Tak minął
2009 rok…
Przełom starego i nowego roku to tradycyjnie czas na to, aby
spojrzeć wstecz, podsumować to, co się wydarzyło. W tym dodatku do WPG proponujemy podróż przez wydarzenia, które miały
miejsce w powiecie gliwickim w 2009 roku. Podsumowania tego
okresu dokonują także osoby, wchodzące w skład Zarządu Powiatu Gliwickiego. Przypomnijmy więc sobie, jaki to był rok.
STYCZEŃ

 Okres Bożego Narodzenia to czas kolędowania. 9 stycznia Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie

zorganizował w Domu Kultury w Szczygłowicach IX Wspólne Kolędowanie. Z kolei 10 stycznia
w Dąbrówce (gmina Wielowieś) odbył się finałowy koncert VI Wojewódzkiego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek. W festiwalu ogółem wzięło udział 700 wykonawców.
 16 stycznia Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej zorganizował III Festiwal KARAOKE Domów Pomocy Społecznej. Impreza odbyła się w Szczygłowicach. Każdy DPS
otrzymał upominki i pamiątkowe dyplomy, wręczono również wyróżnienia oraz statuetki.
 19 stycznia z okazji Jubileuszu 10 lat funkcjonowania naszego województwa w Katowicach odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. W minionym roku jubileusz 10-lecia obchodziły również powiaty, w tym również Powiat Gliwicki.

LUTY

 „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym i wykorzystanie dotacji Unii Europejskiej” to na-

zwa konkursu, w którym główną nagrodą był wyjazd do Brukseli. Konkurs odbył się 13 lutego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Zwyciężył Józef Guzik, rolnik a zarazem sołtys
z Ligoty Toszeckiej, który wyjechał na wyprawę studyjną, ufundowaną przez poseł do Parlamentu
Europejskiego Małgorzatę Handzlik.
 26 lutego odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Gliwickiego, w trakcie której Zbigniew Pańczyk,
pierwszy starosta gliwicki otrzymał Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
 28 lutego w Paniówkach zorganizowano Halowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wzięło w nich udział 15 drużyn, reprezentujących jednostki OSP z terenu powiatu gliwickiego, strzeleckiego oraz tarnogórskiego – 5 z nich tworzyły dziewczęta.

MARZEC

 Rozpoczęła się realizacja

zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu
w ramach projektu „Współczesny Michał Anioł – rozwój pasji i wyrównywanie
szans uczniów szkół Powiatu Gliwickiego o profilu
ogólnym”.
 20 marca Zespół Szkół im.
Marii Konopnickiej w Pyskowicach zorganizował II Przegląd Filmów Amatorskich
Zmiany w oświacie od września 2009 roku były tematem spotka- LUSTRO.
nia nauczycieli z sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Naro-  26 marca odbyła się XXXIII
dowej Krystyną Szumilas oraz śląskim kuratorem oświaty Stani- sesja Rady Powiatu Gliwickiesławem Faberem. Spotkanie dotyczyło zmian we wszystkich pla- go, w trakcie której podziękocówkach oświatowych, począwszy od przedszkoli, a skończywszy wano honorowym dawcom
na szkołach ponadgimnazjalnych. Na zdjęciu Krystyna Szumilas krwi działającym w Knurowie
oraz wicestarosta Sławomir Adamczyk podczas spotkania z na- za wieloletnie zaangażowanie
uczycielami, które odbyło się w marcu w Centrum Jana Pawła II
i poświęcenie na rzecz honorow Gliwicach.
wego krwiodawstwa. Listy gratulacyjne odebrało 7 członków knurowskiego klubu Honorowych Dawców Krwi im. F. Ogana.
 Na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich trwały XV Jubileuszowe Międzynarodowe
Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB 2009, na których prezentował się m.in. Powiat Gliwicki.
 29 marca w Willi Caro w Gliwicach odbył się finał konkursu na Najpiękniejszą Kroszonkę 2009.
W konkursie pojawiła się dodatkowa kategoria, mianowicie „Kroszonka z okazji Jubileuszu 10-lecia
Powiatu Gliwickiego”, w której I nagrodę otrzymał Szymon Dylus.

