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Demografowie o tych zmianach informują
od dawna. W najbliższych dekadach sta-
rość demograficzna społeczeństw zna-
cząco wpłynie na sytuację polskiej gos-
podarki, istotną rolę będą miały te obszary
gospodarki, które skierują się w stronę
bardzo dojrzałego wiekiem klienta. Pro-
gnozy utrzymują, że osoby w tzw. trzecim
wieku w 2035 roku będą stanowiły 23
proc. społeczeństwa, z kolei w drugiej
połowie stulecia aż 34,5 proc. – Już teraz
powinniśmy myśleć o restrukturyzacji
gospodarki i działań podmiotów gos-
podarczych uwzględniając powyższy
trend. Zadaniem szkolnictwa wyższego
jest przygotowanie młodzieży do tych
zmian – mówi dr Alina Vogelgesang
Rektor Gliwickiej Wyższej Szkoły Przed-
siębiorczości.

W Gliwickiej Wyższej Szkole Przed-
siębiorczości na kierunku pedago-
gika została utworzona specjalność
Gerontologia z językiem obcym,
czyli asystent osoby starszej z języ-
kiem obcym.

— Zawód asystenta osoby starszej to
nowy trend na rynku pracy doskonale
wpisujący się w  rozwijający się sektor
usług skierowanych do ludzi w pode-
szłym wieku. Dodatkowo należy zwrócić
uwagę na fakt, iż z podobnymi dylema-
tami borykają się ludzie w wielu krajach,
dlatego też specjalność ta otwiera po-
tencjalnym absolwentom rynki pracy
za granicą – podkreśla dr Grażyna
Adamczyk dyrektor Zespołu Szkół nr 6
w Rybniku. Perspektywy zatrudnienia
absolwenta tej specjalności są duże. Po-
nadto absolwenci nie powinni mieć barier
językowych w kontaktach zawodowych.

Szacunki GUS podają, że w 2020 r.
blisko 370 tysięcy osób starszych
będzie potrzebowało opieki.

Konieczność zapewnienia optymalnych
warunków życia populacji ludzi starszych
spoczywa na władzy państwowej, samo-
rządowej oraz rodzinie, w tym celu two-
rzone są zespoły wsparcia i opiekuńczo-
pomocowe gwarantujące wysoką jakość
wykonywanych świadczeń. – Niepośled-
nią rolę w tych zespołach pełnią asys-
tenci, a uzyskane w trakcie studiów sze-
rokie kompetencje zawodowe pozwalają
lepiej przygotować do wykonywanej
pracy na rzecz populacji geriatrycznej
–  mówi dr Jerzy Rottermund fizjo-
terapeuta, specjalista rehabilitacji ru-
chowej II stopnia oraz z zakresu Organi-
zacji i zarządzania pomocy społecznej.

W naszym społeczeństwie korzystanie
z form instytucjonalnej opieki ciągle jest
mało akceptowalne społecznie, wciąż
funkcjonuje instytucja wielopokoleniowej
rodziny, która podejmuje wyzwanie opieki
nad osobami starszymi. Często jest to
opieka nieprofesjonalna. Z badań GUS
wynika, że największą grupę opiekunów
osób starszych stanowią ich dzieci (51,1
proc), rzadziej małżonkowie (18,2 proc.),
synowe i zięciowie osób starszych (13,4
proc.) oraz wnuki (6,6 proc.). - Zapew-
nienie profesjonalnej  opieki osobom
starszym, w postaci  organizowania od-
powiednich instytucji, jak i wspierania
podstawowej jednostki społecznej - ro-
dziny to jedno z wyzwań, z którymi mu-
szą zmierzyć się Europejczycy – mówi
dr Alina Vogelgesang.

asystent 
osoby starszej
Polskie społeczeństwo starzeje się szybciej niż w pozostałych
krajach Unii Europejskiej. W drugiej połowie XXI wieku na
jednego emeryta w naszym kraju będzie przypadać jedna
osoba czynnie pracująca. W 2060 roku blisko 1/3 mieszkańców
UE będzie miała 65 lat i więcej.

Zawód z przyszłością:

art.sponsorowany

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Gliwice, ul.Bojkowska 37

tel. 32 461 21 34,  32 461 21 36
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Trzy tysiące 
osób do zwolnienia?
Górnicy i prezydent walczą o kopalnię

Walka o kopalnię Soś-
nica-Makoszowy cały
czas trwa. O zagroże-
niach jakie pojawiają
się wraz z wygaszeniem
lub ograniczeniem pra-
cy ruchu Sośnica pisa-
liśmy jużw poprzednich
numerach gazety. 

W ubiegły czwartek na
sesję Rady Miasta przy-
byli reprezentanci związ-
ków zawodowych. Po-
stanowili podziękować
prezydentowi Zygmun-
towi Frankiewiczowi
oraz radnym za pomoc
i solidarną postawę
w tej sprawie. W trakcie
obrad wystosowano apel
do Rządu RP nawiązu-
jący do sytuacji branży
górnictwa węgla ka-
miennego. Podobny do-
kument uchwaliła Rada
Miasta Rudy Śląskiej.

„Nad działającą na terenie
Gliwic i Zabrza kopalni
Sośnica Makoszowy za-
wisła groźba likwidacji. -
czytamy w dokumencie. -
Program wewnętrznej res-
trukturyzacji zakłada re-
dukcję zatrudnienia o 60%
czyli około 3 tysięcy osób.
Nie godzimy się na likwi-
dację kopalni bez próby
podjęcia działań napraw-
czych (…) Likwidacja,
a także tak znaczna reduk-
cja zatrudnienia byłaby cio-
sem w ekonomiczne pod-
stawy egzystencji tysięcy
rodzin. Oznaczałyby rów-
nież utratę bardzo istotnej
części lokalnej tożsamości
oraz tradycji regionu.”

