
Drzewa z daleka wyglądają, jak
złamane w połowie zapałki. Obok
nich leżą zerwane gałęzie i wyrwane
z korzeniami pnie. Tornado, które
w sierpniu ub. roku przeszło nad po-
wiatem gliwickim, pozostawiło w la-
sach szkody, które odczuwane będą
jeszcze przez wiele lat.

Jednym z miejsc, gdzie las ucierpiał
najmocniej, jest Leśnictwo Płużnica
w Nadleśnictwie Rudziniec. Trwają tu
zakrojone na dużą skalę prace porząd-
kowe. Prowadzi je firma „Jawor”
z Kolbud, wykorzystująca najnowocze-
śniejszy sprzęt marki Timberjack i John
Deere. Roboty rozpoczęły się w paź-
dzierniku ub. r. i potrwają do maja br.

Do uprzątnięcia jest 131 ha lasu, z któ-
rego usunąć trzeba ok. 37 tys. m3 drew-
na. Ogółem w Nadleśnictwie Rudziniec
trąba powietrzna zniszczyła 350 ha,
czyniąc straty szacowane na blisko 16
mln zł.

W tym miejscu zniszczony drzewo-
stan stanowią przede wszystkim sosny.
Maszyny – kombajny do ścinki, okrze-
sywania i wyrobu sortymentu – pracują
z wydajnością 300 kubików dziennie.
Jedna z nich wyrywa kikuty drzew, jak-
by to były patyczki, po czym błyska-
wicznie czyszczone są one z pozostałych
gałęzi oraz kory i cięte na bale odpo-
wiedniej długości. Choć do obróbki
1 m3 drzewa zużywa się litr ropy, w le-

sie nie czuć spalin – paliwo jest bowiem
ekologiczne, a pochodzący ze Skandy-
nawii sprzęt oraz przeszkoleni w Szwe-
cji pracownicy wielką wagę przywiązują
do ochrony środowiska. Z metodą usu-
wania szkód zapoznała się w styczniu
Komisja Ochrony Środowiska, Rozwo-
ju i Promocji Rady Powiatu Gliwickie-
go. Radnych zaprosił na to wyjazdowe
posiedzenie nadleśniczy Nadleśnictwa
Rudziniec, Tadeusz Mamok.

– Koszty uprzątnięcia drzewosta-
nów w naszym nadleśnictwie wyniosą
blisko 6,5 mln zł – mówi Zdzisława
Mrózek, zastępca nadleśniczego
w Nadleśnictwie Rudziniec. – By mógł
tu ponownie wyrosnąć las, trzeba przy-
gotować glebę i nasadzić drzewa, co
kosztować będzie 2,076 mln zł. Ponadto
tornado uszkodziło drogi, rowy i ogro-
dzenia leśne, które także trzeba odnowić.

Tekst i foto: Romana Gozdek
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Wtym ro ku po raz ko lej ny zo sta -
ną wy róż nio ne oso by i in sty tu -

cje za słu żo ne dla po wia tu gli wic kie -
go. Przy po mnij my, że na gro da „Be ne
Me ri tus” (z łac. do brze za słu żo ny)
zo sta ła usta no wio na przez Ra dę Po -
wia tu Gli wic kie go dla wy róż nie nia
wy bit nych osią gnięć, ak tyw no ści
spo łecz nej, cha ry ta tyw nej, go spo dar -
czej, kul tu ral nej, na uko wej, ar ty -
stycz nej, spor to wej i in nej ma ją cej
wpływ na pod nie sie nie po zio mu ży -
cia miesz kań ców po wia tu, a tak że
w uzna niu za sług na rzecz po wia tu.

Dla ko go 
Be ne 
Me ri tus?

Z wnio skiem o przy zna nie na gro -
dy mo gą wy stę po wać miesz kań cy (co
naj mniej 30 osób), or ga ni za cje spo -
łecz ne i sto wa rzy sze nia, or ga ny jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, jed -
nost ki po moc ni cze gmin oraz jed -
nost ki or ga ni za cyj ne gmin i po wia tu.
Na gro da przy zna wa na jest w ka te go -
rii in dy wi du al nej oraz zbio ro wej.
Do tej po ry otrzy ma li ją: w 2005 ro ku
– Bog dan Li twin z Knu ro wa oraz fir -
ma AL BUD z Knu ro wa; w 2007 ro ku
– Ste fa nia Grze go rzy ca z Knu ro wa,
Fo rum Mło dzie ży Sa mo rzą do wej
z Gie rał to wic oraz Chór „Sla vi ca Mu -
sa” z Knu ro wa; w 2008 ro ku – Jó zef
Brze zi na z Wil czy 

Wnio ski na le ży skła dać do 31
ma ja w Biu rze Ob słu gi Klien ta Sta -
ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach.
Re gu la min oraz wnio sek znaj du ją
się na stro nie in ter ne to wej
www.po wiat gli wic ki.pl w za kład ce
Be ne Me ri tus. Wię cej in for ma cji
udzie la ją pra cow ni cy Wy dzia łu Roz-
wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach pod nu me rem
tel. 032 332 66 53. (SG)

Kar na wał zbli ża się do koń ca,
ciesz my się za tem je go ostat ni mi dni-
a mi. Ostat ki są do te go wspa nia łą
oka zją, co na si przod ko wie nie tyl ko
wie dzie li, ale i kul ty wo wa li. 

Ostat ko we tra dy cje prze trwa ły do dziś
w nie któ rych miej sco wo ściach po wia tu
gli wic kie go. Jed ną z nich jest wo dze nie
niedź wie dzia. W przed dzień śro dy po -
piel co wej miesz kań cy kil ku so łectw,
m.in. Pa czy ny, Pro bosz czo wic i Świ bia
kro czą w ko lo ro wym po cho dzie prze bie -
rań ców na cze le ze sło mia nym niedź wie -
dziem. Ob rzęd ma ko rze nie na Ślą sku
Opol skim, a do po wia tu gli wic kie go tra -
fił „po są siedz ku” i kul ty wo wa ny jest
przede wszyst kim we wsiach gra ni czą -
cych z wo je wódz twem opol skim. 

Wo dze nie niedź wie dzia po le ga
na wspól nej we so łej za ba wie wszyst -
kich miesz kań ców so łec twa. Ran kiem
w przed dzień Po piel ca wy ru sza ze wsi
barw ny ko ro wód prze bie rań ców,
w któ rym nie mo że za brak nąć ty tu ło -
we go niedź wie dzia (naj le piej w prze -
bra niu ze sło my, choć sztucz ne fu tro
też z po wo dze niem za stę pu je tra dy cyj -
ny strój mi sia), po li cjan ta – któ ry pil-
nu je po rząd ku i wle pia man da ty, pa ry
mło dej – sym bo li zu ją cej na dzie je
prze trwa nia so łec kich ro dów, bo cia na
– zwia stu ją ce go no we ży cie, cy gan ki
– co po wró ży i prze po wie przy szłość,
stra ża ka, ko mi nia rza, a na wet dia -
bła.

Dokończenie na str. 4

Rad ni i przed sta wi cie le sta ro stwa z uwa gą przy glą da li się, jak usu wa ne są
szko dy. 

Ogrom ne ma szy ny pra cu ją z nie by wa łą pre cy zją. 

Ta niec z niedź wie dziem zwia stu je szczę ście i po myśl ność na ca ły naj bliż szy
rok.

Zwy cza je do dziś kul ty wo wa ne: wo dze nie niedź wie dzia, bab ski com ber
i ca ło wa nie śle dzia Hucz ne ostat ki 

Ubie gło rocz ne tor na do spo wo do wa ło w Nad le śnic twie Ru dzi niec wie lo mi lio -
no we stra ty.
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Kil ka spraw zdo mi no wa ło XXXI se sję Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go, któ ra od by ła się 29 stycz nia.
Jak za wsze, spo ro uwa gi po świę co no służ bie zdro -
wia, wo kół któ rej du żo się ostat nio dzie je.

Za nim rad ni za ję li się pro jek ta mi uchwał, wy słu -
cha li od czy ta nej przez sta ro stę in for ma cji prze ka za -
nej przez Do ro tę Za rań ską, prze wod ni czą cą
Od dzia łu Te re no we go w Py sko wi cach Ogól no pol -
skie go Związ ku Za wo do we go Le ka rzy. Au tor ka wy -
ra zi ła w nim m.in. za nie po ko je nie ma le ją cy mi w tym
ro ku środ ka mi NFZ, ja kie otrzy mu ją szpi ta le w ra -
mach kon trak tu. Wy ja śnień na ten te mat udzie lił dr
To masz Pitsch, za stęp ca do spraw lecz nic twa szpi ta -
li w Py sko wi cach oraz w Knu ro wie, przy zna jąc że
każ dy z nich otrzy mu je kwar tal nie o ok. 250-300 tys.
zł mniej niż w ro ku ubie głym. Trwa ją roz mo wy
na ten te mat z NFZ i wszy scy ma ją na dzie ję, że ule -
gnie to zmia nie. 

Na stęp nym punk tem by ło spra woz da nie z prac
ko mi sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go za 2008 rok. Zło -
ży li je: Piotr Du dło – prze wod ni czą cy Ko mi sji Re -
wi zyj nej, Elż bie ta Ko ło dziej – prze wod ni czą ca
Ko mi sji Zdro wia, Te re sa Bo che nek – prze wod ni -

czą ca Ko mi sji Edu ka cji, Hen ryk Si bie lak – prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Go spo dar ki, Ma riusz Po lo czek
– wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji Fi nan sów oraz An-
drzej Ku rek – prze wod ni czą cy Ko mi sji Ochro ny
Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji. 

Pod ob ra dy mia ło tra fić osiem pro jek tów uchwał,
jed nak na wnio sek Pio tra Du dło z Klu bu Rad nych

Po ro zu mie nia Sa mo rzą do we go Zie mi Gli wic kiej wy -
co fa ne zo sta ły dwa z nich, do ty czą ce za mian we
wcze śniej przy ję tych uchwa łach, a zgło szo ne przez
ten wła śnie klub. Pierw szy okre śla spo sób two rze nia
pro jek tu bu dże tu, a dru gi mó wi o uchwa la niu Sta tu -
tu Po wia tu. 

W for mie uchwa ły rad ni przy ję li spra woz da nie
z dzia łal no ści wspól nej Ko mi sji Bez pie czeń stwa
i Po rząd ku dla Mia sta i Po wia tu Gli wic kie go w 2008
r. Na stęp nie do ko na li zmia ny 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 ZOZ w Knu ro wie. W miej sce Te re sy Bo -
che nek, któ ra zło ży ła re zy gna cję, wy bra ny zo stał
kan dy dat za pro po no wa ny przez wi ce prze wod ni czą cą
Ra dy Po wia tu Ewę Jur czy gę – Jan Fur goł, miesz -
ka niec Knu ro wa, dłu go let ni rad ny zna ny z dzia łal no -
ści spo łecz nej. W ko lej nej uchwa le rad ni do ko na li
zmian w Sta tu cie ZOZ -u w Knu ro wie, któ re zwią za -
ne są z roz sze rze niem dzia łal no ści szpi ta la o no we
łóż ka in ten syw ne go nad zo ru kar dio lo gicz ne go i in -
ten syw nej opie ki me dycz nej. Po wsta ną one w Od -
dzia le Cho rób We wnętrz nych, w Od dzia le Chi rur gii
Ogól nej oraz w Od dzia le Po łoż ni czo -Gi ne ko lo gicz -

nym. Po dyk to wa ne to jest ko niecz no -
ścią do sto so wa nia od dzia łów
szpi tal nych do wy mo gów kon trak to -
wa nia świad czeń, sta wia nych przez
NFZ, a po nad to wpły nie na po pra wę
opie ki nad pa cjen ta mi Szpi ta la Miej -
skie go w Knu ro wie. 

Ko lej na z przy ję tych uchwał to
efekt zło że nia skar gi przez jed ne go
z rad nych Knu ro wa, Paw ła Ka miń -
skie go na Mi cha ła Ek ker ta, dy rek -
to ra ZOZ -u w Knu ro wie. Ko mi sja
Re wi zyj na Ra dy Po wia tu, któ ra roz-
pa try wa ła tę skar gę, uzna ła ją za bez -
za sad ną, co za pi sa no w pro jek cie

uchwa ły. Ostat nia z przy ję tych uchwał do ty czy ła
zmian w bu dże cie po wia tu na 2009 r. Rad ni zgło si li
po nad to spo ro wnio sków, in ter pe la cji, za py tań i po -
stu la tów. O jed nym z nich wię cej moż na prze czy tać
po ni żej.

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

Zanim wejdą dyrektywy
Roz mo wa z MI CHA ŁEM NIE SZPOR KIEM, sta ro stą gli wic kim

– Pa nie sta ro sto, go spo da rze wie lu gmin –
nie tyl ko po wia tu gli wic kie go – oba wia ją
się 2015 ro ku, kie dy to za czną obo wią zy wać
unij ne dy rek ty wy do ty czą ce m.in. oczysz cza-
nia ście ków ko mu nal nych oraz go spo dar ki
wod nej i ochro ny wód.

