefinio-
wanych jako deficytowe w danym po-
wiecie lub województwie. Ponadto ze
wsparcia będą też mogły skorzystać
firmy, które planują zastosować nowe
technologie i narzędzia pracy. Do-
datkowo na środki KFS mogą liczyć
także pracownicy i pracodawcy, któ-

rzy udokumentują wykonywanie co
najmniej przez 15 lat prac w szcze-
gólnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze, przy czym nie przy-
sługuje im prawo do emerytury po-
mostowej.

Pracodawcy zainteresowani wspar-
ciem powinni złożyć wniosek o dofi-
nansowanie kosztów kształcenia usta-
wicznego do PUP Gliwice. Termin na-
boru wniosków o wsparcie z KFS oraz
szczegółowe zasady oceny wniosków,
zostaną opublikowane w I kwartale
2018 r. na tablicy informacyjnej w sie-
dzibie urzędu oraz na stronie interne-
towej PUP Gliwice.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce  zasad korzystania z KFS znajdują
się na stronie internetowej PUP Gli-
wice http://www.pup.gliwice.pl/pra-
codawcy_przedsiebiorcy/fundusz_szko
leniowy.html.

IRENA MATUSIAK – kierownik
Działu ds. Szkoleń, Instrumentów

Rynku Pracy i Programów
w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach radzi i informuje

Wsparcie w kształceniu

1% DLA
DAWIDA

Mam na imię Dawid.
Od urodzenia choruję na zespół

Westa, jest to padaczka lekooporna.
Mam szansę na samodzielność, ale
do tego potrzebne mi są drogie leki

i kosztowna rehabilitacja.

POMÓŻ MI, TO NIC NIE KOSZTUJE
Przekaż 1% na moje konto w Fundacji

Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
KRS 0000037904

2944 – KILIAN Dawid Rafał

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Powiat Gliwicki

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu

Możesz również przekazać
darowiznę 

2944 – KILIAN Dawid Rafał –
darowizna na pomoc 

i ochronę zdrowia
Alior Bank S.A.

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
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Radny Stanisław Rudzki, pełniący
funkcję przewodniczącego Ko-
misji Edukacji Rady Powiatu Gli-
wickiego, skierował pismo do sta-
rosty Waldemara Dombka. Poniżej
publikujemy jego treść. (red.)

Podziękowanie dla Zarządu Po-
wiatu Gliwickiego: Waldemara Do-
mbka – starosty, Ewy Jurczygi – wi-
cestarosty, Jacka Zarzyckiego – człon-
ka Zarządu za troskę o oświatę w po-
wiecie gliwickim.

Wydatki na oświatę to prawie 20
mln zł w roku 2017. Jak podaje na-
czelnik Wydziału Rozwoju, Inwesty-
cji, Zamówień Publicznych i Promo-
cji, Joanna Piktas, inwestycje to ponad
8 mln zł, większość finansowana z pro-
jektów unijnych przy dużym wsparciu
budżetu powiatu.

Przy udziale środków unijnych
powstały nowoczesne sale lekcyjne,
pracownie, gabinety – wyposażone
w najnowocześniejszy sprzęt. W ostat-
nim czasie na drobne, ale ważne re-
monty w szkołach wydano 1,15 mln
zł.

Oświata to: uczniowie (1 552),
dyrektorzy i nauczyciele (206, w tym
140 z najwyższymi kwalifikacjami),
budynki i sale (117), pracownie kom-
puterowe (13, a w nich 392 kompute-
ry), rzutniki (73), tablice multimedialne
(15), gabinety różne z pozostałym
wyposażeniem (31).

Nowe Prawo Oświatowe wymusi-
ło przekształcenia szkół nadzorowa-
nych i finansowanych przez staro-
stwo w powiecie gliwickim. Powsta-
ły szkoły ponadpodstawowe: w Ze-
spole Szkół im. Ignacego Paderew-
skiego i w Zespole Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie oraz w Zespole
Szkół im. Marii Konopnickiej w Py-
skowicach. Ponadto starostwo nadzo-
ruje i finansuje działalność zespołów
szkół specjalnych w Knurowie i Py-
skowicach, a także tamtejsze przy-
chodnie psychologiczno-pedagogicz-
ne oraz niektóre szkoły niepubliczne.