Związkowcy dodają rów-
nież, że na niekorzyść całej
sprawy działa ciągła dez-
informacja. - Trzeba zwró-
cić uwagę na fakt, że ko-

palnia ma trzy powierzch-
nie, dwie przeróbki i dwa-
naście szybów. Wszystkie
doniesienia wskazują, że
do roku 2016 mamy mieć
jedną ścianę, trzy kom-
bajny Alpine, z czego jeden
prowadzący wydobycie
chodnikowe węgla grube-
go na poziomie do 4,500
ton na dobę – komentuje
Kuchta. Związkowcy jed-
nym głosem twierdzą, że
takie działania skazują ko-
palnię na zamknięcie.

Kompania Węglowa argu-
mentuje swoje działania
kosztami jakie przynosi
ruch. Najnowszy raport
o stanie górnictwa poka-
zuje, że branża przyniosła
772 miliony złotych netto
straty w pierwszym półro-
czu. Polskie kopalnie wy-
dobyły trochę ponad 34
miliony ton węgla kamien-
nego, a to o 2,8 mln mniej
niż w porównywalnym
okresie ubiegłego roku.
Obecnie polskie górnictwo
trapi sytuacja na rynkach
światowych. Niski popyt,
niewykorzystane zwały
węgla i dodatkowo konku-
rencyjne alternatywne
źródła energii utrudniają
wygenerowanie znaczących
zysków. Według założeń
planu naprawczego Kom-
panii Węglowej na lata 2014
– 2020, spadek przychodów
ze sprzedaży węgla osiągnie
1,5 miliarda złotych. 

— Oczywiście należy
otwarcie rozmawiać o res-
trukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego w Pol-
sce. To nie może być roz-
mowa z wyłączeniem ar-
gumentów ekonomicz-
nych, trzeba jednak pa-
miętać o tzw. czynniku
ludzkim. Zmiany nie mogą

się odbyć wyłącznie kosz-
tem pracowników. Mam
nadzieję, że aspekt ludzki,
poparty wynikami ekono-
micznymi, sprawi że plan,
który obecnie jest w po-
wijakach zostanie skory-
gowany. - mówił obecny
na sesji poseł Platformy
Obywatelskiej Borys
Budka. — Jeśli jednak coś
jest totalnie nieopłacalne
ekonomicznie, to utrzyma-
nie tego tworu tylko po
to, aby ktoś miał miejsce
pracy jest mniej efektywne
niż normalne wypłacanie
takim osobom pieniędzy.
Jeśli nie ma szans na mo-
dernizację, to należy roz-
ważać ten najbardziej dra-
styczny wariant. Teraz
musimy się zastanowić co
będzie bardziej uzasadnio-
ne z perspektywy budżetu
państwa. Dopłacenie pew-
nej kwoty może się okazać
bardziej opłacalne aniżeli
bankructwo kilkunastu ty-
sięcy podmiotów i gospo-
darstw domowych – do-
daje poseł. 

Takie wypowiedzi wyraźnie
wskazują, że wyliczenia
ekonomiczne nie mogą od-
bywać się wyłącznie na
podstawie wskaźników
Kompanii Węglowej. Za-
wsze powinny one zawierać
analizy około kopalniane,
o których zawsze wspomi-
namy. Wierzymy w to, że
sprawa nie jest przesądzo-
na, a racjonalne argumenty
pozwolą na taką konstruk-
cję planów Kompanii, które
uwzględnią wszystkie głosy
– górników, samorządow-
ców, mieszkańców Gliwic
i rządu.
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Wakacje powoli się kończą. 1 wrześ-
nia ponad dwa tysiące małych gli-
wiczan po raz pierwszy pójdzie do
szkoły. Oprócz nauki czeka ich tam
także dobra zabawa. Od kilku lat
przy gliwickich podstawówkach po-
wstają place zabaw. „Ogródki jor-
danowskie” są budowane w ramach
ogólnopolskiego programu „Rados-
na Szkoła” dofinansowanego z bu-
dżetu państwa. – Pierwsze tego ty-
pu obiekty w naszym mieście po-
wstały w 2010 r. przy sześciu szko-
łach. Rok później place zabaw dla
najmłodszych uczniów zyskało aż
jedenaście placówek, w 2012 r. –
cztery, a przed rokiem – trzy.
W najbliższym czasie miejsca dzie-
cięcej rekreacji zostaną udostęp-
nione przy ostatnich trzech szko-
łach. Warto dodać, że po godzinach
lekcyjnych place zabaw są dostępne

dla wszystkich mieszkańców – in-
formuje Mariusz Kucharz, na-
czelnik Wydziału Edukacji Urzędu
Miejskiego w Gliwicach. 

W tym roku „ogródki jordanowskie”
powstaną przy szkołach podstawo-
wych nr 2 (ul. Goździkowa 2 w Wil-
czym Gardle), nr 36 (ul. Robotnicza
6 na osiedlu Politechnika) i nr 38
(ul. Partyzantów 25 w Łabędach).
Przy SP nr 2 i 36 uczniowie będą
mieli do dyspozycji zestawy zaba-
wowe ze zjeżdżalniami, podestami,
drabinkami, rurami strażackimi,
pałąkami do wspinania, a tak-że
huśtawki typu „bocianie gniazdo”
i po dwa bujaki. Natomiast przy SP
nr 38 stanie duży zestaw do zabawy
z czterema wieżami, połączonymi
mostkami linowymi i podestami,
ze zjeżdżalniami, ślizgiem strażac-

kim, tunelem, ścianką wspinaczko-
wą i drążkami sprawnościowymi.
Mali łabędzianie będą też mogli sza-
leć na huśtawce wagowej i skuterze
na sprężynie oraz ćwiczyć slalomy
na placyku z pachołkami sprawno-
ściowymi. Place zabaw będą miały
ogrodzenie i syntetyczną nawierzch-
nię amortyzującą upadki. 