– Ta da ta rze czy wi ście bu dzi oba wy. Ist nie -
je za gro że nie, że nie wszyst kie gmi ny bę dą
w sta nie spro stać wy mo gom, okre ślo nym
w tych dy rek ty wach. Ta kie wy po wie dzi pa dły
ostat nio w sta ro stwie, gdzie zor ga ni zo wa li śmy
kon fe ren cję „Pro gram Ope ra cyj ny In fra struk -
tu ra i Śro do wi sko a obo wiąz ki gmin wy ni ka ją -
ce z Trak ta tu Ak ce syj ne go w aspek cie
go spo dar ki wod no -ście ko wej”. Głów nym jej
pre le gen tem był Sta ni sław Gaw łow ski, se kre -
tarz sta nu w Mi ni ster stwie Śro do wi ska, któ re -
mu to wa rzy szy li pra cow ni cy Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Ślą skie go.

– By ła więc oka zja do roz wia nia wąt pli -
wo ści, za da nia py tań, wy ja śnie nia te go, co
nie ja sne.

– Jak naj bar dziej, zwłasz cza że po pre zen ta -
cjach mul ti me dial nych du żą część kon fe ren cji
prze zna czo no wła śnie na py ta nia i od po wie dzi.

– Do 2015 ro ku po zo sta ło ma ło cza su, jak
na speł nie nie su ro wych wy mo gów tych dy -
rek tyw.

– Oba wia się te go np. wójt Gmi ny Ru dzi -
niec. Nie mo że ona sko rzy stać ze środ ków
na po pra wę go spo dar ki wod no -ście ko wej w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Śro do wi sko, bo wiem nie speł nia pod sta wo -

we go kry te rium, ja kim jest ilość miesz kań -
ców. Je że li jest ona ni ska, gmi na nie ma sta-
tu su aglo me ra cji, a tyl ko ta ki upraw nia
do udzia łu w kon kur sie o przy zna nie unij -
nych środ ków. W na szym po wie cie pro blem
ta ki ma też gmi na Wie lo wieś. 

– Po zo sta jąc przy Ru dziń cu – skąd ta
gmi na ma wziąć 250 mln zł, któ re po trze -
bu je na bu do wę ka na li za cji, je śli nie mo -
że ich otrzy mać z unij ne go pro gra mu?

Ja ko że nie ma sta tu su aglo me ra cji, nie mo -
że też sta rać się o środ ki z Wo je wódz kie go
ani Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej. 

– Na le ży na ten pro blem spoj rzeć ina czej.
Ka na li za cja jest kosz tow na nie tyl ko w bu do -
wie, ale i w póź niej szym jej utrzy ma niu oraz
eks plo ata cji. Sza cu je się, że w gmi nach o ni -
skim za gęsz cze niu lud no ści miesz kań cy za od -
pro wa dze nie m3 ście ków mu sie li by pła cić
od 30-50 zł. Kto jest w sta nie po no sić ta kie
kosz ty? Mo gło by się więc oka zać, że po wy bu -
do wa niu ka na li za cji i tak nikt by z niej nie ko-
rzy stał ze wzglę du na zbyt wy so kie kosz ty.

– Co więc po zo sta je ta kim gmi nom?
– Oka zu je się, że nie mu szą one bu do wać

na swym te re nie ka na li za cji. Wy star czy, że za -
dba ją o od po wied nią lo kal ną go spo dar kę wod -
no -ście ko wą. Mo gą to ro bić po przez
za pew nie nie sie ci szczel nych szamb i przy do -
mo wych oczysz czal ni ście ków. Czy ni się też
sta ra nia, by mia ły moż li wość sko rzy sta nia ze
środ ków, ja ki mi dys po nu ją Fun du sze Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej – Na ro do wy
oraz Wo je wódz ki. 

– Nie mu si my więc oba wiać się kar pie -
nięż nych na kła da nych za nie speł nie nie wy -
mo gów unij nych dy rek tyw?

– Mam na dzie ję, że do ta kiej sy tu acji nie
doj dzie, sank cje ta kie bo wiem za wsze osta -
tecz nie ude rza ją w po dat ni ków, czy li w nas
wszyst kich. 

Roz ma wia ła Ro ma na Goz dek

– Pro szę o pil ną in ter wen cję –
mó wi ła rad na Elż bie ta Ko ło dziej

na ostat niej se sji Ra dy Po wia tu Gli-
wic kie go. – Miesz kań cy Ko tu li na
oba wia ją się, że w tej miej sco wo ści
po wsta nie ogrom na kom po stow nia,
sta no wią ca za gro że nie dla ich zdro -
wia. 

Wcze śniej w tej spra wie in ter we -
nio wał rów nież in ny rad ny z te re nu
Gmi ny To szek An drzej Ku rek. – Pro -
si li mnie o to miesz kań cy Ko tu li na –
przy po mniał na se sji. – Roz ma wia łem
już na ten te mat ze sta ro stą oraz na -
czel ni kiem Wy dzia łu Ochro ny Śro do -
wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa.
In we stor chce wy bu do wać kom po -
stow nię na te re nie 8 ha. Pla nu je skła -
do wa nie 20 ton osa dów ście ko wych
rocz nie, a po nad to 16 ton in nych od -
pa dów, ta kich jak wió ry, ma sa ro ślin -
na itp. Nic dziw ne go, że ta ka
in we sty cja bu dzi oba wy miesz kań -

ców. Cze ka my te raz na opi nię od dzia -
ły wa nia na śro do wi sko.

Miesz kań cy Ko tu li na skie ro wa li
rów nież w tej spra wie pi smo do bur -
mi strza Tosz ka, prze sy ła jąc je go ko -
pię do Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. Za war li w nim py ta nia
o nie po ko ją ce ich kwe stie. Py ta ją
o szko dli we bio are ozo le po wsta ją ce
w pro ce sie kom po sto wa nia; pro szą
o przed sta wie nie wa run ków hy dro ge -
olo gicz nych ob sza ru in we sty cji i przy -
le głych te re nów oraz o in for ma cje, jak
w ich oko li cy wzro śnie ruch cięż kie go
ta bo ru sa mo cho do we go a tak że na tę -
że nie ha ła su; zwra ca ją się o wy ka za -
nie za bez pie czeń przed czyn ni ka mi
bio lo gicz ny mi oraz o przed sta wie nie
norm na tę że nia odo ru zgod ne go ze
stan dar da mi UE. Pod kre śla ją tak że, że
in we sty cja jest sprzecz na ze Stra te gią
Roz wo ju Mia sta i Gmi ny To szek. 

Kom po stow nię chce wy bu do wać

pry wat ny przed się bior ca z Za brza.
Z od pa dów ma po wsta wać kom post,
wy ko rzy sty wa ny ja ko na wóz
do upraw oraz do pro duk cji traw ni -
ków ro lo wa nych. In we stor pla nu je po -
wsta nie 16 tu ne li fo lio wych
o wy mia rach 9x30 m i wy so ko ści 4 m
każ dy, w któ rych kom po sto wa ne bę dą
od pa dy wy mie sza ne z sło mą oraz tro -
ci na mi. Przed się bior ca wy stą pił w ub.
ro ku do Urzę du Miej skie go w Tosz ku
z wnio skiem o wy da nie de cy zji o śro -
do wi sko wych uwa run ko wa niach zgo -
dy na re ali za cję przed się wzię cia.
Bur mistrz Tosz ka, po stę pu jąc zgod nie
z obo wią zu ją cym pra wem, 29 grud-
nia 2008 r. zwró cił się do sta ro sty oraz
do Pań stwo we go Po wia to we go In-
spek to ra Sa ni tar ne go o opi nie co
do ko niecz no ści spo rzą dze nia ra por tu
o od dzia ły wa nie przed się wzię cia
na śro do wi sko. 

– Sta ro sta wy dał po sta no wie nie, iż

na le ży w tym przy pad ku spo rzą dzić
ra port o od dzia ły wa niu na śro do wi sko
– in for mu je Ma riusz Dy ka, na czel nik
Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska, Rol-
nic twa i Le śnic twa w sta ro stwie. – In -
we stor po wi nien zle cić je go
opra co wa nie spe cja li stycz nej fir mie,
zaj mu ją cej się ochro ną śro do wi ska.
Ta ki ra port da peł ną od po wiedź, czy
po dob ną kom po stow nię moż na w Ko -

tu li nie wy bu do wać. Chcę pod kre ślić,
że pro ce du ra zwią za na z wy da niem
de cy zji w ta kim przy pad ku za wie ra
wy móg in for mo wa nia spo łe czeń stwa
o wszyst kim, co wią że się z pla no wa -
ną in we sty cją. Urząd mu si od po wie -
dzieć na każ de za da ne py ta nie
i wy ja śnić wszyst kie wąt pli wo ści
miesz kań ców.

(RG)

Miesz kań cy się oba wia ją  

Po la, na któ rych mia ła by po wstać kom po stow nia, po ło żo ne są tuż obok do mów
miesz kal nych. 
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Do koń ca ro ku – we dle pla nów po -
wia tu – szpi ta le w Py sko wi cach
i w Knu ro wie funk cjo no wać bę dą ja ko
nie pu blicz ne ze spo ły opie ki zdro wot -
nej. Czy te zmia ny są ko niecz ne? Jak
wy ja śnia Agniesz ka Gli klich, na czel -
nik Wy dzia łu Zdro wia i Po mo cy Spo -
łecz nej, a za ra zem głów ny spe cja li sta
do spraw re struk tu ry za cji za kła dów
opie ki zdro wot nej w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Gli wi cach – przed pro ce sem
re or ga ni za cji nie da się uciec. 

Do koń ca 2012 ro ku pla ców ki te,
jak wszyst kie in ne w Pol sce, mu szą
speł niać wa run ki, za war te w roz po rzą -
dze niu mi ni stra zdro wia w spra wie wy -

ma gań, ja kim po win ny od po wia dać po -
miesz cze nia i urzą dze nia za kła du opie -
ki zdro wot nej. Ina czej gro zi im
za mknię cie. By spro stać tym wy mo -
gom, ko niecz ne są wie lo mi lio no we in-
we sty cje. Nie jest ich w sta nie
sfi nan so wać ani bu dżet po wia tu, ani
pla có wek dzia ła ją cych na obec nych za-
sa dach. W tej sy tu acji ko niecz ne jest ut-
wo rze nia spół ek, na ba zie któ rych
po wsta ną nie pu blicz ne ZOZ -y. Ma ją
one o wie le więk sze moż li wo ści po zy -
ski wa nia pie nię dzy, a tym sa mym wy -
ko na nia ko niecz nych re mon tów
i mo der ni za cji. 

Re or ga ni za cja prze bie gnie po dob nie

w obu szpi ta lach. Spół ki, któ re je prze-
j mą, two rzą ich pra cow ni cy z udzia łem
po wia tu. To prze ję cie obej mie tyl ko
dzia łal ność szpi ta li i ich kon trak ty
z NFZ – nie ru cho mo ści oraz ma ją tek
lecz nic po zo sta ną bo wiem na dal wła s-
no ścią po wia tu. Po wiat tak że bę dzie
miał de cy du ją cy głos w or ga nach spół -
ek. Pro ces prze kształ ceń w obu mia -
stach róż nić się bę dzie je dy nie
w de ta lach. W Py sko wi cach bo wiem
obec ny ZOZ obej mu je tyl ko szpi tal,
więc za nim lecz ni cę przej mie spół ka,
sta ra struk tu ra wła sno ści mu si zo stać
zli kwi do wa na. W Knu ro wie ZOZ po za
szpi ta lem ma też przy chod nie, więc
w pro ce sie zmian nie jest li kwi do wa ny,
ale ogra ni cza się je go dzia łal ność. 

– Pa cjen ci w ogó le tych zmian nie
od czu ją – za pew nia Agniesz ka Gli k-
lich. – Kon trak ty bę dą re ali zo wa ne
na tych sa mych za sa dach co wcze śniej.
Pla ców ki bę dą le czy ły ubez pie czo nych
bez żad nych opłat, nikt nie bę dzie mu-
siał za nic pła cić. Te zmia ny bę dą tyl ko
zmia na mi na lep sze. (RG)

„Dro gi po wia to we na te re nie Mi-
a sta Knu rów” to te mat spo tka nia
rad nych Knu ro wa z rad ny mi po wia -
to wy mi, zor ga ni zo wa ne go 12 lu te go
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach. 

– Wła śnie dro gi są naj częst szym te-
ma tem in ter pe la cji rad nych na se sjach
w Knu ro wie – mó wi Ewa Jur czy ga,
wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go, ini cja tor ka wspól nych
spo tkań rad nych Knu ro wa i po wia tu. –
Zor ga ni zo wa łam to spo tka nie, by mo -

gli oni u źró deł wy ja śnić wszyst kie
wąt pli wo ści i otrzy mać od po wie dzi
na swe py ta nia. 

Rad ni Knu ro wa przy by li w licz nym
skła dzie. Z 21-oso bo we go skła du Ra dy
obec nych by ło aż 11 przed sta wi cie li –
wi ce prze wod ni czą cy Jo achim Ma -

chu lik, oraz rad ni Ro man Buch ta,

Ro man Głód, Izy dor Go lec, Hen ryk
Hib szer, Hen ryk Ku row ski, Je rzy
Pach, Fran ci szek Sza farz, Jan Trzę-
siok, Eu ge niusz Ty mo szek i Zbi -
gniew Woj cie chow ski. Rad nym
to wa rzy szy ła Bar ba ra Zwie rzyń ska,
wi ce pre zy dent Knu ro wa. Na py ta nia
rad nych od po wia da li: sta ro sta Mi chał
Nie szpo rek, czło nek Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go Wal de mar Do mbek
(obo je są rów nież człon ka mi Ra dy Po -
wia tu) i p. o. za stęp ca dy rek to ra Za rzą -
du Dróg Po wia to wych Alek san dra
Wiel gosz. Pre zen ta cję na te mat po wia -
to wych dróg w Knu ro wie przed sta wił
dyr. ZDP Jan Osman. Rad nych po -
wia to wych re pre zen to wa li Jan Li twin
i Piotr Du dło. 