KWIECIEŃ

20 kwietnia w Gliwicach odsłonięto i poświęcono tablicę pamięci Wojciecha Korfantego.
Rok 2009, decyzją Sejmiku Śląskiego, uchwalony został Rokiem Wojciecha Korfantego, jednej
z najwybitniejszych postaci w dziejach współczesnych Górnego Śląska.
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MICHAŁ NIESZPOREK,
starosta gliwicki

Ważny rok dla służby
zdrowia i opieki społecznej

– Miniony rok był rokiem trudnym,
w którym do Polski zawitał kryzys finansowy. Nie ominął on również naszego powiatu, jednak na szczęście nie
wpłynął znacząco na funkcjonowanie
starostwa – szerzej na ten temat można przeczytać na III stronie tego
Dodatku w wypowiedzi skarbnika Powiatu Gliwickiego.
Warto podkreślić, że w 2009 roku podjęliśmy wiele działań porządkujących służbę zdrowia
oraz system opieki społecznej w powiecie. Niewątpliwie sukcesem jest, że w połowie ub. roku
Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach otrzymał certyfikat potwierdzający jego
dostosowanie do standardów wynikających z ministerialnego rozporządzenia. Oznacza to, iż nic
nie zagraża jego normalnemu funkcjonowaniu po 1 stycznia 2011 roku, gdy standardy te staną
się obowiązujące. W drugim domu pomocy społecznej prowadzonym przez Powiat Gliwicki –
„Zameczku” w Kuźni Nieborowskiej – wykonano już natomiast 90 procent prac związanych
z dostosowaniem go do tych wymogów. W pierwszej połowie bieżącego roku powinny one zostać ukończone i również ten DPS uzyska konieczną standaryzację. To cieszy, bo nie wszystkim
samorządom w kraju udało się dostosować swe domy pomocy społecznej do tych norm, wymagających dużych nakładów finansowych.
Równocześnie w ub. roku prowadziliśmy prace związane z procesem restrukturyzacji SP
ZOZ-u w Knurowie. W wyniku tego od 1 stycznia br. wszystkie przychodnie w gminie Gierałtowice działają już jako samodzielne NZOZ-y. Podobnie szpital w Knurowie, który rozpoczął
pracę jako spółka prawa handlowego, konkretnie zaś – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dotychczasowej strukturze knurowskiego SP ZOZ-u pozostały więc już tylko przychodnie znajdujące się na terenie tego miasta.
Cieszy fakt, że na tle innych SP ZOZ-ów w kraju ten nasz, znajdujący się w Knurowie, był
w minionym roku w dobrej kondycji finansowej. Pozwoliło to na wykonanie inwestycji i remontów o łącznej wartości około 4 mln zł. Natomiast szpital w Pyskowicach zakończył co
prawda rok z ujemnym wynikiem finansowym, jednak nie jest on na tyle duży, by zagrażał działalności tej placówki. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie wraz z nowym dyrektorem (pełniącym tę funkcję od 1 sierpnia ub. roku) uda się powiatowi uzgodnić taki plan restrukturyzacji, który zapewni bezpieczne funkcjonowanie tego szpitala w przyszłości.
Przekształcenia, które dokonane zostały w służbie zdrowia w Gierałtowicach i w Knurowie
były konieczne, by placówki te mogły kontynuować świadczenie usług medycznych na wymaganym poziomie. Obecnie zarządzane są przez spółki, stworzone przez ich pracowników.
W żadnym stopniu nie zmniejsza to dostępności dla pacjentów świadczonych przez nie usług.
Wręcz przeciwnie – jakość usług powinna się poprawić, a ich zakres poszerzyć, jak to dzieje się
w innych placówkach służby zdrowia, które już wcześniej poddane zostały procesowi restrukturyzacji.
 24 kwietnia rok szkolny zakończyli maturzyści ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego. W trakcie zorganizowanych z tej okazji uroczystości absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a najlepszym z nich wręczone zostały Stypendia Starosty Gliwickiego.
 Maj to miesiąc, kiedy spragnieni słońca poszukujemy cieka wych
wy da rzeń
plenerowych. Nie zabrakło takich
również w naszym powiecie. 2
maja na zamku w Toszku odbyło się II Twórcze Starcie Orkiestr Dę tych, a 3 ma ja
Fundacja „Zamek Chudów”
rozpoczęła cykl imprez plenerowych – pierwsza z nich odbyła się pod hasłem ,,Za Króla
Stasia”.