Prace budowlane powinny zakoń-
czyć się jesienią. Wszystkie trzy in-
westycje zrealizuje wyłoniona w prze-
targu firma PPHU Multi Anna
Wszelaczyńska. Ich łączny koszt to
ponad 406 tys. zł. Dotychczas zrea-
lizowane przedsięwzięcia w ramach
programu „Radosna Szkoła” kosz-
towały 4,1 mln zł, z czego ponad
2 mln wyniosła dotacja z budżetu
państwa, pozostałe środki wyasyg-
nowało miasto.

Uczniowie rozpoczynający
w roku szkolnym 2014/2015
naukę w klasach: II-III oraz
VI szkoły podstawowej i III
szkoły ponadgimnazjalnej
oraz uczniowie słabowidzący,
niesłyszący lub słabosłyszący,
z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacz-
nym, z niepełnosprawnością
ruchową lub autyzmem
mogą ubiegać się o przyz-
nanie pomocy materialnej
w postaci wyprawki szkolnej.

Wnioski o przyznanie dofi-
nansowania do zakupu pod-
ręczników można składać w
szkole, do której uczeń będzie
uczęszczał w nadchodzącym
roku szkolnym, w nieprze-
kraczalnym terminie do 30
września. Dochód na osobę
w rodzinie wnioskodawcy
nie może przekroczyć kwoty
539 zł netto. W przypadku
osób posiadających orzecze-
nie o potrzebie kształcenia
specjalnego dofinansowanie
przysługuje bez względu na
dochód.

Wartość pomocy finansowej,
którą uczeń może otrzymać
do zakupu podręczników wy-
nosi do 225 zł dla ucznia
klasy II-III szkoły podsta-

wowej, do 325 zł dla ucznia
klasy VI szkoły podstawowej,
do 390 zł dla ucznia klasy
III zasadniczej szkoły zawo-
dowej, do 445 zł dla ucznia
klasy III liceum ogólnokształ-
cącego i technikum.

W przypadku uczniów z upo-
śledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym lub
znacznym posiadających
orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, dofinan-
sowanie obejmuje również
zakup materiałów edukacyj-
nych. Wartość pomocy fi-
nansowej jest uzależniona
od rodzaju niepełnospraw-
ności oraz klasy, do której
uczeń będzie uczęszczał. 

Szczegółowych informacji
udzielają szkoły oraz pra-
cownicy Wydziału Edukacji
Urzędu Miejskiego. Wypłata
pieniędzy wnioskodawcom
nastąpi po przedłożeniu
przez rodziców w szkole do-
wodu zakupu podręczników.
Informację w zakresie szcze-
gółowych zasad składania
wniosków i refundowania
wydatków należy pozyskać
w szkole, w której uczeń bę-
dzie objęty pomocą w ra-
mach projektu „Wyprawka
szkolna”.

Place zabaw

nr 85
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przy wszystkich gliwickich
podstawówkach!

Nawet 445 zł 

Złóż wniosek!

Na terenie Gliwic zamiesz-
kuje niemal 25,5 tysiąca osób
powyżej 67 roku zycia z czego
13 tysięcy stanowią osoby
powyżej 75 roku życia. Pro-
gram „Gliwicki senior 67+ i
75+” wejdzie w życie 1 wrześ-
nia. Jego celem jest podnie-
sienie poziomu aktywności
i sprawności seniorów po-
przez zwiększenie dostęp-
ności do dóbr kultury, obiek-
tów sportowych oraz innych
placówek deklarujących zniż-
ki i rabaty dla tej grupy
mieszkańców. Swoim zakre-
sem obejmuje on seniorów
zamieszkałych na terenie
miasta Gliwice, bez względu
na posiadany dochód. Po-
twierdzeniem uprawnień do
korzystania ze zniżek będzie
dokument tożsamości ze
zdjęciem. Wysokość zniżek
sięgać będzie od 30 do aż
50% procent w zależności
od obiektu Seniorom zapew-
nia się zniżki na zakup bile-
tów wstępu do następujących
obiektów:

- Kryta Pływalnia „Delfin”
(zniżka obejmuje również
korzystanie z sauny),

- Kryta Pływalnia „Olimpij-
czyk” (zniżka obejmuje rów-
nież korzystanie z sauny),
- Palmiarnia Miejska,
- Sztuczne lodowisko przy
ul. Oriona 120 (ulga obej-
muje również wypożyczenie
i ostrzenie łyżew),
- Korty Tenisowe Gliwice,
ul. Kosynierów 6,
- Willa Caro, Oddział Od-
lewnictwa Artystycznego,
Radiostacja, Zamek Pias-
towski,
- Ośrodek Wypoczynkowy
Czechowice (obejmują udział
w imprezach sportowo-rek-
reacyjnych oraz wypożycze-
nie sprzętu wodnego).

Katalog instytucji i firm part-
nerskich uczestniczących
w programie będzie na bie-
żąco aktualizowany i publi-
kowany na stronie interne-
towej Miasta Gliwice. Za rea-
lizację programu odpowie-
dzialny będzie Wydział Zdro-
wia i Spraw Społecznych.
Zasady realizacji i uczest-
nictwa seniorów w progra-
mie uregulowane zostaną
w Zarządzeniu PM i podane
do publicznej wiadomości.

Masz więcej niż 67 lat? 

Skorzystaj ze zniżki

szkolnej wyprawki.



Naprawdę uważa Pan, że może wygrać
z Mańką-Szulik?
Pani prezydent rządzi już osiem lat, więc
dorobiła się również pewnego  podsumo-
wania swojej pracy  jako prezydent. Wła-
ściwie zanim dostałem propozycję udziału
w wyborach prezydenckich, to od dłuższego
czasu  wiele osób, którym pomogłem lub
starłem się pomóc namawiały mnie do star-
towania. Można powiedzieć, że  takie za-
chowanie ludzi daje już mi pewną szansę
wygrania. 

