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�� Do da tek spe-
cjal ny po świę co ny
i n  w e  s t y  c j o m
w środ ku te go wy-
da nia WPG

Po raz pierw szy w 10-let niej hi -
sto rii Po wia tu Gli wic kie go nasz bu -
dżet na eta pie uchwa la nia prze kro -
czył „ma gicz ną” kwo tę 50 mln zł.
War to przy po mnieć, że gdy po wiat
po wsta wał, w 1999 ro ku star to wał
z bu dże tem mniej szym o po nad po -
ło wę, wy no szą cym po stro nie do -
cho dów 21,8 mln zł. Po stęp jest
więc ogrom ny, ale i po trze by nie
mniej sze. 

18 grud nia ub. r. Ra da Po wia tu
Gli wic kie go uchwa li ła bu dżet po -
wia tu na 2009 rok. Na bie żą cy rok
za pla no wa no w nim do cho dy w wy -
so ko ści 50 227 900 zł, na to miast
wy dat ki w kwo cie 51 781 000 zł.
Pla no wa ny de fi cyt w kwo -
cie 1 553 100 zł zo sta nie po kry ty

nad wyż ką bu dże tu z lat ubie głych
oraz wol ny mi środ ka mi z roz li czeń
za cią gnię tych po ży czek.

Głów ne źró dła do cho dów po wia tu
nie zmie ni ły się istot nie w po rów na -
niu do ostat nich lat. Do cho dy wła sne
po wia tu sta no wią pra wie 50 proc. do -
cho dów ogó łem, w tym 72 proc. to
udział po wia tu w po dat ku do cho do -
wym od osób fi zycz nych, bę dą cy po -
dat kiem bu dże tu pań stwa. Po zo sta -
łe 28 proc. do cho dów wła snych po -
cho dzi głów nie z opłat ko mu ni ka cyj -
nych, środ ków unij nych, wpły wów
od gmin i od pen sjo na riu szy z ty tu łu
od płat no ści za po byt w do mach po -
mo cy spo łecz nej, do cho dów z naj mu
i dzier ża wy ma jąt ku po wia tu, od se tek
od ra chun ków ban ko wych itd. Po wiat

na dal nie ma wła snych do cho dów po -
dat ko wych. Po zo sta łe 50 proc. do -
cho dów po wia tu to głów nie sub wen -

cja ogól na oraz do ta cje z bu dże tu
pań stwa.

Dokoń czenie na str. 3

Struk tu ra wy dat ków po wia tu w 2009 r.

22 grud nia od by ła się kon fe ren cja pod su mo -
wu ją ca pierw szy etap pro jek tu „Do bry start w sa -
mo dziel ność” re ali zo wa ne go przez Po wia to we
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie (PCPR) w Gli wi cach
ze środ ków unij nych. Dał on wie lu oso bom szan sę
na lep sze zna le zie nie się na dzi siej szym nie ła twym
ryn ku pra cy, przy czym są to oso by bar dzo po -
trze bu ją ce ta kie go wspar cia. 

Na re ali za cję te go eta pu pro jek tu PCPR otrzy ma -
ło 576 tys. zł. Ce lem pro jek tu by ła ak tyw na in te gra -
cja wy bra nych miesz kań ców Po wia tu Gli wic kie go.
Z pro jek tu sko rzy sta ło 30 wy cho wan ków ro dzin za -
stęp czych z te re nu ca łe go po wia tu oraz 20 uczest ni -
ków Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej „Tę cza” z Py -
sko wic.

– Re ali za cja pro jek tu „Do bry start w sa mo dziel -
ność” mia ła być roz ło żo na na sześć mie się cy.
W związ ku z prze szko da mi for mal ny mi, któ re opóź -
ni ły pod pi sa nie umo wy, by li śmy zmu sze ni prze pro -
wa dzić pro jekt w trzy mie sią ce. By ły mo men ty trud -
ne, ale uda ło się. Dzię ku ję przede wszyst kim Za rzą -
do wi Po wia tu Gli wic kie go za za an ga żo wa nie środ -
ków, dzię ki któ rym uda ło się za koń czyć dzia ła nia
i gru pa na szych be ne fi cjen tów po myśl nie wy star to -
wa ła w do ro słość – pod kre śli ła Bar ba ra Ter lec ka-
Ku bi cius, dy rek tor PCPR.

Sa tys fak cji z do brze wy ko na nej pra cy uczest ni -

ków pro jek tu nie krył tak że ze spół za rzą dza ją cy pro -
jek tem w skła dzie: Ewa Drzy zga – ko or dy na tor,
Ma rze na Bu ko wiec – asy stent ka, Ja ro sław Li sow -
ski – do rad ca ds. osób nie peł no spraw nych oraz Ma -
ciej Jan son – kon sul tant ds. praw nych.

W ra mach pro jek tu 20 nie peł no spraw nych osób
wy je cha ło na tur nus re ha bi li ta cyj ny nad Bał tyk.
Oprócz re ha bi li ta cji cięż ko i mo zol nie pra co wa li,
szko ląc się na kur sie kom pu te ro wym. 

Dokoń czenie na str. 4

Wy ty czy li ścież ki swo jej ka rie ry i na by li no we umie jęt no ści 

ŁA TWIEJ SZY START 

Ma my 50 mln zł!
Na co je wy da my?

Uczest ni cy szko leń (od le wej): Ma ja Za jącz kow ska z Py sko wic, Łu kasz Po cześ z Gli wic i Kin ga Ma li now -
ska z Knu ro wa cieszą się z podniesienia kwalifikacji.
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WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII
– Pa nie sta ro sto, służ ba zdro wia to nie -

wąt pli wie te mat wio dą cy nie tyl ko tej ka den -
cji władz po wia tu, ale i te go, co dzie je się
w Pol sce na prze ło mie lat 2008/2009. Co
chwi la do cho dzą z kra ju peł ne nie po ko ju
gło sy do ty czą ce a to kon dy cji pla có wek służ -
by zdro wia, a to ko niecz nych prze kształ ceń.
Jak ten pro blem wy glą da w Po wie cie Gli -
wic kim?

– Co do kon dy cji na szych ZOZ -ów nie ma
szcze gól nych po wo dów do nie po ko ju. Knu -
row ski ZOZ za mknął rok z do dat nim wy ni -
kiem fi nan so wym, co cie szy, zwa żyw szy że
jesz cze kil ka lat te mu miał po kaź ne za dłu że nie.
Po gor szy ła się na to miast w mi nio nym ro ku sy -
tu acja fi nan so wa szpi ta la w Py sko wi cach. Ta
pla ców ka, któ ra po przed nio do brze so bie ra dzi -
ła, w po ło wie ro ku za czę ła wy ka zy wać stra ty.
Jed nak w po rę pod ję te dzia ła nia spo wo do wa ły,
że za dłu że nie ma le je, moż na więc w opty mi -
zmem pa trzeć w przy szłość.

– A co z pla no wa ny mi prze kształ ce nia mi
po wia to wej służ by zdro wia, czy na praw dę
są one nie zbęd ne?

– Prze kształ ce nia są ko niecz ne, by na sze
przy chod nie i szpi ta le nie zo sta ły za mknię te
w 2013 ro ku. Mu szą przejść sze reg kosz tow -
nych re mon tów i mo der ni za cji, do sto so wu ją -
cych je do wy mo gów okre ślo nych w mi ni ste -
rial nym roz po rzą dze niu, któ re za cznie obo wią -
zy wać wła śnie 1 stycz nia 2013 r. Tyl ko zmia na
for my wła sno ści umoż li wi im po zy ski wa nie
środ ków na ten cel – po wiat nie dys po nu je bo -
wiem ani ta kim bu dże tem, ani nie ma moż li wo -
ści za cią ga nia od po wied nich kre dy tów.

– Na ja kim eta pie są te prze kształ ce nia?
– W Knu ro wie two rzo na jest spół ka z ogra -

ni czo ną od po wie dzial no ścią, któ ra we dle na -
szych pla nów do koń ca te go ro ku przej mie pro -
wa dze nie szpi ta la (na ten te mat szer sza in for -
ma cja znaj du je się na str. 3 te go wy da nia WPG
– do pi sek red.). Cie szy to, że pra cow ni cy ZOZ -
-u za an ga żo wa li się, rów nież fi nan so wo, w jej
utwo rze nie i dzia łal ność. To do brze ro ku je pro -
ce so wi re struk tu ry za cji szpi ta la. 

– A co z przy chod nia mi?
– Przy chod nie ma my w dwóch gmi nach –

Knu ro wie i Gie rał to wi cach. Za bra kło nie ste -

ty do brej
wo li ze
s t r o  n y
pre zy den -
ta Knu ro -
wa. Mia -
sto jest
wła ści cie -
lem więk -
s z o  ś c i
nie ru cho -
m o  ś c i ,
w któ rych te przy chod nie się miesz czą. Nie
zga dza się jed nak na ich bez prze tar go wą
dzier ża wę pod mio tom, któ re ma ją prze jąć
pro wa dzo ne świad cze nia me dycz ne. Nie in -
we stu je też w przy chod nie, wo bec cze go ni -
kłe są szan se na to, że w wy ma ga nym ter mi -
nie speł nią one mi ni ste rial ne wy mo gi. Zu peł -
nie ina czej jest w Gmi nie Gie rał to wi ce. Tu
przy chod nie nie tyl ko zo sta ną prze ka za ne
spół kom, ale i wła dze gmi ny prze zna cza ją
na ich re mon ty oraz mo der ni za cje bar dzo po -
kaź ne środ ki. 

– Co więc się sta nie z knu row ski mi przy -
chod nia mi?

– Tyl ko one po zo sta ną w SP ZOZ -ie, z któ -
re go „wyj dzie” szpi tal oraz przy chod nie
w Gmi nie Gie rał to wi ce. Uchwa ła w tej spra wie
tra fi naj praw do po dob niej na lu to wą se sję Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go, mu si mieć bo wiem opi -
nię oko licz nych gmin i wo je wo dy. Po tem po -
dej mie my dal sze kro ki, by za pew nić dzia ła nie
knu row skich przy chod ni po gra nicz nej da -
cie 31 grud nia 2012 r. 

– Czy szpi tal w Py sko wi cach tak że cze ka
re struk tu ry za cja?

– In ne go wyj ścia nie ma. Pro ces ten wcze -
śniej czy póź niej mu si się do ko nać, by szpi tal
prze trwał.

– Co to ozna cza dla pa cjen tów?
– Nie mu szą się oni bać żad nych zmian.

Usłu gi me dycz ne bę dą świad czo ne tak sa mo
jak do tej po ry, na tych sa mych za sa dach, zaś
do ce lo we prze kształ ce nia mo gą tyl ko po pra wić
ich ja kość.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wia ła: Ro ma na Goz dek
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18 grud nia 2008 ro ku od by ła się XXX se sja Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go. By ła to ostat nia se sja
w ubie głym ro ku, a z ra cji zbli ża ją cych się Świąt
Bo że go Na ro dze nia oraz No we go Ro ku mia ła wy -
jąt ko wy cha rak ter – po jej za koń cze niu go ści li śmy
go spo da rzy gmin wcho dzą cych w skład po wia tu,
a tak że rad nych i wła dze Gli wic na wspól nym spo -
tka niu opłat ko wym. To wa rzy szył nam w tej mi łej
uro czy sto ści bi skup Ge rard Kusz.

Wcze śniej, pod czas se sji Ra da Po wia tu Gli wic -
kie go przy ję ła 12 uchwał. Naj waż niej sza z nich to
bu dżet Po wia tu Gli wic kie go na 2009 rok, o któ rym
sze ro ko pi sze obok skarb nik Po wia tu Gli wic kie go
Ma ria Owcza rzak -Siej ko. Ko lej ną istot ną uchwa -
łą przy ję tą na se sji jest uchwa ła w spra wie utwo -
rze nia spół ki z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią
dzia ła ją cą pod fir mą „Szpi tal w Knu ro wie spół ka
z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią”. Tak że te mu
te ma to wi po świę ca my w tym wy da niu „Wia do mo -
ści Po wia tu Gli wic kie go” du żo miej sca, od sy łam
więc do ar ty ku łu na są sied niej stro nie. 

Rad ni za de cy do wa li po nad to o zmia nach
w skła dzie Ra dy Spo łecz nej Sa mo dziel ne go Pu -
blicz ne go Za kła du Opie ki Zdro wot nej Szpi ta la Po -
wia to we go z sie dzi bą w Py sko wi cach. W związ ku
ze zło że niem przez Hen ry ka Si bie la ka re zy gna cji
z funk cji prze wod ni czą ce go te go gre mium, od by ło
się gło so wa nie nad uchwa łą w tej spra wie. No wym
prze wod ni czą cym Ra dy Spo łecz nej SP ZOZ Szpi -
ta la Po wia to we go w Py sko wi cach zo stał Wal de -
mar Do mbek. Re zy gna cję z człon kow stwa w tej
ra dzie zło ży ła tak że Elż bie ta Ko ło dziej, w miej sce

któ rej rad ni wy bra li Mie czy sła wa Pasz kow skie go,
by łe go rad ne go Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. 

O tym, że prze kształ ce nia w służ bie zdro wia do -
ko nu je się nie tyl ko u nas, ale i w są siedz twie,

świad czą dwie ko lej ne uchwa ły. Pod ob ra dy na szej
ra dy tra fi ły bo wiem do za opi nio wa nia uchwa ły
w spra wie li kwi da cji dwóch pla có wek służ by zdro -
wia – Szpi ta la nr 1 w My sło wi cach oraz Szpi ta la
im. L. Ry dy gie ra w Ka to wi cach. Ten pierw szy prze -
kształ co ny zo sta je w jed no oso bo wą spół kę Gmi ny
My sło wi ce i dzia łał bę dzie ja ko My sło wic kie Cen -
trum Zdro wia spół ka z ogra ni czo ną od po wie dzial -
no ścią. Dru gi na to miast jest li kwi do wa ny, bo wiem
mie ścił się w nie ru cho mo ści bę dą cej wła sno ścią za -
ko nu – jed nak je go za da nia przej mie za rów no
utwo rzo ny przez za kon nie pu blicz ny za kład opie ki
zdro wot nej, jak i in ne szpi ta le dzia ła ją ce na te re nie
Ka to wic. Obie uchwa ły zo sta ły przez Ra dę Po wia -
tu Gli wic kie go za opi nio wa ne po zy tyw nie. 

