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Konwent Powiatów Województwa Śląskiego 

Powiat Wodzisławski był  gospodarzem październikowego Konwentu Starostów Województwa 
Śląskiego. Starosta wodzisławski Tadeusz Skatuła zaprosił jego uczestników do Rogowa w 
gminie Gorzyce. Był wśród nich m.in. starosta gliwicki, Waldemar Dombek. 

Obrady otworzył  przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Śląskiego, starosta bielski 
Andrzej Płonka. Na obrady przybyli m.in. wicewojewodowie śląscy Gabriela Lenartowicz i Mirosław 
Szemla, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali dobrą współpracę urzędu wojewody z 
samorządami w realizacji zadań publicznych. Nawiązali także do nowych zadań zleconych powiatom z 
zakresu administracji rządowej. 

Następnie Dorota Wójtowicz, dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach zaprezentowała  temat nowych zasad pozyskiwania środków na 
zadania drogowe w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016 – 2019”. 

Temat nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców i nowe zadania dla powiatów zlecone z 
administracji rządowej referowali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości: Karol Dałek, zastępca 
dyrektora Departamentu i sędzia Marcin Ozimek. 

Konwent Starostów przyjął następujące stanowiska: 

- w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na zadania typu „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” w ramach priorytetu „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2010, 

- w sprawie renegocjacji kontraktów na lecznictwo zamknięte. Konwent zaapelował o wprowadzenie 
zmian w regulacji przekazywania środków za świadczenia zdrowotne wykonane ponad limit określony 
w umowie na lecznictwo zamknięte. Dotychczasowa praktyka w tym zakresie prowadzona przez NFZ 
to proponowanie przez płatnika zawarcia ugód albo aneksowanie umów niekorzystnych dla Szpitali 
dopiero po zakończeniu rozliczania rocznego umów, 

- w sprawie wydawania kart zgonu. Zapisano w nim, iż Konwent apeluje o niezwłoczne 
przeprowadzanie zmian legislacyjnych, które jednoznacznie określą zasady wydawania kart zgonu 
oraz finansowania tego zadania i które będą uwzględniać obowiązujący stan prawny w zakresie 
organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Starostowie w specjalnym stanowisku upomnieli się także o środki finansowe na naprawy dróg po 
powodziach w 2010 roku. Wnioski w tej sprawie zostały już zweryfikowane i zatwierdzone, a mimo 
tego powiaty wciąż oczekują  na pieniądze. 

  

  

Pełne wydarzeń Dni Papieskie 

11 października obchodziliśmy XV Dzień Papieski, upamiętniający powołanie św. Jana Pawła II 
na Tron Piotrowy. W Gliwicach i powiecie gliwickim odbyło się z tej okazji szereg wydarzeń 
ekumenicznych i kulturalnych, a następne jeszcze przed nami. 

Sukcesem okazały się dwa występy zespołu TGD, który koncertował przy pełnej sali – zarówno 10 
października w Gliwickim Teatrze Muzycznym, jak i następnego dnia w kościele pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej na osiedlu Trynek w Gliwicach. Ten drugi koncert odbył się w towarzystwie 
uczestników warsztatów wokalnych, prowadzonych przez dwa dni przez członków zespołu TGD w 



Gliwicach. – Wzięło w nich udział 150 osób – mówi Magdalena Budny, która z ramienia Powiatu 
Gliwickiego odpowiada za organizację Dnia Papieskiego Ziemi Gliwickiej. – Chętnych jednak było 
znacznie więcej. O zainteresowaniu nimi niech świadczy fakt, że już miesiąc wcześniej zabrakło 
miejsc dla wszystkich, którzy chcieli się na nie zapisać. 

Występ TGD w Gliwickim Teatrze Muzycznym poprzedził występ grupy Nowe Przymierze z Gliwic, a 
przed koncertem w kościele na Trynku – Chóru Gospel Przebudzenie z Pyskowic. – To 
niezapomniane przeżycie – mówili słuchacze, którzy nagrodzili wykonawców gromkimi brawami, 
domagając się bisów. TGD chętnie na to przystało, udowadniając, że muzyka i śpiew są wspaniałym 
środkiem zbliżającym ludzi do Boga. Obydwu koncertom towarzyszyła wystawa fotografii Antoniego 
Witwickiego, dokumentująca wizytę Ojca Św. Jana Pawła II w Gliwicach w czerwcu 1999 r. 