MAJ

Wyjątkowo uroczysty przebieg miał zeszłoroczny Dzień Europy w Gliwicach, bowiem świętowaliśmy 5 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od kilku lat starostwo współorganizuje tę
imprezę, w której bierze udział m.in. młodzież z regionów partnerskich powiatu. Na zdjęciu wspólny występ młodzieży w Nowych Gliwicach.
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SŁAWOMIR ADAMCZYK, wicestarosta gliwicki

Szkoły zmieniają oblicze

– W ubiegłym roku w szkołach prowadzonych przez Powiat Gliwicki działo się
bardzo dużo dobrego. Mam tu na myśli
zarówno poprawiającą się bazę naszych
zespołów szkół, jak i ich ofertę edukacyjną oraz stworzone w nich możliwości rozwijania zainteresowań i pasji uczniów,
a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.
Cieszę się, że wszystkie prowadzone
przez powiat szkoły zmieniły już oblicze –
ich budynki zostały w ostatnich latach
poddane termomodernizacji, a co za tym idzie mają nowoczesny system grzewczy, wymienioną stolarkę, wyremontowane dachy i elewacje. Jeszcze tylko w kompleksie szkół przy ul. Szpitalnej 25
w Knurowie takie prace są kontynuowane, ale zakończą się w br. Poprawia się także baza sportowa
oraz otoczenie naszych placówek oświatowych. To naprawdę duże, kosztowne inwestycje, wymagające ze strony powiatu poważnego zaangażowania finansowego oraz umiejętności pozyskiwania
środków zewnętrznych.

 „Pamiętaj pracuj bezpiecznie” – kolejna edycja tego edukacyjnego konkursu miała swój finał 22 maja w sali sesyjnej starostwa. W etapach gminnych udział wzięło 300 uczestników. I miejsce zajął Damian Schygulla z Gimnazjum w Wielowsi.
 25 maja w Knurowie odbył się IX Konkurs Wiedzy o Powiecie Gliwickim, który przebiegał
pod hasłem „10-lecie Powiatu Gliwickiego czyli śląskie przysmaki na jubileuszowym stole”. I miejsce zajęły Emilia Barchańska i Kinga Zasada z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie.
 23 maja był Dniem otwartym w szpitalu w Knurowie. Tego dnia wykonano tu blisko 500 bezpłatnych badań i szeroko propagowano profilaktykę zdrowia.
 27 maja w Willi Caro w Gliwicach odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Diana 2009. Plebiscyt na najbardziej aktywną, twórczą i przedsiębiorczą kobietę Gliwic i powiatu gliwickiego organizuje co roku Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej. W zeszłym roku Dianą została Stefania Grzegorzyca,
znana propagatorka tradycji regionalnych z Knurowa.

4 i 5 czerwca Starostwo Powiatowe w Gliwicach zorganizowało
międzynarodową konferencję
„KonferTur – promocja turystyczna kluczem do wzrostu rozpoznawalności powiatu gliwickiego”. Wzięli w niej udział
przedstawiciele naszych partnerskich powiatów i ich zaprzyjaźnionych samorządów: Denbighshire w Wielkiej Brytanii, Mittelsachsen i Calw w Niemczech
oraz Shannon w Irlandii, a także
Powiatu Puckiego. Na zdjęciu
Zespół Pałacowo-Parkowy w
Pławniowicach, który m.in.
zwiedzili goście konferencji.

CZERWIEC

 28 czerwca bawiliśmy się na festynie integracyjnym w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”

w Sośnicowicach. Impreza odbywała się już po raz jedenasty, miała bogaty program artystyczny,
zbierano też środki na doposażenie „Ostoi” w sprzęt rehabilitacyjny.