ZDP ma pod swą opie ką bli -
sko 300 km po wia to wych, z cze -
go 11 km le ży na te re nie Knu ro wa.

W ub. ro ku po wiat prze pro wa dził
na nich du żą in we sty cję – mo der ni za -
cję ul. Ko smo nau tów. Jej koszt to bli -
sko 2,4 mln zł, z cze go po ło wę po krył
Knu rów. W tym ro ku na kła dy po wia tu
na dro gi w tym mie ście bę dą znacz nie
niż sze – we dle pla nów wy nio są ok. 150
tys. zł. Rad ni py ta li m.in. o spra wę
ogra ni cze nia pręd ko ści na ul. 1 Ma ja,
zi mo we od śnie ża nie dróg, sprząt nie po -
bo czy, na pra wę na wierzch ni po zi mie,
re mon ty chod ni ków oraz roz wią za nia
słu żą ce bez pie czeń stwu ru chu.

– W tym ro ku, po du żych na kła dach
in we sty cyj nych w Knu ro wie w 2008 r.,
sku pi my się na mniej szych re mon tach
– pod su mo wał spo tka nie W. Do mbek.
– Cie szę się, że mo gli śmy wy słu chać
wie lu uwag rad nych Knu ro wa. Wszys-
t kie zo sta ły za pi sa ne i bę dą na bie żą co
wy ja śnia ne. (RG)

Dom Po mo cy Spo łecz nej „Za me -
czek” w Kuź ni Nie bo row skiej zor ga -
ni zo wał III Fe sti wal KA RA OKE
Do mów Po mo cy Spo łecz nej. Im pre za
od by ła się 16 stycz nia w Do mu Kul-
tu ry w Szczy gło wi cach. 

Pod czas fe sti wa lu usły szeć moż na
by ło wo kal ne wy stą pie nia za pro szo -
nych uczest ni ków, m.in. miesz kań ców
do mów po mo cy spo łecz nej z Wi śni cza,
Gli wic, So śni co wic, Koń czyc Ma łych,
By to mia, Orze sza, Ly sek, Pil cho wic,
Sie mia no wic, Ryb ni ka i Kuź ni Nie bo -
row skiej. Zma ga niom przy słu chi wa li
się rów nież go ście, wśród któ rych by li
m.in. sta ro sta Mi chał Nie szpo rek, ks.
Ste fan Grusz ka – opie kun miesz kań -

ców DPS -u w Kuź ni Nie bo row skiej,
Jo lan ta Kło sek – Szcze ci na oraz Ma -
rian Sa dec ki. Ca łość oce nia ło ju ry
w skła dzie: Iwo na Ko bryń – so list ka
ze spo łu Cen trum, Ewa Za mo ra – dy -
rek tor DPS „Za me czek”, Izy dor Go lec
– rad ny Mia sta Knu ro wa oraz Ge rard
Urba nik – prze wod ni czą cy Gmin nej
Ko mi sji Roz wią zy wa nia Pro ble mów
Al ko ho lo wych. Po burz li wych dys ku -
sjach ju ry każ dy DPS otrzy mał upo -
min ki i pa miąt ko we dy plo my, a pię ciu
ze spo łom przy zna no spe cjal ne wy róż -
nie nia oraz sta tu et ki. 

Trud no opi sać, jak wiel ką ra dość
spra wi ły uczest ni kom fe sti wa lu wspól -
ny śpiew, mu zy ka i wy stę py na sce nie.

Sił do da li im ucznio wie Szko ły Pod sta -
wo wej oraz Gim na zjum ze Szczy gło -
wic, któ rzy swo im za pa łem, ener gią
i ra do ścią ży cia uświet ni li ca łą im pre -
zę. Nie za bra kło do bre go ja dła przy go -
to wa ne go przez ku char ki DPS
„Za me czek”.

Or ga ni za to rzy dzię ku ją Je rze mu
Ko sow skie mu, Jo lan cie Sza fra niec,
pra cow ni kom Do mu Kul tu ry w Szczy -
gło wi cach oraz z Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej w Kuź ni Nie bo row skiej,
me diom, ga ze cie „Prze gląd Lo kal ny”,
spon so rom i lu dziom do bre go ser ca
za po moc przy zor ga ni zo wa niu im pre -
zy oraz za wspar cie ma te rial ne i fi nan -
so we.

Służ ba zdro wia się zmie nia 

Te mat: knu row skie dro gi

Ra dość śpie wa nia

Jó zef Gu zik, rol nik a za ra zem
soł tys z Li go ty To szec kiej, po je dzie
1 mar ca na (jak sam mó wi) wy pra wę
swe go ży cia – wy ciecz kę do Bruk se li,
ufun do wa ną przez eu ro de pu to wa ną
Mał go rza tę Handz lik. 

Wy ciecz ka to głów na na gro da
w kon kur sie „Bez piecz na pra ca w go -
spo dar stwie rol nym i wy ko rzy sta nie
do ta cji Unii Eu ro pej skiej”, któ ry od -
był się 13 lu te go w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Gli wi cach. Uczest ni cy kon -
kur su – rol ni cy in dy wi du al ni z te re nu
po wia tu gli wic kie go – mie li za za da -
nie roz wią zać test ze zna jo mo ści wie -
dzy o bez pie czeń stwie i hi gie nie pra cy
w rol nic twie oraz za gad nień zwią za -
nych z funk cjo no wa niem pol skie go
rol nic twa w Unii Eu ro pej skiej.
Do kon kur su przy stą pi ło 29 osób, spo -
śród któ rych naj lep szy był wła śnie pan
Jó zef. II miej sce za jął Ro man Mi -
kosz, a na III upla so wa ło się tro je
uczest ni ków – Pa try cja La so ta-Bie -
niek, Kry stian Kieł ba sa i Jan Klo -
ska. Wszy scy ode bra li licz ne na gro -
dy, któ rych nie za bra kło tak że dla po -
zo sta łych rol ni ków bio rą cych udział
w kon kur sie.

Pan Jó zef upra wia 12-hek ta ro we
go spo dar stwo, na sta wio ne na ho dow lę
by dła opa so we go i pro duk cję ro ślin ną.
– W wy gra niu kon kur su po mo gło mi
to, że ko rzy stam z fun du szy unij nych
za rów no ja ko rol nik, jak i ja ko soł tys –
po wie dział WPG. – Na co dzień tak że
dbam w swym go spo dar stwie o bez -
pie czeń stwo pra cy, więc znam wy ma -
ga ne prze pi sy. 

Za udział w kon kur sie po dzię ko -
wa ła uczest ni kom je go po my sło daw -
czy ni – Kry sty na Krę giel, kie row nik
Pla ców ki Te re no wej KRUS w Gli wi -
cach. 

Kon kurs zor ga ni zo wa ło Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach, prze wod ni -
czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, Pla -
ców ka Te re no wa KRUS w Gli wi cach,
Ślą ski Od dział Re gio nal ny Agen cji
Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa w Czę sto cho wie, Okrę go wy
In spek to rat Pra cy w Ka to wi cach Od -
dział PIP w Gli wi cach i Bank Go spo -
dar ki Żyw no ścio wej Od dział w Gli wi -
cach. Pa tro nat me dial ny ob ję ły No wi -
ny Gli wic kie i Te le wi zja Gli wi ce.

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek

Wy gra na Bruk se la

Lau re aci i or ga ni za to rzy kon kur su.

Tak pan Jó zef cie szył się z głów nej
wy gra nej.

Na stą pił ko lej ny krok na dro dze do re or ga ni za cji po wia to wych pla có wek
służ by zdro wia. 19 stycz nia Ra da Spo łecz na SP ZOZ Szpi ta la Po wia to we go
z sie dzi bą w Py sko wi cach po zy tyw nie za opi nio wa ła wnio sek sta ro sty gli wic -
kie go w spra wie li kwi da cji te go szpi ta la. Pa cjen ci ani per so nel nie mu szą się
jed nak oba wiać groź nie brzmią ce go sło wa „li kwi da cja”. Pla ców ka nie jest
li kwi do wa na, a tyl ko prze cho dzi pro ces ko niecz nych zmian for my wła sno -
ści. Po dob nie jest w Knu ro wie – 10 lu te go rad ni te go mia sta po zy tyw nie za-
opi nio wa li pro jekt uchwa ły Ra dy Po wia tu Gli wic kie go w spra wie
ogra ni cze nia dzia łal no ści tu tej sze go ZOZ, co ozna cza apro ba tę dla re or ga -
ni za cji szpi ta la. 
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Tłocz no by ło na co rocz nym Ba lu Spor tow ców,
zor ga ni zo wa nym przez LKS Mło dość Rud no.
Spor tow cy ba wi li się do sko na le, a przy oka zji ws-
par li ka sę klu bu – prze pro wa dzi li lo te rię, z któ rej
do chód prze zna czy li na ten wła śnie cel oraz da li
pa nom moż li wość, by ku pu jąc swym wy bran kom

czer wo ne ró że tak że za spon so ro wa li tu tej szych
pił ka rzy i te ni si stów sto ło wych. Bal „U Ka ro la”
w Rud nie z pew no ścią moż na za li czyć do jed ne -
go z naj bar dziej uda nych w tym kar na wa le w po -
wie cie gli wic kim!

(RG)

Przede wszyst kim
zaś wspa nia le się
ba wio no, a tań ce
trwa ły do ra na.

Uro cze ho stes sy sprze da -
wa ły lo sy, na któ re go ście
nie szczę dzi li gro sza.

Mał żeń ski du et –
Ewa (wi ce prze -
wod ni czą ca Ra dy
Po wia tu Gli wic -
kie go) i Eu ge -
niusz (pre zes To -
wa rzy stwa Mi ło -
śni ków Knu ro wa)
Jur czy go wie,
do któ rych do łą -
cza ła też cór ka
Ka sia, z po wo dze -
niem kon ku ro wa -
li z or kie strą. 

…i sło wa do trzy ma li, zgod -
nie z mot tem ba lu: „Mo żesz
tań czyć wszę dzie, je śli tań -
czysz ser cem”.

Wszy scy ślu bo wa li,
że bę dą się do brze
ba wić…

Bal Mło do ści…

Dokończenie ze str. 1
Tak ufor mo wa ny po chód ru sza

na ob chód wszyst kich do mów w da nej
miej sco wo ści. Od wie dza jąc do mo stwa
prze bie rań cy pła ta ją roz ma ite fi gle.
A to usmo lą twarz go spo da rza, a to
wy le ją wo dę z becz ki, prze sta wią wóz
z ko niem, za tka ją ko min itd. Nikt jed-
nak nie ob ra ża się za te pso ty. Naj -
waż niej szym ele men tem od wie dzin
gru py prze bie rań ców jest tra dy cyj ny
ta niec z niedź wie dziem. Każ da go spo -
dy ni po win na z nim za tań czyć, bo in-
a czej mo że się nie da rzyć
w go spo dar stwie i w po lu. 

Wiej ska spo łecz ność zrzu ca też
na niedź wie dzia wi nę za wszyst ko zło
i wszel kie nie uda ne wy da rze nia
w wio sce. Wo dząc mi sia od go spo dar -
stwa do go spo dar stwa, wśród śmie chu

i tań ców miesz kań cy po sztur chu ją go
i za cze pia ją. Niedź wiedź do sta je też
jaj ka, miód, chleb, sma lec, sło dy cze,
a cza sem i wó decz kę. Z ja jek wie czo -
rem w karcz mie ro bi się wiel ką ja jecz -
ni cę, któ rej mu szą po sma ko wać
wszy scy uczest ni cy ko ro wo du oraz
miesz kań cy wio ski ba wią cy się
na wspól nej za pust nej po tań ców ce. 

In nym zwy cza jem wień czą cym os-
tat nie chwi le kar na wa łu jest bab ski
com ber – spo tka nie ści śle fe mi ni -
stycz ne. Męż czy znom, mę żom, chło -
pom, fa ce tom wstęp wzbro nio ny! By ło
ono on giś za ba wą kar na wa ło wą ko-
biet, któ rej głów nym ce lem by ło wpro -
wa dza nie mło dych, świe żo
po ślu bio nych mę ża tek w po waż ny stan
mał żeń ski. Star sze, do świad czo ne mę -
żat ki bra ły w ob ro ty nie opie rzo ną

młód kę, ob ja śnia jąc jej za wi ło ści
w re la cjach dam sko – mę skich, po -
ucza ły jak po dejść męż czy znę np.
przez żo łą dek do ser ca, dzie li ły się
prze pi sa mi ku li nar ny mi i udzie la ły
rad. 

Obec nie ko bie ty na dal spo ty ka ją
się na bab skim com brze m.in. w Ru -
dziń cu, Che chle, Pro bosz czo wi cach
czy w Wil czy. Hucz nie ucztu ją, śpie -
wa ją pio sen ki i ba wią się we wła snym
gro nie. Naj czę ściej prze bie ra ją się
przy tym w fan ta zyj ne stro je, tań cząc
na spe cy ficz nym ba lu prze bie rań ców.
Po kil ku go dzi nach sza lo nej za ba wy
nie któ rym męż czy znom uda je się
wku pić w ła ski ko biet i prze drzeć
przez pil nie strze żo ne wro ta karcz my.
Wów czas to za ba wa na bie ra roz ma -
chu. Ba wią się już wszy scy ra zem, ko-
rzy sta jąc z ostat nich chwil ta necz ne go
roz pa sa nia przed czter dzie sto dnio wym
po stem.

