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23 grud nia  od da ny zo stał
do użyt ku wę zeł au to stra do wy
Gli wi ce -So śni ca. To naj więk sze te -
go ty pu skrzy żo wa nie w Pol sce
i jed no z więk szych w Eu ro pie.
Rów no cze śnie kie row cy po raz
pierw szy wje chać mo gli na świe żo
wy bu do wa ny od ci nek au to stra dy
A1 – So śni ca -Bełk.

Mi mo ogrom nej ska li przed się -
wzię cia, od da nie in we sty cji do użyt ku
od by ło się bez żad nej ga li – po pro stu
od su nię to ba rier ki, włą cza jąc póź nym
po po łu dniem dzień przed Wi gi lią no -
we skrzy żo wa nie i dro gę w nor mal ny
ruch sa mo cho wy. Kie row cy bar dzo
na to cze ka l i ,
szcze gól nie TIR -
-owcy, któ rzy
przez ra dio CB
prze ka zy wa li so -
bie in for ma cję
o tym, iż moż na
już  ko  rzy  s tać
z tej ar te rii. 

Wcze śniej go -
to wy był już
pierw szy od ci nek
au to stra dy A1,
łą czą cy So śni cę
z Beł kiem. Dro -
go wcy mu sie li
cze kać jed nak na od da nie go do użyt ku
aż uru cho mio ny zo sta nie wę zeł. Obie
in we sty cje sta no wią część gi gan tycz -
ne go przed się wzię cia, ja kim jest bu do -
wa au to stra dy A1, łą czą cej pół noc
i po łu dnie Pol ski. W wo je wódz twie
ślą skim od po wia da za to Ge ne ral na

Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad
Oddział w Katowicach. Ślą ski frag -
ment A1 to bli sko 167 km au to stra dy
oraz 60 wę złów dro go wych. Ich łącz ny
koszt wy nie sie 9,5 mln zł.

Sam wę zeł Gli wi ce -So śni ca kosz to -
wał 853 mln zł. Je go bu do wa roz po czę -

ta zo sta ła w czerw -
cu 2008 r. Obec nie
nie jest jesz cze
w peł ni wy ko rzy -
sta ny, bo wiem po -
wsta ją do pie ro ko -
lej ne od cin ki A1,
z któ ry mi bę dzie
po łą czo ny. Dla te go
część ozna ko wa nia
jest tym cza so wa –

to żół te ta bli ce. Cał ko wi ta re ali za cja te -
go przed się wzię cia zakończy się w
maju br. Węzeł w pełni działać zacznie
w 2012 r., gdy ukończony zostanie
odcinek A1 biegnący do Pyrzowic.
Skrzy żo wa nie ma trzy po zio my, li czy
w su mie 33 km dróg. 

Z ko lei od ci nek A1 So śni ca -Bełk
bu do wa ny był od stycz nia 2007 r. Je go
koszt to 242 mln eu ro. In we sty cja re -
ali zo wa na by ła przez grec ką fir mę J&P
AVAX SA. Tuż przed za koń cze niem
prac dy rek tor Od dzia łu Ka to wi ce
GDD KiA Krzysz tof Raj skie ro wał list
do sta ro sty gli wic kie go Mi cha ła Nie -
szpor ka. Pi sze w nim m.in. „Pro ces
przy go to wa nia i re ali za cji du żych in -
we sty cji dro go wych jest pro ce sem dłu -
gim, wy ma ga ją cym du że go za an ga żo -
wa nia i po dej mo wa nia wie lu istot nych
i trud nych de cy zji. Ser decz nie dzię ku -
ję Pa nu Sta ro ście za po moc i współ -
pra cę przy re ali za cji tych nie zmier nie
waż nych dla na sze go wo je wódz twa
przed się wzięć.” Ro ma na Goz dek

17 grud nia 2009 r. Ra da Po wia tu
Gli wic kie go uchwa li ła bu dżet po -
wia tu na 2010 rok. Na bie żą cy rok
za pla no wa no do cho dy bu dże tu
w w y  s o  k o  ś c i 5 6 6 1 4 8 0 0 z ł ,  
n a  t o  m i a s t  w y  d a t  k i  w k w o  -
cie 63 092 600 zł. Wy nik bu dże tu
jest ujem ny, a pla no wa ny de fi cyt zo -
sta nie po kry ty nad wyż ką bu dże tu
z lat ubie głych, wol ny mi środ ka mi
z roz li czeń za cią gnię tych w la tach
ubie głych po ży czek oraz po życz ką
i kre dy tem. De fi cyt ten wy ni ka
z pla nów in we sty cyj nych po wia tu,
współ fi nan so wa nych w du żej mie -
rze ze środ ków unij nych.

W po rów na niu do ostat nich lat,
głów ne źró dła do cho dów po wia tu ule -
ga ją dal szym zmia nom. Do cho dy wła -
s n e  p o  w i a  t u
p r z e  k r o  c z y  ł y
po raz pierw szy
po ziom 50 proc.
do cho dów ogó -
łem, przy czym
zmniej szył się
udział pod sta -
wo we go do cho -
du po wia tu, tj.
udzia łu po wia tu
w po dat ku do -
c h o  d o  w y m

od osób fi zycz nych. Jest to kon se -
kwen cja sy tu acji kry zy so wej ro ku po -
przed nie go. Zwięk szył się na to miast
udział środ ków po zy ska nych na re ali -
za cję pro jek tów do fi nan so wa nych ze
środ ków unij nych.

Dokończenie na str.2

W wy ni ku prze kształ ce nia SP
ZOZ Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej
w Knu ro wie od 1 stycz nia roz po czął
dzia łal ność Szpi tal w Knu ro wie
spół ka z o. o. No wa for ma or ga ni za -
cyj no -praw na do ty czy rów nież
przy chod ni z te re nu Gmi ny Gie rał -
to wi ce.

Po przed nio pla ców ki te wcho dzi ły
w skład Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go
Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej w Knu ro -
wie. Obec nie prze kształ co ne zo sta ły
w nie pu blicz ne pod mio ty – przy chod -
nie są spół ka mi pra cow ni czy mi, na to -
miast szpi tal to spół ka pra cow ni cza
z udzia łem po wia tu. Pre ze sem spół ki

z o. o. Szpi tal w Knu ro wie jest Mi chał
Ek kert. Tym sa mym w skła dzie knu -
row skie go SP ZOZ -u po zo sta ły już
tyl ko przy chod nie dzia ła ją ce na te re -
nie te go mia sta. Funk cję dy rek to ra SP
ZOZ w Knu ro wie peł ni od 1 stycz nia
To masz Pitsch.

Do ko na ne zmia ny nie ma ją wpły -
wu na do stęp ność, ja kość i za kres
udzie la nych usług me dycz nych. Za -
rów no prze kształ co ny szpi tal, jak
i przy chod nie świad czą usłu gi w ra -
mach kon trak tu z Na ro do wym Fun du -
szem Zdro wia. (RG) 

Wię cej na ten te mat 
pi sze my na str. 3

Szpi tal w Knu ro wie oraz przy chod nie na te re nie Gmi ny
Gie rał to wi ce za czę ły dzia łać na no wych za sa dach

Zmia ny w służ bie zdro wia

Wę zeł już dzia ła!

Bu dżet Po wia tu Gli wic kie go na 2010 rok

Ile ma my, na co wy da my?

Pro cen to wy po dział wy dat ków po wia tu w 2010 ro ku. 
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Na ostat niej se sji w mi nio nym ro ku, któ ra od -
by ła się 17 grud nia, Ra da Po wia tu Gli wic kie go
uchwa li ła bu dżet na 2010 rok. Był to naj waż niej -
szy punkt ob rad tej – już 42. w obec nej ka den cji
– se sji Ra dy. 

Za nim od by ło się gło so wa nie uchwa ły bu dże to -
wej, jej pro jekt przed sta wi ła skarb nik Po wia tu Gli -
wic kie go, Ma ria Owcza rzak -Siej ko. Za po zna ła
ona rów nież rad nych z po zy tyw ną opi nią Re gio nal -
nej Izby Ob ra chun ko wej w Ka to wi cach o przed ło -
żo nym pro jek cie bu dże tu. Co do opi nii sze ściu ko -
mi sji Ra dy, to ich zda nie by ło po dzie lo ne. Ko mi sja
Zdro wia wy da ła po zy tyw ną, Ko mi sja Ochro ny Śro -
do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji, a tak że Fi nan sów
rów nież po zy tyw ną, Ko mi sja Edu ka cji oraz Ko mi -
sja Re wi zyj na nie wy da ły opi nii, na to miast Ko mi sja
Go spo dar ki wy da ła ne ga tyw ną. Mniej roz bież no ści
by ło w sta no wi skach klu bów rad nych. I tak Klub
Rad nych Mo ja Gmi na Nasz Po wiat, Klub Rad nych
Plat for my Oby wa tel skiej oraz Klub Rad nych Zgo da
i Przy szłość by ły za przy ję ciem bu dże tu, a tyl ko
Klub Rad nych Po ro zu mie nie Sa mo rzą do we Zie mi
Gli wic kiej po zo sta wił tę spra wę do in dy wi du al nej
oce ny swych człon ków. 

Ra da osta tecz nie przy ję ła bu dżet bar dzo zde cy -
do wa ną więk szo ścią gło sów – za je go przy ję ciem
gło so wa ło 21 rad nych, prze ciw ko był tyl ko je den
z nich, Hen ryk Sza ry, któ ry wcze śniej uza sad nił
swe sta no wi sko. Uchwa lo ny bu dżet za kła da, iż
w 2010 ro ku do cho dy po wia tu wy nio -
są 56 614 800 zł, na to miast wy dat ki 63 092 600 zł.
De fi cyt bu dże tu w wy so ko ści 6 477 800 zł zo sta nie
sfi nan so wa ny przy cho da mi po cho dzą cy mi z nad -
wyż ki bu dże tu po wia tu z lat ubie głych, wol nych
środ ków, po życz ki oraz kre dy tu. Jak pod kre ślił
w pod su mo wa niu te go gło so wa nia – dzię ku jąc rad -
nym za przy ję cie uchwa ły bu dże to wej – sta ro sta
Mi chał Nie szpo rek, za kła da ny de fi cyt wy ni ka
z pla nów in we sty cyj nych po wia tu. Wię cej o te go -
rocz nym bu dże cie prze czy tać moż na poniżej.

Po za tym pod ob ra dy Ra dy tra fi ło pięć in nych
pro jek tów uchwał. Dwa z nich do ty czy ły bu dże tu
po wia tu w mi nio nym ro ku – pierw szy ko niecz nych,
bie żą cych w nim zmian, a dru gi wy dat ków, któ re
nie wy ga sa ją z upły wem ro ku bu dże to we go. Do tej
pierw szej uchwa ły skarb nik po wia tu zgło si ła na po -
cząt ku se sji au to po praw kę, wy ni ka ją cą z mi łej in -
for ma cji, iż Mi ni ster stwo Fi nan sów tuż przed koń -
cem ro ku uzu peł ni ło sub wen cję ogól ną przy zna ną
po wia to wi o do dat ko we 206 tys. zł. 

Ko lej ne uchwa ły to pla ny pra cy Ra dy oraz Ko -
mi sji Ra dy na 2010 rok. Jak wy ni ka z pierw szej
z nich, w br. za pla no wa no 12 se sji, po jed nej w każ -
dym mie sią cu. Zwy cza jo wo od by wać się one bę dą
w ostat ni czwar tek każ de go mie sią ca, po za czerw -
cem, lip cem i grud niem, gdy da ty te bę dą wcze śniej -
sze. Przy po mi nam, że każ dy miesz ka niec po wia tu –
i nie tyl ko – któ ry jest za in te re so wa ny pra ca mi Ra -

dy, mo że przy słu chi wać się tym ob ra dom. Rów nież
Ko mi sje Ra dy zbie rać się bę dą zwy kle raz w mie sią -
cu, choć oczy wi ście je śli zaj dzie ta ka po trze ba, po -
sie dze nia zwo ły wa ne bę dą czę ściej. Wszyst kie te
uchwa ły znaj du ją się na stro nie in ter ne to wej po wia -
tu w za kład ce In for ma tor Ra dy Po wia tu. 