Ko lej na przy ję ta uchwa ła do ty czy pro gra mu
współ pra cy Po wia tu Gli wic kie go z or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi w 2009 r. Na jej pod sta wie dzia ła -
ją ce na te re nie po wia tu or ga ni za cje mo gą sta rać się
o do ta cje na re ali zo wa ne przez sie bie za da nia,
o czym też pi sze my wię cej w in nym miej scu te go
wy da nia WPG. Rad ni przy ję li tak że plan pra cy Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go oraz jej ko mi sji w 2009 r.
– wia do mo więc, jak prze bie gać bę dzie na sza pra -
ca w bie żą cym ro ku. 

Do ko na na zo sta ła rów nież oce na współ pra cy
po wia tu z gmi na mi i re ali za cja wspól nych przed -
się wzięć. Pre zen ta cję na ten te mat przed sta wił rad -
nym, jak i go spo da rzom gmin wcho dzą cym
w skład po wia tu, któ rzy przy by li na tę część na -
szych ob rad, Sła wo mir Grusz ka z Wy dzia łu Roz -
wo ju i Pro mo cji. 

Jak już wcze śniej wspo mnia łem,
po se sji sa mo rzą dow cy Po wia tu Gli -
wic kie go, gmin po wia tu oraz mia sta
Gli wi ce po dzie li się na wspól nym spo -
tka niu opłat kiem. By ło nam nie zwy kle
mi ło, że po raz ko lej ny go ścić mo gli -
śmy z tej oka zji ks. bi sku pa Ge rar da
Ku sza, wiel kie go mi ło śni ka Zie mi Gli -
wic kiej, któ ry wspie ra du cho wo nasz
sa mo rząd. Spo tka nie mu zycz nie
uświet nił Ze spół Folk lo ry stycz ny dzia -
ła ją cy przy Mło dzie żo wym Do mu Kul -
tu ry w Gli wi cach, gra jąc i śpie wa jąc
ko lę dy na gó ral ską nu tę. Na stęp na se sja

Ra dy Po wia tu Gli wic kie go od bę dzie się 29 stycz -
nia. 

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
TA DE USZ MA MOK 

Szlachetne zdrowie
Roz mo wa z MI CHA ŁEM NIE SZPOR KIEM, sta ro stą gli wic kim

Ze Sło wem Bo żym do sa mo rzą dow ców Zie mi Gli wic kiej przy -
szedł ks. bi skup Ge rard Kusz, któ re mu to wa rzy szył w mo dli -
twie ks. Piotr Fa liń ski. 

Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy!
Zgod nie z usta wą o ra dio fo nii i te le wi zji jed -

nym z za dań Kra jo wej Ra dy Ra dio fo nii i Te le wi -
zji jest za pew nie nie otwar te go i plu ra li stycz ne go
cha rak te ru ra dio fo nii i te le wi zji. In for mu ję, iż
w pro gra mie te le wi zyj nym „Mi sja spe cjal na”,
wy emi to wa nym 2 grud nia 2008 ro ku
o godz. 22.25 w I Pro gra mie Te le wi zji Pol skiej
za sa da ta zo sta ła w dra stycz ny spo sób na ru szo na.

Pi smo ni niej sze do ty czy pierw sze go z ma te -
ria łów, wy emi to wa nych w ra mach te go pro gra -
mu. Je go te ma tem jest służ ba zdro wia w Knu ro -
wie, a kon kret nie – pla no wa ne prze kształ ce nia,
ma ją ce na ce lu re struk tu ry za cję przy chod ni zdro -
wia dzia ła ją cych w ra mach Sa mo dziel ne go Pu -
blicz ne go Za kła du Opie ki Zdro wot nej Ze spo łu
Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie.

W ma te ria le dzien ni kar skim, przy go to wa nym
przez Fi li pa Rde siń skie go, pro blem ten przed sta -
wio no w nie obiek tyw ny, jed no stron ny i nie rze tel -
ny spo sób, do dat ko wo zaś za war to w nim sze reg
nie praw dzi wych in for ma cji. Już we wpro wa dze -
niu do pro gra mu pro wa dzą cy „Mi sję spe cjal ną”

dzien ni karz mó wi dra ma tycz nym gło sem (ze sto -
sow nym, peł nym na pię cia pod kła dem mu zycz -
nym) o „wy mu sza niu na pre zy den cie mia sta bez -
praw nych de cy zji, szy ka no wa niu le ka rzy i za stra -
sza niu rad nych”. Żad ne z tych stwier dzeń nie jest
praw dzi we, ale ma te riał przy go to wa ny przez red.
Rde siń skie go zo stał do bra ny w ta ki spo sób, iż
widz nie ma moż li wo ści się o tym do wie dzieć. Ta
ma ni pu la cja wy ma ga szer sze go omó wie nia. 

Red. Rde siń ski zbie ra jąc ma te riał do przy go to -

wy wa ne go pro gra mu zo stał po in for mo wa ny, iż
pre zy dent Knu ro wa Adam Rams, któ ry uwa ża
pro ces pla no wa nych prze kształ ceń za nie zgod ny
z pra wem, skie ro wał tę spra wę 6 czerw ca br.
do nad zo ru praw ne go wo je wo dy ślą skie go. W od -
po wie dzi, pod pi sa nej przez dy rek to ra Wy dzia łu
Nad zo ru Praw ne go i Wła ści ciel skie go Ślą skie go
Urzę du Wo je wódz kie go w Ka to wi cach, otrzy -
mał 26 czerw ca za pew nie nie, że nic nie zgod ne go
z pra wem się nie dzie je. Dla cze go red. Rde siń ski

ani sło wem w swym ma te ria le nie wspo mniał o tej
klu czo wej dla spra wy opi nii nad zo ru praw ne go
wo je wo dy? Wi dać nie pa so wa ła ona do z gó ry
przy ję tej te zy, ja ką na rzu co no te mu pro gra mo wi.

Co do „szy ka no wa nia le ka rzy”, to w ma te ria -
le red. Rde siń skie go te za ta ma zna leźć po twier -
dze nie w od nie sie niu do jed nej le kar ki (skąd więc
licz ba mno ga?). Co cie ka we, ona sa ma nic o swo -
im zwol nie niu nie mó wi – wi dać nie chce bo -
wiem wcho dzić w nie wy god ne dla sie bie szcze -
gó ły. In for mu je o tym dyr. ZOZ -u Mi chał Ek kert,
ale widz do wia du je się z je go (ce lo wo skró co nej
przez twór ców pro gra mu) wy po wie dzi je dy nie, iż
by ło to zwol nie nie dys cy pli nar ne. Za co pra cow -
ni ca zo sta ła zwol nio na? Dla cze go pra co daw ca
wy po wie dział jej umo wę o pra cę ze skut kiem na -
tych mia sto wym? Te go widz już się nie do wie -
dział. W prze ko na niu wi dza – ste ro wa ne go przez
twór ców „Mi sji spe cjal nej” – le kar ka po zo sta je
więc oso bą zwol nio ną nie za kon kret ne prze wi -
nie nia dys cy pli nar ne, ale ze zgo ła in nych po wo -
dów, wy god nych dla re ali za to rów pro gra mu.

Dokoń czenie na str. 6

MI SJA (NIE)SPE CJAL NA
Poniżej publikujemy List Otwarty, wystosowany przez starostę gliwickiego Michała Nieszporka
(w imieniu Zarządu Powiatu Gliwickiego) do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Witolda Kołodziejskiego. List do ty czy jed ne go z pro gra mów „Mi sja spe cjal na”, któ ry
po ru szał te mat re struk tu ry za cji służ by zdro wia w Po wie cie Gli wic kim – kon kret nie zaś przy chod -
ni w Knu ro wie. Pro blem ten przed sta wio ny zo stał w pro gra mie w spo sób nie rze tel ny i jed no stron -
ny, a na do da tek upo li tycz nio ny, co wy ma ga ło re ak cji ze stro ny Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go. List
jest da to wa ny 16 grud nia ub. ro ku, zaś w stycz niu br. po ja wi ła się w pra sie in for ma cja, że „Mi sja
spe cjal na” nie bę dzie się już uka zy wa ła. Uzna no, iż pro gram jest nie obiek tyw ny i upo li tycz nio ny
oraz że wy czer pa ła się je go for mu ła. Czło nek Za rzą du TVP To masz Ru do mi no za pew nił, że zo sta -
nie zdję ty z an te ny, jak tyl ko prze sta nie obo wią zy wać sto sow na umo wa, czy li w lu tym br. (Red.)
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Dokoń czenie ze str. 1
Wy dat ki po wia tu za pla no wa ne

na 2009 rok prze zna czo ne są w 33
proc. na za da nia oświa to wo -edu ka -
cyj ne, tj. pro wa dze nie po nad gim na -
zjal nych szkół, szkół spe cjal nych, po -
rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz -
nych oraz ognisk pra cy po zasz kol nej,
w 26 proc. na za da nia w za kre sie po -
mo cy spo łecz nej o za się gu po nad -
gmin nym oraz in ne za da nia w za kre -
sie po li ty ki spo łecz nej, tj. pro wa dze -
nie do mów po mo cy spo łecz nej,
dzien ne go do mu sa mo po mo cy, ro dzin
za stęp czych, ro dzin ne go do mu dziec -
ka, umiesz cza nie dzie ci z te re nu po -
wia tu w pla ców kach opie kuń czo -wy -
cho waw czych, pro wa dze nie po wia to -
we go cen trum po mo cy ro dzi nie,

warsz ta tów te ra pii za ję cio wej dla
osób nie peł no spraw nych, a tak że pro -
wa dze nie po wia to we go urzę du pra -
cy. 19 proc. to wy dat ki na wy ko ny wa -
nie za dań ad mi ni stra cji pu blicz nej
zwią za ne m. in. z bez po śred nią ob słu -
gą miesz kań ców po wia tu. 12 proc. to
wy dat ki na utrzy ma nie let nie i zi mo -
we dróg oraz re mon ty i in we sty cje
na dro gach po wia to wych. 10 proc.
sta no wią wy dat ki na po zo sta łe za da -
nia wła sne po wia tu.

W ra mach wy dat ków pla no wa nych
w bu dże cie 2009 ro ku prze zna czo no
po nad 7 mln zł na za da nia in we sty cje
i re mon to we, w tym współ fi nan so wa -
ne ze środ ków unij nych (wię cej na ten
te mat zna leźć moż na w Do dat ku spe -
cjal nym „Po wiat pięk nie je” do łą czo -

nym do te go nu me ru WPG – przyp.
red). Za pla no wa no rów nież środ ki
na prze pro wa dze nie re or ga ni za cji po -
wia to wych sa mo dziel nych pu blicz -
nych za kła dów opie ki zdro wot nej
w Knu ro wie i Py sko wi cach. W 2009
ro ku, po dob nie jak w la tach ubie głych,
z bie żą cych do cho dów po wia tu, któ re
w ok. 85 proc. mu szą być prze zna czo -
ne na fi nan so wa nie bie żą cych wy dat -
ków, czy li na tzw. „ży cie”, po zo sta ła
część jest in we sto wa na w po pra wę ba -
zy ma te rial nej szkół, szpi ta li, do mów
po mo cy spo łecz nej, sta nu dróg po wia -
to wych, a tym sa mym na kie ro wa na
na po pra wę wa run ków ży cia i ob słu gi
miesz kań ców po wia tu. 

Skarb nik Po wia tu Gli wic kie go
Ma ria Owcza rzak -Siej ko

Ma my 50 mln zł! Na co je wydamy?

29 grud nia 2008 r. pod pi sa na zo -
sta ła umo wa spół ki, pro wa dzą cej
dzia łal ność pod fir mą Szpi tal
w Knu ro wie Spół ka z ogra ni czo ną
od po wie dzial no ścią. 

Za ło ży cie la mi spół ki są pra cow ni cy
Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej – Ze spo łu Opie ki
Zdro wot nej w Knu ro wie oraz Po wiat Gli -
wic ki. Ka pi tał za kła do wy spół ki wy no -
si 2,55 mln zł i dzie li się na 2,55 tys. udzia -
łów – każ dy po 1 tys. zł. Po wiat Gli wic ki
ob jął 542 udzia ły w łącz nej wy so ko ści 542
tys. zł, resz ta udzia łów na le ży do 50 pra -
cow ni ków knu row skie go SP ZOZ, któ rzy
wy ło ży li na ten cel wła sne środ ki. 

Two rze nie spół ki jest kon se kwen cją
uchwa ły, przy ję tej przez Ra dę Po wia tu
Gli wic kie go na se sji 18 grud nia ub. ro -
ku. Na mo cy te go do ku men tu szpi tal

zo sta nie wy dzie lo ny ze struk tur ZOZ -
-u i prze kształ co ny w spół kę z o. o. Nie -
ru cho mo ści i sprzęt użyt ko wa ny przez
szpi tal po zo sta ną wła sno ścią po wia tu,
a istot ne po sta no wie nia za pi sa ne
w umo wie spół ki po zwa la ją na spra wo -
wa nie przez po wiat nad zo ru i kon tro li
nad dzia łal no ścią spół ki. Pro wa dzo ne
prze kształ ce nia nie ozna cza ją dla pa -
cjen tów żad nych zmian co do usług,
z ja kich ko rzy sta ją w szpi ta lu – tak jak
obec nie, dla osób ubez pie czo nych opie -
ka zdro wot na na dal po zo sta nie bez płat -
na. Po przez prze kształ ce nia szpi tal zy -
ska no we moż li wo ści roz wo ju, a co
za tym idzie – po pra wy ja ko ści usług.

Obec na spół ka jest w fa zie or ga ni -
za cji. Ca ły pro ces re struk tu ry za cji
szpi ta la w Knu ro wie po wiat pla nu je
za koń czyć do grud nia 2009 r. (RG)

10 grud nia w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach od by ło się spo tka -
nie, na któ rym pod su mo wa ne zo sta -
ły dwa pro eko lo gicz ne przed się wzię -
cia mi nio ne go ro ku: kon kurs „So -
łec two Przy ja zne Śro do wi sku” oraz
ak cja „Sprzą ta my Po wiat Gli wic -
ki 2008”. 