Z ko lei w Knu ro wie za cho wał się

in ny zwy czaj – ca ło wa nie śle dzia.
Pod czas ostat ko wej za ba wy każ dy
z jej uczest ni ków mu si uca ło wać ry bę
za wie szo ną na węd ce. Śmie chu jest
przy tym co nie mia ra, bo śledź ob ra ca

się wko ło, a trzy ma ją cy węd kę do kła -
da wie lu sta rań, by ry ba fi ka ła jak ży -
wa. Ca ło wać jed nak trze ba, bo ina czej
ma się pe cha aż do na stęp ne go kar na -
wa łu! (MFR, RG)

Hucz ne ostat ki 

Tak ba wią się pa nie pod czas tra dy cyj ne go bab skie go com bra.

Lo so wa nie prze pro wa dzał
wi ce pre zes LKS Mło dość
Rud no Ma rek Wi ci ślok ze
skarb ni kiem gmi ny Ru dzi -
niec Ma rio lą Du szą. Kto wy -
grał na gro dę, gra tis do sta -
wał uścisk dło ni pre ze sa
Hen ry ka No wa ka.

Z ko lei „U Zbysz ka” w Knu ro wie ba wi li się
go ście Ba lu Kar na wa ło wo -Wa len tyn ko we go.
Był to 15. już bal To wa rzy stwa Mi ło śni ków Knu -
ro wa, a za ra zem pierw szy zor ga ni zo wa ny wspól -
nie ze sta ro stą gli wic kim i prze wod ni czą cym Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go. Ra zem z Po wia tem Gli -

wic kim ba wił się Po wiat Mi ko łow ski, re pre zen -
to wa ny przez sta ro stę mi ko łow skie go Hen ry ka
Ja rosz ka, nie za bra kło też in nych zna mie ni tych
go ści. Do mi no wa ła mu zy ka wa len tyn ko wa
i wszę do byl skie ser dusz ka, jak na 14 lu te go przy -
sta ło. (RG)

… i Walentynkowy
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Rok 2009 to ju bi le uszo wy, 10 rok dzia łal no ści Po wia tu Gli wic kie go.
Pierw sza de ka da funk cjo no wa nia po wia tu przy pa dła na hi sto rycz ny
czas przy go to wa nia i póź niej sze go wstą pie nia Pol ski do Unii Eu ro -
pej skiej. Po wiat Gli wic ki po tra fił na le ży cie wy ko rzy stać ten okres,
cze go przy kła dem są suk ce sy w po zy ski wa niu środ ków unij nych.
Łącz na war tość otrzy ma ne go w tym cza sie przez sta ro stwo do fi nan -
so wa nia wy nio sła po nad 5 mln PLN, do dat ko wo uzy ski wa ły je tak że
jed nost ki or ga ni za cyj ne po wia tu. Ko rzy sta my rów nież sze ro ko z do -
fi nan so wa nia z fun du szy kra jo wych. 

Jesz cze z fun du szy przed ak ce syj nych po wiat
otrzy mał po moc fi nan so wą z pro gra mu SA -

PARD na za da nia dro go we, wy ni ka ją ce z Wie -
lo let nie go Pro gra mu In we sty cyj ne go przy ję te go
przez Ra dę Po wia tu. Dzię ki po zy ska nym środ -
kom prze bu do wa no 1,9 km od cin ka dro gi po -
wia to wej w miej sco wo ści Ta ci szów, zwięk sza -
jąc jej no śność i wy po sa ża jąc w ob sza rze za bu -
do wa nym w ka na li za cję desz czo wą i chod ni ki

oraz 1,6 km od cin ka dro gi w Ra cho wi cach.
Z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal -
ne go w ra mach Zin te gro wa ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Roz wo ju Re gio nal ne go na la ta 2004-
2006 po wiat zmo der ni zo wał dro gi po wia to we
S2918 i S2913, sta no wią ce prze dłu że nie dróg
mo der ni zo wa nych wcze śniej w ra mach SA -
PARD -u.

Za da nia dro go we 
i po zy ska ne na nie środ ki:

1. ”Re mont mo stu nad rze ką Knu rów ką ul. Wil -
so na w Knu ro wie w cią gu dro gi po wia to wej
nr 10-001” – Fun dusz na Rzecz Roz wo ju In fra -
struk tu ry Lo kal nej skie ro wa nej na roz wój przed -
się bior czo ści – kom po nent do ta cje in we sty cyj ne
dla gmin i po wia tów wo je wódz twa ślą skie go.
2. „Mo der ni za cja dro gi po wia to wej Nr 14112
na od cin ku od dro gi wo je wódz kiej nr 408
do miej sco wo ści Ra cho wi ce” – Pro gram SA -
PARD
3. „Prze bu do wa dro gi po wia to wej
Nr 14103 oraz bu do wa ka na li za cji
desz czo wej i chod ni ka od km 8 + 580
do km 10 + 502,5” – Pro gram SA PARD
4. „Mo der ni za cja dróg po wia to wych
S 2918 i S 2913 w po wie cie gli wic kim”
– Eu ro pej ski Fun dusz Roz wo ju Re gio -
nal ne go w ra mach Zin te gro wa ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz wo ju Re -
gio nal ne go

5. „Mo der ni za cja dro gi po wia to wej nr 2912 S
na od cin ku Dą brów ka -Hu ber tus w Po wie cie
Gli wic kim, gmi na Wie lo wieś, ob ręb Dą brów -
ka” – Fun dusz Ochro ny Grun tów Rol nych
6. „Mo der ni za cja dro gi po wia to wej nr 2968 S
ul. Par ko wa na od cin ku Che chło – gra ni ca wo -
je wódz twa w Po wie cie Gli wic kim, gmi na Ru -
dzi niec, ob ręb Che chło” – Fun dusz Ochro ny
Grun tów Rol nych
7. „Re mont dro gi po wia to wej nr 2955S w Wie -
low si” – Na ro do wy Pro gram Prze bu do wy Dróg
Lo kal nych 2008 – 2011 – pro jekt pla no wa ny.

Sta ro stwo po zy ska ło rów nież unij ne środ ki
na dwa wie lo na ro do we pro jek ty part ner skie

re ali zo wa ne w ra mach Ini cja ty wy Wspól no to -
wej IN TER REG III C „Trój kąt We imar ski”
w la tach 2004 – 2006. Je den z nich pt. „Trój kąt
No wo cze snej Ad mi ni stra cji” po le gał na wy mia -
nie do świad czeń do ty czą cych za rzą dza nia i or -
ga ni za cji ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej,
a zwłasz cza dą że nia do udo stęp nia nia usług ad -

mi ni stra cyj nych przez In ter net. Po wiat przy stą -
pił tak że do pro wa dzo ne go przez Urząd Mar -
szał kow ski Wo je wódz twa Ślą skie go pro jek tu
SE KAP – Sys te mu Elek tro nicz nej Ko mu ni ka cji
Ad mi ni stra cji Pu blicz nej, ma ją ce go na ce lu po -
łą cze nie w sieć te le in for ma tycz ną jed no stek ad -
mi ni stra cji sa mo rzą do wych i umoż li wie nie bez -
piecz nej wy mia ny in for ma cji na jed no li tej plat -
for mie te le tech nicz nej.

Pro jek ty słu żą ce wzmoc nie niu po -
ten cja łu ad mi ni stra cji pu blicz nej

1. „Trój kąt No wo cze snej Ad mi ni stra cji” –
Ini cja ty wa Wspól no to wa IN TER REG III C

– EFRR 
2. SE KAP – Sys tem Elek tro nicz nej Ko mu -
ni ka cji Ad mi ni stra cji Pu blicz nej – ZPORR
Dzia ła nie 1.5

� Dro ga po-
wia to wa w Ta -
ci szo wie
po prze bu do -
wie.

WZMOC NIE NIE PO TEN CJA ŁU 
AD MI NI STRA CJI PU BLICZ NEJ

Zko lei ce lem pro jek tu z za kre su pro mo wa nia
in no wa cyj nych roz wią zań w ra mach pro -

jek tu SEKT by ło zwięk sze nie za kre su wie dzy
i zdol no ści klu czo wych pra cow ni ków in sty tu cji
sek to ra ba daw czo – roz wo jo we go oraz in sty tu -
cji wspie ra ją cych biz nes, a tak że stwo rze nie sie -
ci współ pra cy mię dzy czo ło wy mi in sty tu cja mi
sek to ra i przy go to wa nie pa kie tu na rzę dzi umoż -
li wia ją cych wspar cie pro ce su po wsta wa nia tych
firm. Ko lej ny pro jekt wpi su ją cy się w in no wa -

cyj ne po my sły tech no lo gicz ne to „In ku ba tor
No wych Tech no lo gii” pro wa dzo ny w ra mach
Ini cja ty wy Wspól no to wej IN TER REG III C.
Po le gał na umoż li wie niu wy mia ny do świad -
czeń do ty czą cych funk cjo no wa nia in ku ba to rów
przed się bior czo ści, a tak że trans fe ru tech no lo gii
po mię dzy in sty tu ta mi ba daw czo -roz wo jo wy mi,
uni wer sy te ta mi oraz ma ły mi i śred ni mi przed -
się bior stwa mi.

IN NO WA CYJ NOŚĆ 
W PO WIE CIE GLI WIC KIM

IN FRA STRUK TU RA DRO GO WA

� Zmo der ni zo-
wa na dro ga
w Ra cho wi cach.

� Spo tka nie
sa mo rzą dow ców
z Fran cji, Nie-
miec i Pol ski
w ra mach pro jek -
tu Trój kąt No wo-
cze snej
Ad mi ni stra cji.

� Wy re mon-
to wa ny most
nad rze ką Knu-
rów ką. 
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Suk ce sem mo że po chwa lić się szpi tal
w Knu ro wie, któ ry we współ pra cy ze Sta ro -

stwem Po wia to wym otrzy mał na no wo cze sną
pra cow nię RTG po nad 500 tys. PLN z Eu ro pej -

skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra -
mach dzia ła nia 3.5.2 „Lo kal na in fra struk tu ra
ochro ny zdro wia” Zin te gro wa ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Roz wo ju Re gio nal ne go na la -

ta 2004-2006. Nie ma łe suk ce sy w po -
zy ski wa niu środ ków ze wnętrz nych
od nio sło tak że Po wia to we Cen trum
Po mo cy Ro dzi nie, re ali zu jąc cie ka we
pro jek ty wspar cia dla osób po trze bu -
ją cych. 

PRZED SIĘ WZIĘ CIA W OCHRO NIE
ZDRO WIA I PO MO CY SPO ŁECZ NEJ

W2003 ro ku Po wiat Gli wic ki roz po czął re ali za cję sze ro ko za -
kro jo ne go pla nu in we sty cyj ne go, któ ry za kła da mo der ni za cję

obiek tów na le żą cych do po wia tu m.in. szkół, szpi ta li, do mów po mo -
cy spo łecz nej oraz bu dyn ku Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach.

� No wo cze sna pra cow nia rent ge-
no dia gno sty ki w szpi ta lu w Knu ro -
wie.

Pro in no wa cyj ne pro jek ty re ali zo wa -
ne przez Po wiat Gli wic ki 

1 „SEKT” – Sieć Efek tyw nej Ko mer cja li za -
cji Tech no lo gii – Pro jekt Pi lo ta żo wy w Gli -
wi cach – ZPORR Dzia ła nie 2.6
2 „In ku ba tor No wych Tech no lo gii” – Ini cja -
ty wa Wspól no to wa IN TER REG III C –
EFRR 

Pro jek ty z za kre su ochro ny zdro wia
i po mo cy spo łecz nej

1. „Mo der ni za cja pra cow ni rent ge no dia gno sty -
ki w Ze spo le Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie”
– ZPORR Dzia ła nie 3.5.2
2. „Po moc dziec ku i ro dzi nie w trud nej sy tu acji

ży cio wej” – Pro gram Ope ra cyj ny Mi ni ster stwa
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
3. „Pro gram wy rów ny wa nia róż nic mię dzy re -
gio na mi” – PFRON
4. „Pro gram ko rek cyj no – edu ka cyj ny dla
spraw ców prze mo cy w ro dzi nie” – Pro gram

Ope ra cyj ny Mi ni ster stwa
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
5. „Prze moc wo bec dzie ci –
jak so bie po ra dzić?” – kon -

kurs ofert Mi ni ster stwa Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej 
6. „Do bry start w sa mo dziel -
ność” – EFS w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki, 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 na la -
ta 2008 – 2013.

1. „Ter mo mo der ni za -
cja bu dyn ków Sta ro -
stwa Po wia to we go
w Gli wi cach”
2. „Ter mo mo der ni za -
cja obiek tów Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro -
wie przy ul 1 Ma -
ja 21” 
3. „Ter mo mo der ni za -
cja obiek tów Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro -
wie przy ul. Szpi tal -
nej 25” pla no wa na
na 2009 rok – sza -
cun ko wa war tość ro bót 1 300 000,00 PLN (pro -
jekt pla no wa ny – Po wiat Gli wic ki bę dzie się
ubie gał o do fi nan so wa nie z WFO ŚiGW)
4. „Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków Ze spo łu
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach” 
5. „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 co w Ze -
spo le Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie” 
6. „Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku dia gno sty ki
Szpi ta la Po wia to we go ZOZ w Knu ro wie” 
7. „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” 

�... i Ze spół
Szkół Za wo-
do wych Nr 2
w Knu ro wie. 