Nasze szkoły pięknieją, są moder-
nizowane, doposażone. Za to wszyst-
ko dziękuję Zarządowi Powiatu Gli-
wickiego oraz pani skarbnik Marii
Owczarzak-Siejko, pani naczelnik Jo-
annie Piktas oraz panu Szymonowi
Błaszczykowi.

Dziękuję za ujęcie w projekcie
uchwały budżetowej na 2018 r. pozycji
926 – obiekty sportowe, budowy ogól-
nodostępnej lekkoatletycznej infra-
struktury sportowej przy Zespole Szkół
im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.

Dziękuję wszystkim radnym, Wy-
działowi Edukacji, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych oraz członkom
Komisji Edukacji Rady Powiatu Gli-
wickiego za wspieranie oświaty. 

Radny Powiatu Gliwickiego
STANISŁAW RUDZKI

Podziękowania za troskę

Ola mieszka w Pyskowicach, do
szkoły ma blisko, dlatego zdecydo-
wała się na naukę w swoim mieście.
I nie żałuje tego wyboru: - W szko-
le uczy mi się bardzo dobrze. Jest
świetnie wyposażona, przez co nauka
łatwiej przychodzi i sprawia mniej
bólu, a więcej przyjemności – wy-
jaśnia. - Jest to niewielka szkoła
i wyraźnie widać, że zdanie uczniów
jest w niej brane pod uwagę. Przy-
kładem tego jest to, że ja, mimo iż je-
stem w klasie humanistycznej, mogę
uczyć się rozszerzonej biologii. To
samo dotyczy pomysłów na kon-
kursy, na tematy zajęć dodatkowych
czy akcje promocyjne. Uczniowie,
jeśli tylko chcą, mogą się przy nich
udzielać. Zdecydowanie widać, że
szkole bardzo zależy na uczniu i dba
ona o to, aby każdy się w niej dobrze
czuł – mówi. 

Zabytkowy bu-
dynek placówki
ma swoją magię.
Głównym miej-
scem spotkań jest
klimatyczna aula,
zaś na zewnątrz
zainteresowanie
w zb u d za  t zw .
Geopunkt, czyli
ścieżka dydak-
tyczna z makieta-
mi ssaków plej-
stoceńskich – ma-
muta wielkiego
i nosorożca wło-
chatego. Ale szko-
ła idzie także z duchem czasu – są tu
nowoczesne pracownie, wielofunk-
cyjne boisko czy Centrum Informacji
Multimedialnej. Wszystko to ma uła-
twiać uczniom naukę. A efekty są wi-

doczne, bo już niejednokrotnie ucznio-
wie pyskowickiej szkoły zyskiwali
stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Warto podkreślić, że by je dostać, trze-
ba otrzymać promocję z wyróżnie-

niem, uzyskując przy tym najwyższą
w szkole średnią ocen lub wykazać
szczególne uzdolnienia w co naj-
mniej jednej dziedzinie wiedzy, uzy-
skując w niej najwyższe wyniki,
a w pozostałych dziedzinach wiedzy
wyniki co najmniej dobre. W tym roku
szkolnym taką stypendystką została
właśnie Ola. 

Pyskowiczanka jest bardzo dobrą
uczennicą. Jak sama przyznaje, lubi się
uczyć, a nawet gdy przytrafi się jej ja-
kaś gorsza ocena, to nie zniechęca się
do dalszej nauki. Interesuje się języ-
kami obcymi – angielskim i niemiec-
kim, uczy się także j. koreańskiego.
Bierze również udział w konkursach.
- Dzięki nauczycielom mam okazję
uczestniczyć w konkursach, o których,
bez ich pomocy, nie miałabym poję-
cia. Ostatnio zdobyłam wyróżnienie
w konkursie plastycznym w ramach
akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki”,
a jakiś czas później w wojewódzkim
konkursie artystycznym, gdzie zdo-
byłam trzecie miejsce w kategorii ta-
necznej – dodaje. 

Taniec to jej wielka pasja. Uczy się
go od 13 lat w Miejskim Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Pyskowicach: - Z ze-
społem, do którego należę, jeździmy
na festiwale, gdzie nie raz, nie dwa
zdobywamy różne nagrody. Zaczy-
nałam tańczyć jako dziecko, uwielbiam
to robić i nie wyobrażam sobie bez
tego codzienności – mówi Ola.

Aktywnie uczestniczy też w życiu
szkoły – robi zdjęcia podczas uro-
czystości, prowadzi akademie, orga-
nizuje atrakcje, np. na dni otwarte. 