11 października w gliwickiej katedrze odbyła się msza św. pod przewodnictwem biskupa gliwickiego 
Jana Kopca. Biskup w swym kazaniu nawiązał do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego – „Jan Paweł 
II – patron rodziny”. Przypomniał, jak wielką rolę w nauczaniu Polskiego Papieża odgrywała rodzina, 
Boże dzieło stworzenia i jak aktualne są te słowa również dziś. 

Przed nami jeszcze wiele wydarzeń, zorganizowanych z okazji Dnia Papieskiego Ziemi Gliwickiej. 15 
października o godz. 19.00 Sekcja ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Gliwickiej zaprasza na Randkę 
małżeńską „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” do Hotelu Mikulski w Gliwicach. 16 października Dom 
Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach organizuje VII Rajd Pieszy „Śląskie ślady obecności 
św. Jana Pawła II”, którego trasa wiedzie od Sośnicowic przez Stodoły do Rud. 17 października w 
Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II w Gliwicach odbędzie się video-konferencja „Przez 
śmiech do lepszego małżeństwa”, przygotowana przez Inicjatywę Missio. Następnego dnia o godz. 
15.00 można wziąć udział w „Ewangelizacji na placach” w Knurowie-Szczygłowicach, zorganizowanej 
przez Wspólnotę Droga Neokatechemunalna. Również 18 października o godz. 15.00 rozpocznie się 
Powiatowy Festiwal Chórów – Powiat Gliwicki i Gmina Gierałtowice zapraszają na tę imprezę do 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach. Z kolei od 18 do 22 października odbędzie się 
cykl programów słowno-muzycznych „Ku czci naszego patrona”, przygotowanych przez uczniów 
Gimnazjum w Wielowsi. Szczegółowy program wydarzeń – na plakacie, zamieszczonym na stronie 
www.powiatgliwicki.pl. 

Dzień Papieski Ziemi Gliwickiej zorganizowany został przez Miasto Gliwice, Powiat Gliwicki i Diecezję 
Gliwicką. Odbywa się pod patronatem honorowym prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza, starosty 
gliwickiego Waldemara Dombka oraz biskupa gliwickiego Jana Kopca. 

  

  

70-lecie i sztandar dla „Konopnickiej” 

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach obchodzi w tym roku 70-lecie. 
Jubileuszowe uroczystości zorganizowane zostały 9 i 10 października. Jednym z ich ważnych 
elementów było nadanie szkole sztandaru. Uhonorowano ją także Złotą Odznaką „Za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego”. 

Sztandar ufundowany został przez starostę gliwickiego, Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół 
Liceum Ogólnokształcącego w Pyskowicach, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej 
oraz jego absolwenta Wojciecha Radomskiego. 

Uroczyste przekazanie sztandaru odbyło się 9 października. Wzięli w nim udział uczniowie i grono 
pedagogiczne „Konopnickiej”, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
placówek oświatowych, reprezentanci Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół LO w Pyskowicach 
oraz samorządów – gminnego i powiatowego. Powiat Gliwicki reprezentowali wicestarosta Ewa 
Jurczyga oraz Andrzej Kurek – przewodniczący Rady Powiatu. 

Uroczystość przeprowadzona została zgodnie z ceremoniałem wojskowym, o co zadbali opiekunowie 
klas mundurowych działających w „Konopnickiej”, m.in.  z 6 Batalionu Powietrznodesantowego w 
Gliwicach. Sztandar przekazany został dyrektor szkoły Elwirze Dersiewicz przez reprezentantów 
fundatorów, którzy wcześniej wbili symboliczne złote gwoździe w jego drzewiec. Następnie dyrektor 
Dersiewicz przekazała go przedstawicielom uczniów. Uroczystość zakończył pokaz musztry 
wojskowej w wykonaniu klas mundurowych. 