Rad ni przy ję li tak że uchwa łę, sta no wią cą Pro -
gram Współ pra cy Po wia tu Gli wic kie go z Or ga ni za -
cja mi Po za rzą do wy mi na 2010 rok. Okre śla ona
for my współ pra cy po wia tu z ty mi or ga ni za cja mi,
pre cy zu je tryb udzie la nia im do ta cji oraz po da je li -
stę za gad nień prio ry te to wych. Treść tej uchwa ły
umiesz czo na jest rów nież na stro nie in ter ne to wej
po wia tu, zna leźć ją moż na w za kład ce Po wia to we -
go Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do wych, któ re
w sta ro stwie od po wia da za te spra wy.

Pod czas se sji od by ło się też wrę cze nie od znak
rad ne go dwóm no wym rad nym, któ re we szły
w skład Ra dy w ostat nich mie sią cach – Gi ze li Sa -
dło oraz Ur szu li Gmy rek. Za stą pi ły one An drze ja
Ho sza i Lesz ka Ku bia ka, któ rzy wcze śniej zło ży li
re zy gna cję z man da tu rad ne go w związ ku z ob ję -
ciem no wych obo wiąz ków za wo do wych, ko li du ją -
cych z za sia da niem w Ra dzie. 

Po za koń cze niu ob rad w Ra tu szu w Gli wi cach
od by ła się mi ła uro czy stość – po dzie le nie się opłat -
kiem z rad ny mi Ra dy Miej skiej w Gli wi cach oraz
sa mo rzą dow ca mi Zie mi Gli wic kiej, o czym WPG
pi szą obok. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go od bę -
dzie się 28 stycz nia, po czą tek o godz. 15.00. 

Przed świę ta mi na
wspól nej Uro czy sto ści
Opłat ko wej spo tka li się
sa  mo rzą  dow cy  Zie  mi
Gli wic kiej. 

Co rocz ne spo tka nie tym
ra zem zor ga ni zo wa ne zo sta -
ło w gli wic kim Ra tu szu –
po dob ne przed ro kiem od -
by wa ło się w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi cach.
Przy by li na nie go spo da rze

i rad ni po wia tu, Gli wic oraz przed sta wi cie le
gmin z te re nu po wia tu. Opła tek po świę cił 
ks. bi skup Jan Wie czo rek, a ży cze nia oraz
po dzię ko wa nia za współ pra cę sa mo rzą dów
z Ko ścio łem zło ży li tak że ks. pra łat Kon rad
Ko ło dziej oraz ks. Ber nard Frank.

Spo tka niu przy świe ca ły sło wa Ja na Paw -
ła II: „W Noc Bo że go Na ro dze nia Bóg otwo -
rzył nam Nie bo, dzie ląc z na mi ziem skie ży -
cie. Czło wiek jest wiel ki nie przez to, kim jest,
ale przez to, czym dzie li się z in ny mi”. Bi skup
Wie czo rek przy po mniał też sło wa Ma rii, któ ra

w szo pie po na ro dzi nach Je zu sa mó wi ła
o tym, iż na le ży dzie lić się do bra mi z in ny mi.
– Na tym po le ga wiel kość czło wie ka – po wie -
dział bi skup. – Po tym, co po tra fi dać in nym,
po zna je my, ile jest wart. Na si wło da rze i sa -
mo rzą dow cy do strze ga ją rze czy wi stość i dzie -
lą się z in ny mi.

Po ży cze niach zło żo nych przez prze wod ni -
czą cych – Ra dy Po wia tu Gli wic kie go oraz Ra -
dy Miej skiej w Gli wi cach, a tak że sta ro stę gli -
wic kie go i pre zy den ta Gli wic wszy scy dzie lili
się opłat kiem, skła da jąc so bie ży cze nia świą -

tecz ne oraz no wo -
rocz ne. 

(RG)

Opła tek sa mo rzą dow ców WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII

Dokończenie ze str.1
Po zo sta łe do cho dy wła sne po cho -

dzą głów nie z opłat ko mu ni ka cyj 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 zo sta łe nie ca 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.

Na co wy da my pie nią dze w tym ro -
ku? Przede wszyst kim na za da nia
oświa to we i edu ka cyj ne, tj. pro wa dze -
nie szkół po nad gim na zjal nych, szkół
spe cjal nych, po rad ni psy cho lo gicz no -
-pe da go gicz nych, ognisk pra cy po -
zasz kol nej, na któ re prze zna czy my 30
proc. ogó łu środ ków.

22 proc. sta no wią wy dat ki 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.

16 proc. to wy dat ki na wy ko ny wa -
nie za dań ad mi ni stra cji pu blicz nej
zwią za nej m. in. z bez po śred nią ob słu -
gą miesz kań ców po wia tu. 15 proc. to
wy dat ki na utrzy ma nie let nie i zi mo -
we dróg po wia to wych, ich re mon ty
i in we sty cje dro go we. 17 proc. to 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 2010 ro ku prze zna czo no
po nad 15 mln zł na za da nia in we sty cje,
w tym współ fi nan so wa ne ze środ ków
unij nych. Jest to po nad dwu krot ny
wzrost w po rów na niu do bu dże tu ro ku
po przed nie go.

Naj waż niej sze z nich to za pla no wa -
ne do re ali za cji dwa du że pro jek ty do -

fi nan so wa ne ze środ ków unij nych, re -
ali zo wa ne wspól nie z gmi na mi po wia -
tu tj. bu do wa ście żek ro we ro wych oraz
in fo kio sków do stęp nych dla miesz kań -
ców po wia tu. 

Po nad to za pla no wa no do koń cze nie
ter mo mo der ni za cji bu dyn ków Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go przy ul.
Szpi tal nej 25 w Knu ro wie, a tak że mo -
der ni za cji i prze bu do wy obiek tów
spor to wych w Ze spo le Szkół im. M.
Ko nop nic kiej w Py sko wi cach oraz do -
sto so wa nia po miesz czeń Do mu Po mo -
cy Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni

Nie bo row skiej do obo wią zu ją cych
stan dar dów.

Ko lej ne za da nie in we sty cyj ne to
roz po czę cie mo der ni za cji i roz bu do wy
in fra struk tu ry spor to wej przy Ze spo le

Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu -
ro wie.

Jak co ro ku pla no wa na jest bu do -
wa wspól nie z gmi na mi chod ni ków
przy dro gach po wia to wych, a tak że
wy ko na nie wspól ne go za da nia in we -
sty cyj ne go z gmi ną So śni co wi ce
w ra mach Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych 2008-
2011. Za pla no wa no rów nież środ ki
na dal szą po pra wę ba zy ma te rial nej
szpi ta li w Knu ro wie i Py sko wi cach. 

Na pod kre śle nie za słu gu je fakt, iż
w 2010 ro ku za pla no wa no in we sty cje
w ska li nie spo ty ka nej do tąd w hi sto rii po -
wia tu. 75 proc wy dat ków bu dże tu prze -
zna czy my na wy dat ki bie żą ce, na to co
„na te raz”, co „kon su mu je my na co
dzień”, a 25 proc. na in we sty cje – tj. na to
co „na przy szłość”, na to „co dla nas
i po nas zo sta nie”, co uła twi i uprzy jem ni
co dzien ne ży cie miesz kań ców po wia tu.

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

Ile ma my, na co wy da my?

BU DŻET PO NO WE MU 
2010 rok to pierw szy rok re for my fi nan sów pu blicz nych. Grun tow nej zmia -
nie ule gła usta wa o fi nan sach pu blicz nych. Wpro wa dza nie za war tych w niej
za pi sów po trwa do 2014 ro ku. W za ło że niu zmia ny wy ni ka ją ce z no wej usta -
wy ma ją się prze ło żyć na bar dziej efek tyw ne i ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie
środ ków pu blicz nych, pla no wa nie wie lo let nie fi nan sów pu blicz nych
z uwzględ nie niem pro wa dze nia bez piecz nej po li ty ki roz wo jo wej, wy ni ka ją -
cej z kon dy cji fi nan so wej każ de go sa mo rzą du.

�Pod czas skła da nia ży czeń przez bi sku pa Ja -
na Wie czor ka. Obok sto ją pre zy dent Gli wic Zyg-
munt Fran kie wicz, prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej w Gli wi cach Ma rek Pszo nak, prze-
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ta de usz
Ma mok, ks. pra łat Kon rad Ko ło dziej i sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek.

� Opłatkiem dzielą się rad na po wia to wa Ur szu -
la Gmy rek i bur mistrz Py sko wic Wa cław Kę ska.
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Spo tka nie p o  p r z e  -
d z i  ł o  u r o  c z y  s t e
otwar cie Szop ki Bo -
żo na ro dze nio wej
na Ryn ku w Gli wi -
cach, pod czas któ -
re go wy stą pił Chór
Po li tech ni ki Ślą -
skiej.
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Relacjonuje przewodniczący Rady Powiatu
Gliwickiego Tadeusz Mamok.
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– Od kil ku mie się cy te mat przy go to wań
do pry wa ty za cji opie ki me dycz nej bu dził wie -
le emo cji. Od stycz nia knu row ski szpi tal funk -
cjo nu je ja ko sa mo dziel na spół ka. Co to ozna -
cza dla pa cjen tów?

– Rze czy wi ście spo ro mó wi ło się w ubie głym ro -
ku o ko niecz no ści re or ga ni za cji pol skiej służ by
zdro wia. Gło śno by ło też o pla nie mi ni stra zdro wia
za kła da ją cym prze kształ ce nia szpi ta li z dłu ga mi
i po moc pu blicz ną w ich spła cie. Pod no szo no za ra -
zem wi zję zwol nień gru po wych wśród pra cow ni -
ków. Dla cho rych ozna cza ło to jed ną wiel ką nie wia -
do mą. Lu dzie oba wia li się zmian w do stęp no ści i za -
kre sie usług me dycz nych. Na szczę ście nie do szło
do nad zwy czaj nych sy tu acji. Mi mo wszyst ko, czas
ten moż na by ło jed nak do brze wy ko rzy stać. Mam
na my śli two rze nie no wych pod mio tów, aby spraw -
niej za rzą dzać, re mon to wać szpi ta le, po zy ski wać
fun du sze ze wnętrz ne na in we sty cje, ku po wać no wy
sprzęt oraz le piej za dbać o pa cjen ta. Wła śnie z tych
po wo dów do ko na no pry wa ty za cji szpi ta la w Knu ro -
wie. Wie le osób py ta ło mnie, dla cze go sta wia my
na pry wa ty za cję? Od po wia da łem, że wła śnie ta ki
szpi tal jak nasz, do brze kie ro wa ny, ze wspa nia łą za -
ło gą i ogrom nym po ten cja łem jest w sta nie utwo rzyć
no wy nie pu blicz ny za kład opie ki zdro wot nej, a na -
stęp nie kon ku ro wać z naj lep szy mi w wo je wódz twie

ślą skim. Pry wa ty za cja po zwo li ła nam po zy skać mi -
lio no we środ ki w for mie ka pi ta łu za kła do we go, uła -
twi ła się ga nie po no we źró dła fi nan so wa nia, a dzię -
ki te mu po zwo li ła otwo rzyć się na jesz cze peł niej sze
zaspokajanie po trzeb pa cjen tów.

– Czy pry wa ty za cja przy nie sie zmia ny
w funk cjo no wa niu szpi ta la?