Po zakończeniu edukacji w szkole
średniej chciałaby studiować. Zasta-
nawia się jednak jeszcze nad kierun-
kiem. I w tym zakresie może liczyć na
pomoc w szkole: - Nauczyciele często
z nami rozmawiają o tym, co dodat-
kowo można robić w szkole i poza
szkołą. Poruszane są tematy związane
z naszą przyszłością, co zdecydowa-
nie pomaga nam oswoić się ze świa-
domością nadchodzącej dorosłości. 

Oli życzymy dalszych sukcesów
w nauce i realizacji jej licznych pasji!

(SN)

Technikaria, czyli Dzień Technika
odbył się 8 grudnia w Zespole
Szkół Zawodowych nr 2 w Knuro-
wie. Była to już druga edycja tej
imprezy. Pierwsza odbyła się rok
wcześniej z inicjatywy nauczycie-
li przedmiotów zawodowych. 

W Technikariach wzięli udział
uczniowie Technikum i Branżowej
Szkoły I  Stopnia tego zespołu szkół.
Towarzyszyli im nauczyciele i za-
proszeni goście, wśród nich m.in. wi-
cestarosta gliwicki Ewa Jurczyga,
Piotr Rykala – dyrektor pracy w KWK
Knurów-Szczygłowice oraz Krzysztof
Leśniowski – radny Powiatu Gliwic-
kiego, a zarazem przewodniczący
NSZZ Solidarność KWK Knurów-
Szczygłowice Ruch Knurów. Goście
w swych wystąpieniach podkreślali, że
knurowska placówka kształci w za-
wodach, na które jest zapotrzebowa-
nie na rynku pracy. Ponadto jej ab-
solwenci, kształcący się w zawodach
i specjalnościach górniczych, mogą
być pewni zatrudnienia dzięki poro-
zumieniu zawartemu pomiędzy Po-
wiatem Gliwickim a Jastrzębską Spół-
ką Węglową S.A. 

Podczas pierwszej części Dnia
Technika młodzież przedstawiła pre-
zentację na temat tego, jak wygląda
kształcenie zawodowe w tej szkole.

W Technikum młodzież uczy się na
kierunkach: technik elektryk, technik
mechanik, technik grafiki i poligrafii
cyfrowej oraz technik górnictwa pod-
ziemnego. Z kolei od września ub. r.
w szkole istnieje I klasa Branżowej
Szkoły I Stopnia, w której uczniowie
kształcą się w zawodzie mechanik –
monter maszyn i urządzeń. Młodzież
ma do dyspozycji pracownie przed-
miotów zawodowych, może brać
udział w unijnych projektach, w pla-
cówce organizowane są ciekawe wy-
darzenia, m.in. Festiwal Zawodów,
a także wycieczki dydaktyczne do
firm i przedsiębiorstw. 

Z kolei ofertę edukacyjną Wy-
działu Górnictwa i Geologii Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach przedstawił
prodziekan ds. studenckich i kształ-
cenia dr inż. Sergiusz Boron. W swo-
im wystąpieniu przypomniał także, że
27 października 2017 r.  Zespół Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz
Wydział Górnictwa i Geologii Poli-
techniki Śląskiej podpisali umowę
o współpracy. 

Druga część imprezy odbyła się „na
wesoło” i wypełniły ją zabawy i kon-
kursy. Najlepszymi uczniami w za-
wodzie 2017 zostali: górnik – Dawid
Kotliński, elektryk – Krzysztof Za-
cherniak, mechanik – Mateusz Banz.
Technixy 2017 zdobyli: Dawid Wit-
kowski, Wojciech Gibas i Michał Sa-
necznik. Zarówno w  konkursie wie-
dzy tematycznej, jaki i w konkursie
sportowym najlepsza była drużyna
Kierunek Mechaniczny, II miejsce
zajął Kierunek Elektryczny, a III – Kie-
runek Graficzny.

Cały czas do dyspozycji uczniów
były stoiska dwóch wydziałów Poli-
techniki Śląskiej – Wydziału Górnic-
twa i Geologii oraz Wydziału Elek-
trycznego. 

(SN)

Technikaria z Politechniką Śląską 

W 2018 r. Szkoła Podstawowa im.
Bolesława Chrobrego w Chechle
obchodzi 50-lecie.