LIPIEC

 Uszkodzenia budynków, szkody w drzewostanie, podtopienia, brak energii elektrycznej wskutek
zerwania linii napowietrznej – to straty, do jakich doszło na terenie powiatu w wyniku gwałtownej
wichury z opadami deszczu w nocy z 15 na 16 lipca. Była to największa nawałnica podczas ubiegłorocznego burzowego lata, która przeszła nad południowo-zachodnią częścią powiatu.
 Zakończył się drugi etap budowy ścieżki edukacyjnej „Las Dąbrowa”. Wiedzie ona przez rezerwat przyrody położony na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego (konkretnie gminy Sośnicowice),
a jej budowę wspiera m.in. Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
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Równocześnie prowadzone są mniejsze, ale nie mniej ważne remonty i modernizacje. I tak w minionym
roku poczyniono zakupy wyposażenia dla szkół za blisko milion złotych. Powstały nowe pracownie informatyczne – tak jest m.in. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, gdzie taka pracownia urządzona została pod kątem przygotowania uczniów do zdawania egzaminu zawodowego, a także w innych placówkach,
w których powstały nowoczesne pracownie liczące po 15 stanowisk komputerowych. W dwóch naszych zespołach szkół założony został monitoring, co służy bezpieczeństwu uczniów. Systemy te działają już w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.
Szkoły także same pozyskują środki na inwestycje. Przykładem jest Zespół Szkół Specjalnych
w Pyskowicach, który w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” doposażył miejsce do zabaw dla pierwszoklasistów, zakupując do niego dodatkowe wyposażenie.
Równocześnie poprawia się jakość kształcenia w naszych szkołach. Świadczą o tym bardzo dobre wyniki maturalne, osiągnięte w ub. roku w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. Są one porównywalne z wynikami, jakie mają absolwenci najlepszych szkół w regionie.
Z kolei prowadzone przez powiat szkoły zawodowe nastawione zostały na kształcenie uczniów
w takich zawodach, jakie poszukiwane są na rynku pracy. Ich oferta jest bardzo bogata – w naszych klasach wielozawodowych można zdobyć aż 64 różne zawody! Odeszliśmy też już zupełnie od liceów profilowanych, zastępując je technikami.
Ofertę edukacyjną wzbogaca ciekawa gama propozycji rozwijania zainteresowań i pasji
uczniów. W szkołach prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne i organizowane są wycieczki,
na co powiat pozyskał dodatkowe wsparcie finansowe ze środków unijnych. W br. ruszy także projekt umożliwiający pracownikom szkół bezpłatne podnoszenie kwalifikacji.

MARCIN STRONCZEK,
członek Zarządu Powiatu
Gliwickiego

Geodezja, rolnictwo,
architektura…

– Rok 2009 zakończył się pomyślnie
w dziedzinach, które mi podlegają
w starostwie z racji podziału obowiązków. Kryzys nie dał się tu odczuć. Wiele dobrego działo się zarówno w nieruchomościach, geodezji, rolnictwie,
ochronie środowiska, jak i architekturze.
W minionym roku utworzono i uruchomiono w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ewidencyjną mapę numeryczną dla gmin Rudziniec, Sośnicowice, Toszek
i Wielowieś. Zakończone zostały w ten sposób prace nad uzupełnieniem danych geodezyjnych do
mapy ewidencyjnej dla całego powiatu. Oznacza to przejście z tradycyjnej analogowej metody
prowadzenia zasobu geodyzyjnego na informatyczny – dotychczasowe papierowe mapy zastąpione zostały informatycznymi (wektorowymi). Zapewnia to szybki i łatwy do nich dostęp, a także
eliminację błędów, które zawsze powstać mogą przy ręcznym kartowaniu map. Ponadto mamy
stałą łączność z urzędami gmin i wspólną bazę danych, co gwarantuje szybką ich wymianę.
Ośrodek pozyskał także dotację z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w kwocie 150 tys. zł, którą wykorzystano na założenie numerycznej ewidencji
budynków w Paniówkach i Przyszowicach oraz modernizację bazy danych geodezyjnych. Uzyskano również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 60 tys. zł na wykonanie transformacji układu współrzędnych płaskich.
Kontynuowaliśmy w ub. roku proekologiczne akcje – Sołectwo Przyjazne Środowisku oraz
Sprzątamy Powiat Gliwicki. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
udało się natomiast wykonać rozpoznanie zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi
na gruntach rolnych w gminach Pilchowice i Rudziniec. Ten sam Fundusz dofinansował zakup
modułu mapy glebowo-rolniczej elektronicznej ewidencji gruntów i budynków w naszym powiecie.
Zorganizowaliśmy sporo szkoleń dla rolników oraz przedstawicieli samorządów lokalnych,
dotyczących m.in. dopłat unijnych, gospodarki odpadami czy obowiązków gmin i powiatów
w zakresie ochrony przed ruchami masowymi ziemi. Bardzo istotne było nawiązanie kontaktów
w celu ustalenia kierunków współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
Rozpoczęto także prace nad utworzeniem geopunktu na terenie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Będzie to ścieżka dydaktyczna, na której staną naturalnych rozmiarów
odlewy mamuta wielkiego i nosorożca włochatego. Zwierzęta te przed wiekami żyły na naszym
terenie, czego dowodzą badania geologiczne. Ich szczątki znaleziono w okolicach Pyskowic.
Jest więc doskonała okazja, by w ten atrakcyjny sposób, poprzez właściwą wizualizację, przypomnieć najdawniejsze dzieje powiatu.
Cieszy też fakt, że w ub. roku nie odnotowano tendencji spadkowych w ilości wydawanych
pozwoleń na budowę – okazuje się, że teren powiatu jest wciąż pożądanym miejscem do osiedlenia.
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WALDEMAR DOMBEK, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Więcej dróg, nowe inwestycje