So łec twa, któ re wy gra ły kon kurs,
otrzy ma ły na gro dy pie nięż ne, na to -

miast pla ców ki, któ re włą czy ły się
w ak cję sprzą ta nia po wia tu – na gro dy
rze czo we. Wła dze sta ro stwa na spo -
tka niu re pre zen to wa li sta ro sta Mi chał
Nie szpo rek, wi ce sta ro sta Sła wo mir
Adam czyk i czło nek Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go Mar cin Stron czek, któ -
rzy wrę czy li na gro dy i po gra tu lo wa li
zwy cięz com oraz po dzię ko wa li
uczest ni kom ak cji. 

K o n  k u r s
„ S o  ł e c  t w o
Przy ja zne Śro -
do wi sku” or ga -
ni zo wa ny był
już przez Za -
rząd Po wia tu
G l i  w i c  k i e  g o
po raz szó sty.
Na gro dy głów -
ne po 2,5 tys. zł
otrzy ma ły so -
łec twa Wie lo -
wieś, Sie ro ty
i Nie kar mia.

Na gro dy po 1,5 tys. zł ode bra ły so łec -
twa Ko tli szo wi ce, Sie ra ko wi ce, Słup -
sko i Le bo szo wi ce, po 1,1 tys. zł – Pa -
czy na, Smol ni ca, Che chło i Wil cza,
na to miast po 600 zł – Dą brów ka, Wil -
ko wicz ki, Pniów, Ko tu lin, Wi dów, Ta -
ci szów, Ru dzi niec, Rud no, Po ni szo wi -
ce, Łą cza, By ci na, Boj szów i Nie bo ro -
wi ce.

W cza sie ak cji „Sprzą ta my Po wiat
Gli wic ki”, któ ra od by ła się 19 wrze -
śnia, ze bra no łącz nie 1,36 t od pa dów.
Uczest ni czy ło w niej bli sko 500 osób
z na stę pu ją cych pla có wek: Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu -
ro wie, Ze spo łu Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie, Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Knu ro wie, Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach,
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko -
wi cach, Do mu Po mo cy Spo łecz nej
„Osto ja” w So śni co wi cach oraz Do mu
Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej. 

(RG)

Ra do sny mi ko lę da mi roz brzmie -
wał 9 stycz nia Dom Kul tu ry w Szczy -
gło wi cach. Wszyst ko za spra -
wą IX Wspól ne go Ko lę do wa nia,
na któ re za pro si li do Szczy gło wic dy -
rek tor, na uczy cie le i ucznio wie Ze spo -
łu Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie.
Im pre za, ma ją ca cha rak ter in te gra cyj -

ny, zgro ma dzi ła oko ło 300 uczest ni -
ków – przed szko la ków oraz uczniów
pla có wek in te gra cyj nych, uczniów
szkół spe cjal nych, miesz kań cy do -
mów opie ki spo łecz nej i pod opiecz -
nych warsz ta tów te ra pii za ję cio wej
m.in. z Knu ro wa, Gli wic i Czer wion ki
Lesz czyn. 

Na sce nie
w y  s t ą  p i  ł y
oso by w róż -
nym wie ku
i z bar dzo
róż nym stop -
niem nie peł -
no spraw no -
ści, ale śpie -
wa no tak że
na wi dow ni.
Dzię ki spon -
so rom wszy -
scy uczest ni -
cy im pre zy
o t r z y  m a  l i
słod kie na -
gro dy.

(RG)

Za rząd Po wia tu Gli wic kie go, po -
dob nie jak w ze szłym ro ku, pod ko -
niec stycz nia ogło si kon kur sy dla or -
ga ni za cji po za rzą do wych w na stę pu ją -
cych za kre sach: przed się bior czość, in -
te gra cja eu ro pej ska oraz roz wój spo -
łecz no ści lo kal nej, kul tu ra i ochro na
dzie dzic twa na ro do we go, kul tu ra fi -
zycz na i sport, a tak że bez pie czeń stwo
pu blicz ne i ochro na prze ciw po ża ro wa.

– Szcze gó ły do ty czą ce form re ali za -
cji za dań znaj du ją się w Pro gra mie
Współ pra cy Po wia tu Gli wic kie go z Or -
ga ni za cja mi Pozarządowymi w 2009 r.,
któ ry moż na zna leźć na stro nie in ter ne -
to wej po wia tu – mó wi Do mi ni ka Ja -
ro szyń ska -Pi skorz, ko or dy na tor Po -
wia to we go Cen trum Or ga ni za cji Po za -
rzą do wych. – Wy ko na nie da ne go pro -
jek tu na stą pi po przez re ali za cję za da nia
opi sa ne go w ofer cie zgod nie z bu dże -
tem i har mo no gra mem. 

Na re ali za cję za dań w po szcze gól -
nych za kre sach Za rząd Po wia tu Gli -
wic kie go prze zna czy na stę pu ją ce
kwo ty: przed się bior czość, in te gra cja
eu ro pej ska oraz roz wój spo łecz no ści
lo kal nej – 10 tys. zł, kul tu ra i ochro na

dzie dzic twa na ro do we go – 21 tys. zł,
kul tu ra fi zycz na i sport – 37 tys. zł,
bez pie czeń stwo pu blicz ne i ochro na
prze ciw po ża ro wa – 15 tys. zł. Pierw -
szeń stwo uzy ska nia do ta cji otrzy ma ją
pod mio ty na za da nia, któ re ma ją cha -
rak ter po nad gmin ny i obej mu ją swym
za się giem jak naj więk szą licz bę
miesz kań ców po wia tu. Wy so kość
przy zna nej do ta cji mo że być niż sza,
niż wnio sko wa na w ofer cie oraz mo że
zo stać uza leż nio na od licz by zło żo -
nych ofert. Za da nie win no być wy ko -
na ne w ro ku 2009, przy czym po czą -
tek re ali za cji za da nia opi sa ne go na stę -
pu je nie wcze śniej niż 16 mar ca br.,
a za koń cze nie do 10 li sto pa da br. 

– Ofer ty do ty czą ce wspar cia re ali -
za cji pu blicz nych za dań po wia tu w za -
kre sie za dań ob ję tych ni niej szym kon -
kur sem na le ży zło żyć do dnia 23 lu te -
go br. w Biu rze Ob słu gi Klien ta w Sta -
ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach, ul.
Zyg mun ta Sta re go 17. O za cho wa niu
ter mi nu de cy du je da ta wpły wu ofer ty
– do da je Do mi ni ka Ja ro szyń ska -Pi -
skorz. 

(SG)

Wspar cie dla or ga ni za cji 

Stu lat ka z Wie low si
Set ne uro dzi ny ob cho dzi ła 8 stycz nia pa ni We ro ni ka

Szoł ty sik z Wie low si. 
Ju bi lat ka cie szy się do brym zdro wiem, jest peł na ra do ści

i opty mi zmu. Pod czas uro dzin, któ re po prze dzi ła msza św.,
nie tyl ko wspo mi na ła swe dłu gie ży cie, ale i chęt nie pod -
śpie wy wa ła ko ściel ne pie śni. Jej nie ży ją cy już mąż Wik tor
pra co wał na ko lei, ona zaj mo wa ła się do mem i dzieć mi, któ -
rych wy cho wa ła ośmio ro. Ma sze ściu wnu ków i ośmiu pra -
wnu ków. Na uro czy stość set nych uro dzin do ne stor ki ro du
zje cha ła licz na ro dzi na z Pol ski oraz z Nie miec. Ży cze nia
pa ni We ro ni ce zło ży li rów nież wójt Gmi ny Wie lo wieś Gin -
ter Skow ro nek oraz kie row nicz ka Urzę du Stan Cy wil ne go
He le na Ka zu bek. We ro ni ka Szoł ty sek jest pierw szą miesz -
kan ką gmi ny, któ ra do ży ła tak sę dzi we go wie ku. (RG)

Pa ni We ro ni ka z wój tem Wie low si, Gin te rem Skow ron -
kiem. 

Na gro dze ni za eko lo gię

Soł ty si zwy cię skich so łectw oraz przed sta wi cie le pla có wek,
któ re włą czy ły się w ak cję „Sprzą ta my Po wiat Gli wic ki 2008”
pod czas spo tka nia w sta ro stwie.

Po wsta je szpi tal na spół ka
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FE RIE W PO WIE CIE
W każ dym mie ście i gmi nie po -

wia tu gli wic kie go przy go to wa no spe -
cjal ne ofer ty dla dzie ci i mło dzie ży
na zbli ża ją ce się fe rie. Szcze gó ły bę -
dą znaj do wać się już wkrót ce na stro -
nach in ter ne to wych Wa szych miej -
sco wo ści. (SG)

Wspól nie ko lę do wa li
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Dokoń czenie ze str. 1
Wie lu z nich po raz pierw szy w ży -

ciu tak na praw dę zmie rzy ło się z pro -
gra ma mi kom pu te ro wy mi, ob słu gą In -
ter ne tu i na koń cu, zda jąc eg za min
mu sia ło udo wod nić, że nie był to czas
stra co ny…

Dru ga gru pa 30 be ne fi cjen tów –
wy cho wan ków ro dzin za stęp czych

rów nie bo ha ter sko wal czy ła na wszel -
kich in nych kur sach do szka la ją cych,
któ re przez kil ka week en dów z rzę du
or ga ni zo wa ne by ły w ho te lu w Nie -
wie szu nad Je zio rem Pław nio wic kim.
Do wy bo ru by ły m.in. kur sy ję zy ko we,
kur sy gra fi ki kom pu te ro wej, ope ra to -
rów wóz ków wi dło wych, a na wet pra -
wa jaz dy.

– Uczest ni czy łam w spo tka niach
w Nie wie szu. Oprócz wie lu war to -

ścio wych umie jęt no ści, jak rów nież
spo rej daw ki wie dzy, wy nio słam ze
szko leń tak że in ne ko rzy ści. Na kur -
sach in ter per so nal nych na bra łam pew -
no ści sie bie, po pra co wa łam nad ko -
mu ni ka tyw no ścią, no i po zna łam wie -
lu no wych lu dzi, któ rzy tak jak ja,
uczy li się, do sko na le się przy tym ba -
wiąc – opo wia da Kin ga Ma li now ska
z Knu ro wa.

Uczest ni cy pro jek tu sko rzy sta li
z tre nin gów umie jęt no ści psy cho spo -
łecz nych i ak tyw ne go po szu ki wa nia
pra cy, któ re pro wa dzi ły Aga ta Paw -
łow ska – Gier mak i Jo an na Żo chow -
ska. Obie pod kre śla ły, że jed ną z wie -
lu ko rzy ści jest wzrost po czu cia wła -
snej war to ści, zwłasz cza osób nie peł -
no spraw nych bio rą cych udział w pro -
jek cie, jak rów nież zwięk sze nie mo ty -

wa cji do ak tyw ne go po szu ki wa nia
pra cy. Kon kret ną po mo cą ma te rial ną
są tak że za sił ki i po moc w na tu rze,
któ re przy zna no w ra mach pro jek tu
naj bar dziej po trze bu ją cym be ne fi cjen -
tom.

Pro jekt „Do bry start w sa mo dziel -
ność” re ali zo wa ny jest w ra mach
Prio ry te tu VII „Pro mo cja in te gra cji
spo łecz nej”, Dzia ła nie 7.1 „Roz wój
i upo wszech nia nie ak tyw nej in te gra -
cji”, Pod dzia ła nie 7.1.2 „Roz wój
i upo wszech nia nie ak tyw nej in te gra -
cji przez po wia to we cen tra po mo cy
ro dzi nie” Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki. Za pla no wa ny jest
na 7 lat, czy li na ca ły okres pro gra -
mo wa nia.

Tekst i fo to: 
Mag da le na Fi szer -Rę bisz

– To by ła wiel ka fraj da. Chcie li by -
śmy wię cej ta kich za jęć… – oto ko -
men ta rze uczniów, ja kie moż na by ło
usły szeć na kon fe ren cji pod su mo wu ją -
cej re ali za cję pro jek tu „Szan sa na roz -
wój – lo kal ny pro gram wy rów ny wa nia
szans edu ka cyj nych, spo łecz nych
i kul tu ral nych uczniów szkół po wia tu
gli wic kie go” w ra mach Rzą do we go
pro gra mu wy rów ny wa nia szans dzie ci
i mło dzie ży w 2008 r. „Ak ty wi za cja
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go
i or ga ni za cji po za rzą do wych”. 

Nic dziw ne go, że ucznio wie py ta li,
kie dy znów bę dą mie li ta kie za ję cia.

By ły one na praw dę atrak cyj ne. Zor ga -
ni zo wa no je we wszyst kich szko łach,
pro wa dzo nych przez Po wiat Gli wic -
ki. I tak ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach mo gli np.
w Par ku Mi nia tur w In wał dzie zwie -
dzić ca ły świat, w Par ku Wod nym
w Tar now skich Gó rach pły wać i sza leć
w wo dzie do wo li, a w Wiej skiej Cha -
cie w Boj ko wie po znać taj ni ki pie cze -
nia chle ba i le pie nia garn ków. Mło -
dzież z Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop -
nic kiej w Py sko wi cach wy bra ła się
m.in. na wy ciecz kę do Kra ko wa
i Boch ni, by ła na mu si ca lu w Te atrze

Mu zycz nym w Cho rzo wie i zwie dzi ła
Oj ców. Ucznio wie Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie
by li m.in. na spek ta klu w Te atrze Sta -
rym w Kra ko wie, zor ga ni zo wa li Ma ra -
ton Czy tel ni czy i uczy li się ła ci ny.
Mło dzież z Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie bra ła udział
m.in. w tur nie jach te ni sa sto ło we go,
bad min to na i uni ho ke ja, a tak że
w warsz ta tach te atral nych w ka to wic -
kim te atrze. Ucznio wie Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Knu ro wie mie li m.in.
za ję cia spor to we, wy ciecz ki do Kra ko -
wa i Boch ni oraz za ję cia ru cho we. 

Kon fe ren cja pod su mo wu -
ją ca re ali za cję pro gra mu od -
by ła się 17 grud nia w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach. Ogólna wartość
projektu wyniosła ponad 130
tys. zł, z czego 37 proc. stanowił
wkład własny powiatu i szkół – m.in.
wolontariat nauczycieli oraz użyczenie
sal. Był on re ali zo wa ny w li sto pa dzie
i grud niu 2008 r. Za ję cia tak skon stru -
owa no, że mie ści ły się w czte rech blo -
kach te ma tycz nych. Pierw szy pro mo -
wał ak tyw ny tryb ży cia, dru gi miał
na ce lu edu ka cję kul tu ral ną, trze ci po -

moc psy cho lo gicz no -pe da go gicz ną,
a czwar ty – kształ to wa nie po staw
przed się bior czo ści.