Z tej okazji placówka ma zamiar
wydać pamiątkowy album pt. „50
roczników”. Niezbędne do tego są kla-
sowe zdjęcia absolwentów ze wszyst-
kich roczników,  począwszy od 1968
r. - Zachęcamy do wypożyczenia ich

placówce. Można je przywieźć oso-
biście lub przesłać scany na adres
chechlo2013@wp.pl. Z góry dzięku-
jemy za pomoc! Już teraz serdecznie
zapraszamy wszystkich do wzięcia
udziału w obchodach, które odbędą się
16 czerwca 2018 roku – mówi dyrek-
tor szkoły Regina Wieczorek.

(RG)

Jubileusz SP w Chechle

Dr inż. Sergiusz Boron przedstawił uczniom bogatą ofertę studiów na Poli-
technice Śląskiej.

Zmagania konkursowe wymagały też zbiorowego wysiłku.

Roztańczona stypendystka
Aleksandra Sowa jest uczennicą II klasy o profilu hu-
manistycznym w Liceum Ogólnokształcącym Zespo-
łu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. W tym
roku szkolnym została stypendystką Prezesa Rady Mi-
nistrów. Uwielbia taniec i naukę języków obcych –
w tym niełatwego języka koreańskiego. Jak podkre-
śla, „Konopnicka” to dobra szkoła, a jej ogromnym atu-
tem są nauczyciele. 

Aleksandra Sowa.
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NIEPRZECIĘTNI UCZNIOWIE
Kontynuujemy cykl poświęcony wyróżniającym się uczniom naszych
powiatowych szkół ponadpodstawowych. W tym numerze przed-
stawiamy Aleksandrę Sowę z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej
w Pyskowicach.
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KS Rudziniec – to jedyny klub
siatkarski w gminie Rudziniec.
Istnieje od ponad dwóch lat
i z roku na rok osiąga coraz
znaczniejsze sukcesy na boisku. 

Klub zrzesza zawodników głów-
nie z terenu gminy Rudziniec.
W skład jego zarządu wchodzi pre-
zes Łukasz Pierończyk, wiceprezes
Tomasz Marek, skarbnik Tomasz
Stawiarski, a także sekretarz Regina
Wieczorek, która jest dobrym du-
chem drużyny, wspiera i wspomaga
całą ekipę oraz wszystkie jej inicja-
tywy. 

Zawodnicy trenują w dwóch ha-
lach sportowych: mieszczącej się
w Poniszowicach przy tamtejszym
Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
a także w Rudzińcu przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym – tutaj też
rozgrywają swoje mecze w roli go-
spodarza.

W sezonie 2017/2018 drużyna
gra w składzie: Łukasz Pierończyk
(kapitan), Jacek Słabisz, Adam Ce-
bula, Daniel Merkel, Kamil Miesią-
czek, Tomasz Stawiarski, Tomasz
Marek, Mateusz Woszczyński, Armin
Giemza, Mateusz Burgfeld, Łukasz
Gruntkowski, Paweł Noculak, Mar-
cin Pietrzyk, Robert Ptak, Dominik
Jakuszczonek oraz Adam Stodułka.
Ich trenerem jest Marek Kisiel.
Klub mimo krótkiej działalności bar-

dzo szybko się rozwija i osiąga coraz
to lepsze wyniki. Zawodnicy biorą
udział w rozgrywkach siatkarskich na
terenie województw śląskiego i opol-
skiego. W 2015 r. KS Rudziniec za-
jął II miejsce na Turnieju „Renault
i Zaksa” w Kędzierzynie-Koźlu,

a w 2016 r. na tym sa-
mym turnieju wywal-
czył już I miejsce.
Z kolei w Turnieju
Siatkówki Mężczyzn
„Amator 2016”
w Krapkowicach zajął
IV miejsce, a w Gli-
wickiej Lidze Siat-
kówki sezon 2015/
2016 zawodnicy wy-
walczyli XI miejsce. 