– Rok 2009 zakończył się oddaniem
do użytku węzła Sośnica oraz pierwszego
na naszym terenie odcinka autostrady
A1. I choć nie są to oczywiście inwestycje powiatowe, mówię o nich nie bez powodu, mają
bowiem duży wpływ na funkcjonowanie dróg
w powiecie. Zupełnie inaczej będzie teraz wyglądał na nich ruch, zmniejszy się też ich obciążenie transportem ciężkim. Dla dróg wojewódzkich i powiatowych na naszym terenie to
duża ulga.
Cieszy fakt, że rozwiązany zostanie problem niebezpiecznych skrzyżowań na drodze z Gliwic
do Rybnika. Analiza bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 78 wykazała, iż koniecznością
jest przebudowa jej skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 921 w miejscowości Nieborowice, poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu z ul. Krywałdzką w Nieborowicach, a także budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu się z drogami powiatowymi nr 2929S oraz 2930S
w miejscowości Wilcza. To ostatnie cieszy najbardziej, bo po wielu interwencjach ze strony Zarządu Powiatu Gliwickiego oraz mieszkańców Gminy Pilchowice katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdził budowę sygnalizacji na tym skrzyżowaniu. W chwili obecnej trwa uzgadnianie warunków umowy. Jednocześnie warto zauważyć, iż ruszyła budowa
hipermarketu AUCHAN w obrębie skrzyżowania ulic Rybnickiej oraz Knurowskiej, dzięki czemu
stan oraz bezpieczeństwo w oparciu o przebudowę tego skrzyżowania ulegną polepszeniu.
W ub. roku udało się nam zrealizować sporo inwestycji drogowych. Największa z nich wykonana została w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Była to budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Wolnej w Wielowsi wraz z remontem nawierzchni w ciągu drogi powiatowej 2955S. Inwestycja ta, o wartości 1,2 mln zł, finansowana była z trzech źródeł – z budżetu państwa, naszego powiatu oraz gminy. W br. prowadzić będziemy kolejne zadanie w ramach
tego programu, udało się nam bowiem pozyskać 1,2 mln zł na przebudowę drogi powiatowej 2991S
(Sośnicowice-Łany Wielkie) wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej. Zgodnie z założeniami programu, po 600 tys. zł na tę inwestycję wyłożą także powiat oraz gmina.
To największe inwestycje drogowe tych lat. Równie cenne były jednak w ub. roku i te mniejsze, do których finansowo dokładały się gminy. Dzięki temu m.in. wyremontowane zostały drogi
w Rudzińcu, Pyskowicach i Sośnicowicach, a także wybudowane bądź zmodernizowane kolejne
odcinki chodników w Nieborowicach, Żernicy, Wilczy, Kotulinie i Knurowie.
Nie zabrakło też innych inwestycji. W ub. roku kontynuowaliśmy zadania związane z modernizacją
obiektów należących do powiatu, a więc m.in. szkół, szpitali, domów opieki społecznej i budynku starostwa. I tak rozpoczęta została termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie – wartość robót wykonanych w ub. roku wyniosła ponad 1 mln zł,
z czego 715 tys. zł stanowiło dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach. W 2009 r. zakończono już natomiast termomodernizację budynku szpitala w Pyskowicach, przeznaczając na ten cel ponad 356 tys. zł.
Kontynuowano także program Zarządu Powiatu pn. „Bezpieczna droga do szkoły”, w którym
udział wzięły miasta naszego powiatu – Knurów, Pyskowice i Toszek. Kontynuowano też prace
w budynku starostwa, mające na celu poprawienie jakości i warunków obsługi klientów. W ich ramach zmodernizowane zostały pomieszczenia Wydziału Komunikacji i Transportu. Temu samemu celowi służyło zagospodarowanie terenu wokół starostwa – przebudowa parkingu i wjazdu
od strony ul. Królowej Bony. Niezwykle istotną dla klientów starostwa kwestią był montaż windy dla osób niepełnosprawnych, na co powiat przeznaczył ponad 163 tys. zł.
W ub. roku kontynuowany był również rozpoczęty w 2007 r. plan poprawy jakości infrastruktury sportowej przy naszych szkołach. I tak w 2009 r. rozpoczęto modernizację i przebudowę obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, których koszt wyniesie 850 tys. zł.
Prace te zakończone zostaną w br. Natomiast przy Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie
powstanie hala sportowa oraz boisko, na co powiat w 2010 r. przeznaczy blisko 2,2 mln zł.