– W prak ty ce pry wa ty za cja po le ga ła na prze -
kształ ce niu szpi ta la z sa mo dziel ne go pu blicz ne go
za kła du opie ki zdro wot nej w nie pu blicz ny za kład
opie ki zdro wot nej. Jak wi dać to tyl ko zmia na
na szyl dzie umiesz czo nym z ze wnątrz bu dyn ku.
Na to miast w środ ku na dal są ci sa mi le ka rze, te
sa me pie lę gniar ki, ten sam no wo cze sny
sprzęt. I co naj waż niej sze, dzia ła my w opar ciu
o kon trakt z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia.
Ozna cza to dla pa cjen tów kon ty nu ację le cze nia
okre śla ne go po tocz nie sło wa mi „na ka sę cho rych”
czy po pro stu „za dar mo”. Za tem w no wych wy -
re mon to wa nych od dzia łach, wy ko rzy stu jąc
wszyst kie urzą dze nia i apa ra tu rę me dycz ną wciąż
le czy my na do tych cza so wych za sa dach. Nie ma
żad nych obaw, że ktoś zo sta nie od pra wio ny
z kwit kiem i nie uzy ska po mo cy w sta nie za gro że -
nia ży cia. Pa cjen ci otrzy ma ją więc świad cze nia
zdro wot ne w obec nej for mie. Waż ne jest tak że po -
sze rze nie ich za kre su. Cho rym stwo rzy my moż li -

wość zre ali zo wa nia pew nych do dat ko wych za bie -
gów, któ re – je śli tyl ko bę dą chcie li – wy ko na ne
zo sta ną od płat nie po za kon trak tem z NFZ. I bez
wie lo mie sięcz ne go ocze ki wa nia w ko lej kach.

– Jak prze kształ ce nia wpły ną na sy tu ację
pra cow ni ków szpi ta la?

– Pra cow ni cy mo gą re ali zo wać swo je obo wiąz -
ki za wo do we w no wej, dy na micz nej fir mie, któ ra
tyl ko w sa mym 2010 ro ku świad czyć bę dzie dla
pa cjen tów wie le no wych usług. Utwo rzo ne zo sta -
ną no we sta no wi ska pra cy i – nie ukry wam – li czy -
my też na lep sze za rob ki. Do ko na nie pry wa ty za cji
by ło moż li we dzię ki za an ga żo wa niu za ło gi, a tak -
że związ ków za wo do wych, któ re w prze kształ ce -
niach do strze gły szan sę na dal szy roz wój szpi ta la.
Chcąc pod no sić ja kość świad czo nych usług pla nu -
je my też dal sze szko le nia pra cow ni ków.

– Jak dłu go trwa ły przy go to wa nia do wpro -
wa dze nia zmian wła sno ścio wych?

– Był to wie lo eta po wy pro ces re ali zo wa ny
przez kil ka mie się cy. Sta ra li śmy się o ni czym nie
za po mnieć. Dla te go za dba li śmy o kon trakt
z NFZ, spraw ną re ali za cję in we sty cji, przy go to -
wa nie pre cy zyj ne go biz ne spla nu, wdro że nie pro -
ce dur do dzia łań re or ga ni za cyj nych. Chcie li śmy
tak że po znać opi nie pra cow ni ków. Dla te go pro -
wa dzi li śmy kon sul ta cje spo łecz ne. Uczest ni czy li -

śmy po nad to w licz nych spo tka niach i dys ku sjach
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach, gdyż
naj waż niej szym ele men tem pro ce su pry wa ty za cji
by ło za pew nie nie bez pie czeń stwa zdro wot ne go
pa cjen tów. Praw dą jest bo wiem, że wdro żo ne
prze kształ ce nia wy ni ka ły z wo li Za rzą du Po wia -
tu oraz Ra dy Po wia tu. Obec nie zaj mu je my się
dal szy mi re mon ta mi, za ku pa mi no we go sprzę tu
i opra co wy wa niem pro po zy cji świad cze nia po -
sze rzo ne go za kre su usług me dycz nych. Pod kre -
ślam raz jesz cze, że oba wy zwią za ne z od płat no -
ścią za usłu gi nie ma ją uza sad nie nia, po nie waż
na dal ma my kon trakt z NFZ. Na to miast w naj -
bliż szych ty go dniach przy go tu je my ofer tę do dat -
ko wych usług od płat nych. Je stem prze ko na ny, że
dzię ki wie dzy, umie jęt no ściom i do świad cze niu
za ło gi oraz wy po sa że niu w spe cja li stycz ny sprzęt
knu row ski szpi tal nie ba wem znaj dzie się w me -
dycz nej eks tra kla sie. (TSz)

Po wiat – Knu ro wo wi
1 stycz nia Po wiat Gli wic ki for mal nie prze ka zał Gmi -

nie Knu rów dro gę po wia to wą nr 2982S (ul. Ko smo nau -
tów) po ło żo ną w jej gra ni cach ad mi ni stra cyj nych. 

Dro ga ma dłu gość bli sko 800 me trów. O jej prze ka za niu
za de cy do wa ły wcze śniej sze uchwa ły – jed na przy ję ta
przez Ra dę Mia sta Knu rów we wrze śniu 2008 ro ku
(w spra wie jej za li cze nia do ka te go rii dróg gmin nych) oraz
dru ga, przy ję ta przez Ra dę Po wia tu Gli wic kie go w ma -
ju 2009 ro ku (w spra wie po zba wie nia jej ka te go rii dro gi
po wia to wej). Przed prze ka za niem gmi nie uli ca Ko smo nau -
tów zo sta ła pod da na mo der ni za cji, któ rej in we sto rem był
Za rząd Dróg Po wia to wych. In we sty cja ta, zre ali zo wa na
w 2008 ro ku, kosz to wa ła 2,4 mln zł i by ła w po ło wie fi nan -
so wa na przez Po wiat Gli wic ki, a w po ło wie przez Gmi nę
Knu rów. Uli ca Ko smo nau tów bie gnie przez osie dle miesz -
ka nio we i ma cha rak ter dro gi gmin nej.

– Jest to kon ty nu acja po rząd ko wa nia sta tu su dróg na na -
szym te re nie, a za ra zem prze ka zy wa nia gmi nom tych
z nich, któ re nie speł nia ją kry te riów dróg po wia to wych –
mó wi Wal de mar Do mbek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go. (RG)

Da ry Serc
Już po raz siód my przed Bo żym Na ro dze niem knu row -

skie ko ło Sto wa rzy sze nia na Rzecz Roz wo ju Gmin Po wia -
tu Gli wic kie go wspar ło miesz kań ców do mów po mo cy spo -
łecz nej dzia ła ją cych na te re nie po wia tu. 

Jak co ro ku, Sto wa rzy sze nie zor ga ni zo wa ło kon cert „Da ry
Serc” w Do mu Kul tu ry w Szczy gło wi cach. Wy stą pi ły na nim ze -
spo ły i so li ści z do mów po mo cy spo łecz nej w So śni co wi cach, Wi -
śni czu (wraz z mło dzie żą z gim na zjum w Wie low si), Pil cho wi cach
oraz Kuź ni Nie bo row skiej. Po nad to pro gram przy go to wał Ośro -
dek Mat ki Bo żej Uzdro wie nie Cho rych w Knu ro wie, a tak że so li -
ści Mar ta Ko zak i gwiaz da wie czo ru – te nor Adam So bie raj ski. 

Wy stę py mia ły świą tecz ny cha rak ter. Na sce nie po ja wi ły
się Anio ły, Pa ste rze oraz oczy wi ście Dzie ciąt ko. Nie za bra kło
rów nież ko lęd i pa sto ra łek, śpie wa nych za rów no przez wy -
stę pu ją cych, jak i przez pu blicz ność. O po czę stu nek za dba li
fun da to rzy – pie ka rze i cu kier ni cy z te re nu po wia tu.

Kon cert był fi na łem ak cji sprze da ży ce gie łek, z któ rej do -
chód wsparł or ga ni za cję świąt dla miesz kań com DPS -ów.
Ma rian Sa dec ki, pre zes Sto wa rzy sze nia, na spo tka niu
w Kuź ni Nie bo row skiej prze ka zał dy rek to rom 5 jed no stek
w su mie 6 tys. zł na ten cel. (SG) 

Bi skup Gli wic ki Jan Wie czo rek
po świę cił i otwo rzył Okno Ży cia
w Gli wi cach. Miej sce, gdzie bę dzie
moż na po zo sta wić ano ni mo wo no -
wo  na ro dzo ne dziec ko znaj du je się
w do mu Sióstr Szkol nych de No tre
Da me przy ul. Gór nych Wa łów 21.

D z i e ć  m i ,
któ re mo gą zo -
s tać  umiesz -
czo ne w oknie,
w pierw szej
ko lej no ści za -
opie ku ją się
sio stry za kon -
n e .  – K a ż  d e
otwar cie te go
okna bę dzie
sy gna li zo wa ne
alar mem, któ ry
jest wy raź nie
sły szal ny w na -
s zym do  mu
i dzię ki te mu
na tych miast mo że my za re ago wać –
wy ja śnia sio stra Ewa Atłas, prze ło żo -
na gli wic kie go do mu za kon ne go
Sióstr Szkol nych de No tre Da me.
Dziec ko na stęp nie zo sta nie prze wie -
zio ne na Od dział No wo rod ków Szpi -
ta la Wie lo spe cja li stycz ne go w Gli wi -
cach. – Na miej scu oczy wi ście bę dzie
pod da ne szcze gó ło wym ba da niom –
wy ja śnia or dy na tor od dzia łu dr Gra -
ży na Bu czyń ska. 

Dzie ci, któ re do tych czas znaj do wa no
w pol skich oknach ży cia, w szyb kim
cza sie by ły ad op to wa ne lub tra fia ły
do ro dzin za stęp czych. – Mo że się to stać
po oko ło dwóch mie sią cach. Praw na sy -

tu acja ta kie go dziec ka jest sto sun ko wo
pro sta, dla te go nie mu si dłu go cze kać
na ad op cję. A dzię ki te mu nie mal od sa -
me go po cząt ku swo je go ży cia mo że się
roz wi jać w ro dzi nie – przy znał dy rek tor
gli wic kiej Ca ri tas ks. Ru dolf Ba du ra. 

Rów no cze śnie z opie ką nad Oknem
Ży cia sio stry pod ję ły się sta łej mo dli -
twy w in ten cji od po wie dzial ne go ro -

dzi ciel stwa. Zre ali zo wa ny pro jekt
„Okno Ży cia imie nia Bło go sła wio nej
Mat ki Te re sy od Je zu sa” w Gli wi cach
(w ta kim kształ cie i w ta kim miej scu)
po wstał z ini cja ty wy miesz kań ca Gli -
wic, oj ca ro dzi ny. Sfi nan so wał on rów -
nież pro jekt, bu do wę i wy po sa że nie
okna, a pra gnie po zo stać ano ni mo wy. 

Bie żą cej re ali za cji pro jek tu pod ję ły
się na stę pu ją ce in sty tu cje: Zgro ma dze nie
Sióstr Szkol nych de No tre Da me – Dom
Za kon ny w Gli wi cach, Szpi tal Wie lo -
spe cja li stycz ny w Gli wi cach – Od dział
No wo rod ków, Wo je wódz kie Po go to wie
Ra tun ko we – Sta cja w Gli wi cach, Ca ri -
tas Die ce zji Gli wic kiej. (PJ)

Od szedł Jan Su chan
Nie dłu go przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia zmarł

Jan Su chan, le gen da gli wic kich fo to re por te rów, czło -
wiek nie zwy kłej życz li wo ści i otwar to ści na świat i in -
nych.

Ja siu – bo tak na zy wa li Go wszy scy, nie za leż nie
od wie ku i po zy cji za wo do wej – zwią za ny był od po -
nad 40 lat z „No wi na mi Gli wic ki mi”. Z apa ra tem fo -
to gra ficz nym i nie od łącz ną fajką krą żył po Gli wi -
cach oraz po wie cie gli wic kim, to wa rzy sząc wszyst -
kim waż niej szym wy da rze niom na na szym te re nie.
Je go zdję cia za miesz cza li śmy rów nież w „Wia do mo -
ściach Po wia tu Gli wic kie go” – ostat nie, któ re zro bił
na kil ka dni przed śmier cią na jed nej z im prez mi ko -
łaj ko wych, zna leźć moż na w tym wy da niu na szej ga -
ze ty...

Ja siu, bę dzie nam Cie bie bar dzo bra ko wać.