Cztery lata temu nie doszło nawet do
drugiej tury - pani prezydent otrzymała
75% głosów, kandydat PO – Mirosław
Sekuła jedynie 13%. Nie boi się Pan
porażki?
Na pewno będę podejmować działania, zmie-
rzające do wygrania. Mam również wokół
siebie wielu zwolenników, którzy mocno mi
w tym pomagają.  Myślę, że moją determi-
nacją, działaniami i dorobkiem, którego do-
robiłem się podczas pełnienia funkcji radnego
Rady Miasta wskazane przez Pana w pro-
centach proporcje mogą wyglądać inaczej.
Do tej pory osiągałem bardzo dobre wyniki
wyborcze. W ostatniej kampanii otrzymałem
najwięcej głosów –  oprócz Pani Mańki-
Szulik, która też pojawiła się na listach do
Rady Miasta. Będę walczył o zwycięstwo. 

Polityk powinien być skuteczny. 
Na jaki więc wynik Pan liczy?
Wierzę, że odbędzie się druga tura wyborów.
Obecnie wszystkie swoje działania traktuję
jako promocję mojej osoby. Na plakatach
znajduje się odnośnik do strony internetowej,
na której złożyłem sprawozdanie z działal-
ności radnego. Można tam sprawdzić wszyst-
kie złożone przeze mnie interpelacje oraz
pozostałe działania, których podejmowałem
się w czasie ostatniej kadencji. 

W takim razie jaki jest Pana największy
sukces?
Dla mnie największym sukcesem jest, że sta-
ram się być blisko ludzi, buduję z nimi bez-
pośredni kontakt. To właśnie oni zwracają
się do mnie ze swoimi problemami, które
rozwiązuję jako radny. Ułatwiam im dojście
do poszczególnych urzędników, wspieram
w poszukiwaniu rozwiązań. Mam naturę
społecznika, dlatego moim największym suk-
cesem jest przekonanie do siebie ludzi. Obecnie
nie ma dnia bez telefonu od mieszkańców.

O co najczęściej proszą?
To są najczęściej zwykłe ludzkie sprawy. To
są tematy związane z trudną sytuacją ma-
terialną czy życiową. Ludzie często nie wiedzą
gdzie pójść, aby uzyskać pomoc. Wtedy pró-
buję ich w odpowiedni sposób ukierunkować.
Jestem przekonany, że to właśnie odzwier-
ciedla poziom zaufania jakim mnie darzą. 

Zdaję pan sobie sprawę, że gdy zostanie
prezydentem nie będzie miał Pan już
tyle czasu dla mieszkańców? Trzeba
będzie skupić się na zarządzaniu mias-
tem jako całością.
Oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę ale
jeśli postanawiam kandydować na urząd
prezydenta miasta, to będę reprezentował
ludzi i działał dla ich dobra. Zdaje sobie
sprawę z problemów oraz głównej przyczyny
nienajlepszej sytuacji w Zabrzu. Trzeba prze-
de wszystkim zwrócić uwagę na politykę
miasta wobec mieszkańców. Musi być ona
bardziej przyjazna i to na różnych płasz-
czyznach. 

Przyjazna, czyli bez śmierdzących wy-
sypiska śmieci i hałdy?
Byłem inicjatorem apelu w sprawie mikul-
czyckiej hałdy. Pierwszy punkt dotyczył nie-
zwłocznego zaprzestania fatalnej eksploatacji
hałdy, drugi zaś zmiany prawa, które na-
kazywałoby uzyskanie odpowiednich po-
zwoleń na pracę w podobnych miejscach.
Mam nadzieję, że ten problem zostanie roz-
wiązany do końca sierpnia. Jeden z pra-
cowników Urzędu Marszałkowskiego zapo-
wiadał zakończenie problemu właśnie z koń-
cem miesiąca. Co do wysypiska również do-
cierają do mnie niepokojące informacje,
szczególnie od mieszkańców Zandki. Również
składałem interpelację w tej sprawie i to na
ostatniej sesji. Czekam na odpowiedź Pani
Prezydent, zobaczymy w jaki sposób się do
niej ustosunkuje. 

Jaki powinien być główny kierunek
działań Urzędu?
Głównym celem powinien stać się proces
przyciągania inwestorów, bo to przyczynia
się do tworzenia nowych miejsc pracy czy
zwiększenia zasobności miejskiego budżetu
– a ten jest coraz bardziej zadłużony. Musimy
być zatem bardziej konkurencyjni od są-
siednich miast, aby zacząć przyciągać in-
westycje. Trzeba przygotować wszystkie do-
stępne tereny pod nowe projekty.

Skoro jesteśmy już przy miejscach
pracy, w Gliwicach głośno jest ostatnio
o planach zamknięcia ruchu Sośnica
kopalni Sośnica-Makoszowy, z pew-
nością wielu zabrzan też tam pracuje,
czy ten problem był tutaj poruszany?
Radni zwracali uwagę na ten poważny pro-
blem, choć nie było to wyartykułowane
w formie apelu tak jak w Gliwicach, ale

temat został podniesiony. Jestem członkiem
rady zatrudnienia przy Urzędzie Pracy
i tam poruszaliśmy tę kwestię, gdyż stanowi
ona poważne zagrożenie dla miasta. Proces
zamknięcia kopalni może doprowadzić do
znacznego wzrostu bezrobocia.

Wróćmy do nowych inwestycji...
U nas temat braku inwestycji pojawia się
cały czas. Moim zdaniem trzeba uzbrajać
coraz nowsze tereny pod budowę. Miasto
musi samo zainwestować. Zabrze posiada
ogromne tereny i powinno zacząć myśleć
o budowie nowych zakładów pracy i nie
mówię tu o ogromnych inwestycjach. Chodzi
o małe i średnie inicjatywy. Jeśli będziemy
tworzyć nowe działki, trzeba je dostosować
nie tylko do powstawania przedsiębiorstw,
ale także pod  budownictwo mieszkaniowe.
Tego w naszym mieście nie ma, a jeśli już
się dzieje to w bardzo małym zakresie. 