Pod czas kon fe ren cji przed sta wi cie -
le szkół po ka za li pre zen ta cje, w któ -
rych pod su mo wa li re ali za cję pro gra -
mu w swych pla ców kach. – Mam na -
dzie ję, że za ję cia te na dłu go po zo sta -
ną wam w pa mię ci – po wie dzia ła
skarb nik Po wia tu Gli wic kie go Ma ria
Owcza rzak -Siej ko, któ ra na kon fe -
ren cji re pre zen to wa ła wła dze po wia tu.
Zaś Ewa Piesz ka z Wy dzia łu Roz wo -
ju i Pro mo cji po in for mo wa ła, że
od stycz nia ru sza no wy, po dob ny pro -

jekt pod na zwą „Współ cze sny Mi chał
Anioł – roz wój pa sji i wy rów ny wa nie
szans uczniów szkół po wia tu gli wic -
kie go o pro fi lu ogól nym“, współ-
f i n a n s o w a n y  z e  ś r o d k ó w  U E  
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Ma wartość ponad 1 030
tys. zł i realizowany będzie w latach
2009-2010. Ro ma na Goz dek

Po nad 700 uczest ni ków wzię ło
udział w VI Wo je wódz kim Fe sti wa -
lu Ko lęd i Pa sto ra łek w Dą brów ce.
Im pre zę pod su mo wa no 10 stycz nia

na Kon cer cie Ga lo wym, zor ga ni zo -
wa nym w tej miej sco wo ści. 

Fi na li ści Fe sti wa lu otrzy ma li na -
gro dy i dy plo my, któ re wrę czy li im bp
Ge rard Kusz, sta ro sta gli wic ki Mi -
chał Nie szpo rek, rad ny Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go Ma riusz Po lo czek, wójt
Gmi ny Wie lo wieś Gin ter Skow ro nek
oraz dy rek tor Gim na zjum w Wie low si
Ma riusz Ostrow ski, a tak że przed sta -
wi ciel Szko ły Ję zy ko wej „Le vel”. Sta -
ro sta wrę czył też li sty gra tu la cyj ne
z po dzię ko wa nia mi or ga ni za tor kom
im pre zy, nie stru dzo nym pro pa ga tor -
kom mu zy ki – Iwo nie Ewer tow skiej–
Me ner, Agniesz ce Dło ciok oraz Na ta -
lii Ły ko. Fe sti wal od by wa się
przy współ pra cy z Ogól no pol skim
pro gra mem roz wo ju chó rów szkol -
nych „Śpie wa ją ca Pol ska”, któ rym za -
rzą dza Na ro do we Cen trum Kul tu ry
przy po mo cy Fe sti wa lu „Wra ti sla via
Can tans”. Jest dru gą pod wzglę dem li -
czeb no ści uczest ni ków ta ką im pre zą
w wo je wódz twie ślą skim. 

Pod czas fi na ło we go kon cer tu wy -
stą pi li lau re aci I miejsc w po szcze gól -

nych ka te go riach wie ko wych. Są to:
Ze spół wo kal no – in stru men tal ny
„Cza ry ma ry” z Miej skiej Szko ły Pod -
sta wo wej nr 9 z Knu ro wa (opie kun

Ali na Dłu gosz), Ma ria Ka sprzyk
z Miej skiej Szko ły Pod sta wo wej nr 9
z Knu ro wa (A. Dłu gosz), Chór ze
Szko ły Pod sta wo wej z Żer ni cy (Ga -
brie la Mal char czyk), Ze spół wo kal -
ny ze Szko ły Pod sta wo wej nr 2 z Ra -
dzion ko wa (Hen ry ka Fran kow ska),
Ze spół wo kal no – in stru men tal ny „Ti -
bia rum Scho la res” ze Szko ły Pod sta -
wo wej z Pnio wa (I. Ewer tow ska -Me -
ner), Ali cja Wi tom ska ze Szko ły
Pod sta wo wej Fi lo ma ta z Gli wic (Gra -
ży na Dzwo now ska), Chór ka me ral ny
„Can to” z Gim na zjum z Wie low si (I.
Ewer tow ska -Me ner), Chór z to wa -
rzy sze niem in stru men tu z Gim na zjum
z Żer ni cy (G. Mal char czyk), Chór
z to wa rzy sze niem in stru men tu z Gim -
na zjum nr 9 z Ru dy Ślą skiej (Ha li na
Woź niak), Mar ta Ko zak z Miej skie -
go Gim na zjum nr 4 z Knu ro wa (Be ata
Ma zu rek), Ze spół wo kal ny ze Szko ły
Spe cjal nej z Ra dzion ko wa (H. Fran -
kow ska) oraz Ju lia Ring ze Szko ły
Spe cjal nej z Py sko wic (Ar tur Pie tru -
szew ski).

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek

ŁA TWIEJ SZY START 

Ka ta rzy na Gaj dzik z WTZ „Tę cza” z Py sko wic ode bra ła z rąk Mar ci na
Stroncz ka, człon ka Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go, cer ty fi kat ukoń cze nia kur su
kom pu te ro we go w ra mach pierw sze go eta pu pro jek tu.

Powiat przeprowadził projekt o wartości ponad 130 tys. zł, wkrótce rusza
drugi wart ponad 1 mln zł

Wy rów ny wa nie szans

Młodzież z ZS im. I.J. Paderewskiego w Knurowie podczas zajęć 
z grafiki komputerowej…

„…i z ZSS w Pyskowicach na wycieczce 
w Parku Miniatur w Inwałdzie.

Ko lę dy i pa sto rał ki
na 700 gło sów

Laureaci wystąpili w kościele w Dąbrówce. 



Po wiat pięk nie je

Naj więk szą in we sty -
cją dro go wą mi nio -

ne go ro ku by ła kom plek -
so wa mo der ni za cja uli cy
Ko smo nau tów w Knu ro -
wie. Dłu gość wy re mon -
to wa ne go od cin ka wy -
nio sła 750 m. Wy mie -
nio no na wierzch nię
jezd ni i chod ni ków, wy -
bu do wa no no we zjaz dy,
za to ki au to bu so we oraz miej sca par kin go we.
Na ca łej dłu go ści po wsta ła ścież ka ro we ro wa.
In we sto rem był Za rząd Dróg Po wia to wych
w Gli wi cach – jed nost ka or ga ni za cyj na Po wia tu
Gli wic kie go. War tość wszyst kich zre ali zo wa -
nych ro bót wy nio sła bli sko 2,4 mln zł,
przy czym Mia sto Knu rów po kry ło po ło wę
kosz tów te go za da nia. 

Pra ce trwa ły od lip ca do koń ca wrze śnia mi -
nio ne go ro ku. Uli ca Ko smo nau tów zo sta ła wy -
re mon to wa na na ca łym od cin ku od ul. 1 Ma ja
do ul. Szpi tal nej. Efekt jest im po nu ją cy. Oczy
cie szy rów na na wierzch nia jezd ni, ko lo ro wa

kost ka, któ rą wy ło żo ne są chod ni ki oraz par kin -
gi i za to ki au to bu so we, a tak że ścież ka ro we ro -
wa. Przy uli cy Ko smo nau tów zlo ka li zo wa ne są
licz ne skle py, a tak że punk ty usłu go we i lo ka le
ga stro no micz ne, prze bie ga ona przez osie dle
miesz ka nio we i w po bli żu kil ku szkół. Wszyst -
ko to spra wia, że za wsze jest na niej gwar no,
a po re mon cie za mie ni ła się w chęt nie od wie -
dza ny pa saż miej ski, po któ rym spa ce ru ją za -
rów no star si jak i młod si miesz kań cy Knu ro wa. 

W mi nio nym ro ku za koń czy ła się tak że re -
ali za cja i roz li cze nie in we sty cji, współ fi nan so -
wa nej ze środ ków unij nych: mo der ni za cja dro gi

Klesz czów -Ta ci szów,
na któ rą sta ro stwo uzy -
ska ło po nad 1,1 mln zł
z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Roz wo ju Re gio nal -
ne go. Po za tą in we sty cją
po wiat zre ali zo wał rów -
nież sze reg mniej szych
za dań, ma ją cych na ce lu
po pra wę in fra struk tu ry
dro go wej na swym te re -
nie – by ły to głów nie re -
mon ty dróg oraz bu do wa
chod ni ków, czę sto wy -
ko ny wa ne przy współ -
udzia le fi nan so wym
gmin Po wia tu Gli wic -
kie go.

W ro ku 2008 Po wiat Gli wic ki kon ty nu ował re ali za cję sze ro ko za kro jo ne go –
na mia rę moż li wo ści swe go bu dże tu – pla nu in we sty cyj ne go. Plan ten za -
kła da kom plek so wo ro zu mia ną mo der ni za cję obiek tów na le żą cych do po -
wia tu, a więc m. in. szkół, szpi ta li, do mów po mo cy spo łecz nej oraz sa me go
bu dyn ku sta ro stwa. In we sty cje czy nio ne są tak że na dro gach po wia to wych.
Po ni żej przed sta wia my naj więk sze przed się wzię cia in we sty cyj ne Po wia tu
Gli wic kie go mi nio ne go ro ku, jak rów nież pre zen tu je my naj po waż niej sze za -
da nia za pla no wa ne na 2009 rok. Wszyst kie one przy czy nia ją się do te go, że
nasz po wiat z ro ku na rok stop nio wo zmie nia swe ob li cze, czy li po pro stu –
pięk nie je.

NA DRO GACH…
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Uro czy ste otwar cie wy re mon to wa nej uli cy od by ło się 13 paź dzier ni -
ka 2008 r. Go ści przy wi tał wi ce sta ro sta gli wic ki Sła wo mir Adam czyk,
za pra sza jąc ich na pierw szy spa cer po świe żo zmo der ni zo wa nej ar te rii. 

Uli ca Ko smo nau tów
w Knu ro wie.

Zna czą ce zmia ny do ko na ły się w ub.
ro ku w dwóch szpi ta lach, dla któ rych

Po wiat Gli wic ki jest or ga nem za ło ży ciel -
skim – w Knu ro wie oraz w Py sko wi cach.
Mo der ni zo wa ne i re mon to wa ne by ły ich
bu dyn ki, a od dzia ły wzbo ga ci ły się w no -
wy sprzęt i no wo cze sną apa ra tu rę me -
dycz ną. 

Zu peł nie zmie nił się szpi tal w Py sko wi -
cach. Ma no wą ele wa cję, ale nie tyl ko. W ro -

ku 2008, w ra mach re ali za cji za da nia „Ter -
mo mo der ni za cja bu dyn ku głów ne go Szpi ta la
Po wia to we go w Py sko wi cach przy uli cy
Szpi tal nej 2” zre ali zo wa no wy mia nę sto lar ki
okien nej w atriach wraz z wy mia ną sto lar ki
drzwio wej, a tak że do cie ple nie ścian ze -
wnętrz nych – po łu dnio wej i za chod niej.
Ogólna wartość prac wykonanych tu 
w latach 2007-2009 wyniesie blisko 
1025 tys. zł.

…W SZPI TA LACH…

Sa la in ten syw ne go nad zo ru „R”.

…a tak pre zen tu je się obec nie.

Tak wy glą dał szpi tal w Py sko wi cach podczas prac prowadzonych je sie nią ub. ro ku…



Po wiat pięk nie je
Wszpi ta lu w Knu ro wie w mi nio nym ro ku

wy pięk nia ło wie le sal. Zo sta ły wy ma lo -
wa ne i zmo der ni zo wa ne ze środ ków knu row -

skie go SP ZOZ -u, któ re go dy rek tor Mi chał Ek -
kert przy kła da du żą wa gę do pod no sze nia kom-
for tu i ja ko ści le cze nia pa cjen tów. 

Oby dwa po wia to we szpi ta le wzbo ga ci ły się
w mi nio nym ro ku w no wy sprzęt.  Szpital

Powiatowy w Pyskowicach otrzymał na
modernizację z powiatu 590 tys. zł. Gminy
Pyskowice, Wielowieś i Rudziniec dołożyły 38
tys. zł do zakupu nowego aparatu do znieczuleń.

Szpi tal ma m.in. no wy kol po skop, pom pę in fu -
zyj ną i myj kę en do sko po wą oraz sprzęt
komputerowy z oprogramowaniem. Bli sko 25
tys. zł po wiat prze zna czył na pod nie sie nie kwa -
li fi ka cji osób wy ko nu ją cych za wo dy me dycz ne,
za trud nio nych w py sko wic kim szpi ta lu.

Ze spół Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie
otrzy mał na za kup sprzę tu i apa ra tu ry

w 2008 r. 600 tys. zł, z cze go 500 tys. zł dał po -
wiat, a po 50 tys. zł gmi ny Gie rał to wi ce i Or -
non to wi ce. Szpi tal wzbo ga cił się o m.in. o dwa
no wo cze sne apa ra ty USG, ga stro skop, ko lo no -

skop i apa rat do cią głe go mo ni to ro wa nia funk -
cji ży cio wych. Kwo tę 11,5 tys. zł prze zna czył
na to miast po wiat na pro jekt „e -szpi tal”. Ogó -
łem na za kup no we go sprzę tu szpi tal wy dał
w ub. r. pra wie 1,6 mln zł. 
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…W DO MACH PO MO CY SPO ŁECZ NEJ…

Od dział Gi ne ko lo gii i Po łoż nic twa w szpi ta lu w Knu ro wie – barw ny ko ry tarz...

…i przy tul ne sa le cho rych. 

� Apa rat do znie czu leń, za-
ku pio ny dla szpi ta la w Py sko -
wi cach. 

� „Ką cik no wo rod ko wy”
na Od dzia le Gi ne ko lo gicz no -

-Po łoż ni czym. 

� Ko lo no skop 
z to rem wi zyj nym 

w Pra cow ni 
En do sko pii.

� No wo cze sny apa -
rat USG – 4D na Od -
dzia le Po łoż ni czym
w Knu ro wie.