Podczas wakacji
zimowych w 2016 r.
klub zorganizował
Feryjne Spotkanie
z Siatkówką – zaję-

cia siatkarskie dla dzieci i mło-
dzieży z gminy Rudziniec oraz tur-
niej siatkarski dla lokalnej spo-
łeczności w celu propagowania
sportu i dyscypliny siatkarskiej.
W ub. roku zawodnicy odnieśli suk-
ces w Turnieju Siatkówki Plażowej

im. Tomka i Damiana w Nogow-
czycach i zajęli I miejsce, w Tur-
nieju Siatkówki Mężczyzn „Amator
2017” w Krapkowicach wywalczy-
li pod siatką VI lokatę. W Gliwic-
kiej Lidze Siatkówki sezon

2016/2017 zajęli VIII lokatę, takie
samo miejsce zdobyli w rozgryw-
kach IV Ligi Mężczyzn Śląskiego
Związku Piłki Siatkowej. 

Podobnie jak w poprzednim roku,
klub w 2017 r. zorganizował Feryj-
ne Spotkania z Siatkówką. Całkiem
niedawno, bo w dniach 18-19 listo-
pada ub. r. przygotował we współ-
pracy z Powiatem Gliwickim, cie-
szący się dużą popularnością Miko-

łajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Pu-
char Starosty Gliwickiego. Jak na
dwuletnią działalność, to naprawdę
sporo.

- Nasza drużyna w sezonie
2017/2018 poważnie myśli o awan-

sie do I ligi śląskiej mężczyzn Ślą-
skiego Związku Piłki Siatkowej.
Wiemy, że nas, zawodników, czeka
ciężka praca. Jesteśmy na to gotowi

i zmotywowani do pracy – informu-
ją przedstawiciele klubu. - W bieżą-
cym sezonie będziemy ponownie
uczestniczyć w rozgrywkach Gli-
wickiej Ligi Siatkówki oraz grać
w II lidze śląskiej  mężczyzn (daw-
na IV liga mężczyzn) Śląskiego
Związku Piłki Siatkowej. Będzie-
my również reprezentować naszą
gminę w turniejach siatkówki halo-
wej i plażowej. 

Klub zaprasza wszystkich miło-
śników siatkówki oraz sportu na
swoje mecze. Bliższe informacje na
temat drużyny i rozgrywanych spo-
tkań znajdują się na fanpage’u face-
bookowym zespołu. (SN)

Siatka na wysokim poziomie

Młodzi zawodnicy z Akademii
Wspinania GTW mieli już trzecią
okazję do spotkania i rywalizo-
wania w ramach sekcyjnych Mi-
kołajkowych Zawodów Wspi-
naczkowych, które odbyły się 10
grudnia w hali MOKiS-u w Pysko-
wicach.

- Drogi wspinaczkowe przygoto-
wano dla uczestników podzielonych na
grupy wiekowe z uwzględnieniem
stopnia zaawansowania. Do pokona-
nia były dwie drogi eliminacyjne,
a sześć osób z każdej kategorii prze-
chodziło do finału. Dla wielu zawod-
ników był to pierwszy start w rywali-
zacji i wiązał się z dużym stresem, ale
wszyscy bawili się bardzo dobrze.
Nowością w tym sezonie były starty
dla rodziców, które dostarczyły dużo

emocji – informuje Dariusz Opoka ze
Stowarzyszenia GTW. – W przerwie
między startami dzieci losowały nie-
spodzianki mikołajkowe. Rodzice
przygotowali słodki poczęstunek, za co
bardzo dziękujemy!

Każdy zawodnik został nagrodzo-
ny dyplomem, a zwycięzcy otrzyma-
li pamiątkowe puchary. W poszcze-
gólnych kategoriach najlepsi byli: Na-
talia Wójcik z Pyskowic, Bartosz Bąk
z Gierałtowic, Szymon Kroliński z Py-
skowic i Milena Ciechanowska z Gli-
wic, a Maciej Panenka okazał się
bezkonkurencyjny wśród rodziców. 

Gliwicka Akademia Wspinaczki
GTW, która aktywnie działa również
w Pyskowicach i Gierałtowicach, pod-
sumowała sezon. Był on bardzo uda-
ny. – Naszych 26 zawodników wy-

startowało w 31 zawodach. Rywali-
zowali w Pucharze Polski, Pucharze
Regionalnym i Pucharze Europy. Bra-
li udział również w zawodach towa-
rzyskich, takich jak Crux Kids, Gliwice
na Topie czy Big Little Monkey oraz
zagranicznych, na przykład Morawski
Puchar, Puchar Czech, Climbing Pet-
zen Trophy. Stanęliśmy aż 78 razy na
podium! – cieszy się Darek Opoka.