Czyli na budowę stadionu Górnika by
się Pan nie zdecydował?
Sytuacja klubu jest dramatyczna. Pojawiły

się informacje, że złożono wniosek o upadłość
klubu przez jednego z wierzycieli. Jeśli chodzi
o stadion to po prostu trzeba go dokończyć.
Gliwice podeszły do tego tematu dużo bardziej
rozsądnie. W Zabrzu pieniądze, które mogły
być przekazane na place zabaw, budowę
dróg i chodników będą spłacały ten obiekt.
Oczywiście na miejscu prezydent również
zdecydowałbym się na budowę stadionu,
jednak najpierw przeanalizowałbym czy nas
stać na tak ogromną inwestycję. Byłbym
zwolennikiem budowy, jednak znacznie tań-
szego obiektu.

Jest coś co Pan docenia w pracy pani
prezydent?
– Na pewno ma bardzo dobry PR. Bardzo
często pojawia się w mediach, prasie i na
różnych uroczystościach. To oczywiście dla
polityka duży plus, kiedy może się pozytywnie
pokazać. Dlatego też wg mnie, pozostali
kandydaci na prezydenta będą mieli utrud-
nione zadanie – my możemy liczyć wyłącznie
na własną kampanię z ograniczonym bu-
dżetem finansowym.

Administracja podatkowa prowadzi akcję „Weź paragon”. Całoroczna
kampania służy podnoszeniu świadomości społecznej, o tym jak ważne
jest ograniczenie szarej strefy i wzmacnianie warunków uczciwej
konkurencji. Urzędnicy zachęcają do wzięcia udziału w akcji poprzez
żądanie wydania paragonu przy dokonywaniu codziennych zakupów lub
korzystaniu z usług. Biorąc paragon zapewniamy sobie jednocześnie
prawo do reklamacji, wspieramy uczciwą konkurencję, ułatwiamy sobie
porównywanie cen, zyskujemy pewność, że nie zostaliśmy oszukani. 

Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej wspólnie z innymi służbami będą
sprawdzali przestrzeganie przez przedsiębiorców obowiązku ewidencji
sprzedaży na kasach fiskalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych działania
będą przeprowadzone w całym kraju. Wzmożone kontrole będą
prowadzone nie tylko w godzinach urzędowania ale także w godzinach
wieczornych, nocnych a także w dni wolne od pracy, czyli w soboty i nie-
dziele. Celem akcji jest uzyskanie takiego stanu, w którym przedsiębiorcy
nie będą uchylali się od obowiązku rejestrowania sprzedaży przy zasto-
sowaniu kasy fiskalnej. Paragon to potwierdzenie, że kwota podatku
trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy.

Obowiązkiem sprzedawców jest wydawanie paragonów przy każdej
transakcji i prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych.
Wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma duże znaczenie
nie tylko dla kupującego ale również dla wszystkich podatników. 

Marek Schuetz,
Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej 
Urząd Skarbowy w Zabrzu

Zabrze
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Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Zabrzu 

informuje:

OGŁOSZENIE

Tomasz Olichwer
Kandydat na prezydenta Zabrza

Tomasz Olichwer. Kandydat Platformy
Obywatelskiej na prezydenta Zabrza. Ma
50 lat. Ukończył Uniwersytet Śląski z tytu-
łem magistra filologii polskiej. Od 12 lat
jest radnym Rady Miasta w Zabrzu. Pracuje
w komisjach Kultury i Dziedzictwa oraz
Sportu, Turystyki i Rekreacji a także w Spo-
łecznej Komisji Mieszkaniowej i Powiato-
wej Radzie Zatrudnienia przy Urzędzie
Pracy. Dyrektor kina Roma.
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30 i 31 sierpnia na Rynku
w ramach Tarnogórskiego
Festiwalu Orkiestr Dętych
im. Józefa Szweda zagra
w sumie dziesięć zespołów.

Część z nich tylko się zapre-
zentuje, inne wystartują w kon-
kursie. W programie pierw-
szego dnia znajdą się m.in.

występy laureatów poprzedniej
edycji, w tym Orkiestry Dętej
Chór Rur z Ksawerowa , Or-
kiestry Dętej Piekary-Julian
i Orkiestry Dętej Wilamowice
czyli zwycięzcy z ubiegłego
roku. W niedzielę czekają nas
przesłuchania konkursowe
oraz występ Crazy Bandu.

Jest w orkiestrach dętych 
jakaś siła...Koncerty i pikniki to tylko

niektóre z atrakcji, jakimi
(poza historyczną archi-
tekturą) przyciąga do sie-
bie tarnogórski Rynek.

Najpierw zimą, a potem wiosną
i latem najważniejszy plac
miasta wypełnił się wielokrot-
nie imprezami dla dużych i ma-
łych. Powitanie Wiosny z to-
pieniem Marzanny, koncert
charytatywny dla chorej Ani
Łakomiak, pikniki kulinarne
i spektakle teatralne to tylko
niektóre z atrakcji, które w
tym sezonie cieszyły się wśród
tarnogórzan popularnością.
Czerwcowe Dni Funduszy Eu-
ropejskich z masą koncertów
i plenerowym kinem zado-
woliły chyba najbardziej wy-
brednych, wskrzeszone przez
Stowarzyszenie Góry Kultury
Dni Kultury Ulicznej poka-
zały, że sztuka powinna wy-
chodzić poza mury, zorgani-
zowany wspólnie z policją