� Po ter mo mo der ni -
za cji – Ze spół Szkół

im.
I. J. Pa de rew skie go

w Knu ro wie…

� No wa ele wa cja bu dyn ku głów ne go szpi ta la w Py sko wi cach. 
� Od no wio ny bu dy nek dia gno sty ki szpi ta la w Knu ro wie. 

TER MO MO DER NI ZA CJA
OBIEK TÓW 

PO WIA TO WYCH 

Za da nia ma ją ce na ce lu ter mo mo der ni za cję
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Ze spół Szkół Za wo do wych Nr 2 w Knu ro -
wie we współ pra cy z nie miec kim part ne -

rem re ali zo wał pro jekt w ra mach pro gra mu
Leonardo da Vinci. Miał on za za da nie po pra -
wę ja ko ści dzia łań w za kre sie za wo do wym
i ję zy ko wym w ce lu stwo rze nia więk szych
szans uzy ska nia za trud nie nia na roz wi ja ją -
cym się eu ro pej skim ryn ku pra cy. Na to miast
w ra mach pro gra mu „Ucze nie się przez ca łe
ży cie” Ze spół Szkół Spe cjal nych w Py sko wi -
cach re ali zu je pro jekt ma ją cy na ce lu za zna jo -

mie nie uczniów pol skich z pod sta wa mi ję zy -
ka cze skie go i uczniów cze skich z pod sta wa -
mi ję zy ka pol skie go, a tak że do sko na le nie ję -
zy ka an giel skie go, po sze rze nie oso bi stych
do świad czeń uczniów po przez wy jaz dy
za gra ni cę wła sne go kra ju i na wią za nie przy -
jaź ni z ró wie śni ka mi o po dob nych po trze bach
edu ka cyj nych. Po ni żej pre zen tu je my tak że
in ne cie ka we pro jek ty re ali zo wa ne przez
wszyst kie szko ły pro wa dzo ne przez Po wiat
Gli wic ki.

PO PRA WA OFER TY EDU KA CYJ NEJ 

� Warsz ta ty te atral ne w Py sko wi cach pro wa dzo ne w ra mach pro jek tu „Mię dzy czer nią a bie lą”.

�... a Hisz pa nów do Kra ko wa.

� Ucznio wie Ze spo łu Szkół Za wo do-
wych nr 2 w Knu ro wie bra li udział

w cie ka wych za ję ciach i spo tka niach
pro eko lo gicz nych w ra mach pro jek tu

Leonardo da Vinci.

1. „Po pra wa ofer ty edu ka cyj nej szkół Po wia tu
Gli wic kie go”, w ra mach Rzą do we go pro gra -
mu wy rów ny wa nia szans edu ka cyj nych dzie ci
i mło dzie ży w 2007 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”
2. „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 ro wych 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 edu ka cyj nych 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”
3. „Współ cze -
sny Mi chał
Anioł – roz -
wój pa sji i wy -
rów ny  wa  n i e
szans uczniów
szkół Po wia tu
Gli wic kie go”,
Unia Eu ro pej -
ska ze środ -
ków Eu ro pej -
skie go Fun du -
szu Spo łecz -
ne go oraz bu -
dżet pań stwa.
4. „Pol sko – nie miec kie spo tka nie mło dzie ży”
– Ze spół Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko -
wi cach – Fun da cja im. Kur ta Grau li cha
5. „Mię dzy czer nią a bie lą” – Ze spół Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach – środ ki
Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej oraz Eu ro -
pej ski Fun dusz Spo łecz ny
6. „Ze ro to le ran cji dla prze mo cy w szko le” –
dzia łal ność Punk tu Kon sul ta cyj ne go – pro jekt

re ali zo wa ny przez Po rad nię Pe da go gicz no –
Psy cho lo gicz ną w Py sko wi cach ze środ ków

Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu
w la tach 2006 – 2007 ro ku
7. „Ze ro to le ran cji dla prze mo cy w szko le” –
dzia łal ność Punk tu Kon sul ta cyj ne go – re ali zo -

wa ny przez Po rad nię Pe da go gicz no – Psy cho -
lo gicz ną w Knu ro wie ze środ ków Mi ni ster stwa
Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu w 2007 ro ku
8. „Bez piecz na i przy ja zna szko ła”  – dzia łal -
ność Punk tu Kon sul ta cyj ne go pro wa dzo na
przez Po rad nię Pe da go gicz no – Psy cho lo gicz -
ną w Knu ro wie ze środ ków pro jek tu rzą do we -
go w 2008

9. „Bez piecz na i przy ja zna szko ła” – dzia łal -
ność Punk tu Kon sul ta cyj ne go – dwa pro jek ty
re ali zo wa ne przez Po rad nię Pe da go gicz no –
Psy cho lo gicz ną w Py sko wi cach w la tach 2007
– 2008, do fi nan so wa nie z Mi ni ster stwa Edu ka -
cji Na ro do wej i Spor tu 
10. „In ni, a ta cy sa mi w Eu ro pie” w ra mach
pro gra mu „Ucze nie się przez ca łe ży cie” – Ze -
spół Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach
11. „Za kup no wo cze sne go sprzę tu uła twia ją ce -
go kształ ce nie uczniów ze spe cjal ny mi po trze -
ba mi edu ka cyj ny mi” w ra mach rzą do we go
pro gra mu wy rów ny wa nia szans edu ka cyj nych

dzie ci i mło -
dzie ży w 2008
ro ku – pro jekt
p r o  w a  d z o  n y
przez Ze spół
Szkół Spe cjal -
nych w Knu ro -
wie 
12. Za kup no -
w o  c z e  s n e  g o
sprzę tu uła -
t w i a  j ą  c e  g o
k s z t a ł  c e  n i e
uczniów ze
s p e  c j a l  n y  m i
p o  t r z e  b a  m i

edu ka cyj ny mi” część I, II, III, IV – Ze spół
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach, pro jekt re -
ali zo wa ny ze środ ków Mi ni ster stwa Edu ka cji
Na ro do wej
13. „Pra cow nia in ter ne to wa w każ dej szko le”
– pro jek ty re ali zo wa ne przez Ze spół Szkół im.
I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie w la tach 2005
– 2008, Eu ro pej ski Fun dusz Spo łecz ny
14. „Pra cow nie kom pu te ro we dla szkół” – Ze -
spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie w 2001 ro ku ze środ ków Mi ni ster stwa
Edu ka cji Na ro do wej 
15. „No wo cze sne dzia ła nia pro eko lo gicz ne
na te re nach gór ni czej eks plo ata cji wę gla ka -
mien ne go” – re ali zo wa ny przez Ze spół Szkół
Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie, środ ki na re -
ali za cję pro jek tu po cho dzi ły z Kra jo wej Agen -
cji Pro gra mu Leonardo da Vinci w la tach 2006
– 2007
16. „Dwie pra cow nie kom pu te ro we” utwo rzo -
ne w 2005 ro ku w Ze spo le Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie, Eu ro pej ski Fun dusz Spo -
łecz ny

Zre ali zo wa ne i re ali zo wa ne pro jek ty słu żą ce po pra wie edu ka cyj nej szkół

� „Ko lej, dro ga do Eu ro py, dro ga do Świa ta” – za pro wa dzi ła uczniów py sko wic kiej szko ły
do Hisz pa nii…

Pięć lat w Unii
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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

Po wiat Gli wic ki re ali zo wał rów nież – w ro li
part ne ra – w ra mach Ini cja ty wy Wspól no to -

wej EQU AL pro jekt, skie ro wa ny do or ga ni za cji
po za rzą do wych, któ re go ce lem by ła pro mo cja
oraz wspie ra nie pro ce su pro fe sjo na li za cji i in -
sty tu cjo na li za cji trze cie go sek to ra. Po wiat Gli -
wic ki pro wa dził tak że dwa pro jek ty z za kre su
kul tu ry i dzie dzic twa kul tu ro we go do fi nan so -
wa ne ze środ ków Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic -

twa Na ro do we go. W ra mach tych pro jek tów
uda ło się zor ga ni zo wać warsz ta ty śpie wa cze dla
chó rzy stów śpie wa ją cych w chó rach Po wia tu
Gli wic kie go oraz wy dać nie zwy kle cen ną
książ kę pt. „Bo ju, bo ju boj ka, czy li Po wiat Gli -
wic ki w le gen dzie”, w któ rej opu bli ko wa ne zo -
sta ły naj pięk niej sze le gen dy po wia tu w wer sji
li te rac kiej i gwa ro wej. 

1. „Part ner stwo na Rzecz Pro fe sjo na li za cji
Trze cie go Sek to ra” – Ini cja ty wa Wspól no to wa
EQU AL 
2. „Bo ju bo ju boj ka, czy li Po wiat Gli wic ki
w le gen dzie” – Pro gram Ope ra cyj ny Mi ni -
ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
– Edu ka cja kul tu ral na i upo wszech nie nie kul -
tu ry
3. „Od no wa tra dy cji śpie wa czych w po wie cie
gli wic kim – fe sti wal chó rów” – Pro gram Ope -
ra cyj ny Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go – Edu ka cja kul tu ral na i upo -
wszech nie nie kul tu ry

... INNE 

PRO JEK TY STY PEN DIAL NE ...

� Mło dzież Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Ka te drze w Ko lo nii, Pol sko – Nie miec kie
Spo tka nie Mło dzie ży.

� Pol sko -cze skie za ję cia w ra mach pro jek tu „In ni, a ta cy sa mi w Eu ro pie”. 

� Podczas
konkursu
„Boju, boju
bojka, czyli
Powiat Gli-
wicki w le-
gendzie”,
zorganizo-
wanym w
starostwie. 

� Wizyta przyjaciół z Hiszpanii w Pyskowicach.

Po wiat Gli wic ki re ali zo wał rów -
nież, dzię ki wspar ciu unij nych

fun du szy, pro jek ty ma ją ce na ce lu
pod no sze nie po zio mu edu ka cyj ne -
go mło dzie ży. W ra mach dzia ła -
nia 2.2 „Wy rów ny wa nie szans edu -
ka cyj nych po przez pro gra my sty -
pen dial ne” ZPORR po zy ska no
środ ki na re ali za cję sze ściu pro jek -
tów sty pen dial nych. Dzię ki te mu
wspar cie sty pen dial ne otrzy ma -
ło 172 stu den tów speł nia ją cych
kry te ria do cho do we i miesz ka ją -
cych na tzw. ob sza rach zmar gi na li -
zo wa nych na sze go po wia tu
oraz 268 za mel do wa nych na te re -
nach wiej skich uczniów szkół po -
nad gim na zjal nych koń czą cych się
ma tu rą pro wa dzo nych przez Po -
wiat Gli wic ki. 

Pro jek ty sty pen dial ne
1. „Eu ro po moc = ma tu ra bez ba rier”
2. „Eu ro po moc w dą że niu do ma tu ry”
3. „Z Unią do ma tu ry”
4. „EFS=Eu ro fi nan so wa nie stu diów”
5. „Eu ro sty pen dia dla stu den tów”
6. „Unij ne sty pen dia dla stu den tów”

Opra co wa nie: Mag da le na Fi szer -Rę bisz, Jo an na Pik tas, Szy mon Błasz czyk
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Książ ka, z ini cja ty wy To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Przy szo wic, wy da na zo sta -
ła przez Gmin ny Ośro dek Kul tu ry
w Gie rał to wi cach. Trak tu je o ostat nich
wła ści cie lach Przy szo wic, któ rzy by li
go spo da rza mi tej miej sco wo ści przez
po nad sto lat. Ród ni czym szcze gól nym
się nie wy róż niał – nie ode grał waż nej
ro li w hi sto rii re gio nu, o hi sto rii pań -
stwa nie wspo mi na jąc. Jak pi sze au tor -
ka, jej książ ka nie jest opo wie ścią
o he ro icz nych czy nach czy też ja kichś
szcze gól nych ta len tach, lecz o zwy -
kłym, co dzien nym ży ciu. Przy świe ca
jej chęć oca le nia od za po mnie nia te go,
co od cho dzi w prze szłość wraz oso ba -
mi, któ re mo gą ją jesz cze pa mię -

tać. I wła śnie ta dba łość o to, co
w każ dej Ma łej Oj czyź nie war te jest za-
cho wa nia dla po tom nych, sta no wi naj -
moc niej szy atut książ ki Kry sty ny
Gro doń. 

Opracowanie obej mu je okres
od XVII wie ku (tj. od mo men tu „za ist -
nie nia” ro du von Ra czek) do ro -
ku 1980, tj do ro ku śmier ci Gi se li
i To ski von Korn, ostat nich przed sta wi -
cie lek ro du za miesz ka łych w Przy szo -
wi cach. Au tor ka ko rzy sta ła z wie lu
ma te ria łów źró dło wych, m.in. za pi -

sków Gi se li von Korn, in for ma cji za-
war tych w pu bli ka cjach opar tych
na zbio rach Ar chi wum Mo raw skie go
w Brnie, prze glą du wy daw nictw ge ne -
alo gicz nych z Bi blio te ki Na ro do wej
w Ber li nie, opo wie ści miesz kań ców
Przy szo wic oraz Cze ka no wa, Ob row ca
i Ste blo wa, tj. miej sco wo ści zwią za -
nych z ro dem Racz ków.