Wub. ro ku kon ty nu owa ne by ły pra ce, ma -
ją ce na ce lu do sto so wa nie po miesz czeń

po wia to wych do mów po mo cy spo łecz nej
do wy ma ga nych stan dar dów. W DPS „Za me -

czek” w Kuź ni Nie bo row skiej w kwiet niu za -
koń czo no re mont ła zie nek, któ re go koszt wy -
niósł 585,8 zł. Zmo der ni zo wa na zo sta ła tak że
pierw sza część po koi miesz kań ców. Od da no

rów nież do użyt ku pod ręcz ną
pral nię i su szar nię. Te dwie
ostat nie in we sty cje kosz to wa -
ły 80 tys. zł. 

�…i po kój miesz -
kań ców. 

�Jed na z wy re mon to wa -
nych ła zie nek…

� Za byt ko wy bu dy nek DPS
„Za me czek” w Kuź ni Nie bo -
row skiej.
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Po wiat Gli wic ki wiel ką wa gę przy wią zu je
do re ali za cji opra co wa ne go i wdro żo ne go

w 2007 ro ku pla nu po pra wy ja ko ści in fra struk -
tu ry spor to wej przy po wia to wych pla ców kach
oświa to wych. Pierw szym kro kiem w re ali za cji
te go pla nu by ła bu do wa w la tach 2007–2008
wie lo funk cyj ne go bo iska spor to we go wraz
z bież nią do sprin tu i do sko ku w dal na te re nie
Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie
przy uli cy Szpi tal nej 29. Dzię ki sta ra niom
władz po wia tu za kwo tę po nad 566 tys. zł po -

wstał tam obiekt no wo cze sny, funk cjo nal ny
i wy po sa żo ny w bez piecz ny sprzęt spor to wy.
Po dob ne bo iska ma ją po wstać przy wszyst kich
szko łach Po wia tu Gli wic kie go. Od ro ku 2007
w trak cie re ali za cji znaj du ją się za da nia po le -
ga ją ce na prze bu do wie obiek tów spor to wych
przy na stę pu ją cych jed nost kach oświa to wych:
Ze spo le Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko -
wi cach, Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie, Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach.

Po nad to ZSZ nr 2 wy ko na no sze reg in nych re mon -
tów i prac. 38,5 tys. zł po chło nę ła bu do wa przy -

łą cza wo dy, 30,5 tys. zł – re mont bi blio te ki szkol nej,
dwóch sal lek cyj nych i ko ry ta rza, a do dat ko -
wych 47,7 tys. zł – ko lej nych sal lek cyj nych. Szko ła
zo sta ła tak że do po sa żo na m.in. w me ble, kom pu te ry
i sprzęt spor to wy o war to ści bli sko 90 tys. zł. 

W Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu -
ro wie tak że in we sto wa no w po lep sze nie ba zy dy dak -
tycz nej i mo der ni za cję obiek tów. Naj więk szą in we -
sty cją by ła bu do wa ogro dze nia przy ul. 1 Ma ja 21,
któ rej koszt wy niósł 107,5 tys. zł. Po nad to kosz -

tem 41,8 tys. zł re ali zo wa ne by ło za da nie „Bu do wa
przy łą cza wo do cią go we go do bu dyn ku przy ul. Szpi -
tal nej 25 w Knu ro wie”. Na usłu gi re mon to we dla te -
go ze spo łu szkół prze zna czo no po nad 100 tys. zł,
na za kup wy po sa że nia po nad 51 tys. zł, na za kup
sprzę tu kom pu te ro we go bli sko 30 tys. zł. Dzię ki
środ kom z Po wia to we go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej pie lę gna cji i od no wie
pod da ny zo stał drze wo stan przy ul. Szpi tal nej 25,
a tak że moż na by ło za dbać o urzą dze nie i utrzy ma nie
te re nu zie le ni i par ku przy ul. 1 Ma ja 21 – oba te za -
da nia kosz to wa ły bli sko 40 tys. zł. 

Wro ku 2008 w ra mach re ali za cji za da -
nia „Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków

wraz z mo der ni za cją wę zła ciepl ne go i in -
sta la cji c. o. w Ze spo le Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie” zre ali zo wa no do cie ple -
nie ścian ze wnętrz nych i stro po da chu bu -
dyn ków przy uli cy Szpi tal nej 29, koń cząc

tym sa mym trwa ją cy od 2006 ro ku pro ces
kom plek so wej ter mo mo der ni za cji obiek -
tów tej szko ły. War tość ro bót zre ali zo wa -
nych w ro ku 2008 wy nio sła 888 522 zł.
Ogó łem war tość ro bót zre ali zo wa nych
w tym za da niu w okre sie 2006-2008 wy -
nio sła oko ło 1,6 mln zł.

…W SZKO ŁACH…

No wa ele -
wa cja Ze -

spo łu
Szkół Za -

wo do wych
nr 2

w Knu ro -
wie.

Otwar cie wie lo funk cyj ne go bo iska spor to we go przy Ze spo le Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie. 

Z boiska korzystają nie tylko uczniowie, ale i mieszkańcy Knurowa.

� Wy pięk niał nie tyl ko bu-
dy nek…

� No we ogro dze nie
Ze spo łu Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go w Knu -
ro wie przy ul. 1 Ma ja…

� …i od no wio na zie -
leń w par ku ota cza ją-

cym te ren tej szko ły
przy ul. Szpi tal nej 25. 

�…ale i je go wnę trze. 
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Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17
tel. 032 332 66 00, faks 032 231 08 22, www.po wiat gli wic ki.pl 

go dzi ny urzę do wa nia: pon., wt., śr. – 7.30-15.30; czw. – 7.30-17.30; pt. – 7.30-13.30

Wbie żą cym ro ku kon ty nu owa ne bę dą in -
we sty cje roz po czę te w po przed nich la -

tach, prze wi dzia no rów nież re ali za cję no wych
przed się wzięć. 

W ra mach kom plek so we go pro ce su ter mo -
mo der ni za cji obiek tów na le żą cych do po wia tu
za koń czo ne zo sta ną ro bo ty pro wa dzo ne w szpi -
ta lu w Py sko wi cach. Zre ali zo wa ne zo sta nie do -
cie ple nie ścian ze wnętrz nych – pół noc nej
i wschod niej oraz ścian atrial nych. W bu dże cie
Po wia tu za bez pie czo no na ten cel kwo -
tę 380 000 zł. Roz pocz ną się na to miast pra ce
ter mo mo der ni za cyj ne w bu dyn ku Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go przy uli cy Szpi -
tal nej 25 w Knu ro wie. Pla no wa ny ter min za -
koń cze nia te go za da nia to gru dzień 2010 r. Sza -
co wa ny koszt te go przed się wzię cia wy no si 1,3
mln zł. W ra mach re ali za cji te go za da nia na stą -
pi mo der ni za cja in sta la cji c. o., wy mia na sto lar -
ki okien nej i drzwio wej oraz do cie ple nie ścian
ze wnętrz nych i stro po da chu bu dyn ków szko ły.

W 2009 ro ku par king przy sta ro stwie zy ska
rów nież no we oświe tle nie oraz sys tem mo ni to -

rin gu wi zyj ne go. Nie zwy kle istot ną dla klien -
tów Sta ro stwa kwe stią jest za pla no wa ny
na rok 2009 mon taż win dy dla osób nie peł no -
spraw nych, któ ra umoż li wi im kom for to wy do -
stęp do bu dyn ku. Wstęp ny sza cun ko wy koszt
in we sty cji wy no si oko ło 200 tys. zł.

Na ten rok pla nu je się (przy do fi nan so wa niu
ze środ ków Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Wo je wódz twa Ślą skie go) mo der ni za cję
i prze bu do wę obiek tów spor to wych Ze spo łu
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach,
gdzie po wsta ną: wie lo funk cyj ne bo isko spor to -
we, bo isko do pił ki siat ko wej pla żo wej, bież nia
do sprin tu wraz z ze sko kiem do sko ku w dal,
a tak że rzut nia do pchnię cia ku lą i roz bieg
do sko ku wzwyż. Koszt re ali za cji ro bót sza cu je
się na kwo tę 1,5 mln zł.

Naj więk szą in we sty cją dro go wą bę dzie re -
mont dro gi po wia to wej nr 2955S w Wie low si,
re ali zo wa ny wspól nie z tą gmi ną, a do fi nan so -
wa ny ze środ ków Na ro do we go Pro gra mu prze -
bu do wy dróg lo kal nych 2008-2011. Je go koszt
to 2 mln zł.

Wy pięk nia ło rów nież oto cze nie Ze spo łu
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -

cach. Szko łę tę ota cza roz le gły, li czą cy 3 ha te -
ren, z cze go 2 ha sta no wi zie leń. Park ma cha -
rak ter za byt ko wy, pro wadzo ne w nim pra ce wy -
ma ga ją uzgod nień z wo je wódz kim kon ser wa to -
rem. W ub. ro ku Po wia to wy Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej sfi nan so wał
re ali zo wa ne w nim za da nie pn. „Urzą dze nie

i utrzy ma nie te re nu zie lo ne go wo kół bu dyn ku
szkol ne go: go spo dar ka drze wo sta nem, na sa dze -
nia” o war to ści bli sko 75 tys. zł. Usu nię te zo sta -
ły sta re drze wa, wy ko na no cię cia sa ni tar ne, na -
sa dzo no no we krze wy na klom bach, a tak że za -
mon to wa no w par ku ław ki i ko sze na śmie ci.
„Ko nop nic ka” wzbo ga ci ła się rów nież w ub. ro -
ku m.in. o no wą pra cow nię kom pu te ro wą war -
to ści 30,7 tys. zł. 

In we sty cje pro wa dzo ne tak że by ły w in nych
pla ców kach oświa to wych po wia tu. W Ze spo -

le Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach m.in. wy -
re mon to wa no szat nie, wy mie nio no drzwi
na trzech kon dy gna cjach, za mon to wa no no we
grzej ni ki. Uzu peł nio no też wy po sa że nie i po mo -

ce dy dak tycz ne. Naj więk sze środ ki po chło nę ła
wy mia na ogro dze nia – jej koszt w ub. ro ku
to 74,4 tys. zł, a ogólna wartość 130 tys. zł.
W Po rad ni Pe da go gicz no -Psy cho lo gicz nej
w Knu ro wie na re mon ty prze zna czo no 13,7 tys.
zł, a na za kup me bli – 15,4 tys. zł. 

�� Park przy Ze -
spo le Szkół im.
M. Ko nop nic kiej
zo stał pod da ny od -
no wie.

Choć na par kin gu trwa ją jesz cze pra ce, zo stał on udo stęp nio ny klien tom sta ro stwa.

��  Wy mie nio ne ogro -
dze nie przy Ze spo le
Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach.

�� W szko le jest ko lo -
ro wo i przy tul nie. 

PLA NY NA 2009 ROK

Wra mach dą że nia do po pra wie nia ja ko ści
i wa run ków ob słu gi klien tów Sta ro stwa,

w ro ku 2008 roz po czę to re ali za cję za da nia
„Ada pta cja po miesz czeń Sta ro stwa” w za kre sie
mo der ni za cji sa li ob słu gi Wy dzia łu: Ko mu ni -
ka cji i Trans por tu. Do koń ca ro ku 2008 zre ali -
zo wa no oko ło 50 proc. ro bót, a za koń cze nie re -
ali za cji po zo sta łej czę ści ro bót prze wi dzia no
na kwie cień 2009 ro ku. W ra mach re ali za cji za -
da nia na stą pi mię dzy in ny mi wy mia na ścia nek
dzia ło wych, wy mia na po sadz ki, wy ko na nie su -
fi tu pod wie sza ne go, wy mia na in sta la cji elek -
trycz nej wraz z oświe tle niem i wy mia na drzwi
wej ścio wych do sa li ob słu gi. War tość wy ko na -
nych ro bót wy nio sła w su mie oko ło 310 457 zł.

War tość wszyst kich ro bót, któ re za pla no wa no
w ra mach te go za da nia wy nie sie ogó łem 720
tys. zł.

Rów no le gle to czą się pra ce zwią za ne z re ali -
za cją za da nia „Za go spo da ro wa nie te re nu wo kół
Sta ro stwa”. W ra mach te go za da nia wy ko na no
w ub. ro ku prze bu do wę par kin gu od stro ny uli -
cy Zyg mun ta Sta re go. Trwa ją pra ce zwią za ne
z prze bu do wą par kin gu dla klien tów Sta ro stwa
od stro ny uli cy Kró lo wej Bo ny. Wy ko na no już
oko ło 80 proc. za pla no wa nych ro bót. Par king
zy skał no wą na wierzch nię z kost ki bru ko wej,
wy ko na no ka na li za cję desz czo wą, pod nad zo -
rem kon ser wa to ra za byt ków prze bu do wa no
ogro dze nie od stro ny uli cy Kró lo wej Bo ny. 

…I W STA RO STWIE
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Z ini cja ty wy Fun da cji „Za mek
Chu dów” otwar ta zo sta ła w Chu do -
wie pierw sza w Pol sce obe rża mu ze -
al na – „Obe rża pod Świę tym Je -
rzym”.

Obe rżę zlo ka li zo wa no w bu dyn ku
wier nie od two rzo nym na pod sta -
wie XIX -wiecz nych fo to gra fii oraz
wy ko pa lisk ar che olo gicz nych pro wa -
dzo nych w Chu do wie w la tach 2003-
2004. Wszyst kie ele men ty wy po sa że -
nia wnę trza są pie czo ło wi cie do bra ne
przez hi sto ry ków i ar che olo gów.
W bry le obiek tu sta ra no się do brać de -
ta le, któ rych ist nie nie po twier dzi ły
wy ko pa li ska ar che olo gicz ne bądź do -
ku men ta cja hi sto rycz na. I tak np. bu -
dy nek nie po sia da ry nien, gdyż tak by -
ło w prze szło ści – wo da desz czo wa
spa da więc z da chu bez po śred nio
do spe cjal nych ka na łów od kry tych
rów nież w cza sie prac ar che olo gicz -
nych. W bu dyn ku za cho wa no rów nież
ele men ty daw ne go pie ca chle bo we go
zna le zio ne w trak cie wy ko pa lisk.
Moż na je po dzi wiać przez zbro jo ną
szy bę za mon to wa ną w ce gla nej pod ło -
dze par te ru.

W wy bo rze na zwy te go obiek tu
bra li udział uczest ni cy co rocz nych

Spo tkań na Zam ku w Chu do wie.
W an kie cie za de cy do wa no, iż ma to
być,, obe rża”.