Sztandar poświęcony został następnego dnia podczas mszy św. odprawionej w kościele pw. Mikołaja 
w Pyskowicach w intencji uczniów, pracowników i absolwentów szkoły. Potem – już w murach szkoły – 
odbyło się jubileuszowe spotkanie, na którym licznie przybyłych absolwentów „Konopnickiej” i gości 
witały dyrektor Dersiewicz i Maria Nowak-Kowalska, prezes Stowarzyszenia Wychowanków i 
Przyjaciół LO w Pyskowicach. Gratulacje i życzenia  społeczności „Konopnickiej” złożyli posłowie, 
radni, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz lokalnych władz. W imieniu Powiatu Gliwickiego 
uczynili to Ewa Jurczyga, wicestarosta gliwicki i Winfryd Ficoń, radny powiatowy, również absolwent 
tej szkoły. Na uroczystościach obecna była także Maria Owczarzak-Siejko, skarbnik Powiatu 
Gliwickiego. Ciekawostką jest, że oprócz Winfryda Ficonia, jeszcze troje radnych powiatowych jest 
absolwentami „Konopnickiej” – Anna Smyl, Jacek Awramienko i Adam Wojtowicz. Oni również nie kryli 
wzruszenia podczas jubileuszu. Krystian Kiełbasa, radny Sejmiku Województwa Śląskiego w imieniu 
marszałka województwa śląskiego wręczył szkole, na ręce dyrektor Dersiewicz Złotą Odznakę „Za 
Zasługi dla Województwa Śląskiego”. 

Ciekawy program artystyczny przygotowali uczniowie i nauczyciele pyskowickiej szkoły 
ponadgimnazjalnej. Przenieśli oni wszystkich obecnych wehikułem czasu w odległe lata szkolnej 
młodości. Były piosenki, doskonale śpiewane przez uczniów i grono pedagogiczne tej słynącej z 
aktorskich i wokalnych talentów szkoły. Była piękna prezentacja, stare archiwalne zdjęcia i zupełnie 
nowoczesny teledysk reklamujący szkołę. Nie zabrakło także momentów autentycznych roztkliwień, 
kiedy na scenę wkroczył Tomasz Henclewski, jeden z braci Henclewskich, którzy jako pierwsi zdawali 
w „Konopnickiej” maturę. Pełne wzruszenia były również wspomnienia byłego długoletniego dyrektora 
„Konopnickiej” – Władysława Macowicza i najstarszego z żyjących profesorów – Jana Mostowskiego. 

Na jubileusz przygotowana została wystawa, prezentowana w pyskowickim Ratuszu do 31 
października. Wydano też album pt. „70-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w 
Pyskowicach” i „Gazetkę Zjazdową”, które są do nabycia w sekretariacie szkoły. 

Szkoła, mieszcząca się w zabytkowym budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37 w 
Pyskowicach (gdzie wcześniej działała Górnośląska Szkoła Górnicza), zaczęła funkcjonować wiosną 
1945 roku. W jej skład wchodziły wówczas gimnazjum i liceum. Przez pewien czas mieściła też szkołę 
podstawową, która następnie przeniesiona została do nowo wybudowanej  „tysiąclatki”, jako Szkoła 
Podstawowa nr 6 w Pyskowicach. Przez lata w „Konopnickiej” funkcjonował również internat. Obecnie 
w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej wchodzą Liceum Ogólnokształcące, Technikum i 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Szkoła ma cały szereg znanych absolwentów, wśród których są m.in. 
lekarze, prawnicy, duchowni, inżynierowie, przedsiębiorcy i dziennikarze. 

  

  

Żonkile na znak solidarności 

Po raz piąty gliwicki oddział „Dziennika Zachodniego” zorganizował akcję sadzenia żonkili na 
znak nadziei, solidarności z chorymi na raka oraz opieki hospicyjnej. 

Pomysłodawczyni i główna organizatorka całego przedsięwzięcia, red. Marlena Polok-Kin, zastępca 
dyrektora Oddziału Śląsk „Dziennika Zachodniego” tym razem zaprosiła uczestników akcji do Parku 
Chopina w Gliwicach 9 października. Byli wśród nich m.in. politycy i samorządowcy, dziennikarze, 
uczniowie, przedstawiciele firm i instytucji. 

– To godne podziwu przedsięwzięcie – mówi wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga, która uczestniczyła 
w sadzeniu żonkili. – Chorych na raka wciąż przybywa, a akcja nie tylko symbolicznie ich wspiera, ale 
także przyczynia się do propagowania onkologicznych badań profilaktycznych. 