To po czę ści al bum, jest nie zwy kle
bo ga to ilu stro wa ny zdję cia mi udo stęp -
nio ny mi przez człon ków ro du i miesz -
kań ców Przy szo wic. Za wie ra
pra wie 300 zdjęć ar chi wal nych, przed-
sta wia ją cych m.in. ro dzi nę Racz ków,
sta re za bu do wa nia, pla ny i ma py.
Na fo to gra fiach prze cha dza ją się da my
w ka pe lu szach, wi dać pa nów pod czas
jaz dy kon nej, sta re au to mo bi le itp.
Książ ka po wia da nie tyl ko o ro dzie, je -
go ge ne alo gii, ży ciu w bo gac twie i tro -
skach dnia co dzien ne go, ale
przed sta wia tak że nie któ rych pra cow -
ni ków pa ła cu, opi su je je go wy gląd i po -
ka zu je plan za bu do wań go spo dar czych.

Au tor ka po ku si ła się rów nież o wy -
ja śnie nie nie któ rych za ga dek i oba le nie
pew nych mi tów, któ re od daw na in try -
gu ją nie tyl ko miesz kań ców Przy szo -
wic. I tak wy ja śnia da tę bu do wy
tu tej sze go pa ła cu, od kry wa za gad kę
dru gie go her bu umiesz czo ne go nad je -
go drzwia mi wej ścio wy mi, ko ry gu je
roz po wszech nio ną in for ma cję o tym,
ja ko by Franz von Ra czek był fun da to -
rem klasz to ru w Gie rał to wi cach oraz
przed sta wia, jak po wstał mit o po by cie
wojsk kró la Ja na So bie skie go na tzw.
Brze gu w tej miej sco wo ści.

Książ ka Kry sty ny Gro doń jest jed -
ną z pierw szych trak tu ją cych o lo sach
szlach ty ślą skiej po burz li wym okre-
sie I po ło wy XX w. Te mat ten jest jak
do tąd te ma tem pra wie „dzie wi czym”.
O ro dach ta kich jak Racz ko wie wia do -
mo tyl ko ty le, że ży li tu, po tem wy je -
cha li i… jak by ich nie by ło. Tyl ko
ar chi wa i te pa ła ce, któ rych nie spa li ło
ra dziec kie woj sko i któ rych po woj nie
nie do pro wa dzo no do kom plet nej ru iny,

świad czą jesz cze o ich ist nie niu. Bo na -
wet gro bów ich przod ków już pra wie
nie ma.  

Opra co wa nie Ro ma na Goz dek

Przed sta wia my dziś twór czość
ko lej ne go po ety z te re nu Po wia tu
Gli wic kie go – Lu dwi ka Błysz cza ka.

Lu dwik uro dził się w 1967 ro ku
w Py sko wi cach, gdzie do dziś miesz ka.
Los sro go go do tknął – w wy ni ku kom-
pli ka cji po ro do wych na stą pi ło u nie go
nie do tle nie nie ko ry mó zgo wej. W re zul -
ta cie do szło do po ra że nia mó zgo we go,
któ re ob ję ło w róż nym stop-
niu ca łe cia ło, a naj bar dziej
rę ce. Je go wspa nia li ro dzi ce
po sta ra li się dla nie go o jak
naj wcze śniej szą re ha bi li ta -
cję oraz o moż li wość peł ne -
go kształ ce nia w sys te mie na ucza nia
in dy wi du al ne go. W tym sys te mie ukoń -
czył w ro ku 1986 Li ceum Ogól no kształ -
cą ce im. Ma rii Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach. Po tem już sa mo dziel nie
– przez sa mo kształ ce nie – po głę biał wie -
dzę o świe cie i li te ra tu rze. Wiel ką po mo -
cą oka za ła się przy tym Eu ro pej ska
Szko ła Kształ ce nia Ko re spon den cyj ne -
go. W sa mo kształ ce niu bar dzo też po -
mógł mu In ter net.

Pi sać wier sze i opo wia da nia za-
czął ja ko na sto la tek. Umoż li wi ły mu
to dwa na rzę dzia – ma szy na do pi sa -
nia, a na stęp nie kom pu ter. Pi sał też
sce na riu sze do fil mów dla Ama tor -
skie go Klu bu Fil mo we go „Jaś”
w Py sko wi cach. Swo je wier sze pu b-
li ko wał w kil ku cza so pi smach, m.in.
w „Zo rzy” i „Go ściu Nie dziel nym”.

Brał udział w wie lu kon -
kur sach po etyc kich zdo -
by wa jąc kil ka na gród
i wy róż nień, np. wy róż -
nie nie w XXVII Kon kur -
sie Po etyc kim „Je sien nej

Chry zan te my”. W ro ku 2002 na kła -
dem Ko ła Gli wic kie go To wa rzy stwa
Po mo cy im. św. Bra ta Al ber ta zo stał
wy da ny to mik je go po ezji za ty tu ło -
wa ny „Mo je pro ste, gwiezd ne wier-
sze”. Do stęp do In ter ne tu umoż li wił
mu pu bli ka cje twór czo ści po etyc kiej
rów nież i w tym me dium, na stro nie
w w w. p o  e t y c  k i e  d r o  b i a  z g i . w e  -
bpark.pl/. Na stro nę tę au tor ser decz -
nie za pra sza. (MFR)

OKIEN KO Z PO EZJĄSa ga ro du Racz ków
„Hi sto rię two rzą na ro dy i po je dyn cze oso by. W dzie jach każ -
de go na ro du wie le ro dów jak i wie le jed no stek po zo sta wi ło
swój trwa ły ślad. Po dob nie w dzie jach każ de go pań stwa, każ -
de go re gio nu, każ dej miej sco wo ści. Od cza sów naj dal szych
po współ cze sne.” Tak swą książ kę pt. „Racz ko wie przy szo -
wic cy. Hi sto ria wła ści cie li Cze ka no wa i Przy szo wic” za czy na
Kry sty na Gro doń.

KRY STY NA GRO DOŃ 

A u  t o r  k a
k s i ą ż  k i
jest ab -
sol  went  -
ką UŚ,
eme ry to -
wa ną na -
uczy ciel -

ką ma te ma ty ki. „Racz ko wie
przy szo wic cy” to jej dru ga książ -
ka. Pierw sza – „Trzy dni z dzie -
jów Przy szo wic”, trak tu je o wej -
ściu Ar mii Czer wo nej do Przy -
szo wic w stycz niu 1945 r.

– „Wstę pem” do książ ki
„Racz ko wie przy szo wic cy. Hi sto -
ria wła ści cie li Cze ka no wa i Przy -
szo wic”, by ła przy go to wa na
prze ze mnie wy sta wa pod tym sa -
mym ty tu łem. Po wsta ła dwa la ta
te mu i pre zen to wa na by ła w pa ła -
cu w Przy szo wi cach. Po tej wy sta -
wie do cho dzi ły do mnie gło sy
miesz kań ców Przy szo wic – że jest
tam ty le in for ma cji i chęt nie prze -
czy ta li by je na spo koj nie w do mu,
że do brze by ło by, gdy by uka za ło
się wy da nie książ ko we pre zen to -
wa nej wy sta wy itp. In for ma cje
przed sta wio ne na wy sta wie sta no -
wią  oko ło 1/4 tre ści za war tych
w książ ce. In for ma cje na wy sta -
wie, opar te przede wszyst kim
na za pi skach Gi se li von Korn, zo -
sta ły wzbo ga co ne m.in. o za pi ski
w ka len da rzach go taj skich, me try -
kal nych księ gach pa ra fial nych,
opo wie ściach miesz kań ców Przy -
szo wic i in nych miej sco wo ści.
W ce lu ich zdo by cia by łam w Bi -
blio te ce Na ro do wej w Ber li nie,
na mo gi le Ve ry von Korn, w Ar -
chi wum Ar chi die ce zjal nym w Ka -
to wi cach, a tak że „ob je cha łam”
wszyst kie miej sco wo ści zwią za ne
z Racz ka mi i Kor na mi. 

PRE ZENT DLA CZY TEL NI KÓW
Książ kę moż na ku pić w Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry w Gie rał to wi cach –
ce na 50 zł. Na to miast dla na szych

Czy tel ni ków ma my dwa dar mo we
eg zem pla rze książ ki. Roz lo su je my je
wśród osób, któ re od po wie dzą na na -
stę pu ją ce py ta nie: W ja kiej gmi nie
po ło żo ne są Przy szo wi ce?
Od po wie dzi na le ży nad sy łać do
4 mar ca na ad res re dak cji (44-100
Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re go 17,
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach)
lub na e -ma il: re dak cja@sta ro -
stwo.gli wi ce.pl. 

Mar ga re te Em ma von Ra czek z do -
mu von Lu dwig z cór ką Do lo res, żo -
na Fran za von Racz ka.

Pa łac w Przy szo wi cach na fo to gra fii
sprzed lat. 

Za in au gu ro wa ny zo stał pro jekt
„Eu ro pej skie przed szko la w gmi nie
Pil cho wi ce” fi nan so wa ny z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki. 

– Dzię ki Unii Eu ro pej skiej otrzy-
ma li śmy do fi nan so wa nie w wy so ko ści
po nad 560 tys. zło tych, z ko lei wkład
wła sny gmi ny to po nad 8 tys. zł – wy -
ja śnia Alek san dra Skwa ra, ko or dy na -
tor Biu ra Pro jek tów Eu ro pej skich
Urzę du Gmi ny Pil cho wi ce. – Pro jekt
obej mu je za ję cia do dat ko we i wy ciecz -
ki dla uczest ni ków oraz warsz ta ty dla
ro dzi ców, m.in. za ję cia pla stycz ne,

gim na sty kę ko rek cyj ną i ję zy ki ob ce. 
Każ de dziec ko, któ re z róż nych po -

wo dów nie uczęsz cza do przed szko la,
mo że raz w ty go dniu przez 3 go dzi ny
brać udział w przy go to wa nych za ję -
ciach ada pta cyj nych. Dla ro dzi ców
zor ga ni zo wa ne zo sta ną spe cjal ne
warsz ta ty. Każ de przed szko le otrzy ma
no wo za ku pio ne po mo ce dy dak tycz ne
oraz wy po sa że nie do za jęć. Za ję cia,
warsz ta ty oraz wy ciecz ki są bez płat nie
re ali zo wa ne w pię ciu przed szko lach
gmi ny Pil cho wi ce. Pro jekt obej mu je
po nad 300 dzie ci w wie ku od 3 do 6 lat.
Za ję cia bę dą trwa ły do 30 czerw ca br.

(SG) 

Eu ro pej skie przed szko la 

PO ZNA JĄC
Każ de mu co in ne go

Da no dla mi ło ści
Ko gut no si grze bień
Czer wo ny jak wi no

Wie lo ry by w głę biach
Nu cą se re na dy

Mo ty le się wa bią
Pa wi mi ocza mi

A nie któ rym chrząsz czom
Ro śnie dłu ga szy ja

Lecz z na szym ko cha niem
Kło po tów tak ma ło
Al bo wie le zgo ła

Cza sem jak ze sto krot ką
Lub z gwiaz dą pod nieb ną –

Kto nas tyl ko po zna
Po ko cha na pew no

PRZYPADKI
przypadków tak wiele

gdzie spojrzeć – się plenią
lepią galaktyki
słońca i planety

na niektórych kreślą
drzewo ewolucji

potem to już chodzą
najchętniej po ludziach

potrafią namieszać
już w chwili poczęcia

jednym dają sady
a drugim popioły
niekiedy są błahe

jak uśmiech przechodnia
mogą zepchnąć w przepaść

pobłyskiem spojrzenia
czasem serce skradną

przed wieczności progiem
przypadków tak wiele

że istnieć nie mogą
NA SZE WIO SNY

Tak bar dzo cze ka my na ko lej ną wio snę,
Na desz cze pach ną ce kon wa lią i bza mi,
Na kwit ną ce sa dy, za mglo ne o brza sku,

A w po łu dnie peł ne śpie wu mło dych ko sów.
Tak moc no cze ka my na wio sen ne łą ki,

Na oce an mnisz ków i traw po ły skli wych,
Na bo se bie ga nie wśród ro sy sto kro tek,
Gdy ser ce ude rza moc no i na mięt nie.

Ale każ da z wio sen – za le d wie przy bę dzie –
Prze mi ja jak mi łość – wciąż nie do cze ka na.

Lecz za bla skiem Słoń ca, gdzieś po nad gwiaz da mi,
Na sze wio sny trwa ją i cze ka ją na nas.



Na po niż szym przy -
kła dzie przed sta wię
Czy tel ni kom, iż ter min

zgło sze nia wa dy to wa ru – nie zgod no -
ści to wa ru z umo wą, ma istot ne zna -
cze nie dla kon su men ta.

Da riusz K. z Py sko wic za ku pił
na po cząt ku wrze śnia 2007 r. w Cen -
trum Han dlo wym „Fo rum” w Gli wi -
cach obu wie spor to we mar ki „Adi das”
za kwo tę 300,00 zł. Po krót kim okre-
sie użyt ko wa nia za uwa żył wa dy obu -
wia –w le wym i pra wym bu cie do szło
do roz kle je nia się czub ków, a po nad to
po ja wi ło się pęk nię cie na szwie w le -
wym bu cie. Za ku pio ne obu wie – pół -
bu ty spor to we, by ły prze zna czo ne
do użyt ku w okre sie wio sen no -let nim. 