Wte dy też roz po czę ły się po szu ki -
wa nia sym bo lu miej sca, któ ry od da -
wał by je go hi sto rycz ny kli mat oraz
pod kre ślał nie zwy kłość ca łe go przed -
się wzię cia. Osta tecz nie po sta no wio no
od nieść się do czę sto wy stę pu ją ce go
na zam ko wych zna le zi skach (przede
wszyst kim na póź no śre dnio wiecz nych
ka flach) mo ty wu św. Je rze go, któ ry ja -
ko pa tron ry cer stwa wy dał się być naj -
od po wied niej szym pa tro nem mu ze al -
nej obe rży.

Obe rża po sia da je dy ny w Pol sce
czyn ny póź no śre dnio wiecz ny piec ka -
flo wy wy ko na ny we dług wzo rów od -
na le zio nych na zam ku w Chu do wie.
Ka fle do je go zbu do wa nia zo sta ły wy -
ko na ne przez pra cow ni ków fun da cji
w stwo rzo nej w jej ra mach pra cow ni
ce ra micz nej. Wie le z ka fli po sia da mo -
ty wy iko no gra ficz ne na wią zu ją ce
do po sta ci św. Je rze go.

Stro je kel ne rów wzo ro wa ne są
na ubio rach przed sta wio nych w ma lar -
stwie Pe te ra Breu gla. Ja dło spis uło żo -
no na pod sta wie sta rych prze pi sów
i re cep tur, na to miast za sta wa i szkło

wy ko na ne zo sta ły przez naj lep szych
rze mieśl ni ków w Eu ro pie – na za mó -
wie nie, we dług hi sto rycz nych wzo rów
i tech nik. 

Zgod nie z mi sją Fun da cji w „Obe -
rży pod Świę tym Je rzym”, pla no wa ne
są licz ne ini cja ty wy przy czy nia ją ce się

do pro pa go wa nia sze ro ko po ję tej edu -
ka cji hi sto rycz nej. Wszel kie zy ski z jej
dzia łal no ści prze ka zy wa ne bę dą na re -
ali za cję mi sji Fun da cji, któ rą jest
„Oca la nie dzie dzic twa kul tu ro we go od
za po mnie nia”. (Opr. RG)

„Coś co da się po wie dzieć, da się
po wie dzieć ja sno” – twier dził au -
striac ki fi lo zof Lu dwig Wit t gen ste -
in. Nie ma za tem po wo dów, by nie
mó wić ja sno o na uce. Na wet tej
skom pli ko wa nej. Ta ki wła śnie cel
sta wia so bie Ślą ska Ka wiar nia Na -
uko wa, któ rej twór cą i pro wa dzą -
cym jest gie rał to wi cza nin – dr To -
masz Ro żek.

Spo tka nia Ślą skiej Ka wiar ni Na -
uko wej roz po czę ły się w paź dzier ni -
ku 2007 ro ku. Wy my ślił ją To masz
Ro żek, dzien ni karz na uko wy i po pu la -
ry za tor na uki. Ja sna for mu ła (I część –
roz mo wa pro wa dzą ce go z go ść -
mi, II część – run da py tań od pu blicz -
no ści), sta łe miej sce spo tkań (Ron do
Sztu ki w Ka to wi cach) oraz cy klicz -
ność spra wi ły, że Ślą ska Ka wiar nia
Na uko wa jest miej scem wy jąt ko wych
dys ku sji na te ma ty na uko we. Po twier -
dza to za rów no du że za in te re so wa nie
spo tka nia mi osób od wie dza ją cych Ka -
wiar nię (każ do ra zo wo od 60 – 100
osób), jak i licz ne po zy tyw ne re cen zje
w me diach. 

Za po trze bo wa nie na roz mo wy o te -
ma tach waż nych, ak tu al nych i tyl ko

z po zo ru skom pli ko wa nych oka za ło
się tak du że, że już od stycz nia 2008
ro ku dzię ki ini cja ty wie Part ner stwo
dla Przy szło ści spo tka nia trans mi to wa -
ne są na ży wo w In ter ne cie. To spra -
wia, że sta li „by wal cy” mo gą miesz kać
za oce anem (Ka na da, USA) i wir tu al -
nie od wie dzać Ka wiar nię. Bar dzo
waż nym ele men tem idei ŚKN jest nie
tyl ko otwar tość na wie dzę (stąd zróż ni -
co wa ny do bór te ma tów), lecz przede
wszyst kim za in te re so wa nie i do tar cie
do jak naj więk sze go gro na „lu dzi cie -
ka wych wszyst kie go”. Dla te go też
m.in. w tro sce o oso by nie sły szą ce,
od mar ca 2008 ro ku spo tka nia tłu ma -
czo ne są na ję zyk mi go wy (rów nież
w In ter ne cie). 

Rze tel ność in for ma cji prze ka zy wa -
nych na spo tka niach oraz pro fe sjo na -
lizm za pew nia ją każ do ra zo wo sta ran -
nie do bie ra ni eks per ci – na ukow cy
i prak ty cy z du żym do świad cze niem.
Po tra fią na wią zać kon takt z pu blicz no -
ścią i od po wia dać w ja sny spo sób
na py ta nia. Pre zen ta cje i przy no szo ne
przez go ści re kwi zy ty po wo du ją, że
dys ku sje są zro zu mia łe i atrak cyj ne dla
wszyst kich. Aby for ma spo tkań od po -

wia da ła swo jej na zwie, dys ku sjom to -
wa rzy szy mu zy ka na ży wo. Za rów no
za pra sza ni go ście, jak i pu blicz ność
dys ku tu ją przy sto li kach po pi ja jąc ka -
wę czy her ba tę. Ła mie to kon wen cję
wy kła dów uni wer sy tec kich, a tym sa -
mym przy bli ża na ukę nie za leż nie
od wie ku czy za in te re so wań słu cha czy.

Od wrze śnia ub. ro ku spo tka nia Ka -
wiar ni moż na oglą dać w TVP Kul tu ra
i TVP In fo Ka to wi ce (in for ma cje oraz
re la cje na www.ka wiar nia nau ko wa.pl).
Ini cja ty wa sprzy ja pro mo cji nie tyl ko
Ka to wic, ale ca łe go re gio nu. Po ka zu je,
że na Ślą sku na uka jest waż na i w od -
po wied niej opra wie (np. na uko we go
talk – show) cie szy się du żą po pu lar -
no ścią. In te gru je śro do wi sko in te lek tu -
al ne i po bu dza do dys ku sji na ukow -
ców, mło dzież oraz lu dzi za in te re so -
wa nych tym, co dzie je się w na uce.
Part ne ra mi Ślą skiej Ka wiar ni Na uko -
wej są Uni wer sy tet Ślą ski w Ka to wi -
cach oraz To wa rzy stwo Na tio nal Geo -
gra phic Pol ska.

Po mysł, choć cie ka wy po cząt ko wo
trak to wa ny był jak eks pe ry ment. Czy
ta ka for ma roz mów o na uce się przyj -
mie? Czy lu dzie bę dą za in te re so wa ni

po ru sza ny mi te ma ta mi? To py ta nia,
na któ re dziś zna ne są od po wie dzi.
Ślą ska Ka wiar nia Na uko wa dzia ła już
po nad rok, a za in te re so wa nie nie tyl ko
me diów, ale i śro do wi ska na uko we go
jest du że. Do ce nia na jest m. in. swo bo -
da wy po wie dzi i luź na at mos fe ra. T.
Ro żek w grud niu ub. r. otrzy mał na -
gro dę w kon kur sie na naj lep sze go po -
pu la ry za to ra na uki w Pol sce, ogło szo -
nym przez Pol ską Agen cję Pra so wą
i Mi ni ster stwo Na uki.

– Na gro da mo bi li zu je mnie do dal -
szych dzia łań – mó wi. – Na stęp nym
pro jek tem, nad któ rym obec nie pra cu -
je my, jest stwo rze nie in te rak tyw ne go
par ku na uko we go Do li na Wę gla. Park
ma się znaj do wać w od re stau ro wa nej
za byt ko wej ko pal ni Lu iza w Za brzu.
Bę dzie tam moż na od wie dzić las kar -
boń ski, zo ba czyć jak wy do by wa ny jest
wę giel, a na wet do świad czyć tąp nięć
gór ni czych pod zie mią.

(Opr. RG)

Od kil ku mie się cy w par ku miej -
skim przy pla cu J. Pił sud skie go
w Py sko wi cach stoi po mnik czy nu
pa trio tycz ne go. Po dwóch la tach
sta rań uda ło się w mie ście utwo rzyć
miej sce spo tkań z oka zji świąt na ro -
do wych. Do tej po ry bra ko wa ło
w Py sko wi cach obe li sku, pod któ -
rym moż na by zło żyć pa miąt ko wy
wie niec czy za pa lić znicz po le głym
za Oj czy znę.

Py sko wic ki po mnik
uro czy ście od sło nię to
w ostat nim dniu sierp -
nia 2008 ro ku. War tę ho -
no ro wą wy sta wi li wów -
czas żoł nie rze z gli wic -
kie go 6 Ba ta lio nu De -
san to wo -Sztur mo we go.
Pod nio sły ton nada wa ła
or kie stra wojsk po -
wietrz nych sta cjo nu ją -
cych w By to miu. Od -
czy ta ny zo stał Apel Po -
le głych, a woj sko od da ło
sal wę ho no ro wą. Wią zan ki zło ży ły de -
le ga cje władz pań stwo wych i sa mo -
rzą do wych, służb mun du ro wych,
związ ków kom ba tanc kich. 

Po no wie 11 li sto pa da ubie głe go ro -
ku w Świę to Od zy ska nia Nie pod le gło -
ści pod mo nu men tem zło żo no kwia ty
i pod trzy ma no pa mięć wa lecz nych
przod ków. 

– Wcze śniej bra ko wa ło w Py sko -
wi cach miej sca o zna cze niu cen tral ne -
go punk tu ob cho dów uro czy sto ści
pań stwo wych. Z oka zji rocz ni cy Kon -
sty tu cji 3 Ma ja czy 11 Li sto pa da od -
pra wia ne by ły w ko ścio łach msze
świę te w in ten cji oj czy zny, od by wa ły
się aka de mie i przed sta wie nia te atral -

ne, ale nie by ło na wet pa miąt ko wej ta -
bli cy, pod któ rą moż na by za pa lić
choć sym bo licz ny znicz. Uwa żam, że
każ de sza nu ją ce się mia sto, a Py sko -
wi ce ta kim są, po win no mieć po mnik
upa mięt nia ją cy wal czą cych i po le -
głych za Pol skę – wy ja śnia Sta ni sław
Mar ko wicz, ak tyw ny dzia łacz związ -
ków kom ba tanc kich i kre so wych,
głów ny ini cja tor przed się wzię cia. 

Po przez lo ka li za cję po mni ka re pre -
zen ta cyj ną funk cję zy ska ła tak że
szczy to wa część skwe ru przy pla cu
Jó ze fa Pił sud skie go. Pięk nie wy glą da
on o każ dej po rze ro ku. Na po bli skich
ła wecz kach sie dzą ro dzi ce i dziad ko -
wie z dzieć mi, ob ja śnia jąc im hi sto rię
Pol ski. Obe lisk w for mie su ro we go,
gra ni to we go ka mie nia ma na ta bli cy
pa miąt ko wej na pis: „W hoł dzie wal -
czą cym i po le głym za nie pod le głą Pol -
skę” oraz cy tat z Cy pria na Ka mi la
Nor wi da: „Pol ska to wiel ki zbio ro wy
obo wią zek”. Bu do wa kosz to wa ła
ok. 60 tys. zł. Pie nią dze po cho dzi ły
od spon so rów, ze zbiór ki pu blicz nej
oraz z bu dże tu mia sta. (MFR)

Dzię ki po mni ko wi na wet naj młod si miesz kań cy Py -
sko wic wie dzą, co to jest pa trio tyzm. Fi lip i Ka rol
Rę bi szo wie w to wa rzy stwie Sta ni sła wa Mar ko wi cza.

O NA UCE PRZY KA WIE I MU ZY CE

Jed no ze spo tkań Ślą skiej Ka wiar ni Na uko wej – To masz Ro żek z Elż bie tą Dzi -
kow ską. 

PA MIĘ CI PA TRIO TÓW Oberża z przeszłością

Da ry Ser ca
6 tys. zł wy niósł do chód z Kon cer tu Da ry Ser ca, któ ry

zor ga ni zo wa ny zo stał 14 grud nia w Ki nie Ca si no w Knu ro -
wie przez Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo ju Gmin Po wia -
tu Gli wic kie go „Mo ja Gmi na Nasz Po wiat”. Pie nią dze te
wzbo ga ci ły świę ta miesz kań ców do mów opie ki spo łecz nej
miesz czą cych się na te re nie Po wia tu Gli wic kie go.

Pod czas kon cer tu wy stą pi li so li ści i ze spo ły z do mów po -
mo cy spo łecz nej. Ku pić moż na by ło tak że stro iki, kart ki
świą tecz ne, ob ra zy, ser wet ki itp., a na każ de go wi dza i go -
ścia tej im pre zy cze ka ły cia sto i na po je, ufun do wa ne przez

lo kal ne ciast kar nie i pie kar nie. Bi le tem wstę pu na im pre zę
by ły ce gieł ki, sprze da wa ne po 5, 10 i 20 zł.

– Jak co ro ku, do chód z im pre zy prze zna czy li śmy
na wspar cie or ga ni za cji świąt dla pen sjo na riu szy do mów po -
mo cy spo łecz nej Po wia tu Gli wic kie go: „Osto ja” w So śni co -
wi cach, „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej oraz ośrod ka
Oj ców Ka mi lia nów w Pil cho wi cach, „Ca ri tas” z Wi śni cza
i „Ca ri tas” z Knu ro wa – mó wi Ma rian Sa dec ki, pre zes Sto -
wa rzy sze nia „Mo ja Gmi na Nasz Po wiat”. – Pie nią dze po -
dzie li li śmy rów no, każ dy z tych ośrod ków otrzy mał po 1,2
tys. zł. Cie szę się, że i w tym ro ku nie za bra kło lu dzi do bre -
go ser ca. (RG) 

Jedyny w Polsce czynny
późnośredniowieczny piec kaflowy.