Uczestnicy akcji posadzili 300 cebul żonkili, powiększając i tak całkiem sporą już Słoneczną Polanę 
Nadziei w gliwickim Parku Chopina.  

- Pola Nadziei powstają w październiku w całej Polsce – mówi red. Marlena Polok-Kin. – Jest to 
Miesiąc Walki z Rakiem Piersi, a w październiku przypada też Międzynarodowy Dzień Opieki 
Hospicyjnej. Cieszę się, że co roku w akcji towarzyszy nam duże grono osób, którym te sprawy nie są 
obojętne. 

  



  

Sukces młodych mundurowych 
  
7 października uczniowie Klas Mundurowych w ZSZ nr 2 w Knurowie po raz pierwszy wzięli 
udział w Wojewódzkim Turnieju dla Szkół Ponadgimnazjalnych z Klasami Mundurowymi ,,Gram 
i Kulturalnie Kibicuję” w Będzinie, odnosząc na nim spore sukcesy. 
  
Turniej odbył się po raz piaty. W zawodach brało udział 10 szkół ponadgimnazjalnych z klasami 
mundurowymi z województwa śląskiego m.in. z Świętochłowic, Sosnowca, Wojkowic, Siemianowic 
Śląskich, Częstochowy, Katowic, Pszczyny, Bytomia, Czeladzi, Knurowa . 
  
W poszczególnych konkurencjach mundurowi z Knurowa zajęli: 
- Test wiedzy na temat zasad zabezpieczania imprez masowych - II miejsce 
- Konkurs wiedzy z zakresu prawa ruchu drogowego, techniki kryminalistycznej, ogólnych zasad 
prewencji –  II miejsce 
- Konkurs strzelecki – II miejsce 
- Turniej piłki nożnej – III miejsce 
  
Organizatorami turnieju byli: Komenda Powiatowa Policji w Będzinie, Starostwo Powiatowe w 
Będzinie, Urząd Miasta w Będzinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. 
Partnerami: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Szkoła Policji w Katowicach. 
  
  

  

  

Każda okazja jest dobra, żeby się spotkać… 

  
2 października najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie po raz kolejny 
gościli u przedszkolaków, tym razem z okazji „Dnia Chłopca”. 
  
- Współpraca naszej szkoły z Przedszkolem nr 13 w Knurowie trwa od wielu lat. Nowy rok szkolny 
rozpoczyna kolejny cykl spotkań, wzajemnych odwiedzin i współpracy. Dzieci chętnie się spotykają, 
aby wspólnie się pobawić i miło spędzić czas. I tym razem nasi przyjaciele nas nie zawiedli – były 
zabawy, tańce, wspólne śpiewanie i słodki poczęstunek – informuje Agnieszka Buczek z ZSS w 
Knurowie. 
  

  

  

  

Akcja profilaktyczna 

Stowarzyszenie GTW co roku przeprowadza akcję profilaktyczną w ramach realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Tegoroczna edycja odbyła się 2 października, podczas 

V Olimpiady Lekkoatletycznej w Pyskowicach. 

W ramach całego przedsięwzięcia członkowie Stowarzyszenia rozdawali materiały promocyjne 

zachęcające do czynnego uprawiania sportu jako alternatywy dla używek oraz kolportowali specjalne 

wydanie gazety HydeParkNews. Dodatkową atrakcją była sztuczna ścianka wspinaczkowa, z której 

mogli korzystać uczestnicy Olimpiady, obsługiwana przez szefową GTW Akademia Wspinaczki – 

Agnieszkę Drożdż. Każdy uczestnik, który wszedł na sam szczyt ścianki, przełamał lęk i wygrał walkę 

ze sobą, mógł otrzymać niewielki upominek. 

- Wszystkich chętnych i potrzebujących wsparcia z zakresu przeciwdziałania narkomanii zachęcamy 

do korzystania z darmowych porad naszego eksperta Marka Olesia, w każdą środę w 

godzinach  15:00 - 17:00 w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Paderewskiego 5 w Pyskowicach – 

informuje Darek Opoka. 