SIERPIEŃ

 Wojewoda śląski wydał bezterminową decyzję zezwalającą na prowadzenie przez powiat Domu

Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach. DPS osiągnął już bowiem wszelkie standardy, które
obowiązkowo wymagane będą od 2011 roku. „Ostoja” przeznaczona jest dla 124 osób dorosłych oraz
młodzieży i dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Decyzja wojewody potwierdza, że ośrodek osiągnął standardy dotyczące zarówno usług bytowych, jak i opiekuńczych i wspomagających.
27 sierpnia w budynku
starostwa oddano
do użytku windę dla
osób niepełnosprawnych. Dzięki tej inwestycji obiekt urzędu stał się
w pełni dostępny dla
osób poruszających się
na wózku inwalidzkim.
Jako pierwszy z windy
sko rzy stał Bro ni sław
Pindzioła z Wilczy.

Dodatek specjalny do

Wiadomości

POWIATU GLIWICKIEGO

Wyjątkowo barwny był korowód Jubileuszowych X Dożynek Powiatu
Gliwickiego, które odbyły się 13
września w Toszku. Wcześniej mszę
św. dziękczynną odprawił ks. bp Jan
Wieczorek. W imprezie wzięło udział
wielu zaproszonych gości, m.in.
przedstawiciele regionów partnerskich powiatu, posłowie i senatorowie oraz przedstawiciele miast
i gmin powiatu.

WRZESIEŃ

14 i 15 września urząd Starostwa Powiatowego w Gliwicach był certyfikowany przez Polską Izbę Handlu
Zagranicznego. W wyniku przeprowadzonego auditu
otrzymał certyfikat według nowej normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2009. Na zdjęciu Magdalena Budny, sekretarz Powiatu Gliwickiego z nowym certyfikatem.