Pry wa ty za cja po zwo li na po sze rze nie za kre su usług me dycz nych

Po pierw sze pa cjent
Roz mo wa z MI CHA ŁEM EK KER TEM, pre ze sem za rzą du Szpi ta la w Knu ro wie sp. z o.o.

Okno Ży cia 

Nie chcia ne dziec ko, któ re w oknie po zo sta wi zde spe ro wa na
mat ka, znaj dzie się na tych miast pod do brą opie ką. 
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W okre sie ad wen to we go wy cze ki -
wa nia na świę ta Bo że go Na ro dze nia
sa mo rzą dy Mia sta Gli wi ce i Po wia tu
Gli wic kie go za chę ci ły miesz kań ców
do kul ty wo wa nia tra dy cji ro bie nia szo -
pek. Po dob nie by ło też w Pilchowicach. 

W Kon kur sie na Szop kę Zie mi Gli -
wic kiej współ or ga ni zo wa nym przez
Urząd Mia sta Gli wi ce i Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach za pre zen to wa no
dzie więć ory gi nal nych szo pek. Uczest ni -
cy kon kur su mie li za za da nie skon stru -
owa nie mo de lu szop ki za in spi ro wa nej
mo ty wa mi ar chi tek tu ry gli wic kiej. Sta -
jen ki mia ły w spo sób nie kon wen cjo nal -
ny łą czyć ideę tra dy cji i no wo cze sno ści

Zie mi Gli wic kiej. Ju ry w skła dzie: Grze -
gorz Kraw czyk – dy rek tor Mu zeum
w Gli wi cach, Ta de usz Pfut zner – przed -
sta wi ciel Związ ku Pol skich Ar ty stów
Pla sty ków, Ad ria na Urgacz – re dak tor
na czel na „Ga ze ty Gli wic kiej i Za brza”,
Mag da le na Fi szer – Rę bisz ze Sta ro -
stwa Po wia to we go oraz Ka ta rzy na
Jajsz czok z Urzę du Miej skie go w Gli -
wi cach mia ło niełatwe zadanie, by wy -
brać naj lep sze spo śród szo pek wy ko na -
nych m.in. z ma sy sol nej, drew na, pa pie -
ru, czy ma lo wa nych na szkle. Naj pięk -
niej sze pra ce wy róż nio no. Ich au to ra mi
są miesz kań cy po wia tu gli wic kie go. 

I wy róż nie nie przy zna no ex aequo
dwóm pra com zbio ro wym uczniów Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi -
cach. Pierw sza to szop ka z glo bem trzy -
ma nym na dło niach i sto ją cą obok Ra -
dio sta cją Gli wic ką, a dru ga – szop ka
z gli wic ką Pal miar nią. Opie ku nem obu
grup był Bo gu sław Ha dzik. II wy róż nie -
nie otrzy ma ła szop ka wy ko na na przez

ze spół: Łu kasz Bie niek i Jó zef Ze mbok
z Gim na zjum w Tosz ku – opie kun ka Re -
na ta Ci bis, zaś III wy róż nie nie – pra ca
wy ko na na przez ze spół: Sa bi na Rzeź ni -
czek, Ni ko la Hen del, Ju sty na Ko kosz -

ka z Gim na zjum w Tosz ku (opie kun 
R. Ci bis). Wy róż nio ne szop ki wy sta wio -
ne są w sa li se syj nej sta ro stwa, gdzie
oglą dać je moż na do 2 lu te go. 

Na to miast w Pil cho wi cach już
po raz siód my zor ga ni zo wa ny zo stał
gmin ny kon kurs na naj pięk niej sze be -
tlyj ki. Kon kur so we ju ry w skła dzie:
Alek san dra Ba la (wła ści ciel ka kwia -
ciar ni w Pil cho wi cach), Klau dia
Kacz ma rek (ab sol went ka ASP w Ka -
to wi cach) i Do ro ta Chyc lak (pra cow -
nik szko ły w Sta ni cy) oce ni ło po -
nad 30 ręcz nie wy ko na nych szo pek. 

Na gro dy zo sta ły przy zna ne w kil ku
ka te go riach. W ka te go rii szko ły pod -
sta wo we dwa I miej sca za ję li Ju sty na
Ży ła (SP w Sta ni cy) i Ro bert Lo sza
(SP Wil cza); II miej sce – Ewa i Bar -
ba ra Ko niecz ny (SP Sta ni -
ca); III miej sce – Mag da le na Kwiat -

kow ska i Ka ta rzy na Roj czyk (SP
Wil cza); wy róż nie nia – Jo an na Ży ła
(SP Sta ni ca), Pa weł Po kor ny (SP Wil -
cza), Zu zan na i Ju lia Bziu kie wicz
(SP Wil cza). W ka te go rii gim na -
zjum: I miej sce – Alek san dra Ba ron
(Pil cho wi ce); II miej sce  – Mar ty na
Szolc. W ka te go rii oso by do ro słe: wy -
róż nie nia – Er win i Ga brie la Sa pik
z Wil czy. Na uzna nie za słu gi wa ła rów -
nież pięk na pra ca Pio tra Woj ciesz ka,
wy ko na na z ma ka ro nu, któ ra nie mie -
ści ła się jed nak w kon kur so wych kry -
te riach oce ny. (MFR, RG) 

Roz po czy na się dru gi rok trwa -
nia pro jek tu „Współ cze sny Mi chał
Anioł – roz wój pa sji i wy rów ny wa -
nie szans edu ka cyj nych uczniów
szkół Po wia tu Gli wic kie go o pro fi lu
ogól nym” re ali zo wa ne go – dzię ki
po zy ska niu przez Po wiat Gli wic ki
środ ków unij nych na ten cel – w li -
ce ach ogól no kształ cą cych oraz kla -
sach pod sta wo wych i gim na zjal nych
szkół spe cjal nych Knu ro wa i Py sko -
wic. 

– W 2009 ro ku sfi nan so wa no prze -
pro wa dze nie pra wie trzech ty się cy go -
dzin za jęć po za lek cyj nych, głów nie
roz wi ja ją cych umie jęt no ści klu czo we
i wy rów nu ją cych dys pro por cje edu ka -
cyj ne dzie ci i mło dzie ży, ale rów nież
ofe ru ją cych do radz two i opie kę psy -
cho lo gicz no -pe da go gicz ną i edu ka cyj -
no -za wo do wą. Sko rzy sta ło z nich 800
uczniów – mó wi Ewa Haj duk, kie -
row nik Re fe ra tu Roz wo ju i Za rzą dza -
nia Pro jek ta mi Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. 

Uczest ni cy za jęć mie li oka zję nie
tyl ko po sze rzać swo ją wie dzę, lecz
tak że od kry wać ta len ty i pre dys po zy -
cje ar ty stycz ne czy po zna wać spo so by
ra dze nia so bie z trud ny mi emo cja mi,
a tak że uczyć się po ru sza nia po ryn ku
pra cy. W przy pad ku uczniów szkół
spe cjal nych pro jekt obej mu je rów nież
ogól no ro zwo jo we za ję cia ru cho we –
m.in. na ukę te ni sa ziem ne go, za ję cia
na ba se nie czy kurs wspi nacz ki. Cie -
ka wą pro po zy cją są też za ję cia z wy -
ko rzy sta niem ku pio ne go w ra mach
pro jek tu sprzę tu do te ra pii me to dą
Bio fe ed back. Wie dzę teo re tycz ną uzu -
peł nia ły licz ne wy ciecz ki edu ka cyj ne
i wi zy ty stu dyj ne, m.in. w za kła dach
pra cy. Ucznio wie uczest ni czy li rów -
nież w spek ta klach te atral nych i se an -
sach ki no wych.

3 grud nia człon ko wie Kół ka Te -
atral ne go dzia ła ją ce go w ra mach pro -
jek tu w Ze spo le Szkół Spe cjal nych

w Knu ro wie obej rze li przed sta wie nie
„Baśń o do brym Kop ciusz ku i złych
sio strach” w kra kow skim Te atrze Gro -
te ska, po czym wzię li udział w warsz -
ta tach te atral nych, pod czas któ rych
po zna wa li ro dza je i spo sób wy ko ny -
wa nia ma sek te atral nych i ma rio ne tek,
a tak że sa mo dziel nie pró bo wa li ani -
ma cji ty mi lal ka mi. Wy jazd do Kra ko -
wa był rów nież oka zją do spa ce ru śla -
da mi kra kow skich le gend.

Gru dzień upły nął pod zna kiem te -
atru rów nież uczest ni kom pro jek tu
z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko -
wi cach, któ rzy aż trzy krot nie go ści li
w Opol skim Te atrze Lal ki i Ak to ra,
oglą da jąc spek ta kle pt. „Baśń o gra ją -
cym im bry ku”, „Ko zio łek Ma to łek”
i „Mr. Scro oge”. Ucznio wie nie tyl ko
wzbo ga ci li swo ją wie dzę o kul tu rze,
po sze rzy li słow nic two i mo gli prze ko -
nać się, jak z po mo cą wy obraź ni wy -
kre ować przy uży ciu pro stych re kwi -
zy tów ma gicz ny świat spek ta klu, lecz
rów nież mie li oka zję uczyć się sa mo -
dziel no ści i współ pra cy w gru pie. 

Mło dzi adep ci sztu ki te atral nej
z oby dwu szkół spe cjal nych mo gli
tak że w prak ty ce za pre zen to wać swo -
je umiejętności pod czas gru dnio we go
prze glą du ja se łek or ga ni zo wa ne go
w Py sko wi cach.

Te atral ne do świad cze nia sta ły się
rów nież udzia łem mło dych mi ło śni -
ków tej sztu ki z Ze spo łu Szkół im. M.
Ko nop nic kiej w Py sko wi cach, któ rzy
wzię li udział w ko lej nej lek cji w cho -
rzow skim Te atrze Roz ryw ki. Ich ko le -
dzy z tej sa mej szko ły mie li oka zję po -
znać naj now sze osią gnię cia sztu ki fil -
mo wej pod czas se an sów ki no wych,
w tym m.in. w trój wy mia ro wym Ki nie
IMAX.

Obec ny rok za po wia da się dla
uczest ni ków pro jek tu rów nie atrak cyj -
nie. Kon ty nu owa na bę dzie pra ca w ra -
mach za jęć wy rów naw czych i kó łek
za in te re so wań, pla no wa ne są też ko -
lej ne wy jaz dy. EWA PIESZ KA

Stra ża cy z jed no stek Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
dzia ła ją cych na te re nie po wia tu gli wic kie go spo tka li się
na opłat ko wej uro czy sto ści w Gie rał to wi cach, zor ga ni -
zo wa nej przez Za rząd Po wia to wy ZOSP RP w Gli wi -
cach.

Opła tek po świę cił bp. Ge rard Kusz, a w mo dli twie to -
wa rzy szył bi sku po wi ks. Piotr Fa liń ski, dusz pa sterz stra ża -
ków. Na spo tka nie przy by ło wie lu go ści, w tym m.in. wi ce -
mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go Adam Stach, rad ny
Sejmiku Województwa Śląskiego Ma rian Or ma niec, prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ta de usz Ma mok,
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, se kre tarz Za rzą du
Wo je wódz kie go Związ ku OSP RP w Ka to wi cach Cze sław
Ko zak oraz ko men dant miej ski PSP w Gli wi cach Ja nusz
Przy byl ski. 

Pod czas spo tka nia wrę czo ne zo sta ły Zło te Od zna ki „Za -
słu żo ny dla Wo je wódz twa Ślą skie go”. Z rąk wi ce mar szał ka
Sta cha oraz pre ze sa Za rzą du Po wia to we go ZOSP RP w Gli -
wi cach An drze ja Frej no ode bra li je przed sta wi cie le na stę -

pu ją cych jed no stek OSP: Bar głów ka, Le bo szo wi ce, Wie lo -
wieś, Żer ni ca, Two róg Ma ły, Dą brów ka, Sta ni ca, To szek,
Gie rał to wi ce, Chu dów, Przy szo wi ce, Ra do nia i Świ bie.
Spo tka nie uświet nił ja seł ko wy wy stęp dzie ci ze szko ły
w Gie rał to wi cach. (RG)

Ucznio wie lu bią 
Mi cha ła Anio ła

In te gra cyj ny Prze gląd Ja se łek Bo żo na ro dze nio wych w Miej skim Ośrod ku Kul -
tu ry i Spor tu w Py sko wi cach zor ga ni zo wa ny zo stał z udziałem mło dych adep -
tów sztu ki teatralnej, mo gą cych roz wi ja ć swe za in te re so wa nia 
m.in.  dzię ki pro jek to wi.