Kolejny sukces to powołanie Jan-
ka Kroszki do Kadry Narodowej, a Mi-
leny Ciechanowskiej, Martyny Cie-
chanowskiej, Patrycji Aksman, Szy-
mona Kopla, Bartosza Ciesielskiego,
Szymona Bochenka i Janka do Kadry
Śląska.

- Za wszystkimi sukcesami stoją
nasi wspaniali trenerzy: Tymon Wa-
liński, Mateusz Nawratek, Aleksander

Olszok, Bartek Patora i szef Akademii
Tomasz Ciechanowski – podkreślają
działacze GTW. – Dziękujemy gmi-

nom, które nas wspierają, a są to Gli-
wice, Pyskowice i Gierałtowice.

(RG)

III Mikołajkowe Zawody Wspinaczkowe 

Wspinaczka to nie tylko sport, ale i wielka frajda – mówią zawodnicy GTW.
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Tak cieszyli się zawodnicy z jednej z wygranych.
A powodów do radości mają wiele, bo coraz czę-
ściej stają na podium.
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c W naszym powiecie wiele jest osób, zespołów, które odnoszą spor-
towe sukcesy. Niestety nie zawsze ich osiągnięcia są szerzej znane.
Zachęcamy więc do informowania „Wiadomości Powiatu Gliwic-
kiego” o sportowych perełkach z terenu naszego powiatu. Informacje
można przesyłać na adres: redakcja@starostwo.gliwice.pl. 

NASZE TALENTY
Kontynuujemy cykl poświęco-
ny sportowym talentom z na-
szego powiatu. W tym wydaniu
Wiadomości Powiatu Gliwic-
kiego prezentujemy Klub Spor-
towy Rudziniec. O działalności
i sukcesach klubu dowiedzie-
liśmy się dzięki radnemu Po-
wiatu Gliwickiego, Józefowi
Kruczkowi. 
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KKRRZZYYŻŻÓÓWWKKAA ZZ HHAASSŁŁEEMM
Poprawne hasło krzyżówki z po-
przedniego wydania WPG to „CHO-
INKA”. A jakie jest tej? Zachęcamy do
małej gimnastyki szarych komórek,
przy okazji można też nieco lepiej po-
znać nasz powiat i odbywające się
w nim wydarzenia oraz jego atrakcje. 
Pytania do krzyżówki:
1. Zakon Ojców… - prowadzi Dom
Pomocy Społecznej dla Dzieci i Mło-
dzieży w Pilchowicach.
2. Wydział… i Gospodarki Nieru-
chomościami Starostwa Powiatowego
w Gliwicach – zajmuje się sprawami

związanymi m.in. z ewidencją gruntów
i budynków. 
3. W jaki dzień tygodnia Starostwo Po-
wiatowe w Gliwicach pracuje do godz.
17.30?
4. Miesiąc, w którym przeprowadzo-
na zostanie kwalifikacja wojskowa
w powiecie gliwickim, to...
5. Siarczysty zimą, szczypie w uszy.
6. Nazwisko polskiej poetki, patronki
powiatowego zespołu szkół w Py-
skowicach.
7. Dzień… – obchodzony 22 stycznia.  

(Opr. SN)

Śląska fraszka 
Nowy Rok!

Witom z Nowym Rokym
Przeca niy borokym
Nadzieja nom niesie

Bestoż wiyncy chce się.

Z zimą szaleństwa
Dyć jak wszyndy tako biołość

To ze tego tyż wesołość
Nic że czasym szczypie w uszy

I ze szuflom trza sie ruszyć. Bronisław Wątroba

HENREKEITO 

Składniki (na ok. 6 porcji):
- bulion warzywny (1 marchewka, 1/2 pietruszki, 1 mała
cebula, 1 por, 1 łodyga selera naciowego, 1/2 pęczka na-
tki pietruszki, 2 liście laurowe, 3 ziela angielskie, 4 ziar-
na czarnego pieprzu, 1 łyżeczka soli)
- 500 g mrożonego groszku
- 2 łyżki masła
- 1 średnia cebula
- 200 ml śmietanki do zup
- sól, pieprz
Do podania
- 200 g chrupiącego, wędzonego boczku
- musztarda

Przygotowanie:
Ugotować bulion. Warzywa obrać, opłukać i włożyć do garn-
ka z natką pietruszki i przyprawami. Zalać 1,5 l zimnej wody.
Gotować na dużym ogniu aż zacznie wrzeć, następnie zmniej-
szyć ogień do minimum i gotować przez ok. 30 min. Go-
towy bulion przecedzić. Na 1 łyżce masła podsmażyć po-
krojoną w piórka cebulę. Dodać do bulionu razem z grosz-
kiem. Gotować ok. 20 minut, aż groszek zmięknie.
Dodać sól i pieprz do smaku, resztę masła i śmietankę, go-
tować jeszcze przez ok. 5 min. Zmiksować blenderem.
Podsmażyć boczek i dokładnie go osuszyć na papierowym
ręczniku, żeby był chrupki. Zupę podawać z musztardą,
boczkiem i świeżym chlebem.