piknik rowerowy pozwolił
zdać egzamin na kartę rowe-
rową młodym tarnogórza-
nom, a lipcowe warsztaty Sto-
warzyszenia Śląskich Artys-
tów wypełniły Rynek malar-
stwem, rzeźbą i rękodziełem.
Jego płyta wypełniła się latem
ludźmi także ze względu na
imprezy organizowane przez
Tarnogórskie Centrum Kul-
tury Makaty i spektakle ta-
neczne przygotowane przez
Magdalenę Kobryń i Pałac
w Rybnej. Coroczne Gwarki
to jednak nie koniec rynko-
wych atrakcji: przed kilkoma
dniami swoje umiejętności
pokazali pod Ratuszem stra-
żacy, 30 i 31 sierpnia odbędzie
się tu Festiwal Orkiestr Dę-
tych im. Józefa Szweda, we
wrześniu pojawią się jeszcze
sportowcy z tarnogórskich
klubów. Kto jeszcze? To zależy
od mieszkańców, bo Urząd
Miasta przez cały rok oczekuje
na uch propozycje imprez.

Centrum miasta żyje cały rok

Tarnowskie
Góry 
partycypacyjne
Pół miliona złotych zostanie przeznaczone
w przyszłym roku na tzw. budżet partycy-
pacyjny. O ich rozdzieleniu w głosowaniu
zadecydują mieszkańcy. Swoje projekty
można zgłaszać do 12 września. Głosowa-
nie już październiku!

Budżet partycypacyjny to po-
dejmowanie decyzji, w któ-
rych to mieszkańcy współ-
tworzą budżet miasta, współ-
decydując o rozdzieleniu okre-
ślonej puli miejskich pienię-
dzy. Mówiąc prościej – to
współdecydowanie mieszkań-
ców miasta o tym, na co prze-
znaczona zostanie część pie-
niędzy z budżetu miasta. -
Budżetu tego nie nazywamy
obywatelskim, bo w naszym
mieście obywatelskość bu-
dżetu istnieje od dawna -
mówi Arkadiusz Czech,
burmistrz Tarnowskich Gór
dodając, że o obywatelskości
świadczą funkcjonujące rady
dzielnic oraz skierowane do
organizacji pozarządowych
konkursy i małe granty, a tak-
że konsultowany szeroko bu-
dżet miasta.
W Tarnowskich Górach w ak-
cji konstruowaniu budżetu
partycypacyjnego może wziąć
udział każdy pełnoletni miesz-
kaniec miasta mający czynne
prawo wyborcze. Do budżetu
partycypacyjnego w Tarnow-
skich Górach można zgłaszać
projekty „twarde” czyli inwe-
stycyjne i remontowe w od-
niesieniu do dziedzin znaj-
dujących się w kompetencjach
miasta. - Nie wszyscy wiedzą
przecież, że określona droga
należy np. do powiatu a wte-
dy miasto nie może jej wy-
remontować – wyjaśnia bur-
mistrz.
Każda propozycja projektu
wymaga poparcia przez 15
mieszkańców w postaci pod-
pisów wraz z danymi i nu-
merami pesel. Termin zgła-
szania projektów: 18 sierpnia
– 12 września. Weryfikacja

i opiniowanie projektów
Urząd Miasta za pomocą spe-
cjalnego zespołu przeprowa-
dzi do 30 września. - W ze-
spole oceniającym będą pra-
cownicy wydziałów, które
zajmują się na co dzień m.in.
inwestycjami, ochroną śro-
dowiska, a więc na co dzień
zajmują sprawami, których
dotyczyć będą wnioski –
mówi Aleksandra Gajda,
sekretarz tarnogórskiego
Urzędu Miasta. 

Głosowanie mieszkańców za-
planowano od 1 do 15 paź-
dziernika. Formularz zgłasza-
nia projektów do zrealizowa-
nia w ramach budżetu party-
cypacyjnego miasta Tarnow-
skie Góry jest dostępny na
stronie internetowej www.tar-
nowskiegory.pl oraz w Punk-
cie Informacyjnym Urzędu,
mieszczącym się w budynku
Urzędu przy ul. Sienkiewicza
2. Wypełnione formularze
projektów można składać
w wersji pisemnej w Punkcie
lub w wersji elektronicznej
na adres:  sekretariat@tar-
nowskiegory.pl
Za wybrane do zrealizowania
uznaje się te projekty, które
uzyskały największą liczbę
głosów, aż do wyczerpania
puli środków finansowych
przeznaczonych na realizację
budżetu partycypacyjnego
miasta Tarnowskie Góry.
Ogłoszenie listy projektów za-
kwalifikowanych do wykona-
nia nastąpi do 15 listopada
2014 roku. Aby łatwiej było
napisać wniosek na miejskiej
stronie internetowej podane
są również szacunkowe koszty
zadań inwestycyjnych.

Jan III Sobieski z Marysieńką,
Cesarzowa Rzymska Eleonora
Gonzaga z córką Eleonorą
Habsburg , Król August II
Mocny, Król Szwecji Karol XII
Wittelsbach, Król August III
Sas oraz Cesarz Wilhelm II
i Car Aleksander I, Minister
Górnictwa Królestwa Prus
Hrabia Fryderyk von Reden
i Julian Ursyn-Niemcewicz,
Józef Wybicki, Ignacy Krasicki
oraz Johann Wolfgang  von
Goethe w jednym miejscu?
Wszystkie te postacie spotkają

się – jak co roku – na tarno-
górskim pochodzie gwarkow-
skim. Kilkaset postaci histo-
rycznych związanych z dzie-
jami „srebrnego miasta” wy-
ruszy wspólnie z dzisiejszymi
tarnogórzanami w niedzielę 7
września o godz. 11.00 z koszar
i przejdą do centrum miasta.
Razem z nimi w orszaku po-
jawią się powstańcy śląscy, hu-
saria, Grenzschutz i szkockie
regimenty. Wymieniać dalej?
Nie! To trzeba zobaczyć!