Stra żac ki opła tek
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Opłat kiem ze stra ża ka mi OSP po dzie lił się bp. Ge rard
Kusz.

Naj pięk niej sze szop ki 

�Wy róż nie ni gim na zja li ści z Tosz ka przed sta jen ką na Ryn -
ku w Gli wi cach, gdzie pod su mo wa no Kon kurs na Szop kę
Zie mi Gli wic kiej.

�Pra ca uczniów Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi -
cach.

� Pod su mo wa nie kon kur su na naj pięk niej szą be tlyj kę
w Pil cho wi cach.
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– Dla na sze go Uni wer sy te tu bar dzo waż na
jest dzia łal ność cha ry ta tyw na, bę dą ca do wo -
dem na to, że oprócz sa mo roz wo ju pra gnie my
rów nież ro bić coś do bre go dla in nych, po trze -
bu ją cych po mo cy – mó wi Ewa Jur czy ga, kie -
row nik Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku w Knu -
ro wie.

W paź dzier ni ku 2009 ro ku mi nę ły dwa la ta dzia -
łal no ści knu row skie go Uni wer sy te tu. Przy po mnij -
my, że po my sło daw cą je go utwo rze nia ja ko ofer ty
edu ka cyj nej, kul tu ral nej, roz ryw ko wej i re kre acyj -
nej dla miesz kań ców te go mia sta by ło To wa rzy stwo
Mi ło śni ków Knu ro wa. Od po cząt ku po wsta nia pla -
ców ki dzia ła przy niej Gru pa Wo lon ta ria tu.

Wo lon ta riu sze UTW pod ję li współ -
pra cę z miej ski mi or ga ni za cja mi po sia -
da ją cy mi sta tus or ga ni za cji po żyt ku pu -
blicz ne go, głów nie Za rzą dem Re jo no -
wym Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża
w Knu ro wie. W ra mach tej współ pra cy
stu den ci UTW ze bra li pie nią dze na za -
kup wież ra dio wych Hi -Fi dla dzie ci ze
świe tlic śro do wi sko wych PCK przy ul.
Ko zieł ka w Knu ro wie oraz Świe tli cy
Śro do wi sko wej PCK w Szczy gło wi -
cach. Po nad to Gru pa Wo lon ta ria tu oto -
czy ła szcze gól ną tro ską „Dzie ci Ma ryi”
ze świe tli cy pro wa dzo nej przez Sio stry
Zgro ma dze nia Słu żeb ni czek NMP
w Knu ro wie, oraz dzie ci bio rą ce udział w za ję -
ciach świe tli co wych Dzien ne go Do mu Opie ki
Spo łecz nej. Dzieci z wymienionych placówek

kilkakrotnie otrzymywały dary zakupione za
pieniądze pochodzące z kwest przeprowadzonych
w trakcie imprez kul tu ral no -oświa to wych oraz
wy kła dów – ofia ro wa no im m.in. sprzęt spor to wy,
ma te ria ły do za jęć świe tli co wych, gry i za ba wy,
sło dy cze do pa czek świą tecz nych. In nym
przy kła dem ofiar no ści by ło po da ro wa nie
apa ra tu słu cho we go jed ne mu z pa cjen -
tów Za kła du Opie kuń czo Pie lę gna cyj ne -
go „Na dzie ja” w Szczy gło wi cach, ufun -
do wa ne go przez wo lon ta riusz kę UTW. 

Wo lon ta riu sze przez rok uczest ni czy li
w za ję ciach eks pe ry men tal nych dla dzie -
ci szcze gól nej tro ski w Dzien nym Do mu

Opie ki Spo łecz nej, wspól nie z ka drą pe da go gicz ną
i psy cho lo giem. Wy ko ny wa li czyn no ści opie kuń -
cze dla pa cjen tów Szpi ta la Miej skie go w Knu ro -

wie, ho spi ta li zo wa nych w Od dzia le dla Prze wle kle
Cho rych. Po ma ga li rów nież pa cjen tom Ośrod ka
Opie kuń czo -Pie lę gna cyj ne go„Na dzie ja“ w Szczy -
gło wi cach – za ła twia li dla nich spra wy so cjal no–
by to we, wspie ra li ich w re ha bi li ta cji, pro wa dzi li

z ni mi roz mo wy, świad czy li opie kę pod czas spa ce -
rów itp. Dwu krot nie część kwo ty po cho dzą cej
z kwest prze zna czo no na do fi nan so wa nie świe tli cy
„Dzie ci Ma ryi”. Po nad to w paź dzier ni ku ub. ro ku
wo lon ta riusz ki wzię ły czyn ny udział w or ga ni za cji
lo te rii fan to wej na rzecz dzie ci w Afry ce, prze pro -

wa dzo nej przez Sio stry Słu żeb nicz ki. Bio rąc
pod uwa gę, że li czeb ny stan gru py wo lon ta ria tu
w oma wia nym okre sie, wa hał się w gra ni cach 13-
16 osób, to wy ko na nie wy żej wy mie nio nych za -
dań wy ma ga ło du żej ak tyw no ści i ofiar no ści.

– W tym okre sie funk cję li de ra ze spo łu wo lon -
ta riu szy peł nił An drzej Ko strze wa. W paź dzier -
ni ku 2009 ro ku prze ka zał on swoje obo wiąz ki

Ilo nie Pach – wy ja śnia Ewa Jur czy ga. 
Gru pa wo lon ta riu szy UTW w tym

ro ku aka de mic kim roz po czę ła bar dzo
ak tyw ną pra cę już od po cząt ku paź -
dzier ni ka. Na pierw szym spo tka niu po -
sta no wio no włą czyć się w ogól no pol -
ską przed świą tecz ną ak cję pt. Szla chet -
na Pacz ka. 11 stu den tów wzię ło udział
w spe cjal nym szko le niu i przy dzie lo no
im za da nia – an kie to wa nie ro dzin, ob -
słu ga ma ga zy nów, udział w hap pe nin gu
oraz w przed sta wie niu te atral nym. 

Na ko lej nym spo tka niu gru py wo -
lon ta riu szy po sta no wio no zor ga ni zo -
wać kwe stę wśród słu cha czy UTW,
a ze bra ne środ ki fi nan so we prze zna -
czyć na za kup pa czek świą tecz nych
dla stu den tów Uni wer sy te tu o naj niż -
szych eme ry tu rach. W tym ce lu gru pa
przy go to wa ła rów nież lo te rię fan to -
wą, któ rą roz pro wa dzo no na an drzej -

ko wym spo tka niu in te gra cyj nym. 
Pierw szy se mestr te go ro ku aka de mic kie go

jest bar dzo pra co wi ty dla ca łej gru py wo lon ta riu -
szy. Ma ona już plan pra cy na dru gie pół ro cze,
któ ry przed sta wi po fe riach zi mo wych.

(AK, IP)

Ogrom ną ra dość spra wi li chłop com z Do mu Po mo cy Spo łecz nej
dla Dzie ci i Mło dzie ży w Pil cho wi cach lan dro ve row cy z po łu dnia
Pol ski. Dzię ki nim 16 miesz kań ców te go Do mu prze ży ło sa mo cho do -
wą przy go dę swego ży cia. Lan dro ve row cy, sku pie ni wo kół por ta lu
in ter ne to we go www.lan kli ni ka.pl, za chę ce ni zo sta li przed mi ko ła -
jkami przez Ka się Ru bin kow ską -Wa sy low ską (któ ra w Pil cho wi -
cach pro wa dzi do go te ra pię, a wraz z mę żem też jeź dzi land ro ve rem)
do zro bie nia chłop com nie spo dzian ki. Ob wieź li ich swy mi te re no wy -
mi au ta mi po świet nych do te go ce lu
te re nach le śnych w oko li cy Smol ni cy,
przy czym emo cji by ło co nie mia ra.
Po tem jesz cze za fun do wa li chłop com
prze jazd ko lej ką wą sko to ro wą w Ru -
dach, a na ko niec ob da ro wa li ich
bardzo hoj nie pre zen ta mi. – Po tym
wszyst kim trze ba wie rzyć, że Świę ty
Mi ko łaj ist nie je! – mó wił dy rek tor
DPS -u w Pil cho wi cach, brat Ka mi lia -
nin Bro ni sław Ma lic ki. – Chłop cy
do dziś wspo mi na ją, jak świet nie by ło
na tej wy pra wie. 

Tekst i fo to: RO MA NA GOZ DEK 

Wo lon ta riu sze Trze cie go Wie ku

Od pra wej – pierw szy li der ze spo łu wo lon ta riu szy An drzej
Ko strze wa i kie row nik UTW Ewa Jur czy ga oraz wo lon ta -
riusz ka Ewa Szy mań ska prze ka zu ją sprzęt Hi -Fi dla pod -
opiecz nych świe tli cy śro do wi sko wej na rę ce pre ze sa Za rzą -
du Re jo no we go PCK w Knu ro wie Kle men sa Bą ka pod czas
ubie gło rocz nej III Czer wo no krzy skiej Cha ry ta tyw nej Bie -
sia dy Ślą skiej.

Wo lon ta riusz ki pod czas jed nej z kwest po prze dza ją cej
świą tecz ny wy kład UTW. 

�Na tra sie emo cji nie bra ko wa ło – raz by ło bar dzo w dół,
raz bar dzo pod gór kę…

� …ale naj wię cej
by ło bło ta, z któ -
rym land ro ve ry
do sko na le so bie
ra dzi ły. 

�Chłop cy z ra do ścią wi ta li 16 lan dro ve row ców, któ -
rzy w nie dziel ny ra nek wraz z ro dzi na mi przy je cha li
do Pil cho wic, by spę dzić z ni mi pe łen atrak cji dzień.

� Le śni czy Piotr
Kul czy na to nie
tyl ko mi ło śnik ko -
ni, ale i sa mo cho -
dów te re no wych,
dla te go po mógł
lan dro ve row com
w przy go to wa niu
tra sy, by spra wić
ra dość chłop com
z Pil cho wic.

�Spe cjal nie na tę ak -
cję wła ści cie le land ro -
ve rów przy go to wa li
ko szul ki, któ ry mi też
ob da ro wa li uczest ni -
ków raj du. 

� Choć dro ga by ła wcze -
śniej roz po zna na, ta ki ek-
wi pu nek  jest przy dat ny
na każ dym raj dzie.

�Dzień za koń czy -
ło wzruszające spo -
tka nie w DPS -ie,
na któ rym by ło moc
pre zen tów, po dzię -
ko wań, wspól ne go
śpiewu i ra do ści.

SAN TA RO VER
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Ko ściół w knu row skim Kry wał -
dzie ma już dwa oł ta rze z wi ze run -
ka mi swo ich pa tro nów. Do Św. An -
to nie go do łą czy ła fi gur ka Św. Bar -
ba ry. Ten dru gi oł tarz zo stał za ku -
pio ny ja ko wo tum dzięk czyn ne dla
pa tron ki gór ni ków i po świę co ny
w grud niu. 

W oce nie Bo gu sła wa Szy gu ły, ku -
sto sza Izby Tra dy cji Gór ni czej KWK
„Knu rów”, oł tarz jest pięk ny i god ny
gór ni cze go mia sta, ja kim jest Knu rów.
Jed no cze śnie zaś jest wkom po no wa ny
w no wy wy strój kry wałdz kiej świą ty -
ni. 