VISPIPUURO
Składniki:
- 250 ml mleka
- 6 łyżek kaszy manny
- 4 łyżki cukru
- 1 opakowanie borówek amerykańskich (ok. 250 g)
Przygotowanie:

Mleko podgrzać w garnuszku. Dodawać stopniowo, ciągle
mieszając, kaszę mannę. Gotować ok. 10 minut na wolnym
ogniu, ciągle mieszając. Do gotującej się manny dodać cukier
i borówki (lub inne owoce), wymieszać, pogotować jeszcze
chwilę. Zdjąć z ognia i ostudzić.

Zmiksować blenderem ostudzoną mannę z borówkami
na gładką masę. Wylać do pucharków/salaterek. Schłodzić.
Po wystygnięciu przyozdobić owocami. (Opr. RG)

Przysmaki z Finlandii
Wielu smakołyków można było spróbować podczas podsumowania XIII Szkolnej Ekspedycji Pilchowice –
Finlandia przez Knurów, które odbyło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach. Gimnazjaliści
z tej szkoły i uczniowie Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, biorący udział w tej wyprawie, jak
zawsze przygotowali dania charakterystyczne dla kraju, jaki zwiedzali. Polecamy dwa z nich – pożywną zupę
i zdrowy deser.

Skandynawskie dania bardzo smakowały gościom
podsumowania kolejnej Szkolnej Ekspedycji.
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Kolekcjoner bardzo silnie związany jest ze
swoją miejscowością oraz śląskością. Ko-
lekcjonerstwem interesował się od najmłod-
szych lat szkolnych – zaczął od pocztowych
znaczków, przez banknoty i monety, aż po od-
znaczenia. 

- Jako mieszkańcowi Śląska od urodzenia,
zawsze najlepiej kolekcjonowało mi się pa-
miątki związane z historią mojego regionu.
Moje zbiory to różnego rodzaju stare pa-
miątki z Pławniowic i najbliższych okolic oraz
porcelana śląskich wytwórni – podkreśla.
Warto dodać, że pan Leonard jest członkiem
Stowarzyszenia Miłośników Śląskiej Porcelany
i Widokówki. 

Kolekcja pławniowickiego pasjonata jest
duża, wszystkie przedmioty zajmują wiele pół-
ek. Pan Leonard w swoich zbiorach ma m.in.
znaczne ilości pocztówek, zdjęcia, dokumen-
ty, figurki świętych, zastawy z porcelany, sta-
re obrazy, zegary… 

Perełki ze zbiorów pana Leonarda można
było zobaczyć podczas obchodów 700-lecia
Pławniowic. Z tej okazji miejscowość
w czerwcu ub. r. przygotowała wielki festyn
i wystawę historyczną. Pan Leonard aktywnie
włączył się w te obchody. Na wspomnianej
wystawie, którą zorganizowali DFK Pław-
niowice i właśnie pan Seichter, znalazły się
liczne eksponaty z jego kolekcji.

Na jubileusz 700-lecia nasz pasjonat wy-
dał także album, prezentujący historię miej-

scowości. Album jest przepiękny. Liczy
blisko 300 stron i wypełniony jest zdjęcia-
mi. Są na nich mieszkańcy, budynki, urzę-
dowe pieczątki, dokumenty, listy oraz foto-
grafie, m.in. z okresu budowy Kanału Gli-
wickiego.  

(SN)

W kolekcji zobaczyć można m.in. wiele figurek z porcelany.

Oto tylko mała część zbiorów mieszkańca Pławniowic.
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Leonard Seichter jest znany
z miłości dla swej małej oj-
czyzny.