Pan Ma riusz S. za miesz ka ły
w Knu ro wie za warł je sie nią 2008 r.
umo wę przed wstęp ną kup na -sprze -
da ży nie za bu do wa nej dział ki grun -
tu o po wierzch ni 1000 me trów kw.
Dział ka po ło żo na by ła w Knu ro -
wie, mia ła za ło żo ną księ gę wie czy -
sta, w któ rej ja ko wła ści ciel by ła
wpi sa na oso ba, z któ rą Ma riusz S.
za warł przed mio to wą umo wę
przed wstęp ną. Nie ru cho mość nie
by ła ob cią żo na żad ny mi ogra ni czo -
ny mi pra wa mi rze czo wy mi (np.
słu żeb ność prze jaz du, słu żeb ność
prze sy łu) ani rosz cze nia mi osób
trze cich.

Ce na sprze da ży nie ru cho mo ści
by ła usta lo na mię dzy stro na mi,
zaś ku pu ją cy zo bo wią zał się ją
ku pić za okre ślo ną w umo wie ce -
nę. W dniu pod pi sa nia umo wy ku -
pu ją cy wpła cił sprze da ją ce mu
okre ślo ną kwo tę pie nię dzy – li -
czo ną w peł nych ty sią cach zło -
tych, ja ko kwo tę za dat ku, na to -
miast sprze da ją cy po twier dził jej
od biór. Stro ny umo wy okre śli ły,
że po zo sta ła część ce ny zo sta nie
za pła co na ku pu ją ce mu w dniu za -
war cia no ta rial nej umo wy sprze -
da ży. Zo bo wią za ły się też do za -
war cia no ta rial nej umo wy sprze -
da ży w ter mi nie okre ślo nym
w umo wie. Ten ter min był usta lo -
ny ja ko kon kret ny dzień mie sią ca
li sto pa da 2008 r. W umo wie
przed wstęp nej był za pis, że
w przy pad ku nie za war cia umo wy
przy rze czo nej w okre ślo nym ter -
mi nie z wi ny ku pu ją ce go, stro ny
od stę pu ją od umo wy.

Ku pu ją cy na za pła tę ce ny na za -
kup dział ki wy stą pił do ban ku
o udzie le nie kre dy tu hi po tecz ne go

w wa lu cie wy mie nial nej. Bank
udzie lił kre dy tu, ale pod pew ny mi
wa run ka mi. Wska zał m. in., że kre -
dyt zo sta nie wpła co ny jed no ra zo wo,
bez go tów ko wo na rzecz zbyw cy nie -
ru cho mo ści, na ra chu nek wska za ny
w ak cie no ta rial nym w okre ślo nym
ter mi nie (więc nie w ter mi nie za war -
cia ak tu no ta rial ne go). Ten ter min
za pła ty był póź niej szy niż ter min
przy rze czo ny wy ni ka ją cy z umo wy
przed wstęp nej. Na to miast umo wa
przed wstęp na mó wi ła o za pła cie po -
zo sta łej ce ny – wy ni ka ją cej z róż ni -
cy po mię dzy ce ną usta lo ną a za pła -
co ną kwo tą za dat ku, w chwi li za war -
cia ak tu no ta rial ne go. Ku pu ją cy wi -
dząc roz bież ność po mię dzy za pi sa mi
umo wy kre dy tu ban ko we go a po sta -
no wie nia mi umo wy przed wstęp nej
kup na nie za bu do wa nej dział ki grun -
tu, nie po wi nien jej za wie rać w tym
brzmie niu. Wi dząc ko li zję w po sta -
no wie niach obu umów, po wi nien za -
pro po no wać sprze daw cy spo rzą dze -
nie anek su do umo wy przed wstęp -
nej, tak aby współ gra ły z za pi sa mi
umo wy kre dy tu ban ko we go. Ku pu -
ją cy te go nie uczy nił. Umo wa przy -
rze czo na sprze da ży nie ru cho mo ści
grun to wej nie do szła do skut ku, na -
to miast zwrot kwo ty za dat ku za le ży
od do brej wo li sprze daw cy. Zgod nie
bo wiem z prze pi sa mi ko dek su cy wil -
ne go (co rów nież po twier dzi ła umo -
wa przed wstęp na, od wo łu jąc się
do sto so wa nia w spra wach nie ure gu -
lo wa nych w umo wie prze pi sów ko -
dek su cy wil ne go), za da tek w ra zie
nie wy ko na nia umo wy przez jed ną ze
stron, w tym wy pad ku ku pu ją ce go,
zo sta je za trzy ma ny – za cho wa ny
przez sprze daw cę.

Ry szard Kow ry go 
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Ra dy po wia to we go rzecz ni ka kon su men tów

Zwra caj uwa gę 
na za pi sy umo wy!

Dokoń czenie ze str. 2
W tym przy pad ku znów ma te riał tak spre pa ro -

wa no, by pa so wał do z gó ry za ło żo nej te zy. 
Co zaś do te zy o „za stra sza niu rad nych”, to

wska za ny w pro gra mie przy kład, ma ją cy rze ko -
mo ją ob ra zo wać, w ogó le nie ma nic wspól ne go
z pro ce sem pla no wa nych prze kształ ceń w knu -
row skiej służ bie zdro wia. Cho dzi o wy so kość po -
dat ków, pła co nych przez ZOZ do ka sy mia sta
Knu rów. Rad ny miej ski, któ ry w tej spra wie po -
czuł się do tknię ty przez dyr. Ek ker ta, zło żył do -
nie sie nie do pro ku ra tu ry. Wy miar spra wie dli wo -
ści jesz cze na ten te mat się nie wy po wie dział.
Trze ba tu więc przy po mnieć – za rów no red. Rde -
siń skie mu, jak i twór com pro gra mu „Mi sja spe -
cjal na” – iż zgod nie z pra wem pra so wym dzien -
ni karz nie mo że orze kać o wy ni ku po stę po wa nia,
za nim nie za pad nie w tej spra wie wy rok są do wy
– a do te go jest jesz cze da le ko. 

Po za ma ni pu la cją, dzien ni karz po słu żył się też
w swym ma te ria le nie praw dą. Ja ko sen sa cję po -
da je np. in for ma cję, iż dyr. Ek kert peł ni rów nież
funk cję dy rek to ra szpi ta la w Py sko wi cach – co
nie jest praw dą, bo wiem dyr. M. Ek kert ani ni gdy

nie był, ani nie jest dy rek to rem tej pla ców ki. In ną
nie praw dzi wą in for ma cję po da je dzien ni karz
w wy po wie dzi rad nej Elż bie ty Ko ło dziej. Mó wi
ona, iż o tym, czy ją wła sno ścią są nie ru cho mo ści
miesz czą ce przy chod nie, rad ni do wie dzie li się
do pie ro w czerw cu br. Tym cza sem za rów no E.
Ko ło dziej, jak i po zo sta li rad ni by li o tym in for -
mo wa ni znacz nie wcze śniej, co po twier dza m.in.
pro to kół z po sie dze nia Ko mi sji Zdro wia
w dniu 21 lu te go br. Dzien ni karz, po da jąc wy po -
wiedź rad nej ja ko ko lej ną sen sa cję, miał obo wią -
zek ją zwe ry fi ko wać – choć by py ta jąc o to sta ro -
stę lub wi ce sta ro stę, z któ ry mi od był dłu gie roz -
mo wy, uzy sku jąc od po wie dzi na wszyst kie in te -
re su ją ce go kwe stie. 

Co nie do pusz czal ne, sze reg za rzu tów pa da ją -
cych z ust roz mów ców dzien ni ka rza, po da wa -
nych jest na za sa dzie „jed na pa ni dru giej pa ni…”.
Dzien ni karz nie ro bi nic, by do trzeć do praw dy,
a te do my sły, prze ina cze nia i nie praw dy po da je
ja ko pew nik. Tak jest rów nież w przy pad ku wy -
po wie dzi le kar ki, któ ra mó wi, iż sły sza ła, że do -
pie ro te raz, gdy kon kurs prze biegł po my śli po -
wia tu, zna la zły się pie nią dze na re mon ty przy -

chod ni. I znów – wcze śniej ja ko sen sa cję po da je
to pro wa dzą cy pro gram – ty le że nie spraw dził,
że jest to nie praw da. 

Nie praw dzi we in for ma cje po da je tak że pre zy -
dent Knu ro wa Adam Rams, mó wiąc o od po wie -
dzial no ści w spra wie po chów ku oso by, któ ra –
jak się oka za ło – w dniu za pla no wa ne go po grze -

bu ży ła. Twier dzi, iż „ab so lut nie wi na le ża ła
po stro nie szpi ta la”. Tym cza sem sło wa te nie
znaj du ją po kry cia w usta le niach z kon tro li, prze -
pro wa dzo nej w Miej skim Ośrod ku Po mo cy Spo -
łecz nej w Knu ro wie przez Ko mi sję Re wi zyj ną
Ra dy Mia sta Knu rów we wrze śniu br.

Po dob nie jest z ostat nią se kwen cją w tym ma -
te ria le. Rad ny Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Szy -
mon Ko ściarz mó wi w niej (tu cy tat): „We wrze -
śniu te go ro ku dy rek tor szpi ta la wraz z za rzą dem
po wia tu pod ję li de cy zję o pry wa ty za cji szpi ta la
w Knu ro wie”. Otóż sło wa rad ne go są nie praw dą
– to nie dy rek tor szpi ta la i za rząd po wia tu za de -
cy do wa li o pry wa ty za cji szpi ta la, ale Ra da Po -
wia tu Gli wic kie go, do któ rej na le ży m.in. Sz. Ko -
ściarz. To ra da 28 sierp nia 2008 ro ku – gło sa -
mi: 17 za, 3 prze ciw i 1 wstrzy mu ją cy się – przy -
ję ła sto sow ną uchwa łę. Rad ny mu si o tym wie -
dzieć. 

Wy emi to wa ny w „Mi sji spe cjal nej” ma te riał
jest więc pod wzglę dem me ry to rycz nym bar dzo
nie sta ran nie i nie rze tel nie przy go to wa ny, sko ro
po da je tak wie le nie spraw dzo nych in for ma cji.
Po nad to nada no mu cha rak ter po li tycz ny. Pro ces
pla no wa nych zmian w knu row skiej służ bie zdro -
wia ko men to wa ny jest w nim przez prze wod ni -
czą ce go Za rzą du Po wia to we go PiS w Po wie cie
Gli wic kim, na to miast widz nie ma szans do wie -
dzieć się, jak pro blem ten oce nia ją Za rzą dy Po -
wia to we PO i PSL w Po wie cie Gli wic kim. Sko ro
zaś w tak skom pli ko wa ny, bu dzą cy wie le emo cji
pro ces, ja kim jest obec nie re struk tu ry za cja służ by
zdro wia włą cza się po li ty ków, trze ba to ro bić
w spo sób uczci wy i rze tel ny, a nie wy biór czy, do -
pusz cza jąc do gło su przed sta wi cie la tyl ko jed nej
par tii po li tycz nej. 

To tyl ko naj istot niej sze za rzu ty pod ad re sem
twór ców pro gra mu. Nie spo sób wy mie nić w tym
pi śmie wszyst kich, bo wiem ca ła je go kon wen cja
i spo sób zre ali zo wa nia bu dzą głę bo ki nie smak
i pod wa ża ją wia rę w mi sję Te le wi zji Pu blicz nej,
w jej obiek ty wizm, bez stron ność i plu ra lizm. 

W imie niu Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go 
Sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek

MI SJA (NIE)SPE CJAL NA

Uroczysty przebieg miało spotkanie opłatkowe,
zorganizowane przez Zarząd Powiatowy w Gliwicach
Związku OSP RP Rzeczpospolitej Polskiej. Odbyło się 
w remizie w Wilczy z udziałem ks. biskupa Gerarda Kusza
oraz duszpasterza strażaków ks. Piotra Falińskiego.
Opłatkiem podzielili się ze strażakami m.in. włodarze 
powiatów gliwickiego i strzeleckiego oraz naszych gmin, 
a spotkanie uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Wilczy.  

Mi strzo wie 
ce lu lo ido wej pi łecz ki

Za na mi ko lej na im pre za spor to wa, przy go to wa na
przez OSP. 12 grud nia w Zawadzkiem ro ze gra ny zo stał

Mię dzy po wia to wy Tur niej Te ni sa Sto ło we go Dru żyn OSP.
Bra ły w nim udział dru ży ny OSP z po wia tów strze lec kie -
go i gli wic kie go. Tur niej ro ze gra ny zo stał w trzech ka te -
go riach – mło dzi ków, se nio rów oraz in dy wi du al nie w ka -
te go rii VIP. 

Wśród mło dzi ków I miej sce za ję ła re pre zen ta cja OSP
Wil cza, II – OSP Pniów, a III – ZG Ru dzi niec. W ka te go rii
se nio rów naj lep si by li przed sta wi cie le OSP Gro dzi sko, tuż
za ni mi upla so wa ła się OSP Kra śni ca (obie z po wia tu strze -
lec kie go), a III miej sce przy pa dło ZG Ru dzi niec. Spo śród
VIP -ów naj lep szy mi za wod ni ka mi te go tur nie ju oka za li się
Da riusz Steu er i Ru dolf Steu er (oby dwaj z po wia tu gli -
wic kie go), a trze cią na gro dę ode brał Ste fan Szła pa (po wiat
strze lec ki). (RG)

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach ogła sza dwa bar dzo
in te re su ją ce kon kur sy o te ma ty ce tu ry stycz no -kra jo znaw -
czej, w któ rych moż na wy grać atrak cyj ne na gro dy,
a na pew no do brze się ba wić, wy ka zu jąc się fan ta zją, zdol -
no ścia mi fo to gra ficz ny mi i ma nu al ny mi.

Pierw szy kon kurs fo to gra ficz ny pt. „Czte ry po ry ro ku
w Po wie cie Gli wic kim” ad re so wa ny jest głów nie do bacz -
nych ob ser wa to rów pięk na na sze go po wia tu. Uczest ni cy
po win ni wy ko nać i na stęp nie zgło sić nie wię cej niż osiem
zdjęć przed sta wia ją cych wy jąt ko wość Zie mi Gli wic kiej.