  

  

Erasmus + Edukacja dla dorosłych 

  
Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli informuje o poszukiwaniu partnera do 
projektu europejskiego w ramach programu Erasmus+, Edukacja dla dorosłych, akcja 1 - 
mobilność edukacyjna lub akcja 2 – partnerstwa strategiczne. 
  
Centrum edukacji dla dorosłych: CEPA Fernando Morrero Pulido – Arucas y Firgas, Arucas, (Wyspy 
Kanaryjskie, Hiszpania) nawiąże współpracę z centrami edukacyjnymi dla dorosłych, uczniami i 
studentami w wieku 18 oraz starszymi. 
Projekt ma na celu współpracę pomiędzy jednostkami edukacyjnymi (szkoły dla dorosłych, NGO, 
uniwersytety, szkoły wakacyjne) poprzez wymianę dobrych praktyk, organizację wspólnych projektów 
oraz tworzenie materiałów edukacyjnych. Językami projektu będą j. angielski oraz j. hiszpański. 
  
Zainteresowani są proszeni o kontakt: Lourdes Manzaneram, e-mail: lourmanpad@gmail.com, tel. 
0034 928605967.Termin zgłoszenia chęci do udziału w projekcie upływa w lutym 2016 r. 
  

  

  

„Mamuty” przebudziły się ze snu 

  
FC „Remedium Hybryd” Pyskowice 18 października  (o godz. 18:00 w hali im. Huberta 
Wagnera) zagra pierwszy mecz przed własną publicznością. Po kilku latach przerwy, futsal na 
poziomie ogólnopolskim wraca do Pyskowic. 
  
Za tym wydarzeniem stoi prezes i trener Rafał Barszcz, który przyciągnął grono sponsorów, partnerów 
i wolontariuszy, aby odbudować futsal w tym mieście. – Pyskowice zasługują na drużynę futsalu w 
lidze ogólnopolskiej. Takie są oczekiwania w naszym mieście, a pytania o reaktywację drużyny 
pojawiały się już od dawna – mówi prezes Rafał Barszcz. 
  
Podczas pierwszego meczu organizatorzy przygotowali wiele atrakcji:  pokaz młodych 
zawodników Futsal Akademii Pyskowice, specjalny kącik dla dzieci prowadzony przez 
animatorów Stacji Artystycznej Rynek, a także wiele konkursów i zabaw z gadżetami i upominkami 
sponsorów klubu. Każdy mieszkaniec Pyskowic oraz powiatu jest mile widziany w niedzielny wieczór. 
Zawodników do gry będzie zagrzewać muzyka C-Boola, popularnego DJ i producenta muzycznego. 
  
Więcej informacji: https://www.facebook.com/FC-Remedium-Hybryd-Pyskowice oraz 

na http://fcpyskowice.pl 
  

  

  

Zakończenie sezonu kolarskiego 

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach zaprasza 18 października 

na rajd – zakończenie 58. turystycznego sezonu kolarskiego. 

Wspólny wyjazd na trasę rajdu zaplanowano z gliwickiego rynku o godz. 10.00. Rowerzyści pojadą 

pod opieką doświadczonych przewodników turystyki kolarskiej klubu. Można także udać się w trasę 

indywidualnie. Meta rajdu znajdować się będzie na terenach obok zamku w Chudowie. Szczegółowy 

regulamin imprezy znajduje się na stronie internetowej klubu http://klubhuzy.g-ce.pl 



  

  

Nabór do GTW Futsal Team Kobiet 
  
Trwa nabór do GTW Futsal Team dla kobiet i dziewczyn w rocznikach 1999 i starsze, 2000 i 
młodsze, 2003 i młodsze. 
  
Zawodniczki z końcem listopada zaczną mecze w Ekstralidze Kobiet, walcząc o Mistrzostwo Polski w 
Futsalu, natomiast młode zawodniczki powalczą w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. 
  
- Czekają nas mecze domowe jak i wyjazdowe, które będą gwarantować wiele emocji. Nabór odbywa 
się w każdy piątek od godziny 17:00 w hali sportowej przy ul. Kozielskiej 1 w Gliwicach. Szczegóły pod 

numerem telefonu 500 170 516 oraz adresem e-mail: d.opoka@gtwgliwice.pl – informuje 
koordynujący to przedsięwzięcie Darek Opoka. 
  
 