MARIA
OWCZARZAK-SIEJKO,
skarbnik
Powiatu Gliwickiego

Nie daliśmy
się kryzysowi

– Rok 2009 był gorszy od poprzedniego, dał się bowiem w nim odczuć
wpływ na budżet powiatu sytuacji kryzysowej występującej w całej światowej gospodarce. Cóż, nie działamy
w próżni, a ekonomia to system naczyń połączonych, o czym już nieraz przekonała nas historia. Na szczęście jednak wpływ kryzysu na nasze finanse nie był drastyczny. Podstawowe wielkości zaplanowane na 2009 r. były
wykonane w kwotach zbliżonych do założonych, a tym samym zrealizowane zostały zadania
ustawowo nałożone na powiat.
Nie obyło się jednak bez kłopotów. Z wyliczeń podsumowujących rok wynika, iż dochody
powiatu w 2009 r. były o 4 proc. niższe niż w 2008 r. To obniżenie dochodów budżetu spowodowane było zmniejszeniem wpływów z podstawowego dochodu powiatu, jakim jest udział
w podatku dochodowym od osób fizycznych. Był on w 2009 r. mniejszy o około 11 proc. niż
w poprzednim roku. Oznacza to, iż dochody powiatu zmniejszyły się o ok. 2 mln zł, co w naszym skromnym budżecie jest całkiem sporą kwotą. Zamiast zaplanowanych 18 mln zł z podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymaliśmy 16 mln zł. Spadek ten zauważalny zaczął
być pod koniec pierwszego półrocza ub. roku, wcześniej kryzys nie przekładał się bezpośrednio
na nasz budżet.
Tym niemniej nie zaprzestano procesu inwestowania w powiecie, a wielkość inwestycji była w 2009 r. na takim samym poziomie, jak w 2008 r. Jego utrzymanie zapewnione zostało przez
pozyskiwanie na ten cel środków ze źródeł zewnętrznych. W naszym działaniu kierujemy się
bowiem zasadą, iż malejące dochody nie mogą przekładać się na wstrzymanie takich zadań, które kreują rozwój. Inwestycje czynione przez powiat dają przecież mieszkańcom zatrudnienie,
a jak mają oni pracę, poprawia się sytuacja gospodarcza i ekonomiczna w naszym regionie.
Z płac także bierze się przecież podatek dochodowy od osób fizycznych, podstawowe źródło
dochodów powiatu.
Podobne założenia co do inwestycji przyjęto również przy konstruowaniu budżetu na 2010
r. Tak jak i poprzednio, nasze źródła inwestowania planujemy uzupełnić środkami zewnętrznymi, pochodzącymi m.in. z funduszy unijnych, z budżetu państwa, budżetu innych samorządów
oraz innych funduszy.
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Tak minął
2009 rok…
MAGDALENA BUDNY, sekretarz Powiatu Gliwickiego

Nowoczesny urząd, europejski powiat

– W minionym roku udało się nam zrealizować dwa ważne cele – starostwo stało się
w pełni nowoczesnym, dobrze funkcjonującym urzędem, a powiat jeszcze bardziej otworzył się na Europę i fundusze unijne.
Cieszy fakt, iż we wrześniu 2009 r. starostwo uzyskało Certyfikat w zakresie Systemu
Zarządzania Jakością zgodnie z nową normą
PN-EN ISO 9001: 2009. Świadczy to o tym,
iż stale doskonalony jest w urzędzie system
ISO, wprowadzony przez nas w 2008 r., gdy
dołączyliśmy do grona 10 proc. urzędów
w Polsce, które go posiadają. Działania te mają na celu jak najlepsze świadczenie usług dla klientów. I chyba się to nam udaje, bowiem w całym
minionym roku wpłynęło tylko 6 skarg i wniosków na działalność starostwa.
Nasze Biuro Obsługi Klienta w ciągu roku przyjmuje i wysyła blisko 70 tys. pism, czyli w przeliczeniu na dni robocze – ponad 270 dziennie! Jak widać, urząd to duży organizm, obsługujący nie
tylko klientów, ale również zapewniający właściwą obsługę Rady Powiatu Gliwickiego, Zarządu
Powiatu, wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu. By czynić to na odpowiednim