Pasjonat, jakich mało
Leonard Seichter jest pasjonatem śląskiej historii i kultury, kolekcjonuje także stare pamiątki.
W ub. roku jego rodzinne Pławniowice świętowały 700-lecie. Pan Leonard z tej okazji przy-
gotował przepiękny album, wypełniony fotografiami ze swych zbiorów. 



Na zaproszenie
naszego part-
nerskiego Po-
wiatu Calw
w Niemczech,
młodzież z po-
wiatowych szkół
ponadpodsta-
wowych wraz
z delegacją
z Powiatu Gli-
wickiego wzięła
udział w sympo-
zjum pt. „Euro-
po, quo vadis?”,
poświęconym
przyszłości Euro-
py. Uczniowie
byli zachwyceni
wizytą i zdobyty-
mi tam doświad-
czeniami.

Opr. SONIA NIERYCHŁO
Zdjęcia: Archiwum WPG

Uczniowie Technikum nr
1, wchodzącego w skład
Zespołu Szkół im. I. J. Pa-
derewskiego w Knurowie,
korzystają z nowocze-
snych pracowni kompu-
terowych. Powiat wyko-
nał je w ramach projektu
unijnego pn. „Moderniza-
cja i rozbudowa pracow-
ni informatycznych wraz
ze stworzeniem ośrodka
egzaminacyjnego dla
zawodu technik informa-
tyk w Zespole Szkół im.
I. J. Paderewskiego
w Knurowie”. Pracownie
mają nie tylko świetny
sprzęt, ale i designerskie
wnętrza. 

Rok 2017 obfitował w licz-
ne odznaczenia. Bartosz
Kaczmarczyk, nauczyciel
języka niemieckiego
w Zespole Szkół im. I. J.
Paderewskiego w Knuro-
wie zajął III miejsce w
ogólnopolskim konkursie
„Nauczyciel – Wolontariusz
Roku”, zorganizowanym
przez MEN. 

Z kolei brat Bronisław
Malicki, długoletni dy-
rektor Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży, prowadzo-
nego przez Zakon Oj-
ców Kamilianów w Pil-
chowicach, odebrał
złotą Odznakę Honoro-
wą za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego. 

„Przyjazna
energia
w Powiecie
Gliwickim”
– to klaster
energii,
którego ce-
lem jest
walka z ni-
ską emisją.
Przystąpiły
do niego
m.in.
wszystkie
nasze gmi-
ny. 

XIX Dożynki Po-
wiatu Gliwickiego
i Gminy Gierałto-

wice odbyły się
w Paniówkach.
Podczas święta

plonów wręczone
zostały m.in. na-

grody Bene Meri-
tus. Odebrali je:

Teresa Szymońska
z Sośnicowic,

Grzegorz Kamiński
z Toszka, Gospo-

darstwo Agrotury-
styczne „Ranczo”

Proboszczowice
i Zespół „Przebu-
dzenie” z Pysko-

wic. 

20-lecie działal-
ności obchodził

Rodzinny Dom
Dziecka w Pa-

czynie, funkcjo-
nujący jako jed-
nostka organiza-

cyjna Powiatu
Gliwickiego.
Stworzyli go

i prowadzą Re-
nata i Ireneusz

Kopaniowie. To
miejsce pełne

ciepła i miłości. 

Ubiegły rok to także
czas zmian w służbie

zdrowia. Szpital
w Knurowie i Szpital

w Pyskowicach,
w których powiat ma
udziały, znalazły się
w tzw. sieci szpitali.

Dla pacjentów knu-
rowskiej placówki

w jej funkcjonowaniu
nic się nie zmieniło,

zaś odczuwalną
zmianą w Pyskowi-
cach było przenie-

sienie nocnej i świą-
tecznej opieki zdro-

wotnej do tamtejsze-
go szpitala. 

Ważne i wyczeki-
wane remonty wy-
konano na wielu
drogach powiato-
wych. Najpoważ-
niejszą moderni-
zację przeszła ul.
1 Maja w Knuro-
wie na odcinku od
ul. Kosmonautów
do ul. Wilsona, na
co powiat uzyskał
środki z Narodo-
wego Programu
Przebudowy Dróg
Lokalnych oraz
pomoc gminy. 

Droga powiatowa
Nr 2991 S wyre-
montowana zosta-
ła na odcinku od
Kozłowa do grani-
cy z Gliwicami,
w czym powiat
wsparła gmina So-
śnicowice. 

2017 w fotograficznym skrócie2017 w fotograficznym skrócie
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