Kon su ment w lu tym 2008 r. do ko -
nał zgło sze nia re kla ma cyj ne go żą da -
jąc od sprze daw cy wy mia ny obu wia.
Sprze daw ca od rzu cił re kla ma cję
stwier dza jąc, iż obu wie by ło użyt ko -
wa ne nie zgod nie z prze zna cze niem.
Rze czo znaw ca stwier dził, że pół bu ty
o cha rak te rze wio sen no -let nim nie
mo gą być uży wa ne zi mą, bo za sto so -
wa ne roz wią za nia kon struk cyj no -
-tech no lo gicz no -ma te ria ło we nie
speł nia ją wy ma gań sta wia nych zi mo -

we mu obu wiu. Pod niósł tak że, że ta -
kie obu wie szyb ko prze ma ka, a prze -
mo cze nie osła bia ma te ria ły, szwy
i spo iny kle jo we. Po nad to wska zał, że
ma te ria ły nie są mro zo od por ne i mo -
gą pę kać. Stwier dził, że re kla ma cji nie
pod le ga ją uszko dze nia spo wo do wa ne
uży wa niem obu wia nie zgod nie z prze -
zna cze niem. 

Pan K. od wo łał się od ta kie go roz -
strzy gnię cia, ar gu men tu jąc, że obu wie
re kla mo wa ne nie by ło użyt ko wa ne zi -
mą. Wa da obu wia po wsta ła mie siąc
od za ku pu obu wia (bu ty by ły za ku -
pio ne we wrze śniu), na to miast nie do -
ko nał wte dy zgło sze nia wa dy obu wia
– nie zgod no ści to wa ru z umo wą, bo
nie mógł te go zro bić z po wo du wy jaz -
du. 

Sprze daw ca w tej sy tu acji, ma jąc
oświad cze nie kon su men ta, że wa da to-
wa ru by ła zgło szo na po upły wie
dwóch mie się cy od jej ujaw nie nia
(stwier dze nia) przez użyt kow ni ka,
zmie nił do tych cza so wą ar gu men ta cję.
Stwier dził utra tę upraw nień kon su -
men ta do sprze daw cy – z po wo du nie -
zgło sze nia wa dy w cią gu dwóch
mie się cy od chwi li jej stwier dze nia.
W tej sy tu acji sprze daw ca miał ra cję,

al bo wiem tak sta no wi art. 9 ust. 1 usta -
wy z dnia 27 lu te go 2002 r. o szcze -
gól nych wa run kach sprze da ży
kon su menc kiej i zmia nie Ko dek su cy-
wil ne go.

Na pod sta wie po wyż sze go przy -
kła du na le ży skon sta to wać, że w in te -
re sie kon su men ta jest zgło sze nie nie -
zwłocz nie za uwa żo nej wa dy to wa ru,
nie póź niej jed nak niż przed upły wem
dwóch mie się cy od jej za uwa że nia.
Chciał bym po nad to uczu lić kon su -
men tów, aby po za uwa że niu wa dy to -
wa ru nie użyt ko wa li go da lej –
do cza su zgło sze nia wa dy, gdyż mo -

że my do pro wa dzić to war do więk sze -
go uszko dze nia bądź znisz cze nia, co
nie chyb nie wy ko rzy sta sprze daw ca
od ma wia jąc uzna nia re kla ma cji.

Ry szard Kow ry go

www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 66

NNRR  22  ((2233))  LLUUTTYY  22000099    NNAASSZZ  PPOORRAADDNNIIKK

Ra dy po wia to we go rzecz ni ka kon su men tów

Termin zgłaszania wady

Czy za gra ża ją nam ru chy ma so we
zie mi? Gdzie wy stę pu ją na na szym te -
re nie wo dy pod ziem ne i co im za gra -
ża? – na te m.in. py ta nia moż na by ło
otrzy mać od po wie dzi na spo tka niu zor-
ga ni zo wa nym 21 stycz nia w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach. 

Te  m a  t e m  s p o  t k a  n i a  b y  ł y  
„Obo wiąz ki po wia tu i gmin z za kre su
geo lo gii – za po bie ga nie ru chom ma so -
wym zie mi”. Przed sta wio ne na nim
zo sta ło opra co wa nie wy ko na ne na zle -
ce nie sta ro stwa przez Pań stwo wy In-
sty tut Geo lo gicz ny w War sza wie,
Od dział Gór no ślą ski w So snow cu do -
ty czą ce te re nów za gro żo nych osu wa -
niem się mas zie mi na te re nie po wia tu.
Przed sta wio no tak że opra co wa nia
pn.  „Stu dium wa run ków wy stę po -
wa nia, za gro że nia wód pod ziem -
nych na te re nie
po wia tu gli wic -
kie go” wy ko na -
ne na zle ce nie
Za rzą du Po wia tu,
a ma ją ce na ce lu
k o  o r  d y  n a  c j ę
ochro ny wo dy
p o d  z i e m  n e j ,
z któ rej ko rzy sta -
ją miesz kań cy
po wia tu. 

– Opra co wa-
nia te są bar dzo

po moc ne przy pla no wa niu prze strzen -
nym – mó wi Ma riusz Dy ka, na czel nik
Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska, Rol-
nic twa Le śnic twa oraz Geo log Po wia -
to wy. – Dzię ki nim za rów no
miesz kań cy jak i gmi ny mo gą unik nąć
nie po trzeb nych kosz tów. Jak wy ni ka
z pierw sze go opra co wa nia, na te re nie
po wia tu nie ma osu wisk zie mi, są jed-
nak miej sca, co do któ rych na le ży
przy jąć spe cy ficz ny spo sób za go spo -
da ro wa nia, np. po przez za cho wa nie
od po wied niej sza ty ro ślin nej za po bie -
ga ją cej ero zji. Dru gie z opra co wań
wska zu je, gdzie wy stę pu ją pod ziem ne
wo dy głę bi no we i jak na le ży je chro -
nić, by nie ule gły znisz cze niu. Jest to
tym bar dziej istot ne, że aż 6 z 8 gmin
po wia tu jest za opa try wa nych w wo dę
wy łącz nie z ujęć pod ziem nych. (RG)

– Od jak daw na Biu ro dzia ła
w Sta ro stwie?

– W Sta ro stwie je ste śmy od pra wie
pół ro ku, wcze śniej mie li śmy swą sie -
dzi bę w Przy szo wi cach. W su mie dzi-
a ła my już od ro ku.

– Ja kie są za da nia Biu ra?
– Na szym za da niem jest in for mo -

wa nie każ de go, kto się zgło si, o tym ja -
kie są spo so by roz wią za nia je go
pro ble mu, a tak że o tym, do ja kich in-
sty tu cji mo że się zwró cić o po moc.
Biu ro to miej sce, w któ rym po trze bu -
ją cy uzy ska bez płat ną po ra dę udzie lo -
ną w wy czer pu ją cy spo sób. 

– Czy miesz kań cy po wia tu czę sto
ko rzy sta ją z tych po rad?

– Co raz więk sza liczba osób zgła -
sza ją cych się z proś bą o po ra dę
i wspar cie świad czy o tym, że na sze
biu ro jest po trzeb ne. Jed nak na chwi lę
obec ną w Biu rze
pra cu ją tyl ko trzy
oso by. Nie ukry-
wam, że przy da -
ło by się nam
kil ka osób do po -
mo cy. Je śli ktoś
z Czy tel ni ków
czu je się na si -
łach i chciał by
wes przeć pra cę
Biu ra, pro szę
o kon takt te le fo -
nicz ny lub e -me -
ilo wy.

– Na ja kich za sa dach dzia ła Biu -
ro?

– Jak wszyst kie Biu ra Po rad Oby-
wa tel skich je ste śmy zrze sze ni
w Związ ku Biur Po rad Oby wa tel skich.
Biu ra pro wa dzo ne są przez nie za leż ne
sto wa rzy sze nia i fun da cje, któ re sa me
zdo by wa ją środ ki na swe utrzy ma nie.
Sieć Biur Po rad Oby wa tel skich zo sta ła
ob ję ta ho no ro wym pa tro na tem Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich.

– Dzię ku ję za roz mo wę. 
Roz ma wiał Sła wo mir Grusz ka

Tradycyjnie z myślą o Wielkanocy Muzeum Miejskie 
w Gliwicach organizuje konkurs pod nazwą
„Najpiękniejsza kroszonka 2009”. Dotychczasowe edycje
cieszyły się dużym powodzeniem wśród mieszkańców
powiatu, którzy wielokrotnie zajmowali najwyższe miejsca,
przygotowując ciekawe prace, wykonane różnymi
sposobami. W tym roku starosta gliwicki ogłasza
dodatkowy konkurs - na „Kroszonkę z okazji Jubileuszu 10-
lecia Powiatu Gliwickiego”. 

Technika wykonania i motyw prac są dowolne, zależne
od inwencji twórczej wykonawcy. Może to być zarówno
motyw krajobrazu, turystyczny, jak i element powiatowej
architektury.

Szczegółowe informacje w Wydziale Rozwoju 
i Promocji Starostwa Powiatowego w Gliwicach pod nr tel.
032 332 66 53. Regulamin konkursu „Najpiękniejsze
kroszonki 2009” można znaleźć na stronie internetowej
www.muzeum.gliwice.pl. (SG)

Dar mo we po ra dy
Roz mo wa z ANE TĄ NO WAK, za stęp cą kie row ni ka Biu ra Po -
rad Oby wa tel skich 

Biu ro Po rad Oby wa tel skich –
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach, p. 360 (III pię tro). Czyn ne:
w pon. w godz. 13.00-15.00,
w czw. w godz. 13.00-17.00. 
Tel. 032 332 66 70, 0 601 915 900;
www.bpo gli wi ce.free.ngo.pl, 
e -ma il: bpo gli wi ce@free.ngo.pl. 

Dy żu ry po wia to we go rzecz -
ni ka praw kon su men tów:
* Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach, p. 024 (par ter) – od pon.
do śr. w godz. 7.30-14.30; 
czw. w godz. 7.30-16.30; 
pt. w godz. 7.30-12.30. 
Nr tel. 032 331 69 26.
* Urząd Gmi ny w Wie low si –
każ dy ostat ni pią tek mie sią ca

w godz. 15.00-17.00. 

Od le wej: Ane ta No wak i Ka ta rzy na Pa cek -Piel ka, do rad -
ca Biu ra w spra wach praw nych. 
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Zie mia i wo da

Ma riusz Dy ka z opra co wa nia mi nt. ru chów ma so wych
zie mi oraz wód pod ziem nych na te re nie po wia tu gli wic -
kie go. 

Weź udział w konkursie!

Jubileuszowa kroszonka

11 lu te go roz po czął się na bór
wnio sków do dzia ła nia „Od no wa
i roz wój wsi” w ra mach Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007-
2013. Wnio ski przyj mo wa ne bę dą
do 11 kwiet nia. 

To atrak cyj ny pro gram, opra co wa -
ny z my ślą o roz wo ju te re nów wiej s-
kich. Za gad nie niu te mu po świę co na
by ła kon fe ren cja, zor ga ni zo wa na 4 lu -
te go w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach. Pro wa dzi li ją przed sta wi cie le
Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz -
twa Ślą skie go oraz Agen cji Re struk tu -
ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa.
Wśród go ści by li m.in. Adam Stach –
wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie -
go oraz An drzej Pi lot – wi ce pre zes
Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach. Uczest ni ka mi kon fe -
ren cji by li m.in. licz nie przy by li soł ty -
si oraz przed sta wi cie le gmin Po wia tu
Gli wic kie go. 

O do fi nan so wa nie w ra mach dzia ła -
nia „Od no wa i roz wój wsi” mo gą ubie -

gać się: gmi ny wiej skie,
miej sko – wiej skie oraz
miej skie do 5 tys. miesz -
kań ców, in sty tu cje kul tu -
ry dla któ rych
or ga ni za to rem jest sa -
mo rząd, ko ścio ły
i związ ki wy zna nio we
oraz or ga ni za cje po za -
rzą do we ma ją ce sta tus
po żyt ku pu blicz ne go. 

Do fi nan so wa nie uzy -
ska ją pro jek ty ma ją ce na ce lu po pra wę
ja ko ści ży cia na ob sza rach wiej skich
przez za spo ko je nie po trzeb spo łecz -
nych i kul tu ral nych miesz kań ców wsi. 

Wspar cie moż na uzy skać na in we -
sty cje zwią za ne przede wszyst kim
z bu do wą, prze bu do wą, re mon ta mi
i wy po sa że niem obiek tów spo łecz no -
-kul tu ral nych oraz miejsc re kre acji (m.
in. bu do wa i wy po sa że nie świe tlic
wiej skich, pla ców za baw, bo isk wiej s-
kich, urzą dze nia cen trów wsi). W ra -
mach dzia ła nia fi nan so wa ne bę dą tak że
re mon ty za byt ko wych obiek tów oraz

pro jek ty zwią za ne z kul ty wo wa niem
tra dy cyj nych pro fe sji. Mak sy mal na
kwo ta do fi nan so wa nia wy no si 500 tys.
zł, z cze go wkład wła sny jest na po zio -
mie 25 proc. 

Wnio ski na le ży skła dać bez po śred -
nio w se kre ta ria cie Wy dzia łu Te re nów
Wiej skich Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Ślą skie go w Ka to wi -
cach, przy ul. Dą brow skie go 23, 5 pię -
tro, sek tor C, po kój 502, w dniach
od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach
od 8.00 do 15.00.