Pochód 
nie z tej ziemi!
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Na wikarówce przy kościele
pw. św. Piotra i Pawła w czasie
Gwarków odsłonięta zostanie
tablica poświęcona Janowi No-
wakowi i Carlowi Winklerowi
– wielkim tarnogórskim kro-
nikarzom.

Carl Winkler pracował w Tar-
nowskich Górach jako kantor,
skarbnik parafialny, organista,
kierownik chóru i przez 50 lat
jako nauczyciel. Winkler  nie
był rodowitym tarnogórzani-
nem   - pochodził spod Raci-

borza, ale to dzięki niemu nie-
istniejące dziś dokumenty do-
tyczące historii miasta zacho-
wały się w odpisach. Niemiec-
kojęzyczny historyk-amator w
od połowy XIX wieku tworzył
regesty miejskich i parafial-
nych dokumentów, równolegle
pisząc trzytomową kronikę
miasta. „Chronik der Stadt
Tarnowitz”, która nigdy nie
ukazała się drukiem, ale dla
dziejów miasta równie ważne
są wydawane przez Winklera
„Historische Nachrichten von

Tarnowitz” czyli wiadomości
historyczne Tarnowskich Gór. 

Z kolei Jan Nowak był działa-
czem narodowego Towarzy-
stwa Polsko Górnośląskiego,
organizatorem kółek śpiewa-
czych i założycielem  „Nowin
Raciborskich”.
W 1919 roku Jan Nowak zrea-
lizował jedno ze swoich naj-
większych marzeń – otwarł w
Tarnowskich Górach własną
księgarnię – „Księgarnia Pol-
ska” wraz z introligatornią
i warsztatem oprawy obrazów.
W 1927 roku wydał  “Kroniki
miasta i powiatu Tarnowskie
Góry”, które przed kilkoma
tygodniami Urząd Miejski w
Tarnowskich Górach wspólnie
z Miejską Biblioteką Publiczną
oraz Księgarnią „Wiosna”
wznowił w postaci drugiego
już reprintu. 

Wydany właśnie reprint „Kro-
niki” Nowaka można kupić w
Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Tarnowskich Górach i księ-
garni Wiosna..

Tarnogórscy kronikarze

będą upamiętnieni

Tarnowskie Góry

Cztery autobusy hybrydowe zakupione
przez PKM Świerklaniec jeżdżą już po
Tarnowskich Górach. Nowoczesne po-
jazdy są ekologiczne, oszczędne, wy-
godne i ciche.

Cztery autobusy marki Volvo, pierwsze wy-
produkowane i zakupione w Polsce, pokazano
30 lipca na tarnogórskim Rynku. - Ale w nich
cicho i chłodno – mówili tarnogórzanie, którzy
jak pierwsi przejechali się nowym hybrydowym
autobusem Volvo 7900 Euro 6. Nowemu po-
jazdowi towarzyszyły trzy używane o symbolach
Volvo 7700 Euro 5. - Pod koniec XVIII wieku
Tarnowskie Góry wiodły prym sprowadzając
do miasta maszyna parową, dziś jesteśmy
pierwsi w nieco innej dziedzinie – komentował
pojawienie się w mieście pojazdów Arkadiusz
Czech, burmistrz Tarnowskich Gór, który
wspólnie z przedstawicielami producenta, Mię-
dzygminnego Związku Komunikacji Pasażer-
skiej, PKM Świerklaniec oraz przedstawicielami
gmin należących do MZKP uroczyście przeciął

wstęgę i wpuścił tarnogórzan do autobusu
mieszkańców.

Autobusy  w barwach kojarzących się z przy-
rodą i czystym, ekologicznym środowiskiem
oraz oklejone widokami Tarnowskich Gór na
początku wyjechały na trasy linii 1 i 64 w Tar-
nowskich Górach, teraz spotkać można je także
na innych trasach. — Walt Disney mówił, że
jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz
także tego dokonać – powiedział Henryk
Szudy, prezes MZKP wskazując, że jego ma-
rzeniem było odnowienie taboru, aby podró-
żowanie było w nim tanie, ekologiczne i wy-
godne. 
– Po wymianie blisko 50 autobusów za około
50 mln złotych, a teraz z hybrydami mamy
najnowocześniejszy tabor w Polsce – dodał
Szudy. Przypomnijmy, że oprócz tego w ubieg-
łym roku oddany do użytku został nowoczesny
dworzec autobusowy, władze Tarnowskich Gór
wspólnie z gminami Białego Śląska działają
także na rzecz lepszych połączeń drogowych

i kolejowych ze śląską aglomeracją. — Transport
traktujemy kompleksowo – wyjaśniał burmistrz
Arkadiusz Czech. 

Wszystkie pojazdy są klimatyzowane, mają
także na wyposażeniu system, dzięki któremu
pasażerowie w czasie postojów mogą sami
otwierać drzwi z zewnątrz i z wewnątrz pojazdu.
Na dodatek dzięki czujnikom wejście są auto-
matycznie zamykane. Cichą pracę autobusy
zawdzięczają hybrydzie będącej połączeniem
silnika elektrycznego i dieslowskiego. Ten
ostatni włącza się dopiero przy prędkości 15-
20 km na godzinę. Wcześniej autobusy napę-
dzają akumulatory ładowane energią odzyski-
waną podczas hamowania. Silnik diesla wyłącza

się automatycznie na przystankach autobuso-
wych i światłach. Dzięki temu Volvo 7900
Hybrid zużywa do 39% mniej paliwa i w odpo-
wiednio mniejszym stopniu oddziałuje na
klimat niż analogiczne autobusy diesla, a przy
tym emituje o połowę mniej tlenku azotu i
cząstek stałych. — Jesteśmy przekonani, że
dzięki niskiemu zużyciu paliwa, niskiej emisji
spalin i cichej jeździe, nasze innowacyjne au-
tobusy hybrydowe będą przyczyniały się do
zrównoważonego rozwoju Tarnowskich Gór,
a także wpłyną na uatrakcyjnienie i podnie-
sienie komfortu przemieszczania się miesz-
kańców miasta – powiedziała Małgorzata
Durda, Dyrektor ds. Sprzedaży Autobusów
Volvo Polska.