poziomie, konieczne jest stałe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników. W ub. roku na 104
osoby zatrudnione w starostwie aż 83 brały udział w służących temu celowi szkoleniach. Mamy
więc wykwalifikowanych i stale podnoszących swe umiejętności pracowników.
Miniony rok to też czas kolejnych istotnych przedsięwzięć promocyjnych i służących rozwojowi powiatu. Wydaliśmy kilka udanych publikacji, m.in. album „O czym szumią knieje, czyli historia w lesie zapisana” (współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach), folder poświęcony drewnianym kościółkom na naszym terenie
czy serię materiałów edukacyjnych przedstawiających dzieje geologiczne powiatu (współfinansowane z kolei przez Powiatowy FOŚiGW). Starostwo zorganizowało konferencję „KonferTur – promocja turystyczna kluczem do wzrostu rozpoznawalności Powiatu Gliwickiego”, na którą otrzymaliśmy środki w ramach funduszy unijnych, a także było organizatorem i współorganizatorem
wielu innych imprez, wydarzeń i konkursów powiatowych. Zrealizowaliśmy dwa projekty stypendialne, a w toku są kolejne projekty unijne, dzięki którym uczniowie naszych szkół biorą udział
w szeregu bezpłatnych, bardzo ciekawych i rozwijających zajęć pozalekcyjnych. We współpracy
z wszystkimi gminami powiatu przygotowaliśmy natomiast projekty, których celem jest powstanie
sieci tras rowerowych oraz stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu. W 2010 r. ruszy
także nasz projekt umożliwiający podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycielom i pracownikom administracji oświatowej powiatu gliwickiego.
Stale rozwijamy również współpracę z naszymi powiatami partnerskimi: Mittelsachsen
w Niemczech, Denbighshire w Wielkiej Brytanii i polskim – Puckim. Cieszę się, że w minionym
roku dołączył do tego grona kolejny powiat, niemiecki Calw.
Do 2013 roku będzie trwał
projekt „Dobry start w samodzielność”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach. Dzięki niemu uczestnicy nabywają
nowe kwalifikacje pomocne na rynku pracy. Do tej
pory z kursów, szkoleń
i turnusów rehabilitacyjnych skorzystały 94 osoby.
Na zdjęciu jedna
z uczestniczek szkolenia
na spotkaniu promocyjnoinformacyjnym projektu
w starostwie.

We wrześniu zakończył się I etap
termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25.

PAŹDZIERNIK

 Wysokie lokaty w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” zdobyli przedstawiciele z terenu powiatu gliwickiego. W kategorii „Najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego” I miejsce zajęło gospodarstwo Krystiana i Kornelii Kiełbasów z gminy Toszek. W kategorii
„Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” II miejsce przypadło cyklicznej imprezie „Dni historii
Pniowa”, a III – kompleksowi rekreacyjnemu „Wiata” w Leboszowicach.

Największa
w minionym
roku inwestycja
drogowa powstała w gminie Wielowieś.
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1,2 mln zł.
Wstęgę przecięli wojewoda
Zygmunt Łukaszczyk, starosta gliwicki Michał Nie szpo rek oraz wójt
Ginter Skowronek.

GRUDZIEŃ

 „(NIE) PEŁNOSRAWNI Edukacja-Praca-Perspektywy” to tytuł konferencji, która odbyła

się 7 grudnia w Gliwicach. Była ona poświęcona możliwościom edukacyjnym, stworzonym dla
osób niepełnosprawnych z terenu Gliwic i powiatu gliwickiego, a także ich perspektywom zawodowym na rynku pracy. Starostwo było jednym z organizatorów konferencji.

3 grudnia w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach
podpisano deklarację współpracy pomiędzy
Powiatem Gliwickim
a Powiatem Calw w Niemczech. Jest to czwarty powiat partnerski Powiatu
Gliwickiego. Na zdjęciu
starostowie Hans-Werner
Koeblitz i Michał Nieszporek po podpisaniu Deklaracji o współpracy.

LISTOPAD

 27 listopada w Gliwicach wręczono stypendia premiera oraz ministra edukacji narodowej.

Wśród 65 nagrodzonych uczniów ze szkół podległych gliwickiej delegaturze Kuratorium Oświaty
w Katowicach znaleźli się również przedstawiciele szkół powiatowych: Aleksandra Jaśkowiec i Patrycja Jakimowicz z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie oraz Aleksandra Pitera
i Tomasz Obruśnik z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

 16 grudnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród

i dyplomów w konkursie „Sołectwo Przyjazne Środowisku”. Wzięło w nim udział 37 sołectw. Nagrody główne otrzymały Kozłów, Pilchowice i Wilkowiczki.
 Rok zakończyły liczne bale, imprezy plenerowe oraz prywatki, na których wszyscy życzyliśmy
sobie DO SIEGO ROKU 2010!
Opracowanie: ROMANA GOZDEK, SŁAWOMIR GRUSZKA
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17
tel. 32 332 66 00, faks 32 231 08 22, www.powiatgliwicki.pl
godziny urzędowania: pon., wt., śr. – 7.30-15.30; czw. – 7.30-17.30; pt. – 7.30-13.30