(RG)

Cel: od no wa i roz wój wsi

Pod czas kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach. 
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Dziś druga 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 „Ma pę atrak cji
przy rod ni czych i kra jo bra zo wych”,
któ ra cie szy się du żym po wo dze niem
nie tyl ko wśród mi ło śni ków tu ry sty ki.
Spe cjal nie dla na szych Czy tel ni ków
pu bli ku je my ją obec nie tak że w czę -
ściach w WPG. W bie żą cym nu me rze
przed sta wia my jej dru gi „od ci nek”. 

ZE SPÓŁ PA ŁA CO WO 
– PAR KO WY W WIE LOW SI
Pa łac po cho dzi z oko ło 1748 r.

Zbu do wa ny zo stał przez hra bie go
Ver du go, a prze bu do wa ny za cza sów
ro dzi ny von Du rant de Se ne gas w la -
tach 1911-1912 oraz 1923 – 1927.
Jest to bu dy nek mu ro wa ny, otyn ko -
wa ny, za pro jek to wa ny na pla nie li te -
ry L, pię tro wy z pod da szem. Nad bra -
mą wjaz do wą kar tusz her bo wy.
Przy pa ła cu nie gdyś znaj do wa ła się
kuź nia, go rzel nia, go spo da, spi chlerz,
staj nie oraz za bu do wa miesz kal na ob -
słu gi pa ła cu. Wła ści ciel po sia dał
ogród na po trze by dwo ru, sad i praw -
do po dob nie cie plar nię. Obec nie pa łac
jest wspa nia le od re stau ro wa ny, mie -
ści się w nim Urząd Gmi ny Wie lo -
wieś oraz pięk na Bi blio te ka Gmin na.
Wo kół pa ła cu mie ścił się park kra jo -
bra zo wy w sty lu an giel skim z ory gi -
nal ny mi sztucz ny mi kur ha na mi. Je go
za ło że nie da to wa ne na 1891 rok, pier -
wot na po wierzch nia te go przy pa ła co -
we go ogro du wy no si ła pra wie 10 ha,
obec nie oko ło 3, 2 ha. Na li czo no
w nim bli sko 35 ga tun ków drzew, do -
mi nu ją oka zy li ścia ste. Na uwa gę za -
słu gu ją: san da ło wiec, stu let nia li pa
drob no list na, je sion wy nio sły i gro -
cho drzew oraz mi ło rząb, iglicz nia, je -
sion od mia ny pła czą cej, dąb da chów -
ko wa ty i tu li pa no wiec. 

Cmen tarz Ży dow ski i Sy na go ga
w Wie low si – O wie lo kul tu ro wo ści
i wie lo re li gij no ści  Wie low si na prze -
strze ni wie ków świad czą za cho wa ne
do dziś na jej te re nie za byt ki: ka to lic ki
ko ściół pa ra fial ny p. w. Wnie bo wzię cia
Naj święt szej Ma rii Pan ny, ka pli ca
ewan ge lic ka z 1924 ro ku, bu dy nek
daw nej sy na go gi oraz cmen ta rze, ka to -
lic ki i ży dow ski. Lud ność ży dow ska
w tej miej sco wo ści po ja wi ła się
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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. 

w II po ło wie XVII stu le cia. Gmi na ży -
dow ska zo sta ła za ło żo na przez pol skie -
go Ży da Jo na ta na Blo cha. Do dziś
w Wie low si przy uli cy Gmin nej, obok
sta cji ben zy no wej znaj du je się bu dy nek,
w któ rym w la tach 1771 – 1938 mie ści -
ła się sy na go ga. Ko lej nym ma te rial nym
śla dem po daw nych ży dow skich miesz -

kań cach Wie low si jest cmen tarz ży dow -
ski, po ło żo ny w pięk nym ma low ni czym
miej scu oko ło 600 me trów od głów nej
dro gi w kie run ku miej sco wo ści Woj ska.
Zo stał za ło żo ny praw do po dob nie
pod ko niec XVII wie ku.  

Dzia łal ność kul tu ral ną na te re nie
gmi ny pro wa dzi Gmin ny Ośro dek

Kul tu ry w Wie low si przy ul. Głów -
nej 47, tel. (032) 233 60 80, e -ma il:
gok_wie lo wie s1@o2.pl.

Po le ca ne przez nas obiek ty ga -
stro no micz ne:
* Za jazd „Astron”, ul. Wiej ska 36,
Kie lecz ka, 44-187 Wie lo wieś,
tel. 032 233 63 57

* Bar „Tę cza”, ul. Głów na, 44-187
Wie lo wieś, tel. 032 233 61 35
* Bar „Car men”, ul. Po znań ska, 44-
187 Wie lo wieś, tel. 032 233 62 71
* Ka wiar nia „Fi lo zof”, ul. Głów na, 44-
187 Wie lo wieś, tel. 032 233 60 07.

Za chę ca my do zwie dza nia Po wia tu
Gli wic kie go! (MFR)
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Był so bie hra bia z By ci ny, a na zy -
wał się Al bert Le opold Pa czyń ski.
Miał swo je go ulu bio ne go wierz chow -
ca, z któ rym roz sta wał się tyl ko na noc.
Ka zał wznieść ni skie i sze ro kie scho -
dy z po tęż nych ba li dę bo wych, aby
móc kon no wjeż dżać wprost do kom -
nat na pierw szym pię trze. Ru mak znał
do brze zwy cza je swo je go pa na i sko ro
świt bu dził sta jen ne go, do ma ga jąc się
ob ro ku i sio dła. Wy pusz czo ny na wol -
ność, dla od prę że nia, ga lo po wał chwi -
lę po par ku, a po tem ci cho, że by nie
ro bić ru mo ru, ni czym kot wspi nał się
po scho dach, sta wał przed drzwia mi

i z lek ka stu kał w nie no gą. Nie mu-
siał dłu go tu stać, bo je go pan jak by
cze kał na ten umó wio ny znak i za raz
był go tów do dro gi. Pew nej no cy koń
hra bie go, jak by prze czu wa jąc ja kieś
nie szczę ście, wy rwał się ze staj ni,
dwo ma su sa mi prze sko czył scho dy,
do padł drzwi na pię trze i stuk nął
w nie ko py tem tak moc no, że omal
nie wy le cia ły z za wia sów. Prze ra żo -
ny hra bia na oklep sko czył na grzbiet
swe go ru ma ka. Służ ba wie dzia ła tyl -
ko ty le, że obaj – pan i je go koń
zni kli w cze lu ściach pod zie mi. 
W chwi lę po tem do zam ku we szła Śmierć.

– Nie ma hra bie go – od po wie dzia ła
służ ba. – Jest już pod zie mią.

– Pod zie mią? – zdzi wi ła się Śmierć.
Po szpe ra ła w swo ich no tat kach, po ki -
wa ła tru pią czasz ką i za wró ci ła ze sło -
wa mi: – Mu sia ła na stą pić po mył ka.

Ra no słu ga opo wie dział swe mu pa -
nu, co się wy da rzy ło no cą i kto przy -
szedł w od wie dzi ny. Ten tro chę się
zmar twił, ale nie stra cił fa so nu.

– Ona tak szyb ko nie da się zbić
z tro pu i na pew no wró ci tu jesz cze tej
no cy. Trze ba ją znów ja koś oszu -
kać…

Cho dził dłu go po kom na cie i roz wa -
żał. Wresz cie we zwał służ bę i ka zał jej
wie czo rem przy odziać się w ża łob ne
stro je.

O pół no cy istot nie Śmierć po now nie
za stu ka ła do drzwi:

– Pro sić, pro sić! – za wo łał hra bia
i za raz do dał: – A ko góż to, wać pan na
szu kasz po no cy? Star szy hra bia już
daw no pod zie mią, co mo że po świad -
czyć szlo cha ją ca jesz cze służ ba, któ rą
tak sa mo jak i mnie wi dzisz w ża ło bie,
a ty, ko stu cho, chcesz jesz cze dal szej
ofia ry? Czy nie prze oczy łaś cze goś
w swych ob li cze niach? Nie chcesz chy -
ba, abym za ta kie prze stęp stwo ściął ci
gło wę mo im her bo wym to po rem, co?

Śmierć znów się gnę ła do swo je go
re je stru. – Prze pra szam, a jed nak się
po my li łam… I czym prę dzej wy nio sła
się z zam ku. 

(MFR)

Na po czą tek win ni je ste śmy po dać
Wam pra wi dło we roz wią za nia re bu sów
i krzy żów ki z po przed nie go nu me ru
WPG. Po praw ne od po wie dzi brzmią:
kra te ry, li stew ka, a ha sło krzy żów ki to
dzie się cio le cie. 

Spo śród na de sła nych pra wi dło -
wych od po wie dzi wy lo so wa li śmy
trzy. Na gro dy otrzy mu ją: Nad ia Bie -
niek z Po ni szo wic, So nia Pod żro ska
z Gli wic oraz Jo achim La so ta rów -
nież z Po ni szo wic. W ce lu usta le nia
szcze gó łów ich od bio ru pro si my

o kon takt te le fo nicz ny pod nu me rem
tel. 032 332 66 53.

Pro po nu je my re bu sy i ko lej ną
krzy żów kę z wie dzy o Po wie cie Gli-
wic ki. Na po praw ne roz wią za nia cze -
ka my do 4 mar ca br. Na le ży je
nad sy łać na ad res: Re dak cja Wia do -
mo ści Po wia tu Gli wic kie go, 44-100
Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re go 17
(Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach)
lub dro gą ma ilo wą: re dak cja@sta ro -
stwo.gli wi ce.pl.

(SG)

Pa łac w By ci nie. W cza sach świet no ści te go obiek tu to tu taj po dob no hra bia Pa -
czyń ski oszu kał Śmierć.

Drzwi by ły na ty le sze ro kie i wy so kie, by mógł przez nie wejść koń. 
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Ślą ska frasz ka 

IN TER NET
Po noć In ter net to na łog no wy 
Ke ry po miy szo nom w koń cu go wy 
Bo wir tu al ne by ty durś ro dzom 
Z ży ciym prow dzi wym nic sie niy go -
dzom 
Czo wiek do ro sły tra ci sie w sie ci 
A coż do piy ro te na sze dzie ci? 
Dyć jest w nim jed nak tyż ta ko siy ła 
Co kron ży cho by no wo krew w ży -
łach 
Pew no ści sie bie mo że do do wać 
Byś chcioł zaś wsto wać z klyn czek
łod no wa 
Co by tu pe dzieć ło tym te roz ki? 
Mo że być we niym po wod do tro ski 
Jed nak ra do ści szu kej w niym zow dy 
No i sie czi mej moc no ty prow dy.

Bro ni sław Wą tro ba

Ba ka lio we 
ba becz ki

To szyb kie do wy ko na nia ba -
becz ki, któ re upiec moż na bez
więk szych przy go to wań. Do bre są
nie tyl ko na ostat ko we za ba wy, gdy
cie szy my się ostat ni mi dnia mi kar-
na wa łu, ale i na każ dą in ną oka zję.

Skład ni ki: 2 szklan ki mą ki, 1
szklan ka cu kru, 1 ły żecz ka prosz -
ku do pie cze nia, 1/2 ły żecz ki cy na -
mo nu, szczyp ta przy pra wy
do pier ni ka, 3/4 szklan ki utar tej
mar chew ki, 3/4 szklan ki ro dzy nek,
1/2 szklan ki po kro jo nych orze -
chów, 2 po kro jo ne ba na ny, 2 jaj ka,
kil ka kro pli za pa chu wa ni lio we go,
1/2 kost ki sto pio nej mar ga ry ny.

Do ostu dzo nej mar ga ry ny do da -
je my ko lej no wszyst kie skład ni ki
i mie sza my do cza su uzy ska nia
jed no li tej ma sy. Fo rem ki do pie -
cze nia ba be czek wy kła da my spe c-
jal ny mi krąż ka mi z per ga mi nu,
do każ dej na kła da my łyż ką rów ną
por cję cia sta. Ba becz ki pie cze
się 30 mi nut w pie kar ni ku o tem pe -
ra tu rze 180 °C. 

1. Rol ni cze świę to.
2. Znaj du je się w her bie gmi ny Pil cho -
wi ce.
3. Na zwa uli cy, przy któ rej mie ści się
sie dzi ba Sta ro stwa Po wia to we go.
4. Kto stoi na cze le Za rzą du Po wia tu.
5. Jed no z so łectw gmi ny To szek.
6. Na zwa szla ku tu ry stycz ne go prze -
bie ga ją ce go przez po wiat gli wic ki.
7. Z ja kim wo je wódz twem są sia du je
po wiat gli wic ki.

8. Po wiat w Pol sce, z któ rym współ -
pra cu je Po wiat Gli wic ki.
9. Jed na z ka te go rii, w któ rej przy zna -
wa na jest na gro da „Be ne Me ri tus”.
10. Koń czy okres kar na wa łu.
11. Na zwi sko pierw sze go sta ro sty gli -
wic kie go.
12. Co „cu dow ne go” znaj du je się
w Sta ni cy?
13. Któ ra z gmin po wia tu otrzy ma ła
ty tuł „Naj le piej oświe tlo nej gmi ny
i mia sta 2007 ro ku”?

W kręgu legend

Jak hrabia z Byciny 
Śmierć oszukał