Oł ta rze z pa tro na mi pa ra fii to nie
ostat nie te go ty pu przed się wzię cie.
W okre sie Bo że go Na ro dze nia zo sta ła

roz po czę ta ak cja gro ma dze nia fun du -
szy na wy ko na nie ka pli cy dla Pięk nej
Ma don ny z Knu ro wa. 

– Ma my na dzie ję, że fi gu ra, z któ rą
zwią za na jest na sza pa ra fia, jak i ca łe
na sze mia sto, w nie da le kim cza sie
znaj dzie się w god nym miej scu, ka pli -
cy Pięk nej Ma don ny – po wie dział ks.
Ma rek Ka miń ski, pro boszcz kry -
wałdz kiej pa ra fii. – Już dziś dzię ku je -
my wszyst kim, któ rzy przy czy nia ją się
do te go pięk ne go dzie ła, skła da jąc
ofia ry na ten cel.

Ko ściół w Kry wał dzie to naj star sza
z knu row skich świą tyń. Wszel kie in -
for ma cje na te mat pa ra fii znaj du ją się
na stro nie in ter ne to wej www.pa ra -
fia.kry wald.net. (SG)

To już tra dy cja, że na prze ło -
mie sta re go i no we go ro ku gmi na
Wie lo wieś jest jed ną z naj bar -
dziej roz śpie wa nych gmin po wia -
tu. Od by wa ją się tam bo wiem
dwa fe sti wa le: Pie śni i Pio sen ki
Pa trio tycz nej oraz Ko lęd i Pa sto -
ra łek. Obie im pre zy gro ma dzą
mi ło śni ków śpie wu z ca łe go wo je -
wódz twa.

Pierw szy z nich, czy li II Wo je -
wódz ki Fe sti wal Pie śni i Pio sen ki
Pa trio tycz nej, od był się w li sto pa -
dzie. Skie ro wa ny był do uczniów
szkół pod sta wo wych i gim na zjów.
Im pre za cie szy ła się du żym za in te -
re so wa niem, o czym świad czy ilość
wy ko naw ców – bli sko 500 osób ze
szkół z Ru dy Ślą skiej, Gli wic, Pnio -
wa, Ru dziń ca, By to mia, Py sko wic,
Knu ro wa, Po ni szo wic, Woj ski, Żer -
ni cy i Wie low si. Ko mi sja w skła -
dzie Kry sty na Krzy ża now ska -Ło -
bo da (wy kła dow ca Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi cach, dy ry gent
chó ru Po li tech ni ki Ślą skiej) oraz
Sa bi na Bor ner (pe da gog, mu zyk,
kom po zy tor mu zy ki roz ryw ko wej)
naj wy żej oce ni ła – w ka te go rii
szkół pod sta wo wych: Chór ze Szko -
ły Pod sta wo wej w Żer ni cy (pro wa -
dzo ny przez Ga brie lę Mal cher -
czyk), Ze spół wo kal ny „Mar gol ki”
z Knu ro wa (Be ata Bo ryc ka), Ze -
spół wo kal no -in stru men tal ny z SP
w Pnio wie (Iwo na Ewer tow ska -
-Me ner), Ewe li nę Ko wę i Mo ni kę
Ma zur z SP nr 14 w Gli wi cach (B.
Pach, I. Ku nas, J. Ja siń ska) oraz
An nę Dłu gosz z SP nr 9 w Knu ro -
wie (Be ata Bo ryc ka). 

W ka te go rii gim na zja naj wyż sze
no ty otrzy ma ły: Chór z Gim na zjum
nr 9 w Ru dzie Ślą skiej (Ha li na
Woź niak), Chór Ka me ral ny „Can -
to” z Gim na zjum w Wie low si (I.
Ewer tow ska -Me ner), Ze spół wo -

kal ny z Gim na zjum nr 3 w Knu ro -
wie (Ja cek Ży ła), Ze spół wo kal no -
-in stru men tal ny „Uni so no” z Gim -
na zjum w Ru dziń cu (An drzej Lu -
ko szek), Kwar tet By tom ski z Gim -
na zjum nr 10 w By to miu (Jo an na
Put), Ju lia Li soń z Gim na zjum
nr 4 w Knu ro wie (Be ata Ma zu rek)
oraz Ju sty na Kwa śniok z Gim na -
zjum nr 7 w Gli wi cach (Be ata Bo -
ryc ka). Lau re atów kon kur su okla -
ski wa ła licz nie zgro ma dzo na pu -
blicz ność, wśród któ rej obec ni by li
m.in. wi ce mar sza łek Wo je wódz twa
Ślą skie go Adam Stach, po seł Jan
Kaź mier czak, wójt Gin ter Skow -
ro nek, rad ny po wia to wy Ma riusz
Po lo czek oraz rad ni i dy rek to rzy
szkół.

Fe sti wal pa tro na tem ob ję li mar sza -
łek Wo je wódz twa Ślą skie go Bo gu sław
Śmi giel ski, po seł Jan Kaź mier czak,
wójt gmi ny Wie lo wieś oraz Ogól no -
pol ski Pro gram Roz wo ju Chó ra li sty ki
Szkol nej „Śpie wa ją ca Pol ska”.

Na to miast w grud niu od by ły się
prze słu cha nia w ra mach VII Fe sti wa lu
Ko lęd i Pa sto ra łek. Wzię ło w nich
udział pra wie 600 wy ko naw ców re -
pre zen tu ją cych przed szko la, szko ły
pod sta wo we, gim na zja oraz szko ły
spe cjal ne z te re nu po wia tu, a tak że
Gli wic, Ru dy Ślą skiej, By to mia oraz
Ra dzion ko wa. Fi na ło wa ga la fe sti wa -
lu, na któ rą skła da się wrę cze nie na -
gród oraz kon cert lau re atów, roz -
pocz nie się w so bo tę 16 stycz nia
o godz. 10.00 w sa li wi do wi sko wej
w Dą brów ce. Fe sti wa lo wi pa tro nu je
ks. bp Ge rard Kusz, sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek, wójt Wielowsi
Ginter Skowronek, śląski kurator
oświaty Stanisław Faber oraz „Śpie -
wa ją ca Pol ska”, któ rej part ne rem jest
Na ro do we Cen trum Kul tu ry oraz Mię -
dzy na ro do wy Fe sti wal „Wra ti sla via
Can tans”. (RG, SG)

8 stycz nia w Do mu Kul tu ry
w Szczy gło wi cach od by ło się Wspól -
ne Ko lę do wa nie. By ła to już X edy -
cja tej im pre zy or ga ni zo wa nej przez
Ze spół Szkół Spe cjal nych w Knu ro -
wie. 

– Jak co ro ku na po cząt ku stycz nia
spo ty ka my się w szczy gło wic kim Do -
mu Kul tu ry, aby wspól nie śpie wać ko -
lę dy i pa sto rał ki, a przede wszyst kim
spę dzić czas w mi łej, jesz cze świą tecz -
nej at mos fe rze – po wie dzia ła Gra ży -

na Gó ral czyk, dy rek tor ZSS w Knu -
ro wie. – Po nie waż w tym ro ku od by ło
się ju bi le uszo we ko lę do wa nie, przy -
go to wa li śmy ja seł ka, a dzię ki spon so -
rom każ dy uczest nik otrzy mał pa miąt -
ko wą fi gur kę anioł ka. 

Sa la Do mu Kul tu ry nie mal pę ka ła
w szwach. Śpiew by ło sły chać nie tyl -
ko ze sce ny, ak tyw na by ła rów nież pu -
blicz ność. Ko lę dy, pa sto rał ki, ja seł ka
oraz od po wied nia sce no gra fia po now -
nie wpro wa dzi ły ze bra nych w na strój
świąt Bo że go Na ro dze nia. 

W im pre zie wzię ło udział po -
nad 100 uczniów z ze spo łów szkół
spe cjal nych z Knu ro wa, Py sko wic,
Gli wic, Czer wion ki -Lesz czyn, Miej -
skie go Gim na zjum nr 2 w Knu ro -
wie, Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Knu ro wie, Przed szko la nr 13
w Knu ro wie, jak rów nież pod -
opiecz ni Warsz ta tów Te ra pii Za ję -
cio wej z Knu ro wa. Pa tro nat nad im -
pre zą spra wo wał sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek.

(SG)

16 grud nia 2009 r. w sie dzi bie Na -
ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w War sza wie pod pi sa no umo wę
o do fi nan so wa nie pro jek tu „Ka na li -
za cja sa ni tar na wraz z oczysz czal nią
ście ków w Gmi nie Gie rał to wi ce”
w ra mach dzia ła nia 1.1. Go spo dar ka
wod no – ście ko wa w aglo me ra cjach
po wy żej 15 tys. RLM prio ry te -
tu I Go spo dar ka wod no – ście ko wa
Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko 2007-2013.

Umo wę pod pi sa li za stęp ca pre ze sa
za rzą du Fun du szu Mał go rza ta Sku cha
wraz z głów ną księ go wą Bar ba rą Wi -
śniew ską oraz pre zes za rzą du Przed się -
bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej sp.
z o.o. w Przy szo wi cach Ta de usz Wra -
nik. Uro czy ste go ak tu pod pi sa nia umo -

wy do ko na no w obec no ści wój ta Gmi ny
Gie rał to wi ce Jo achi ma Bar gie la, skarb -
ni ka gmi ny Mi cha ła Ka fan ke oraz kie -
row ni ka jed nost ki re ali zu ją cej pro jekt
w Przed się bior stwie Go spo dar ki Ko mu -
nal nej sp. z o.o. Jo achi ma No wa ka. 

Pro jekt ten bę dzie współ fi nan so wa -
ny przez Unię Eu ro pej ską w wy so ko -
ści 62 proc. kosz tów kwa li fi ko wa nych
ze środ ków Fun du szu Spój no ści w ra -
mach Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do -
wi sko. Wynikająca z umowy wartość
dofinansowania osiąga kwotę do 
55 247 292 zł. Re ali za cja tej in we sty cji
in fra struk tu ral nej czy nić bę dzie w przy -
szło ści gmi nę bar dziej kon ku ren cyj ną
w sta ra niach o in we sto rów kra jo wych
i za gra nicz nych, przy jej re ali za cji bę dą
po wsta wa ły no we miej sca pra cy, a co
naj waż niej sze zna czą co po pra wi się

stan śro do wi ska na tu ral ne go w szcze -
gól no ści po przez po pra wę ja ko ści wód.

Pierw sze dzia ła nia do ty czą ce pro -
jek tu „Ka na li za cja sa ni tar na wraz
z oczysz czal nią ście ków w Gmi nie
Gie rał to wi ce” w Przed się bior stwie
Go spo dar ki Ko mu nal nej sp. z o.o.
pod ję to w lu tym 2006 r. w dro dze
uchwa ły Nad zwy czaj ne go Wal ne go
Zgro ma dze nia Wspól ni ków, któ ra po -
ja wi ła się ja ko za po wiedź dzia łań 
for mal no -praw nych zmie rza ją cych
do prze ka za nia pla no wa ne go przed się -
wzię cia Spół ce ja ko przy szłe mu be ne -
fi cjen to wi fun du szy unij nych, o ja kie
moż na sta rać się z Fun du szu Spój no -
ści. W mar cu 2007 r. Gmi na Gie rał to -
wi ce prze ka za ła Spół ce apor tem go to -
wą do ku men ta cję pro jek to wą dla
wszyst kich 4 so łectw: Gie rał to wi ce,
Przy szo wi ce, Pa niów ki i Chu dów oraz
jed nej wspól nej dla wszyst kich so -
łectw oczysz czal ni ście ków. 