Dru gi kon kurs pt. „Tu ry stycz ny sym bol Po wia tu Gli -
wic kie go” ma na ce lu wy my śle nie i opra co wa nie gra ficz ne

za baw ne go sym bo lu Po wia tu Gli wic kie go, któ ry przed sta -
wiać bę dzie je go tu ry stycz no -kra jo znaw czy cha rak ter. Li -
czy my na in wen cję twór czą uczest ni ków kon kur so wych
zma gań i ma my na dzie ję, że za pro po nu ją oni cie ka wy pla -
stycz nie lub sma ko wo i wi zu al nie znak w for mie lo ga, ma -
skot ki, wy ro bu cu kier ni cze go itp., któ ry łą czyć się bę dzie
z za byt kiem, le gen dą, cie ka wym miej scem na sze go po wia tu
lub w spo sób czy tel ny od da je go tu ry stycz no -kra jo znaw czy
cha rak ter.

Re gu la mi ny obu kon kur sów, jak rów nież kar ty zgło szeń,
do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej www.po wiat gli wic ki.pl
w za kład ce kon kur sy. Ser decz nie za pra sza my do udzia łu! 

Kon kur sy – na fot kę i na sym bol 

Z wy da rzeń po wia to we go OSP

Opła tek z bi sku pem
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Dziś pierw sza z ośmiu czę ści

MA PA 
PEŁ NA
ATRAK CJI

W ub. ro ku Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach wy da ło skła da ną „Ma pę
atrak cji przy rod ni czych i kra jo bra zo -
wych”, w któ rej za war te zo sta ły tak że
opi sy naj waż niej szych za byt ków i miejsc
cie ka wych przy rod ni czo, ba za ga stro no -
micz no -noc le go wa oraz in ne przy dat ne
in for ma cje o Po wie cie Gli wic kim. Wy -
daw nic two cie szy ło się spo rym uzna -
niem i za in te re so wa niem miesz kań ców
na sze go re gio nu. Nie ste ty, sto sun ko wo
ni ski na kład nie po zwa la, aby tra fi ło
do wszyst kich za in te re so wa nych. 

Dla te go po sta no wi li śmy opu bli ko -
wać ma pę Po wia tu Gli wic kie go
w WPG – za miesz czać ją bę dzie my
w ośmiu czę ściach, po jed nej w każ -
dym na stęp nym nu me rze ga ze ty. Wier -
ni Czy tel ni cy otrzy ma ją w su mie du żą,
czy tel ną ma pę w ska li 1: 60 000, któ ra
sta nie się lo kal nym prze wod ni kiem
i po zwo li ru szyć zwie dzać Zie mię Gli -
wic ką!

W tym nu me rze pu bli ku je my pierw -
szy „od ci nek” na szej ma py: pół noc no -
-za chod nią część Po wia tu Gli wic kie go
– frag ment Gmi ny Wie lo wieś. W tej
czę ści na sze go re gio nu pro po nu je my
zwró cić uwa gę na kil ka atrak cji tu ry -
stycz no -kra jo bra zo wych:

Re zer wat Przy ro dy „Hu bert” –
po ło żo ny jest w po bli żu Dą brów ki

w gmi nie Wie lo wieś. Po wierzch nia re -
zer wa tu wy no si 14,3 ha. Znaj du ją się
w nim cen ne ga tun ki ro ślin i zwie rząt,
o czym in for mu ją ta bli ce edu ka cyj ne.
Uro czy za ką tek tuż obok re zer wa tu sta -
no wi staw „Hu bert”, w po bli żu po la ny
„Ślą ski Ka tyń”, gdzie w 1946 r. w be -
stial ski spo sób za mor do wa ni zo sta li
żoł nie rze pol skie go pod zie mia. Sym bo -
lem pa mię ci jest drew nia ny Krzyż oraz
ta bli ca upa mięt nia ją ca wy da rze nia
sprzed lat. 

Pa łac w Świ biu z prze ło -
mu XVIII i XIX wie ku. Obec ny kształt
bu dyn ku po cho dzi z oko ło 1900 ro ku,
choć je go bu do wę roz po czę to sto lat
wcze śniej. Jest to dwór w sty lu neo go -
tyc kim, po sia da cie ka we roz wią za nia
ar chi tek to nicz ne. Obec nie znaj du je się
w pry wat nych rę kach. Pa łac ota cza
park dwor ski – kra jo bra zo wy, w la -
tach świet no ści z wie lo ma ga tun ka mi
kwia tów, ziół i krze wów, eklek tycz ny

o po wierzch ni ok. 1, 95 ha, za ło żo ny
na po cząt ku XIX wie ku, w cią gu lat
prze kształ ca ny. 

Po nad to w Świ biu war to zwró cić
uwa gę na ko ściół pod we zwa niem św.
Mi ko ła ja i Krzysz to fa z XVI w. i ka -
pli cę pod we zwa niem św. Be ni gny
z XVII wie ku.

W Wi śni czu na bliż sze po zna nie za -
słu gu ją ko ściół pod we zwa niem
Świę tej Trój cy z XVI wie ku oraz ka -
pli ca pod we zwa niem Mat ki Bo skiej
Bo le snej z XVIII wie ku.

Przy rod ni czo w tej czę ści na sze go
po wia tu cen ne są prze pięk ne łą ki, frag -
men ty la su, po la upraw ne, ka mie nio ło -

my np. w oko li cach Sar no wa, Go ja czy
Dą brów ki, Pa gó ry Sar now skie –
wznie sie nia pa gór ko wa te w po bli żu
Sar no wa oraz tzw. wy ro bi ska po eks -
plo ata cji wa pie nia zlo ka li zo wa ne
miej sco wo ściach Sar nów, Dą brów ka
oraz Świ bie. Na te re nie wy ro bisk war -
te za ob ser wo wa nia są pro fi le tria su

środ ko we go war stwy go go liń skie (wa -
pie nia musz lo we go).

Zgłod nia łych tu ry stów kie ru je my
do je dy nej w tym re jo nie Re stau ra cji
„Pod Kasz ta na mi” – Świ bie, ul. Głów -
na, 44-187 Wie lo wieś, tel. 032 233 60 38. 

Za chę ca my do zwie dza nia Po wia tu
Gli wic kie go! (MFR)
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Ko lej ne czę ści ma py za miesz czać bę dzie my w na stęp nych wy da niach WPG. Moż na je wy ci nać z ga ze ty i po tem skle ić zgod nie ze sche ma tem obok. 
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Bar dzo daw no te mu, pe wien ksią żę
z ro du Pia stów wy brał się na po lo wa nie
do jed ne go ze swych la sów w oko li cach
Gli wic. Pod czas na gon ki, w po go ni
za zwie rzy ną, odłą czył się od to wa rzy -
szą cych mu ry ce rzy i za błą dził w ogrom -
nym so sno wym le sie. Po mi mo pod ję cia
sze re gu prób, ksią żę nie mógł wy do stać
się z pe cho we go la su. Wresz cie pod wie -
czór przy był na roz le głą po la nę. Na jej
środ ku ro sła wiel ka so sna, a pod nią
znaj do wa ła się ubo ga cha ta drwa la zwa -
ne go So śnierz. Mi mo że drwal miesz kał
skrom nie i ubo go, przy jął księ cia nie -
zwy kle go ścin nie, przy go to wał mu noc -

leg, a o świ cie po mógł od na leźć dro gę
po wrot ną do do mu. Owo ser decz ne przy -
ję cie spra wi ło, że ksią żę po lu bił So śnie -
rza i le śną po la nę, na któ rej miesz kał
sym pa tycz ny drwal i od tąd czę sto jesz -
cze wra cał w te stro ny. Po śmier ci drwa -
la, na je go pa miąt kę, za ło żył tu taj osa dę,
któ rą od imie nia jej pierw sze go miesz -
kań ca na zwał So śni co wi ca mi. Tro ska
księ cia o tę miej sco wość mia ła być tak
du ża, że na wet w chwi li swej śmier ci,
na ka zał swo im na stęp com, aby ota cza li
ją szcze gól ną opie ką! Po la tach gmi na
się roz ro sła, na by wa jąc pra wa miej skie.

(MFR)

Przed sta wia my roz wią za nie re bu sów z po przed nie go nu me -
ru WPG. Ukry wa ne sło wa to „pi smo” i „ko smos”. Po praw ną od -
po wiedź na de sła ła Ania Grze lew ska z Knu ro wa i to ona otrzy -
mu je na gro dę – ma te ria ły pro mo cyj ne po wia tu, któ re prze śle my
pocz tą. 

Tym ra zem pro po nu je my tro chę trud niej sze re bu sy oraz
krzy żów kę, któ ra po wsta ła spe cjal nie dla Czy tel ni ków WPG.
Jest to krzy żów ka o po wie cie gli wic kim. Roz wią za nia (tylko
hasła) moż na prze sy łać do 4 lu te go pocz tą tra dy cyj ną na ad res
ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce z do pi skiem „Roz -
ryw ko wy ką cik Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go” lub e -ma -
ilem na ad res re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl. Mi łe go roz wią zy -
wa nia! (SG)

Skład ni ki: 1kg ro st be fu bez ko -
ści, 30 dkg wę dzo ne go bocz ku, 2 śred -
nie ce bu le, 20 dkg ki szo nych ogór ków,
ma ły sło iczek musz tar dy, bu lion lub
wo da, liść lau ro wy, zie le an giel skie,
mą ka pszen na. 

Ce bu le, bo czek i ogór ki ki szo ne
po kro ić w pa ski. Mię so po kro ić w pla -
stry o gru bo ści ok. 1 cm i roz bić tłucz -
kiem, do pra wić so lą pie przem, każ dy
pla ster po sma ro wać 1 ły żecz ką musz -

tar dy. Na tak przy go to wa ne
mię so na ło żyć po kro jo ne
wcze śniej skład ni ki, a je śli
ktoś lu bi, mo że też do dać
po ka wa łecz ku czer wo nej
pa pry ki. Zwi nąć mię so
i ufor mo wać ro la dy, spi na jąc je szpil -
ka mi lub ob wią zu jąc nit ką. Na roz -
grza nym tłusz czu ob smaż my ro la dy
z każ dej stro ny, za le wa my bu lio nem
wo ło wym lub wo dą, do da je my liść

lau ro wy, zie le an giel skie i du si my
do mięk ko ści. Na ko niec sos za pra wia -
my mą ką. Po da je my z wy two rzo nym
so sem, sza ry mi lub bia ły mi klu ska mi
i mo drą ka pu stą. 

Śląskie smaki
Ro la da wo ło wa

W kręgu legend

Jak po wsta ły So śni co wi ce 

Ry nek w So śni co wi cach to naj bar dziej cha rak te ry stycz ne miej sce
te go mia stecz ka. 
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OKIEN KO 
Z PO EZJĄ 

Roz po czy na my cykl pre zen ta cji
po etów z te re nu Po wia tu Gli wic kie -
go. Dziś przed sta wia my dwa wier sze
księ dza – po ety Pio tra A. Fa liń skie -
go. Uro dził się 28 ma ja 1961 ro ku
w Prud ni ku. Świę ce nia ka płań skie
przy jął 21 czerw ca 1986 ro ku w Opo -

lu. Jest
pro bosz -
czem pa -
ra fii p. w.
Św. Mi -
k o  ł a  j a
w Rud nie
o r a z
d u s z  p a  -
s t e  r z e m
Ochot ni -

czej Stra ży Po żar nej RP Po wia tu Gli -
wic kie go. De biu to wał w 1991 ro ku
to mi kiem „Dla cze go”, dru gim wy da -
nym był to mik „Prze my śle nia”
(1993), a trze cim „Tryp tyk szu ka nia”
(1999). Po za tym po eta pu bli ku je
w pra sie, m. in. w „Pa no ra mie Bial -
skiej”, „Skarb ku” (Tar now skie Gó ry),
mie sięcz ni ku „Brat”.

(MFR)

Sy zyf
unie sie nie am bi cji
po wo du je kontr re ak cję
po spo li te go ru sze nia
w po lu my śli i czy nu
opi sa ne wy obraź nią
wła sne go ukie run ko wa nia
i jak Sy zyf
to czą cy ka mień na gó rę
tak my wtła cza my
am bi wa lent ne my śli
cią gle od no wa
mi mo czę ste go strą ca nia
przez in nych lu dzi
z tym sa mym przy zwy cza je niem
a pust ka po zo sta je

Dwa bie gu ny
wze szło słoń ce nad ho ry zon tem czło -
wie czeń stwa
w ca łej roz cią gło ści
ła go dząc toń mro ków wła sne go ja
de li kat ność pro my ków uchy la kur ty -
nę no cy
któ ra za pa no wa ła od wie ków
dwa bie gu ny – ciem ność i świa tłość –
zla ły się
mknąc przed sie bie w nie zna ne
ale do kąd?

Ks. Piotr Au gu styn Fa liń ski
PRZE MY ŚLE NIA

To szek – Two róg 1991 – 93

Frasz ka do bra
na wszyst ko

Frasz ka bo gac twym zdo sie jyn zy ka
Niom prze ca idzie na wet po rzy kać
Ło na niy gań bi żod ne go pro ga
Z frasz kom żeś jak by bli ży jest Bo ga.

Wie la im psza je to prze ca wiy my
Chce coś zoc ne go frasz ce zrych to wać
Kon cept swoj tu kej mo że nom do -
wać.

Bro ni sław Wą tro ba

1. Upra wia ne w szklar niach w Pa czy nie ko ło
Py sko wic.
2. Cer ty fi kat, któ ry otrzy ma ło Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach.
3. Znaj du ją się w her bie po wia tu.
4. Na gro da przy zna wa na dla Za słu żo nych dla
Po wia tu Gli wic kie go.
5. Mie siąc, w któ rym prze waż nie od by wa ją się
do żyn ki.
6. Nie miec ki re gion part ner ski po wia tu.
7. Pra cow nik sta ro stwa. 
8. Dzień ty go dnia, w któ rym Sta ro stwo jest
czyn ne do godz. 17.30.

9. Ilość gmin two rzą cych po wiat.
10. Je den z kon kur sów or ga ni zo wa nych dla so -
łectw: So łec two przy ja zne …
11. Gmi na naj da lej po ło żo na na pół no cy po -
wia tu.
12. Im pre za or ga ni zo wa na na Zam ku w Tosz -
ku.
13. Jed no z usta wo wych za dań po wia tu, do re -
ali za cji któ rych słu żą szko ły. 
14. Atrak cje tu ry stycz ne po wia tu na zy wa ne
pe reł ka mi.
15. Po wiat Gli wic ki to po wiat grodz ki czy
ziem ski?