Odsłonięta przed rokiem u zbie-
gu ulic Krakowskiej i Tylnej
figura gwarka jest jedną z wi-
zytówek miasta – zarówno tu-
ryści, jak i miejscowi, fotogra-
fują się z nią bez względu na
porę roku
Teraz będzie miał towarzysza.
–Wrocław musiał wymyślić

swoje krasnale, my naszych
gwarków mamy i wymyślać
nic nie musimy – żartował
podczas jej odsłonięcia bur-
mistrz Arkadiusz Czech. 
W tym roku druga figura stanie
przy wyjściu z „Przystanku Eu-
ropa” czyli nowego dworca au-
tobusowego dlatego gwarek

autorstwa Norberta Jastalskie-
go, który wygrał zorganizowany
przez Urząd Miasta konkurs,
będzie niejako witał przyjezd-
nych i żegnał odjeżdżających.
Odsłonięcie odbędzie się w pią-
tek 5 września o godz. 15.00
czyli na początek Gwarków.

Kolejny gwarek na Gwarki
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Hybrydowe
Tarnowskie Góry

W budowanej przy obwodnicy
Tarnowskich Gór hali spor-
towej zaczęły się już prace wy-
kończeniowe, na zewnątrz są
też montowane pierwsze ele-
menty elewacji. Wokoło obiek-
tu jest już gotowa część miejsc
parkingowych, na wyposażo-
nych w metalowe profile ścia-
nach są już pierwsze białe i
żółte panele, które będą sta-
nowić elewację zewnętrzną

budynku. W środku trwa ukła-
danie instalacji, na które wy-
lane są już posadzki. Trwa
wykańczanie pierwszych po-
mieszczeń zaplecza.— Za
nami najważniejszy, bo naj-
bardziej czasochłonny etap
– mówi Michał Fajer, wice-
prezes Agencji Inicjatyw Gos-
podarczych, która prowadzi
Park Wodny, a teraz buduje
halę sportową.

Warta ponad 13 mln złotych
inwestycja według planu ma
zostać ukończona w połowie
grudnia. Obiekt o kubaturze
ponad 51 tys. m sześciennych
będzie miał widownię na 600
miejsc, boiska do siatkówki,
piłki ręcznej, koszykówki i pił-
ki nożnej halowej.
W środku znajdą się także
cztery korty do squasha oraz
ścianka wspinaczkowa.

Hala nabiera kształtów
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HOROSKOP

 Baran 21.03-20.04
Pamiętaj, aby nie pracować zry-
wami. Ważnym elementem Twoich
działań powinny stać się stabilizacja
i konsekwencja. Nie zapominaj o
kolegach z zespołu. 

 Byk 21.04-20.05
W tym tygodniu wykaż się deter-
minacją. Jednak wszelkie decyzje
podejmuj po głębszych przemy-
śleniach. Weekend jednak zare-
zerwuj dla ukochanego.

 Bliźnięta 21.05-21.06
Wysoko postawiona poprzeczka
zadziała na ciebie mobilizująco.
Obecny awans nie zjawił się sam z
siebie. Zdobyłeś zaufanie przeło-
żonego, więc tylko go nie zawiedź.

 Rak 22.06-22.07
Licznych talentów można ci tylko
pozazdrościć. To niebywały grzech
marnować to, co obficie dał ci los.
Teraz będą Ci szczególnie potrzeb-
ne w życiu.

 Lew 23.07-23.08
Chyba już nie możesz mieć żadnych
złudzeń. W tym tygodniu osta-
tecznie wyjaśnią się wszystkie spra-
wy. Twoje osiągnięcia nie będą
szczytowe.

 Panna 24.08-22.09
Weekendowa aura będzie sprzyjać
miłemu rozleniwieniu. Wspólny
rodzinny grill, zapach ogrodowych
traw i ziół będzie dla ciebie roz-
luźnieniem.

Waga 23.09-23.10
Musisz zapomnieć o ewentualnej
premii. Szkoda, bo mocno na nią
liczyłeś. Zamiast się dąsać pokaż
na co cię stać. Szybko odzyskasz
uznanie w oczach szefa.

 Skorpion 24.10-22.11
Każda droga jest dobra, gdy pro-
wadzi do celu. W tym tygodniu
pewien jej odcinek może być wy-
boisty. Ale ty nie z takimi proble-
mami sobie radziłeś.

 Strzelec 23.11-21.12
W tym tygodniu ktoś może wyko-
rzystać twoją pozycję.  Bez włas-
nego wysiłku i zaangażowania chce
dzięki Tobie zagarnąć sporo kasy.
Nie bądź naiwny.

 Koziorożec 22.12-20.01
Ostatnimi czasy powiedzenie im
trudniej tym lepiej sprawdza się
w 100 procentach. Również teraz
nawet najambitniejsze zadania nie
sprawią Ci problemu.

Wodnik     21.01-19.02
W swoim zawodowym dorobku
masz sporo znaczących sukcesów.
Jednak twój apetyt na kolejne jest
nieokiełznany. Nie poddawaj się
presji środowiska.

 Ryby 20.02-20.03
Ze względu na doskwierający Ci
brak czasu na odpoczynek możesz
cierpieć na migreny i chroniczne
zmęczenie. Pomyśl o sobie i o swo-
im zdrowiu.
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źdeiw

ogó ga-
tunków

tazreiwz

samosia
z wier-
szyka

i lukarny
i

świetliki
... Kinte
z serialu

eisyzcu
zawodu

-aiczor
,eiceing

rozsze-
rzenie

wy ado-
wanie
burzowe

cienias i
dureń
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