21 sierp nia 2008 ro ku zło żo no
do kon kur su skom ple to wa ny wnio -

sek o do fi nan so wa nie pro jek tu „Ka -
na li za cja sa ni tar na wraz z oczysz -
czal nią ście ków w Gmi nie Gie rał to -
wi ce” roz po czy na jąc tym sa mym
skom pli ko wa ną i cza so chłon ną pro -
ce du rę we ry fi ka cji, któ rej efek tem
fi nal nym jest pod pi sa nie umo wy
o do ta cję unij ną. Pro jekt ten zna lazł
się na pierw szym miej scu li sty ran -
kin go wej wnio sków zło żo nych w ra -
mach II na bo ru kon kur so we go za -
koń czo ne go 1 wrze śnia 2008 r. –

w oce nie me ry to rycz nej I stop nia
uzy skał 46,24 punk tów. W na stęp nej
ko lej no ści prze szedł on rów nież oce -
nę me ry to rycz na II stop nia. 27 li sto -
pa da od by ły się w War sza wie w sie -
dzi bie Na ro do we go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej ne go cja cje do ty czą ce szcze -
gó ło wych za pi sów umo wy o do fi -
nan so wa nie, któ rych szczę śli wym fi -
na łem jest za war ta 16 grud nia umo -
wa o do fi nan so wa nie.

Pro jekt otrzy mał do fi nan so wa nie

Roz śpie wa na gmi naŚw. Bar ba ra w Kry wał dzie 

Wspól nie ko lę do wa li

Na sce nie ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe cjal nych oraz Miej skie go Gim na zjum
nr 2 z Knu ro wa.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
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22 grud nia w knu row skim ki nie pod su mo -
wa no ak cję Szla chet na Pacz ka w re jo nie Knu -
rów -Gie rał to wi ce. Jak po wie dział Ma rek
Dym kow ski, or ga ni za tor ak cji, uda ło się przy -
go to wać i prze ka zać pacz ki aż dla 96 ro dzin
po trze bu ją cych wspar cia. Jest to naj lep szy
wy nik w kra ju pod wzglę dem licz by pa czek
na ty siąc miesz kań ców. 

Za pał i ener gia or ga ni za to rów spra wi ły, że
o ak cji by ło gło śno już od kil ku mie się cy. Zgło -
si ło się kil ku dzie się ciu wo lon ta riu szy – za rów -
no uczniów li ceum, jak rów nież stu den tów Uni -
wer sy te tu Trze cie go Wie ku w Knu ro wie. Ich
za da niem by ło prze pro wa dza nie wy wia dów
wśród po trze bu ją cych ro dzin, po szu ki wa nie
dar czyń ców, pra ca w ma ga zy nach oraz roz wo -
że nie pa czek. In ną moż li wo ścią wspar cia ak cji
by ło prze ka za nie da rów rze czo wych lub pie nię -
dzy. Zbiór ka prze pro wa dza na by ła m.in. na tar -

go wi skach, przed su per mar ke ta mi, jak rów nież
w in sty tu cjach. W ak cję włą czy li się m.in. pra -
cow ni cy Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach,
któ rzy przy go to wa li pacz ki dla trzech ro dzin
o war to ści prze kra cza ją cej łącz nie 2 tys. zło -
tych. W oce nie Szy mo na Błasz czy ka, wo lon -
ta riu sza, a jed no cze śnie pra cow ni ka Wy dzia łu
Roz wo ju i Pro mo cji sta ro stwa, pra cow ni cy za -
re ago wa li spon ta nicz nie. Prócz pie nię dzy
prze ka za li ar ty ku ły spo żyw cze, środ ki czy sto -
ści, ubran ka i bu ci ki dla dzie ci, książ ki oraz za -
baw ki.

– Dzię ki hoj no ści i do bre mu ser cu dar -
czyń ców wie le ro dzin spę dzi ło ra do sne i do -
stat nie świę ta Bo że go Na ro dze nia – mó wi
Ane ta No wak, or ga ni za tor ak cji. – Kie dy
prze ka zy wa li śmy pacz ki, w oczach ob da ro -
wy wa nych po ja wia ły się łzy szczę ścia i du że
za sko cze nie. Dzię ku ję wszyst kim wo lon ta -

riu szom, dar czyń com oraz fir -
mom i in sty tu cjom, któ re wspar -
ły Szla chet ną Pacz kę w 2009 ro -
ku. (SG)

� Wo lon ta riu sze od bie ra ją po dzię -
ko wa nia od Mar ka Dym kow skie go.

Spo tka nie z prof. Miod kiem
18 stycz nia o godz. 16.00 w sa li wi do wi sko wej Miej skie go Ośrod ka Kul -

tu ry i Spor tu w Py sko wi cach (ul. Kard. S. Wy szyń skie go 27) od bę dzie się
wy kład prof. Ja na Miod ka pt. „Pol sz czy zna ślą ska”.

Ze wzglę du na ogra ni czo ną licz bę miejsc or ga ni za to rzy pro szą wszyst kie oso -
by za in te re so wa ne o od biór bez płat nych wej śció wek w se kre ta ria cie MO KiS lub
re zer wa cję pod nu me rem tel. 32 233 25 34. Wy kład prof. Miod ka jest in au gu ra -
cją cy klu czte rech „Zło tych Wy kła dów” or ga ni zo wa nych przez lo kal ny sa mo rząd
w ra mach ob cho dów 750-le cia nada nia Py sko wi com praw miej skich. (SG)

Pra so wy 
ju bi le usz

„Prze gląd Py sko wic ki” świę tu je
ju bi le usz 15-le cia na lo kal nym ryn -
ku pra so wym wy daw nictw sa mo -
rzą do wych. 

Na ka me ral nym „Ko le gium Re -
dak cyj nym” otwie ra ją cym wy sta wę
pt. „15-le cie Prze glą du Py sko wic kie -
go” w Ga le rii Pod cień w py sko wic -
kim Ra tu szu spo tka li się by li i obec ni
re dak to rzy te go lu bia ne go i po czyt ne -
go mie sięcz ni ka lo kal ne go, wła dze
sa mo rzą do we Py sko wic oraz sym pa -
ty cy pi sma i je go współ pra cow ni cy.

Dys ku sja o po cząt kach bez płat ne -
go pi sma py sko wi czan o obec nym na -
kła dzie 2 tys. eg zem pla rzy by ła bar -
dzo cie ka wa, a wspo mnie nia i aneg -
do ty sy pa ły się gę sto. 

– Na ryn ku wy daw nictw sa mo rzą -
do wych i lo kal nych by wa róż nie. Pi -
sma po wsta ją, upa da ją, za czy na ją i za -
wie sza ją dzia łal ność, a nasz „Prze gląd
Py sko wic ki ma się do brze”! Dzię ku ję
wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do po wsta nia ga ze ty, na cze le z jej oj -
cem chrzest nym – ów cze snym prze -
wod ni czą cym Ra dy Miej skiej w Py -
sko wi cach, Ja nem Że brow skim, re -
dak to ra mi na czel ny mi, dzien ni ka rza -
mi, współ pra cow ni ka mi. Dzię ku ję
tak że obec ne mu Ko le gium Re dak cyj -
ne mu za co dzien ną żmud ną pra cę
dzien ni kar ską – po wie dział Krzysz tof
Ła pu cha, re dak tor na czel ny „Prze glą -
du Py sko wic kie go“. (MFR)

Wy jąt ko we 
po sie dze nie

28 grud nia od by ło się po sie dze -
nie Ra dy Po wia to wej Ślą skiej Izby
Rol ni czej Po wia tu Gli wic kie go. Te -
ma ta mi wio dą cy mi by ła po li ty ka
rol na w UE i w Pol sce oraz wpływ
sa mo rzą du te ry to rial ne go na roz -
wój rol nic twa i ob sza rów wiej skich.

Pre zen ta cję po świę co ną tym za -
gad nie niom przed sta wił pre zes Za -
rzą du Ślą skiej Izby Rol ni czej, a za ra -
zem prze wod ni czą cy Ra dy Po wia to -
wej ŚIR Po wia tu Gli wic kie go, Ro -
man Wło darz. Omó wio ne w niej zo -
sta ły w ana li tycz ny spo sób m.in. ta kie
kwe stie jak na rzę dzia po li ty ki rol nej,
wspól na po li ty ka rol na UE, moż li wo -
ści po szcze gól nych kra jów UE w za -
kre sie po li ty ki rol nej, po li ty ka roz wo -
ju re gio nal ne go oraz za da nia sa mo -
rzą dów wo je wódz kich, po wia to wych
i gmin nych z za kre su rol nic twa. 

Po sie dze nie zor ga ni zo wa ne zo -
sta ło w Go spo dar stwie Agro tu ry -
stycz nym „Ran czo” w Pro bosz czo -
wi cach. Mia ło od święt ny cha rak ter
– za koń czy ło je spo tka nie opłat ko -
we, pod czas któ re go ży cze nia
człon kom Ra dy Po wia to wej Ślą -
skiej Izby Rol ni czej zło żył w imie -
niu licz nie zgro ma dzo nych sa mo -
rzą dow ców Zie mi Gli wic kiej wi ce -
sta ro sta Sła wo mir Adam czyk. 
– Ży czę rol ni kom przede wszyst kim
te go, by pro duk cja rol na by ła opła -
cal na – mó wił. (RG)

Naj lep szy mi po moc ni ka mi Świę te go Mi ko ła ja oka za -
ły się w tym ro ku dzie ci z te re nu po wia tu gli wic kie go. To
one zdo mi no wa ły kon kurs, w któ rym Św. Mikołaj pro sił
o po moc w uszczę śli wie niu świa ta.

Na kon kurs, w któ rym za da niem uczest ni ków by ło na pi -
sa nie bądź na ry so wa nie ta kich ży czeń do Św. Mi ko ła ja, by
po mo gły mu one uszczę śli wić wszyst kie dzie ci, na de szło
wie le cie ka wych i pięk nych prac. Świad czą one za rów no
o ta len cie, jak i wraż li wo ści mło dych miesz kań ców Zie mi
Gli wic kiej. Naj lep sze pra ce wy ko na li: Ola Czar kow ska
i Ka ro li na Le śniow ska z Knu ro wa, Fi lip Ol szew ski z Ru -
dziń ca, Mi ko łaj Otrę ba i Na ta lia Su szek z Gli wic, Do mi -
nik Stolz, Ju sty na Ma śni ca, To masz Bu rzan i Piotr Pu -
dlik z Py sko wic, Ol ga Ku cel man i Bar tło miej Plach
z Żer ni cy, Ja kub Ku lik i Wik to ria Adam ska z Chu do wa,
Na ta lia Kacz mar ska z Sar no wa oraz Syl wia Do biosz
z Cio cho wic. 

Kon kurs zor ga ni zo wa ło Fo rum Ko biet Zie mi Gli wic kiej
przy wspar ciu Cen trum Roz ryw ki ALE GRA, „No win Gli -
wic kich”, po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go Mał go rza ty
Handz lik, po sła An drze ja Ga ła żew skie go, Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach, Urzę du Mia sta w Knu ro wie, Pie -
kar ni&Cu kier ni Sy bil la Szmidt w Py sko wi cach oraz Skle -
pu Spo żyw cze go „U Hen ry ka” w Chu do wie. (RG)

W dniach 19-20 grud nia ro ku
w ha li przy bo isku pił kar skim w Gie -
rał to wi cach zor ga ni zo wa na zo sta ła
Wy sta wa Go łę bi Pocz to wych. Wzię li
w niej udział naj lep si ho dow cy re jo -
nu II So śni co wi ce, któ ry obej mu je
gmi ny Gie rał to wi ce, Ru dzi niec, So -
śni co wi ce i Gli wi ce -Brze zin kę. 

W trak cie im pre zy wy sta wio no pra -
wie 300 naj lep szych go łę bi 2009 ro ku
w kil ku ka te go riach. Naj lep sze wy ni ki
w ka te go rii sport uzy ska ły go łę bie Ra -
fa ła Mark sa z Łą czy (E -sam czyk PL -
-154-06-726 za dwa la ta i 11 338 kon -

kur so ki lo me trów) oraz Bo le sła wa
i Wil hel ma Kaiserów z Przy szo wic

(E -sa micz ka PL -144-
04-7217 za dwa la ta
i 11 853 kon kur so ki lo -
me trów). Z ko lei
w ka te go rii wy czyn
naj lep sze oka za ły się
go łę bie Ja na Mark sa
z Łą czy (sam czyk PL -
-154-06-760 za je den
rok i 5286 kon kur so -
ki lo me trów) oraz Hu -
ber ta i Ma riu sza Ol -
szów ki z Boj szo wa
(sa micz ka PL -154-02-

904 za je den rok i 5732 kon kur so ki lo -
me trów). (SG)

Nasi w Lublinie
W grud niu w Lu bli nie od by ły się XII Mię dzy na ro do -

we Spo tka nia z Pio sen ką Nie prze tar te go Szla ku „Ży wio -
ły”. Jest to im pre za in te gra cyj na po prze dza ją ca Mię dzy -
na ro do wy Prze gląd Te atrów Osób Nie peł no spraw nych.
Do brze wy pa dli na niej re pre zen tan ci na sze go re gio nu.

Nasz re gion re pre zen to wa li Agniesz ka Pącz kow ska
i Bar ba ra Ro ik ze Sto wa rzy sze nia TĘ CZA Warsz ta tów Te -
ra pii Za ję cio wej z Za brza (opie kun Adam Wró bel), Ar ka -
diusz Bie lak z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych z Py sko wic
(Ma rze na Mi ka, Da ria Ko ty lak) oraz miesz ka ją ca w Łą -

czy Ju lia Ring ze Sto wa rzy sze nia TĘ CZA Warsz ta tów Te -
ra pii Za ję cio wej z Py sko wic (Se we ryn Schu wald). Ar ty ści
ci zo sta li wy ło nie ni spo śród 70 uczest ni ków eli mi na cji, któ -
re od by ły się 13 li sto pa da w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry
i Spor tu w Py sko wi cach. Or ga ni za to ra mi eli mi na cji był Ślą -
ski Nie prze tar ty Szlak, a współ or ga ni za to ra mi – Cen trum
In te gra cji Nie peł no spraw nych w Gli wi cach, Miej ski Ośro -
dek Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi cach oraz Warsz ta ty Te ra pii
Za ję cio wej TĘ CZA w Gli wi cach. Jak prze ka zał nam Woj -
ciech Ko ty lak, ko or dy na tor Ślą skie go Nie prze tar te go Szla -
ku, ca ła trój ka wy pa dła bar dzo do brze, re pre zen tu jąc w Lu -
bli nie nasz re gion i wo je wódz two. (SG)

Lau re aci i or ga ni za tor ki kon kur su.
Fo to: Jan Suchan

Po mo gli Świę te mu Mi ko ła jo wi

Re kor do wa 
Szla chet na Pacz ka
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Od le wej: Jan Marks, Bo le sław Ka iser, Mar cin Stron -
czek, Ra fał Marks i Kry stian Bed norz.

Naj lep sze go łę bie 

� Gro no wo lon ta riu szy ak cji by ło
wy jąt ko wo licz ne.
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Dzię ku je my za wszyst kie na de sła ne od po wie dzi. Po -
praw ne roz wią za nia Roz ryw ko we go Ką ci ka z po przed nie -
go mie sią ca wy glą da ją na stę pu ją co: ha sło krzy żów ki Bo że
Na ro dze nie, z ko lei zdję cie przed sta wia Ko ściół w Dą brów -
ce (gmi na Wie lo wieś). 

Na gro dy książ ko we ufun do wa ne przez Mał go rza tę
Handz lik, po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go oraz ma te -
ria ły pro mo cyj ne Po wia tu Gli wic kie go otrzy mu ją Mar ta
Klo ska, Da wid Kan do ra i Do ro ta Ada mek. Gra tu lu je my!
W ce lu ustalenia spo so bu od bio ru na gro dy pro si my o kon -
takt te le fo nicz ny, nu mer tel. 32 332 66 65. 

Obok za mie sza my ko lej ną krzy żów kę oraz zdję cie do roz po zna nia. Przy po -
mi na my, że zo sta ło ono zro bio ne w na szym po wie cie. Jak za wsze dla uła twie nia
roz wią za nia krzy żów ki po le ca my na szą stro nę in ter ne to wą www.po wiat gli wic -
ki.pl. Od po wie dzi pro si my prze sy łać do 30 stycz nia na ad res e -ma il: re dak -
cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną na ad res Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce, do pi sek „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go”. (SG)

Fun da tor
na gród –

Mał go rza ta
Handz lik,

po seł
do Par la -

men tu Eu -
ro pej skie go 

Ślą ska frasz ka

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Ma łe, z ko lo ro we go pa pie ru, uży -
wa ne w cza sie za baw kar na wa ło wych,
pięk nie... spa da ją w dół lub za trzy mu -
ją się we wło sach. 
2. Ina czej kar na wał.
3. Gdzie od by wa się naj po pu lar niej sza
za ba wa kar na wa ło wa na świe cie?
4. Wło cha ty przy ja ciel ma mu ta z po -
wia tu gli wic kie go.

5. Na zwa okre su od syl we stra do śro -
dy po piel co wej. 
6. Na zwa czwar te go re gio nu part ner -
skie go po wia tu gli wic kie go.
7. W her bie gmi ny So śni co wi ce. 
8. Kar na wa ło wa im pre za wy łącz nie
dla pań.
9. Ubie ra się ją pod czas ba lu w okre sie
kar na wa łu – szcze gól nie w We ne cji.
10. Prze bie rań cy, któ rzy od wie dza ją
od Bo że go Na ro dze nia na sze do my. 

Bio łom Da mom jom tu zo wiom
Bo se ta ko no com zja wio
Jo wom ło niyj po ło spro wiom
Cza mu strach nom ciyn gym spra wio

Se w niy miec kich cza sach dzio ło
Ga staus sta noł w Py sko wi cach
Służ bie by ło w niym we so ło?
Mo Szol co wo sro ge li ca!

Toż wszy ski mi po niy wiy ro
Za ha ro wa li cho pła ci
Na biy do kow źle za ziy ro
Be le ło na sie bo ga ci!

Ech, „Ger ma nia” w Py sko wi cach
Z go spo dy ni swyj sły ny ła
Dyć wie dzie li – se kut ni ca!
Ist no te go tyż niy kry ła

W koń cu śmiert ka jom sko siy ła
Pa ni Szolc na ma rach le ży
-Bio ło Da ma se zja wiy ła
W to mu si cie te roz wie rzyć

Na nic ksiondz mo gi ła kro pi
-Du sza błon ko kajś po gro dzie
Ja ko ży wy to spo ko pi?
Niy chej z bliź nim zow dy w zgo dzie

Bo za zło co in k szym spro wi
Mo że ciynż ko po ku to wać
Bio ło Da ma ktoś wy bo wi?
Na jyj gro bie z do wna tro wa.

Bro ni sław Wą tro ba

Py sko wic ko zja wa

�Co przed sta wia 
to zdję cie? �

Próż no ich szu kać w prze wod ni kach tu ry stycz nych, na -
wet oko licz ni miesz kań cy rzad ko wie dzą, że coś róż ni je
od na tu ral nych wznie sień i pa gór ków. A prze cież są po zo -
sta ło ścią bu dow li, wo kół któ rych za le d wie kil ka set lat te mu
kon cen tro wa ło się ży cie spo łecz ne na na szym te re nie. 

Gród ki stoż ko wa te – bo o nich mo wa – to kop czy ki
ziem ne, wzno szą ce się w miej scach, gdzie nie gdyś sta ły
ma łe gród ki, czy li drew nia no -ziem ne za mecz ki ry cer skie
oto czo ne pa li sa dą. Pa mięć o nich naj czę ściej nie prze trwa ła
w zbio ro wej świa do mo ści miesz kań ców. Po zo sta ła jed nak
świa do mość nie zwy kło ści tych miejsc. Nic więc dziw ne go,
że za czę ły ob ra stać w le gen dy.

Jed na z nich gło si, że ko piec w Pnio wie jest mo gi łą
szwedz kie go ge ne ra ła, któ ry zgi nął na tych te re nach praw -
do po dob nie pod czas woj ny 30-let niej. Ża łość wiel ka ści -
snę ła ser ca je go żoł nie rzy i po sta no wi li po cho wać tu taj
swe go ge ne ra ła. Tak też uczy ni li. Każ dy z żoł nie rzy przy -
niósł w swo im heł mie garst kę zie mi i rzu cił na mo gi łę. Żoł -

nie rzy mu sia ło być wie lu, bo ko piec, któ ry po wstał w ten
spo sób, wzniósł się wy so ko. Po noć do dziś w księ ży co we
no ce spo tkać moż na w je go po bli żu zja wę ge ne ra ła, opła ku -
ją cą swą śmierć na ob czyź nie. A mo że to duch śre dnio -
wiecz ne go ry ce rza wspo mi na czas straż nic na gli wic kiej
zie mi? 

(MFR)
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W kręgu legend

Duch szwedz kie go 
ge ne ra ła 

Po le ca my ko lej ne da nie, za pre -
zen to wa ne na IX Kon kur sie Wie dzy
o Po wie cie Gli wic kim, prze bie ga ją -
cym pod ha słem „10-le cie Po wia tu
Gli wic kie go, czy li ślą skie przy sma -
ki na ju bi le uszo wym sto le”. Tym ra -
zem jest to ko pa, do sko na ła na kar -
na wa ło we, su te przy ję cia. Z po da -
nych pro por cji wy ko nać moż na 3
ko py.

Skład ni ki: 2 pusz ki ana na sa, 1
pusz ka brzo skwiń, 30 dag ko ko su, 20
dag ro dzy nek, 20 dag mig da łów
w płat kach, 3 pacz ki cu kru wa ni lio we -
go, 6 pa czek śmie tan ki fix, 1,5 li tra
śmie ta ny 30 proc., spi ry -
tus 100 ml, po syp ka cze -
ko la do wa, 20 dag mą -
ki tor to wej, 0,5 kg
cu kru, 16 ja jek,
1/2  kost ki ma sła
Wy ko na nie.
Bisz kopt: Ubić 7
ja jek, do dać 20 dag
cu kru, na stęp nie po wo li wsy py wać
mą kę tor to wą i do kład nie wy mie szać.
Wy lać na bla chę i upiec bisz kopt. Ko -

kos: Ubić pia nę z 6 ja jek, do dać 60
dag cu kru i 30 dag ko ko su do kład nie
wy mie szać, wy ło żyć na bla chę i upiec
ko kos. Krem: Utrzeć 1/2 kost ki ma sła
z 6 łyż ka mi cu kru oraz 3 jaj ka mi. 
Ko pa: Owo ce z pu szek po kro ić
w kost kę, upie czo ny bisz kopt i ko kos
po dzie lić na 6 czę ści, na stęp nie ukła -
dać war stwa mi na 3 ta le rze. Bisz kopt
na mo czyć w sy ro pie z owo ców i po -

sma ro wać kre mem. Ro dzyn ki spa -
rzyć, od ce dzić i za lać spi ry tu sem. Po -
sy pać bisz kopt ro dzyn ka mi i mig da ła -
mi. Prze ło żyć ko ko sem, po sma ro wać

kre mem i na ło żyć owo ce. Na ło -
żyć dru gą war stwę (ta ka sa -

ma jak pierw sza) ufor -
mo wać kształt ne ko -
py. Na koń cu ubić

śmie ta nę z cu krem
w a  n i  l i o  w y m
i śmie tan ka mi fix
i ude ko ro wać.

Po sy pać cze ko la -
do wą po syp ką. 

Z po zo sta łych żół tek moż na zro bić
ma ka ron do zu py. 

Ju bi le uszo we sma ki
Pyszna kopa

Po zo sta ło ści po gród ku stoż ko wa tym w Pnio wie (zdję cie
Woj cie cha Gor go lew skie go po cho dzi z al bu mu „Gro dzi ska
Gór ne go Ślą ska i Za głę bia Dą brow skie go z lo tu pta ka”,
Ka to wi ce 1996). 
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Ten pysz ny de ser przy go to wa ły Da ria Sta ni czek i Na ta lia Sto kło sa (pod opie ką
Kry sty ny Krzy stecz ko) ze Szko ły Pod sta wo wej w Chu do wie.
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